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نآرق رظنم  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رالاس :  هلفاق 

: هدنسیون

يرذابا دومحم 

: یپاچ رشان 

 ( مالسلا هیلع  دوعوم (  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نآرق رظنم  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رالاس :  11هلفاق 

باتک 11تاصخشم 

11هراشا

بلاطم 16تسرهف 

راتفگ 22شیپ 

یتامدقم ثحابم  لوا : 24شخب 

24هراشا

دنوادخ ّیلو  تخانش  25ترورض 

دنوادخ تّجح  تخانش  ِعجرم  27نیرتهب 

نآرق 30تیعماج 

نآرق نطب  33رهظ و 

لیوأت 37ریسفت و 

37هراشا

هباشتم هیجوت  . 137

هیآ یلک  موهفم  انعم و  . 237

هیآ يانعم  یجراخ  ققحت  . 339

هیآ يوناث  يانعم  . 440

نآرق نییبت  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  41شقن 

نآرق رد  دارفا  یفرعم  ياه  42هویش 

نآرق رد  ترضح  مان  هب  حیرصت  مدع  42تلع 

تیودهم تایآ  یسررب  ياه  46هویش 

تیودهم تایآ  46عاونا 

ماما نآرق و  نیب  47هطبار 
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47هراشا

ماما ندوب  قطان  نآرق و  ندوب  47تماص 

ماما نآرق و  يریذپان  48ییادج 

49هدیکچ

تایآ یسررب  مود : 51شخب 

51هراشا

نامز ره  رد  دنوادخ  تّجح  ِدوجو  هب  رظان  52تایآ 

ردق بش  52بحاص 

52هراشا

تمایق ات  ردق  بش  رارمتسا  . 153

ردق بش  رد  لاس  رما  لوزن  . 254

یسک رب  ناگتشرف  حور و  ِلوزن  موزل  . 355

تسا ردق  بش  بحاص  نابزیم و  هک  یسک  ياه  یگژیو  . 455

یهلا یح  تّجح  هب  نامیا  هاگیاج  56تیمها و 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیلوئسم  58هاگیاج و 

ّیح تجح  یگشیمه  روضح  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ینارون  59نایب 

نامز 60يداه 

60هراشا

لالدتسا 61نایب 

65هدیکچ

نامز ماما  ِتبیغ  هب  رظان  67تایآ 

نیعم 67ءام 

بیاغ 72تّجح 

74هدیکچ

نارظتنم فیاظو  هب  رظان  75تایآ 

ءایصوالا متاخ  ِنارظتنم  هب  75رادشه 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


تیودهم هشیدنا  زا  79ینابزرم 

82هدیکچ

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  ياه  یگژیو  هب  رظان  83تایآ 

هللا 83هّیقب 

ناهنپ 86تمعن 

91ّرطضم

93هدیکچ

یناهج دحاو  تموکح  روهظ و  هب  رظان  94تایآ 

مالسا یناهج  94تیمکاح 

94هراشا

نافعضتسم 104ییاوشیپ 

108هدیکچ

ناحلاص ِیناهج  109تموکح 

109هراشا

ناحلاص 115تفالخ 

122هدیکچ

نآ زا  سپ  ناهج  تیعضو  روهظ و  زا  فده  هب  رظان  123تایآ 

َملاع هرابود  تایح  123يزبسرس و 

روهظ ماگنه  یبیغ  128ياهدادما 

ناربج 131تصرف 

135هدیکچ

روهظ 136رصع 

«: رصع  » هکرابم 136هروس 

136هراشا

تایاور هاگدید  زا  لوا : 137هلحرم 

هروس ینایاپ  شخب  لیلحت  مود : 138هلحرم 
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؟ تسیچ نارود  نیا  رد  قح  هب  141هیصوت 

145هدیکچ

تعجر هب  رظان   146تایآ 

یتّما ره  زا  یهورگ  ندش  146هدنز 

هتشذگ ماوقا  رد  تعجر  رب  ّلاد  تایآ  اب  تعجر  عوقو  رب  149لالدتسا 

152هدیکچ

ینییبت 153تایآ 

153هراشا

بیاغ ماما  ِيدوجو  تاکرب  راثآ و  . 1153

راظتنا نارود  رد  یگدامآ  موزل  روهظ و  ماگنه  دادترا  رطخ  . 2154

ندوب دنوادخ  تّجح  ِضحم  میلست  . 3155

نآ ندوبن  لاحم  ینالوط و  رمع  . 4157

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ندنام  ناوج  . 5158

160هدیکچ

مئامض 161شخب 

161هراشا

هرامش 1 162همیمض 

هاگن کی  رد  162تماما 

162هراشا

« ماما  » يوغل 162يانعم 

« ماما  » ِیحالطصا 163يانعم 

ینآرق حالطصا  163فلا )

یمالک حالطصا  164ب )

تنس لها هاگدید  زا  168تماما 

168هراشا

ماما نییعت  بصن و  ياه  168هار
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ماما ياه  یگژیو 169تافص و 

ماما 170هفیظو 

هعیش هاگدید  زا  170تماما 

170هراشا

بصن هار  173طیارش و 

هرامش 2 175همیمض 

نامز ره  رد  تّجح  دوجو  یلقع  175لیالد 

175هراشا

میسقت ربس و  ناهرب  . 1176

فطل ناهرب  . 2180

يرالاس هتسیاش . 3183

ینالقع ياه  184نییبت

رمتسم ناسنا  . 1184

طبترم ناسنا  . 2185

اپ ِفک  . 3186

هرامش 3 187همیمض 

تعجر ثحابم  زا  يا  187هدیکچ

تعجر هقباس  188هنیشیپ و 

تعجر 189ناکما 

نامزلارخآ رد  تعجر  عوقو  189تابثا 

تعجر تایاور  ندوب  یفالتخا  190لاکشا 

هلئسم لح  190دیلک 

ناگدننک 191تعجر

دنک یم تعجر  هک  یماما  192نیرخآ 

روهظ مایا  رد  تعجر  192هفسلف 

تعجر نارود  رد  تعجر  193هفسلف 
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هرامش 4 196همیمض 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  ِرصع  رد  نامیا  شزرا  نارظتنم و  196شاداپ 

هرامش 5 199همیمض 

تیودهم تایآ  زا  يدادعت  199تسرهف 

هرامش 6 201همیمض 

تیودهم تایآ  عبانم  زا  یخرب  201تسرهف 

203ییامزآدوخ

208همانباتک

زکرم 213هرابرد 
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نآرق رظنم  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رالاس :  هلفاق 

باتک تاصخشم 

 - 1349 دومحم ، يرذابا ، : هسانشرس

.يرذابا دومحم  نآرق / رظنم  زا  جع ) ) نامز ماما  رالاس :  هلفاق  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1393 جع ،) دوعوم ( يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق : : رشن تاصخشم 

.ص 196: يرهاظ تاصخشم 

4-22-7120-600-978: کباش

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  196 ؛ .ص 194 -  همانباتک : : تشاددای

ینآرق ياه  هبنج  .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  : عوضوم

ینآرق ياه  هبنج  تیودهم --  : عوضوم

راظتنا تیودهم -- : عوضوم

1393 2 فلا :BP104/م86  هرگنک يدنب  هدر 

297/159: ییوید يدنب  هدر 

3428098 یلم : یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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رالاس هلفاق 

نآرق رظنم  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

***

يرذابا دومحم 
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4 ص :

رالاس هلفاق 

يرذابا دومحم  فلؤم :  

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  رشان :  

راهب 1393 لوا / پاچ : تبون   

978 600 7120 22 4 کباش :  

هخسن رازه  ود  ناگرامش :  

ناموت  5000 تمیق :  

.تسا ظوفحم  قوقح © یمامت 

/26 پ : ناـیلع / دیهـش  تسب  نب  (/ 22) رامآ هچوک  ادهـش / نابایخ  جـع / ) ) دوعوم يدـهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  تاراـشتنا  مق : * 
(/ تیریدم  ) 37841131 شورف /)  ) 37841130 (/ یلخاد 117و116 و 37737801(  37749565 نـفلت : / 09109678911 هارمه :

:37737160 و 37744273 سکاف

15655-355: پ.ص / 88981389 سکاف : / 88959049 نفلت : جع /) ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نارهت : * 

m www.mahdi313.com

m www.mahdaviat.ir

m info@mahdaviat.ir

m Entesharatbonyad@chmail.ir

: دنا هتشاد  شقن  رثا  نیا  دیلوت  رد  هک  یناراکمه  زا  رکشت  ینادردق و  اب 

نایاقآ نایداؤف و  اضردمحم  نایفـسوی ، يدهم  يرفعج ، رباصدـمحم  یـسابلک ، یبتجم  مالـسا  جـجح  باتک  ياروش  مرتحم  ياضعا 
دیس دلج ،) حارط   ) يدیرف سابع  یلام ،) ریدم   ) بلط شناد  یضترم  راتساریو ،)  ) نایدمحا بنیز  یلخاد ،) ریدم   ) نایدوعـسم دمحا 

.دندومن يرای  ار  ام  هک  یناسک  هیلک  و  ارآ ) هحفص   ) يوضرریم یبتجم 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  لوئسم  ریدم 

يدمحا نیسح 

092003 لیاف : دک 
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5 ص :

بلاطم تسرهف 

.راتفگ 11 شیپ 

..یتامدقم 13 ثحابم  لوا ؛ شخب 

..دنوادخ 14 ّیلو  تخانش  ترورض 

..دنوادخ 16 تّجح  تخانش  ِعجرم  نیرتهب 

..نآرق 19 تیعماج 

..نآرق 22 نطب  رهظ و 

..لیوأت 25 ریسفت و 

..نآرق 29 نییبت  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  شقن 

..نآرق 30 رد  دارفا  یفرعم  ياه  هویش 

..نآرق 30 رد  ترضح  مان  هب  حیرصت  مدع  تلع 

...تیودهم 34 تایآ  یسررب  ياه  هویش 

...تیودهم 34 تایآ  عاونا 

.ماما 35 نآرق و  نیب  هطبار 

.هدیکچ 37
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6 ص :

..تایآ 38 یسررب  مود ؛ شخب 

..نامز 40 ره  رد  دنوادخ  تّجح  ِدوجو  هب  رظان  تایآ 

.ردق 40 بش  بحاص 

..نامز 48 يداه 

.هدیکچ 53

..نامز 55 ماما  ِتبیغ  هب  رظان   تایآ 

..نیعم 55 ءام 

...بیاغ 60 تّجح 

.هدیکچ 62

...نارظتنم 63 فیاظو  هب  رظان  تایآ 

63  ...................................... مالسلا هیلعءایصوألا  متاخ  نارظتنم  هب  رادشه 

...تیودهم 67 هشیدنا  زا  ینابزرم 

.هدیکچ 70

.مالسلا 71 هیلع  يدهم  ترضح  ياه  یگژیو  هب   رظان   تایآ 

ّللا 71
�

.ه هّیقب 

..ناهنپ 74 تمعن 

.ّرطضم 79
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7 ص :

.هدیکچ 81

..یناهج 82 دحاو  تموکح  روهظ و  هب  رظان  تایآ 

.مالسا 82 یناهج  تیمکاح 

..نافعضتسم 92 ییاوشیپ 

.هدیکچ 96

..ناحلاص 97 ِیناهج  تموکح 

..ناحلاص 103 تفالخ 

.هدیکچ 110

..نآ 111 زا  سپ  ناهج  تیعضو  و  روهظ   زا  فده  هب  رظان  تایآ 

..َملاع 111 هرابود  تایح  يزبسرس و 

.روهظ 116 ماگنه  یبیغ  ياهدادما 

119  .......................................................... ناربج تصرف 

.هدیکچ 123

.روهظ 124 رصع 

124 « ................................................ رصع  » هکرابم هروس      

.هدیکچ 133

...تعجر 134 هب  رظان   تایآ 

..یتّما 134 ره  زا  یهورگ  ندش  هدنز 
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.هتشذگ 137 ماوقا  رد  تعجر  رب  ّلاد  تایآ  اب  تعجر  عوقو  رب  لالدتسا 

.هدیکچ 140

..ینییبت 141 تایآ 

141 بیاغ ....................................  ماما  ِيدوجو  تاکرب  راثآ و  . 1     

142 راظتنا ................  نارود  رد  یگدامآ  موزل  روهظ و  ماگنه  دادترا  رطخ  . 2    

143  ...................................... ندوب ادخ  تّجح  ِضحم  میلست  . 3   

145  ...................................... نآ ندوبن  لاحم  ینالوط و  رمع  . 4   

146  ........................................... فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ندنام  ناوج  . 5   

.هدیکچ 148

.مئامض 149 شخب 

150 هرامش 1 . همیمض 

.هاگن 150 کی  رد  تماما 

150 ماما »  » يوغل يانعم 

151 ماما »  » ِیحالطصا يانعم 

...تنس 156 لها  هاگدید  زا  تماما 

.هعیش 158 هاگدید  زا  تماما 

162 هرامش 2 . همیمض 

..نامز 162 ره  رد  تّجح  دوجو  یلقع  لیالد 
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9 ص :

163 میسقت .................................................  ربس و  ناهرب  . 1

167  ........................................................ فطل ناهرب  . 2

170  ..................................................... يرالاس هتسیاش  . 3

..ینالقع 171 ياه  نییبت 

171  ....................................................... ّرمتسم ناسنا  . 1

172  ........................................................ طبترم ناسنا  . 2

173  ............................................................. اپ ِفک  . 3

174 هرامش 3 . همیمض 

...تعجر 174 ثحابم  زا  يا  هدیکچ 

183 هرامش 4 . همیمض 

183 فیرشلا      هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  ِرصع  رد  نامیا  شزرا  نارظتنم و  شاداپ 

186 هرامش 5 . همیمض 

...تیودهم 186 تایآ  زا  يدادعت  تسرهف 

188 هرامش 6 . همیمض 

...تیودهم 188 تایآ  عبانم  زا  یخرب  تسرهف 

..ییامزآدوخ 190

.همانباتک 194
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: هب میدقت 

ازج زور  هعفاش                

یناث همطاف                

تیب لها  همیرک                

مالسلا اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح                
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راتفگ شیپ 

هلفاق ات  دنامن  یلاخ  یح » تّجح   » زا زگره  نیمز  تمایق ، هنماد  ات  هک  تفرگ  قلعت  نیا  رب  ناسنا ، تقلخ  اب  میکح  راگدـیرفآ  ّتنس 
.دشاب ّللا 

�
ه یلا  ریس  رد  تیناسنا  ناوراک  رالاس 

طـسوت تسا  نامز  رـصع و  ره  رد  تیرـشب  ياهزاین  همه  يوگ  خـساپ  هک  نید  نیرت  لماک  يرگید ؛ زا  سپ  یکی  لُسُر ، لاـسرا  اـب 
قح بناج  زا  هناگ  هدزاود  ءایـصوا  نییعت  ریدغ و  اب  دیدرگ و  غالبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  نیلـسرملا  ءایبنالا و  متاخ 

.تفای موادت  یهلا  جَجُح  هلسلس  نیا  یلاعت 

هب شندـمآ  ِدـیون  هدژم و  هک  دـشاب  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  ّللا 
�

ه هیقب  ءایـصوا ، متاخ  تما » يداـه   » نونکا مه   و 
.تسا هدش  هداد  اه  تما  همه 

هک ار  يدـهم  ماما  تسوکین  هچ  تشاد و  دـهاوخ  یپ  ار  تیلهاج  گرم  زا  یئاهر  یتجح ، نینچ  تخانـش  تهج  رد  شـالت  یعس و 
.مییوجب ادخ  باتک  رد  تسادخ  تایآ  رهظم 

یهلا میقتسم » طارص   » هب ار  نانآ  دنک و  یم  باریس  ار  تیالو  ناگنـشت  تبیغ ، هدرپ  سپ  زا  هک  تسا  یئاراوگ  بآ  و  نیعم » ءام   » وا
.دنادرگ یم  نومنهر 

هداتـسیا شراظتنا  هب  تسوا ، ياضر  هک  هچ  نآ  هب  لمع  دـنوادخ و  دای  زج  يزیچ  ره  يور  رب  دوخ  بلق  نتـسب  اـب  شنارظتنم  يرآ ،
ققحت تهج  رد  شالت  یعس و  اب  ات  دنا 
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یگدـنز ناـمه  هـک  هـبیط » تاـیح   » دنـشاب و نافعــضتسم » یئاوـشیپ   » دـهاش ناـحلاص » تموـکح   » ییاـپرب رد  نآرق  ياـه  تراـشب 
.دنیامن هبرجت  ار  تسا  هنادنمتداعس 

هب دنیامن و  تعجر  دـنوادخ  هدارا  هب  ات  دریگ  یم  ربرد  زین  ار  هتـشذگ  ياه  تما  نیتسار  ِنارظتنم  نانمؤم و  نشور ، زادـنا  مشچ  نیا 
.دنوش فرشم  شیوخ  ماما  يرای  فرش 

دزاونب و ار  زیزع  ناگدنناوخ  ناج  لد و  بان ، یتفرعم  اب  ات  ددرگ  یسررب  نآرق  رظنم  زا  قئاقح  نیا  تسا  هدش  یعس  راتـشون  نیا  رد 
ّللا

�
.ه ءاش  نا  دیامن ؛ رت  مکحتسم  ار  بئاغ » رای   » نآ هب  ناشنامیا 

  (1) يرذابا دومحم 

abazari14@gmail.com دییامن. نایب  کینورتکلا  تسپ  قیرط  زا  دیناوت  یم  ار  دوخ  تاداهنشیپ  تارظن و  - 1
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یتامدقم ثحابم  لوا : شخب 

هراشا
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دنوادخ ّیلو  تخانش  ترورض 

ار همه  ، (2) داـقتعا نید و  ندـش  هدوـبر  دادـترا و  رطخ  هک  ینارود  ؛(1)  تسا ینادرگرـس  تریح و  یمیتـی ، نارود  تـبیغ ، نارود 
؟ تفای ییاهر  اه  بیسآ  نیا  زا  ناوت  یم هنوگچ  .دنک  یم  دیدهت 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا 

تماـما تیـالو و  هب  داـقتعا   ) رما نیا  زا  دنتـسه ، مئاـق  ترـضح  هب  دـقتعم  هک  یناـسک  رتـشیب  يربـک ،)  ) تـبیغ ِرگید  هرود  رد  و  ... 
هرابرد ) شتخانش يوق و  شنیقی  هک  یـسک  رگم  دنام ، یمن  مدق  تباث  تبیغ ) ِنارود  رد   ) يدحا سپ  دنراد ؛ یمرب  تسد  ترـضح )

هتشادن یتحاران  مینک ، یم  مکح  ام  هچنآ  هرابرد  دشاب و  حیحص  مئاق ) ترضح  ِتماما  تیالو و 

: دندومرف ترضح  هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  راوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  - 1
هب یـسرتسد  تسا و  هدش  ادج  دوخ  ماما  زا  هک  تسا  یمیتی  ِیمیتی  تسا ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ردپ  هک  یمیتی  ِیمیتی  زا  رت  تخـس  »

ح 14. باب 26 ، ج1 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  کن : ص2 و  ج2 ، راونألاراحب ، .درادن » وا 
( نید زا   ) نارود نیا  رد  یماوقا  هک  تسا  یتبیغ  مالـسلا ) هیلع  يدهم  ترـضح   ) وا يارب  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  - 2
: ك.ر زین  و  ص 133 . ج51 ، راونالاراحب ، ح3 ؛ باب 30 ، ج 1 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  دندرگ ؛» یمرب 

.هبیغلا یف  باب  هجحلا ، باتک  ص 335 ، ج1 ، یفاک ،
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تفای و تسد  يدنمشزرا  هیامرس  نینچ  هب  ناوت  یم  هنوگچ  یتسار ، هب   (1) .دشاب تیب  لها  ام  رادرب  نامرف  میلست و  دشاب و   15 ص :
؟ دش حیحص  یتخانش  يوق و  ینیقی  بحاص 

لاعتم دنوادخ  .دش  هدوشگ  قیاقح  ِینایحو  ِتخانش  يوس  هب  یهار  ًاددجم  یحو ، ِلوزن  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  تثعب  اب 
: دیامرف یم 

[ كرش لهج و  يدیلپ  زا   ] ار امش  دناوخ و  یم  امـش  رب  ار  ام  تایآ  هک  میداتـسرف  ناتدوخ  زا  يربمایپ  امـش  نایم  رد  هک  هنوگ  نامه 
يا هلئسم  تیرشب ، هدنیآ  عوضوم   (2) .دزومآ یم  امـش  هب  دینادب ، دـیتسناوت  یمن  زگره  هچنآ  یگنازرف و  باتک و  دزاس و  یم  كاپ 

رد ار  هدـنیآ  ریگارف ، ملظ  ناهج و  ِیلعف  تیعـضو  هک  نیا  هژیو  هب  تسا ؛ هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  رـشب  نهذ  نامزرید ، زا  هک  تسا 
زا تیعطاق ، اب  میرک  نآرق  اما  دننک ؛ یم  هئارا  يا  هدننکدیماان  توافتم و  ياه  هیرظن  ناسانـشراک ، تسا و  هدرب  ورف  ماهبا  زا  يا  هلاه 
زا دریگ و  یم  ار  یهابت  ملظ و  ياج  تلادـع  ییوج و  هزیتس  ياـج  افـص  حلـص و  هک  دـهد  یم  ربخ  ناـشخرد  زبس و  رـس يا  هدـنیآ 

همه ریگارف و  ِتلادع  دـش و  دـنهاوخ  عمج  هناصلاخ  ِتیدوبع  دـیحوت و  ياول  ریز  همه  هک  دـهد  یم  شرازگ  یناهج  دـحاو  هعماج 
.دیشخب دهاوخ  یعقاو  تایح  ار  ملاع  هبناج ،

تـسا مزال  نآ  زا  شیپ  هتبلا  .میزادرپ  یم  تسا ، عوضوم  نیا  هب  رظان  هک  یتایآ  یـسررب  هب  تقیقح ، نیا  رتهب  هچ  ره  تخانـش  يارب 
.ددرگ حرطم  یثحابم 

ُُتْبثیاَلَف ِِهب  ُلوُقی  ْنَم  ُرَثْکَأ  ِْرمَْألا  اَذَـه  ْنَع  َعِجْری  یَّتَح  اَهُدَـمَأ  ُلوُطیَف  يَرْخُْألا  اَّمَأ  َو  : »... َلاَـق ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  ِنیَـسُْحلا  ِْنب  ِیلَع  ْنَع  - 1
، هیوباب نب  یلع  نب  دـمحم  تیَْبلا ؛» َلـْهَأ  اََـنل  َمَّلَـس  اَنیَـضَق َو  اَّمِم  ًاـجَرَح  ِهِسْفَن  ِیف  ْدِـجی  َْمل  ُُهتَفِْرعَم َو  ْتَّحَـص  ُُهنیِقی َو  يِوَق  ْنَم  اَّلِإ  ِهیَلَع 

ص 134. ج51 ، راونألاراحب ، ح 8 و  باب 31 ، ج 1 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک 
.151 هیآ هرقب ، - 2
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16 ص :

دنوادخ تّجح  تخانش  ِعجرم  نیرتهب 

یب یتیعماج  اب  تقیقح  ره  رگنشور  تمحر ، تراشب و  همان  نتسیز ، ندوب و  هنوگچ  ِهار  هشقن  افـش ، هخـسن  نادیواج ، هزجعم  نآرق ،
هدـیدن و دوخ  هب  يریظن  زگره  هک  تسا  یباتک   (1) .تسا ناملـسم  قَِرف  مامت  قافتا  دروم  درادـن و  هار  نآ  رد  لطاب  هک  یقح  ریظن ،

.دیآ یم  رامش  هب  لاعتم  دنوادخ  تّجح  تخانش  عجرم  نیرت  نئمطم  نیرتهب و  یباتک ، نینچ  ور ، نیا  زا  دید ؛ دهاوخن 

رب مه  وا  هزجعم  نیاربانب ، تسا ؛ نید  نیرت  لـماک  نیرخآ و  مالـسا ، نید  نـالوسر و  متاـخ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 
ای نآ  ِلثم  هروس  هد  ای  نآرق  دننامه  یباتک  ندروآ  اب  تمایق ، زور  ات  راصعا  نورق و  لوط  رد  تسا و  يدبا  توافتم و  ساسا ، نیمه 

.دنیوگ یم يّدحت »  » ار نآ  ًاحالطصا  هک  تسا  هدرک  توعد  هزرابم  هب    (2)، مالک نیا  ِگنس  مه  ینخس  ای  نآ و  ِدننامه  يا  هروس 

نآرق دـننامه  يا  هلمج  یتـح  هتـسناوتن  یـسک  زگره  ناوارف ، ياـه  شـالت  دوـجو  اـب  لاـس ، اهدـص  تشذـگ  زا  دـعب  هک  ناـنچ  مه 
(3) .دروایب

: تسا دیکأت  دروم  هتکن  دنچ  هب  هراشا  اب  نآرق ، ِزاجعا  عوضوم 

همه تسا و  قلطم  هکلب  تسین ، تغالب  تحاصف و  هرابرد  طقف  نآرق  يدحت  فلا )

ریسفت یناشاک ، ضیف  نسحمالم  دعب و  هب  هیآ 42  تلصف ، دعب ؛ هب  هیآ 82  ءارسا ، هیآ 57 ؛ سنوی ، تایآ 64 و 89 ؛ لحن ، ك.ر : - 1
.مود همدقم  ص20 ، ج1 ، یفاص ،

هیآ 34. روط ، و  هیآ 38   سنوی ، 23 و 24 ؛ تایآ هرقب ، 13و14  ؛ تایآ دوه ، 88 ؛ هیآ ءارسا ، - 2
شقیدنز نارای  یناصید و  رکاشوبا  هلاس  کی  شالت  هرابرد  هّرس  سدق  یـسربط  ِجاجتحا  باتک  رد  هک  ییارجام  هب  هنومن ، يارب  - 3

.دـینک هعجارم  تسین ، رـشب  مالک  سنج  زا  مـالک  نیا  هک  نیا  هب  ناـنآ  رارقا  هدـمآ و  نآ  ياـتمه  یمـالک  ندروآ  نآرق و  ِضقن  رد 
.مالسلا هیلع  قداص  ماما  جاجتحا  شخب  ص 377 ، ج2 ، جاجتحا ،
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17 ص :

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  هّرس  سدق  یئابطابط  همالع  .دنتسه  رشب  دارفا  مامت  نآ  ِبطاخم  دریگ و  یم  رب  رد  ار  اه  هصرع 

قراخ مه  احصف و  نیرت  حیصف  يارب  حیصف ، تسا  یتیآ  مه  اغلب و  ِنیرت  غیلب  يارب  تغالب ، رد  تسیزجعم  مه  میرک  نآرق  نیاربانب ،
نیرت یعاـمتجا  مه  اـملع و  يارب  اـسآ ، هزجعم  تسا  یملع  هنیجنگ  نیرتراشرـس  مه  و  شتمکح ، رد  اـمکح  يارب  تـسا  يا  هداـعلا 
ماکح يارب  هزجعم ، تسا  یتموکح  نارادمتسایس و  يارب  هقباس  یب  و  عیدب ، تسا  یتسایس  و  نوناق ، يارب  اسآ ، هزجعم  تسا  ینوناق 

رد فالتخا  و  یبیغ ، روما  دـننام  دـنرادن ؛ نآ  فشک  يارب  یهار  هک  یقیاـقح  رد  ناـیملاع ، همه  يارب  تسا  يا  هزجعم  هصـالخ ، و 
قرش لهج ، هک  ینامز  رد  مه  نآ  هدرک ، رظن  راهظا  یعیبط  ءاروام  یعیبط و  مولع  هرابرد  میرک  نآرق  ب )    (1) .نایب ملع و  و  مکح ،
تباث زگره  رشب ، یملع  زیگنا  تفگش  تفرـشیپ  نیا  اب  نآرق و  لوزن  زا  لاس  اهدص  تشذگ  اب  اما  دوب ، هتفرگ  رب  رد  ار  ملاع  ِبرغ  و 

: دومرف هک  تسا  یلاعت  قح  مالک  نامه  نیا  .تسا  هدوب  صقان  مک  تسد  ای  لطاب  نآرق  بلاطم  زا  یبلطم  هک  تسا  هدشن 

 (2) .تسا هدش  لزان  هدوتس ، هنازرف و  دنوادخ  فرط  زا  نآرق ) نیا   ) .درادن هار  نآ  رد  رـس  تشپ  زا  ور و  شیپ  زا  یلطاب  هنوگ  چیه 
ییوس و زا   (3) نآ یبیغ  رابخا  نآرق و  ياه  ییوگ  شیپ  دص  رد  دص  قیقد و  ققحت  ج )

.هرقب هروس  هیآ 23 و24  لیذ  ص 95 ، ج1 ، ینادمه ، يوسوم  رقابدمحم  همجرت : نازیملا ، یئابطابط ، نیسح  دمحم  - 1
.42 هیآ تلصف ، دیمَح ؛)) ٍمیکَح  ْنِم  ٌلیْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  ِهیَدی َو ال  ِنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهیتْأی  ال  - )) 2

 . ...و هیآ 27  حتف ، هیآ 85 ؛ صصق ، مور ؛ هروس  ییادتبا  تایآ  ك.ر : - 3
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تیناـقح و رب  تسا  یقدـص  دـهاش  دوخ  رگید ، يوـس  زا   (1) هتـشذگ للم  ماوقا و  تشذگرـس  حرـش  یخیرات و  تاـنایب  ندوب  قیقد 
.نآرق زاجعا 

هیآ ریـسفت  رد  نآ  حرـش   ) تسا هدرک  توعد  یـشیدنا  فرژ  قیقحت و  لّـقعت ، رّکفت ، هب  ار  رـشب  حطـس ، نیرت  هدرتـسگ  رد  نآرق  د )
زگره تشاد ، کش  شمالک  ندوب  قح  دوخ و  تیناقح  رد  يا  هرذ  مـالک ، نیا  بحاـص  رگا  دـمآ .) دـهاوخ  ناـمقل »  » هروس تسیب 

.تسا تفرعم  ملع و  خنس  زا  زاجعا  نیا  تیهام  رگید ، ینایب  هب  درک ؛ یمن  توعد  يرما  نینچ  هب  ار  رشب 

نآ زاجعا  هدرب و  یپ  نآرق  تمظع  هب  رتشیب  دراد ، یمرب  يرتدنلب  ياه  ماگ  تفرعم  ملع و  ریسم  رد  رـشب  هچ  ره  هک  نیا  بلاج  هتکن 
(2) .دنرب یم  هرهب  ینایحو  هرفس  نیا  زا  نارگید  زا  شیب  نادنمشناد  املع و  و  دنک ، یم  كرد  رتهب  ار 

نیا دـنهد ، یم  ماجنا  نانآ  لاثما  اه و  ضاترم  هک  ییاهراک  ای  تناهک  رحـس و  لثم  هداـعلا ، قراـخ  روما  ریاـس  هزجعم و  نیب  قرف  ه )
مود مسق  دروم  رد  یلو  تسین ، سمل  لباق  ناصصختم  ریغ  رـشب و  مومع  يارب  هک  دنتـسه  یبابـسا  هب  دنتـسم  ود  ره  هچرگ  هک  تسا 

هک ار  ییاهراک  نامه  دـیدش ، ياه  تضایر  لمحت  اب  ًالثم  دـنروایب ؛ ار  نآ  دـننامه  صـصخت ، نآ  بسک  اب  دـنناوت  یم  مه  نارگید 
رد هتـسناوتن و  یـسک  لاح  هب  ات  تسین و  ریذـپ  ناکما  يرما  نینچ  زگره  هزجعم ، رد   اما  ، دـنهد ماجنا  دـنهد  یم  ماـجنا  اـه  ضاـترم 

ماجنا دنداد ، ماجنا  هزجعم  ناونع  هب  یهلا  نأشلا  میظع  يایبنا  هک  ار  يراک  تسناوت  دهاوخن  مه  هدنیآ 

.میتسرف یم  یحو  وت  هب  هک  تسا  بیغ  ياهربخ  زا  نیا  : » دیامرف یم  هدـش ، عقاو  هچنآ  نایب  زا  دـعب  فسوی »  » هروس رد  دـنوادخ  - 1
.102 هیآ فسوی ، دندیشک ؛» یم  هشقن  دنتفرگ و  یم  میمصت  هک  یماگنه  يدوبن  اه  نآ  دزن  زگره )  ) وت

.تسا هدش  هتشون  ناهج » ِنادنمشناد  هاگدید  زا  نآرق   » عوضوم اب  يددعتم  ياه  هلاقم  اه و  باتک  - 2
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  (1) .دهد

، نانآ رب  تّجح  مامتا  تقیقح و  نیا  هب  رـشب  نداد  هجوت  يارب  یهاگ  دـنچ  زا  ره  دوخ ، هعـساو  تمحر  ساسا  رب  لاعتم  دـنوادخ  و )
رتکد (2) و  مظاک ییالبرک  يارجام  .ددرگ  رتشیب  ینامـسآ  باتک  نیا  هب  مدرم  نامیا  دیاش  ات  دهد  یم  ناشن  ار  بیغ  زا  ییاه  هنزور 

(4) .تسا هنومن  نیا  زا   (3) یئابطابط نیسحدمحم  ياقآ  بانج  ینعی  هلاس ، تفه 

نآرق تیعماج 

: دنک یم  یفرعم  ار  دوخ  هنوگ  نیا  دیجم  نآرق 

یم دـنا ، میلـست  ادـخ ] لاـبق  رد   ] هک يدارفا  يارب  تراـشب  تـمحر و  تیادـه و  رما و  ره  ناـیب  هـک  مـیدرک  لزاـن  وـت  رب  ار  نآرق  و 
هب ردصم »  » ندربراک هب  .تسا  رگنـشور  ینعی  نیبم »  » يانعم هب  اج  نیا  رد  هدوب و  ردصم  نییبت ،»  » و نایب »  » دـننامه نایبت »  » (5) .دشاب

نیا ای  و  ٌلِداع ؛» ٌّیلَع   » ریبعت ياج  هب  ٌلدَـع ،» یلَع  : » ِلثم تسا ؛ دـیکأت  هغلابم و  تیاهن  رگ  نایب  يدراوم ، نینچ  رد  لعاف » مسا   » ياج
«. میریقف ام   » ِریبعت ياج  هب  میرقف ،» ام  : » مییوگب لاعتم  دنوادخ  هب  نامزاین  تدش  نایب  رد  هک 

«. هرقب  » هروس تایآ 23 و24  لیذ  ص 80 ، ج1 ، نازیملا ، ییابطابط ، نیسحدمحم  ك.ر : - 1
.سدقلا حور  ضیف  مظاک ، ییالبرک  هسسوم  .ر ك : - 2

.هلاس تفه  رتکد  زا  یتارطاخ  ییادج ، رغصا  .ر ك : - 3
، هنومن ریسفت  نازیملا و  ریـسفت  هلمج : زا  ریـسافت ، نینچ  مه  ینآرق و  مولع  ياه  باتک  هب  نآرق  زاجعا  هرابرد  رتشیب  هعلاطم  يارب  - 4

.دینک هعجارم  هرقب »  » هروس هیآ 23 و 24  لیذ 
.89 هیآ لحن ، َنیِملْسُْمِلل )) يرُْشب  ًهَمْحَر َو  ًيدُه َو  یَش ٍء َو  ِّلُِکل  ًاناْیِبت  َباتِْکلا  َکیَلَع  اْنلََّزن  َو  - )) 5
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نآرق رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ يزیچ  ره  يارب  يرگنشور  تیاهن  رد  نآرق  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  یَـش ٍء » ِّلُِکل  ًاناْیِبت   » ِریبعت نیاربانب ،
.دنک یم  نشور  ار  قیاقح  همه  هدودز و  ار  یکیرات  لهج و  هک  تسا  ینازورف  دیشروخ 

: دسیون یم  هّرس  سدق  یئابطابط  همالع 

ات هچنآ  ره  لاـح و  هتـشذگ ، هب  طوبرم  ملع  نآرق ، دـیامرف : یم  هک  تسا  هدـش  دراو  نآرق  یگژیو  دروم  رد  هک  یتاـیاور  ساـسا  رب 
رتارف هک  زین  ار  ینآرق  ِتاراشا  تسا و  یظفل  تلالد  زا  ّمعا  نآرق ، ندوب  نایبت  دـسر ، یم  رظن  هب   (1) دراد رب  رد  ار  تسا  تمایق  زور 

: دنیامرف یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ینارون  نایب  نخس ، نیا  دیؤم   (2) .دریگ یم  رب  رد  تسا ، یظفل  تلالد  زا 

فیاطل صاوخ ، يارب  هراشا  مدرم ، ِمومع  يارب  ترابع  اما  .قیاقح  فیاطل و  هراـشا ، تراـبع ، تسا : زیچ  راـهچ  رب  دـنوادخ  باـتک 
ریظن یب  یتیعماج  ياراد  یفیک  یّمک و  رظن  زا  نآرق  هفیرش ، هیآ  نیا  ساسا  رب  هک ، نیا  هجیتن   (3) .تسایبنا يارب  قیاقح  ایلوا و  يارب 

رب رد  دشاب ، وا  یعقاو  ياه  هتساوخ  زا  رشب و  تیاده  ياتسار  رد  هچنآ   ره  تسا و 

ج 1، یفاص ، ریـسفت  یناشاک ، ضیف  نسحمالم  ح8 و  هنـسلا ، باتکلا و  یلا  ّدرلا  باب  ملعلا ، لضف  باتک  ص 61 ، ج 1 ، یفاک ، - 1
.مشش مود و  �همدقم  ص 20 و 41 ،
ص 325. ج 12 ، نازیملا ، - 2

ِلیلد دیاش  .تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  نیا  عبانم  زا  یخرب  رد   ) اَمِهیَلَع ّللا 
�

ه ُتاَوَلَص  ِیلَع  ُْنب  ُنیَـسُْحلا  َلاَق  - 3
ِِفئاَطَّللا َو ِهَراَشِْإلا َو  ِهَراَبِْعلا َو  یَلَع  َءایْـشَأ  ِهََعبْرَأ  یَلَع  َّلَج  َّزَع َو  ّللا 

�
ه ُباَتِک  (: » دـشاب ماـما  ود  ره  يارب  ّللادـبعابا »

�
ه  » �هینک كارتشا  نآ 

ص20. ج 89 ، راونألاراحب ، ِءاِیْبنَْأِلل .» ُِقئاَقَْحلا  ِءاِیلْوَْأِلل َو  ُِفئاَطَّللا  ِّصاَوَْخِلل َو  ُهَراَشِْإلا  ِماَوَْعِلل َو  ُهَراَبِْعلاَف  ِِقئاَقَْحلا 
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نیمه زین  نآ  ِزاجعا  ياه  هبنج  زا  یکی  ...و و  یملع  یقالخا ، يداقتعا ، یئاضق ، یـسایس ، یعامتجا ، يدرف ، لـئاسم  هلمج : زا  دراد ؛
.تسا    هتکن 

(1)« .میدرکن راذگورف  باتک ، نیا  رد  ار  زیچ  چیه  ام  : » تسا هدش  نآرق  ِتیعماج  رب  يرتشیب  دیکأت  رگید ، يا  هیآ  رد 

: هدش تیاور  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا 

نآ رد  ار  يزیچ  چیه  دنوادخ  تسا و  نایب  تیاده و  رون ، نآ ، رد  هک  مراذگ  یم  ياج  هب  ار   دنوادخ  باتک  امش  نایم  رد  نم  ناه !
(2) .تسا هدرکن  راذگورف 

« ءیش . » 1 دـهد : یم  رارق  هژیو  دـیکأت  دروم  ار  تیعماج  نیا  یبدا ، �هتکن  ود  . 38 هیآ ماعنا ، یَـش ء ؛)) ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  اـم  - )) 1
« باتکلا  » هک نیا  رگید  هتکن  .دنک  یم  دـیکأت  ار  انعم  هدـئاز ، نِم » . » .تسا 2 مومع  دیفم  هک  هدـش ، عقاو  ام )  ) یفن قایـس  رد  هرکن و 

هراشا یقرواپ  نتم و  رد  اـه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  يددـعتم  تاـیاور  روط  نیمه  هیآ و  دـعب  لـبق و  رد  دوجوم  نئارق  قبط  هیآ ، نیا  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نایب  هب  تایآ ، نییبت  يارب  لحن ،»  » هروس هیآ 44  ساسا  رب   ) دشاب یم  نآرق »  » يانعم هب  تسا ، هدـش 

(. مینک هعجارم  دیاب  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  ریاس  نایب  هب  ریدغ  هعقاو  قبط  نآ  زا  سپ  و 
ج22، راونالاراحب ، مُکیَلَع ؛» ِیل  ّللا 

�
ه ُهَّجُح  یَـش ٍء  ْنِم  ِهِیف  ّللا 

�
ه َطَّرَف  اَم  ُنایَْبلا  يَدُْـهلا َو  ُروُّنلا َو  ِهِیف  ّللا 

�
ه َباَتِک  ْمُکِیف  ُْتفَّلَخ  ْدَـق  َالَأ  - » 2

هب مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  زا  یتیاور  رد  زین  یفاـک  فیرـش  باـتک  رد  .هتاـفو  برق  دـنعهلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هتیـصو  باـب  ص486 ،
نآرْقلا ِهیَلَع  َلَْزنَأ  َنیِّدلا َو  َُهل  َلَمْکَأ  یَّتَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُهِیبَن  ِْضبْقی  َْمل  َّلَج  َّزَع َو  ّللا 

�
ه َّنِإ  تسا « : هدـش  دـیکأت  نآرق  تیعماج 

ِیف انْطَّرَف  ام  َّلَج  َّزَع َو  َلاَقَف  ًْالَمَک  ُساَّنلا  ِهَیلِإ  ُجاَتْحی  اَم  َعیِمَج  َماَکْحَْألا َو  َدوُدُْـحلا َو  َماَرَْحلا َو  َلاَلَْحلا َو  ِهِیف  َنَیب  یَـش ٍء  ِّلُـک  ُناـْیِبت  ِهِیف 
مهدـجه هبطخ  رد  نینچ  مه  .هتافـص  مامالا و  لضف  یف  عماج  ردان  باب  هجحلا ، باتک  ص 198 ، ج 1 ، یفاک ، یَـش ء ؛» ْنِم  ِباتِْکلا 

ُقِّدَصی َباَتِْکلا  َّنَأ  َرَکَذ  یَـش ٍء َو  ِّلُِکل  ٌناْیِبت  ِهِیف  یَـش ء َو  ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  ُلوُقی  ُهَناَْحبُـس  ّللا 
�

ه َو  تسا ...« : هدمآ  هغالبلا  جهن 
ٌقِینَأ َو ُهُرِهاَظ  نآرْقلا  َّنِإ  ًارِیثَک َو  ًافالِتْخا  ِهِیف  اوُدَـجََول  ّللا 

�
ه ِریَغ  ِدـْنِع  ْنِم  َناک   ç è َْول ُهَناَْحبُـس َو  َلاَقَف  ِهِیف  َفاَِلتْخا  َال  ُهَّنَأ  ًاضَْعب َو  ُهُضَْعب 

همدقم 2 و 6. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  ك.ر : زین  و  .ُهِبئاَرَغ » یِضَْقنَت  َال  ُُهِبئاَجَع َو  یَنْفَت  َال  ٌقیِمَع  ُُهنِطَاب 
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نآرق نطب  رهظ و 

زا قیقد  قیمع و  یتخانش  هب  نتفای  تسد  يارب  ور ، نیا  زا  تسا ؛ نآرق  نطاب  رهاظ و  وترپ  رد  دمآ  نایم  هب  نخـس  نآ  زا  هک  یتیعماج 
حرطم نآرق  ِنطب  رد  تیودهم ، فراعم  زا  یمیظع  شخب  هک  نیا  هژیو  هب  میـشاب ؛ هتـشاد  رظن  ّدـم  ار  هصرع  ود  ره  دـیاب  نآرق  قیرط 

.تسا هدش 

هک ییادتبا  يودب و  يانعم  نآ ، زا  دوصقم  دوش و  یم  نایب  ریسفت  ملع  کمک  هب  تایآ  ِظافلا  زا  هک  تسا  ییانعم  رهظ ،»  » زا دوصقم 
هداد و رارق  تایآ  نیا  لد  رد  نخـس  نیا  بحاص  هک  تسا  یفراعم  نطب »  » زا دارم  هک  نانچ  مه  تسین ؛ دـسر ، یم  نهذ  هب  تایآ  زا 

(1) .تسا ناهنپ  ام  دید  زا 

زا دراد ، دوجو  هطبار  نیا  رد  هک  یلقن  لیالد  زا  رظن  عطق  خـساپ : دراد ؟ نطب  نآرق  لیلد  هچ  هب  دـنک : لاؤس  یـسک  تسا  نکمم  - 1
مه مینیب ؛ یمن  ار  لئاسم  زا  يرایسب  مینک  یم  هعجارم  نآرق  هب  یتقو  رگید ، يوس  زا  دراد و  حیرـصت  دوخ  تیعماج  رب  نآرق  ییوس ،

، نآرق هب  هعجارم  اب  دش و  حرطم  یمالـسا  هعماج  رد  يدیدج  تاعوضوم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  هک  نانچ 
يدـحوم چـیه  زگره  هک  میربب ، لاؤس  ریز  ار  نآرق  تیعماج  هک  نیا  ای  تسین ؛ جراخ  لاح  ود  زا  رما  نیا  .دـنتفاین  نآ  يارب  یخـساپ 

نآرق فراعم  میریذپب  هک  نیا  ای  تسا ؛ هدرب  لاؤس  ریز  ار  لاعتم  دنوادخ  راک  نیا  اب  هک  ارچ  دوش ، دقتعم  يزیچ  نینچ  هب  دناوت  یمن 
.تسا ناـهنپ  اـم  رظن  دـید و  زا  هک  دراد  دوـخ  لد  رد  یمیظع  فراـعم  هکلب  دوـش ، یمن  متخ  میمهف  یم  مینیب و  یم  اـم  هک  هچنآ  هب 
هدزاود تامدقم  یفاص ، ریـسفت  یناشاک ، ضیف  نسحمالم  ك.ر : .دننک  یم  دـیکأت  نآ  رب  دـییأت و  ار  تقیقح  نیا  يددـعتم  تایاور 
سرتسد زا  ار  فراعم  زا  يا  هدـمع  شخب  ارچ  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ هداد  رارق  نطب  نآرق ، يارب  لاعتم  دـنوادخ  ارچ  لاؤس : .هناگ 

نآرق يارب  نطب  دوجو  ِرّـس  هفـسلف و  زا  لاؤس  نآرق ، يارب  نطب  دوجو  لـصا  شریذـپ  زا  دـعب  اـجنیا  رد  ( ؟ تسا هتـشاد  هگن  رود  اـم 
، دمآ یم  نآ  ِرهظ  رد  نآرق  فراعم  همه  رگا  تهج ، نیمه  هب  نآ ؛ ندوب  ءیش » لکل  ًانایبت   » نآرق و تیعماج  لیلد  هب  خساپ : .تسا )

رحـس بش  دومرف ؛ یم  ّللا »
�

ه مسب   » ریـسفت زا  سابع  نبا  يارب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هک  نانچ  مه  دش ؛ یم  دلج  اه  نویلیم  نآرق 
لهچ راب  مهاوخب  رگا  ّللا ؛»

�
ه ِمِْسب  ِحْرَش  ْنِم  ًاریَِعب  َنیَِعبْرَأ  ُتْرَقْوََأل  ُْتئِـش  َْول  : » دومرف هاگ  نآ  دوب ؛ هدرکن  روبع  نآ  ياب »  » زا رونه  دش ،

دیکأت نآ  فراعم  ندوب  ریذـپان  نایاپ  رب  رگید  ياج  رد  و  ص186 . ج40 ، راونـالاراحب ، منک ؛ یم  مهارف  ّللا »
�

ه مسب   » حرـش زا  ار  رتش 
یَـصُْحت َال  ٌموُُجن  ِهِموُُجن  یَلَع  ٌموُُجن َو  َُهل  ٌقیِمَع  ُُهنِطَاب  ٌقِینَأ َو  ُهُرِهاَظ  ٌْملِع  ُُهنِطَاب  ٌمْکُح َو  ُهُرِهاَظَف  ٌنَْطب  ٌرْهَظ َو  َُهل  َو  : » دـیامرف یم  هدرک و 

نآرق هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا  رب  میکح  دـنوادخ  تمکح  هک  یلاح  رد  ح 2 . نآرقلا ، لضف  باتک  ص599 ، ج 2 ، یفاک ، ُهِبئاَجَع »
هب ار  نآ  تایّلک  لوصا و  هتسویپ  دننک و  ظفح  ار  نآ  مدرم  دوش و  مهارف  اه  هناخ  همه  هب  نآ  یبای  هار  ناکما  ات  دشاب ، دلج  کی  رد 

نآرق اریز  دوبن ، تایآ  يارب  نوطب  نداد  رارق  زج  يا  هراچ  نآرق ، تیعماج  لیلد  هب  زاب  رگید ، يوس  زا  .دـنیامن  رورم  هدرپس و  رطاخ 
يرت نییاـپ  مهف  تیفرظ و  زا  هک  يدارفا  دوب ، ناـگمه  سرتـسد  رد  فراـعم  نیا  همه  رگا  نیارباـنب ، دراد ؛ بلطم  حوطـس  همه  يارب 

: هک تسا  فورعم  هلمج  نیا  .دـندرک  یم  راکنا  ار  نآ  اسب  هچ  هدرک و  كرد  ار  رتالاب  حطـس  فراعم  دنتـسناوت  یمن  دـنرادروخرب ،
ار نآ  كرد  لـمحت  اریز  تشک  یم  ار  وا  درذـگ  یم  هچ  ناملـس  لد  رد  تسناد  یم  رگا  ناـمیا ، زا  هجرد  تـمظع و  نآ  اـب  رذاـبا ،

ِیف اَم  ٍّرَذُوبَأ  َِملَع  َْول  ّللا 
�

ه َلاَقَف َو  مالـسلا  هیلع  ِنیَـسُْحلا  ِْنب  ِیلَع  َدـْنِع  ًامْوی  ُهیِقَّتلا  ِتَرِکُذ  َلاَق : مالـسلا  هیلع  ّللاِدـْبَع 
�

ه ِیبَأ  ْنَع   » تشادـن
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َال ٌبَعْـصَتْسُم  ٌْبعَـص  ِءاَمَلُْعلا  َْملِع  َّنِإ  ِْقلَْخلا  ِِرئاَِسب  ْمُکُّنَظ  اَمَف  اَـمُهَنَیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 
�

ه ُلوُسَر  یَخآ  ْدََـقل  ُهَلَتََقل َو  َناَْملَـس  ِْبلَق 
دنوادـخ ِدوخ  ًالـصا  و  ص401 . ج 1 ، یفاـک ، ناَـمیِْإِلل .» ُهَْبلَق  ّللا 

ـ�
ه َنَـحتّما  ٌنِمْؤـُم  ٌدـْبَع  ْوَأ  بّرقم  ٌکَـلَم  ْوَأ  ٌلَـسُْرم  ِیبـَن  اَّلِإ  ُهـُلِمَتْحی 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  .دنـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  مدرم  مهف  حطـس  فراعم ، نایب  رد  ات  هتخاس  رومأم  ار  شنالوسر 
ًاعطق سپ  ص539 .) ج 1 ، یفاکلا ، لوصأ  حرـش  اردصالم ، ( ؛» ْمِِهلوُقُع ِرْدَق  یلَع  َساّنلا  َمّلُکن  نا  انِرُما  ءایبنألا  رـشاعم  ّانِإ  : » دـندومرف

، تهج ود  هب  خساپ : تسیچ ؟ نوطب  نیا  هب  یبای  تسد  هار  لاؤس : .تسا  هتـشاد  رظن  دم  ار  هتکن  نیا  فراعم ، نایب  رد  دـنوادخ  ِدوخ 
« تمصع  » طرش رگا  . ç è1 تسا                                                           : موـصعم  ناـیب  نوـطب ، نـیا  هـب  یباـی  تـسد  هار  اـهنت 
ره تسا و  هتـشاد  رظن  رد  مالک  نیا  بحاص  هک  تسا  يزیچ  نامه  دوش  یم  ناـیب  هچنآ  هک  مینک  یمن  ادـیپ  ناـنیمطا  زگره  دـشابن ،
هب ملع  . 2 تسا ! نآرق  نطب  رد  بلطم  نیا  دـیوگب : هاگ  نآ  دـهد ، تبـسن  نآرق  هب  دـنک و  حرطم  تسناوت  یم  ار  ییاعدا  ره  یـسک 

دناوت یم  هک  تسا  موصعم  طقف  تیمک  تیفیک و  تیهام ، تهج  هب  تسا و  ّیندل  هدـش ، هتفرگ  رظن  رد  تایآ  نوطب  رد  هک  یفراعم 
تـسین یـسک  وا  تسا و  هتخاس  هاگآ  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  هک  دراد  ربخ  نآ  زا  یـسک  ًارـصحنم  دشاب و  هتـشاد  ار  نآ  لمحت  تیفرظ 

باتک یفاک ، ك.ر :  ) .درک هاگآ  نآ  زا  ار  دوخ  موصعم  نانیشناج  یهلا ، نامرف  هب  ناشیا  سپس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زج 
دیکات ترتع  نآرق و  یهارمه  رب  اهراب  اهراب و  ادخ  ربمایپ  ارچ  هک  ددرگ  یم  راکـشآ  ناگمه  رب  نیلقث »  » ثیدح زار  نونکا  .هجحلا 

َّیَلَع ا�دِرَی  یّتح  ا�قِرَتْفَی  َْنل  امُّهنِإ  ِیْتَیب و  َلْهأ  یترتِع  ّللا و 
�

ه َباتِک  ًاَدبأ  اّولِضَت  َنل  امِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  ام  ِنیلقَّثلا  مُکیف  ٌكِرات  ّینِإ  : » دومرف
« .َضوْحلا
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: دندومرف ناشیا  هک  دنا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مّرکم  لوسر  زا  نیقیرف 

هب رظان  ریـسفت ، ملع  .ینطاب  دراد و  يرهاـظ  هک  نیا  رگم  تسین ، نآرق  زا  يا  هیآ  چـیه  ؛(1)  ٌنَطب ٌرهَظ و  اهل  ّالإ و  هیآ  ِنارقلا  نِم  اـم 
رتشیب یـسررب  هب  دیاب  دـنراد ، يددـعتم  یناعم  حالطـصا ، ود  نیا  نوچ  هک  اج  نآ  زا  .تسا  تایآ  ِنطاب  هب  رظان  لیوأت ، ملع  رهاظ و 

.میزادرپب عوضوم  ود  نیا 

همدقم ص 11 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت  یـشایع ، دوعـسم  نب  دمحم  ص 216 ؛ تاجردلارئاصب ، رافـص ، نب  دمحم  هعیـش : عبانم  زا  - 1
نبا ح 2461 . ص 308 ، ج 1 ، لامعلا ، زنک  ّتنـس : لها  عبانم  زا  و  ص 240 . ج 4 ، هغالبلا ، حابصم  یناهج ، ریم  نسح  دیـس  فلؤم ؛

ییانشآ يارب  .تسا  هتخادرپ  دنا ، هتشاد  تیاور  نیا  زا  ّتنس  لها  ياملع  هک  یفلتخم  ياهریـسفت  نایب  هب  برعلا  ناسل  رد  مه  روظنم 
ص ج 3 ، نازیملا ، یئابطابط ، نیـسحدمحم  ًانطب ؛ ًارهظ و  نآرقلل  ّنا  باـب  ص 78 ، ج 89 ، راونالاراحب ، ك.ر : نآرق  نطب  رهظ و  اـب 
ص 59، ج 1 ، یفاص ، ریـسفت  یناـشاک ، ضیف  نسحمـالم  ص 461 و  ج 1 ، دــیهمتلا ، صیخلت  نارمع ، لآ  هروـس  هیآ 7  لـیذ  ، 44

همدقم 8.
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لیوأت ریسفت و 

هراشا

زا  (2)، ملع نیدـنچ  زا  يریگ  هرهب  اـب  هک  تسا  نآرق  تاـیآ  لولدـم  دوـصقم و  زا  نتـشادرب  هدرپ   (1) يانعم هب  نآرق ، تایآ  ِریـسفت 
.دوش یم  هدیمهف  برع ، تایبدا  هلمج 

(4): تسا هدمآ  يددعتم  یناعم  هب  حالطصا ، رد  (3) و  تسا ندنادرگزاب  يانعم  هب  و  لوأ »  » هشیر زا  لیوأت 

هباشتم هیجوت  . 1

یم هیآ  لیوأت  ار  لقع  تایاور و  تایآ ، دوخ  زا  هدافتـسا  اب  دنوادخ ، رظن  دروم  لوقعم و  ییانعم  هب  هباشتم  يانعم  ندـنادرگزاب        
يانعم هب  لـیوأت  نیا  عقاو ، رد  تسا ؛ هباـشتم  تاـیآ  هب  طوبرم  هدـمآ و  نارمع » لآ   » هکراـبم هروس  هیآ 7  رد  حالطـصا  نیا  .دنیوگ 

هکلب تسین ، دارم  دی »  » يرهاظ يانعم  هک  مهیدیأ )) َقوف  ّللا 
�

ه ُدـی  : )) هیآ دـننام  تسا ؛ هباشتم  تایآ  تسرد  يانعم  حیحـص و  ریـسفت 
.تسا تردق  زا  هیانک  دی » »

هیآ یلک  موهفم  انعم و  . 2

: هدش تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا       

: هلمج زا  دینک ؛ يریگ  یپ  ریـسافت  همدـقم  ینآرق و  مولع  بتک  رد  دـیناوت  یم  ار  لیوأت »  » و ریـسفت »  » يارب توافتم  ياه  فیرعت  - 1
(. ناققحم زا  یعمج  هتشون   ) نآرق ریسفت  یسانش  شور  و  ص 461 ، دیهمتلا ، صیخلت  باتک  نازیملا ؛ ریسفت  همدقم 

.قطنم خیرات و  هقف ، لوصا  نایب ، عیدب ، یناعم ، وحن ، فرص ، تغل ، لثم : یمولع  - 2
هدارملا هیآغلا  یلإ  یشلا ء  ّدر  وه  کلذ  و  هیلإ ، عجری  يذلا  عضوملل  ُِلئْوَملا  هنم : و  لصألا ، یلإ  عوجُّرلا  يأ : لوألا ، نم  لیوأتلا  - » 3

«. لوا  » هژاو لیذ  ص 99 ، تادرفم ، یناهفصا ، بغار  العف ،» وأ  ناک  املع  هنم ،
رایسب ِلامعتسا  تهج  هب  اما  تسا ، ریسفت  يانعم  هب  لیوأت  یهاگ  هتکن : .دعب  هب  ص 461  دیهمتلا ، صیخلت  تفرعم ، يداه  دمحم  - 4

.دشن نآ  هب  يا  هراشا  مک ،
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ندـش یفتنم  رطاخ  هب   ) مه هیآ  دـنتفر  یم  اـیند  زا  موق  نآ  یتقو  دـش ، یم  لزاـن  یموق  دروم  رد  يا  هیآ  یتقو  هک  دوب  هنوگ  نیا  رگا 
رد تسا ، یقاب  نیمز  اـه و  نامـسآ  هک  یناـمز  اـت  نآرق  یلو  دـنام  یمن  یقاـب  نآرق  زا  يزیچ  تروص  نیا  رد  دُرم ، یم  شعوضوم )

دراد و یلیزنت  نآرق  تاـیآ  رگید ، ریبـعت  هـب   (1) .ّرـش اـی  ریخ  زا  تسا  يا  هیآ  ار  یموـق  ره  تسا و  تـکرح  ناـیرج و  نآرق  رـسارس 
زور ات  هیآ  ِقیداصم  ریاس  و  لوزن ، نأـش  رگید  ریبعت  هب  هیآ و  ِلـیزنت »  » ار تسا  هدـش  لزاـن  نآ  رطاـخ  هب  هیآ  هک  یقادـصم  یلیوأـت ؛
موق صصق ،»  » هروس هیآ 5  لیزنت  لاـثم ، يارب  ؛(2)  دـنیوگ یم  نآ  لیوأت » ، » تسا لوزن  نأش  دـننامه  تقیقح ، رظن  زا  هک  ار  تماـیق 

دـنا و هدـش  زوریپ  ناملاظ  رب  خـیرات  لوط  رد  هک  دنتـسه  ینافعـضتسم  نامولظم و  ریاس  نآ  لـیوأت  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح 
.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  نآ ، لماک  قادصم 

یَلَع ُُهلَّوَأ  يِرْجی  نآرْقلا  َّنَِکل  یَـش ٌء َو  نآرْقلا  َنِم  یَِقب  اََمل  هیْآلا  َِتتاَم  ُمْوَْقلا  َِکَئلوُأ  َتاَـم  َُّمث  ٍمْوَق  ِیف  َْتلََزن  اَذِإ  هیآـْلا  َّنَأ  َْول  َو  -  » 1
عاونأ ، 12 باب ص 115 ، ج 89 ، راونألاراحب ، رَـش ؛» ْوَأ  ٍریَخ  ْنِم  اَْهنِم  ْمُه  اَهَنُوْلتی  هیآ  ٍمْوَق  ِّلُِکل  ُضْرَْألا َو  ُتاَواَمَّسلا َو  تّماَد  اَـم  ِهِرِخآ 

هیآَوِّرلا ِهِذَه  ْنَع  مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَجَابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق  ٍراَسی  ِْنب  ِلیَُضف  ْنَع  : » نومضم نیمهاب  رگید  تیاور  ح4 . اهخسان ، نآرقلا و  تایآ 
ُسْمَّشلا يِرْجی  اَمَک  يِرْجی  ْنُکی  َْمل  اَم  ُْهنِم  یَضَم َو  ْدَق  اَم  ُْهنِم  ُهلیوأت  ُُهنَْطب  ُُهلیِْزنَت َو  ُهُرْهَظ  َلاَقَف  ٌنَْطب  ٌرْهَظ َو  اََهل  اَّلِإ َو  هیآ  نآرْقلا  َنِم  اَم 

ِیف َنوُخِـساَّرلا  ّللا َو 
�

ه اَّلِإ  ُهلیوأت  ُمَْلعی  ام  ّللا َو 
�

ه َلاَق  ِءایْحَْألا  یَلَع  ُنوُکی  اَمَک  ِتاَْومَْألا  یَلَع  ُنوُکی  ُْهنِم  یَـش ٍء  لـیوأت  َءاَـج  اَـمَّلُک  ُرَمَْقلا  َو 
هک قیبطت » يرج و   » حالطـصا ًارهاظ  هتکن : ح64 . اـنطب ، ارهظ و  نآرقلل  نأ  باب 8 ، ص 97 ، ج89 ، راونـألاراحب ، ُهُمَْلعَن ؛» ُنَْحن  ِْملِْعلا 

.تسا هدش  هتفرگ  تیاور  نیمه  زا  هتفر ، راک  هب  دایز  نازیملا  ریسفت  رد 
دمحم ْمِِهلاَمْعَأ ؛» ِْلثِِمب  اُولِمَع  َنیِذَّلا  ُُهنَْطب  ْمِهِیف َو  َلََزن  َنیِذَّلا  نآرْقلا  ُرْهَظ  : » لاَق مالـسلا   هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َنیْعَأ  ِْنب  َناَرْمُح  ْنَع  - 2

ص 94. یشایع ، ریسفت  یشایع ، دوعسم  نب 
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هیآ يانعم  یجراخ  ققحت  . 3

هب ریبعت  نیا  تیودـهم ، ِتایآ  زا  يرایـسب  لیذ  .دـنیوگ  یم  هیآ  لیوأت »  » ار نآ  ِیجراخ  ققحت  دـهد ، یم  ربخ  هدـنیآ  زا  نآرق  یتقو 
تسا هدماین  نآ  لیوأت  مسق ، ادخ  هب  : » دیامرف یم  کلم »  » هروس رخآ  هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  لاثم ، يارب  دروخ ؛ یم  مشچ 

(1)« .دمآ دهاوخ  ًاعطق  و 

ییوگ شیپ  نیا  لیوأت و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ندش  بیاغ  اب  يرمق  يرجه  لاس 260 رد  هیآ  نیا  تسا ، ینتفگ 
.دش عقاو 

هیآ نیا  رد  هچنآ  ینعی   (2) ؛» تسا هدماین  نآ  لیوأت  زونه  مسق ، ادخ  هب  : » دـیامرف یم  هبوت »  » هیآ 33 لیذ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای 
.دش دهاوخ  لیوأت  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  اب  تسا و  هتسویپن  عوقو  هب  زونه  هدش ، هداد  نآ  دیون  ینارون 

.تسا هدشن  عقاو  زونه  ییوگ  شیپ  نیا  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  اجنیا  رد  تسا » هدماین  نآ  ِلیوأت   » ِریبعت

هیآ لیوأت  نطب و  هلحرم  رد  یهاـگ  و  رون ، هبوت و 55  هیآ 33  لثم  تسا ؛ هیآ  ریـسفت  رهظ و  هلحرم  رد  ییوگ  شیپ  نیا  یهاـگ  هتبلا 
ییوگ و شیپ  هک  کـلم »  » هروس رخآ  هیآ  لـثم  دور ؛ یم  راـک  هب  هیآ  کـی  دروـم  رد  لـیوأت  حالطـصا  ود  تروـص ، نیا  رد  تسا ؛
رد هلئسم  نیا  ققحت  لاح ، نیع  رد  تسا ؛ هدمآ  هیآ  لیوأت  نطب و  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  هرابرد  رادشه 

.دنیوگ یم  هیآ  لیوأت  ار  يرجه  لاس 260 

ص387. ج5 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  يزیوح ، یلع  دبع  - 1
َهِرَک َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : )) لج زع و  هلوق  یف  مالـسلا ، هیلع  ّللادبعوبأ 

�
ه لاق  - 2

ص212. ج2 ، نامه ، مالسلا ؛» هیلع  مئاقلا  جرخی  یتح  اهلیوأت  لزنیال  دعب و  اهلیوأت  لزن  ام  ّللا 
�

ه و  َنوُکِرْشُْملا « :))
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هیآ يوناث  يانعم  . 4

يرگید یناعم  دوش ، یم  هدیمهف  ظافلا  رهاظ  زا  هک  يا  یناعم  رب  هوالع  هک  تسا  نیا  دـیجم  نآرق  مهم  رایـسب  ياه  یگژیو  زا  یکی 
تایآ همه  انعم ، نیا  قبط  .دـنیوگ  یم  نآرق » نطب   » نآ هب  ور ، نیا  زا  تسا ؛ ناهنپ  ام  دـید  زا  هدوب و  ظافلا  رهاظ  يارو  هک  دراد  زین 

هک کلم »  » هروس رخآ  هیآ  و  دوه »  » هروس هیآ 86  دننام   (1) .تسا ای ....  نطب و  داتفه  ای  نطب ، تفه  ياراد  هکلب  نطب ، ياراد  نآرق 
.تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  نآ ، لیوأت 

نآ ِیناعم  زا  کی  مادـک  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دوش ، یم  هدرب  راک  هب  تیودـهم  تایآ  هرابرد  لیوأت »  » ریبعت یتقو  هک ، نیا  لـصاح 
.تسا هتفر  راک  هب  تیودهم  تایآ  هرابرد  رگید  ریبعت  هس  لوا ، ریبعت  زا  ریغ  تسا ؛ دارم 

هب دـنناوت  یم  دراد ، دوجو  هک  یطباوض  دـعاوق و  هب  هجوت  اب  نارـسفم  هک  تسا  نیا  تشذـگ  هک  ییاـنعم  راـهچ  هب  لـیوأت  تواـفت   
نایب هب  دنتـسم  هک  یلیوأت  ره  تسا و  موصعم  راصحنا  رد  مراهچ ، يانعم  هب  لـیوأت  یلو  دـنزادرپب ؛ لوا  ياـنعم  هس  هب  تاـیآ  لـیوأت 

(2) .درادن یشزرا  دشابن ، موصعم 

، یفاص ریـسفت  یناشاک ، ضیف  نسحم  الم  ٍنُْطبَأ ؛» ِهْعبَـس  یلإ  ٌنطب  ِِهنْطَِبل  ًاـنَطب و  ًارهَظ و  ِنآرقِلل  ّنإ  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  و  - 1
.مراهچ همدقم  ص31 ، ج1 ،

يداه دـمحم  هللا و  همحر  تفرعم  ّللا 
�

ه تیآ  ینارنخـس  ج1 ، تیودـهم ، نامتفگ  رون ، راظتنا  هسـسؤم  ك.ر : رتشیب  حیـضوت  يارب  - 2
.461 ص   ج1 ، دیهمتلا ، صیخلت  تفرعم ،
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نآرق نییبت  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  شقن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  زا  دعب  دراد و  زاین  نییبت  هب  نآرق   (1)، تسا هدش  حرطم  لحن »  » هروس هیآ 44  رد  هچنآ  هب  هجوت  اب 
اب هیآ  طابترا  ِتابثا  يارب  رگا  سپ  دنتـسه ؛ مهم  ِرما  نیا  راد  هدـهع مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  یلقن ، یلقع و  ّهلدا  ساـسا  رب  زین ،

، نانآ نایب  اب  تسا و  موصعم  نایب  نآرق ، نوطب  هب  ندرب  یپ  هار  اهنت  هک  تسا  رطاخ  نیدب  دوش ، یم  هدافتسا  تایاور  زا  تیودهم ،

هب هچنآ  ات  میدرک ، لزان  وت  رب  ار  نآرق ]  ] رکذ نیا  ام  و  نوُرَّکَفَتی ؛)) ْمُهَّلََعل  ْمِهَیلِإ َو  َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنیَُبِتل  َرْکِّذـلا  َکـَیلِإ  اـْنلَْزنَأ  َو  - )) 1
هراـشا عوضوم  نیا  هب  زین ، هروس  نیمه  هیآ 64  رد   ) .دـننک هشیدـنا  دـیاش  يزاس و  نشور  اه  نآ  يارب  تسا  هدـش  لزان  مدرم  يوس 

نایب ياـنعم  هب  نییبت  .تسا  تاـیآ  ِنییبت  لوسر  ترـضح  ياـه  تیلوئـسم  نوئـش و  زا  یکی  هفیرـش  هیآ  نیا  ساـسا  رب  .تسا ) هدـش 
هب رومأم  ادـخ  لوسر  هالـصلا .» اومیقا   » هک دوش  یم  ناـیب  نآرق  رد  لاـثم ، ناونع  هب  .تسا  یّلک  رما  کـی  ِروغث  دودـح و  تاـیئزج و 

نیا هجوت  ِبلاج  هتکن  .تسا  هدش  نایب  تایاور  رد  هک  دراد  یهقف  عرف  رازه  راهچ  زا  شیب  زامن  هک  تسور  نیا  زا  .تسا  زامن  نییبت 
یمارگ لوسر  دزن  ًارـصحنم  نآ  ِملع  اذل  19 ؛) هیآ تمایق  ، (( ) هَناَیب انیَلَع  َّنِإ  َُّمث  : )) تسا یلاـعت  قح  هیحاـن  زا  مه  نییبت  نیا  هک  تسا 

نآرق ّللا ؛»
�

ه باتک  انبسح  : » دنک اعدا  دناوت  یم  یسک  ایآ  هیآ ، نیا  هب  هجوت  اب  لاح  .تسا  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  تیب  لها  مالـسا و 
نیرتربتعم رد  دوش !؟ تقیقح  نتـشون  عنام  و  میرادـن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ناـیب  هب  يزاـین  تسا و  یفاـک  اـم  يارب 

مالـسا یمارگ  لوسر  هک  تسا  هدـش  نایب  رگید  كردـم  اه  هد  ملـسم و  حیحـص  يراخب و  حیحـص  ینعی  ّتنـس ، لـها  ياـه  باـتک 
ادـخ باتک  تفگ : دـش و  عنام  مود  هفیلخ  یلو  دـیوشن ،» هارمگ  زگره  ات  مسیونب  ناتیارب  يزیچ  ات  دـیروایب  یتاود  ملق و  : » دـندومرف

روهـشم لقن  قبط  رگید ، يوس  زا  دیوگ  ! یم  نایذه  دمهف و  یمن  يزیچ  ربمایپ )  ) وا تفگ : داد و  همادا  سپـس  .تسا  یفاک  ام  يارب 
ربمایپ تایاور  نتـشون  نایب و  هک : دـش  همانـشخب  تفالخ  هاگتـسد  يوس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  تلحر  زا  دـعب  خـیرات ،
سپـس دروآ ؛ تشاد ، ار  هچ  ره  وا  يراد ؟ يزیچ  ترـضح  تایاور  زا  اـیآ  تفگ : هشیاـع  هب  مود  هفیلخ  یتح  تسا و  مرج  عونمم و 

هک نیا  ات  دش  لامعا  لاس  دص  کی  بیرق  تسا و  روهـشم  ثیدـح » تباتک  عنم   » هب خـیرات ، رد  تقیقح  نیا  دـنازوس ! ار  اه  نآ  يو 
هک يا  هماـن   » قیقحت و همدـقم  ج1 ، هعیـشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیـش  ك.ر :  ) .دـش وغل  زیزعلادـبع ، نب  رمع  يوما ، هفیلخ  ناـمز  رد 

.دنام ) هتشونان 
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خسان نطب و  رهظ و  لیوأت ، ریسفت و  هب  لماک  عماج و  ملع  ددعتم ، تایاور  قبط  رب  نیاربانب و  دوش  یم  هتـشادرب  تایآ  نوطب  زا  هدرپ 
(1) .تسا ماما  دزن  طقف  نآرق  ِخوسنم  و 

رکذ مه  یلیوأت  تایاور  يریسفت ، تایاور  رانک  رد  ییاور  ِریسافت  رد  هدش و  عقاو  تایآ  زا  یخرب  هرابرد  رما  نیا  تسا ، رکذ  نایاش   
.تسا هدش 

نآرق رد  دارفا  یفرعم  ياه  هویش 

: زا تسا  ترابع  نآرق ، رد  دارفا  یفرعم  ياه  هویش  هلمج  زا  دراد ؛ ینوگانوگ  ياه  هویش  دارفا  قیاقح و  یفرعم  رد  میرک  نآرق   

 ...((. میرم باتکلا  یف  رکذا  و  (( ؛))...  لوسر ّالا  دمحم  ام  و  : )) دننام مسا  ؛ نایب  حیرصت و  فلا )

هیلع یلع  ماما  یفرعم  و  ءارـسا »  » هروس يادتبا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  یفرعم  دننام  فصو ؛ نایب  حیولت و  ب )
«. هدئام  » هروس هیآ 55  رد  مالسلا 

نآرق رد  ترضح  مان  هب  حیرصت  مدع  تلع 

: درک هراشا  ناوت  یم  لیذ  دراوم  هب  نآرق ، رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مان  هب  حیرصت  مدع  للع  نایب  رد 

، ناشیا زا  سپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هدهع  هب  تایئزج  نایب  تسا و  هدش  رکذ  تیودهم  ِتایلک  دیجم ، نآرق  رد  .  1
.تسا مالسلا  مهیلع  همئا  هدهع  هب 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  نآرق  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مان  هب  حیرصت  مدع  تلع  هرابرد  یصخش 

ص228. هَّلُک ، ُهَْملِع  َنوُمَْلعی  ْمُهَّنَأ  مالسلا َو  مهیلع  ُهَِّمئَْألا  اَّلِإ  ُهَّلُک  نآرْقلا  ِعَمْجی  َْمل  ُهَّنَأ  ُبَاب  هجحلا  ، باتک  ج1 ، یفاک ، ك.ر : - 1
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: دندومرف ترضح  .دیسرپ 

دـشن و حیرـصت   تسا ، یتعکر  راهچ  ای  یتعکر  هس  يزامن  هچ  هک  بلطم  نیا  هب  نآرق  رد  اما  دـش ، لزان  زامن  مکح  ادـخ  لوسر  رب 
نآرق رد  تسا ؛ هنوگ  نیمه  زین  تیالو  تماـما و  هراـبرد  جـح و  تاـکز ، روط  نیمه  درک و  ریـسفت  ار  زاـمن  هک  دوب  ّللا 

�
ه لوسر  نیا 

لوسر ترـضح  نایب  رد  نآ  تایئزج  قیداصم و  اما  مُْکنِم ،)) ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیطَأ  ّللا َو 
�

ه اوُعیطَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهیَأ  ای  : )) هدمآ
یپ يارب  فـصو  رکذ  ینعی  ناـیب ، زا  هوـحن  نیمه  . 2 صیخلت .) اـب   ) (1) ...و هنیفـس  تلزنم ، نیلقث ، ریدغ ، ثیدـح  لثم  تسا ؛ هدـمآ 

.تسا هتفرگ  تروص  تّجح  مامتا  درادن و  یصقن  نایب ، زا  هویش  نیا  رگید ، نایب  هب  درک ؛ یم  تیافک  تقیقح ، هب  ندرب 

مان و لاثم ، يارب  درادن ؛ يدوس  وا  ِلاح  هب  زاب  دشاب ، حیولت ) حیرصت و   ) ود ره  رگا  دشابن ، عضاخ  قح  مالک  ربارب  رد  یـسک  رگا  . 3
ینامسآ بتک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  فصو 

(( ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  ّللا َو 
�

ه اوُعیِطَأ  : )) َّلَج َّزَع َو  ّللا 
�

ه ِلْوَق  ْنَع  مالـسلا  هیلع  ّللاِدـْبَعَابَأ 
�

ه ُْتلَأَس  َلاَـق  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  - » 1
مهیلع ِِهتَیب  َلْهَأ  ًاِیلَع َو  ِّمَسی  َْمل  َُهل  اَمَف  َنُولوُقی  َساَّنلا  َّنِإ  َُهل  ُْتلُقَف  مالسلا  هیلع  ِنیَسُْحلا  ِنَسَْحلا َو  ٍِبلاَط َو  ِیبَأ  ِْنب  ِیلَع  ِیف  َْتلََزن  َلاَقَف 

ًاثاََلث َو ْمَُهل  ّللا 
�

ه ِّمَسی  َْمل  ُهاَلَّصلا َو  ِهیَلَع  َْتلََزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 
�

ه َلوُسَر  َّنِإ  ْمَُهل  اُولُوق  َلاَقَف  َلاَق  َّلَج  َّزَع َو  ّللا 
�

ه ِباَتِک  ِیف  مالـسلا 
َنیَِعبْرَأ ِّلُـک  ْنِم  ْمَُهل  ِّمَسی  َْمل  ُهاَـکَّزلا َو  ِهیَلَع  َْتلََزن  ْمَُهل َو  َکـِلَذ  َرَّسَف  يِذَّلا  َوُه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 

�
ه ُلوُسَر  َناَـک  یَّتَـح  ًاـَعبْرَأ  اـَل 

َناَک یَّتَح  ًاعُوبْسُأ  اُوفوُط  ْمَُهل  ْلُقی  ْمَلَف  ُّجَْحلا  َلََزن  ْمَُهل َو  َِکلَذ  َرَّسَف  يِذَّلا  َوُه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه ُلوُسَر  َناَک  یَّتَح  ٌمَهْرِد  ًامَهْرِد 
ِیف َْتلََزن  َو  ْمُْکنِم )) ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  ّللا َو 

�
ه اوُعیِطَأ  : )) َْتلََزن ْمَُهل َو  َکـِلَذ  َرَّسَف  يِذَّلا  َوُه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 

�
ه ُلوُسَر 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  َلاَـق  ُهاـَلْوَم َو  ِیلَعَف  ُهاـَلْوَم  ُْتنُک  ْنَم  ِیلَع  ِیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 
�

ه ُلوُـسَر  َلاَـقَف  ِنیَـسُْحلا  ِنَـسَْحلا َو  ِیلَع َو 
، یناکـسح مکاح  ح1 و  هلوـسر ، ّللا و 

�
ه صن  اـم  باـب  هجحلا ، باـتک  ص286 ، ج1 ، یفاک ، ...ِیتَیب ؛» ِلـْهَأ  ّللا َو 

�
ه ِباَـتِِکب  ْمُکیِـصوُأ 

.ءاسن هروس  هیآ 59  لیذ  لیزنتلا ، دهاوش 
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یسوم هک  دنتشاد  نیقی  ددعتم ، تازجعم  ندید  اب  ناینوعرف  نوعرف و  ای   (1) .دندیزرو رفک  یهلا ، هدعو  ققحت  اب  باتک  لها  اما  دوب ،
هک رگنب  سپ  تشاد ؛ نیقی  نادب  ناشیاه  لد  هک  یلاح  رد  دندرک ، راکنا  ار  اه  نآ  یشکرس  متـس و  يور  زا   » اما دنّقح ، رب  نوراه  و 

(2)« .دوب هنوگچ  ناراکهبت  تبقاع 

نیا دوخ ، ام  نیقی  هب  تسا « : هدـمآ  نآرق  رد   .دوش  یم  ظفح  فیرحت  زا  نآرق  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  مان  هب  حیرـصت  مدـع  اـب  . 4
نوصم و یظفل  فیرحت  هنوگ  ره  زا  نآرق  رگید ، تاـیآ  هیآ و  نیا  قبط   (3)« .مینآ ظفاح  زین  دوخ  ًاملـسم  میا و  هدرک  لزان  ار  نآرق 

راک هب  ییاه  هویـش  فراعم ، ِنایب  رد  هکلب  دریگ ، تروص  زاـجعا  قیرط  زا  طـقف  رما  نیا  هک  تسین  هنوگ  نیدـب  هتبلا  تسا ؛ ظوفحم 
لاح .نآرق  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مان  رکذ  مدـع  هلمج  زا  دربب ؛ نیب  زا  ار  فیرحت  هنیمز  ناکما ، دـح  اـت  هک  تسا  هدـش  هتفرگ 

نآرق ظفح  يارب  تروص ، نیا  رد  دـندرک ؛ یم  دوبان  ار  نآرق  لصا  اه  نآ  لاثما  هیما و  ینب  دوب ، نآرق  رد  ترـضح  كرابم  مان  رگا 
هدافتـسا نآ  زا  ترورـض  يارب  طقف  تسا و  لصا  فالخ  زاجعا ، هک  تسا  هدـش  تباث  دوخ  ياج  رد  و  دوب ، زاـین  يرگید  هزجعم  هب 

(4) .دوش یم  رت  نیگنس  مدرم  فیلکت  هک  ارچ  دوش ، یم 

هیلع قداص  ماما  زا  .دندش  یم  لسوتم  اه  شور  عاونا  هب  نآ ، اب  هزرابم  رد  هک  تشاد  یتنیطدـب  نانمـشد  ادـتبا  نامه  زا  تیودـهم »  »
: هدش تیاور  مالسلا 

دیهـش ار  تیب  لها  ام  زا  يرایـسب  تسا ، تّما  يدـهم  تسد  هب  نانآ  يدوباـن  لاوز و  دـندیمهف  یتقو  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  ياـفلخ 
هب دندرک ،

دعب و 146. هب   89 تایآ 42 ، هرقب ، - 1
هیآ 14. لمن ، َنیِدِسْفُْملا ؛)) ُهَِبقاَع  َناَک  َفیَک  ْرُظناَف  اُولُعَو  اًْملُظ  ْمُهُسُفنَأ  اَْهتَنَقیَتْساَو  اَِهب  اوُدَحَجَو  - )) 2

.9 هیآ رجح ، َنوُِظفاََحل ؛)) َُهل  اَّنِإَو  َرْکِّذلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ  - )) 3
.115 هیآ هدئام ، هروس  ك.ن : - 4
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نکمم نآرق ، رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مان  رکذ  اب  رگید ، يوس  زا   (1) .دنشاب هتشک  ار  يدهم  هک  نیا  عمط 
تباث اب  و  متـسه ! نم  تسا ، هدـمآ  نآرق  رد  هک  يا  « يدـهم  » نآ دـننک  اـعدا  تیودـهم  نایعدـم  بلط و  تصرف  وجدوس ، دارفا  دوب 

.دش یم  لزلزتم  نآرق  هاگیاج  نانآ ، غورد  ریوزت و  ندش 

دوعوم  » یفرعم يارب  هویش  نیرت  بسانم  ناهج ،» حطـس  رد  تلادع  تیمکاح   » لثم یفـصو  هژیو  هب  فصو ، نایب  اب  یفرعم  نیاربانب ،  
.تسا هدش  هداد  رارق  مُما »

ملاع نیا  هب  ناسنا  .تسا  ناحتما »  » تنـس تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماـما  ماـن  هب  حیرـصت  مدـع  لـلع  زا  یکی  . 5 
] دریذپ یم   [ تسا رازگ  ساپـس  ای  میداد ، ناشن  وا  هب  ار  هار  ام  : » دنک باختنا  ار  تیدوبع  رایتخا ، يور  زا  ات  تسا  هداهن  مدـق  یکاخ 
رد هکارچ  ددرگ ، نکممان  هتـسب و  یّلک  هب  لطاب  هار  هک  يا  هنوگ  هب  دوش ، نایب  تایئزج  مامت  تسین  انب  [(2) ؛» دنک یم   [ نارفک ای  و 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  دنک ؛ یمن  ادیپ  انعم  ناحتما  تروص ، نیا 

رب  ] تراگدرورپ ياطع  و  میناسر ، یم  ددـم  تراگدرورپ  ياطع  زا  ار  ناهاوخ ] ترخآ   [ نانیا مه  و  نایوجایند [ ناـنآ   [ مه ار ، همه 
زاب لطاب  هار  مه  دنوش و  یم  يرای  یلاعت  دشر و  قح و  هار  ندومیپ  رد  قح  لها  مه   (3) .دشابن عونمم  یسک ]

اَنُوبَـصاَن اَّنِم  ِِمئاَْقلا  ِدـی  یَلَع  ْمُْهنِم  ِهَِرباَبَْجلا  ِءاَرَمُْألا َو  ِْکُلم  ْمِهِْکُلم َو  َلاَوَز  َّنَأ  یَلَع  اوُفَقَو  اََّمل  ِساَّبَْعلا  ُوَنب  َهیَمُأ َو  ُوَنب  َِکلَذَـک  َو  - »... 1
ّللا

�
ه َیبْأی  ِِمئاَْقلا َو  ِْلتَق  َیلِإ  ِلوُصُْولا  ِیف  ْمُْهنِم  ًاعَمَط  ِِهلْسَن  ِهَدَابِإ  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلص  ِلوُسَّرلا  ِلآ  ِْلتَق  ِیف  ْمُهَفویُـس  اوُعَـضَو  َهَواَدَْعلا َو 

نیدـلا لاـمک  هیوباـب ، نب  یلع  نب  دـمحم  نوُکِرْـشُْملا ؛» َهِرَک  َْول  َو  ُهَرُون ...  َِّمتی  ْنَأ  اَّلِإ  ِهَمَلَّظلا  َنِم  ٍدِـحاَِول  ُهَْرمَأ  َفِشْکی  ْنَأ  َّلَـج  َّزَع َو 
ح 51. ص352 ، ج 2 ، همعنلا ، مامتو 

هیآ 3. ناسنا ، - 2
هیآ 20. ءارسا ، - 3
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نیمک رد  تراگدرورپ  دـیدرت ، یب   (1) ؛)) داصرملابل کَّبر  ّنا  : )) دوش یگدیـسر  لطاب  لـها  باـسح  هب  شدوخ ، تقو  رد  اـت  تسا 
.تسا هاگ 

تیودهم تایآ  یسررب  ياه  هویش 

.مینک یم  عورش  دمح »  » هروس زا  تیودهم  تایآ  یسررب  يارب  ینعی  نآرق : رَوُس  شنیچ  بیترت  هب  . 1

؛ نآرق رَوُس  لوزن  بیترت  هب  . 2

ِتّجح دوجو  هب  رظاـن  هک  یتاـیآ  ادـتبا  ینعی  تسا ؛ یعوـضوم  هویـش  نیمه  تیودـهم ، تاـیآ  یـسررب  ِیملع  هویـش  یعوـضوم : . 3
.دنوش یم  حرطم  تاعوضوم ، ریاس  دعب  تبیغ و  هب  رظان  تایآ  سپس  ددرگ ؛ یم  تابثا  تسا ، نامز  ره  رد  دنوادخ 

یلیوات يریسفت  . 4

.دنوش یم  رکذ  تایآ  ریاس  سپس  حرطم ، تیودهم  يریسفت  تایآ  ادتبا  ینعی   

.دراد یگتسب  بطاخم  ِعون  فده و  هب  اه ، هویش  نیا  زا  کی  ره  باختنا  هک  تسا  یهیدب 

تیودهم تایآ  عاونا 

.تسا تیودهم  نآ ، ریسفت  رهظ و  هک  یتایآ  يریسفت : فلا )

.تسا تیودهم  هب  طوبرم  نآ  ِنطب  هک  یتایآ  یلیوأت : ب )

رد ای  یلک ، موهفم  انعم و  نیا  تسا  نکمم  .دـشاب  هیآ  نآ  ِیّلک  موهفم  اـنعم و  ِقیداـصم  زا  یکی  تیودـهم ، هک  یتاـیآ  یقیبطت : ج :
.نآ ِلیوأت  نطب و  رد  ای  دشاب و  هیآ  ریسفت  رهظ و 

هیآ 14. رجف ، - 1
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تاهبش تالاؤس و  هب  ییوگ  خساپ  تیودهم و  ثحابم  نییبت  يارب  اما  درادن ، تیودهم  اب  یطابترا  نآ  عوضوم  هک  یتایآ  ینییبت : د )
.دراد                   يریظن  یب  دربراک  تیودهم ،

ماما نآرق و  نیب  هطبار 

هراشا

(1) ماما نآرق و  نیب  هطبار 

و نآرق »  » نیب هطبار  هرابرد  تسا  راوازـس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هرابرد  یتایآ  ای  هیآ  هب  نتخادرپ  زا  شیپ 
.دوش قیقحت  لمأت و  ماما » »

ماما ندوب  قطان  نآرق و  ندوب  تماص 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  .تسا  نآرق  مسجت  ماما  رگید ، ترابع  هب  دنتقیقح ؛ کی  هولج  ود  ره  ماما ، نآرق و   

(2)« .متسه یهلا  قطان  باتک  نم  تسا و  دنوادخ  تماص  باتک  نآرق ، »

: دنا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دنا ، هدرک  لقن  ار  نآ  زین  تنس  لها  ياملع  زا  يرایسب  هک  یتیاور  رد 

(3) .تسا نآ  ریما  نآ و  سأر  یلع »  » هک نیا  رگم  تسا  اونمآ » نیذلا  اهیا  ای   » نآ رد  هک  دشن  لزان  يا  هیآ  چیه 

.نآرق ناسنا و  یلمآ ، هداز  نسح  نسح  ك.ر : - 1
ج27، هعیـشلا ، لئاسو  یلماع ، ّرح  خیـش  .ٌقِطاَّنلا ؛» ّللا 

�
ه ُباَتِک  اَنَأ  تّماَّصلا َو  ّللا 

�
ه ُباَتِک  اَذَه  َلاَق : مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ْنَع  - » 2

ح12. باتکلا ، ریغب  مکحلا  میرحت  باب  ءاضقلا  باتک  ص34 ،
، دشار نب  یسیع  انَث  كاحضلا ، نب  ُمساقلا  انَث  هعامُس ، نب  نسحلا  نب  ُدمحم  انَث  يرتستلا ، قراخملا  نب  دمحأ  نب  ُنیسحلا  انَثَّدَح  - » 3

دََقل اهُفیرَـش و  اهُریمأ و  ٌّیلع  َناک  �ّالإ  ِنآرُقلا  ِیف  هروس  یلاعت  ّللا 
�

ه َلَزنأ  ا�م  : )) لاـق ساـبع ، نبا  نع  ِهمرکَع ، نع  همیذـب ، نب  ِّیلع  نع 
اَنَثَّدَح .« » ح317 ص359 ، ج1 ، هباحـصلا ، هفرعم  یناهفـصا ، میعنوبا  ًاْریَخ ؛)) �ّالإ  ٍیّلعل  َلاق  ـا�م  دـمحم و  َباحـصأ  یلاـعت  ّللا 

�
ُه ََبتاـ�ع 

ٍساَّبَع ِْنبا  ِنَع  َهَمِرْکِع ، ْنَع  َهَمیَِذب ، نب  ِیلَع  ْنَع  ٍدِشاَر ، نب  یَسیِع  اَنَثَّدَح  ِثِراَْحلا ، نب  ُباَْجنِم  اَنَثَّدَح  یِمَرْـضَْحلا ، ّللا 
�

ه ِْدبَع  نب  ُدَّمَُحم 
ّللا

�
ه ََبتاَع  ْدََـقل  َو  اَهُفیرَـش ، اَـهُریِمَأ و  ِیلَع  ـالِإ  [ 87 هیآ هدـئاملا ، "] اُونَمآ َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  : " ّللا

�
ه َلَْزنَأ  اَم  َلاَـق : اَـمُْهنَع ، َیلاَـعَت  ّللا 

�
ه یِـضَر 

ص185 و ج6 ، ریبکلا ، مجعملا  یناربط ، مساقلاوبا  ریخب ؛» ـالا  ًاـیلع  رکذ  اَـم  ٍناَـکَم َو  ِریَغ  ِیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  َباَحْـصَأ 
ح 11687. سابع ، نبا  دنسم 
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ماما نآرق و  يریذپان  ییادج 

یهارمگ زا  تاجن  نماض  ود ، ره  هب  کسمت  دـش و  دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  زگره  تمایق  زور  اـت  ماـما  نآرق و  نیلقث »  » ثیدـح قبط   
.دنا هدش  هداد  رارق  تجح  مه  اب  هکلب  دنتسین ، لقتسم  ِتّجح  ییاهنت  هب  مادک  ره  ود  نیا  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا 

یکی  (1) .ادج ام  زا  نآرق  هن  میوش و  یم  ادج  نآرق  زا  ام  هن  تسا ؛ هداد  رارق  ام  اب  ار  نآرق  نآرق و  اب  ار  ام  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
میناد یم  نید  نآرق و  زا  نامدوخ  هچنآ  اـب  ار  ماـما  ملع  زگره  هک  تسا  نیا  نآرق  ماـما و  نیب  هطبار  كرد  ِمهم  تاـکرب  راـثآ و  زا 

(2) .میهد یم  رارق  لطاب  قح و  صیخشت  رایعم  ار  ماما  هدرک و  وجو  تسج  ماما  دوجو  رد  ار  نآرق  تقیقح  هکلب  میجنس ، یمن 

نآرق ِتسرد  مهف  دعاوق  زین  هدش و  حرطم  تاکن  هب  دبای  نآرق  زا  قیمع  حیحص و  یمهف  هب  نتفای  تسد  يارب  هک ، نیا  لصاح  هجیتن 
ياملع مالسلا و  مهیلع  ناموصعم  هتسویپ  دراد و  ینالوط  رایسب  هقباس  نآرق ، هژیو  هب  ینید ، نوتم  حیحص  مهف  هغدغد  .تشاد  هجوت 

، نید

ص191، ج1 ، یفاک ، ا�ُنقِرا�ُفی ؛» ُهقِراُفن و �ال  ـا�نَعَم �ال  َنآرقلا  لَـعَج...�یلا�عَت  َكَرـا�بَت َو  ّللا 
�

ه َّنِإ  لاـق : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  نع  - » 1
ح 5. هقلخ ، یلع  لج  زع و  ّللا 

�
ه ءادهش  همئألا  نأ  یف  باب  هجحلا ، باتک 

(. موس مود و  دروم   ) دینک هعجارم  باتک  نیمه  ینییبت » تایآ   » شخب هب  رتشیب ، حیضوت  يارب  - 2
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مهف و ینعی  يأر ، هب  ریـسفت  .تسا  ساـسا  نیمه  رب  نآ ، ِتّمذـم  و  يأر « هب  ریـسفت   » ثحب .دـنا  هتـشاد  هنیمز  نـیا  رد  ییاـه  هیـصوت 
(1) .تسا هدش  دراو  نآ ، ِتمذم  یهن و  رد  یناوارف  تایاور  هک  نآرق ، ِمهف  دعاوق  هب  هجوت  مدع  نآرق و  زا  تسردان  تشادرب 

هدیکچ

تّجح تخانـش  عجرم  نیرتـهب  ندوـب ، ئـش » لـکل  ًاـنایبت   » تیعماـج و هلمج  زا  دوـخ ، ِدرف  هب  رـصحنم  ياـه  یگژیو  تهج  هب  نآرق 
.تسا دنوادخ 

.تسا نطب  هب  رظان  لیوأت  ملع  رهظ و  هب  رظان  ریسفت ، ملع  هدوب و  نطب  رهظ و  وترپ  رد  تیعماج  نیا 

رد نآ  زا  یشخب  هک  نانچ  مه  هتفرگ ؛ رارق  تایآ  ینورد  ياه  هیال  نوطب و  رد  یهلا  تمکح  ساسا  رب  تیودهم  فراعم  زا  يرایسب 
.تسا هدش  عقاو  هیآ  ریسفت  رهظ و  هلحرم 

؛ تسا مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  هدهع  رب  تایآ  نییبت  لحن ،» هروس  هیآ 44   » ساسا رب  هدرک و  ناـیب  ار  تاـیّلک  لوصا و  میرک ، نآرق 
مالـسلا مهیلع  راهطا  همئا  هب  دـیاب  نآ ، ِتاـیئزج  زا  عـالطا  يارب  تسا و  هدـش  حرطم  نآرق  رد  تیودـهم »  » عوضوم ِلـصا  نیارباـنب ،

.درک عوجر 

.تسا نآرق  روبزم  یگژیو  نامه  ترضح ، مان  هب  حیرصت  ِمدع  یساسا  ياه  تلع  زا  یکی 

.تسا قطان  تّجح  يرگید  تماص و  تّجح  یکی  دنتقیقح ؛ کی  زا  هولج  ود  ماما ، نآرق و  تقیقح ، رد 

«. یضاق  » تافص باوبا  زا  باب 13 ، ص176 ، ج27 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، رح  خیش  - 1
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تایآ یسررب  مود : شخب 

هراشا
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نامز ره  رد  دنوادخ  تّجح  ِدوجو  هب  رظان  تایآ 

ردق بش  بحاص 

هراشا

يارب ناشراگدرورپ  نذا  هب  لیئربج ]  ] حور ناگتشرف و  بش ،]  ] نآ رد   (1) ؛)) ٍْرمَأ ِّلُک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  اهیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئالَْملا َو  ُلَّزَنَت  ))
یضرا ِناهج  ِتقلخ  يادتبا  نامه  زا  ردق  بش  نداد  رارق  یلاعت ، قح  ِشنیرفآ  ياه  یتفگـش  زا  یکی  .دنوش  لزان  يرما  ره  ریدقت ] ]

(2) .تسا دوب   دهاوخن  هدوبن و  یلاخ  شدوجو  زا  نیمز  زگره  هک  دوخ  یلو  تّجح و  ِرضحم  هب  لاس  ِرما  لوزن  و 

رد ُحوُّرلا »  » هژاو .تسا  ندـمآ » دورف   » يانعم هب  هدوب و  ُلَّزنتَت »  » لصا رد  لعفت ،»  » باـب زا  عراـضم  لـعف  ُلَّزَنَت »  » هژاو . 4 هیآ ردق ، - 1
یناهفصا بغار  .دشاب  یم  لیئربج »  » دارم هک  تسا  نیا  نارسفم  نایم  ِروهـشم  اجنیا  رد  یلو  تسا ، هدمآ  ینوگانوگ  یناعم  هب  نآرق 

ِسُدُْقلا ُحوُر  َُهلََّزن  ُْلق  هلوق : یف  سدقلا  ِحوُِرب  هاّمـس  و  لیربج ، هب  یّمـس  : » دـیوگ یم  فلتخم ، قیداصم  نایب  زا  دـعب  تادرفم  رد  مه 
ناگتـشرف زا  رت  تمظعاـب  يدوـجوم  حور ،»  » تاـیاور زا  یخرب  ساـسا  رب  [«.  253 هرقبلا /  ] ِسُدـُْقلا ِحوُِرب  ُهانْدـیَأ  َو  [، 102 لحنلا / ]

.دعب هب  ص 612  ج 5 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ك.ر : .وا  زا  رت  تمظعاب  يدوجوم  ای  تسا و  لیئربج  ای  نیاربانب ، تسا ؛
ُنوُکی َو ِیبَن  َلَّوَأ  اَهِیف  َقَلَخ  ْدََـقل  اْینُّدـلا َو  َقَلَخ  اَم  َلَّوَأ  ِرْدَْـقلا  َهَلَیل  ُهُرْکِذ  َّلَج  ّللا 

�
ه َقَلَخ  ْدََـقل  َلاَق : مالـسلا  مهیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  َو  - » 2

َِکلَذ َدَحَج  ْنَم  ِهَِلبْقُْملا  ç è ِهَنَّسلا َنِم  اَِهْلثِم  َیلِإ  ِرُومُْألا  ِریِسْفَِتب  اَهِیف  ُِطبْهی  ٌهَلَیل  ٍهَنَـس  ِّلُک  ِیف  َنوُکی  ْنَأ  یَـضَق  ْدََقل  ُنوُکی َو  یِـصَو  َلَّوَأ 
ح7. انلزنا ، انا  نأش  یف  باب  هجحلا ، باتک  ص 250 ، ج1 ، یفاک ، هَْملِع ؛» َّلَج  َّزَع َو  ّللا 

�
ه یَلَع  َّدَر  ْدَقَف 
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رضحم هدش  ررقم  هک  یضیف  رادقم  نازیم و  هئارا  يارب  میکح  دنوادخ  ینعی  .تسا  ضیف  رد  تطاسو  هلئـسم  نامه  تقیقح ، نیا  ّرس 
دناوتب ناسنا   (1)، بش نیا  رد  روما  ریدقت  لیـصفت و  رب  هوالع  ات  هداد  رارق  ردق » بش   » ناونع هب  ار  ینامز  دوش ، هضافا  ضیف  هطـساو 

(2) .دشاب هتشاد  نآ  شیازفا  دوخ و  ِضیف  رادقم  رد  یشقن  زاین ، زار و  ایحا و  اب 

هب لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  ملاع ، هب  طوبرم  ِلاس  کی  همانرب  هدـش و  لزاـن  ناـمز  تّجح  رـضحم  هب  لاـس  روما  ریـسفت  بش ، نیا  رد 
(3) .دوش یم  هئارا  وا  رضحم 

: دوش یم  يریگ  یپ  هلحرم  راهچ  یط  نامز ،» ره  رد  تّجح  دوجو  موزل   » عوضوم

تمایق ات  ردق  بش  رارمتسا  . 1

نامه قادصم  تفر ، نیب  زا  مه ، ردـق  بش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مّرکم  لوسر  تلحر  اب  هک  هدـیقع  نیا  تقیقح و  نیا  راکنا 
هک يا  هنتف  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نایب  هب   (4) .تسا هتشاد  رذح  رب  نآ  زا  ار  یمالـسا  تما  تدش  هب  دیجم ، نآرق  هک  تسا  يا  هنتف 

؛ دنتـشگزاب تیلهاج  نارود  هب  نآ  ببـس  هب  هدرک و  راکنا  ار  ردق  بش  نانآ ، زا  يا  هدع  هک  دوب  نیمه  دـش ، فالخ  لها  ریگ  نماد 
يرما بش  نیا  رد  دنوادخ  هک  دنتفریذپ  یم  دیاب  تسه ، ردق  بش  دنتفگ  یم  رگا  هک  ارچ 

.4 هیآ ناخد ، میکَح ؛)) ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرفی  اهیف  - )) 1
باب 7. دعب ، هب  ص 145  ج94 ، راونالا ، راحب  ك.ر : - 2

اَذَک َو اَذَِکب َو  ِهِسْفَن  ِْرمَأ  ِیف  اَهِیف  ُرَمْؤی  ًهَنَس  ًهَنَس  ِرُومُْألا  ُریِسْفَت  ِْرمَْألا  ِیلَو  َیلِإ  ِرْدَْقلا  ِهَلَیل  ِیف  ُلِْزنَیل  ُهَّنِإ  مالـسلا : هیلع  رفعج  یبا  نع  - » 3
.3 ثیدح هانلزنا ، انا  نأش  یف  باب  هجحلا ، باتک  ص248 ، ج1 ، یفاک ، نامه ، اَذَک ؛» اَذَِکب َو  ِساَّنلا  ِْرمَأ  ِیف 

هیآ 25. لافنا ، ِباقِْعلا ؛)) ُدیدَش  ّللا 
�

ه َّنَأ  اوُمَلْعا  ًهَّصاَخ َو  ْمُْکنِم  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  َّنَبیُصت  ًهَْنِتف ال  اوُقَّتا  َو  - )) 4
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بـش رکنم  ساسا ، زا  نیاربانب  دهاوخ ؛ یم  بحاص  ردـق  ِبش  ًاعبط  دـندرک ، یم  رارقا  ار  هلئـسم  نیا  رگا  و  هکئالملا )...  لّزنت   ) دراد
(1) .دندش ردق 

تمایق زور  ات  یـضرا  ِناهج  يادتبا  زا  ردق  بش  دوجو  رب  هدـش و  دراو  ردـق »  » هروس  4 هیآ نییبت  رد  هک  يددـعتم  تایاور  رب  هوالع 
رب زین  ُلّزنت »  عراضم «  لعف    (2)، تسا هدش  رکذ  هطبار  نیا  رد  یتایاور  ردق ، هروس  لیذ  زین  تنس  لها  ریـسافت  رد  دنک و  یم  دیکأت 

.دراد تلالد  تقیقح  نیا  رارمتسا 

ردق بش  رد  لاس  رما  لوزن  . 2

ترابع هب  تشاد ؛ دهاوخ  دوجو  ناخد »  » هروس يادتبا  تایآ  هیآ و  نیا  قبط  زین  یهلا  رما  لوزن  دراد ، دوجو  لاس  ره  ردـق  بش  رگا 
.دوب دهاوخ  تباث  هیآ  نیا  ساسا  رب  زین  لاس ، رما  لوزن  ینعی  لومحم ، ردق ، بش  دوجو  ینعی  عوضوم ، تابثا  اب  رگید ،

ٌهَْنِتف ِهِذَـهَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 
�

ه ِلوُسَر  َعَم  ِرْدَْـقلا  ُهَلَیل  ْتَضَم  َّلَج  َّزَع َو  ّللا 
�

ه ِْرمَِأل  ِفاَلِْخلا  ُلْهَأ  ُلوُقی  ُتوُمی  َنیِح  ًادَّمَُحم  َّنِإ  - » 1
َْمل ِْرمَْألِاب  اوُّرَقَأ  اَذِإ  ٌْرمَأ َو  اَهِیف  َّلَج  َّزَع َو  ِهَِّلل  َنوُکی  ْنَأ  َّدـُب  اَلَف  ْبَهْذـَت  َْمل  اُولاَق  ْنِإ  ْمُهَّنَِأل  ْمِِهباَقْعَأ  یَلَع  اوُّدـَتْرا  اَِـهب  ًهَّصاَـخ َو  ْمُْهَتباَـصَأ 

ح 4. انلزنا ، انا  نأش  یف  باب  هجحلا ، باتک  ص248 ، ج1 ، یفاک ، ٌُّدب ؛»  ٍبِحاَص  ْنِم  َُهل  ْنُکی 
كرابم هام  رد  ردـق  بش  ایآ  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هب  رذاـبا  دـیوگ : یم  دنـس  رکذ  اـب  لـبنح  نب  دـمحا  - 2

یتقو تسایبنا و  اب  ردق  بش  ایآ  درک : لاؤس  سپس  .تسا » ناضمر  كرابم  هام  رد  : » دندومرف ترـضح  نآ ؟ ریغ  رد  ای  تسا  ناضمر 
رارمتسا تمایق  زور  ات  : » دندومرف ترـضح  دراد ؟ رارمتـسا  تمایق  زور  ات  هک  نیا  ای  دوش  یم  هتـشادرب  مه  ردق  بش  دندرک ، تلحر 

َعَم ُنوکت  ُتلق : .ناـضَمَر  یف  یه  ْلـَب  َلاـق : هِریغ ؟ یف  وأ  یِه  ناـضَمَر  یف  رْدَـقلا َأ  ِهَْلَیل  نَع  ِینِْربْـخَأ  ّللا ،
�

ه َلوـسر  اـی  ُتلق : «: »... دراد
ص ج8 ، میظعلا ، نآرقلا  ریـسفت  ریثک ، نبا  هَما�یِقلا .» ِموی  یلإ  یِه  َْلب  َلا�ق : ِهَما�یِقلا ؟ ِموَی  �یلإ  یِه  مأ  ْتَِعفُر  اوُِضُبق  اذإف  اُونا�ک  ا�م  ِءایبنألا 

.ردق  هیآ 4  لیذ  ص373 ، ج6 ، روثنملا ، ّردلا  ریسفت  یطویس ، نیدلا  لالج  429 و 
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یسک رب  ناگتشرف  حور و  ِلوزن  موزل  . 3

ِلوزن ایآ  هک : تسا  نیا  خساپ  دندرگ ، یمرب  هدمآ و  دورف  هکلب  دنوش ، لزان  یسک  رب  ناگتشرف  نیا  تسین  مزال  دیوگب : یـسک  رگا   
لثم يریباعت  هکلب  تسین ، حیحص  لّزنت »  » ریبعت تروص  نیا  رد  دنوشن ، لزان  یـسک  رب  رگا  ینعی  (1) !؟  دراد انعم  زیچ  چیه  رب  يزیچ 

لوقعم تسا ، هدمآ  نایم  هب  نآرق  لوزن  زا  نخـس  هک  زین  هروس  نیا  يادتبا  هرابرد  هک  هنوگ  نامه  دش ؛ یم  هتفگ  نآ  لاثما  و  دّدرت » »
.دشاب هدش  لزان  یسک  رب  تسین  مزال  یلو  دش ، لزان  بش  نیا  رد  نآرق  دیوگب : یسک  تسین 

.دندش یم  لزان  ناشیا  رب  ناگتشرف  لیئربج و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نامز  رد  هک  دنا  هتفریذپ  همه  رگید ، يوس  زا 

(2) .دنک یم  رت  نشور  ار  بلطم  زین  لحن »  » هروس مود  هیآ  رد  تقد  تسا ، رکذ  نایاش 

تسا ردق  بش  بحاص  نابزیم و  هک  یسک  ياه  یگژیو  . 4

رب ار  تیلؤسم  نیا  دنناوت  یم  نانآ  لاثما  ینابر و  ياملع  َملاع ، نابوخ  ایآ  دشاب ؟ یهلا  نانامهیم  نیا  نابزیم  دناوت  یم  یسک  ره  ایآ   
؟ دنریگب هدهع 

: تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  ارچ  هلب ، دوش : هتفگ  خساپ  رد  تسا  نکمم 

  (3) .دنوش یم  لزان  نانآ  رب  ناگتشرف  دندرک ، تماقتسا  سپس  تسا ، هناگی  دنوادخ  ام  راگدرورپ  دنتفگ : هک  یناسک  نیقی  هب 

یف باب  هجحلا ، باتک  ص 252 ، ج1 ، یفاک ، یَـش ء ؛»  ِریَغ  َیلِإ  یَـش ٌء  َلَّزَنی  ْنَأ  ُنوُکی  اَلَف  ٍدَـحَأ  َیلِإ  ُلِّزَنی  َسَیل  ُهَّنِإ  اُولاَق  ْنِإ  َو  - » 1
ح9. انلزنا ، انا  ناش 

((. هِدابِع ْنِم  ُءاشی  ْنَم  یلَع  ِهِْرمَأ  ْنِم  ِحوُّرلِاب  َهَِکئالَْملا  ُلِّزَُنی  - )) 2
؛)) نوُدَـعُوت ُْمْتنُک  یتَّلا  ِهَّنَْجلِاب  اوُرِْـشبَأ  اُونَزَْحت َو  اُوفاـَخت َو ال  ـَّالَأ  ُهَِکئـالَْملا  ُمِهیَلَع  ُلَّزَنَتَت  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ّللا 

�
ه اَـنُّبَر  اُولاـق  َنیذَّلا  َّنِإ  - )) 3

.30 هیآ تلصف ،
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رایسب هدمآ ، تلصف »  » هروس هیآ 30  رد  هچنآ  اب  تسا ، حرطم  اج  نیا  رد  هچنآ  میباـی  یمرد  ردـق »  » هروس رد  لـمأت  تقد و  یمک  اـب 
: اریز تسا ، توافتم 

دناوت یمن  یـسک  ره  نیقیرف ، ياملع  رظن  قافتا  هب  تسا و  لیئربج  زا  رت  تمظعاب  يدوجوم  ای  لیئربج  لوزن  زا  نخـس  اج  نیا  ًـالوا :
، ور نیا  زا  تسام ؛ يدوجو  هعس  زا  رتالاب  رت و  يوق  رایسب  وا  يدوجو  هعس  هک  ارچ  دشاب ؛ وا  دننامه  ینأشلا  میظع  هتشرف  لوزن  لحم 
ار یناوت  تیفرظ و  نینچ  دنـشاب ، وا  تلزنم  هبتر و  رد  هک  یناسک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  دـننام  یـصخش  طقف 

.دنراد

نِم : ))... تسا َملاع  هب  طوبرم  لئاسم  روما و  یمامت  يارب  هکلب  تسین ، یئزج  يرما  يارب  ای  تاـقالم  فرـص  يارب  لّزنت »  » نیا ًاـیناث :  
((. رمأ ِّلک 

؛ دشاب َملاع  نیا  رد  تیلؤسم  زئاح  یلاعت ، قح  يوس  زا  نابزیم  نیا  دشاب و  هتـشاد  دوجو  بسانت  نابزیم ، نامهیم و  نیب  دیاب  نیاربانب ،
هب هجوت  اب  .تسین و  هتخاس  يرگید  صخـش  زا  موصعم ، زا  زج  یتیلوئـسم  رما و  نینچ  و  دشاب ، نیمز  رد  ادخ  هفیلخ  رتهب ، ترابع  هب 

بش بحاص  یهلا ، فیاظو  ماجنا  رب  هوالع  ات  دشاب  ادخ  هفیلخ  ّیلو و  یموصعم ، ِناسنا  نامز  ره  رد  تسا  مزال  هتفگ ، شیپ  بلاطم 
.دشاب زین  ردق 

یهلا یح  تّجح  هب  نامیا  هاگیاج  تیمها و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  سب  نیمه  هدیقع ، نیا  هاگیاج  شزرا و  رد 

یسک رب  دراد ، نآ  ریسفت  و  انلزنأ »  ّانإ  هب «  نامیا  هک  یسک  تلیضف 
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رد دسانشن ، ار  نآ  بحاص  ردق و  بش  هک  یسک  هک ، نیا  حیضوت    (1) .تسا مئاهب  رب  ناسنا  يرترب  دننامه  درادن ، ینامیا  نینچ  هک 
یسک .تسا  هتفر  ایند  زا  یلهاج  گرم  هب  دسانشن ، ار  شنامز  ماما  هک  یسک  تسا و  هتخانشن  ار  دوخ  یح » تّجح  نامز و« ماما  عقاو 
تایح هراصع  گرم  هک  ارچ  تسا ، هتـشادن  تیناسنا  مالـسا و  زا  يا  هرهب  هدوب و  یلهاج  شتاـیح  ینعی  دـشاب ، یلهاـج  شگرم  هک 

.تسا

هیلع و هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  زا  ینس  هعیش و  هک  تسا  یتقیقح  نامه  دیامرف ، یم  نایب  تیاور  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ار  هچنآ 
: دندومرف ناشیا  هک  دنا  هدرک  لقن  هلآ 

(2) .تسا هتفر  ایند  زا  یلهاج  گرم  هب  دشاب ، هتخانشن  ار  دوخ  نامز  ماما  دریمب و  هک  یسک 

ِلْـضَفَک اَِهب  ِناَمیِْإلا  ِیف  ُهَْلثِم  َسَیل  ْنَم  یَلَع  اَهِریِـسْفَِتب  ُهاَْـنلَْزنَأ َو  اَّنِإ  ِهَلْمُِجب  ِنِمْؤُْملا  ِناَـمیِإ  ُلْـضَف  مالـسلا  هیلع  ٍرَفْعَجُوبَأ  َلاَـق  َُّمث  - »  ٌ 1
ح7. انلزنا ، انا  نأش  یف  باب  هجحلا ، باتک  ص 250 ، ج1 ، یفاک ، ِمئاَهَْبلا ؛»  یَلَع  ِناَْسنِْإلا 

اب هک  ّتنـس  لها  عبانم  رد  ثیدـح  نیا  اب  ییانـشآ  يارب  ص 377 . ماما ، هل  سیل  تاـم و  نم  باـب  هجحلا ، باـتک  ج 1 ، یفاـک ، - 2
همزالم بوجو  باب  هرامالا ، باتک  حیحص ، يروباشین ، ملـسم  ص 275 ؛ ج 2 ، دصاقم ، حرـش  ك.ر : تسا  هدمآ  ینوگانوگ  ریباعت 

یم رمع  نب  ّللادـبع 
�

ه هراـبرد  دـیدحلا  یبا  نـبا  ح 16271  . نییماش ، دنـسم  شخب  دنـسم ، لـبنح ، نب  دـمحا  ح 3437 و  نیملـسملا ،
کلملادـبع بیان  ناونع  هب   ) وا اب  ات  دـنز  یم  ار  جاجح  هناخ  ِرد  هنابـش  اما  درک ، عاـنتما  یلع  ترـضح  اـب  ندرک  تعیب  زا  وا  دـیوگ :

: دـنا هدومرف  هک  تسا  هدـش  تیاور  ادـخ  ربمایپ  زا  هکارچ  دربب ، رـس  هب  ماما  اب  تعیب  نودـب  ار  بش  کی  ادابم  ات  دـنک  تعیب  ناورم )
هک دیـسر  ییاج  هب  يراوخ  تراقح و  رد  شراـک  .تسا » هتفر  اـیند  زا  یلهاـج  گرم  اـب  دـشاب ، هتـشادن  یماـما  دریمب و  هک  یـسک  »

ًالَیل َُهباب  ِجاّجحلا  یَلَع  َقَرَط  مالـسلا َو  هیلع  یلع  ِهِْعَیب  ْنِم  َعَنَْتمِإ  ّهنإف  !« » نک تعیب  میاپ  اب  : » تفگ دروآرد و  رتسب  زا  ار  شیاپ  جاـجح 
َتا�م َُهل  ماما  َتا�م َو �ال  ْنَم  َلاق : هَّنأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  ِنَع  َيِوُر  ُهَّنَِأل  َمَعَز  ٍما�مِإ  �ِالب  َهَْلیَّللا  َْکِلت  َتیبَی  �ْالیَک  ِِکلَملا  ِدبِعل  َِعیاُبِیل 
حرش ا�ْهیَلَع .» َكِدَِیب  قِفْـصأ  لاقَف ، ِشارِفلا  َنِم  ُهَلْجِر  َجَرْخَأ  ْنَأ  َهلاح ، ِهلا�ذِْرتْسا  َُهل و  ِجاّجَحلا  ç è ِرا�ِقتِْحا ْنِم  َغََلب  �یّتَح  َو  ًهَِّیلِهاـ�ج ، ًهَتیم 

ص242. ج13 ، هغالبلا ، جهن 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیلوئسم  هاگیاج و 

: مالـسا یمارگ  لوسر  ناـیب  هب  .مینک  تقد  رمأ » ِّلـک  نِم   » ریبعت رد  هک  دوش  یم  رت  نشور  هاـگ  نآ  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  ِتمظع 
(1) »؟ دریگن رارق  نآ  تحت  هک  دنام  یم  یقاب  يزیچ  ایآ  ریبعت ، نیا  زا  دعب   » هلآ هیلع و  هللا  یلص 

، دنوادخ نذا  هب  يونعم  يدام و  روما  همه  نیاربانب ، دنسر ؛ یم  ترضح  تمدخ  روما ، همه  همانرب  هئارا  يارب  ردق  بش  رد  ناگتشرف 
.دنا یهلا  ضیف  هطساو  ناشیا  عقاو ، رد  تسا ؛ ناشیا  كرابم  تسد  هب 

هک میرب  یم  یپ  ماما  تمظع  هب  ینامز  .تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هدـهع  رب  دـنوادخ  نذا  هب  َملاع  یّلک  تیالو  رگید ، تراـبع  هب 
رـضاح رتـمولیک  اهدـص  هلـصاف  زا  ار  سیقلب  میظع » شرع   » يا هیناـث  زا  رتـمک  رد  هک  اـیخرب » نب  فصآ   » هب لاـعتم  دـنوادخ  مینادـب 

یلاح رد  باتِْکلا ؛)) َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يذَّلا  َلاق  : )) هدمآ نآرق  رد  دوب ؛ هداد  وا  هب  ار  مظعا  مسا  زا  فرح  کی  طقف   (2)، درک

هللا یلـص  ّللا 
�

ه ِلوُسَر  َْدنِع  يِوَدَْعلا  یِمیَّتلا َو  َعَمَتْجا  اَم  ُلوُقی  اَم  ًارِیثَک  مالـسلا  هیلع  ِیلَع  َناَک  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ّللاِْدبَع 
�

ه ِیبَأ  ْنَع  َو  - » 1
ْتَأَر اَِمل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 

�
ه ُلوُسَر  ُلوُقیَف  هروسلا  ِهِذَِهل  َکَتَّقِر  َّدَـشَأ  اَم  ِنَالوُقیَف  ٍءاَُکب  ٍعُّشَخَِتب َو  ُهاَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  ُأَْرقی  َوُه  هلآ َو  هیلع و 

ُلَّزَنَت ِباَرُّتـلا  ِیف  اَـمَُهل  ُُبتْکیَف  َلاَـق  يَری  يِذَّلا  اَـم  َتیَأَر َو  يِذَّلا  اَـم  ِناـَلوُقیَف َو  يِدـَْعب  ْنِم  اَذَـه  ُْبلَق  يَری  اَِـمل  ِیبـْلَق َو  یَعَو  ِینیَع َو 
ْلَه ُلوُقیَف  َال  ِنَالوُقیَف  ٍْرمَأ  ِّلُک  َّلَـج  َّزَع َو  ِِهلْوَق  َدـَْعب  یَـش ٌء  یَِقب  ْلَـه  ُلوُقی  َُّمث  َلاَـق  ٍْرمَأ  ِّلُـک  ْنِم  ْمِهِّبَر  ِنْذِإـِب  اـهِیف  ُحوُّرلا  ُهَِکئـالَْملا َو 

ُلوُقیَف َلاَق  ْمَعَن  ِنَالوُقیَف  يِدَْعب  ْنِم  ِرْدَْـقلا  ُهَلَیل  ُنوُکَت  ْلَه  ُلوُقیَف  ْمَعَن  ُلوُقیَف  ّللا 
�

ه َلوُسَر  ای  َْتنَأ  ِنَالوُقیَف  َِکلَذـِب  ِهَیلِإ  ُلَْزنُْملا  ِنَم  ِناَمَْلعَت 
ْنِم اَذَه  َوُه  ایِرْداَف  ایِرْدـَت  َْمل  ْنِإ  ُلوُقی  یِـسْأَِرب َو  ُذُـخْأیَف  يِرْدـَن  َال  ِنَالوُقیَف  ْنَم  َیلِإ  ُلوُقیَف  َلاَق  ْمَعَن  ِنَالوُقیَف  اَهِیف  ُْرمَْألا  َِکلَذ  ُلِْزنی  ْلَهَف 

ج1، یفاـک ، ِبْعُّرلا ؛» َنِم  اَمُُهلِخاَدـی  اَـم  ِهَّدِـش  ْنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 
�

ه ِلوُسَر  َدـَْعب  َهَلیَّللا  َکـِْلت  ِناَـفِْرعَیل  اـَناَک  ْنِإَـف  َلاَـق  يِدـَْعب 
ح5. انلزنا ، انا  نأش  یف  باب  هجحلا ، باتک  ص249 ،

.40 هیآ لمن ، هَْدنِع ؛)) ارِقَتْسُم  ُهآَر  اَّمَلَف  َُکفْرَط  َکَیلِإ  َّدَتْری  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکیتآ  اَنَأ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يذَّلا  َلاق  - )) 2
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ُهَدـْنِع ْنَم  َو   )) ناشیا هراـبرد  نآرق  ریبعت  هک  تسور  نیا  زا  دـنراد ؛ ملع  مظعا  مسا  ِفرح  زا 73  فرح  هب 72  موصعم ، هدراـهچ  هک 
 (2) .تسا  (1) (( باتِْکلا ُْملِع 

ّیح تجح  یگشیمه  روضح  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ینارون  نایب 

: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  رما  نیا  يارب  دوش و  یم  لزان  بش  نیا  رد  لاـس  ِرما  دراد و  دوجو  لاـس  ره  رد  ردـق  بش 
، لاس ره  رد  هجیتن   (3) .نم بلـص  زا  رفن  هدزای  نم و  دندومرف : دنتـسه ؟ یناسک  هچ  اه  نیا  دیـسرپ : سابع  نبا  .دراد  دوجو  ینایلاو 

بـش بحاص  دوش و  یم  لزان  یـسک  هچ  رب  رما  نیا  نونکا  مه  دوش ؛ یم  لزان  لاس  ِرما  لاس ، ره  ردـق  بش  دراد ؛ دوجو  ردـق  بش 
؟ تسیک ردق 

موزل دوش ، یم  هدافتـسا  ردق »  » هروس هیآ 4  زا  هچ  نآ  .دـنک  یم  نایب  ار  تایلک  لوصا و  نآرق  تشذـگ ، همدـقم  رد  هچنآ  ساسا  رب 
کی زا  شیب  هروس ، نیا  لیذ  نیلقثلا ، رون  ریـسفت  رد  هنومن ، يارب  تسا ؛ تاـیاور  هدـهع  رب  نآ  ِنییبت  هک  تسا ، یح » تّجح   » دوجو

دص

.43 هیآ دعر ، ِباتِْکلا ؛)) ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  ْمُکَنَیب َو  ینَیب َو  ًادیهَش  ّللِاب 
�

ه یفَک  ُْلق  ًالَسُْرم  َتَْسل  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُلوُقی  َو  - )) 1
ص ج 1 ، هجحلا ، باتک  یفاک ، ك.ر : زین  و  نآ ؛ لیذ  تایاور  و  دـعر »  » هروس رخآ  هیآ  و  لمن »  » هروس هیآ 40  ریسفت  هب  ك.ر : - 2

.مظعألا ّللا 
�

ه مسا  نم  مالسلا  مهیلع  همئألا  یطعأ  ام  باب  ، 230
َْکِلت ِیف  ُلِْزنی  ُهَّنِإ  ٍهَنَس َو  ِّلُک  ِیف  ِرْدَْقلا  َهَلَیل  َّنِإ  ٍساَّبَع  ِْنبِال  َلاَق  مالسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ  َّنَأ  مالسلا  هیلع  ِیناَّثلا  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  - »  ِ 3

«. ِیْبلُـص ْنِم  َرَـشَع  َدَحَأ  اَنَأ َو  َلاَق : ْمُه ؟ ْنَم  ٍساَّبَع  ُْنبا  َلاَقَف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 
�

ه ِلوُسَر  َدَْعب  ٌهَالُو  ِْرمَْألا  َِکلَذـِل  ِهَنَّسلا َو  ُْرمَأ  ِهَلیَّللا 
 . ...رشع ینثالا  یف  ءاج  ام  یف  باب  خیراتلا  باوبا  ح11 ، ص532 ، نامه ،
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نؤش هاگیاج و  هرابرد  یمهم  رایـسب  تاکن  هب  ناوت  یم  هیآ ، ِدوخ  رد  رظن  تقد  اب  هتبلا  .تسا  هدـش  نایب  عوضوم  نیا  هرابرد  تیاور 
.درک ادیپ  یسرتسد  ماما 

هب مالسلا  مهیلع  ناموصعم  زا   نآ ، لیذ  يددعتم  تایاور  (1) و  تسا تقیقح  نیمه  رگنایب  زین  ناخد »  » هکرابم هروس  ییادتبا  تایآ 
دوجو ردـق  بش  لاس ، ره  رد  هک  ممهفب  هنوگچ  دـسرپ : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يوار  لاـثم : يارب  تسا ؛ هدیـسر  اـم  تسد 

: دندومرف ترضح  دراد ؟

(2) .ینیبب دیاب  ار  هچنآ  دید  یهاوخ  موس  تسیب و  بش  رد  .ناوخب  ار  ناخد »  » هروس هبترم  دص  ناضمر ، كرابم  هام  ِبش  ره 

نامز يداه 

هراشا

هب يارب  راذـنا »  » .تسه ییامنهار  یموق ، ره  يارب  يا و  هدـنهدرادشه  طقف  وت  ربمایپ ]! يا   (( ] (3) ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  ٌرِذـْنُم َو  َْتنَأ  امَّنِإ  ))
یلاعت دشر و  تاجرد  ات  تسا ، ریـسم  نیا  رد  وا  حیحـص  ندرب  شیپ  هار و  نیا  ِتسرد  ندومیپ  يارب  تیادـه »  » هارمگ و ندروآ  هار 

هب يرگید  زا  سپ  یکی  ار 

ًاْرمَأ ٍمیکَح *  ٍْرمَأ  ُّلُک  ُقَْرفی  اهیف  َنیرِْذنُم *  اَّنُک  اَّنِإ  ٍهَکَرابُم  ٍهَلَیل  یف  ُهاْنلَْزنَأ  اَّنِإ  ِنیبُْملا  ِباتِْکلا  َو  مح *  ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ّللا 
�

ه ِمِْسب  - )) 1
(( ُمیلَْعلا ُعیمَّسلا  َوُه  ُهَّنِإ  َکِّبَر  ْنِم  ًهَمْحَر  َنیلِسُْرم *  اَّنُک  اَّنِإ  انِْدنِع  ْنِم 

ٍهَنَـس ِّلُک  ِیف  ُنوُکَی  ِرْدَْـقلا  َهَْلَیل  َّنَأ  ُفِرْعَأ  َْفیَک  ّللا 
�

ه ِلوسر  َنبای  لئا�ّسلا : َلاق  هیف  ٍلیوَط و  ٍثیدـح  یف  مالـسلا  هیلع  ِقدا�ّصلا  نع  - » 2
يذَّلا ِقیِدْـصَت  �یلِإ  ٌرِظا�ن  َکَّنِإَف  َنیِرْـشِع  ٍث�الَث َو  ٌهَْلَیل  َْتتَأ  �اذِإَف  ٍهَّرَم ، َهَِأم  ٍهَْلَیل  ِّلُک  یف  ِناخُّدـلا  هروس  ْءَْرقاَف  َنا�ضَمَر  ُرْهَـش  �یتَأ  ا�ذِإ  َلا�ق :

ح8. ص 251 ، انلزنا ، انا  نأش  یف  باب  هجحلا ، باتک  ج1 ، یفاک ، ُْهنَع ؛» َْتلَأَس 
.7 هیآ دعر ، - 3
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(1) .دنک یط  یبوخ 

، یصخش دیاب  تسین ؛ یفاک  نیا  اما  .دروآ  هار  هب  ار  ناتسرپ  تب  ناهارمگ و  هک  یسک  تسا ؛ تعیرـش  سـسؤم  رذنم و  ادخ ، ِلوسر 
.تسا مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  ینعی  يداه ،«  » وا دشاب و  وا  هار  شخب  موادت  نابهگن و 

مالک ِقایـس  هنیرق  هب  اج  نیا  رد  اما   (2)، تسا هدـش  قالطا  زین  يداه » ، » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ِدوخ  هب  رگید  تاـیآ  رد  هچرگ   
ماـما ینعی  وا ، هار  ِشخب  موادـت  هب  هیآ ، مود  زارف  میمهف  یم  تسه » يرگ  تیادـه  یموق ، ره  يارب  یتـسه و  رذـنم  وـت  : » دوـمرف هک 

هللا یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  لبق  يداه »  » قادـصم هچرگ  تسا ؛ هدـش  نایب  یلک  تروص  هب  هیآ  مود  زارف  رگید ، يوس  زا  .دراد  هراشا 
.دراد دوجو  يداه  هب  ِزاین  هیآ  نیا  قبط  زین  نآ  زا  سپ  اما  تسا ، ناشیا  ِدوخ  هلآ  هیلع و 

لالدتسا نایب 

.دننک یم  یگدنز  نیمز  هرک  رد  ناسنا  درایلیم  شش  زا  شیب  نونکا  مه  فلا )  

«. دراد دوجو  يداه »  » یموق ره  يارب  : » دیامرف یم  نآرق   ب )

؟ تسیک نامز  نیا  مدرم  يداه   ج )

یهلا رما  نامرف و  هب  هک  تسا  یـصخش  دارم ، هکلب  تسین ، دارم  نودـهی « و« يداه »  » هژاو يوغل  يانعم  نآرق  رد  تسا ، رکذ  ناـیاش   
، نازیملا ریسفت  رد  هللا  همحر  یئابطابط  همالع  نایب  هب  یناسک ، نینچ  .تسا   (3)« انِْرمَِأب َنوُدْهی   » ءزج حالطصا ، هب  دنک و  یم  تیاده 

ماقم ياراد 

ص130. ج10 ، هنومن ، ریسفت  نارگید ، يزاریش و  مراکم  رصان  - 1
.52 هیآ يروش ، - 2

هیآ 24. هدجس ، هیآ 73 و  ءایبنا ، - 3
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50 ص :

(1) .دنا هدوب  طبترم  بیغ  اب  هتسویپ  هدوبن و  یهارمگ  تلالض و  رد  يا  هظحل  دنتسه و  تمصع 

، دـش یم  ناگدـننک  تیادـه  ریاس  ءاملع و  لماش  ًاعبط  دوب و  نآ  يوغل  يانعم  دارم ، رگا  تسا ؛ ٍداه »  » ندوب درفم  نخـس ، نیا  دـیؤم 
.دوش هدروآ  هادُه »  » ای نوداه »  » ِریبعت دوب  مزال 

تـشذگ هک  ینایب  اب  نامز  ره  رد  دنوادخ  تّجح  دوجو  موزل  رب  هیآ  تلالد  میتشادن ، دعر »  » هروس متفه  هیآ  لیذ  یتیاور  چـیه  رگا 
، لاثم يارب  دـنا ؛ هدرک  لقن  ار  اه  نآ  هعیـشریغ  مه  هعیـش و  مه  هک  دراد  دوجو  هراـب  نیارد  یتاـیاور  هناـتخب  شوخ  اـما  دوب ، یفاـک 

ترضح

وا هب  دـیاب  ار  دوخ  روما  مامز  هک  یـسک  ینعی  دوش ؛ یم  مه  توبن  لماش  هک  ماع  يانعم  هب   ) تماـما هلئـسم  هراـبرد  دـیجم  نآرق  -  1
هدومرف هدناوخارف و  يرواد  هب  ار  اه  ناسنا  لقع  دراد ، ار  يربهر  تماما و  تقایل  یسک  هچ  هک  نیا  و  مینک ) يوریپ  وا  زا  میراپـسب و 

قح يوس  هب  تیاده  هک  یسک  ایآ  َنوُمُکَْحت )) َفیَک  ْمَُکل  امَف  يدْهی  ْنَأ  َّالِإ  يِّدِهی  ْنَّمَأ ال  َعَبَّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يدْهی  ْنَمَف  َأ  : ))
لاعتم دنوادخ  . 35 هیآ سنوی ، دننک ؟ شتیاده  رگم  دوش  یمن  تیاده  دوخ  هک  سک  نآ  ای  تسا ، رت  هتسیاش  يوریپ  يارب  دنک ، یم 

، رفن ود  نیا  زا  کـی  مادـک  هک  هدـناوخارف  يرواد  هـب  ار  لـقع  سپـس  تـسا ؛ هدرک  داـجیا  لـباقت  رفن  ود  نـیب  هفیرـش ، هـیآ  نـیا  رد 
ِتیاده هب  زاین  شندش  تیادـه  يارب  هک  یـسک  .دـنک ب ) یم  تیادـه  قح  يوس  هب  هک  یـسک  فلا ) دـنراد : ار  تماما  یگتـسیاش 

ّللا
�

ه َو  : )) دـنناد یمن  يزیچ  دـنیآ ، یم  ایند  هب  یتقو  هک  دـنا  هنوگ  نیا  اه  ناسنا  همه  هک  تسا  یعیبط  .دـشاب  یم  يا  هدـننک  تیادـه 
همئا ایبنا ، لثم  یناسک  تیادـه  اب  دوش و  یم  هدوزفا  وا  لقع  مهف و  رب  جـیردت ، هب  ائیَـش .)) َنوُمَْلعَت  ـال  ْمُِکتاـهَّمُأ  ِنوُُطب  ْنِم  ْمُکَجَرْخَأ 
یتح زگره  هک  دنشاب  یناسک  دیاب  لوا  هتسد  هجیتن  رد  دوش ؛ یم  مهارف  ناشتیاده  هنیمز  ردام ، ردپ و  ناملعم ، املع ، مالـسلا ، مهیلع 
دوب دنهاوخ  مود  هتسد  رد  لخاد  تروص ، نیا  ریغ  رد  دنشاب ؛ هتشاد  تیاده  هب  زاین  ات  دنشاب  هدوبن  یهارمگ  تلالض و  رد  يا  هظحل 
هدوب تیاده  رد  هتسویپ  هک  دنتسه  یناسک  لوا  هتسد  هک  میریگ  یم  هجیتن  لباقت ، نیا  زا  هدافتسا  اب  اذل  .تشاد  میهاوخن  هورگ  ود  و 

نیا یگژیو  رگید ، ترابع  هب  متـسه و ؛»...  ادخ  هدنب  نم  : » دیوگ یم  دلوت  ودـب  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دـننامه  دـنا ؛
هیآ 35 لیذ  ص 56 ، ج 10 ، نازیملا ، ریسفت  یئابطابط ، نیسح  دمحم  ك.ر : دنتسه ؛ تمصع  يالاو  ماقم  ياراد  هک  تسا  نیا  هتسد 

.سنوی
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51 ص :

: دندومرف هداهن و  ناشکرابم  هنیس  هب  ار  ناشدوخ  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر 

تیاده نم ، زا  دعب  وت  هطساو  هب  یتسه ؛ يداه  وت  : » دندومرف هدرک و  هراشا  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هناش  هب  و  متـسه ،» رذنم  نم  »
ّللا

�
ه َمَّرَک  ٌّیلع  يداـهلِاب  َدارُملا  َّنإ  تـسا « : هدرک  لــقن  هریرهوـبا  زا  نیطمــسلادئارف  رد  ینیوـمح    (1) «. دنوش یم  تیادـه  ناگتفای 

(2)« .هَهْجَو

ترـضح كرابم  مان  زا  دـعب  اما  هنع ،» ّللا 
�

ه یـضر  : » دـنیوگ یم  هباحـص »  » ِندرک دای  ماگنه  تنـس  لها  هک  تساج  نیا  بلاج  هتکن   
هیلع یلع  ترـضح  نوچ  دـنیوگ : یم  مینک ، یم  لاؤس  ار  تواـفت  نیا  تلع  یتـقو  ههجو .« ّللا 

�
ه مَّرک  : » دـنیوگ یم  مالـسلا  هیلع  یلع 

تقایل ًاعبط  هک  دنهد ، یم  یهاوگ  یتسرپ  تب  كرش و  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یکاپ  رب  ینعی  دیتسرپن ؛ تب  يا  هظحل  مالـسلا ،
.دهد   یم  هجیتن  دنا ، هدوب  تسرپ  تب  ینامز  ناشدوخ  یهاوگ  هب  هک  یناسک   تقایل  مدع  و  تماما ، يارب  ار  ناشیا 

، تمـصع یگژیو  اب  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يداه »  » تسا مزال  ناـمز  ره  رد  ثحب ، دروم  هفیرـش  هیآ  قبط  هک ، نیا  نخـس  لـصاح 
(3) .دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  ِهار  شخب  موادت 

َْتنَأ : » لا�ق مالـسلا َو  هیلع  ِیلَع  ِبَْکنِم  �یلِإ  َأَمْوَأ  َو  ُرِذـْنُملا » اـَنَأ  : » َلاَـقَف ِهِرْدَـص  �یلَع  ُهَدَـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 
�

ه ُلوسر  َعَضَو  - » 1
مکاح ص14 و  ج19 ، بیغلا ، حـیتافم  يزار ، رخف  دـعب ؛ هب  ح38  ، 4 باب هبیغلا ، ینامعن ، يِدَْعب ؛» َنوُدَـتْهُملا  يِدَـتْهَی  َِکب  يِدا�هلا ،

.دعر هروس  هیآ 7 ، لیذ  ص 381 ، لیزنتلا ، دهاوش  یناکسح ،
ص130. ج10 ، هنومن ، ریسفت  نارگید ، يزاریش و  مراکم  رصان  - 2

، رطاف 51 ؛ هیآ صصق ، 71 ؛ هیآ ارسا ؛ 181 ؛ هیآ فارعا ، زا : دـنترابع  دـنراد ، تلالد  نامز  ره  رد  تّجح  دوجو  رب  هک  یتایآ  ریاس  - 3
نوئش هاگیاج ، هرابرد  ç è .                                                                                                                                  24 هیآ

هرامـش 2 همیمـض  رد  ار  نامز  ره  رد  تّجح  دوجو  یلقع  لیالد  نینچ  مه  باـتک .) نیمه   ) هرامش 1 همیمـض  ك.ر : ماما  فیاظو  و 
.دینک هظحالم 
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52 ص :

: هلمج زا  دنک ؛ یم  هراشا  عوضوم  نیا  هب  ینوگانوگ  دراوم  رد  نآرق 

توعد نیمزرـس  نیا  هب  ار  همه  ات  دـش  رومأم  یلاعت  قح  يوس  زا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هبعک ، تخاس  نتفای  ناـیاپ  اـب  فلا )
: دنک

، تسا ینتفگ   (1) .دنیایب وت  يوس  هب  يرود  هار  ره  زا  رغال ، ياه  بکرم  رب  هراوس  هدایپ و  ات  نک ، جـح  هب  یمومع  توعد  ار  مدرم  و 
«. دنیایب هبعک  يوس  هب  مدرم  ات  هدب  ادن  : » دومرفن هک  ارچ  تسا ؛ تقد  لباق  َكُوتْأی )  ) دنیایب وت  يوس  هب   » ِریبعت

لیلخ میهاربا  دننام  یسک  تسا  مزال  سپ  تسا ، بجاو  ادن  نیا  ِتباجا  دنراد ، ار  هکم  هب  نتفر  ییاناوت  هک  ییاه  ناسنا  مامت  رب  رگا 
رثا رد  اه ، نامز  یخرب  رد  رگا  .دشاب و  قداص  َكُوتْأی »  » ریبعت ات  دشاب ، هتشاد  دوجو  دنوادخ  یلو  تجح و  هاگیاج  رد  مالـسلا  هیلع 

هکم و رد  وا  ندوب  اب  دنوادخ ، تجح  ندوب  بیاغ  هتبلا  دنرـصقم ؛ مدرم  دوخ  تسا ، هدوب  بیاغ  دـنوادخ  تجح  مدرم  یـسانشنردق 
رد جح  مایا  لاس  ره  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ددـعتم ، تایاور  ساسا  رب  هک  هنوگ  نامه  درادـن ، یتافانم  جـح  مایا 

(3) .دننک یم  دیکأت  رما  نیمه  رب  تسا ، هدمآ  هرقب »  » هروس هیآ 196 لیذ  هک  یتایاور   (2) .دنراد روضح  هکم 

: دیامرف یم  میهاربا »  » هروس يادتبا  رد  لاعتم  دنوادخ  ب )

هیآ 27. جح ، قیمَع ؛)) ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنیتْأی  ٍِرماض  ِّلُک  یلَع  ًالاجِر َو  َكُوتْأی  ِّجَْحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأ  َو  - )) 1
ح 6. هبیغلا ، یف  باب  هجحلا ، باتک  ج1 ، یفاک ، - 2

یلع دبع  ِما�مِإلا ؛ ُءا�ِقل  ِّجَـحلا  ُما�مَت  لاق : ِهَِّلل ؛)) َهَرْمُْعلا  َّجَْـحلا َو  اوُِّمتَأ  َو  : )) یلاعت هلوق  یف  مالـسلا  هیلع  ّللادـبع 
�

ه یبأ  نع  رباج  نع  - » 3
ص 183. ج 1 ، نیلقثلارون ، يزیوح ، یسورع 
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53 ص :

[ي اـه یکیراـت  زا  ناـشراگدرورپ ، ناـمرف  تساوخ و  هب  ار  مدرم  وـت  اـت  میداتـسرف ، ورف  وـت  يوـس  هب  ار  نآ  هک  تسا  یباـتک  نیا ]  ]
یح تّجح  هب  يزاین  دوب و  یفاک  نآرق ، رگا   (1) .هدوتس اتمه و  یب  ِياناوت  نآ  هار  هب  يرآ ؛ نوریب  تیاده ]  ] ییانشور هب  یهارمگ ،]

.تشادن ییاج  جِرُْخِتل »  » ریبعت دوبن ،

: تسا هدمآ  ءاسن »  » هروس هیآ 164  رد  ج )

یم شزرمآ  نانآ  يارب  ربمایپ  دنتـساوخ و  یم  شزرمآ  ادخ  زا  دـندمآ و  یم  وت  دزن  دـندرک ، متـس  دوخ  رب  هک  یماگنه  نانآ  رگا  و 
لاعتم دنوادخ  رگا  تسا ؛ هدرک  نایب  ار  بلطم  مامت  كُؤاج »  » ریبعت  (2) .دنتفای یم  نابرهم  ریذپ و  هبوت  ار  يادـخ  هنیآ  ره  تساوخ ،
تسا نیا  رب  دنوادخ  تنس  .تسا  هدرک  نایب  رگید  تایآ  هیآ و  نیا  رد  مه  ار  ندرک  اعد  هوحن  هویـش و   (3) «، ّللا

�
ه اوُعْدا  : » دیامرف یم 

هک تسا  یهیدب  .دنک و  شا  هدـنب  لماش  ار  دوخ  نارفغ  شزرمآ ، بلط  يارب  وا  زا  تساوخرد  یح و  تّجح  هب  هعجارم  اب  ناسنا  هک 
.تسین       ناشیا  هب  لسوت  زا  عنام  زگره  تبیغ ،

هدیکچ

«. دعر  » هروس هیآ 7  و  ردق »  » هروس هیآ 4  هلمج : زا  تسا ؛ یح  تّجح  هب  رظان  يددعتم  تایآ 

مرکم یبن  تایح  نامز  رد  .دوش  یم  لزان  لاس  نآ  رما  لاس ، ره  ِردق  بش  رد 

((. ِدیمَْحلا ِزیزَْعلا  ِطارِص  یلِإ  ْمِهِّبَر  ِنْذِِإب  ِروُّنلا  َیلِإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َساَّنلا  َجِرُْخِتل  َکَیلِإ  ُهاْنلَْزنَأ  ٌباتِک  - )) 1
((. امیحَر ًاباََّوت  ّللا 

�
ه اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  ّللا َو 

�
ه اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  - )) 2

هیآ 110. ءارسا ، - 3
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مزال زین  نونکا  مه  .دندرک  یم  غالبا  ناشیا  رـضحم  ار  رما  نیا  دنوادخ ، يوس  زا  ناگتـشرف  لیئربج و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا 
.دشاب ردق  بش  بحاص  رما ، نیا  تقایل  ّدح و  رد  یسک  تسا ،

یگژیو اب  تّما  يداه  نآرق ، رد  حالطـصا  نیا  صاـخ  ياـنعم  هب  هجوت  اـب  .دراد » دوجو  يداـه »  » یموق ره  يارب  : » دـیامرف یم  نآرق 
.دشاب هتشاد  دوجو  دیاب  هتسویپ  تمصع 
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نامز ماما  ِتبیغ  هب  رظان  تایآ 

نیعم ءام 

هچ هاـگ  نآ  دور ، ورف  نیمز ) رد  ناـتبآ ( رگا  دیـشیدنیب ، وگب :  (1) ؛)) ٍنیعَم ٍءاِمب  ْمُکیتْأی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤاـم  َحَبْـصَأ  ْنِإ  ُْمتیَأَر  ْلـُق َأ  ))
؟ دروآ یم  سرتسد ) لباق  نایامن و  ناور (  ِبآ  امش  يارب  یسک 

ياـنعم هب  برع  تاـیبدا  رد  بیکرت  نیا  متیأر .»  » یـضام لـعف  ماهفتـسا و  هزمه  زا  تسا  یبـیکرت  ُْمتیَأَر » َأ   » هژاو . 30 هیآ کلم ، - 1
هب رتهب ، نایب  هب  دور ، یم  راـک  هب  دـشاب ، ندیـشیدنا  رکفت و  هب  زاـین  هک  ییاـج  رد  دـشاب و  یم  دـیهد ، ربخ  نم  هب  ینعی  ینوربخأ ،» »

ًاعطق نُوبَرْـشَت ؛)) يذَّلا  َءاْملا  ُُمتیَأَرَف  َأ  : )) هدـمآ هعقاو  هروس  هیآ 68  رد  نیا  هک  نانچ  مه  دـیا ؟ هدرک  رکف  اـیآ  هک : تسا  نیا  ياـنعم 
هرابرد ایآ  هک : تسانعم  نیا  هب  هکلب  دـنیب ، یم  ار  نآ  دـشون  یم  بآ  هک  يدرف  هکارچ  تسین ، دـیا ؟ هدـید  ایآ  ياـنعم : هب  ریبعت  نیا 

ُْمْتنَأ َأ  : )) دیامرف یم  درک ، رکف  دـیاب  يزیچ  هچ  هرابرد  هک  نیا  دروم  رد  هیآ ، همادا  رد  سپـس  دـیا ؟ هدرک  رکف  دیـشون ، یم  هک  یبآ 
، دنک یمن  رییغت  ءات » ، » بطاخم دادـعت  عون و  رد  تسا و  ینربخأ »  » يانعم هب  تیأر » أ  : » دـیوگ یم  تادرفم  رد  بغار  ...هوُُمْتلَْزنَأ .))

ْمُکَتیَأَر َأ  ُْلق  [، 62 ءارـسإلا /  ] يِذَّلا اَذـه  َکَتیَأَر  َأ  لاق : .دریگ  یم  تروص  فاک »  » رب تارییغت  دـیآ و  یم  نآ  رـس  رب  فاـک »  » هکلب
/ صـصقلا  ] ّللا

�
ه َلَعَج  ْنِإ  ُْمتیَأَر  ُْلق َأ  [، 4 فاقحألا /  ] َنوُعْدـَت ام  ُْمتیَأَر  ُْلق َأ  [، 9 قـلعلا /  ] یْهنی يِذَّلا  َتیَأَر  َأ  هلوـق : و  [، 40 ماعنألا / ]

؛» دراد دوجو  یهاگآ  هیبنت و  يانعم  نآ ، رد  اه  نیا  همه  63 ؛] فهکلا /  ] انیَوَأ ْذِإ  َتیَأَر  َأ  [، 10 فاقحألا /  ] َناک ْنِإ  ُْمتیَأَر  ُْلق َأ  [، 71
هژاو .دوـش  یم  هتفگ  راـغ »  » هوـک لـخاد  یگتفرورف  هب  اذـل  تسا ؛ نتفر » ورف   » ياـنعم هب  ًاروَـغ »  » هژاو يأر .»  » هژاو لـیذ  تادرفملا ،
سر تسد  رد  راکـشآ و  رهاظ و   » يانعم هب  دشاب ، نیع »  » هشیر زا  رگا  تسا و  يراج »  » يانعم هب  دـشاب ، نعم »  » هشیر زا  رگا  نیعَم » »

يراجلا لیق : و  لئاسلا ، ءاملا  ُنیِعَملا : ُنْعَملا و  و   » .دشاب اراوگ  زیمت و  ینعی  دریگب ؛ ار  مشچ  هنایماع  ریبعت  هب  هک  یبآ  ای  تسا ، ندوب »
لیذ برعلا ، ناسل  روظنم ، نبا  رهاظلا ؛» ءاملا  ُنْعَملا : .هلوهُّسلا و  نم  کلذ  لـک  و  ریزغلا ، بذـعلا  ءاـملا  لـیق : و  ضرَـألا ، هجو  یلع 

«. نعم  » هژاو
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هدرک رکف  هلئسم  نیا  هب  ایآ  دیامرف : یم  هفیرش  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  .تسا  یهلا  ياه  تمعن  زا  تلفغ  رشب ، گرزب  ياهدرد  زا  یکی 
؟ دتفا یم  یقافتا  هچ  دشابن  بآ  یلو  دشاب ، زیچ  همه  رگا  هک  دیا 

هرابرد ، (2) ددـعتم تایاور  ساسا  رب  هیآ  نطب  لـیوأت و  اـما   (1)، تسا بآ  یتاـیح  تمعن  هراـبرد  هیآ  ریـسفت  رهظ و  تـسا ، ینتفگ 
.تسا تّجح  هب  رارطضا  ماما و   هلئسم  نآ  و  تسا ، بآ  زا  رت  مهم  رت و  یتایح  رایسب  يا  هلئسم 

: دش تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا 

يرهاظ یماما  یسک  هچ  سپ  تساجک ، وا  دینادن  هک  يا  هنوگ  هب  دش ، بیاغ  ناتماما  رگا  دیـشیدنیب ، وگب : هک  تسا  نیا  هیآ  يانعم 
(3) !؟ دنک نایب  امش  يارب  ار  دنوادخ  مارح  لالح و  نیمز و  اه و  نامسآ  رابخا  هک  دروآ  دهاوخ  ناتیارب 

یـسک هچ  دور ، ورف  نیمز  رد  امـش  هدافتـسا  دروم  ياه  بآ  رگا  : » دـیوگ یم  هک  دینـش  ار  هیآ  نیا  هک  یماگنه  رافک ، زا  یکی  -  1
قامعا زا  ار  بآ  زیت ، ياه  گنلک  هجنپ و  يوق  نادرم  دادح ؛» لواعم  دادش و  لاجر  : » تفگ دراذگ » یم  امش  رایتخا  رد  يراج  بآ 

: دیوگ یم  هک  دینش  ییادص  لاح  نیا  رد  تفرگ ؛ ارف  ار  وا  نامشچ  هایس  بآ  دیباوخ ، بش  هک  یماگنه  اما  .دنـشک  یم  نوریب  نیمز 
ریسفت نارگید ، يزاریـش و  مراکم  رـصان  دنـشک »! نوریب  وت  مشچ  زا  ار  بآ  نیا  ات  روایب  ار  زیت  ياه  گنلک  هجنپ و  يوق  ِنادرم  نآ  »

هدارا رگا  هک  تسا  نیا  لاعتم  دـنوادخ  دارم  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  ارجام  نیا  رد  تقد  هیآ و  رد  لـمأت  اـب  ص 359 . ج 24 ، هنومن ،
.دنروآ تسد  هب  دنناوت  یمن  یبآ  هرطق  دنوش ، عمج  سنا  نج و  رگا  تروص  نیا  رد  دریگب ، ار  بآ  دنک 

، ینارحب مشاه  دیس  ك.ر : هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  مهم  تیاور  هلمج  زا  تایاور ، زا  عالطا  تهج  - 2
.هیآ نیمه  لیذ  ناهربلا ، ریسفت 

ِهذـ�ه َلاَقَف  ٍنیِعَم )) ٍءاِمب  ْمُکِیتْأی  ْنَمَف  ًارْوَغ  ْمُکُؤام  َحَبْـصَأ  ْنِإ  ُْمتیَأَر  ْلـُق َأ  : )) لـج زع و  ّللا 
�

ه لوق  یف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  - » 3
ِضْرَألا َو ِءا�مَّسلا َو  ِرابخَِأب  مُکیتأَی  ٍرها�ظ  ٍما�مِِإب  مُکیتْأَی  ْنَمَف  َوُه  َنیأ  َنورْدـَت  مُکنع ال  ًاِبئا�غ  مکُما�مإ  َحَبْـصأ  ْنإ  ُلوُقَی  ِمئاـقلا  یف  َْتلََزن 

نب یلع  نب  دـمحم  ا�ُهلیِوَأت ؛»  یجَی َء  ْنأ  َّدـُبا�ل  هَیآلا َو  ِهِذـ�ه  ُلیوَأت  َءا�ج  ا�م  ّللا 
�

ه مالـسلا َو  هیلع  َلـا�ق  َُّمث  هِما�رَح  َّزَع َو  َّلَـج َو  ّللا 
�

ه ِلـالَح 
ح 3. باب 32 ، ص325 ، ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هیوباب ،
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: دندومرف زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

ماما ملع  یسک  هچ  ینعی : نیعم ،» ءامب  مکیتأی  نمف   » .دنتسه ّللا 
�

ه باوبا  اه  نآ  هک  دنشاب  یم  مالسلا  مهیلع  همئا  مکؤام ،»  » زا دوصقم 
هک دـش  هداد  ادـتبا  نامه  زا  تبیغ ، عوقو  ِرادـشه  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هیآ ، نطب  رد  لمأت  اب  ؟(1)  دروآ دهاوخ  امـش  يارب  ار 

هجوت نآرق  ياه  رادشه هب  مالـسا  تما  هچرگ  دش ؛ دنهاوخ  راچد  ماما  ِتبیغ  يالب  هب  دـننادن ، ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  ِردـق  مدرم  رگا 
رد ام  يارب  هفیرش  هیآ  نیا  ًاعطق  اّما  دندش  راچد  ماما  ِتبیغ  میظع  يالب  هب   (2) یهلا تنس  قبط  دنتسنادن و  ار  تیب  لها  ردق  هدرکن و 

.دراد رب  رد  ار  یمهم  تاکن  اه و  مایپ  ناود ، نیا 

دوخ تّجح  دنشاب  هتشاد  یشقن  مدرم  هک  نیا  نودب  دنوادخ  رگا  اریز  دنتسه ، مدرم  دوخ  ماما ، ندش  بیاغ  ِتلع  ثعاب و  . 1 تاکن :
(3) .درادن انعم  درک ؟ دیهاوخ  هچ  دش ، بیاغ  ناتماما  رگا  هک  هلئسم  نیا  هرابرد  ندیشیدنا  لاؤس و  دنک ، بیاغ  ار 

، نیاربانب ؛(4)  دوب دـهاوخن  يربـخ  روهظ  زا  میوـشن ، دـنوادخ  تّجح  یقیقح  سانـشردق  اـت  دـش و  تبیغ  ببـس  مدرم  یـسانشنردق 
نداد هجوت  هرابرد  ناوت  مامت  اب  دیاب  صاوخ  ناملاع و 

.هیآ لیذ  ص205 ، ج5 ، یفاص ، ریسفت  - 1
.53 هیآ لافنا ، میلَع ؛)) ٌعیمَس  ّللا 

�
ه َّنَأ  ْمِهِسُْفنَِأب َو  ام  اوُریَغی  یَّتَح  ٍمْوَق  یلَع  اهَمَْعنَأ  ًهَمِْعن  ًاریَغُم  ُکی  َْمل  ّللا 

�
ه َّنَِأب  َِکلذ  - )) 2

ص 250 و ج6 ، یفاک ، حرـش  یناردـنزام ، حـلاصالم  ص 343 ؛ ح 31 ، هـبیغلا ، یف  باـب  هـجحلا ، باـتک  ج1 ، یفاـک ، ك.ر : - 3
ح 8. مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  تایاور  باب  ص 113 ، ج 51 ، راونالاراحب ،

، تفرگ ناـنآ  زا  یـسانشنردق  رثا  رد  هک  ار  یتـمعن  نآ  هراـبود  دوـش ، داـجیا  يرییغت  مدرم  رد  هک  نیا  نودـب  دـنوادخ  رگا  اریز  - 4
.دوش یم  هدافتسا  لافنا »  » و 53 دعر »  » هیآ 11 لثم  یتایآ  زا  یبوخ  هب  هتکن  نیا  .تسا  تمکح  فالخ  دنادرگرب ،
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.دنرادرب هدرپ  ماما  تبیغ  میظع  تراسخ  زا  دنشوکب و  دراد ، مدرم  رب  ماما  هک  یقوقح  ماما و  ياه  یگژیو  هاگیاج و  هب  مدرم 

: تفگ دیاب  خساپ  رد  تسیچ ؟ ام  ریصقت  دندش ؛ وا  تبیغ  ببس  دندرک و  یسانشنردق  نارگید  دیوگب : یسک  تسا  نکمم 

ياپ اب  لاثم ، يارب  دجنـس ؛ یم  ار  نانآ  ِتبحم  تیالو و  نازیم  هدرک و  ناحتما  ار  دوخ  ناگدـنب  نامز ، ره  رد  لاـعتم  دـنوادخ  ًـالوا :
تمکح زا  یکی  .دیامزآ  یم  ار  اه  نآ  ...و  تاکز  سمخ و  تخادرپ  نید ، ناگرزب  زا  يوریپ  تعاطا و  ینید ، ياه  شزرا  هب  يدنب 

يارب قح  نیا  ارچ  اما  درادـن ، سمخ  هب  يزاین  چـیه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  عطق  روط  هب  .تسا  عوضوم  نیمه  سمخ »  » هضیرف ياه 
زا ای  و  میـشاب ، هتـشاد  تبحم  ياعدا  میناوت  یمن  میرذـگن ، ترـضح  يارب  دوخ  لام  زا  رگا  هک  تسا  یهیدـب  دـش ؟ هداد  رارق  ناشیا 

.میرذگب ناشیا  يارب  دوخ  ناج 

لها اب  یهارمه  هلمج  زا  یمیظع ، شاداپ  رجا و  دشاب ، یعقاو  نارظتنم  ءزج  دیایب و  نوریب  دنلبرس  اه  نومزآ  نیا  زا  یسک  رگا  ًایناث :  
  (1) .تشاد دهاوخ  ترخآ ، رد  مالسلا  مهیلع  تیب 

ناربج ررـض  نارـسخ و  راچد  ماما ، ندش  بیاغ  اب  هک  تسا  نیا  درک ؟ دیهاوخ  هچ  دش ، بیاغ  ناتماما  رگا  هک : لاؤس  نیا  يانعم  . 2
اما تسا ، یتسه  همه  ام و  يارب  یناوارف  تاکرب  راثآ و  ياراد  ناـهنپ  دیـشروخ  دـننامه  بیاـغ  ماـما  هچرگ  دـش ؛ میهاوخ  يریذـپان 

.تسا ناشیا  تبیغ  مدع  رب  بترتم  ماما ، دیاوف  زا  يرایسب 

ًاعطق تروص ، نیا  رد  دندش ؛ یم  الب  نیا  عفر  راتساوخ  هدیسر و  رارطـضا  هب  دندرک ، یم  كرد  ار  میظع  تراسخ  نیا  اه  ناسنا  رگا 
ُبیجی ْنَّمَأ  : )) هک ارچ  دیسر ، یم  تباجا  هب  اعد 

هرامش 4. همیمض  هب  ك.ر : - 1
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ءوُّسلا .)) ُفِشْکی  ُهاعَد َو  اذِإ  َّرَطْضُْملا 

هیآ نیا  رد  ّربدـت  اب  هک  تسا  يا  هلئـسم  ماما ، ِدوجو  ترورـض  رب  هوالع  هعماـج ، رد  وا  ِروضح  ترورـض  ماـما و  لیدـب  یب  شقن  . 3
اه و نامـسآ  رابخا  یـسک  هچ  سپ  : » دـندومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  هنوگ  نامه  میرب ؛ یم  یپ  نآ  هب  ددـعتم ، تایاور  هفیرش و 
: دیوگب تسا و  دوهش  بیغ و  هب  ِملاع  دنک ، اعدا  دناوت  یم  یـسک  هچ  دروآ »!؟ دهاوخ  امـش  يارب  ار  دنوادخ  مارح  لالح و  نیمز و 

بیغ أدبم  اب  طبترم  دنک ، اعدا  دناوت  یم  یـسک  هچ   (1) !؟» دیـسرپب نم  زا  دیهاوخ ) یم  هچ  ره   ) دـیهدب تسد  زا  ارم  هک  نیا  زا  لبق  »
نم نیقی  رب  يزیچ  دور ، رانک  بیغ )  ) هدرپ رگا  : » دیوگب دـناوتب  هک  تسیک  ،(2) و  دوهش ملاع  ات  تسا  رتانـشآ  بیغ  َملاع  هب  تسا و 

(3) !؟» دش دهاوخن  هدوزفا 

مرگرس همه ، هک  ارچ  دنا ، هدشراچد  نآ  هب  اه  ناسنا  هک  تسا  ییاه  تبیصم  زا  نآ ، ِندش  يداع  ماما و  ِتبیغ  نارود  هب  نتفرگ  وخ 
هطبار نیا  رد  هک  یتلاسر  فیلکت و  دوخ و  ماما  دای  هب  رتمک  درذـگ و  یم  اه  هتفه  اهزور و  اسب  هچ  دنتـسه و  دوخ  راـک  لوغـشم  و 

! دنتفا یم  دنراد ،

ءام ، » صاخ روط  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بقل  ماع و  روط  هب  همئا  يابیز  باقلا  زا  یکی  . 4

نینچ مه  ح 20137 . ص 128 ، باب 49 ، داهجلا ، باـتک  ج15 ، هعیـشلا ، لئاسو  یلماع ، ّرح  خیـش  ِینوُدِقْفَت ؛» ْنَأ  َْلبَق  ِینُولَـس  - » 1
ِْدنِع ْنِم  َجَرَخ  اَم  اَّلِإ  ِساَّنلا  ِدـی  ِیف  ِّقَْحلا  َنِم  یَـش ٌء  َسَیل  ُهَّنَأ   » ُبَاب هجحلا ، باتک  ص399 ، ج1 ، یفاک ، ك.ر : عوضوم  نیا  هراـبرد 

«. لِطَاب َوُهَف  ْمِهِْدنِع  ْنِم  ْجُرْخی  َْمل  یَش ٍء  َّلُک  َّنَأ  مالسلا َو  مهیلع  ِهَِّمئَْألا 
َو اَهِماَطِخ    ِیف  ُأَطَت  ٌهَْنِتف  اَِهلْجِِرب  َرَغْـشَت  ْنَأ  َْلبَق  ِضْرَْألا  ِقُرُِطب  یِّنِم  ُمَلْعَأ  ِءاَمَّسلا  ِقُرُِطب  اَنَأَلَف  ِینوُدِقْفَت    ْنَأ  َْلبَق  ِینُولَـس  ُساَّنلا  اَهیَأ  - » 2

هبطخ 189. هغالبلا ، جهن  اَهِمْوَق ؛» ِماَلْحَِأب  ُبَهْذَت 
ص153. ج40 ، راونألاراحب ، ًانیِقی ؛» ُتْدَدْزا  اَم  ُءاَطِْغلا  َفِشُک  َْول  - » 3
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(1) .تسا یقیمع  فیرظ و  تاکن  رگنایب  بآ ،»  » هب ماما  هیبشت  .دش  هتفرگ  هفیرش  هیآ  نیمه  زا  هک  تسا  نیعم »

: دیوگ یم  هللا  همحر  يدنشف  یلعدمحم  جاح 

فراعت وا  هب  یبآ  فرظ  .تسا  هنشت  ًامتح  .مرگ  ياوه  نیا  رد  متفگ : دوخ  اب  .دوش  یم  نارکمج  دجسم  دراو  يراوگرزب  دیس  مدید 
دنوادخ زا  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  دینک و  اعد  امـش  متفگ : لاح  نیا  رد  .دندنادرگرب  ار  فرظ  دندیـشون و  دنتفرگ و  .مدرک 

اعد دنهاوخب ، رگا  دنهاوخ ؛ یمن  ار  ام  یندروخ  بآ  هزادنا  هب  ام  نایعیـش  : » دـندومرف ناشیا  .ددرگ  کیدزن  ناشیا  جرف  ات  دـیهاوخب 
ترـضح دای  هب  ردقچ  ام  یتسار ، هب   (2) .مدیدن ار  یـسک  رگید  مدرک ، هاگن  ات  دومرف ؛ ار  نخـس  نیا  .دسر » یم  ام  جرف  دـننک و  یم 

یم ناملکـشم  لـح  یتـحار و  يارب  مـه  ار  وا  یتـح  اـی  میهاوـخ  یم  وا  يارب  ار  دوـخ  اـیآ  مـییوا ، داـی  هـب  هـک  هاـگ  نآ  و  میتـسه !؟
میهاوخ         !؟

بیاغ تّجح 

ياـمنهار تسین ، یکـش  چـیه  نآ  رد  هک  باـتک  نیا  (3) ؛)) ِبیَْغلاـِب َنُونِمْؤی  َنیذَّلا  َنیقَّتُْمِلل *  ًيدُـه  ِهیف  َبیَر  ـال  ُباـتِْکلا  َکـِلذ  ))
هک یناـسک  تسا ؛ ناراـکزیهرپ  ِیگژیو  نیرت  مهم  زا  بیغ » هب  ناـمیا   » .دـنروآ یم  ناـمیا  بیغ  هب  هک  یناـسک  تسا ؛ ناراـکزیهرپ 

رد ناشلقع 

ِباحَّسلا ُلیوأت  ُدیِشَملا و  ُرْصَقلاو  ُهَلَّطَعُملا  ُْرِئْبلا  ُنیعملا و  ُءاملا  مالسلا  مهیلع  مّهنأ  باب 37 ، ص100 ، ج 24 ، راونالاراحب ، ك.ر : - 1
.مالسلا مهیلع  ْمِِهتا�کََرب  ْمِهِْملِِعب َو  ّظلا 

�
ِهَرِها ِِعفا�نَملا  ِِرئا�سَو  ِهِکا�وَفلا  ِّلِّظلا َو  ِرَطَملا َو  و 

ص155. ج1 ، مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  ناگتفیش  يدهاز ، یضاق  دمحا  - 2
2و3. تایآ هرقب ، - 3
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ناسنا و نیب  یقرف  دشاب ، نینچ  نیا  رگا  دننک ؛ راکنا  ار  نآ  ریغ  دـنریذپب و  دـننیبب ، رـس  مشچ  اب  ار  هچ  ره  طقف  هک  تسین  ناشمـشچ 
(1) .دنام یمن  یقاب  ناویح 

نیا نیقتم »  » ِیگژیو نیرت  مهم  .ترخآ  رد  هن  اـیند و  رد  هن  دـید ؛ ناوت  یمن  رـس  مشچ  اـب  ار  وا  تسا ؛ لاـعتم  دـنوادخ  قـلطم ، بیغ 
بیغ هیآ ، ِریـسفت  رهظ و  هلحرم  رد  سپ  .دنراد  رواب  تسا ، هداد  ربخ  نآ  زا  وا  هچنآ  یتسه و  راگدـیرفآ  هب  دوجو ، مامت  اب  هک  تسا 

.تسا هدش  حیرصت  نآ  هب  ءاسن »  » هروس هیآ 162  رد  هک  نانچ  مه  تسا ، ّللا »
�

ه  » يانعم هب 

...و منهج  تشهب ، یـسرک ، ملق ، حول ، شرع ، دـننام : يددـعتم  قیداـصم  بیغ » ، » تاـیاور ساـسا  رب  هیآ ، ِلـیوأت  نطب و  هلحرم  رد   
: هدش تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .تسا  بیاغ  تّجح  هب  نامیا  تبیغ ،»  » قیداصم نیرت  مهم  زا  یکی  .دراد 

ماما رگا  دنیوگ : یم  هک  دنتسین  یناسک  دننام  نیقتم      (2) .دنروآ یم  نامیا  بیاغ  تّجح  هب  ینعی  دنروآ ؛ یم  نامیا  بیغ  هب  نیقتم 
زگره دـنوادخ  هک  دـنا  هدیـسر  نیقی  هب  ییاور  ینآرق و  یلقع ، لیالد  اـب  نیقتم  مینیب ؟ یمن  ار  وا  ارچ  تساـجک و  سپ  دراد ، دوجو 

موق زا  یتدم  یهلا ، تمکح  ساسا  رب  ناشیایصوا  یهلا و  يایبنا  زا  يرایـسب  هک  هنوگ  نامه  دنک و  یمن  اهر  تّجح  نودب  ار  یتسه 
.درک دهاوخ  روهظ  يزور  تسا و  بیاغ  دنوادخ  تّجح  زین  نونکا  مه  دندش ، یم  بیاغ  دوخ 

هک مئاق  مایق  هب  رارقا  ینعی  بیغ ، هب  نامیا  : » دنیامرف یم  ترضح  يرگید  تیاور  رد 

ص 39. ج 1 ، نآرقلا ، لالظ  یف  بطق ، دیس  ك.ر : بیغ » هب  نامیا   » هاگیاج هب  ندرب  یپ  يارب  - 1
ًيدُـه ِهِیف  َبیَر  ـال  ُباـتِْکلا  َکـِلذ  ملا   )) لـج زع و  ّللا 

�
ه لوق  نع  مالـسلا  هیلع  قداـصلا  تلأـس  لاـق  مساـقلا  یبأ  نب  ییحی  نع  -  » 2

، هیوباب نب  یلع  نب  دـمحم  بئاـغلا ؛»  هجحلا  وهف  بیغلا  مالـسلا و  هیلع  یلع  هعیـش  نوقتملا  لاـقف : ِبیَْغلاـِب )) َنُونِمْؤی  َنیِذَّلا  َنیِقَّتُْمِلل 
ح20. ص374 ، باب 1 ، ج2 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک 
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(1)« .تسا قح 

: تسا تلع  ود  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  هرابرد  دیدرت  کش و 

؛ تبیغ ندش  ینالوط  . 1 

؛ نانمشد ینکفا  ههبش  . 2

کـش راچد  زگره  تسا ، هداد  دنوادخ  ِدوخ  ار  ترـضح  روهظ  دیون  هدژم و  نوچ  دنراد و  نامیا  وا  ياه  هدعو  دنوادخ و  هب  نیقتم 
(2) .دنتسه یقاب  شترضح  ینارون  مدقم  ِهار  هب  مشچ  نانچ  مه  دنوش و  یمن  دیدرت  و 

هدیکچ

.تسا هرقب »  » هروس و 3  کلم »  » هروس هیآ 30 ، دنوادخ ، تّجح  تبیغ  هب  رظان  تایآ  هلمج  زا 

ار تاـیح  عـقاو  رد  دریگب ، اـم  زا  ار  بآ  دـنوادخ  یلو  دـشاب ، زیچ  همه  رگا  هک  تسا  بآ »  » یتاـیح تمعن  کـلم ،»  » هیآ 30 ریسفت 
.تسا دنوادخ  تّجح  تبیغ  هیآ ، لیوأت  اما  تسا ؛ هتفرگ 

.ددرگ یم  تاکرب  تاریخ و  يرایسب  زا  ام  تیمورحم  ببس  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ 

.دنراد نامیا  بیاغ  تّجح  هب  هک  تسا  نیا  ناراکزیهرپ  یگژیو 

هیلع مئاقلا  مایقب  رقأ  نم  لاـق :  ِبیَْغلاـِب )) َنُونِمْؤی  َنیِذَّلا  َنیِقَّتُْمِلل  ًيدُـه  لـج  زع و   )) ّللا
�

ه لوق  یف  مالـسلا  هیلع  ّللادـبع 
�

ه یبأ  نع  - » 1
ص48. ج1 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  قح ؛»  هنأ  مالسلا 

ًهََطباَُرم ًاعُّقََوت َو  اَّلِإ  َكِروُهُِظل  ًاداَِمتْعا َو  اَّلِإ  َکیَلَع  ًاّبُح َو  اَّلِإ  ََکل  ًانیِقی َو  اَّلِإ  َِکب  ْدَدْزَأ  َْمل  ُراَصْعَْألا  ِتَداَمَت  ُروُهُّدلا َو  َِتلَواَطَت  ْوَلَف  - » 2
نانجلا حیتافم  ترایز  نیا  رد  .ترضح  ترایز  زا  يزارف  ص99 ، ج99 ، راونألاراحب ، یِّبَر ؛» یَلَع  ِِهب  َمَْعنَأ  اَم  ِعیِمَج  ِیلاَم َو  یِسْفَِنب َو 

، دننک یم  تلالد  ترـضح  تبیغ  رب  هک  یتایآ  ریاس  .تسا  هدش  رکذ  سی » لآ  ترایز   » زا دعب  سدـقم » بادرـس  ترایز   » شخب رد 
.15 هیآ ریوکت ، هیآ 45 و  جح ، 20 ؛ هیآ نامقل ، زا : تسا  ترابع 
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نارظتنم فیاظو  هب  رظان  تایآ 

ءایصوالا متاخ  ِنارظتنم  هب  رادشه 

ُدَمَْألا ُمِهیَلَع  َلاطَف  ُْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  اُوتوُأ  َنیذَّلاَک  اُونوُکی  ِّقَْحلا َو ال  َنِم  َلََزن  ام  ّللا َو 
�

ه ِرْکِِذل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  ْنَأ  اُونَمآ  َنیذَِّلل  ِنْأی  َْمل  َأ  ))
ادـخ و دای  هب  ناشیاه  لد  هک  هدیـسرن  نآ  ماگنه  دـنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يارب  ایآ   (1) ؛)) َنوُقِساف ْمُْهنِم  ٌریثَکَو  ْمُُهبُوُلق  ْتَسَقَف 
رب راظتنا )  ) نامز دـش و  هداد  باتک  اه  نادـب  شیپ  زا  هک  دنـشابن  یناسک  دـننام  ددرگ و  نتورف ] و   ] مرن هدـش ، لزان  هک  یتقیقح  نآ 

؟ دندوب قساف  اه  نآ  زا  يرایسب  دیدرگ و  تخس  ناشیاه  لد  دیشک و  ازارد  هب  نانآ 

ناـح  » و نیئی » نآ   » هژاو لـثم  تسا ؛ يزیچ » ِناـمز  ندـش  کـیدزن   » ياـنعم هب  ینأـی ،» ینأ   » هداـم زا  ِنْأـی »  » هژاو . 16 هیآ دـیدح ، - 1
« تظلغ  » يانعم هب  تواسق »  » نآ دض  تسا و  هدمآ  نآ  لاثما  و  ندوب » اریذـپ   » ندوب مار  ندوب ،» مرن   » يانعم هب  عوشخ »  » هژاو نیحی .»

لها  » اـه نآ  هب  حالطـصا ، رد  دـش و  هداد  ینامـسآ )  ) باـتک اـه  نآ  هب  هک  یناـسک  ینعی  َباـتِْکلا ،» اُوتوُأ  َنیذَّلا   » .تسا یتفـس »  » و
مولعمان نآ  ياهتنا  هک  یناـمز  هتبلا  تسا ؛ ناـمز »  » ياـنعم هب  دَـمأ »  » هژاو .دنتـسه  يراـصن  دوهی و  روظنم ، دوش و  یم  هتفگ  باـتک »

: » تسا قح » قیرط  زا  جورخ   » يانعم هب  قسف »  » هژاو .تادرفم و  یناهفـصا ، بغار  َِقلُْطا ؛» اذإ  ٌلوهجم  ٌّدَح  ا�َهل  ٌهّدُم  ُدَـمَألا : و   » .دـشاب
ِْرمَأ ْنَع  ِدـبعلا ، جورُخ  هِقیداـ�صَم : ْنِم  .همزـال و  ٍهیعیبـط  وأ  ٍهیلقع  وأ  ٍهینید  ٍتارّرقم  ْنَـع  ُجورُخلا  وـه  هداـملا : یف  َدـحاولا  َلْـصألا  ّنأ 

ص89. ج 9 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  يوفطصم ، نسح  ِِهتَعا�ط ؛» ْنَع  َو  ِّبَّرلا ،
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هرطق نیمه  .دـنیوگ  یم  عوشخ »  » تلاح نیا  هب  دریذـپ ؛ یم  ار  ناراب  هرطق  زاب  شوغآ  اب  نیمز  دراب ، یم  یکاخ  نیمز  رب  ناراب  یتقو 
ام ناور  حور و  .دنیوگ  یم  تواسق »  » تلاح نیا  هب  دوش ، یم  هرذ  هرذ  هدرک و  هنامک  دنک ، یم  دروخرب  نآ  لاثما  گنس و  هب  یتقو 
ود نیا  هب  روبزم  هیآ  رد  لاعتم  دـنوادخ  .دـشاب  هتـشاد  ار  تلاح  ود  نیا  زا  یکی  تسا  نکمم  یهلا  ياهروتـسد  اه و  نامرف  ربارب  رد 

.تسا تواسق »  » هرابرد نآ  ینایاپ  شخب  و  عوشخ »  » هرابرد هیآ ، ییادتبا  شخب  .دیامرف  یم  هراشا  یگژیو 

نامز يانعم  هب  دـمأ »  » هدـش و لزان  تبیغ  نامز  مدرم  هرابرد  هیآ  نیا  : » دـیامرف یم  ثحب  دروم  هیآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.تسا (1)      » تبیغ 

؟ دهد یم  رادشه  ام  هب  نآ  هرابرد  نآرق  هک  دوب  هچ  باتک  لها  یگژیو 

: دندش دودرم  راظتنا ،»  » نومزآ رد  راب  ود  مک  تسد  نانآ 

وا زا  تسامـش ؛ ناـیم  رد  نوراـه  مردارب  مور و  یم  یهلا  داـعیم  هب  نم  : » تفگ لیئارـسا  ینب  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  فلا )
دنتفر و يرماس  لابند  هب  لیئارسا  ینب  دماین ، زور  یس  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  هک  یماگنه  .مدرگرب » نم  ات  دینک  يوریپ 

نیا هب  دندنام و  یم  رظتنم  نانچ  مه  دیاب  نانآ  .دنتشادن  نانیمطا  شربمایپ  دنوادخ و  هدعو  هب  نانآ  عقاو ، رد  دندش ! تسرپ  هلاسوگ 
: دیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هتفهن  یتمکح  ریخأت ، نیا  رد  هک  دندرک  یم  هجوت  رما 

!؟ دادن امش  هب  ییوکین  هدعو  ناتراگدرورپ  رگم  نم ، موق  يا  تفگ : تشگزاب و  دوخ  موق  يوس  هب  كانهودنا  نیگمشخ و  یـسوم 
ناتراگدرورپ بضغ  دیتساوخ  یم  ای  دیماجنا ، لوط  هب  امش  زا  نم  ِییادج  تدم  ایآ 

ص31. هبیغلا ، ینامعن ، -  1
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باتک لها  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ  روهظ  دیون  هدژم و  ب )    (1) !؟ دیدرک تفلاخم  نم  هدعو  اب  هک  دوش  لزان  امـش  رب 
ياج هب  هدـش و  دـیماان  دـش  ینالوط  راظتنا ، هک  یماگنه  اما  دـنروآ ، نامیا  وا  هب  شروهظ  اب  دـندوب  فظوم  اه  نآ  دوب و  هدـش  هداد 

شومارف یلک  هب  ار  دوخ  دوعوم  دنتفر و  یبلطایند  سوه و  اوه و  لابند  هدش و  بلق  تواسق  راچد  یهلا ، هدعو  هب  نانیمطا  عوشخ و 
(2) .دندرک

، میوشن بلق  تواسق  راچد  زگره  تبیغ ، نامز  ندـش  ینالوط  اب  میریگب و  تربع  باـتک  لـها  زا  هک  تسا  نیا  روبزم  هیآ  مهم  ماـیپ 
هدوب و رادرب  نامرف  عیطم و  تسا ، هدـش  نییبت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ینارون  تاـنایب  نآرق و  رد  هک  دـنوادخ ، مکح  ربارب  رد  هکلب 

.میوشن یتسس  توخر و  راچد  زگره 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا 

ینالوط رطاخ  هب  دنامب و  مدق  تباث  شنید  رب  نارود  نیا  رد  هک  یـسک  ناه ! ...تسا  ینالوط  نآ  نامز  هک  تسا  یتبیغ  ام  مئاق  يارب 
، ماـما تبیغ  نارود  رد  هک ، نـیا  حیـضوت   (3) .دوب دـهاوخ  نم  اب  تماـیق  زور  رد  دوشن ، بلق  تواـسق  راـچد  شماـما ، ِتبیغ  ندـش 

یم یعـس  یـسک  ره  دـنوش و  یم  ییارگایند  راچد  ، دـنراد وا  ربارب  رد  هک  يا  هفیظو  دوخ و  ماما  ندرک  شومارف  اب  مدرم  زا  يرایـسب 
رد دنک 

هیآ 86. هط ، - 1
.دعب هب  تایآ 89  هرقب ، - 2

َمْوی ِیتَجَرَد  ِیف  یِعَم  َوُهَف  ِهماما  ِهَبیَغ  ِدَـمَأ  ِلوُِطل  ُُهْبلَق  ُسْقی  َْمل  َو ]   ] ِِهنیِد یَلَع  ْمُْهنِم  َتَبَث  ْنَمَف  َالَأ  ...ٌلیوَط  اهُدـمإ  ُهبیغ  اّنِم  مئاـقِلل  - » 3
ص 109. ج 51 ، راونالاراحب ، ح 14 ؛ باب 26 ، ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  هَمایِْقلا ؛»
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شیعس مامت  یهلا و  تاروتسد  ياریذپ  نانچ  مه  شبلق  یـسک  رگا  ینارود ، نینچ  رد  .دنامن  بقع  نارگید  زا  لمجت  هافر و  هقباسم 
هتـساوخرب ار  شیالوم  هتـساوخ  هک  ناملـس  دـننام  دوب ؛ دـهاوخ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  تمایق  رد  دـشاب ، شنامز  ماـما  زا  يوریپ 

هک دراد  دوجو  نیا  زا  رتالاب  يا  هجرد  شاداپ و  یتسه ، ملاع  رد  ایآ  هک  دـشیدنیب  دـیاب  لـقاع  ناـسنا   (1) .تشاد یم  مدقم  شدوخ 
؟(2) دوش مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نیشن  مه  دوخ ، يدبا  ِیگدنز  رد  ناسنا 

ای دـش » ینالوط  اه  نآ  رب  نامز  : » تسا هدـش  همجرت  هنوگ  نیا  اه  همجرت  زا  يرایـسب  رد  ترابع ، نیا  ُدَـمْألا  » ُمِهیَلَع  َلاـطَف  ياـنعم « 
لاط  » تراـبع و  هط »  » هروس هیآ 86  دـننام  نآ ، اب  طبترم  ِتایآ  ریاس  هیآ و  نیا  رد  لمأت  اب  اما  تشذـگ .» اـه  نآ  رب  ینـالوط  نارود  »

ندـش رت  نشور  يارب  .تسا  ندـمآ » رظن  هب  ینـالوط   » ياـنعم هب  ریبـعت  نیا  هـتفر ، راـک  هـب  مـه  رْمُع »  » دـننام يدراوـم  رد  هـک  یلع »
ماما .مینک  یم  یسررب  لجَا  رْمُع و  هرابرد  ار  ریبعت  نیا  ادتبا  عوضوم ،

یَلَع ْمُهایِإ  ُهُراِیتْخا  َءاَرَقُْفلا َو  ُهُّبُح  ُهِیناَّثلا  ِهِسْفَن َو  يَوَه  یَلَع  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  يَوَه  ُهُراَثیِإ  اَهاَدْـحِإ  ٍلاَلِخ  ِثاَـلَِثل  َلاَـق  - »... 1
هب دیوگ : یم  نیِکِرْشُْملا ؛» َنِم  َناک  ام  ًاِملْـسُم َو  ًافِینَح  ًاِحلاَص  ًاْدبَع  َناَک  َناَْملَـس  َّنِإ  ِءاَمَلُْعلا  ِْملِْعِلل َو  ُهُّبُح  ُهَِثلاَّثلا  ِدَدُْعلا َو  ِهَوْرَّثلا َو  ِلْهَأ 

وگن : » دـندومرف ترـضح  مونـش ؟ یم  امـش  زا  ار  یـسراف  ناملـس  دای  رایـسب  هک  تسا  هنوگچ  نم ! ياقآ  مدرک : ضرع  قداـص  ماـما 
: دندومرف .هن  مدرک : ضرع  منک »؟ یم  ناملس  دای  دایز  ارچ  یناد  یم  ایآ  : » دندومرف دعب  يدمحم »! ناملس  وگب  هکلب  یسراف ، ناملس 

تسشن ندیزگرب  ارقف و  نتشاد  تسود  .شسفن 2 . هتساوخ  رب  نینمؤملاریما  شیالوم  هتساوخ  نداد  حیجرت  . 1 یگژیو : هس  رطاخ  هب  »
میقتـسم و طارـص  رد  راک و  تسرد  هدـنب  وا  .املع  ملع و  نتـشاد  تسود  .ناهفرم 3 . اب  تساخرب  تسـشن و  رب  نانآ  اـب  تساـخرب  و 

ص327. ج 22 ، راونالاراحب ، .دوبن  ناکرشم  زا  دوب و  دنوادخ ) ) میلست
(. باتک نیمه  زا   ) 4 هرامش همیمض  ك.ر : -  2
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ینعی دـیایب ؛ ینالوط  امـش  رب  ناترمع  نامز  ادابم   (1) ؛» ُدَمَْألا اَهِیف  ْمُکیَلَع  ََّنلوُطیَال  َو  : » دـیامرف یم  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
هدمآ ریبعت  نیا  ریظن  زین  هغالبلا  جـهن  هبطخ 22  رد  دـینک ! شومارف  ار  ترخآ  دوب و  دـیهاوخ  ینالوط  رمع  ياراد  دـینک  روصت  ادابم 

! دوش ینالوط  امش  رمع  ادابم  هک : تسین  نیا  هلمج  نیا  يانعم  تسا ، یهیدب   (2) .تسا

هب دـمآ ؛ ینالوط  اه  نآ  رب  نامز  هک  دیـشابن  باتک  لها  لـثم  امـش  ینعی  تسا ؛ رظن  دروم  اـنعم  نیمه  زین ، ثحب  دروم  هیآ  هراـبرد    
.دندشن دنوادخ  تّجح  تشگزاب  رظتنم  تسا و  هلصاف  یلیخ  یهلا  هدعو  ققحت  نامز  ات  دندرک  روصت  رگید ، ترابع 

دوعوم ندـمآ  يارب  يزاس  هنیمز  زا  تلفغ  راظتنا و  تلاح  زا  ندـش  جراخ  راظتنا ، نارود  يّدـج  ياه  بیـسآ  زا  تسا ، رکذ  ناـیاش 
.دیشاب جرف  رظتنم  هاگنابش  دادماب و  سپ   (3) ؛» ءاَسَم ًاحاَبَص َو  َجَرَْفلا  اوُعَّقَوَتَف  : » هدمآ تایاور  رد  هک  تسور  نیا  زا  تسا ؛ یهلا 

تیودهم هشیدنا  زا  ینابزرم 

ربارب رد  ! ) دـیا هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا   (4) ؛)) نوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  ّللا 
�

ه اوُقَّتا  اوُِـطبار َو  اوُِرباـص َو  اوُِربْـصا َو  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  اَـهیَأ  اـی  ))
؛ دیزیهرپب ادخ  زا  دینک و  تبقارم  دوخ ، ياهزرم  زا  دیشاب و  رادیاپ  زین ،)  ) نانمشد ربارب  رد  دینک و  تماقتسا  اه ) سوه  تالکـشم و 

: تسا هدمآ  هیآ  نیا  رد  یساسا  هیصوت  دنچ  دیوش  ! راگتسر  دیاش 

هبطخ 52. هغالبلا ، جهن  - 1
ُمِِهب َلََزن  یَّتَح  ْمِِهلاَجآ ، ِبیَغَت  َو  ْمِِهلاَمآ ، ِلوُِطب  ْمُکَْلبَق  َناَـک  ْنَم  َکَـلَه  اَـمَّنِإف  ُلَـجَألا ، ُمُکیَلَع  ََّنلوُطی  اـَل  ُلَـمَألا َو  ُمُکَّنیِْهلی  اـَل  َو  - » 2

.َهبْوَّتلا » ُْهنَع  ُعَفُْرت  رِذْعَْملا َو  ُْهنَع  ُّدَُرت  يذَّلا  ُدوُعْوَْملا ،
.هبیغلا  لاح  یف  ردان  باب  ص 333 ، هجحلا ، باتک  ج1 ، یفاک ، - 3

.200 هیآ نارمع ، لآ  - 4
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ههجاوم ماگنه  رد  ندشن  دیماان  يژرنا و  ناوت و  همه  زا  هدافتسا  فده و  هب  ندیـسر  ِهار  رد  تماقتـسا  يانعم  هب  ربص » « ؛» اوُِربْصا . » 1
ریـسم رد  .تسا  هدـش  رکذ  ندـب »  » هب رـس »  » هاگیاج دـننام  نامیا ،»  » هب ربص »  » هاگیاج تایاور ، رد  .تساه  تسکـش  تالکـشم و  اـب 
زورب ای  یناطیش و  یناسفن و  ياه  هسوسو  یهاگ  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  شناگدنب  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک  يدنلب  فادها  هب  ندیـسر 

اه هندرگ  نیا  زا  دنناوت  یم  ربص »  » تلصخاب اه  ناسنا  .دراد و  یم  زاب  ریسم  یط  زا  ار  ناسنا  دیآ ، یم  شیپ  هک  یبئاصم  تالکشم و 
.دنسرب یناسنا  عیفر  دنلب و  ياه  هّلق  هب  هدرک و  روبع 

رب يراشفاپ  ندماین و  هاتوک  نمـشد و  تادیدهت  اهراشف و  ربارب  رد  تما  یگداتـسیا  یگتـسب و  مه  يانعم  هب  هرباصم » « ؛» اوِرباص . » 2
.تسا یعامتجا  ربص  نامه  هرباصم » ، » رگید ترابع  هب  تساه ؛ شزرا  لوصا و 

هتسویپ نآرق   (1) .تسا ینابزرم  تبقارم و  اج ، نیا  رد  نآ  ياـنعم  تسا و  نتـسب »  » ياـنعم هب  طـبر ،»  » هشیر زا  هژاو  نیا  اوِطبار ؛» . » 3
هرابکی هب  دیوش و  لفاغ  دوخ  ياهالاک  اه و  حالس  زا  امش  دنراد  وزرآ  نارفاک  : » دیامرف یم  دهد و  یم  رادشه  ار  نمشد  ذوفن  رطخ 

هدش دیکأت  نآ  هب  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  يرگید  هیصوت  نمشد ، ذوفن  زا  تبقارم  اهزرم و  زا  يرادساپ  اذل   (2)« .دنروآ موجه  امش  هب 
.تسا

ِطابِر ْنِم  َو  : )) یلاعت ّللا 
�

ه لاـق  .تسا  هظفاـحم »  » لـثم ( اـنعم ظـفل و  رد  « ) هََطباَُرم  » و تسا ، ُتَْطباَر  ُتَْطبَر و  لـعف  ردـصم  طاـبر » - » 1
[. 200 نارمع / لآ  (( ] اوُِطبار اوُِرباص َو  اوُِربْصا َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهیَأ  ای  : )) لاق و  [، 60 لافنألا / (( ] ْمُکَّوُدَع ّللا َو 

�
ه َّوُدَع  ِِهب  َنُوبِهُْرت  ِلیَْخلا 

شزرا زا  تظفاحم  مود ، نیملـسم ؛ ياهزرم  زا  تظفاحم  ینعی  يّدام ، تبقارم  یکی  دراد ؛ دوجو  ینابهگن  تبقارم و  هطبارم ، عون  ود 
«. طبر  » هژاو لیذ  تادرفملا ، یناهفصا ، بغار  ...و ؛ زامن  تقو  زا  تبقارم  لثم  اه ؛

.102 هیآ ءاسن ، هَدِحاو ؛)) ًهَلیَم  ْمُکیَلَع  َنُولیمیَف  ْمُِکتَعتّما  ْمُِکتَِحلْسَأ َو  ْنَع  َنُولُفْغَت  َْول  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َّدَو  - )) 2
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هک   (1)« تسا مالسلا   مهیلع  تیب  لها  زا  عافد   » نآ دننک و  یم  دزشوگ  هیآ  زا  يرت  فیرظ  هتکن  هب  تایاور ، هک  تساج  نیا  بلاج 
.تسا نید  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ّللا 

�
ه لوسر  زا  عافد  تقیقح ، رد 

(2) .تسا مکماما » اوطبار   » هیآ دارم  تسا : هدمآ  زین  یتایاور  رد 

.دینک عافد  دوخ  ماما  زا  ینعی   (3) ؛» همئالا اوطبار  : » تسا هدمآ  رگید  يریبعت  رد   

.دنریگن امش  زا  ار  تماما  تیالو و  دیشاب  بقارم  ینعی   (4) ؛» دینک تظافح  ماما ، اب  ندوب  زا  : » هدش لقن  نینچ  مه 

زا ینعی   (5) !« دـینک عافد  دوخ  ِراظتنا  ِدروم  ماما  زا  : » تسا هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  اج  ود  رد  هبیغلا  باتک  رد  یناـمعن 
، راکنا رد  نازیتس  يدـهم  موش  ياه  هشقن  ربارب  رد  دنـشابن و  توافت  یب  روهظ  راظتنا و  هراـبرد  هک  تسا  نیا  نارظتنم  مهم  فیاـظو 

ره دنراپسن و  یشومارف  هب  ار  تیودهم  زا  ینابزرم  تبقارم و  بان ، هشیدنا  نیا  فیرحت  بیرخت و 

، �یندألا ُطابِّرلا  ُنْحن  و  ِهِْقلَخ ، ّللا َو 
�

ه َنیب  ا�میف  ُلیبَّسلا  ُنحن  ّللا َو 
�

ه ِلـیبَس  یف  ُلوقَی  اوُِطبا�ر  َو  : ... لاـق مالـسلا  هیلع  ّللادـبع 
�

ه یبأ  نع  - » 1
، يزیوح یـسورع  یلع  دـبع  نوُِحْلُفت ؛» ْمُکَّلََعل  ّللا 

�
ه ِدـْنِع  ْنِم  ِِهب  َءا�ج  ا�م  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  ِنَع  َدَـها�ج  ْدَـقَف  اّنَع  َدَـها�ج  ْنَمَف 

.هیآ لیذ  ص426 ، ج 1 ، نیلقثلارون ، ریسفت 
، یل َلاقف  َلاق ، هیلِإ ؟ ُساَّنلا  ُعَْزفَی  ْمُْکنِم  ٍِملا�ع  ِْریَِغب  ًامْوَی  ُضْرَألا  یِْقبَت  مالـسلا ، هیلع  ّللاِدـْبَع 

�
ه یبَِأل  ُْتُلق  َلاـق : ِجاَّرَّسلا  ِبوقعی  ْنَع  - )) 2

ِبا�تِک یف  ٌنَّیَبَُمل  َِکلذ  ّنِا  َو  مِهِما�رَح ، ْمِِهلا�لَح َو  یف  هیِلا  َساّنلا  ُعَْزفَی  ٍرها�ظ  اّنِم  ٍملاع  ْنِم  َضرألا  اُولَْخت  ا�ل  َفُسوی  ا�ب  ا�ی  ّللا ،
�

ه ُدَبُْعی  ا�ل  اًذِإ 
اوُِطبا�ر َو  مُکُِفلا�ُخی ، نَّمِم  مُکَّوُدَـع  اوُِربا�ص  مُِکنیِد َو  �یلع  اوُِربِْصا  اوُِطبار )) اوُِرباـص َو  اوُِربْصا َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهیَأ  اـی  : )) ّللا

�
ه َلـا�ق  ّللا ،

�
ه

ص426 ج 1 ، نیلقثلارون ، ریسفت  يزیوح ، یسورع  یلع  دبع  .مُْکیَلَع ؛» ضَرَْتفا  ِِهب َو  مُکَرَمَأ  ا�میف  ّللا »
�

ه اوُقَّتا  َو  ، » مکماما
ص426 ج 1 ، نیلقثلارون ، ریسفت  يزیوح ، یسورع  یلع  دبع  .هَّمئالا ؛» ینعی  اوُِطبا�ر » َو  : ... » مالسلا هیلع  رفعج  یبأ  نع  - » 3

، َلاق اوُِطبا�ر » َو   » مکِّیلَو َعَم  ْمُکَّوُدَع  َلا�ق ، اوُِربا�ص » َو  ، » ُتلق انیف ، يذَّلا  َیلع  اوُِربِْصا »  » مالسلا هیلع  قداصلا  نع  يرخا  هیاور  یف  و  - » 4
ص426 ج 1 ، نیلقثلارون ، ریسفت  يزیوح ، یسورع  یلع  دبع  مُکِما�مِإ ؛» َعَم  ُما�قَْملا 

ِءاَدَأ یَلَع  اوُِربْـصا  َلاَـقَف  اوُِـطبار )) اوُِرباـص َو  اوُِربْـصا َو   )) َّلَـج َّزَع َو  ِِهلْوَـق  ِیف  مالـسلا  هیلع  ِِرقاَْـبلا  ِیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  - » 5
ثیدح 13. باب 11 ، .َرَظَْتنُْملا ص199 ، ُمُکماما  اوُِطبار  ْمُکَّوُدَع َو  اوُِرباص  ِِضئاَرَْفلا َو 
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(1) .دنادب دوخ  هفیظو  ار  نآ  زا  عافد  دوخ ، ناوت  دح  رد  یسک 

هدیکچ

.تسا هدرک  نایب  تبیغ  نارود  رد  ار  ام  هفیظو  ًاعطق  تسا ، ئَش » ِّلِکل  ًانایِبت   » نآرق رگا 

.تسا نارمع » لآ   » هروس هیآ 200  و  دیدح »  » هروس هیآ 16  نارظتنم ، فیاظو  هب  رظان  تایآ  هلمج  زا 

.دشاب مالسلا  مهیلع  ناموصعم  نآرق و  تاروتسد  ياریذپ  هتسویپ  ات  میشاب ، دوخ  لد  بقارم  دیاب  تبیغ  نارود  رد 

.تسا نایعیش  ّمهم  فیاظو  رگید  زا  رَظتنم ، ماما  زا  عافد  هژیو  هب  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  اب  ندوب  تیالو و  هب  داقتعا  زا  تظفاحم 

تسا هدرک  رکذ  شخب  هدزناپ  رد  یمالسالا » عمتجملا  یف  هطبارملا   » اب تحت  ار  یلصفم  ثحب  نازیملا  ریسفت  رد  یئابطابط  همالع  - 1
یلإ يدؤی  هینوکلا  تادوجوملا  لاوحأ  یف  قـیمعلا  ثحبلا  نأ  : » دـیامرف یم  مجنپ  شخب  رد  هلمج  زا  تسا ؛ تیمها  زیاـح  رایـسب  هک 

دق و  یناسنإلا ، عمتجملا  رمأ  ماتلا  هیلوت  ایندلا و  یف  هتقیقحب  مالـسإلا  روهظ  لامک  یه  هتیغب و  لانی  هتیاغ و  غلبیـس  یناسنإلا  عونلا  نأ 
ِتاـِحلاَّصلا اُولِمَع  ْمُْکنِم َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ّللا 

�
ه َدَـعَو  لاـق : و  « 54 هدـئاملا : : ...» لاق زیزعلا  هباتک  یف  هیرظنلا  هذـه  قبط  یلاعت  ّللا 

�
ه هدـعو 

ًاْنمَأ ْمِِهفْوَخ  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَـبَیل  ْمَُهل َو  یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَمَیل  ْمِِهْلبَق َو  ْنِم  َنیِذَّلا  فّلختْـسا  اَـمَک  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهَّنفّلختْـسَیل 
نم کـلذ  ریغ  یلإ  «، 105 ءایبنألا : : » َنوُِحلاَّصلا يِدابِع  اُهثِری  َضْرَأـْلا  َّنَأ  لاـق : و  «، 55 رونلا : : » هیآلا ًائیَـش  ِیب  َنوُکِرْـشی  ِینَنوُُدبْعی ال 

، تسا ینتفگ  ص 92 . ج 4 ، نازیملا ، ...هرخآلاب .» ایندـلا  یلع  بلاـغلا  وه  قحلا  نیدـلا  : » دـیوگ یم  مهدزناـپ  شخب  رد  و  .تاـیآلا »
.تسا هتخادرپ  نآ  زا  ییاه  شخب  نییبت  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  بالقنا  مایق و  باتک  رد  يرهطم  دیهش 
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مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  ياه  یگژیو  هب  رظان  تایآ 

هللا هّیقب 

(1) هللا هّیقب 

رتهب امـش  يارب  دـنام ، یم  یقاب  ناتیارب  ادـخ  بناج  زا  هچنآ   (2) ؛)) ٍظـیفَِحب ْمُکیَلَع  اـَنَأ  اـم  َنینِمُْؤم َو  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌریَخ  ّللا 
�

ه ُتیَِقب  ))
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  جارعم  بش  رد  لاـعتم  دـنوادخ  .متـسین  امـش  ناـبهگن  نم  و  دـیا ، هدروآ  ناـمیا  یتسار  هب  رگا  تسا ؛
هب روبزم ، هیآ  رد  مالسلا  هیلع  بیعـش  ترـضح   (3)« .تسا لـالح  بلط  رد  نآ  ءزج  ُهن  تسا ؛ ءزج  هد  تداـبع  دـمحا ! يا  : » دوـمرف

« .دیشاب هتشاد  نامیا  رگا  تسا ، رتهب  امش  يارب  لالح  لام  : » دنک یم  نایب  ار  هیصوت  نیمه  شموق 

هیلع يدـهم  ماـما  ِبقل  نیقیرف ، زا  يددـعتم  تاـیاور  رد  .تسا  مظعـالا ،» ّللا 
�

ه هـّیقب  ، » یهلا ِتّـجح  نـیرخآ  هراـبرد  هـیآ  نـطب  هـتبلا 
.تسا هدش  یفرعم  ّللا »

�
ه هّیقب  ،» مالسلا

متاخ ندش ، بیاغ  دننام : دراد ؛ زین  یصاخ  ياه  یگژیو  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  ياه  یگژیو  زا  ریغ  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  - 1
دروم ود  ینییبت ، تایآ  شخب  رد  تخادرپ و  میهاوخ  یگژیو  هس  هب  شخب  نیا  رد  ...و  ندـنام  ناوج  ینـالوط ، رْمع  ندوب ، ایـصوالا 

.تشذگ تبیغ  شخب  رد  هک  تبیغ »  » عوضوم لثم  تسا ؛ هدش  هراشا  رگید  یخرب  هب  زین  ثحابم  يال  هبال  رد  .دمآ  دهاوخ  رگید 
.86 هیآ دوه ، - 2

َلاَق َلاَق  ُهَّنَأ  ٍلیِوَط  ٍثیِدَح  ِیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 
�

ه ِلوُسَر  ْنَع  مالـسلا  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ْنَع  ِبُولُْقلا ، ِداَشْرِإ  ِیف  یِمَلیَّدلا  - » 3
ِیف َْتنَأَف  ََکبَرْـشَم  َکَمَعْطَم َو  َْتبیَط  اَذِإَف  ِلاَـلَْحلا  ُبَلَط  اَْـهنِم  ٌهَعِْـست  ٍءاَزْجَأ  ُهَرَـشَع  َهَداَـبِْعلا  َّنِإ  ُدَـمْحَأ  اـی  جاَْرعِْملا  ِهَلَیل  ِیف  َیلاَـعَت  ّللا 

�
ه

.ّلج و  ّزع   ّللا 
�

ه ظعاوم  باب 2 ، ص26 ، ج 74 ، راونالا ، راحب  یِفَنَک ؛»  یِظْفِح َو 
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72 ص :

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

یم سپـس  .تسا  نینمؤم )) متنک  نإ  مکل  ٌریخ  ّللا 
�

ه هّیقب  ، )) دـنک یم  ناـیب  روهظ  ماـگنه  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  هک  ینخـس  نیلوا 
یم هک  نیا  رگم  دنک  یمن  مالس  وا  رب  يا  هدننک  مالس  چیه  سپ  متسه ، امـش  رب  وا  هفیلخ  دنوادخ و  تجح  ّللا و 

�
ه تیقب  نم  دیامرف :

ترضح هب  ندرک  مالس  هوحن  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يوار  نینچ ، مه   (1)« .هضرا یف  ّللا 
�

ه هیقب  ای  کیلع  مالسلا  : » دیوگ
یف ّللا 

�
ه هّیقب  ای  کیلع  مالـسلا  : » دینک مالـس  هنوگ  نیا  : » دنیامرف یم  ترـضح  دنک  یم  لاؤس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

.دندرک توالت  ار  هفیرش  هیآ  نیا  سپس   (2) «. هضرأ

مُکیلع ُُهتَّجُح  ُُهتَفِیلَخ و  ِهِضْرأ َو  یف  ّللا 
�

ه هیقب  انأ  ُلوقی  َُّمث  َنِینِمُْؤم )) ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌریَخ  ّللا 
�

ه ُتیَِقب   )) ُهَیآلا ِهِذـ�ه  ِِهب  ُقِْطنَی  ـا�م  ُلَّوَأ  َو  - » 1
ص ج1 ، همعنلا ، مامت  نیدـلا و  لامک  هیوباب ، نب  یلع  نب  دـمحم  ِهِضْرَأ ؛» یف  ّللا 

�
ه َهَّیَِقب  ا�ی  َْکیَلَع  ُم�الَّسلا  َلا�ق  �ّالِإ  ٌمِّلَـسُم  ِْهیَلَع  ُمِّلَُـسی  ا�ُلف 

زا هناـشن  تساوـخرد  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  رـضحم  قاحـسا  نب  دـمحا  فرـشت  رد  نینچ  مه  ح16 . باـب 32 ، ، 363
قودص خیش  ِتیاور  نتم  .متسه » ّللا 

�
ه هیقب  نم  : » دندومرف ترضح  ِدوخ  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ماما  تماما  هب  نانیمطا  يارب  ترـضح ،

مالـسلا هیلع  ُما�لُغلا  َقَطَنَف  ِیْبلَق  ا�هیلإ  َِّنئَمْطَی  ٍهمالَع  ْنِم  ْلَهَف  َيالوم  ـا�ی  ُهل  ُتلقف  قاحـسإ  ُنب  ُدـمحأ  َلـا�قَف  : » تسا هنوگ  نیا  هللا  همحر 
ح 1. باب 6 ، ص 416 ، ج2 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  ِِهئا�دْعَأ .» ْنِم  ُمِقَْتنُملا  ِهِضرأ َو  یف  ّللا 

�
ه هَّیَقب  اَنَأ  َلا�قف  ٍحیصَف  ٍّیبرع  ٍناسلب 

ترـضح داد ؟ مالـس  نینمؤملاریما »  » ریبعت اـب  ناوت  یم  يدـهم  ترـضح  هب  اـیآ  درک : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يدرم  - » 2
لبق يدحا  تسا و  هتشاذگ  یلع  رب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  یمـسا  نینمؤملاریما » اریز  : » دندومرف ارچ ؟ درک : ضرع  .هن » : » دندومرف

هب هنوگچ  سپ  موـش ! امـش  يادـف  مدرک : ضرع  .دوـب » دـهاوخ  رفاـک  هک  نیا  رگم  دوـش ، یمن  هدـیمان  ماـن  نیا  هب  وا  زا  دـعب  وا و  زا 
؛» .دندناوخ ار  دوه )  86  ) هفیرش هیآ  سپس  ّللا .»

�
ه َهَّیَِقب  ا�ی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  : » دنیوگ یم  : » دندومرف دوش ؟ یم  هداد  مالس  يدهم  ترضح 

.هجحلا باتک  ص 411 ، ج1 ، یفاک ،
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: دسیون یم  تنس ، لها  ياملع  زا  یجنلبش ،

ینخس نیلوا  .دنوش  یم  عمج  وا  درگ  شنارای  زا  رفن  دهد و 313  یم  هیکت  هبعک  رب  دنک ، جورخ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یتقو 
هتفیلخ و ّللا و 

�
ه هیقب  انا  : » دـیامرف یم  و  نینمؤم ؛)) متنک  نا  مکل  ٌریخ  ّللا 

�
ه هیقب  : )) تسا هیآ  نیا  دوش ، یم  يراـج  ناـشیا  ناـبز  رب  هک 

تسا نیا  هفیرش  هیآ  مایپ  نیرت  مهم  هتفگ ، شیپ  بلاطم  هب  هجوت  اب   (1) .امش رب  ادخ  تّجح  هفیلخ و  ّللا و 
�

ه هیقب  منم  مکیلع ؛» هتّجح 
ام هب  ترـضح  هک  تسا  یهیدـب  .تسا  یهلا  تّجح  نیرخآ  مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ماـما  هب  ندروآ  يور  رد  امـش  حالـص  ریخ و  هـک 
هک نانچ  مه  تسوا ؛ هب  هجوت  ورگ  رد  ام  ِیلاعت  دشر و  تداعـس ، ریخ ، میدنمزاین و  یهلا  تّجح  هب  هک  میتسه  ام  نیا  درادـن ؛ يزاین 

ناوت مامت  اب  درک و  كرد  ار  انعم  نیا  یبوخ  هب  هّرـس  سدق  لحار  ماما   (2) .دنیامرف یم  دیکأت  انعم  نیا  رب  یعیقوت  رد  ترـضح  دوخ 
ات دمآ ، نادیم  هب 

ص 349. راصبالارون ، - 1
یبا نبا  .تفرگ  تروص  نایعیش  زا  یهورگ  ینیوزق و  مناغ  یبا  نبا  نیب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد  ) ییاوعد هرجاشم و  - » 2

اب يا  همان  ترضح  نایعیش  سپـس  تشادن ! ینیـشناج  هک  یلاح  رد  تفر ، ایند  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  تفگ : یم  مناغ 
مان هب  : » دش رداص  نومـضم  نیا  هب  ترـضح ، كرابم  طخ  اب  نانآ  همان  خساپ  .دنداتـسرف  هسدـقم  هیحان  هب  دنتـشون و  اوعد  نیا  رکذ 
امش ام و  دیامرف و  تیانع  ار  نیقی  حور  امش  ام و  هب  دیامرف و  تظفاحم  اه  هنتف  زا  ار  امش  ار و  ام  دنوادخ  .نابرهم  هدنـشخب  دنوادخ 

هب ناشرما  نایلاو  هرابرد  نانآ  ینادرگرـس  کش و  نید و  رد  امـش  زا  یهورگ  دیدرت  ربخ  انامه  .دراد  هگن  ندش  رـش  هب  تبقاع  زا  ار 
تهج هب  هن  ناتدوخ ، تهج  هب  درزآ  ار  ام  و  نامدوخ ، رطاخ  هب  هن  ناتدوخ  رطاـخ  هب  تخاـس ، نیگمغ  ار  اـم  هلئـسم  نیا  .دیـسر  اـم 

ام زگره  ام ، زا  یسک  نتشادرب  تسد  نتـشگرب و  تسام و  اب  قح  میرادن و  يدحا  هب  يزاین  چیه  سپ  تسام ؛ اب  ادخ  اریز  نامدوخ ،
اَنْءاَس اََنل َو  َال  ْمَُکل  َِکلَذ  اَنَّمَغَف  « »... .ام هدورپ  تسد  تاقولخم ، میتسه و  نامراگدرورپ  هدورپ  تسد  اـم  دزادـنا و  یمن  تشحو  هب  ار 

؛»  اَنِِعئاَنَـص َدـَْعب  ُْقلَْخلا  اَنِّبَر َو  ُِعئاَنَـص  ُنَْحن  اَّنَع َو  َدَـعَق  ْنَم  اَنَـشِحوی  ْنَلَف  اَنَعَم  ُّقَْحلا  ِهِریَغ َو  َیلِإ  اَِنب  َهَقاَف  اَـلَف  اَـنَعَم  ّللا 
�

ه َّنَأـِل  اَـنِیف  اـَل  ْمُکِیف 
باب 31. ص178 ، ج53 ، راونالاراحب ،
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ماما یناهج  بـالقنا  ماـیق و  يزاـس  هنیمز  یمالـسا ، بـالقنا  زا  ار  دوخ  هزیگنا  هللا  همحر  ماـما  .دـنک  مهارف  ار  ترـضح  روهظ  هنیمز 
ربهر هیقف و  یلو  زا  يوریپ  تعاطا و  اـب  رتشیب و  هچ  ره  ِّتیدـج  اـب  تساـم  هفیظو  ور ، نیا  زا  (1) ؛ دنک یم  نایب  مالـسلا  هیلع  يدهم 

.تسا تما  دوخ  هدهع  هب  روهظ ، يزاس  هنیمز  هک  ارچ  میهد  ، همادا  ار  هار  نیا  بالقنا ، هنازرف 

ناهنپ تمعن 

هچنآ دنوادخ  دیدیدن  ایآ   (2) ؛)) هَنِطاب ًهَرِهاظ َو  ُهَمَِعن  ْمُکیَلَع  َغَبْسَأ  ِضْرَْألا َو  ِیف  ام  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ْمَُکل  َرَّخَس  ّللا 
�

ه َّنَأ  اْوََرت  َْمل  َأ  ))
رد

ص 362. رتفد 42 ، نایبت  هّرس ، سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید  زا  لماک  ناسنا  تماما و  - 1
رد ریبعت  نیا  تسیچ ؟ دوصقم  اما  دـشاب ؛ یم  دـیدیدن » ایآ   » ياـنعم هب  هدوب و  تیؤر »  » هداـم زا  اْوََرت » َْمل  َأ   » هژاو هیآ 20 . نامقل ، - 2
دنع یشلا ء و  نم  بُّجَعَّتلا  دنع  ُبرعلا  اهلوقت  هملک  یه  و  تسا « : بطاخم  هب  نداد  یهاگآ  رکفت و  هب  توعد  يارب  يدراوم ، نینچ 
دعب زین  یناهفـصا  بغار  يأر .»  » هژاو لیذ  برعلا ، ناسل  مِهِرایِد ؛)) ْنِم  اوُجَرَخ  َنیِذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  : )) یلاـعت هلوقک  بطاـخملا  ِهِیْبنَت 

تـسا نیا  تسا  مهم  هچنآ  .هژاو  نیمه  لیذ  تادرفم ، هیبنّتلا ؛» ینعم  هیف  کلذ  ّلک  دـیوگ « : یم  ریبعت  نیا  زا  یقیداصم  هب  هراـشا  زا 
هاجنپ زا  شیب  .دروخ  یم  مشچ  هب  نآرق  رد  حطس  نیرت  هدرتسگ  رد  هک  یعوضوم  دوش ؛ یم  زاغآ  رکفت  هب  توعد  اب  هفیرش  هیآ  هک 

و رکف »  » هدام دروم  تسیب  زا  شیب  .دروخ  یم  مشچ  هب  تایآ  زا  يرایـسب  نایاپ  رد  نولقعت » مکلعل   » ریبعت هدـمآ و  لقع »  » هدام دروم 
َلاق  )) لثم تسا ؛ یسررب  قیقحت و  يانعم  هب  رظن »  » هدام دراوم  زا  يرایسب  رد  .تسا  هدش  حرطم  قیمع ) مهف  هقف =( »  » هدام نینچ  مه 
ِیف اوُریـس  ُْلق   )) و نیبِّذَـکُْملا )) ُهَِبقاـع  َناـک  َفیَک  اوُرُْظنا  َُّمث  ِضْرَأـْلا  ِیف  اوُریـس  ْلـُق   )) و نیبِذاـْکلا )) َنِم  َْتنُک  ْمَأ  َْتقَدَـص  ُرُْظنَنَس َأ 

ُْمْتنُک ال ْنِإ  ِرْکِّذلا  َلْهَأ  اُولَئْسَف   )) يادن و  ریدَق )) یَش ٍء  ِّلُک  یلَع  ّللا 
�

ه َّنِإ  َهَرِخْآلا  َهَأْشَّنلا  ُئِْشنی  ّللا 
�

ه َُّمث  َْقلَْخلا  َأََدب  َفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرَْألا 
؛ دهد یم  شزاون  ار  شوگ  تروشم ، هب  هیـصوت  نیمِدان )) ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْـصتَف  ٍَهلاهَِجب  ًامْوَق  اُوبیـُصت  ْنَأ  اُونیَبَتَف  يادـن «  و  نوُمَْلعَت »

هلمج زا  اهراک ، نیرت  مهم  رد  فسأـت ، لاـمک  اـب  میا ؟ هداد  رارق  هجوت  دروم  ار  ینآرق  لـصا  نیا  اـم  نازیم  هچ  هب  لاـح ، نیا  اـب  اـما 
یم هاـگ  نآ  میدـنام ، تریح  رد  میدرک و  یط  ار  لـحارم  همه  رگا  هتبلا  میریگ ؛ یم  هراختـسا  یـسررب  قـیقحت و  ياـج  هـب  جاودزا ،
میا هدناسر  ییاج  هب  ار  راک  ای  دشاب  دقع  هرفـس  رد  ییابیز  يارب  طقف  ç  è نآرق یتقو  .میریگب  هراختـسا  شلها ، هب  هعجارم  اب  میناوت 

ایآ دریگ ، یم  رارق  هراختـسا  باتک  نآرق ، ًاتیاهن  و  تسا ؟ هدرم  یـسک  هچ  دنیوگ : یم  ًاروف  دیایب ، نآرق  يادـص  يا  هناخ  زا  رگا  هک 
روجهم نآرق  یتقو  ( 30 هیآ ناقرف ، ( ؛)) اروُجْهَم نآرْقلا  اَذه  اوُذَـخَّتا  یِمْوَق  َّنِإ  ِّبَر  ای  ُلوُسَّرلا  َلاق  َو  (( !؟ تسین نآرق  تیروجهم  نیا 

هژاو .تسافـش  هخـسن  یتخب و  شوخ  تداعـس ، باـتک  یگدـنز و  هار  هشقن  نآرق ، .دـنام  دـهاوخ  روجهم  مه  دـنوادخ » یلو  ، » دـش
و [، 11 أبـس /  ] ٍتاِغباس ْلَمْعا  ِنَأ  یلاعت : ّللا 

�
ه لاق  .عساو  ّمات  ٌِغباَس : عرد  : » تسا لماک  مات و  عیـسو ، يانعم  هب  غبـس »  » هشیر زا  غابـسإ » »

نآ رد  ور ، نیا  زا  غبس .» هژاو  لیذ  تادرفم ، یناهفصا ، بغار  هَمَِعن ؛» ْمُکیَلَع  َغَبْسَأ  َو  لاق : معّنلا  غابسإ  و  ءوضولا ، ُغاَبْسِإ  ریعتـسا  هنع 
.تسا هدش  هدناجنگ  یناوارف »  » و ترثک »  » يانعم
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!؟ تسا هتـشاد  ینازرا  امـش  رب  ناوارف ، روط  هب  ار  دوخ  ناهنپ  راکـشآ و  ياه  تمعن  هدرک و  امـش  رّخـسم  تسا ، نیمز  اه و  نامـسآ 
.دنتسه لمأت  لباق  هجوت و  لباق  تاعوضوم  نیرت  يرورض  نیرت و  مهم  زا  یسانش » ناسنا   » و سفن » تفرعم  »

مامت و  هدرک ؟ وا  مار  رّخسم و  تسا ، نیمز  اه و  نامسآ  رد  هچنآ  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يدوجوم  ناسنا  ثحب ، دروم  هیآ  قباطم   
هدـش قلخ  یفدـه  هچ  يارب  يدوجوم ، نینچ  تسا : نیا  لاؤس  لاـح ، .تسا  هتخیر  ورف  وا  رـس  رب  ار  دوخ  ناـهنپ  ادـیپ و  ياـه  تمعن 

؟ تسا

نیا هب  عوضوم ، نیا  هرابرد  لمأت  .تسا  هدـش  هدـیرفآ  نآ  زا  رتارف  يرما  يارب  وا  ًاـعطق  سپ  هدـش ، قلخ  ناـسنا  يارب  اـیند  ماـمت  رگا 
وا تقیقح ، رد  تسا ؛ هدماین  ملاع  نیا  هب  زین  تشهب  هب  نتفر  يارب  هکلب  هدشن ، هدیرفآ  ایند  يارب  اهنت  هن  ناسنا ، هک  دماجنا  یم  هجیتن 

ار ناسنا  هک  یماگنه  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسور  نیا  زا  .تسا  هتـشاذگ  يداو  نیا  رد  مدـق  وا ، يوس  هب  ریـس  ّللا و 
�

ه یلا  بّرقت  يارب 
رد هک  تسا  يا  هنوگ  هب  هداد ، رارق  ناسنا  دوجو  رد  میکح  قلاـخ  هک  يا  هوقلاـب  دادعتـسا.دیمان  نیقلاـخلا » نسحا   » ار دوخ  دـیرفآ ،

عفر اب  زج  ماقم ، هبتر و  ًاعطق  دسرب و  بتارم  تاجرد و  نیرتالاب  هب  دناوت  یم  ندش  افوکش  تروص 
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.دیآ یمن  تسد  هب  دنوادخ ، هب  برقت  عناوم و 

دوـجو اـب  زج  ریـسم ، نیا  یط  هک  دراد  ور  شیپ  رد  عـناوم  رطخ و  زا  رپ  یهار  هدـمآ ، ملاـع  نـیا  هـب  ّللا 
ـ�

ه یلا  برق  يارب  ناـسنا  رگا 
هیلع مظاـک  ماـما  ینارون  ناـیب  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  .تسین  ریذـپ  ناـکما  دراد ، رارق  نآ  هلق  جوا و  رد  دوخ  هک  ییاـمنهار 

: تسا هدش  نایب  مالسلا 

ترضح .مدیسرپ  هَنِطاب )) ًهَرِهاظ َو  ُهَمَِعن  ْمُکیَلَع  َغَبْسَأ  َو  : )) هیآ هرابرد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  اقآ  میالوم  زا  دیوگ : یم  يوار 
همئا نایم  رد  ایآ  : » مدرک ضرع  .تسا » بیاغ  ناهنپ و  ماما  ناهنپ ، تمعن  زا  دارم  راکـشآ و  ماما  راکـشآ ، تمعن  زا  دارم  : » دـندومرف

ناـنمؤم ياـه  لد  زا  وا  داـی  یلو  دوش ، یم  ناـهنپ  مدرم  ناگدـید  زا  وا  صخـش  هلب ، : » دـندومرف دوش ؟ یم  بیاـغ  هک  تسه  یـسک 
دنادرگ یم  تحار  شیارب  ار  يراوشد  رما  ره  ناسآ و  وا  يارب  ار  یلکـشم  ره  دـنوادخ  .تسام  ِنیمهدزاود  وا  دوش و  یمن  شومارف 

هب ار  يدـناعم  يوگروز  ره  دـنادرگ و  یم  کیدزن  شیارب  ار  يرود  ره  تخاـس و  دـهاوخ  راکـشآ  وا  يارب  ار  نیمز  ياـه  جـنگ  و 
: تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا   (1)« .دنادرگ یم  دوبان  شتسد 

تیالو هنطاب ، تمعن  زا  دارم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مّرکم  یبن  هرهاظ ، تمعن 

ُبیِغی ْمَعَن  َلاَق  ُبیِغی  ْنَم  ِهَِّمئَْألا  ِیف  ُنوُکی  َُهل َو  ُْتلُقَف  ُِبئاَْغلا  ماـمْالا  ُهَنِطاَْـبلا  ُرِهاَّظلا َو  ماـمْالا  ُهَرِهاَّظلا  ُهَمْعِّنلا  مالـسلا  هیلع  َلاَـقَف  - »... 1
ص 368، ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  ...َنِینِمْؤُْملا ؛» ِبُوُلق  نَع  ُبیِغی  َال  ُهُصْخَـش َو  ِساَّنلا  ِراَْصبَأ  ْنَع 

ح 6. باب 34 ،
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يدوجو و هفـسلف  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  نآ ، لیذ  رد  هدیـسر  تاـیاور  هفیرـش و  هیآ  رد  لـمأت  زا  . 1 تاکن :  (1) .تسا تیب  لها  اـم 
ندیسر يارب  يا  هلیـسو  ار  ماما  هک  نیا  هن  تسا ، ّللا 

�
ه یلا  برق  میظع  ماقم  هب  قیال  ياه  ناسنا  ندناسر  موصعم ، ماما  یلـصا  تلاسر 

.میوش لسوتم  وا  هب  يدام  ياهزاین   تالکشم و  اب  ههجاوم  ماگنه  رد  طقف  میهد و  رارق  دوخ  يدام  ياه  هتساوخ  هب 

دنتفایرد اریز  دندش ، تحاران  لاؤس  نیا  زا  ترضح  دوش ؟ یم  ققحم  ینامز  هچ  رد  جرف ، دیسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يوار   
: دندومرف ور ، نیا  زا  میوش ؛ تحار  ات  دیآ  یم  يدهم  ترضح  تقو  هچ  تسا : نیا  وا  دوصقم 

هدـش لـصاح  شراـظتنا  تهج  هب  وا  جرف  دسانـشب ، ار  رما  نیا  هک  یـسک  دـنهاوخ !؟ یم  ار  اـیند  هک  یتـسه  یناـسک  زا  مـه  وـت  اـیآ 
ماما دوخ  ، هک  یطرـش  هب  دـش ، دـنم  هرهب  ماما  ینطاب  ياـه  تیادـه  تاـضویف و  زا  ناوت  یم  زین  ماـما  تبیغ  ماـگنه  ینعی   (2) .تسا

.میسانشب یبوخ  هب  ار  ماما  شقن  تقلخ و  ِفده  موصعم ،

: هدش تیاور  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا 

ِیبَّنلاَف ّظلا 
�

ُهَرِها ُهَمْعِّنلا  اّما  َلا�ق : ًهَنِطاب )) ًهَرِهاظ َو  ُهَمَِعن  ْمُکیَلَع  َغَبْـسَأ  َو  : )) مالـسلا هیلع  ٍرَفْعَج  یبأ  َدـْنِع  ٌلُـجَر  َلـا�ق  َلـا�ق : ٍِرباـ�ج  ْنَع  - » 1
َدَقَتْعاَف َو ا�ِنتَّدَوَم  ُدـْقَع  ِْتیَبلا َو  َلهأ  ا�ُنتَیا�لِوَف  ِهَنِطا�بلا  ُهَمْعِّنلا  اَّمَا  َو  ِهِدـیِحَْوت ، َّلَج َو  َّزَع َو  ّللا 

�
ه ِهَفِْرعَم  ْنِم  ِِهب  َءا�ج  ا�م  هلآ َو  هیلع و  هللا  یلص 

َنیِذَّلا َْکنُزْحی  ُلوُسَّرلا ال  اَهیَأ  ای  : )) ّللا
�

ه َلَْزنَأَف  ًهَنِطا�ب ، ا�هوُدـِقَتْعَی  َْملَو  ًهرهاـ�ظ  ٌمْوَق  ا�هَدَـقَتْعا  َهَنِطـا�بلا َو  ّظلا َو 
ـ�

َهَرِها َهَمْعِّنلا  ِهِذـ�ه  ٌموَق  ّللا 
�

ه
ص ج 4 ، نیلقثلارون ، ریـسفت  يزیوح ، یـسورع  یلع  دـبع  ْمُُهبُوُلق ؛)) ْنِمُْؤت  َْمل  ْمِهِهاْوفَِأب َو  اَّنَمآ  اُولاـق  َنیِذَّلا  َنِم  ِْرفُْکلا  ِیف  َنوُعِراـسی 

.هیآ لیذ  ، 213
َفَرَع ْنَم  اْینُّدلا  ُدیِری  ْنَّمِم  َْتنَأ  ٍریَِصب َو  َابَأ  ای  َلاَقَف  ُجَرَْفلا  یَتَم  َكاَِدف  ُْتلِعُج  مالسلا  هیلع  ّللاِْدبَع 

�
ه ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  - » 2

.رَّخََأت ْوَأ  ُْرمَْألا  اَذَه  َمَّدَقَت  ُهَّرُضی  َْمل  ُهماما  َفَرَع  ْنَم  ُهَّنَأ  ُبَاب  هجحلا ، باتک  ص371 ، ج 1 ، یفاک ، ِهِراَِظْتنِال ؛» ُْهنَع  َجُِّرف  ْدَقَف  َْرمَْألا  اَذَه 
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نینچ اب  دنروآ و  یم  يور  وا  یگدنب  هب  دنتخانش  ار  وا  رگا  هک  دنسانشب ، ار  وا  هک  نیا  يارب  رگم  دیرفاین ، ار  دوخ  ناگدنب  دنوادخ ،
« دـنوادخ تخانـش   » زا دارم  درک : لاؤـس  یـصخش  .دنـسر  یم  اـنغ  ماـقم  هـب  دـنوش و  یم  زاـین  یب  سک ، ره  زیچ و  ره  زا  یتـیدوبع 
(1) .تسا بجاو  وا  زا  يوریپ  تعاطا و  مدرم ، رب  هک  تسا  یتجح  ناـمه  ِتخانـش  دـنوادخ ، تخانـش  دـندومرف : ترـضح  تسیچ ؟

هیآ ریسفت  رد  هللا  همحر  یئابطابط  همالع  .درادن  ناکما  فده  نیا  هب  یبای  تسد  یماما ، نینچ  يرای  تیاده و  وترپ  رد  زج  نیاربانب ،
.تسا هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  لیصفت  روط  هب  مالسا ، رد  هعیش  باتک  رد  نینچ  مه  و  ءایبنا »  » هروس هیآ 73  و  هرقب »  » هروس  124

دنناـمه ترـضح ، يدوجو  تاـکرب  راـثآ و  زا  نونکا  مه  هک  ارچ  دـش ، دـهاوخ  لوحتم  ماـما ، زا  يدـنم  هرهب  عوـن  هاگدـید ، نیا  اـب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسور  نیا  زا  روـن ؛» یلع  ٌروـن   » ترـضح روـهظ  اـب  درب و  میهاوـخ  هرهب  ربا ، تشپ  دیـشروخ 

: دندومرف

تاروما رد  دنشاب و  ترضح  رادرب  نامرف  عیطم و  تبیغ ، نارود  رد  هک  یطرش  هب  دنـشاب ؛ روهظ  ِنامز  رد  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ 
(2) .دننک ادتقا  ناشیا  هب  دوخ 

َقَلَخ اَم  ُهُرْکِذ  َّلَج  ّللا 
�

ه َّنِإ  ُساَّنلا  اَهیَأ  َلاَقَف  ِِهباَحْصَأ  یَلَع  مالسلا  هیلع  ِیلَع  ُْنب  ُنیَـسُْحلا  َجَرَخ  َلاَق  مالـسلا  هیلع  ّللا 
�

ه ِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  - » 1
یِّمُأ َْتنَأ َو  ِیبَِأب  ّللا 

�
ه ِلوُسَر  َْنبا  ای  ٌلُجَر  َُهل  َلاَقَف  ُهاَوِس  ْنَم  ِهَداَبِع  ْنَع  ِِهتَداَبِِعب  اْوَنْغَتْـسا  ُهوُدَبَع  اَذِإَف  ُهوُدَـبَع  ُهُوفَرَع  اَذِإَف  ُهُوفِْرعِیل  اَّلِإ  َداَبِْعلا 

ص9، ج 1 ، عئارـشلا ، للع  هیوباب ، نب  یلع  نب  دـمحم  ُهتَعاَط ؛» ْمِهیَلَع  ُبِجی  يِذَّلا  ُمُهماما  ٍناَمَز  ِلُک  ِلـْهَأ  ُهَفِْرعَم  َلاَـق  ّللا 
�

ه ُهَفِْرعَم  اَـمَف 
ص74. ح 1 ، باب 9 ،

ُهَءاـِیلْوَأ َو یَّلَوَتی  ِهِماـِیق َو  َلـْبَق  ِِهتَبیَغ  ِیف  ِِهب  ُّمَتْأـی  َوُه  ِیتَیب َو  ِلـْهَأ  َِمئاَـق  َكَرْدَأ  ْنَِمل  َیبوُط  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 
�

ه ُلوُسَر  َلاَـق  - » 2
نب یلع  نب  دـمحم  ص72 و  ج51 ، راونألاراحب ، هَماـیِْقلا ؛» َمْوی  یَلَع  یتّما  ِمَرْکَأ  ِیتَّدَوَم َو  يِوَذ  ِیئاَـقَفُر َو  ْنِم  َكاَذ  ُهَءاَدـْعَأ  يِداَـعی 

ح 2 و 3. باب 25 ، ص286 ، ج1 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  هیوباب ،
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: تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   79 ص :

هک تسوـکین  هـچ  سپ      (1) .تسا هدـش  لصاح  شراظتنا  تهج  هب  وا  جرف  ًاعطق  دـشاب ، هتـشاد  تفرعم  رما  نیا  هراـبرد  هک  یـسک 
نامز ماما  هب  یناطیـش ، یناسفن و  ياه  هسوسو  زا  تاجن  يارب  وا و  ِرتهب  یگدـنب  تیدوبع و  لاعتم و  دـنوادخ  تخانـش  يارب  نانمؤم 

.دنریگب کمک  وا  زا  هدش و  لسوتم 

نیا هب  وا  هدـنناسر  يداه و  دـیاب  هراومه  فطل ، ناهرب  ساسا  رب  تسا ، هدـمآ  ملاع  نیا  هب  ییالاو  فدـه  نینچ  يارب  ناـسنا  رگا  . 2
یلا لاصیا   » هکلب دریگ ، ماـجنا  قیرط » هئارا   » اـب طـقف  هک  تسین  يا  هنوگ  هب  ریـسم  نیا  یط  هک  ارچ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  زین  فدـه 

هک نانآ  تسا و  بلطم  نیمه  تّجح ، زا  نیمز  ندوبن  یلاخ  ماما و  دوجو  ترورـض  ِمهم  رارـسا  زا  یکی  اذـل  تسا ، مزال  بولطملا »
.دنتخانشن ار  ناسنا  دنتفرگ و  هلصاف  تیناسنا  زا  عقاو  رد  دنتفرگ ، هلصاف  ریدغ »  » زا دنراد و  لکشم  یلصا  نینچ  رد 

ّرطضم

دوبعم هک  ییاه  تب  ایآ  (؛)) نوُرَّکَذَت ام  ًالیلَق  ّللا 
�

ه َعَم  ٌهلِإ  ِضْرَْألا َأ  َءافَلُخ  ْمُُکلَعْجی  َءوُّسلا َو  ُفِشْکی  ُهاعَد َو  اذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیجی  ْنَّمَأ  ))
یم رارق  نیمز  يافلخ  ار  امش  دزاس و  یم  فرطرب  ار  يراتفرگ  دنک و  یم  تباجا  ار  ّرطضم  ياعد  هک  یـسک  ای  دنرتهب ) دنتـسه  امش 

هجوت تهج  ناکرـشم ، زا  لاؤس  نیموس  رد  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  دنوادخ  .دیوش  یم  رّکذـتم  رتمک  تسادـخ !؟ اب  يدوبعم  ایآ  دـهد ،
هب اه  نآ  نداد 

َفَرَع ْنَم  اْینُّدلا  ُدیِری  ْنَّمِم  َْتنَأ  ٍریَِصب َو  َابَأ  ای  َلاَقَف  ُجَرَْفلا  یَتَم  َكاَِدف  ُْتلِعُج  مالـسلا  هیلع  ّللاِْدبَع 
�

ه ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق  ٍریَِـصب  ِیبَأ  ْنَع  - » 1
.رَّخََأت ْوَأ  ُْرمَْألا  اَذَه  َمَّدَقَت  ُهَّرُضی  َْمل  ُهماما  َفَرَع  ْنَم  ُهَّنَأ  ُبَاب  هجحلا ، باتک  ص371 ، ج1 ، یفاک ، هِراَِظْتنِال ؛» ُْهنَع  َجُِّرف  ْدَقَف  َْرمَْألا  اَذَه 
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یم فرطرب  ار  اه  يراتفرگ  الب و  دنک و  یم  تباجا  ار  رطضم  هدنامرد و  هتساوخ  هک  یـسک  ای  دنرتهب )؟ اه  تب  : ») دسرپ یم  دیحوت 
»!؟ دزاس

، نآ هدرک و  نییعت  یناـسنا  دـنلب  فادـها  هب  ندیـسر  يارب  وا  ِقلاـخ  هک  تسا  يریـسم  زا  تلفغ  ناـسنا ، ياـه  يراـتفرگ  همه  هشیر   
ندرک نیـشن  هناخ  ریدـغ و  زا  ِضارعا  تقیقح ، رد  .تسا  هدـش  هداد  رارق  قح  يوس  زا  هک  تسا  یتجح  یلو و  زا  يوریپ  تعاـطا و 

.تسا هیت »  » يداو رد  ندش  نادرگرس  يونعم و  يدام و  ياه   يراتفرگ  عاونا  رد  نداتفا  ریسم و  زا  جورخ  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  تسا ؛ هدش  نایب  ناشیا  ِتبیغ  ءوسلا »  » زا دارم  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  رطضم »  » زا دارم  تایاور ، ساسا  رب    
: دندومرف

ترـضح ) ماقم رد  هک  یماگنه  تسا ؛ رطـضم  مسق ، ادـخ  هب  وا  .تسا  هدـش  لزان  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  زا  ِمئاـق  هراـبرد  هیآ  نیا 
نیمز يور  رد  ار  واو   (1) .دنک یم  فرطرب  ار  يراتفرگ  دنوادخ ، دنک و  یم  اعد  دناوخ و  یم  زامن  تعکر  ود  مالسلا ) هیلع  میهاربا 

: تسا هدش  تیاور  زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  .دهد  یم  رارق  هفیلخ 

یم نآرق  رد  هک  تسا  يرطـضم  ناـمه  وا  مسق ، ادـخ  هب  .تسا  هداد  هیکت  دوسـالا ) ) رجح هـب  هـک  مرگن  یم  ار  مئاـق  ترـضح  اـیوگ 
و  (( ِضرَالا َءافَلُخ  ُمُکلَعْجی  َءوُسلا َو  ُفِشکی  ُهواعَد و  اذإ  َّرَطضُملا  بیجی  ْنَّمأ  : )) دیامرف

ِْنیَتَعْکَر ِماقَْملا  ِیف  ّلَص 
�

ی ا�ذإ  ُّرَطْضُملا  ّللا 
�

ه َوُه َو  مالسلا ، مهیلع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ِِمئاقلا  یف  َْتلََزن  َلا�ق : مالسلا  هیلع  ّللادبع 
�

ه یبأ  ْنع  - » 1
لیذ نیلقثلارون ، ریـسفت  يزیوح ، یـسورع  یلع  دـبع  ِضْرألا ؛» ِیف  هفیلخ  ُُهلَعْجَی  َءوُّسلا َو  َفِشْکَی  َُهبا�جَأَف َو  َّلَج ، َّزَع َو  ّللا 

�
ه َیِلا  ا�عَد  َو 

ص94. ج4 ، هیآ ،
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اعد دـهدب و  تسد  اه  ناـسنا  هب  رارطـضا »  » ِتلاـح نیا  رگا  تسا ، ینتفگ   (1) .تسا لیئربج  دـنک ، یم  تعیب  وا  اـب  هک  یـسک  نیلوا 
یگژیو هنرگو  دنتخانشن ، ار  ادخ  ّیلو  دنتسین و  هاگآ  تبیغ  ياهررض  زا  اه  ناسنا  رتشیب  .دش  دهاوخ   فرطرب  ناش  يراتفرگ  دننک ،
يرورـض مزـال و  يرما  تفرعم ، نیا  ندروآ  تسد  هب  نیارباـنب ، دـناسر ؛ یم  رارطـضا  هب  ار  اـه  ناـسنا  ررـض ،» عفد  تعفنم و  بلج  »

نیا رد  ناشیا   (2) .دـننک یم  رکذ  مامالا » هفرعم  بوجو  باب   » ناونع اب  ار  ماما  تفرعم  ِباب  تایاور  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  .تسا 
زیاح رایـسب  تایاور ، نیا  رد  لمأت  تقد و  .دـنا  هدرکرکذ  ثیدـح  هدراهچ  یفاـک  رد  هللا  همحر  ینیلک  خیـش  ثیدـح و  لـهچ  باـب 

.تسا تیمها 

هدیکچ

تعاطا ورگ  رد  ام  تداعس  ریخ و  دوه ،» هروس   » هیآ 86 ساسا  رب  .تسا  یهلا  یح  تجح  هریخذ و  نیرخآ  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما 
.تسا هدش  هتفرگ  هیآ  نیمه  زا  ّللا »

�
ه هیقب   » بقل تسا و  ناشیا  زا  يوریپ  و 

گرزب تمعن  تخانـش  ورگ  رد  فدـه ، نیا  هب  ندیـسر  .تسا  هدـش  قلخ  ملاع  زا  رتالاو  یفدـه  يارب  وا  و  ناـسنا ، يارب  ملاـع  همه 
.تسا ناشیا  زا  تیعبت  مالسلا و  هیلع  نامز  ماما  ینعی  یهلا ،

.دنک یم  تباجا  ار  ناشیا  ياعد  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  یقیقح ، رطضم 

َلا�ق ْنَا  �یِلا  ُهَّقَح  ّللا 
�

ه ُدُْشنَی  َُّمث  ِرَجَْحلا  �یِلا  ُهَرْهَظ  َدَنْسَأ  ْدَق  مالـسلا َو  هیلع  ِِمئا�قلا  َیلِإ  ُرُْظنَأ  ّینأََکل  ّللا 
�

ه مالـسلا َو  هیلع  ٍرفعجُوبَأ  َلا�ق  - » 1
(( ِضْرَْألا َءافَلُخ  ْمُُکلَعْجی  َءوُّسلا َو  ُفِشْکی  ُهاعَد َو  اذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیِجی  ْنَّمَأ  : )) ِِهلوَق یف  ّللا 

�
ه ِبا�تِک  یف  ُّرَطْضُْملا  ّللاو 

�
ه َوُه  مالـسلا : هیلع 

ِریـسَملِاب ِلتبَی  َْمل  ْنَم  یفا�و َو  ریِـسَملِاب  َِیُلْتبا  َنا�ک  ْنَمَف  ًالُجَر ، َرَـشَع  َهَثا�لَّثلا  ِهَأِمثالّثلا َو  َُّمث  مالـسلا  هیلع  ُلیئربج  ُهُِعیـا�ُبی  ْنَم  ُلَّوَأ  نوُکَیَف 
ام َنیَأ  ِتاریَْخلا  اوُِقبَتْـساَو  : )) ّللا

�
ه ُلوق  َکـلذ  و  مِهِـشُُرف ، ْنَع  َنودوقْفَملا  ُمُه  مالـسلا : هیلع  َنینمؤملاِریمأ  ُلْوَق  َوُـه  َو  هِشاِرف ، ْنَع  َدـُِقف 

ص94. ج4 ، هیآ ، لیذ  نیلقثلارون ، ریسفت  يزیوح ، یسورع  یلع  دبع  ُهیالولا ؛» ُتاریخلا  لاق : ًاعیِمَج )) ّللا 
�

ه ُمُِکب  ِتْأی  اُونوُکَت 
.مامالا           هفرعم  باب  هجحلا ، باتک  ص180 ، ج1 ، یفاک ، ك.ر : زین  و  ص83 . ج23 ، راونالاراحب ، - 2
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یناهج دحاو  تموکح  روهظ و  هب  رظان  تایآ 

مالسا یناهج  تیمکاح 

هراشا

ِنید يدُْـهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يذَّلا  َوُه  نوُِرفاـْکلا *  َهِرَک  َْول  ُهَرُون َو  َِّمتی  ْنَأ  ـَّالِإ  ّللا 
�

ه َیبْأـی  ْمِهِهاْوفَأـِب َو  ّللا 
�

ه َرُون  اُؤِفْطی  ْنَأ  َنوُدـیری   ))
زج ادخ  یلو  دننک ، شوماخ  دوخ  ناهد  اب  ار  ادخ  رون  دنهاوخ  یم  اه  نآ   (1) ؛)) نوُکِرْشُْملا َهِرَک  َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  ِّقَْحلا 

، داتسرف قح  نید  تیاده و  اب  ار  شربمایپ  هک  تسوا  .دنـشاب  دونـشخان  نارفاک  دنچره  دنک ، لماک  ار  دوخ  رون  هک  دهاوخ  یمن  نیا 
نید هب  ندز  هبرض  رد  نمشد  رّمتسم  شالت  هب  لوا  هیآ  .دنشاب  دونشخان  نازرو  كرش  دنچره  دنادرگ ، زوریپ  نایدا  همه  رب  ار  نآ  ات 

زا رت  كانرطخ  مرن ، گنج  هک  تسا  یهیدـب  .دـهد  یم  رادـشه  نمـشد  مرن  گنج  حالطـصا ، هب  یناور و  گـنج  هب  دراد و  هراـشا 
هبتشم ندش و  دولآرابغ  نآ ، رثا  تسا و  یلخاد  تافالتخا  هب  ندز  نماد  ینکفا و   ههبش  هعیاش ، نآ  حالس  اریز  تسا ، یماظن  گنج 

یـشکردارب یلخاد و  يریگرد  رد  دوش ، یلـصا  نمـشد  هجوتم  هک  نآ  ياج  هب  قح ، ههبج  يژرنا  ناوت و  تسا و  لطاب  قح و  ندش 
.دوش یم  فرصم 

.دیزای تسد  هویش  نیمه  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  اب  هزرابم  رد  هیواعم  لاثم ، يارب 

تایآ 32 و 33 . هبوت ، - 1
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نتـسویپ لثم : يزادرپ ، غورد  ینکفا و  هعیاش  اب  دروآ و  يور  مرن  گنج  هب  درب ، یمن  شیپ  زا  يراک  یماظن  هار  زا  دش  هجوتم  یتقو 
، هدومن هلمح  شا  همیخ  هب  ترـضح  ِنارای  ِدوخ  هک   درک  يراک   (2)، هیواعم اب  ماما  حلـص  ای  هیواعم و  هب   (1) يراصنا هدابع  نب  دعس 

.دزادرپ یم  ثداوح  نیا  ياشامت  هب  طقف  هویش ، نیا  رد  نمشد  هک  تساج  نیا  بلاج  .دندرک  حورجم  ار  ماما  تراغ و  ار  همیخ 

گنرین غورد ، يانعم  هب  لَجَد »  » هشیر زا  لاّجد »  » .تسا هدـش  حرطم  لاّجد »  » مان اب  ام  ینید  تایبدا  رد  هک  تسا  یتقیقح  ناـمه  نیا 
ار دوخ  شالت  یعـس و  مامت  دننک و  یم  ملع  دـق  قح  ربارب  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  ای  یـسک  هب  حالطـصا ، رد  تسا و  ریوزت  و 

.دنهد یم  هولج  قح  ار  دوخ  رگید ، يوس  زا  و  مِهِهاْوفَِأب ) ّللا 
�

ه َرُون  اُؤِفْطی  ْنَأ  َنوُدیری   ) دنریگ یم  راک  هب  قح  رون  ندرک  شوماخ  رد 
: تسا یگژیو  ود  ياراد  لاجد  سپ 

؛ ...و گنج  ارتفا ، غورد ، دیدرت ، کش و  داجیا  قیرط  زا  قح  يدوبان  رد  یعس  ًاتیاهن  بیرخت و  فیعضت ، . 1

.دنداد هولج  قح  ار  دوخ  قح ، ياهدامن  زا  هدافتسا  قح و  سابل  ندرک  نت  هب  اب  . 2

هیلع یلع  ماما  هرابرد  هیواعم  هک  يراک  دنداد (3) و  ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  مرکم  ّیبن  هرابرد  باتک  لها  زا  یخرب  هچنآ 
تقیقح نیا  زا  يا  هنومن  هتفرگ ، شیپ  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هرابرد  هزورما  دوویلاه  يامنیـس  هچنآ  داد و  ماـجنا  مالـسلا 
ناهذا رد  ار  زیگنچ  هرطاخ  دای و  هک  یسک  تشحو و  هاشداپ  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  دوویلاه ، يامنیـس  .تسا 

يرگناریو و زج  يراک  دنک و  یم  هدنز 

.تخادنا یم  هیواعم  هاپس  رب  هزرل  وا  مان  دوب و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هاپس  يافواب  نارادرس  زا  دعس  - 1
؛ دوب ضحم  غورد  يزیچ  نینچ  هدوب و  هدـشن  حرطم  هطبار  نیا  رد  هیواعم  ماما و  نیب  ییوگو  تفگ  چـیه  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  - 2

ص 108. نایاوشیپ ، هریس  ییاوشیپ ، يدهم  ك.ر :
«. هرقب  » هروس دعب  هب  تایآ 41  ریسفت  ك.ر : - 3
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هک دهد  یم  ناشن  ردام  زا  رت  نابرهم  ار  اکیرما  روهمج  سیئر  برغ و  رگید ، يوس  زا  دنک و  یم  یفرعم  دنز ، یمن  رس  وا  زا  راتشک 
! دزادنا یم  رطخ  هب  ار  دوخ  ناج  یکدوک ، ِتاجن  يارب 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

یم هئارا  صلاخ  قح  رگا  درک و  یمن  رایتخا  ار  نآ  یلقاع  چیه  هکارچ  دوبن ، ینارگن  چـیه  دـش ، یم  هئارا  صلاخ  روط  هب  لطاب  رگا 
یم مه  رد  هتـشادرب و  ار  نآ  زا  يردق  نیا و  زا  يرادقم  اما  دندیزگ ؛) یمرب  ار  قح  همه  ینعی   ) دنام یمن  یقاب  یفالتخا  چـیه  دـش ،

، هتفرگ تقبس  ناشیارب  یکین  دنوادخ ، فرط  زا  هک  یناسک  طقف  دباتش و  یم  دوخ  ناوریپ  يوس  هب  ناطیـش  هک  تساج  نیا  دنزیمآ ؛
هدرتسگ تایاور ، ساسا  رب  اما  تسا ، هتشاد  دوجو  لطاب  نایرج  قح ، نایرج  ربارب  رد  هتـسویپ  هک ، نیا  لصاح   (1) .دنبای یم  ییاهر 

هیآ هدننک  راودیما  شخب   (2) .دروآ یم  مهارف  ار  يرایسب  ِیهارمگ  تابجوم  دریگ و  یم  لکش  نامزلارخآ  رد  یفارحنا  همانرب  نیرت 
َِّمتی ْنَأ  َّالِإ  ّللا 

�
ه َیبْأی  َو  : )) دنک بآ  رب  شقن  ار  نانآ  ياه  هشقن  تسا  هدرک  هدارا  لاعتم  دنوادخ  نمـشد ، هدارا  ربارب  رد  هک  تسا  نیا 

یهلا هدارا  ّقح و  يدوبان  وحم و  رد  نانآ  لاثما  ناینوعرف و  نایدورمن ، هدارا  شالت و  .تسا  رما  نیا  رب  یبوخ  هاوگ  خیرات ، و  ُهَرُون ))
.تسا شخبدیما  ِتقیقح  نیا  زا  يا  هنومن  اه ، نآ  هدارا  ربارب  رد 

اَذَه ْنِم  ٌْثغِـض َو  اَذَه  ْنِم  ُذَـخْؤی  ْنَِکل  ٌفاَِلتْخا َو  ِنُکی  َْمل  َصَلَخ  َّقَْحلا  َّنَأ  َْول  یًجِح َو  يِذ  یَلَع  َفْخی  َْمل  َصَلَخ  َلِطاَْبلا  َّنَأ  ْوَلَف  - » 1
ص54، ج1 ، یفاک ، یَنْسُْحلا ؛» ّللا 

�
ه َنِم  ْمَُهل  ْتَقَبَـس  َنیِذَّلا  اََجن  ِِهئاِیلْوَأ َو  یَلَع  ُناَطیَّشلا  َذَوْحَتْـسا  َِکلاَنُهَف  ًاعَم  ِناَئیِجیَف  ِناَجَزْمیَف  ٌْثغِض 

.سییاقملا يأرلا و  عدبلا و  باب  ملعلا ، لضف  باتک 
ص 23، مالـسلا ، هیلع  يدـهم  ماما  ثیداـحا  یعوضوم  مجعم  ناراـکمه ، یناروک و  یلع  ك.ر : لاـجد »  » هراـبرد قیقحت  تهج  - 2

.يربک تبیغ  خیرات  ردص ، دمحم  دیس  ص 273 و  ج3 ، رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  ّللا 
�

ه فطل  مود ؛ لصف 
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هَرَهظأ  » و یلع » رَهَظ   » هژاو .تسا  ُهَرِهْظِیل »  » هژاو دراد ، هیآ  ریـسفت  رد  یمهم  رایـسب  شقن  تسا و  ثحب  روـحم  مود ، هیآ  رد  هچ  نآ   
: تسا هدمآ  انعم  ود  هب  نآرق  رد  یلع »

هاگآ  » يانعم هب  یلع ) هرهظأ  « ) لاعفا  » باب رد  »(1) و  ندش هاگآ   » يانعم هب  یلع ) رَهَظ   ) درجم یثالث  رد  هک  عالطا ، یهاگآ و  فلا )
(2) .تسا ندرک  »

.دشاب یم  نداد » هبلغ   » يانعم هب  لاعفا »  » باب رد  و  ندش » بلاغ   » يانعم هب  درجم  یثالث  رد   (3)، يرترب هبلغ و  ب )

همه هبوت ،»  » هروـس هیآ 8  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ؛ زاـین  هنیعم  هنیرق  هب  نخـس ، بحاـص  ِدوـصقم  صیخـشت  رد  یعقاوـم ، نینچ  رد 
.تسا يرترب » هبلغ و   » يانعم هب  مکیلع » اورهظی   » دندقتعم نارسفم 

ساسا رب  تسا و  یناهج  دـحاو  تموکح  يرارقرب  رگنایب  هفیرـش ، هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  تنـس  لها  هعیـش و  نارـسفم  نایم  روهـشم 
.داتفا دهاوخ  قافتا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تسد  هب  تقیقح  نیا  تایاور ،

: تسا روصت  لباق  لامتحا  هس  دراد ، دوجو  هژاو  نیا  يارب  هک  ییانعم  ود  و  هرهظیل »  » ریمض عجرم  هب  هجوت  اب 

: تسا نیا  هیآ  ياـنعم  نیارباـنب ، تـسا ؛ نتخاـس  عـلطم  ياـنعم  هـب  راـهظا »  » ددرگ و یمرب  ادـخ » لوـسر   » هـب هرهظیل »  » رد ریمـض  . 1
قح ِنید  تیاده و  اب  ار  شلوسر  دنوادخ ، »

.31 هیآ رون ، ِءاسِّنلا ؛)) ِتارْوَع  یلَع  اوُرَهْظی  َْمل  َنیذَّلا  ِلْفِّطلا  ِوَأ  - )) 1
(( ادَحَأ ِِهبیَغ  یلَع  ُرِهْظی  الَف  ِبیَْغلا  ُِملاع   )) و . 3 هیآ میرحت ، ضَْعب ؛)) ْنَع  َضَرْعَأ  ُهَضَْعب َو  َفَّرَع  ِهیَلَع  ّللا 

�
ه ُهَرَهْظَأ  ِِهب َو  ْتَأَّبَن  اَّمَلَف  - )) 2

.26 هیآ ّنج ،
.8 هیآ هبوت ، هَّمِذ ؛)) الِإ َو ال  ْمُکیف  اُوُبقْریال  ْمُکیَلَع  اوُرَهْظی  ْنِإ  َفیَک َو  - )) 3
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« .دنک هاگآ  اه  نید  همه  رب  ار  وا  ات  داتسرف ،

: تسا نیا  هیآ  يانعم  ور ، نیا  زا  تسا ؛ ناهرب  تجح و  اب  نداد  يرترب  هبلغ و  ياـنعم  هب  راـهظا »  » ددرگ و یمرب  نید »  » هب ریمـض  . 2
رما نیا  يوق .») ناهرب  تّجح و  اب   ) دهد يرترب  اه  نید  همه  رب  ار  مالسا  نید  ات  داتسرف ، قح  نید  تیاده و  اب  ار  شلوسر  دنوادخ ، »

.دراد يرترب  نایدا  همه  رب  ناهرب  رظن  زا  مالسا  ینعی  درک ؛ ادیپ  ققحت  نآرق  تایآ  لوزن  يادتبا  نامه  زا 

دنوادـخ يرترب ، نآ  رب  هوـالع  ینعی  تسا ؛ تجح  اـب  يرترب  زا  ریغ  يرترب ، هبلغ و  نیا  هک  تواـفت  نیا  اـب  روـبزم ؛ ياـنعم  ناـمه  . 3
همه رب  قح  ِنید  هبلغ  زا  دارم  رگید ، ترابع  هب  دهد ؛ رارق  نایدا  همه  رب  مکاح  یناهج و  دحاو  نید  ار  مالسا  نید  هدرک  هدارا  لاعتم 

.تسا مالسا  یناهج  تیمکاح  رشن و  اه ، نید 

داتـسرف ار  شلوسر  دنوادخ ، ایآ  رگید ، ترابع  هب  تسوا ؟ لاسرا  رب  عّرفتم  نایدا ، همه  رب  ربمایپ  ندرک  هاگآ  ایآ  لوا : لوق  یبایزرا 
 ...( هرهظیل هلوسر ...  لسرا  ( ؟  دزاس هاگآ  اه  نید  همه  رب  ار  وا  ات 

( نوکرشملا هرک  ول  و...هرهظیل  ( ؟ مالسا تیمکاح  رشن و  هرابرد  ای  دنتشاد  هارکا  مالسا ، ربمایپ  ِیهاگآ  ملع و  هرابرد  ناکرشم  ایآ 

رشن و اب  ای  تسا  رت  بسانم  لالدتسا  قطنم و  رظن  زا  مالسا  هبلغ  اب   ، (1) رون مامتا  ایآ  مود : لوق 

.32 هیآ هبوت ، َنوُِرفاْکلا ؛)) َهِرَک  َْول  ُهَرُون َو  َِّمتی  ْنَأ  َّالِإ  ّللا 
�

ه َیبْأی  ْمِهِهاْوفَِأب َو  ّللا 
�

ه َرُون  اُؤِفْطی  ْنَأ  َنوُدیری  - )) 1
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؟ مالسا ِتقیقح  تیمکاح  رشن و  رطاخ  هب  ای  دوب ، مالسا  ِلالدتسا  قطنم و  رطاخ  هب  مالسا  اب  نمشد  هزرابم  ایآ  و  نآ ؟ تیمکاح 

يارب یـشالت  چـیه  اهنت  هن  هک  تسا  هتخورفدوخ  یمالـسا و  رهاظ  هب  ياـهروشک  اـب  یناـهج  رابکتـسا  دروخرب  عون  نآ ، زراـب  هنومن 
زا لباقم ، رد  اما  دنبرغ ؛ موش  فادها  يرجم  اریز  دنـشوک ، یم  نانآ  ظفح  رد  دوجو  مامت  اب  هکلب  دریگ ، یمن  تروص  نانآ  يدوبان 

.دنشوک یم  نآ  ندرب  نیب  زا  يارب  زور  بش و  دنریگ و   یم  هرهب  ناریا  یمالسا  يروهمج  يدوبان  يارب  اه  هویش  مامت 

هبلغ و هک  یلاـح  رد  تسا ، دـیون  هدژم و  رب  لمتـشم  هدـش و  لزاـن  هک  تسا  یتاـیآ  نیرخآ  ِءزج  ثحب  دروم  ِتاـیآ  نیا ، رب  هوـالع 
.دوب لصاح  تثعب ، يادتبا  نامه  زا  لالدتسا  قطنم و  رظن  زا  مالسا  يرترب 

: دسیون یم  هیآ  ود  نیا  هرابرد  هللا  همحر  ییابطابط  همالع           

هیآ ود  نیا  هک  ارچ  دـنادرگ ، یم  بجاو  اـه  نآ  رب  ار  رما  نیا  دـنک و  یم  قیوشت  باـتک  لـها  اـب  هزراـبم  هب  ار  ناـنمؤم  هیآ ، ود  نیا 
شـشوک یعـس و  هار  نیا  رد  دـیاب  سپ  دزاس ؛ رـشتنم  يرـشب  ملاع  رد  ار  نید  نیا  هدومن  هدارا  دـنوادخ  هک  نیا  رب  دـنک  یم  تلالد 

.تسا موس  لوق  نامه  هیآ ، ِحیحص  ِریسفت  نیاربانب ، .درک (1) 

لها ياملع  زا  یبطرق ، .دـش  دـهاوخ  یناهج  دـحاو  نید  مالـسا ، نید  هک  دـنک  یم  دـیکأت  انعم  نیا  رب  نیقیرف  زا  يددـعتم  تایاور   
: دیوگ یم  هیآ  نیا  لیذ  تنس ،

مالسا هبلغ   ) تقیقح نیا  تسا : هتفگ  مالسا ) ردص  نایوار  زا   ) يدُس

ص 247. ج 9 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ، دمحم  دیس  یئابطابط ، - 1
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هیزج دـیاب  ای  دوش ، یم  ناملـسم  هک  نیا  رگم  دـنام  یمن  یقاب  یـسک  ددـنویپ و  یم  عوقو  هب  يدـهم  ترـضح  مایق  اب  نایدا ) ریاس  رب 
لوق زا  نامزلا  بحاص  يدـهم  رابخا  یف  نایبلا  باتک  رد  تنـس ، لها  ياملع  زا  رگید  یکی  یجنگ ، فسوی  نب  دـمحم    (1) .دزادرپب

: دیوگ یم  هفیرش  هیآ  ریسفت  رد  ریبج  نب  دیعس 

هیحاـن زا  دـنادرگ .) یم  بلاـغ  ناـیدا  همه  رب  ار  مالـسا  هـک   ) (2) تـسا همطاف  نادـنزرف  زا  يدـهم  وا  همطاـف ؛ دـلو  نم  يدـهملا  وه 
: دندومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .تسا  هدش  دراو  هفیرش  هیآ  نیا  هرابرد  يددعتم  تایاور  مالسلا  مهیلع  ناموصعم 

قح نید  دنادرگ و  یم  هدنز  وا  تسد  هب  شندرم  زا  دعب  ار  نیمز  دنوادخ ، دنک و  یم  قح  هب  مایق  هک  تسا  یـسک  نم  دنزرف  نیمهن 
           (3) .دنشاب دونشخان  ناکرشم  دنچره  دهد ، یم  هبلغ  اه  نید  همه  رب  وا  هطساو  هب  ار 

ص 121. ج 8 ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  دمحا ، نب  دمحم  یبطرق ، - 1
زکرم هک  يا  همان  هظحالم  ح 69 . ، 25 باب ص106 ، نامزلا ، بحاص  يدهم  رابخا  یف  نایبلا  دمحم ، ّللادبع 

�
ه یبا  یعفاش ، یجنگ  - 2

مراکمرصان ك.ر : .تسین  فطل  زا  یلاخ  تسا ، هتشون  تیودهم  تلاصا  هرابرد  اینک  زا  يا  همان  هب  خساپ  رد  یمالسالا  ملاعلا  هطبار 
.مراهچ شخب  يادتبا  هتس ، حاحص  رد  تیودهم  يرداق ، یضر  دیس  ص375 و  ج 7 ، نارگید ، يزاریش و 

مالـسلا و هیلع  ٍبلاط  یبأ  نب  یلع  َنینمؤملاُریمأ  مُُهلّوأ  ًاّیِدـْهَم  َرَـشَع  انثا  اّنِم  مالـسلا : مهیلع  ٍبلاط  یبأ  ِنب  ِّیلَع  ُنب  ُنیـسحلا  َلاـق  - 3
َهِرَک َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدـلا  یَلَع  ِّقَحلا  َنید  ِِهب  ُرِهُْظی  و  اـ�ِهتوم ، َدـعب  َضرـألا  ِِهب  ّللا 

�
ه ییُْحی  ِّقحلاـِب ، ُمئاـقلا  َوُـه  يدـْلُو َو  ْنِم  ُعِساـّتلا  مُهُرِخآ 

ح 3. ، 30 باب ص 317 ، ج1 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  َنوکِرْشُملا ؛
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: دندومرف زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نیا قبط  . 1 تاکن :  (1) .دنک مایق  مئاق  ترـضح  هک  نیا  ات  دمآ  دهاوخن  نآ  لیوأت  تسا و  هدماین  زونه  هیآ  نیا  لیوأت  مسق ، ادـخ  هب 
، ّللا

�
ه لوسر  لسن  زا  يدرم  يربهر  هب  یناهج  تلادـع  ققحت  هدـعو  نیقیرف ، قاـفتا  هب  رگید ، ددـعتم  تاـیاور  تاـیآ و  هفیرـش و  هیآ 

ایند هب  هدنیآ  رد  هک  نیا  ای  تسا  دوجوم  دوعوم ، نیا  ایآ  اما  تسا ؛ هدش  هداد  دنوادخ  يوس  زا  تما » يدهم   » هب روهشم 

َهِرَک َْول  ِهِّلُک َو  ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  ِّقَْحلا  ِنیِد  يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : )) لج زع و  هلوق  یف  مالـسلا  هیلع  ّللادـبعوبا 
�

ه لاق  - 1
ّللِاب

�
ه ٌِرفا�ک  َْقبَی  َْمل  ُِمئا�قلا  َجَرَخ  ا�ذِاف  مالـسلا ، هیلع  ُِمئا�قلا  َجُرْخَی  یّتح  اُهلیوأت  ُلِْزنَی  ا�ل  ُدـَْعب َو  ا�ُهلیوَأت  َلََزن  ـا�م  ّللا 

�
ه َو  لاـقف : َنوُکِرْـشُْملا ))

مظاک ماما  هب  دیوگ : یم  يوار  ص 211 . ج 2 ، نیلقثلارون ، يزیوح ، یسورع  یلعدبع  ُهَجوُرُخ » َهِرَک  �ّالإ  مامالاب  ٌكِرـشم  ا�ل  میِظَعلا و 
ار شلوسر  دنوادخ ، هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  : » دندومرف ترضح  ِّقَْحلا .)) ِنیِد  يدُْهلِاب َو  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : )) مدرک ضرع 

نید نیا  دنوادخ  : » دندومرف ِهِّلُک .)) ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهْظِیل  : )) متفگ .تسا » قح  نید  نامه  تیالو  داد و  نامرف  شیصو  يارب  تیالو  هب 
تیالو دارم  8 ؛) هیآ فص ، (( ) هرون ُِّمتُم  ّللا 

�
ه و  : )) دیامرف یم  دنوادخ  .دشخب  یم  هبلغ  اه  نید  همه  رب  مئاق  ترـضح  نامز  رد  ار  قح 

دونشخان دنتسه ، رفاک  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  هب  هک  یناسک  دنچره  ینعی  َنوُِرفاْکلا ؛)) َهِرَک  َْول  َو   )) .تسا مئاق  ترـضح 
ملـسم نب  دمحم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  یمهم ، رایـسب  تیاور  رد  ص 211  . ج 2 ، نیلقثلارون ، يزیوح ، یسورع  یلعدبع  دنـشاب ؛

یم تیوقت  دـییأت و  یهلا ) ) ترـصن اب  دوش و  یم  يراـی  دـتفا ) یم  نانمـشد  لد  رد  هک   ) تشحو سرت و  اـب ، اـم  مئاـق  : » دـنیامرف یم 
دنوادخ تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار  برغ  قرـش و  وا  تموکح  .ددرگ  یم  راکـشآ  وا  يارب  نآ   ِ ياه جنگ  عمج و  وا  يارب  نیمز  .ددرگ 

زج دنام ، یمن  یقاب  یناریو  چیه  سپ  .دنشاب  دونشخان  ناکرـشم  دنچ  ره  دیـشخب ، دهاوخ  هبلغ  اه  نید  همه  رب  ار  شنید  وا  تسد  هب 
لامک هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  دتـسیا ؛» یم  زامن  هب  وا  رـس  تشپ  دیآ و  یم  دورف  حیـسم  یـسیع  ترـضح  دوش و  یم  دابآ  هک  نیا 

ح 16. باب 32 ، ص 331 ، ج1 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا 
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؟ دمآ دهاوخ 

دهاوخن تسا و  هدوبن  یلاخ  یهلا  تجح  زا  نیمز  هاگ  چیه  دندقتعم ، نایعیش  .دنراد  رظن  فالتخا  هراب  نیا  رد  تنـس  لها  هعیـش و    
.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مما ، دوعوم  نامه  نامز ، نیا  رد  یح  تجح  قادصم  دوب و 

رظنم زا  ار  دوجوم » دوعوم   » ناوت یم  تیعطاق  اب  تشذـگ ، نامز » ره  رد  یح  تجح  هب  رظان  تایآ   » شخب رد  هک  یتاـیآ  ساـسا  رب   
.درک تابثا  نآرق 

راد هدهع  ار  یحو  تفایرد  توبن و  زج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  نوئش  مامت  ماما ، تسا و  تلاسر  موادت  تیالو ، . 2
یلمع ار  تقیقح  نیا  ّیبن  دوخ  هک  تسا  نیا  لثم  دوش ، یم  عقاو  ترضح  یـصو  نیرخآ  تسد  هب  نآرق ، ِدیون  نیا  رگا  (1) و  .تسا

.تسا هتخاس 

ّللاب
�

ه یفک  و  :  )) ترابع اب  یلو  هدمآ ، هیآ  نیمه  زین ، حـتف «  » هروس رد  .تسا  هدـش  رارکت  هیآ  نیمه  نیع  فص ،»  » هروس  9 هیآ رد  . 3
.تسا هتفای  نایاپ  ادیهش ))

ِدوـخ نآ ، نماـض  هاوـگ و  تیعقاو و  نیا  ِقـقحت  ِدـهاش  هک  دراد  هراـشا  هتکن  نیا  هب  حـتف »  » هروـس رد  هک  دـشاب  نیا  نآ  ِّرـس  دـیاش   
دراد هراـشا  هتکن  نیا  هب  ّفص «  » و هبوت »  » هروس رد  یعطق و  تسا  يرما  هجیتـن ، رد  تسا ؛ هدرک  ءاـضما  هدارا و  ار  نآ  هک  تسادـخ 
چیه ینعی  دنشاب ؛ دونشخان  نآ  زا  ناکرـشم  دنچره  دوش ، یم  عقاو  ًاعطق  سپ  هدرک ، ءاضما  هتـساوخ و  ادخ  ار  يرما  نینچ  نوچ  هک 

.دریگب ار  نآ  يولج  دناوت  یمن  یتردق 

، مالـسا رون  ندرک  شوماخ  رد  نمـشد  هدارا  ِربارب  رد  دـیامرف : یم  هکارچ  تسا ، نارظتنم  سفن  هب  داـمتعا  دـیما و  هیاـم  هیآ ، نیا  . 4
، عقاو رد  دریگب ؛ ار  ملاع  رسارس  دنامب و  یقاب   نشور  نمشد ، لیم  تساوخ و  فالخرب  تقیقح ، رون و  نیا  هک  هدرک  هدارا  دنوادخ 

 . 1 هرامش همیمض  ك.ر : رتشیب  حیضوت  يارب  - 1
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هتشاد نامیا  رگا  دیرترب ، امش  و  دیدرگن ! نیگمغ  دیوشن و  تسس  و  : » دنک یم  ردابتم  نهذ  هب  ار  نارمع » لآ   » هروس  139 هیآ يانعم 
 (1)« .دیشاب

دنراد و یمهم  شقن  نآ ، ِتیمکاح  رشن و  مالـسا و  ندش  یناهج  رد  مدرم  هک   (2) دیآ یم  تسد  هب  نآرق  ِرگید  ددعتم  ِتایآ  زا  . 5
اُونَمآ َنیذَّلا  اَهیَأ  ای  : )) تسویپ دهاوخ  عوقو  هب  تقیقح  نیا  رتدوز  دنناسرب ، تابثا  هب  ار  دوخ  یگتسیاش  دننک و  شالت  رتشیب  هچ  ره 

(3) ((. مُکَماْدقَأ ْتِّبَثی  ْمُکْرُْصنی َو  ّللا 
�

ه اوُرُْصنَت  ْنِإ 

رگید و هیآ  اه  هد  هیآ و  نیا  رد  لمأت  اب  هک  هنوگ  نامه  دراد ؛ نآرق  رد  هشیر  هک  تسیا  هلئـسم  یناهج ، دحاو  ِتموکح  عوضوم  . 6
نآ لیلحت  هیزجت و  نییبت ، زا  صاوخ  تسا  مزال  ور ، نیا  زا  تسا ؛ دوهشم  یبوخ  هب  هدمآ ، نیقیرف  ریـسافت  رد  هک  نآ ، لیذ  ِتایاور 

.دنزرون تلفغ 

((. نینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  َنْوَلْعَْألا  ُُمْتنَأ  اُونَزَْحت َو  اُونِهَت َو ال  َو ال  - )) 1
«. دیدح  » هروس  25 هیآ و  دعر »  » هروس هیآ 11  دننام : - 2

.7 هیآ دمحم ، - 3
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نافعضتسم ییاوشیپ 

هب نیمز  رد  هک  نانآ  رب  میهاوخ  یم  (1) و  ؛)) َنیثِراْولا ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُرن  َو  ))
زا عراضم  لعف  دیُرن » : » اه هژاو  .مینادرگ   نیمز ]  ] ثراو ار  نانآ  میزاس و  اوشیپ  ار  نانآ  میهن و  ّتنم  دنا ، هدـش  هدیـشک  فاعـضتسا 

.تسا نتساوخ »  » يانعم هب  لاعفا ،»  » باب

: تسا هنوگ  ود  هب  یلاعت  قح  هدارا 

: هدمآ نآرق  رد  لاثم ، يارب  دش ؛ دهاوخ  عقاو  ًاعطق  تسا و  ریذپان  فلخت  دریگ و  یم  قلعت  لعف  هب  هدارا ، نیا  ینیوکت : هدارا  . 1

(2) .دوش یم  دوجوم  گنرد  یب  زین  نآ  شاب ! دوجوم  دـیوگ : یم  نآ  هب  اهنت  دـنک ، هدارا  ار  يزیچ  هاگ  ره  هک  تسا  نینچ  وا  نامرف 
عیرشت هرابرد  لاثم ، يارب  دراد ؛ یگتسب  ناسنا  تساوخ  هب  نآ  ِماجنا  دریگ و  یم  قلعت  ناسنا  رایتخا  هب  هدارا ، نیا  یعیرـشت : هدارا  . 2

.دنادرگ رهاط  كاپ و  ار  امش  دهاوخ  یم  دنوادخ   (3) ؛)) مُکَرِّهَطِیل ُدیری  ْنِکل  َو  : )) هدمآ لسغ  وضو و 

رد یهلا  مّلسم  یعطق و  تنس  نامه  هب  تسا و  لوا  عون  زا  هدارا  ثحب ، دروم  هیآ  رد 

.5 هیآ صصق ، - 1
هیآ 82. سی ، - 2
هیآ 6. هدئام ، - 3
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ّللا
�

ه ِتَّنُِسل  َدَِجت  ْنَلَف  : )) دنریذپانرییغت هک  دنتسه  يروما  زا  یهلا  ياه  تنـس  دراد و  هراشا  نافعـضتسم  يزوریپ  ناربکتـسم و  يدوبان 
(1) ((. الیوَْحت ّللا 

�
ه ِتَّنُِسل  َدَِجت  َْنل  ًالیْدبَت َو 

اه نآ  هب  ار  یگرزب  تمعن  میهاوخ  یم  اـم  ینعی  ؛(2)  تسا ًهمیظع » ًهمِعن  مِْعُنن   » يانعم هب  اج  نیا  رد  ًهّنِم ،» َّنُمی ، َّنَم ،  » لـعف زا  ّنُمَن » »
نآرق رد  .میظع  تمعن  ِششخب  ینعی  تسا ؛ یلمع  تنم  يانعم  هب  اج  نیا  رد  ّتنم » ، » تادرفم رد  یناهفصا  بغار  ریبعت  هب  .میـشخبب 

هتفر راک  هب  لیبق  نیا  زا  يروما  »(5) و  باذع زا  تاجن   » (4)« توبن یحو و   » (3)« نامیا مالسا و  : » لثم ییاه  تمعن  هرابرد  هژاو  نیا 
.تسا 

هداد رارق  فعض  رد  هک  یناسک  ینعی  تسا ؛ فعّضلا » یف  اولِعُج   » يانعم هب  و  لاعفتـسا »  » باب زا  لوهجم  یـضام  لعف  اوفِعـُضتْسُأ »  »
.دنتفرگ رارق  تیذا  رازآو و  ملظ  دروم  هدش و 

هیآ 43. رطاف ، - 1
تنم ینالف  دـنیوگ : یم  تروص  نیا  رد  دـشاب ، لمع  اب  . 1 تسا : تروـص  ود  هب  تسا و  نیگنـس  تمعن  ياـنعم  هب  تنم »  » هژاو - » 2

لآ (( ] َنِینِمْؤُْملا یَلَع  ّللا 
�

ه َّنَم  ْدََـقل  : )) دـیامرف یم  دـنوادخ  هک  تسا  ناـمه  نیا  داد و  وا  هب  نیگنـس  میظع و  تمعن  ینعی  تشاذـگ ؛
رد هک  تروص  نیا  .دشاب و  نخس  اب  . 2 [، ... 5 صصقلا / (( ] اوُفِعُْضتْسا َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  [، )) 11 میهاربإ / ... ] 164 نارمع /
هک يدروم  رد  رگم  دـنک ، یم  بارخ  ار  راک  تنم  تسا : هدـش  هتفگ  اذـل  تسا ؛ دنـسپان  تشز و  دوش ، عقاو  تسا  نکمم  مدرم  نیب 
یم دنوادخ  هّنملا .» ّتتـسح  همعّنلا  ترفک  اذإ  : » تسا هدش  هتفگ  ور ، نیا  زا  تسین ؛ تشز  تروص  نیا  رد  هک  دنک  یـساپسان  فرط 

یتنم اما  تسا ؛ مومذـم  مود و  دروم  نامه  نیا  [((. 17 تارجحلا /  ] ْمُکَمالْـسِإ یَلَع  اوُّنُمَت  ُْلق ال  اوُمَلْـسَأ  ْنَأ  َکیَلَع  َنوُّنُمی  : )) دیامرف
، یناهفصا بغار  تسا ؛») یمیظع  فطل  هک   ) تسا نانآ  ندرک  تیاده  نآ  تسا و  لوا  عون  نامه  هدش ، هداد  تبسن  دنوادخ  هب  هک 

«. ّنم  » هژاو لیذ  تادرفم ،
.17 هیآ تارجح ، - 3

 . ...و  11 میهاربا ، 94 ؛ ءاسن ، 164 ؛ نارمع ، لآ  - 4
هیآ 82. صصق ، هیآ 27 و  روط ، - 5
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هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  یبن  .دنتـسه  فیعـض  يداقتعا  ای  يرکف و  اب  یلام  ای  یمـسج  رظن  زا  هک  تسین  یناسک  دوصقم ،
هن نانیا  ًاعطق   (1)« .دیریگ یم  رارق  متس  ملظ و  دروم  نم ، زا  دعب  امش  : » دندومرف دنتـسیرگن و  مالـسلا  مهیلع  نینـسح  نینمؤملاریما و 

نتـشادن رطاخ  هب  ناربکتـسم ، هنادرمناوجان  ملظ  ربارب  رد  اما  دندوب ، تعاجـش  تماهـش و  هلق  رد  هکلب  دندوبن ، وسرت  فیعـض و  اهنت 
، دراد مشچ  رد  يراـخ  ولگ و  رد  ناوختـسا  هک  یـسک  دـننامه  دـندرک و  توکـس  یجراـخ ، یلخاد و  نانمـشد  میظع  رطخ  رواـی و 

(2) .دنامب قح  ات  دنتخاس  دنتخوس و 

رد یلک و  نوناق  تروص  هب  هکارچ  تسا ، شخبدیما  ایوگ و  رایـسب  هیآ  نیا   (3)، هنومن ریسفت  نایب  هب  یهلا    رمتسم  یعطق و  تنس    
یم دراد ، صاصتخا  ناینوعرف  تموکح  لیئارسا و  ینب  نافعـضتسم  هب  دوشن  روصت  ات  تسا ، هدش  نایب  رمتـسم  عراضم و  لعف  لکش 
مه رد  ار  ناشتکوش  تردـق و  دـنک و  رام  رات و  ار  لیئارـسا  ینب  تساوخ  یم  نوعرف  ینعی  مینک ؛»...  نینچ  میهاوخ  یم  ام  : » دـیوگ

.دنوش زوریپ  يوق و  اه  نآ  میتساوخ  یم  ام  اما  دنکشب ،

ناینوعرف تموکح  لاوز  لیئارسا و  ینب  تموکح  یهلا ، تیشم  نیا  ققحت  زا  يا  هنومن 

ِنیَـسُْحلا ِنَسَْحلا َو  ِیلَع َو  َیلِإ  َرَظَن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 
�

ه َلوُسَر  َّنِإ  ُلوُقی  مالـسلا  هیلع  ّللاِدـْبَعَابَأ 
�

ه ُْتعِمَـس  َلاَق  ِلَّضَفُْملا  ِنَع  - » 1
ُهَِّمئَْألا ُمُکَّنَأ  ُهاَنْعَم  َلاَق  ّللا 

�
ه ِلوُسَر  َْنبا  ای  َِکلَذ  یَنْعَم  اَم  َُهل  ُْتلُقَف  ُلَّضَفُْملا  َلاَق  يِدَْعب  َنوُفَعْـضَتْسُْملا  ُُمْتنَأ  َلاَق  یَکَبَف َو  مالـسلا   امهیلع 

هیآـْلا ِهِذَـهَف  َنِیثِراوـْلا  ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَأـْلا َو  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدـیُِرن  ُلوـُقی َو  َّلَـج  َّزَع َو  ّللا 
�

ه َّنِإ  يِدـَْعب 
ص168. ج 24 ، راونالاراحب ، ِهَمایِْقلا ؛» ِمْوی  َیلِإ  اَنِیف  ٌهیِراَج 

زا یهاگآ  تهج  .موس  هبطخ  هغـالبلا ، جـهن  اًجَـش ؛» ِْقلَْحلا  ِیف  يًذَـق َو  ِنیَْعلا  ِیف  ُتْرَبَصَف َو  یَجْحَأ  اـَتاَه  یَلَع  َْربَّصلا  َّنَأ  ُتیَأَرَف  - » 2
.دعب هب  ص31  رتسب ، رد  همشچ  ییاقآ ، دیسروپ  دوعسم  ك.ر : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  تلحر  زا  دعب  نارود 

.هیآ لیذ  ص 11 ، ج 16 ، هنومن ، ریسفت  نارگید ، يزاریش و  مراکم  رصان  - 3
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، نآ رت  هدرتسگ   » هنومن .دوب  مالـسا  روهظ  زا  دـعب  شنارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تموکح  شرت ، لـماک  هنومن  دوب و 
.تسا ءادفلا  هل  انحاورا  يدهم  ترضح  هلیسو  هب  نیمز  هرک  مامت  رد  تلادع  قح و  تموکح  روهظ 

نیا ریـسفت  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دنهد و  یم  تراشب  ار  یتموکح  نینچ  روهظ  ینـشور ، هب  هک  دنا  یتایآ  هلمج  زا  تایآ ، نیا 
.دندرک                            هراشا  گرزب  روهظ  نیا  هب  هیآ ،

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا    

دراد یم  هگن  شا  هچب  يارب  دنک و  یم  يراددوخ  شا  هدنشود  هب  ریش  نداد  زا  هک  يرتش  نوچمه  یشکرس  یـشومچ و  زا  سپ  ایند 
یم راوگرزب  ماما  ناـمه  زا  يرگید  ثیدـح  رد  (1) و  (. دومرف توـالت  ار  َّنُمَن )) ْنَأ  ُدـیُِرن  َو  : )) هیآ سپـس   ) ...دروآ یم  يور  اـم  هب 

: دومرف روبزم  هیآ  ریسفت  رد  هک  میناوخ 

، دوش یم  دراو  نانآ  رب  هک  يراشف  تمحز و  زا  دعب  ار  اه  نآ  ِيدهم  دنوادخ ، .دنتـسه  مهیلع [ ّللا 
�

ه تاولـص   [ دـمحم لآ  هورگ ، نیا 
تیاور مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  نینچ  مه   (2) .دـنک یم  راوخ  لیلذ و  ار  ناشنانمـشد  دـهد و  یم  تزع  اـه  نآ  هب  دزیگنا و  یمرب 

: هدش

ناوریپ تیب و  لها  ام  زا  ِناکین  هک  داد  رارق  هدنهد  میب  هدنهد و  تراشب  قح ، هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  یـسک  هب  دنگوس 
وا ناوریپ  نوعرف و  هلزنم  هب  اه  نآ  ناوریپ  ام و  نانمشد  و  دنتسه ، وا  ناوریپ  یسوم و  هلزنم  هب  اه  نآ 

ِیف اوُفِعُْـضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرن  َو  : )) َِکلَذ َبیِقَع  اََلت  اَهَِدلَو َو  یَلَع  ِسوُرَّضلا  َفْطَع  اَهِـساَمِش  َدَْعب  اَنیَلَع  اْینُّدـلا  َّنَفِطْعََتل  - » 1
تمکح 209. هغالبلا ، جهن  نِیثِراْولا ؛)) ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو 

، هبیغلا یسوط ، خیـش  ص 54 و  ج51 ، راونالاراحب ، ْمُهَّوُدَع ؛» ُّلِذـی  ْمُهُّزِعیَف َو  ْمِهِدـْهَج  َدـَْعب  ْمُهیِدـْهَم  ّللا 
�

ه ُثَْعبی  ٍدَّمَُحم  ُلآ  ْمُه  - » 2
ص 184.
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هیمکح دوب .[ دـهاوخ  ام  ِنآ  زا  تلادـع  قح و  تموکح  دـنوش و  یم  دوباـن  اـه  نآ  میوش و  یم  زوریپ  اـم  ماجنارـس   [ (1) .دنشاب یم 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تدالو  دهاش  هک  مالـسلا   هیلع  يرگـسع  نسح  ماما  هّمع  مالـسلا و  هیلع  داوج  ماما  دـنزرف  نوتاخ ،

: دیوگ یم  تسا ، هدوب  فیرشلا 

ُدیُرن َو  : )) دومرف توالت  ار  هفیرـش  هیآ  نیا  داتـسیا و  ناش  یمارگ  ردپ  ربارب  رد  ناشتدالو  ِمتفه  زور  دـندمآ ، ایند  هب  ترـضح  یتقو 
تمعن نیا  تیمها  تمظع و  َّنُمَن » نأ  روهظ و« تیمتح  تیعطق و  رگنایب  دـیری » ، » هتفگ شیپ  بلاطم  هب  هجوت  اـب     (2)  ...((. َّنُمَن ْنَأ 

رب رد  ار  یگداتسیا  تماقتـسا و  مایپ  تسا و  شخبدیما  ناهج  ِنامولظم  يارب  ِضْرَْألا » ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنیذَّلا  یَلَع  دنک و « یم  نایب  ار 
رد .دمآ  دهاوخ  ناماشآ  نوخ ِلاگنچ  زا  نامولظم  ییاهر  تاجن و  يارب  یهلا ، نامرف  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نیاربانب ، .دراد 

.دش دهاوخ  هئارا  يرتشیب  حیضوت  دیدح ،»  » هروس هیآ 17  لیذ  هراب  نیا 

هدیکچ

.دوب نانآ  يزورفا  هنتف  هژیو  هب  نمشد ، ياه  تنطیش  بقارم  هتسویپ  دیاب 

هب  مالـسا  نید  دهد و  هبلغ  اه  نید  همه  رب  ار  قح  نید  هک  تسا  هدرک  هدارا  لاعتم  دـنوادخ  قح ، يدوبان  رد  نمـشد  هدارا  ربارب  رد 
یناهج دحاو  نید  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  يربهر 

ْمُهَعایْـشَأ اَنَّوُدَع َو  َّنِإ  ِِهتَعیِـش َو  یَـسُوم َو  َِهلِْزنَِمب  ْمُهَتَعیِـش  ِتیَْبلا َو  َلْهَأ  اَّنِم  َراَْربَْألا  َّنِإ  ًاریِذـَن  ًاریَِـشب َو  ِّقَْحلِاب  ًادَّمَُحم  َثََعب  يِذَّلا  َو  - » 1
(. نوفعضتسملا مالسلا  مهیلع  مهنأ  باب 49 ، ص 167 ، ج 24 ، راونألاراحب ، هِعایْشَأ ؛» َنْوَعِْرف َو  َِهلِْزنَِمب 

ح 1. باب 42 ، ص 424 ، ج2 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  - 2
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.ددرگ

.دندرگ نیمز  ِثراو  ناهج ، نامولظم  ناربکتسم ، يدوبان  اب  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  رما  نیا  رب  دنوادخ  یعطق  هدارا 

ناحلاص ِیناهج  تموکح 

هراشا

ام نیقی ، هب  (1) و  ؛)) نیِدباع ٍمْوَِقل  ًاغالََبل  اذه  یف  َّنِإ  َنوُِحلاَّصلا *  يِدابِع  اُهثِری  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اْنبَتَک  ْدََـقل  َو  ))
ماـیپ ناتـسرپادخ  يارب  نخـس  نیا  رد  یتـسار ، هب  .دـنرب  ثاریم  نم ، ِراـکوکین  ناگدـنب  ار  نیمز  هک  رکذ ، زا  سپ  میتـشون  روـبز  رد 

.دنتسه دیکأت  لماع  ود ، ره  دق »  » و ل »  » .تسا ینشور 

هدافتـسا هژاو  نیا  زا  دنهد ، ربخ  یعطق  یمتح و  يرما  زا  دنهاوخب  هاگ  ره  تادرفم ، رد  بغار  نایب  هب  اما  میتشون ،» ام   » ینعی انبتک ،» »
  (2) .دوش یم 

فلا و رگا  تسا و  ینامـسآ  ُبتُک  همه  يانعم  هب  دـشاب ، سنج »  » نآ مال  فلا و  رگا  .تسا  باتک »  » يانعم هب  َربَز »  » هداـم زا  روبز » »
.مالسلا هیلع  دواد  ترضح  روبز  ینعی  تسا  ینامسآ  ُبتُک  نایم  زا  یصاخ  باتک  يانعم  هب  دشاب ، دهع »  » نآ مال 

قداص ماما  زا  .تسا  تاروت »  » يانعم هب  ای  ظوفحم » حول   » ياـنعم هب  هیآ  نیا  رد  هدـمآ و  يددـعتم  یناـعم  هب  میرک  نآرق  رد  رکذ » »
: دندومرف دش ؛ لاؤس  هیآ  نیا  رد  رکذ »  » و روبز »  » هرابرد مالسلا  هیلع 

حول باتکلا و  ما  دشاب (  یم  تسادخ ، دزن  هچنآ  رکذ »  » زا دارم 

.106 105 تایآ ءایبنا ، -  1
، ُبَتْکی َُّمث  لـا�ُقی ، َُّمث  دا�ُری ، ْیَّشلا َء  َّنَأ  َکـِل�ذ  ُهْـجَو  َو  َِهباَـتِْکلِاب ، ِمْزَعلا  ِضْرَفلا َو  ِباـجیإلا َو  ُریدـقَّتلا و  ِتـا�بثإلا و  ِنَـع  ُرِّبَُـعی  َو  - » 2

«. بتک  » هژاو تادرفم ، یناهفصا ، بغار  أْدبَم ؛»  ُهَدا�رإلاَف 

نآرق رظنم  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رالاس :  www.Ghaemiyeh.comهلفاق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 109 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_97_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_97_2
http://www.ghaemiyeh.com


98 ص :

« سنج  » نآ مـال  فلا و  رگا  ضرـالا »       » (1) .دش لزان  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  رب  هک  تسا  یباتک  روبز »  » زا دارم  و  ظوفحم )
.تسا نآ  زا  یصاخ  ِنیمزرس  يانعم  هب  دشاب  دهع »  » رگا نیمز و  هرک  همه  يانعم  هب  دشاب ،

تردـق و نتفای و  ّطلـست  ینعی  نآ ، ِییانک  يانعم  هب  اج  نیا  رد  یلو  تسا ، هثرو  هب  ّتیم  لام  لاقتنا  يانعم  هب  ثرا »  » هدام زا  اهثری » »
.تسا ندرک  ادیپ  هبلغ 

نیا ییوگ  شیپ  تسا و  تیمتح  تیعطق و  رگنایب  هک  انبتک »  » هژاو نینچ  مه  هیآ و  يادـتبا  رد  دـیکأت  ِلماع  ود  دوجو  تسا ، ینتفگ 
.تسا هدش  ییوگ  شیپ  هفیرش ، هیآ  نیا  رد  هک  تسا  یعوضوم  تیمها  رگنایب  لبق ، ِینامسآ  ُبتُک  رد  هلئسم 

: دراد دوجو  نآ  هرابرد  هاگدید  هس  هک  تسا  ضرالا »  » هژاو هرابرد  هیآ ، هب  طوبرم  مّهم  ياه  ثحب  زا  یکی 

هدرک و ییوگ  شیپ  ار  هکم » حتف   » هفیرـش هیآ  نایب ، نیا  قبط  .تسا  هّکم  نیمزرـس  نآ  زا  دارم  هدوب و  دـهع  ضرالا »  » ِمال فلا و  . 1
هب هکم  نیمه  يزور  هک  دـهد  یم  ار  دـیون  هدژم و  نیا  دنتـشاد ، رارق  شیرق  ناکرـشم  رافک و  متـس  ملظ و  تحت  هک  یناناملـسم  هب 

متـشه لاـس  رد  هک  دوش ، یم  حـتف  شباحـصا ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  ینعی  دـنوادخ ، حـلاص  ناگدـنب  تسد 
.دش ققحم  یهلا  هدعو  نیا  ترجه ،

زا سپ  نونمؤم »   » هروس رد  دـنوادخ  .تسا  نیرب  سودرف  تشهب و  نیمزرـس  نآ  زا  دوصقم  هدوب و  دـهع  ضرـالا »  » مـال فـلا و  . 2
هفیرـش هیآ  نایب ، نیا  قبط  نوُدـِلاخ .)) اهیف  ْمُه  َسْوَدْرِْفلا  َنُوثِری  َنیذَّلا  َنُوثِراْولا *  ُمُه  َِکئلوُأ  : )) دـیامرف یم  ناـنمؤم  ِیگژیو  رکذ 

طوبرم

ص646. ج3 ، نیلقثلا ، رون  يزیوح ، یسورع  یلع  دبع  - 1
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.تسا     ناحلاص  ياج  تشهب ، هک  دنک  یم  دیکأت  هتکن  نیا  رب  تسا و  تشهب  ترخآ و  ملاع  هب 

تیرـشب و هدنیآ  هب  رظان  هیآ  نایب ، نیا  قبط  .دریگ و  یم  رب  رد  ار  نیمز  هرک  همه  نآ ، ِقالطا  تسا و  سنج  ضرالا »  » مال فلا و  . 3
تایاور تایآ و  رد  نآ  هدژم  هک  دوب ، دهاوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  يربهر  هب  ناحلاص  یناهج  تموکح 

.تسا  هدش  هداد 

هیآ تسا و  حیحـص  موس  هاگدـید  ور ، نیا  زا  میرادـن ؛ نآ  دـییقت  رب  يربتعم  ِلـیلد  چـیه  هدـش و  رکذ  قلطم  روط  هب  ضرـالا »  » هژاو
.تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ِیناهج  تموکح  روهظ و  دیون  هدژم و  هدنرادربرد  هفیرش 

رهَظ و هب  رظان  هک  دـهد  یم  ناشن  تایاور  نیا  قایـس  دـنک و  یم  دـییأت  ار  انعم  نیا  مالـسلا ، مهیلع  ناـموصعم  زا  يددـعتم  تاـیاور 
.تسا هیآ  ریسفت 

«(1) .دنتسه نامزلارخآ  رد  يدهم  ماما  باحصا  اه  نآ  : » دندومرف نوحلاصلا » يدابع   » هرابرد مالسلا  هیلع  رقاب  ماما      

: دسیون یم  هداد و  حیجرت  ار  لوق  نیمه  هیلع  یلاعت  ّللا 
�

ه ناوضر  یسربط  نسح  نب  لضف       

اه نآ  ( 11 هیآ نونمؤم ، (( ) َسْوَدْرِْفلا َنُوثِری  َنیِذَّلا  : )) لثم دنرب ؛ یم  ثرا  هب  نم  حلاص  ناگدنب  ار  تشهب  نیمز  ینعی  دنیوگ : یخرب 
نیمز نیمه  دوصقم ، دنیوگ : یخرب  .دنرب  یم  ثرا  هب  ار  سودرف  تشهب  هک 

یف مالسلا  هیلع  يدهملا  ُبا�حْصأ  ْمُه  َنوُِحلاَّصلا )) يِدابِع  اُهثِری  َضْرَْألا  َّنَأ  : )) لج زع و  هلوق  لاق : مالـسلا ، هیلع  رفعج  یبأ  نع  - » 1
ص 848                                                                             . ج 3 ، ناهربلا ، ریسفت  ینارحب ، مشاه  دیـس  نا�مَّزلا ؛ » ِرِخآ 

: َلا�ق ِرْکِّذـلا ،)) َدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  یف  ا�ْنبَتَک  ْدََـقل  َو  : )) هلوق مالـسلا و  هیلع  رقابلا  مامالا                                                                   »
ج ناهربلا ، ریسفت  ینارحب ، مشاه  دیس  ُهبا�حْصأ ؛» مالـسلا َو  هیلع  ُِمئا�قلا  َلا�ق : َنوُِحلا�ّصلا ، َيِدا�بِع  ا�ُهثِرَی  َضرالا  َّنَأَو  .ٌرْکِذ  ا�هُّلُک  ُُبتُکلا 

ص 848. ، 3
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اهبراغم و اهقراشم و  ُتیرُاف  ضرالا  یل  تیِوُز  : » دومرف هک  نانچ  داتفا ؛ دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تما  تسد  هب  هک  تسا 
تّما کلم  يدوز  هب  .دش  هداد  ناشن  نم  هب  نآ  برغ  قرـش و  مامت  دـش و  عمج  نم  يارب  نیمز  اهنم ؛» یل  يِوُز  ام  یتّما  کُلم  غلبیس 

هک تسا  یتیاور  نآ  دیؤم  .دننامزلارخآ » رد  يدهم  باحصا  اه  نیا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دریگ  یم  ارف  ار  اه  نآ  همه  نم ،
ًاحلاص الجر  ثعبی  یتح  مویلا  کلذ  ّللا 

�
ه لوطل  دحاو  موی  الا  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  :  » هک دنا  هدرک  تیاور  ادخ  ربمایپ  زا  ماع  صاخ و 

نآ ادخ  دشاب ، هدـنام  یقاب  ایند  رمع  زا  زور  کی  طقف  رگا  ًاروج ؛»  ًاملظ و  تئلم  دـق  امک  الدـع  ًاطـسق و  ضرالا  ألمی  یتیب  لها  نم 
زا رپ  تسا ، هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نانچ  ار  نیمز  دنادرگ و  ثوعبم  ار  نم  تیب  لها  زا  حلاص  يدرم  ات  دـنک  یم  ینالوط  ار  زور 

: دسیون یم  نازیملا  ریسفت  رد  زین  هللا  همحر  ییابطابط  همالع           (1) .دنک داد  لدع و 

تیـصعم كرـش و  زا  نیمز  هک  انعم  نیا  هب  تسا ؛ يویند  ای  هک  تسا  نیمز  عفانم  رب  ناـحلاص  نتفاـی  طلـست  نیمز ،» تثارو   » زا دارم 
برق تاماقم  هب  نتفای  تسد  نامه  هک  تسا  يورخا  ای  دش و  دـهاوخ  نیمز  نیا  نکاس  حـلاص ، ِيرـشب  هعماج  دـش و  دـهاوخ  كاپ 

: هیآ هب  فطع  هیآ  نیا  هک  تسا  نیا  رگنایب  هیآ  قایس  یلو  میرادن ، نآ  صیـصخت  رب  یلیلد  چیه  تسا و  قلطم  هیآ ، اذل  تسا ؛ یهلا 
يویند شاداپ  هب  تسا  طوبرم  ثحب  دروم  هیآ  ناحلاص و  ِيورخا  شاداپ  هب  تسا  رظان  هک  دـشاب  ...تاـحلاصلا )) نم  لـمعی  نمف  ))

نیمز رب  مکاح  هک  تسا  نیا  ناحلاص  ِيویند  شاداپ  هک  دوش  یم  نیا  هجیتن  و  ناحلاص ،

ص106. ج7 ، نایبلا ، عمجم  - 1
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(2) .تسا هدرک  رکذ  ار  بلطم  نیمه  ریظن  دوخ ، ریسفت  رد  زین  تنس  لها  نارسفم  زا  یسولآ ،  (1) .دنوش یم 

ِهَِّلل َضْرَْألا  َّنِإ  : )) هک هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  فارعا »  » هروس رد  اه  تما  همه  هرابرد  یهلا  تنس  ناونع  هب  هچنآ  هک ، نیا  مالک  ِناج 
َنیذَّلا یَلَع  َّنُـمَن  ْنَأ  ُدـیُرن  َو  : )) هدـش ناـیب  صـصق »  » هروـس رد  روـط  نـیمه  (3) و  (( َنیقَّتُْمِلل ُهَِبقاـْعلا  ِهِداـبِع َو  ْنِم  ُءاـشی  ْنَم  اـُهثِروی 

ینتفر بآ ، يور  فک  دـننامه  ملظ  تسا و  دـیپس  هیـس ، بش  نایاپ  هک  نیثِراْولا )) ُمُهَلَعَْجن  ًهَِّمئَأ َو  ْمُهَلَعَْجن  ِضْرَْألا َو  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا 
شیپ یناهج  هرتسگ  رد  متـس  ملظ و  ِيدوبان  ِقادـصم  نیرت  لماک  نیرتزراـب و  هتفرگ و  رارق  دـیکأت  دروم  ثحب  دروم  هیآ  رد  تسا ،

.تسا هدش  ییوگ 

ص330. ج 14 ، نازیملا ، - 1
دـنرب و یم  ثرا  هب  ار  نآ  ناـنمؤم  هک  تساـیند  ِنیمز  ضرـالا ،»  » زا دارم  هک  تسا  هدـمآ  ساـبع  نبا  زا  يرگید  تـیاور  رد  - »... 2

یم تیوقت  دـیکأت و  ( 55، رونلا  ...(( ) ِضْرَْألا ِیف  ْمُهَّنفّلختْـسَیل  : )) هیآ اب  تسا و  یبلک  راـتفگ  ناـمه  نیا  دـنوش و  یم  نآ  رب  مکاـح 
ترـضح هک  دـنا  هدرک  لـقن  ادـخ  لوسر  زا  وا  ناـبوث و  زا  هتـس ) حاحـص  ناـبحاص  زا  رفن  هس  ) يذـمرت دووادوبا و  ملـسم و  دوـش و 
تموکح انامه  مدید و  ار  نیمز ) طاقن  مامت  ینعی   ) نآ ياه  برغم  اه و  قرـشم  درک و  عمج  نم  يارب  ار  نیمز  دـنوادخ  : » دـندومرف

نآ لها  تزع  نید و  هبلغ  هب  لاعتم  دنوادخ  هیحان  زا  تسیا  هدعو  نیا  و  .دیـسر » دهاوخ  دش ، عمج  میارب  نیمز  زا  هچنآ  هب  نم  تما 
هب ناناملـسم  هک  تسه  زین  ییاه  نیمزرـس  هنرگو  دنراد ، دمآ  تفر و  اج  نآ  هب  مدرم  هک  نیمز  دابآ  قطانم  رتشیب  رب  نانآ  هرطیـس  و 

ترضح نارود  رد  زین  اه  نیمزرـس  نیا  همه  هتبلا  .یبرغ  دنه  دیدج و  نیمزرـس  هب  روهـشم  نیمزرـس  لثم  دنا ؛ هتـشاذگن  مدق  اج  نآ 
یم نیا  هیآ  يانعم  ینعی  ( ؛ تسین هیجوت  نآ  هب  يزاین  رگید  دریگ و  یم  رارق  مالسا  هزوح  رد  یـسیع  ترـضح  ندمآ  دورف  يدهم و 
زین هیآ و  لیذ  ص 99 ، ج9 ، یناعملا ، حور  ریـسفت  تفرگ ؛») دـهاوخ  رارق  مالـسا  تموکح  تحت  يزور  نیمز  طاقن  مامت  هک  دوش 

ص 527. ج 5 ، نایبلا ، حور  ریسفت  یقح ، لیعامسا  ك.ر :
.128 هیآ فارعا ، - 3
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« .دراد دوجو  ناتسرپادخ  يارب  ینشور  مایپ  هلئسم ، نیا  رد  تسا « : هدمآ  دعب  هیآ  رد 

.دراد يراگزاس  انعم  هس  ره  اب  هیآ  (1) و  تسا ندرک » تیافک   » و ندناسر » غیلبت و   «، » يزیچ ياهتنإ   » هب ندیسر  يانعم  هب  غالب » »

ققحت يارب  دنناوت  یمن  ایآ  تسا ؟ هدشن  هداد  رارق  ناحلاص  تیمکاح  يارب  یـشقن  تما ، يارب  ایآ  تسیچ ؟ هیآ  نیا  مایپ  یتسار ، هب   
؟ دنرادرب یمدق  دیون ، نیا  ِرتدوز  هچ  ره 

هینک بلاق  رد  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ّیلو  ترـضح  باقلا  زا  یکی  رت ، قیقد  ریبعت  هب  اه و  هینک  زا  یکی  . 1 تاکن :
زا یخرب  .درادـن  دوـجو  دـشاب ، هدـش  قـالطا  ترـضح  هراـبرد  يریبـعت  نینچ  هک  نیا  رب  یلقن  لـیلد  هـتبلا  .تـسا  حـلاصابا »  » هدـمآ

یـسک ینعی  حلاصابا »  » .تسا بحاص  بأ »  » یناعم زا  یکی  تسا ؛ هدش  هتفرگ  هیآ  نیمه  زا  ریبعت  نیا  هک  دـنرواب  نیا  رب   (2) ناگرزب
یم حـلاصابا »  » وا هب  اذـل  تسا ؛ نوحلاصلا » يدابع   » ماما ربهر و  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  .دراد  رایتخا  رد  حـلاص  ناگدـنب  هک 

.دنیوگ

(3)، ددرگ حالصا  زاجعا  اب  ملاع  تسین  انب  دیدح ،»  » هروس هیآ 25  و  دعر »  » هروس هیآ 11  دننام  یتایآ  یهلا و  تنـس  هب  هجوت  اب  . 2
رب حالص  ریخ و  هک  تسا  زاین  ییاه  ناسنا  هب  هکلب 

«. غلب  » هژاو تادرفم ، یناهفصا ، بغار  - 1
ص 21. ش11 و 12 ، راظتنا ، یصصخت  همان  لصف  - 2

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یتقو  دنیوگ  یم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دـیوگ : یم  لابن  ریـشب  - » 3
ترـضح .دوش  یمن  هتخیر  ینوخ  تماجح ، هشیـش  هزادـنا  هب  دوش و  یم  تسرد  اسآ ) هزجعم   ) دوخ هب  دوخ  اهراک  همه  دـنک ؛ ماـیق 

يارب دوش ، تسرد  دوخ  هب  دوخ  یـسک  يارب  اهراک  دوب  انب  رگا  تسوا ، تسد  هب  نم  ناج  هک  یـسک  نآ  هب  مسق  زگره ؛ : » دـندومرف
یسک نآ  هب  مسق  تسین ؛ نینچ  هن ، ç è .دش حورجم  شتروص  ینوخ و  شیاه  نادند  هک  یلاح  رد  دـش ، یم  نینچ  نیا  ادـخ  لوسر 

، هبیغلا ینامعنلا ، .دـندرگ » كاپ  ار  دوخ  یناشیپ  قرع  سپـس  .میزیرب » نوخ  قرع و  امـش  ام و  هک  نیا  ات  تسوا ، تسد  هب  مناـج  هک 
ح 2. باب 15 ، ص284 ،

نآرق رظنم  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رالاس :  www.Ghaemiyeh.comهلفاق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 114 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_102_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_102_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_102_3
http://www.ghaemiyeh.com


103 ص :

: سپ دشاب ؛ هدش  مکاح  ناشدوجو 

ترابع هب  و  دشاب ؛ داد  لدع و  لها  دنک و  يرود  متس  ملظ و  زا  دشوکب  دیاب  دراد ، هک  یتیلوئـسم  تیعقوم و  ره  رد  یـسک  ره  ًالوا ،
(1) «. دنشاب حلاص  دیاب  دوخ  حلصم  ِنارظتنم  : » رگید

.دنریگ راک  هب  ار  دوخ  شالت  تمه و  مامت  ییاه  ناسنا  نینچ  تیبرت  رد  دیاب  ناردام ، هژیو  هب  همه ، ًایناث ،  

ناحلاص تفالخ 

ُمُهَنید ْمَُهل  َّنَنِّکَمَیل  ْمِِهْلبَق َو  ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَـمَک  ِضْرَأـْلا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسَیل  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  ْمُْکنِم َو  اوـُنَمآ  َنیذَّلا  ّللا 
�

ه َدَـعَو  ))
(2) ؛)) َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکئلوُأَف  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  ْنَم  ًائیَش َو  یب  َنوُکِرْشی  ینَنوُُدبْعی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَبَیل  ْمَُهل َو  یضَتْرا  يِذَّلا 

هک دهد  یم  هدعو  دنا ، هداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امش  زا  یناسک  هب  دنوادخ 

نارگید و یگدنز  ندیشک  خر  هب  اب  نز  رگا  دنکن ، تیاعر  ار  نادنزرف  رسمه و  قوقح  دنک و  راتفر  يردلق  اب  هناخ  رد  درم  رگا  - 1
یـشومارف هب  ردام  ردـپ و  زا  يوریپ  تعاـطا و  رد  ار  نآرق  دـیکا  هیـصوت  نادـنزرف  رگا  درازاـیب ، ار  هناـخ  درم  یمـشچ ، مه  مشچ و 

يادخ دـشابن و  فاصنا  لها  يا  هدنـشورف  رگا  دراذـگب ، قرف  نارگید  دوخ و  ماوقا  قیفر و  تسود و  نیب  يدـنمراک  رگا  دنراپـسب ،
ناملعم و ای  دنک ، یهاتوک  دوخ  رامیب  نامرد  رد  یکـشزپ  ای  دنک ، راتفر  نآ  لاثما  یـشورف و  مک  یـشورف ، نارگ  راکتحا ؛ اب  هدرکان 

ملاـظ تروص  نیا  رد  ...و ، دـنهدن  هئارا  ار  زاـین  دروـم  دـیفم و  بلطم  دـنریگ ، یم  دوـخ  بطاـخم  زا  هک  یتـقو  ربارب  رد  نویناـحور 
.مینک ادیپ  ار  ترضح  يرای  تقایل  ات  میناسرب ، تابثا  هب  ار  یهاوخ  تلادع  تلادع و  هب  دوخ  يدنب  ياپ  لمع ، رد  دیاب  .دوب  میهاوخ 
ص73. ش3 ، راظتنا ، یصصخت  همان  لصف  یتیآ ، ّللا 

�
ه ترصن  ك.ر : مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نارای  یگژیو  زا  یهاگآ  يارب 

.55 هیآ رون ، - 2
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ینییآ نید و  دیـشخب و  ار  نیمز  يور  تفالخ  اه ، نآ  ِناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  نامه  درک ، دـهاوخ  نیمز  يور  نارمکح  ار  نانآ  ًاعطق 
اهنت هک  نانچ  نآ  دنک ، یم  لّدبم  شمارآ  تینما و  هب  ار  ناشـسرت  تخاس و  دهاوخ  راد  هشیر  اجرباپ و  هدیدنـسپ ، نانآ  يارب  هک  ار 

رد هچنآ  . 1 تاکن : .دنناقساف  اه  نآ  دنوش ، رفاک  نآ  زا  سپ  هک  یناسک  .تخاس و  دنهاوخن  نم  کیرش  ار  يزیچ  دنتسرپ و  یم  ارم 
زا نآ  تیمتح  تیمها و  نایب  يارب  نآ ، رب  هوالع  ؛(1)  تسا ریذپان  فلخت  دنوادخ  هدعو  تسا و  یهلا  هدعو  هدمآ ، هفیرـش  هیآ  نیا 

.تسا هدش  هدافتسا  هلیقث » دیکأت  نون   » و مال »  » ینعی دیکأت ، لماع  نیدنچ 

: دنا هتسد  دنچ  رب  مالسا  تما  .تسا  ضیعبت  يارب  نِم » مالسا و« تما  مکنِم ،»  » رد باطخ  دروم  . 2 

(. ناقفانم  ) دننک یم  مالسا  هب  رهاظت  رهاظ  رد  یلو  دنا ، هدرواین  نامیا  ًالصا  هک  یناسک  فلا )  

(. تائیسلا اولمع   ) دننک یم  لمع  نیشیپ  بولسا  قبط  اما  دنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک   ب )

(2) (. ًائیس رخآ  ًاحلاص و  ًالمع  اوطلخ   ) تسیاشان لمع  مه  دنراد و  حلاص  لمع  مه  هک  یناسک   ج )

رب حالص  ریخ و  سفن ، بیذهت  یهلا و  ياه  نامرف  هب  هجوت  رثا  رد  هک  یناسک   د )

.55 هیآ رفاغ ، 87 و 122 و  هیآ ءاسن ، 9 ؛ هیآ نارمع ، لآ  ك.ر : - 1
.102 هیآ هبوت ، - 2
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.دنتسه مالسلا  مهیلع  ناموصعم  نآ  سأر  رد  هک  ِتاِحلاَّصلا ،) اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیذَّلا   ) تسا مکاح  اه  نآ  رادرک  راتفگ و  دیاقع ؛

.دوب دنهاوخ  حرط  نیا  نایرجم  مراهچ ، هتسد  هک  تسا  نیا  لاعتم  دنوادخ  هدعو   

.نیمز رسارس  ینعی  تسا ؛ قلطم  تشذگ ، ءایبنا »  » هروس هیآ 105  رد  هک  ینایب  نامه  هب  ضرألا « . » 3 

دعب هلمج  هنیرق  هب  اج  نیا  رد  تسا و  نداد » رارق  نیشناج  ار  یسک   » يانعم هب  فالختسا ،»  » ردصم زا  عراضم  لعف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسَیل » . » 4
هداد هدعو  دنوادخ  ینعی  تسا ؛ تیمکاح  تردق و  طلـست  ، زا  هیانک  ءایبنا ،»  » هیآ 105 رد  اهثری »  » ریبعت دننامه  ...َفَلْخَتْـسا ،) اَمَک  )

.دهد  رارق  نیمز  ِمکاح  دنا ، هداد  ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  تسا 

نارفاک و تکاله  اب  هک  تساه  نیا  دننام  بیعـش و  حلاص ، دوه ، حون ، موق  زا  ینانمؤم  ْمِِهْلبَق » ْنِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَمَک   » زا دارم  . 5
.دندش نیمز  مکاح  ثراو و  هتفای و  تاجن  ناکرشم ،

رارقتـسا و تابث ، زا  هیانک  هدوب و  نتخاس » راوتـسا  دوخ  ياج  رد  ار  يزیچ   » يانعم هب  نیکمت ،»  » ردصم زا  عراضم  لعف  َّنَنِّکَُمَیل » . » 6
.تسا ماکحتسا 

: دریگ یم  لکش  لیذ  روما  اب  نید » نیکمت  »

يدمآراکان هب  نید  ات  دریگ ، یم  تروص  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تسد  هب  هک  نید ، لماک  تسرد و  نییبت  فلا )  
؛ ددرگن مهتم 

؛  ...و يداصتقا  یسایس ، یگنهرف ، یعامتجا ، يدرف ، داعبا  رد  نید  ندش  هدایپ   ب )

؛ نآ تکوش  تزع و  ظفح  نتفرگن و  رارق  تناها  دروم   ج )

یماگنه .دنک  یمن  قِدص  نید  نیکمت  تروص ، نیا  ریغ  رد  ندش ؛ ناهج  بلاغ  ِنید   د )
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یم نایبلا  عمجم  بحاص  هک  تسور  نیا  زا  ددرگ ؛ نایدا  همه  رب  بلاـغ  هک  تسا  راوتـسا  دـلاب و  یم  دوخ  هب  دـنوادخ  یـضرم  ِنید 
« .نایدا همه  رب  نآ  بلغ  ینعی  هلک ؛)) نیدلا  یلع  هرهظیل  : )) هدمآ هبوت  هیآ 33  رد  هک  تسا  نامه  نید  نیکمت  : » دسیون

ناهج َملاع  رب  قلطم  تینما  هک  نیا  يارب  .دنک  یم  لدبم  شمارآ  تینما و  هب  ار  ناشسرت  ینعی  ًاْنمَأ ؛)) ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهََّنلِّدَُبَیل  . )) 7
.دوش يراع  ایند  نید و  راکشآ ، ناهنپ و  یجراخ ، یلخاد و  ِنمشد  دوجو  زا  هعماج  دیاب  دشاب ، هتشادن  دوجو  یسرت  چیه  دوش و 

ناهج رب  مکاح  هک  ینید  تسا ، يرایسب  ياه  هقرف  ياراد  مالـسا  دوخ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا ؟ ینید  هچ  دنوادخ  یـضرم  نید   . 8
؟ تسا نید  مادک  دوش ، یم 

َمالْسِْإلا ُمَُکل  ُتیضَر  َو  :  )) دنک یم  ریسفت  ار  مهل » یضترا   » هلمج هدئام »  » هروس موس  هیآ  ًاضَْعب ،» هُضَْعب  ُرِّسَُفی  ُنآرُقلا   » هک اج  نآ  زا   
مامتا هب  امـشرب  ار  متمعن  هدرک و  لماک  امـش  يارب  ریدغ ) دیع   ) زورما هک  ار  یمالـسا  ینعی  تسا ؛ دهع  مالـسالا »  » مالو فلا  انید .))

یمالسا نینچ  تسا و  نم  یضرم  تیالو ،«  » اب مالسا  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ نم  یـضرم  نید  مدنـسپ و  یم  نید  ناونع  هب  مدناسر ،
.دش دهاوخ  مکاح  ناهج  رب 

هب یننودبعی »  » نتخاس دَّکؤم  و  یننودبعی )» : » دومرف اجنیا  یلو  ّللا ،»
�

ه دعو  : » دومرف ادـتبا   ) هدـحو ملکتم  هب  تبیغ  زا  باطخ  رییغت  . 9 
روط هب  كرـش  نتفر  نیب  زا  رب  یگمه  تسا ، مومع  دـیفم  یفن و  ِقایـس  رد  هرکن  هک  ًائیـش » ، » رگید يوس  و  ًائیَـش » یب  َنوُکِرْـشی  ـال  »

(، ایر لثم   ) ناهنپ یفخ و  كرش  هن  تشاد و  دهاوخ  دوجو  راکـشآ  یلج و  كرـش  هن  دراد ؛ تلالد  دیحوت  قلطم  تیمکاح  لماک و 
.دش   دهاوخ  مکاح  صالخا  تیونعم و  هکلب 

هتسیاش حلاص و  ناگدنب  تسد  هب  هک  ار  قح  نید  هبناج  همه  تیمکاح  لاعتم ، دنوادخ  هک  دیآ  یم  تسد  هب  تاکن  نیا  رد  تقد  اب   
هب نآ  زا  نوگانوگ  تایاور  رد  هک  تسیا  هلئسم  نامه  نیا  .دهد و  یم  هدژم  مالـسا  تما  هب  دریگ ، یم  تروص  یتیگ  رـسارس  رد  وا 

ناونع
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.تسا هدش  دای  فیرشلا » هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یناهج  لدع  تموکح  »

: دسیون یم  هللا  همحر  یئابطابط  همالع 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  اب  هک  يدوعوم  هعماج  رب  زج  دوش ، هداد  شیانعم  ّقح  هیآ ، نیا  رگا  هک  تسا  نیا  قح 
مود لوا و  هفیلخ  تموکح  نأش  رد  هیآ  نیا  دنیوگ : یم  تنـس  لها  . 1 هتکن : دنچ    (1) .دوش یمن  قبطنم  دریگ ، یم  لکش  فیرشلا 

؟ هن ای  تسه  قابطنا  لباق  نانآ  تموکح  رب  هدژم  نیا  ایآ  دید  دیاب  دش ، نایب  هک  يا  هناگ  ُهن  تاکن  هب  هجوت  اب  لاح  .تسا  هدش  لزان 

نب دـلاخ  اهدـیلو و  اه ، هیواعم  نتفای  تردـق  و   ... اهرذابا و اهدادـقم ، اه ، ناملـس  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  ندرک  نیـشن  هناـخ  اـیآ 
!؟ دراد يراگزاس  تاحلاصلا » اولمع  مکنم و  اونمآ   » ریبعت اب  اهدیلو ،

همانرب ءزج  نید و  نیکمت  ...و  هیما  ینبریغ  رب  هیما  ینب  شیرقریغ ، رب  شیرق  مجع ، رب  برع  نداد  يرترب  يداژن و  ضیعبت  همانرب  اـیآ 
!؟ دوب مالسا 

رد هک   ) دادـترا مرج  هب  اه  نآ  اب  دروخرب  نینچ  مه  دـندرک و  عانتما  لوا  هفیلخ  رومأم  هب  تاکز  نداد  زا  هک  یلیاـبق  عمق  علق و  اـیآ   
هلیبق هب  هلمح  اب  دـیلو  نب  دـلاخ  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  رکبوبا ، اب  ندرکن  تعیب  هناهب  هب  تسا ، هدـش  دای  نآ  زا  هّدر »  » ناونع اب  خـیرات 

نب کلام  »

.هیآ نیمه  لیذ  ص150 ، ج15 ، نازیملا ، - 1
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لباق هدـمآ ، هیآ  رد  هک  قلطم  تینما  يرارقرب  اب  ...و  (1) !!؟ دش رتسب  مه  وا  رـسمه  اب  بش  نامه  تشک و  مرج  نیمه  هب  ار  وا  هریون »
!؟ دوب دنوادخ  ّیضرم  نید  تیمکاح  اه ، همانرب  نیا  تسا و  عمج 

ریـسفت و رون ،»  » هیآ 55 اـیوگ  تسا ؛ هروس  نیموس  دـص و  روـن »  » هروـس نیموـس و  داـتفه و  ءاـیبنا »  » هروـس لوزن ، بیترت  رظن  زا  . 2 
اه و یگژیو  هیآ ، نیا  رد  اما  دوب ، هدـش  نایب  نآ  هرتسگ  ناـیرجم و  حرط و  لـصا  طـقف  اـج  نآ  رد  .تسا  ءاـیبنا »  » هیآ 105 لیصفت 

.تسا هدش  نایب  زین  نآ  فادها 

: دندومرف ناشیا  .دیسرپ  تسا ، هدش  رکذ  هیآ  نیا  رد  هک  یفوخ  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  يوار  . 3

هک هاگ  نآ  سپ  دـنک ؛ یم  ناشتیذا  دوش و  یم  نانآ  ضرعتم  هک  تسا  یمکاـح  مالـسلا ) مهیلع  همئا   ) اـه نآ  زا  کـی  ره  ناـمز  رد 
(2) .تسا هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نآ  دنک ، داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  دشخب ، باتش  ام  مئاق »  » مایق رد  دنوادخ 

هرکاذم هدامآ  کلام  هک  تسا  نیا  دوش  یم  روآدای  يو  هک  یبیجع  هتکن  ص131 . ج2 ، یبوقعی ، خیرات  بوقعی ، یبا  نب  دمحا  - 1
هتساوخ هب  رتدوز  ات  درک  رداص  ار  هلمح  روتسد  دشن و  هرکاذم  هب  رـضاح  اذل  دمآ ؛ شـشوخ  هریون  نب  کلام  نز  زا  دلاخ  یلو  دوب ،

!. دسرب شموش 
ِیف ُلَْدنَج  ای  َلاَق  ْمُُهفْوَخ  اَمَف  ّللا 

�
ه َلوُسَر  ای  ٌلَدـْنَج  َلاَقَف   ... ْمُْکنِم اُونَمآ  َنیِذَّلا  ّللا 

�
ه َدَـعَو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 

�
ه ُلوُسَر  اََلت  َُّمث  - »... 2

َلاَق َُّمث  ًارْوَج  ًاْملُظ َو  ْتَِئُلم  اَمَک  ًالْدَـع  ًاطِْـسق َو  َضْرَْألا  ُأَلْمی  اَنِِمئاَق  َجوُرُخ  ّللا 
�

ه َلَّجَع  اَذِإَـف  ِهیِذْؤی  ِهیِرَتْعی َو  ٌراَّبَج  ْمُْهنِم  ٍدِـحاَو  ِّلُـک  ِنَمَز 
َنُونِمْؤی َنیِذَّلا  َلاَـق  ِِهباَـتِک َو  ِیف  ّللا 

�
ه ُمُهَفَـصَو  َکـَِئلوُأ  ْمِهتّجحَم  یَلَع  َنیِمیِقُْمِلل  َیبوُط  ِِهتَبیَغ  ِیف  َنیِِرباَّصِلل  َیبوُط  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

باب 41. ص 304 ، ج36 ، راونالاراحب ، نوِحلفُملا ؛» ُمُه  ّللا 
�

ه َبْزِح  َّنِإ  الَأ  ّللا 
�

ه ُبْزِح  َِکئلوُأ  َلاَق  ِبیَْغلِاب َو 
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: دندومرف هفیرش  هیآ  نیا  تئارق  زا  دعب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما   

یلمع ار  همانرب  نیا  تّما ، نیا  يدهم  ینعی  ام ، زا  يدرم  تسد  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  دنتـسه  تیب  لها  ام  ناوریپ  نانیا  مسق ، ادـخ  هب 
(2)« .هباحصاو مئاقلا  یف  تلزن  هیآلا  هذه  : » هدش تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  تخاس (1)  . ... دهاوخ 

(. ًائیَش یب  َنوُکِرْشی  ینَنوُُدبْعی ال   ) تسا یفخ  یلج و  كرش  هنوگ  ره  زا  يراع  یتدابع  روهظ ، زا  ییاهن  فده  . 4

یمارگ ربمایپ  زا  .دـشاب  یلاخ  ناهنپ ، كرـش  زا  وا  تداـبع  هک  تسا  یـسک  رتمک  مینادـب  هک  دـنک  یم  ادـیپ  تیمها  هاـگ  نآ  بلطم 
رت ناهنپ  کیرات ، بش  رد  فاص  ِهایس  گنس  يور  هچروم  تکرح  زا  كرش  : » دندومرف هک  تسا  لوقنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا 
ِداد هب  کشزپ  نالف  رگا  مییوگ : یم  ای  تسا و  یبلطم  ِيروآدای  يارب  رتشگنا  ندـناخرچ  ای  ییاـمندوخ  اـیر و  نآ  هنومن   (3)« .تسا

(4)  . ...و دوب  هدُرم  دوب ، هدیسرن  ما  هچب 

تیب لها  ام  ناوریپ  مسق ، ادـخ  هب  اه  نآ  : » دـندومرف دـندناوخ و  ار  ..َنیذَّلا )) ّللا 
�

ه َدَـعَو   )) هفیرـش هیآ  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  - » 1
ادخ لوسر  هک  تسا  یـسک  نامه  تسا و  تّما  يدهم  وا  دهد و  یم  ماجنا  ام  زا  يدرم  تسد  هب  ار  هدعو ) ) نآ دـنوادخ  هک  دنتـسه 

ات دنادرگ ، یم  ینالوط  ردق  نآ  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـشاب ، هدـنامن  یقاب  رتشیب  زور  کی  طقف  ایند  زا  رگا  دـنا : هدومرف  شا  هراب  رد 
هنوگ نامه  دنک ، یم  تلادع  طسق و  زا  رپ  ار  نیمز  تسا و  نم  ِمسا  وا  ِمسا  .ددرگ  ناشروما  راد  هدـهع  نم  ترتع  زا  يدرم  هک  نیا 
نـسح نب  لضف  تسا ؛» هدش  لقن  زین  مالـسلا  امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  بلطم  نیمه  لثم  .تسا » هدـش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک 

ص239. ج7 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ،
ص247. ح35 ، باب 13 ، ص247 ، هبیغلا ، ینامعن ، - 2

.هراجتلا بادآ  باب  ، هشیعملا باتک  ،ج5،ص151، یفاک ، ینیلک - 3
.فسوی هروس  هیآ 106  لیذ  هحفص 88 ، ص 123و ج 10  ج 1 ، هنومن ، ریسفت  نارگید ، يزاریش و  مراکم  رصان  ك.ر : - 4
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110 ص :

دوش یم  هتفگ  كولـس  ریـس و  لحارم  رد  .تسا  كرـش  نیمه  ّللا 
�

ه یلا  بّرقت  قح و  ِندـید  عنام  باجح و  نیرتالاب  رگید ، يوس  زا 
نیرخآ تسا و  هدشن  هدیرفآ  ندیباوخ  ندروخ و  ایند و  نیا  يارب  دـمهفب  ناسنا  هک  نیا  ینعی  تسا ؛ يرادـیب  و  هظقی » ، » لزنم نیلوا 

رتـمک تسا و  لزنم  نیرخآ  هک  يدـیحوت  نآ  اـما  تسا ، دِّحوم  دراذـگ  یم  هار  نیا  رد  مدـق  هک  یـسک  ًاـعطق  .تسا  دـیحوت »  » لزنم
دنوادخ .دوش  یم  یهلا  تافص  امـسا و  رهظم  ناسنا ، تروص  نیا  رد  هک  تسا  صلاخ  بان و  دیحوت  نامه  دسر ، یم  نآ  هب  یـسک 

: دیامرف یم  یسدق  ثیدح  زا  یشخب  رد  لاعتم 

نامه یهاوخب ، هچ  ره  هک  مهد  رارق  هنوگ  نیا  ار  وت  ات  نک  يوریپ  نم  زا  .دـش  دـهاوخ  ناـمه  مهاوخب ، هچ  ره  هک  ما  هنوگ  نیا  نم 
دنوادـخ يارب  طقف  طقف و  شیاهراک  ماـمت  دـناهرب و  ناـهنپ  ِكرـش  زا  ار  دوخ  دـنک ، شـالت  ناـسنا  هک  تسا  نیا  نآ  ِهار   (1) .دوش

مهارف ار  وا  ینّابر  ياهدادعتسا  ییافوکـش  هنیمز  ریـسفت و  ار  ناسنا  ات  دیآ  یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  رگید ، ترابع  هب  دشاب ؛
.دبای تسد  یناسنا  تاجرد  نیرتالاب  هب  ات  دنک 

هدیکچ

تسا هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  رون »  » هروس هیآ 55  و  ءایبنا »  » هروس هیآ 105  رد  تیعطاق  مامت  اب  یتیگ  رـسارس  رب  ناحلاص  تیمکاح 
نارظتنم يا ، هعماج  نینچ  هب  ندیـسر  يارب  .تسا  یفخ  یلج و  كرـش  هنوگ  ره  زا  ِصلاخ  بان و  دیحوت  تیمکاح  ییاهن ، فده  و 

.دنشاب حلاص  دیاب  دوخ  حلصم 

ُتُومَأ َال  یَح  اَنَأ  َمَدآ  َْنبا  ای  ْرِقَتْفَت  َال  ًاِینَغ  َْکلَعْجَأ  َکـُتْرَمَأ  اَـمِیف  ِینْعِطَأ  ُرِقَْتفَأ  اـَل  ِینَغ  اـَنَأ  َمَدآ  َْنبا  اـی  یِـسْدُْقلا  ِثیِدَْـحلا  ِیف  َو  - » 1
ْنُک یَّشِلل ِء  ُلوُقَت  َْکلَعْجَأ  َُکتْرَمَأ  اَمِیف  ِینْعِطَأ  ُنوُکیَف  ْنُک  یَّشِلل ِء  ُلُوقَأ  اَنَأ  َمَدآ  َْنبا  ای  ُتوُمَت  َال  ًایَح  َْکلَعْجَأ  َُکتْرَمَأ  اَـمِیف  ِینْعِطَأ 

ص376. ج90 ، راونالاراحب ، ُنوُکیَف ؛»
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نآ زا  سپ  ناهج  تیعضو  روهظ و  زا  فده  هب  رظان  تایآ 

مَلاع هرابود  تایح  يزبسرس و 

هدنز نآ  گرم  زا  دعب  ار  نیمز  دنوادخ  دـینادب   (1) ؛)) نُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِتایْآلا  ُمَُکل  اَّنَیب  ْدَـق  اِهتْوَم  َدـَْعب  َضْرَْألا  یْحی  ّللا 
�

ه َّنَأ  اوُمَلْعا  ))
یمّرخ يزبسرـس و  تعیبط و  ندش  رادیب  هب  هیآ ، نیا  رد  .دینک  هشیدـنا  دـیاش  میدرک ، نایب  امـش  يارب  ار  دوخ )  ) تایآ ام  دـنک ! یم 

يا هزات  ناج  تعیبط  میالم ، میـسن  شزو  يراهب و  باتفآ  ندیبات  ناراب و  شراب  رثا  رد  .تسا  هدش  هراشا  درـس ، ناتـسمز  زا  دعب  نآ 
هیآ و همه  اه  نیا  .دـیآ  یمرد  شوج  بنج و  هب  نیمز  ایوگ  ناهایگ ، شیور  اب  دـنریگ و  یم  هفوکـش  گرب و  ناـتخرد  دریگ و  یم 

.دزادنا یم  داعم  أدبم و  دای  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یهلا  تمحر  تردق و  هناشن 

.تسا مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ریگارف  تلادع  رون  اب  نیمز  ندش  هدـنز  نآ ، دـنراد و  یمرب  هدرپ  يرت  مهم  تقیقح  زا  تایاور   
یم يا  هزات  ناج  تلادـع ، ققحت  صلاـخ و  ِدـیحوت  تیمکاـح  اـب  تسا  هدُرم  یتلادـع  یب  ضیعبت و  كرـش ، رفک ، رثا  رد  هک  ینیمز 

.دنیآ یم  دجَو  هب  همه  مدآ  ملاع و  دریگ و 

: دیآ یم  باسح  هب  هدُرم  رفاک  تسا و  گرم  هلزنم  هب  رفک  نآرق ، رظنم  زا 

هک ار  يدارفا  ات  تسا ، نیبم  نآرق  رکذ و  طقف  ینامسآ ) باتک   ) نیا

.17 هیآ دیدح ، - 1
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«، ًاـیَح َناـک  نَـم   » ربارب رد  ینعی  ؛(1)  ددرگ مّلـسم  ناـنآ  رب  باذـع  ناـمرف  و  دوش ) تّجح  ماـمتا  نارفاـک  رب  و   ) دـهد میب  دـنا  هدـنز 
: هدمآ رگید  ياج  رد  .تسا  هدش  هداد  رارق  نیرفاکلا » »

تسا یسک  دننامه  دورب ، هار  مدرم  نایم  رد  نآ  اب  هک  میداد  رارق  شیارب  يرون  میدرک و  هدنز  ار  وا  سپس  دوب ، هدرم  هک  یـسک  ایآ 
ابیز و   ) هدـش نییزت  دـنداد ، یم  ماجنا  هک  یتشز )  ) لامعا نارفاک ، يارب  هنوگ  نیا  ددرگن !؟ جراخ  نآ  زا  دـشاب و  اـه  تملظ  رد  هک 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  هدش  ندش » هدنز   » هب ندروآ ،» نامیا   » زا اج  نیا   (2) .تسا هدرک ) هولج 

رد تسا و  نآ  لها  ِرفک  نیمز ، ِندرم  زا  روظنم  دـنادرگ و  یم  هدـنز  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ترـضح  هلیـسو  هب  ار  هدرم  ِنیمز  دـنوادخ ،
: تسا هدمآ  دهع » ياعد   » رد هک  هنوگ  نامه  دیآ ؛ یم  ایحا »  » يارب ترضح  تفگ ، ناوت  یم  عقاو  رد   (3) .تسا هدُرم  رفاک  تقیقح ،

(4) و !« نادرگب هدنز  ار  تناگدنب  دابآ و  ار  تیاهرهش  وا  هلیسو  هب  ایادخ ، »

تایآ 69 70. سی  نیِرفاْکلا ؛)) یَلَع  ُلْوَْقلا  َّقِحی  ایَح َو  َناک  ْنَم  َرِْذنِیل  ٌنیبُم *  نآرق  ٌرْکِذ َو  َّالِإ  َوُه  ْنِإ  - )) 1
َنیِرفاْکِلل َنیُز  َِکلذَک  اْهنِم  ٍجِراِخب  َسَیل  ِتاُملُّظلا  ِیف  ُُهلَثَم  ْنَمَک  ِساَّنلا  ِیف  ِِهب  یشْمی  ًارُون  َُهل  اْنلَعَج  ُهانییْحَأَف َو  ًاتیَم  َناک  ْنَم  َأ َو  - )) 2

هیآ 122. ماعنا ، نُولَمْعی ؛)) اُوناک  ام 
دعب مئاقلاب  یلاعت  ّللا 

�
ه ییحی  لاق : اِهتْوَم )) َدَْعب  َضْرَْألا  یْحی  ّللا 

�
ه َّنَأ  اوُمَلْعا  : )) لج زع و  ّللا 

�
ه لوق  یف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  نع  - » 3

ص 242. ج 5 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  يزیوح ، یسورع  یلع  دبع  تیم ؛» رفاکلا  اهلهأ و  رفک  اهتومب  ینعی  اهتوم ،
ص 111. ج 99 ، راونالاراحب ، كَداَبِع ؛» ِِهب  یْحَأ  َكَداَِلب َو  ِِهب  ّللا 

�
َّمه ِرُمْعا  َو  - » 4
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يایحا يارب  دشر و  عناوم  ندرک  فرطرب  يارب  ینعی  تساتسار ؛ نیمه  رد  ًاقیقد  هدش ، ترضح  مشخ  رهق و  ریـشمش و  زا  نخـس  رگا 
.دنرب یم  ریشمش  هب  تسد  ناملاظ ، لاگنچ  زا  نامولظم ، تاجن  ملاع و 

، دـنرادرب متـس  ملظ و  زا  تسد  هتفگ و  کیبل  ار  وا  يادـن  اه  ناسنا  مامت  رگا  .دـیآ  یم  تاجن  تیادـه و  يارب  وا  رگید ، تراـبع  هب 
بلطایند يا  هدع  یهاوخ  هدایز  اب  رما  نیا  تسا و  ملظ  زا  يرود  تلادع و  وا  راعـش  نوچ  اما  درب ، دـهاوخن  ریـشمش  هب  تسد  زگره 

نامرف هب  تّجح ، مامتا  زا  دعب  ناشیا  هک  تساج  نیا  .دنزیخ  یمرب  شترـضح  اب  هزرابم  هب  هدرک و  ملع  دـق  وا  ربارب  رد  دراد ، تافانم 
.دراد یمرب  نایم  زا  ار  نانآ  یهلا 

هک ار  يریشمش  دنتفایرد ، ار  ترـضح  یهلا  تیرومأم  هدوب و  ربخاب  دوخ  تیعـضو  زا  نوچ  نانمـشد ، هک  تساج  نیا  یـساسا  هتکن 
مهیلع ناموصعم  هب  لعج و  ار  تیاور  اه  هد  تسد ، هب  ملق  نارودزم  ندرک  ریجا  اب  دندنادرگرب و  مدرم  تمـس  هب  دوب  ناشدوخ  هیلع 

دوخ شود  زا  ار  ریـشمش  هام  تشه  وا   » ای و  درادن » ریـشمش  زج  يراک  يدهم  ترـضح  : » هک نیماضم  نیا  هب  دنداد ؛ تبـسن  مالـسلا 
«! دروآ یمن  نییاپ 

نهذ رد  ترضح  زا  نشخ  يا  هرهچ  هدش  ببس  لهاج ، لفاغ و  ناتـسود  يوس  زا  نآ  راشتنا  نانمـشد و  يوس  زا  ثیداحا  نیا  لعج 
دوخ تدارا  نداد  ناشن  يارب  يا  هدع  دیآ و  یم  نهذ  هب  زین  ریشمش  دوش ، یم  هدرب  ترضح  مان  ات  هک  يا  هنوگ  هب  دریگب ، لکش  اه 

! مینک هدامآ  ترضح  ریشمش  يارب  ار  دوخ  ندرگ  دنیوگ : یم  ترضح ، هب 

دیاب ناشیا  میا ! هدرک  یفرعم  لتاق  هتساوخان  ار  وا  ام  هک  تسا  نیمه  هدش  ناشیا  هب  هک  یملظ  نیرت  گرزب  تفگ ، ناوت  یم  نیقی  هب 
یمرخ يزبسرس و  هک  دوش  یفرعم  يا  هنوگ  هب 
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(1) .دوش یعادت  ترضح  مان  رانک  رد 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

وا .تسا  لاسدرخ  دنزرف  يارب  نابرهم  ردام  دازمه و  ردارب  زوسلد ، ردپ  وا  .دش  هارمه  سونأم و  وا  اب  ناوت  یم  هک  تسا  یـسک  ماما 
سپ ناهج  تیعـضو  یبوخ ، هب  ناوت  یم  تایاور  تایآ و  ریاس  هیآ و  نیا  هب  هجوت  اب      (2) .تساه یتخس  دیادش و  رد  ناگدنب  هانپ 

تسا : هدمآ  فارعا »  » هروس هیآ 96  رد  .درک  میسرت  ار  روهظ  زا 

اب  (3) .میدوشگ یم  اه  نآ  رب  ار  نیمز  نامسآ و  تاکرب  دندرک ، یم  هشیپ  اوقت  دندروآ و  یم  نامیا  اه ، يدابآ  اهرهش و  لها  رگا  و 
مدرم لکـشم  هک  يا  هنوگ  هب  تفرگ ، دهاوخ  رب  رد  ار  ملاع  نیمز  نامـسآ و  زا  تکرب  ریخ و  اوقت ، تلادـع و  ققحت  ملظ و  يدوبان 

هک دسر  یم  تداعـس  دشر و  زا  يدـح  هب  هعماج  تیعـضو   (4) .دـننک کمک  وا  هب  ات  دـنبای  یمن  یقحتـسم  هک  تسا  نیا  ناـمز  نآ 
: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

دوعـسم نارکیب ؛ رهم  يدابآ ، هاـش  نسح  دـمحم  ك.ر : ترـضح  تبحم  رهم و  زا  ییاـه  هولج  عوضوم  اـب  رتشیب  ییانـشآ  تهج  - 1
راظتنا یـصصخت  هماـن  لـصف  رد  نآ  زا  يا  هصـالخ  هک  تمحر ، میمـش  یناـحور ، قداصدـمحم  دیـس  و  رهم   ریم  ییاـقآ ، دیـسروپ 

.تسا هدمآ  ( 12 هرامش 11 و   )
ج1، یفاک ، دآَّنلا ؛» ِهیِهاَّدـلا  ِیف  ِداَبِْعلا  ُعَْزفَم  ِریِغَّصلا َو  ِدـَلَْولِاب  ُهَّرَْبلا  ُّمُأـْلا  ُقیِقَّشلا َو  ُخَأـْلا  ُقیِفَّشلا َو  ُدـِلاَْولا  ُقِیفَّرلا َو  ُسِینَأـْلا  ماـمْالا  - » 2

.ِِهتاَفِص مامْالا َو  ِلْضَف  ِیف  ٌعِماَج  ٌرِداَن  ٌبَاب  هجحلا ، باتک  ص200  ،
(( نُوبِسْکی اُوناک  اِمب  ْمُهانْذَخَأَف  اُوبَّذَک  ْنِکل  ِضْرَْألا َو  ِءامَّسلا َو  َنِم  ٍتاکََرب  ْمِهیَلَع  انْحَتََفل  اْوَقَّتا  اُونَمآ َو  يرُْقلا  َلْهَأ  َّنَأ  َْول  َو  - )) 3

ِهِِّرِبل َال  ِِهتَقَدَِصل َو  ًاعِـضْوَم  ٍِذئَمْوی  ْمُْکنِم  ُلُجَّرلا  ُدِجی  َال  اَِهتاَکََرب َو  يِْدُبت  اَهَزُونُک َو  ُضْرَْألا  ُرِهُْظت  ٍذـِئَنیِحَف  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما  - » 4
ص338. ج52 ، راونالاراحب ، نِینِمْؤُْملا ؛» َعیِمَج  یَنِْغلا  ِلوُمُِشل 
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زاین لام  هب  یـسک  هچ  دهد : ادـن  دـهد  یم  نامرف  شا  يدانم  هب  هک  نیا  ات  دریگ ، یم  رب  رد  ار  مدرم  نانچ  يدـهم  ترـضح  تلادـع 
ار شزرا  یلقع ، يرکف و  دـشر  تهج  هب  رگید ، يوس  زا  دـنرادن و  یلام  لکـشم  اریز  ) دزیخ یمنرب  مدرم  نایم  زا  سک  چـیه  دراد ؟
هب تمدـخ  يونعم و  روـما  رد  تباـقر  هکلب  ددرگ ، يوـیند  یلاـم و  لـئاسم  رد  تباـقر  ببـس  اـیند  هب  صرح  اـت  دـننیب  یمن  لاـم  رد 

راد و هنازخ  دزن  ورب  دیوگ : یم  ترـضح  .مهاوخ  یم  لام  نم  دیوگ : یم  هک  رفن  کی  رج  هب  تسا ، هتفرگ  رب  رد  ار  هعماج  نارگید ،
ار دوخ   ) دوش و یم  نامیـشپ  وا  دـنک ، یم  لاـم  زا  رپ  ار  وا  ِنماد  راد  هنازخ  یتقو  یهدـب ! لاـم  نم  هب  تسا  هداد  ناـمرف  يدـهم  وگب 
( تیونعم زا   ) ار نانآ  هچنآ  زا  ناشنیرت  ناوتان  متسه و  دمحم  تّما  نیرتراک  عمط  نیرت و  صیرح  نم  دیوگ : یم  دنک .) یم  تمالم 

نینچ مه   (1) .میریگ یمن  سپ  میداد ، یـسک  هب  هک  يزیچ  ام  دیوگ : یم  راد  هنازخ  و  دنادرگ ، یمرب  ار  لام  اذل  تسا ؛ هتفرگ  رب  رد 
لد هک  نیا  نآ  درک و  هدافتـسا  نآ  زا  ناوت  یم  ار  یفیرظ  بلطم  هروـس ، نیا  مهدزناـش  هیآ  ینعی  هیآ ، نیا  زا  شیپ  هیآ  هب  هجوـت  اـب 
هدش دوخ  دوبعم  هجوتم  هناعشاخ  هناقشاع و   (2)، رشب لقع  رکف و  دشر  ترضح و  روهظ  اب  دنا ، هدُرم  هانگ  تلفغ و  رثا  رد  هک  ییاه 

اب و 

اَّلِإ ِساَّنلا  َنِم  ُموُقی  اَمَف  ٌهَجاَح  ِلاَْملا  ِیف  َُهل  ْنَم  ُلوُقی  يِداَنی  ًایِداَنُم  َُرمْأی  یَّتَح  ُُهلْدَع  ْمُهُعَـسی  َو   :» هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  - 1
ُهَلَعَج اَذِإ  یَّتَح  ُثْحا  َُهل  ُلوُقیَف  ًالاَم  ِینیِطُْعت  ْنَأ  َكُُرمْأی  يِدـْهَْملا  َّنِإ  َُهل  ْلُقَف  َنِزاَْخلا  ِینْعی  َناَّدَّسلا  ِْتئا  ُلوُقیَف  اـَنَأ  ُلوُقیَف  ٌدِـحاَو  ٌلُـجَر 

؛» هاَنیَطْعَأ ًائیَش  ُذُخَْأن  َال  اَّنِإ  َُهل  ُلاَقیَف  ُْهنِم  ُلَبْقی  َال  ُهُّدُریَف َو  ْمُهَعِسَو  اَّمَع  َزَجْعَأ  ًاسْفَن  ٍدَّمَُحم  ِهَّمُأ  َعَشْجَأ  ُْتنُک  ُلوُقیَف  َمِدَن  ُهَزَْربَأ  ِهِرْجَح َو  ِیف 
ص 92. ج51 ، راونالاراحب ،

، یفاک مُهُماَلْحَأ ؛» ِِهب  ْتَلَمَک  ْمَُهلوُقُع َو  اَِهب  َعَمَجَف  ِداَبِْعلا  ِسوُءُر  یَلَع  ُهَدی  ّللا 
�

ه َعَضَو  اَنُِمئاَق  َماَق  اَذِإ  َلاَق  مالسلا  هیلع  ٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  - » 2
ص25. ح21 ، لقعلا ، باتک  ص25 ، ج1 ،
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لاعتم دـنوادخ  زا  زور  ره  هک  تسا  یتساوخرد  ناـمه  نیا  (1) و  .دـنبای یم  تسد  هبیط  تایح  هب  دوخ ، يالوم  زا  يوریپ  تعاـطا و 
(2) !« نادرگب هدنز  ار  تناگدنب  وا  هطساو  هب  ایادخ ، : » میهاوخ یم 

روهظ ماگنه  یبیغ  ياهدادما 

نامرف ناوریپ   ) اـیآ  (3) ؛)) رُومُْألا ُعَجُْرت  ّللا 
�

ه َیلِإ  ُْرمَْألا َو  یُِـضق  ُهَِکئـالَْملا َو  ِماـمَْغلا َو  َنِم  ٍلَـلُظ  یف  ّللا 
�

ه ُمُهِیتْأـی  ْنَأ  ـَّالِإ  َنوُرُْظنی  ْلَـه  ))
نانآ يوس  هب  اهربا  زا  ییاه  هیاس  رد  ناگتشرف ، دنوادخ و  هک  دنراد  راظتنا  نشور ) ياه  همانرب  اه و  هناشن  همه  نیا  زا  سپ  ناطیش ،

هب اهراک  همه  و  هدـش ، ماجنا  زیچ  همه  و  تسا !؟ لاحم  يزیچ  نینچ  هک  نیا  اب  دـنراذگب ، ناـشرایتخا  رد  يا  هزاـت  لـیالد  و   ) دـنیایب
ار هیآ  نامه  رگید ، تایاور  و  تمایق »  » هب رظان  ار  هیآ  دراوم  زا  يرایـسب  رد  تاـیآ ، ِلـیذ  هدراو  تاـیاور  .ددرگ  یمزاـب  ادـخ  يوس 

ریـسفت رد  هللا  همحر  یئابطابط  همـالع  ار  نآ  ّرـس  .دـنک  یم  یفرعم  روهظ »  » هب طوبرم  ار  هیآ  ناـمه  موس  هتـسد  و  تعجر »  » هب رظاـن 
هب ام   » کی دنراد و  كارتشالا » هب  ام   » کی تمایق  (5) و  تعجر روهظ ، هک  تسا  نیا  نآ  (4) و  دنک یم  نایب  هیآ  نیمه  لیذ  نازیملا 

رانک اه  باجح  هدرپ و  ینعی  تسا ؛ قح  روهظ  یلجت و  هس ، نیا  كرتشم  هجو  زایتمالا .»

، لـحن نُولَمْعی ؛)) اُوناـک  اـم  ِنَسْحَأـِب  ْمُهَرْجَأ  ْمُهَّنیِزْجََنل  ًهَبیَط َو  ًهاـیَح  ُهَّنییُْحنَلَف  ٌنِمُْؤم  َوُـه  یثـْنُأ َو  ْوَأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاـِحلاص  َلِـمَع  ْنَم  - )) 1
.97 هیآ

.دهع ياعد  زا  يزارف  نانجلا ، حیتافم  كَداَبِع ؛)) ِِهب  یْحَأ  َو  - )) 2
.210 هیآ هرقب ، -  . 3

ص 106. ج 2 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  - 4
عالطا يارب  .دتفا  یم  قافتا  روهظ  نارود  رد  هک  تسا  یتعجر  زا  ریغ  تمایق و  زا  لبق  روهظ و  زا  دعب  تسا  يا  هرود  تعجر  نیا  - 5

هرامش 3. همیمض  ك.ر : رتشیب 
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يزور ماـت و  یّلجت  زور  تماـیق  زور  تسا ؛ زورب  روهظ و  نیا  ِنازیم  رد  نآ  تواـفت  اـما  .دوـش  یم  نشور  همه  يارب  قیاـقح  هتفر و 
رتـمک تعجر  زا  روهظ  نارود  رد  رتـمک و  تماـیق  زا  تعجر  نارود  رد  یلجت  نیا   (1) .دوش یم  راکـشآ  ناهنپ  ِروما  همه  هک  تسا 

.دوش یم  عقاو  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  تسا  يا  هرود  هس  دنتقیقح و  کی  زا  هلحرم  هس  هجیتن ، رد  تسا ؛

(2) .دنک یم  دییأت  ار  هلحرم  هس  نیا  زین  تسا  هدش  دراو  میهاربا »  » هروس هیآ 5  لیذ  هک  یتایاور 

قلعت نیا  رب  یهلا  تنـس  هچرگ  تسا ؛ روهظ  ماگنه  رد  یبیغ  ياهدادما  هرابرد  هدمآ ، ثحب  دروم  هیآ  لیذ  هک  تایاور  زا  يا  هتـسد 
تکرح تساوخ و  لابند  هب  یهلا  دادـما  دـش و  دـهاوخن  هداد  جرف  نذا  دـنهاوخن ، ار  رییغت  لوحت و  ًاتقیقح  مدرم  اـت  هک  تسا  هتفرگ 

، دـندروآ نادـیم  هب  هناـصلاخ  دنتـشاد  ناوت  رد  هچنآ  یتقو  تسا ؛ تیعقاو  نیا  زا  ینـشور  هنومن  ردـب ، گـنج  يارجاـم  .تسا  مدرم 
(3) .داتفا دهاوخ  قافتا  نیمه  مه  روهظ  هرابرد  .درک  ناشلاح  لماش  ار  دوخ  ترصن  نامسآ  نیمز و  زا  مه  دنوادخ 

.9 هیآ قراط ، ِرئارَّسلا ؛)) یَْلُبت  َمْوی  - )) 1
َمْوَی ِهَّرَْکلا َو  َمْوَی  ُِمئا�قلا َو  ُموُقَی  َمْوَی  ّللا 

�
ه ّیَأ 

ُمـا� لوقی : مالـسلا  هیلع  رفعجاـبأ  تعمـس  لاـق : طاـنحلا  ینثم  نع  لاـصخلا  باـتک  یف  - » 2
ص 526. ج 2 ، نیلقثلارون ، ریسفت  يزیوح ، یسورع  یلع  دبع  ِهَم�یِقلا ؛»

یسررب و  دیدح »  » و 25 دعر »  » هروس هیآ 11  لثم  یتایآ  زا  هدافتـسا  اب  روهظ » ياـه  هنیمز  طیارـش و   » ناونع تحت  عوضوم  نیا  - 3
دروم ینامعن ، هبیغلا  زا  باب 15  لثم  دراد ، دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  يددـعتم  تایاور  اه و  تّما  هرابرد  نآرق  رظنم  زا  دـنوادخ  هریس 

، حالف یبتجم  روهظ ، طیارـش  نایفـسوی ؛ يدـهم  هرامـش 19 ؛ دوـعوم ، قرـشم  ینیئآ ، ه�للا  ترـصن  ك.ر : .تـسا  هـتفرگ  رارق  ثـحب 
، ینیئان یضترم  ش11و12 ؛ راظتنا ، همان  لصف  روهظ ،» يزاس  هنیمز  ، » ینیبم رکاف  دـمحم  ش7 ؛ راظتنا ، همان  لصف  روهظ ،» تامدقم  »
، ینورد تالوحت  ، » نارمچ یفطـصم  ç è، روهظ عناوم  طیارـش و  یلو ، داتـسا  نیـسح  و 3 ؛ ش2  راظتنا ، همان  لـصف  ناـناج ، ناـج و 

ّتنس يدهم و  ماما  ، » یناتسورس یعیفـش  میهاربا  نازاس ، هدنیآ  هدنیآ و  یتشد ، دمحم  ش1 ؛ دوعوم ، هلجم  گرزب ،» بالقنا  همدقم 
ش33. دوعوم ، هلجم  یهلا ،» ياه 
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: هدش تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

ناگتـشرف هاگ  نآ  هتـشارفارب ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  مچرپ  فجن ، يالاب  رد  منیب  یم  ار  تیب  لها  مئاق  اـیوگ 
یناگتـشرف مامت  .تسا  هدش  حرطم  ناشیا  يرای  يارب  ناگتـشرف  لوزن  زا  نخـس  يددعتم ، تایاور  رد   (1) .دنیآ یم  دورف  وا  رب  ردـب 

 (2) .دنباتشب شا  يرای  هب  ات  دنتسه  روهظ  رظتنم  دنا و  هتشگنرب  دنا ، هدمآ  نیمز  هب  ایبنا  يرای  يارب  هک 

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  بکرم  هرابرد  يرگید  مهم  ثیدح  رد   

ریبعت  (3) .تساه جدوه  نیا  زا  کی  مادـک  رد  ناـشیا  تسین  صخـشم  دـنیآ و  یم  دورف  فجن ) ) هفوک تشپ  رد  رون  زا  جدوه  تفه 
کی مادک  رد  ناشیا  تسین  صخشم   » هک نیا  و  دیآ » یم  دورف  هک  رون  زا  یجدوه  »

َرَشَن مُکِفجن ، َقوف  ا�لَع  ا�ذإف  مُکَفََجن ، ا�لَع  دَق  یتیب  ِلهأ  ِمئاقب  ّینأک  هزمحابأ ، ا�ی  لاق : مالـسلا ، هیلع  رفعج  یبأ  نع  هزمح ، یبأ  نع  - » 1
ص 449. ج 1 ، ناهربلا ، ریسفت  ینارحب ، مشاه  دیس  ٍرَْدب ؛» ُهَِکئا�لَم  ِْهیَلَع  ْتَّطَحنا  ا�هَرَشَن  ا�ذِإَف  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ّللا 

�
ه ِلوُسَر  َهَیآر 

َنِیفِدْرُملا َنیمِّوَسُملا َو  ِهکئالملِاب  ّللا 
�

ه ُهَرَصََنل  مالسلا  هیلع  ٍدّمَُحم  ِلآ  ُِمئا�ق  َجَرَخ  ْدَق  َْول  لوقی : مالسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  رفعجابأ  - » 2
زین و  ح 22 . باب 13 ، هبیغلا ، یناـمعن ، ِهِراـ�سَی ؛» ْنَع  ُلیفا�رـسإ  ِِهنیمَی و  ْنَع  کیم 

�
ُلـیئا ُهَمـا�مأ َو  ُلـیئربَج  ُنوکی  َنِیبوُّرَکلا  َنیلَْزنُملا َو  َو 

، ینارحب مشاه  دیس  ج40 و 48 . باب 27 ، ج52 ، راونالاراحب ، ح 22 و  ، 13 باب هدونج و  هفص  یف  ، 19 باب ص251 ، نامه ، ك.ر :
ص449. ج1 ، ناهربلا ، ریسفت 

: َلا�ق ُْرمَْألا .)) یُِـضق  ُهَِکئالَْملا َو  ِمامَْغلا َو  َنِم  ٍلَلُظ  ِیف  : )) �یلا�عَت ِِهلوق  یف  مالـسلا ، هیلع  رفعج  وبأ  لاـق  لاـق : رباـج ، نع  یـشایعلا : - » 3
ریـسفت يزیوح ، یـسورع  یلع  دبع  لِْزنَی ؛» َنیح  اذـ�هف  هفوکلا ، ِرْهَظ  یف  ُلِْزنَی  َنیح  َوُه ، اهّیأ  یف  ُمَْلُعی  ا�ل  ٍرُون ، ْنِم  ٍبا�ِبق  ِْعبَـس  یف  ُلِْزنَی 

ص206. ج1 ، نیلقثلا ، رون 
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.تسا هژیو  یسررب  هجوت و  ّلحم  یتینما ، تاکن  تیاعر  بکرم و  نیا  یگژیو  رظن  زا  تساه ،» نیا  زا 

ترـضح طسوت  اصع  ندز  اب  صاخ  یگنـس  زا  بآ  همـشچ  هدزاود  ندـش  يراج  يارجاـم  هک  هرقب »  » هروس هیآ 60  لـیذ  نینچ  مه 
: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تسا  هدش  حرطم  نآ ، رب  مالسلا  هیلع  یسوم 

دوخ اب  اذغ  بآ و  یسک  تسین  يزاین  دنز : یم  ادص  ترـضح  يدانم  دنوش ، یم  جراخ  هکم  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یتقو 
ییاه همشچ  دنک ، یم  قارتا  ناوراک  اجک  ره  تسا و  ناشیا  دزن  هدوب ، مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  دزن  هک  یگنـس  هک  ارچ  درادرب ،

(1) .دوش یم  باریس  تسا ، هنشت  سک  ره  ریس و  تسا ، هنسرگ  سک  ره  سپ  دوش ؛ یم  يراج  نآ  زا 

ناربج تصرف 

اُهنامیإ ًاسْفَن  ُعَْفنی  َکِّبَر ال  ِتایآ  ُضَْعب  یتْأی  َمْوی  َکِّبَر  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأی  ْوَأ  َکُّبَر  ِیتْأی  ْوَأ  ُهَِکئالَْملا  ُمُهِیتْأـَت  ْنَأ  ـَّالِإ  َنوُرُْظنی  ْلَـه  ))
هب گرم )  ) ناگتشرف هک  دنراد  راظتنا  نیا  زج  ایآ   (2) ؛)) نوُرِظَْتنُم اَّنِإ  اوُرِظَْتنا  ُِلق  ًاریَخ  اِهنامیإ  یف  ْتَبَـسَک  ْوَأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل 

و  ) تراگدرورپ تایآ  زا  یضعب  ای  دیایب ، اه  نآ  يوس  هب  شدوخ )  ) دنوادخ ای  دنیآ ، ناشغارس 

َیسُوم ُرَجَح  ُهَعَم  َلَمَح  َو  ًابا�رَش ، ًاما�عَط َو �ال  ٌدَحَأ  َّنَلِمْحَی  َا �ال �ال  ِهیِدا�نُم : يدا�ُنی  َهَّکَم  ْنِم  ُِمئا�قلا  َجَرَخ  ا�ذإ  مالسلا  هیلع  رفعجوبا  لاق  - » 1
ْتَیِوَر َيِوَر َو  ًانا�ئْمَظ  َنا�ک  ْنَم  َو  َِعبَش ، ًاِعئا�ج  َنا�ک  ْنَمَف  ٌنُویُع ، ُْهنِم  ْتَرَجَْفنا  ّلإ 

�
ا ًالِْزنَم  ُلِْزنَی  �الَف  ٍریَِعب ، ُْرقِو  َوُه  مالـسلا َو  هیلع  َنا�رْمِع  ِنب 

یلع نب  دمحم  ك.ر : ص 84 و  ج 1 ، نیلقثلارون ، ریسفت  يزیوح ، یـسورع  یلع  دبع  هَفوُکلا ؛» ِرْهَظ  ْنِم  َفجَّنلا  اُولِْزنَی  �یّتَح  ْمُهُّبا�وَد 
ص307. باب 19 ، ص238 و  ح28 ، ، 13 باب هبیغلا ، ینامعن ، ص670 و  ، 26 باب ج2 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  هیوباب ، نب 

هیآ 158. ماعنا ، - 2
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هدرواین نامیا  ًالبق  هک  يدارفا  ندروآ  نامیا  دریذـپ ، قّقحت  تراگدرورپ  تایآ  زا  یـضعب  هک  زور  نآ  اـما  زیخاتـسر !؟) ياـه  هناـشن 
یتسردان تاراظتنا  نینچ  امش  هک  نونکا  : ) وگب تشاد ؛ دهاوخن  ناشلاح  هب  يدوس  دنا ، هدادن  ماجنا  یکین  لمع  ناشنامیا  رد  ای  دنا ،

نایاپ رد  .دراد  هراشا  نادناعم  ياجیب  تاعقوت  هب  روبزم ، هفیرش  هیآ  .میشک   یم  ار ) امـش  رفیک   ) راظتنا مه  ام  دیـشکب ! راظتنا  دیراد )
رادـیدپ ناتگرم ) مئالع  ای   ) زیخاتـسر ياه  هناشن  هک  هاگ  نآ  تسین ؛ یگـشیمه  هتـشذگ ؛ ناربج  ندروآ و  ناـمیا  ِتلهم  هدـمآ : هیآ 

رظتنم دیرادن ، لوبق  رگا  .درادن  يدوس  ناتلاح  هب  ندروآ  يور  ریخ  لامعا  هب  نتـشادرب و  هانگ  زا  تسد  ای  ندروآ  نامیا  رگید  دش ،
.دینیبب دوخ  ار  تقیقح  نیا  ات  دیشاب 

هب طوبرم  ار  هیآ  نیا  تایاور ، زا  يا  هتـسد  دـش ، ناـیب  تاـیآ  ندوب  يدـُعب  دـنچ  رد  هرقب »  » هروس هیآ 210  لیذ  هک  یناـیب  ناـمه  هب 
هدش و هتـشادرب  تّجح  تمایق ، زا  شیپ  زور  لهچ  هک  نیا  هلمج  زا  دتفا ؛ یم  قافتا  تمایق  ییاپرب  هناتـسآ  رد  هک  دنناد  یم  یثداوح 

(1) .دوش یم  هتسب  هبوت  ِرد 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  دنناد ؛ یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هب  طوبرم  ار  نآ  رگید ، هتسد  اما 

یم ار  یهلا  مارح  لالح و  هک  دراد  دوجو  یتّجح  دنوادخ  فرط  زا  نیمز  يور  رد  هتسویپ  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 1
ماگنه نیا  رد  تمایق ؛ زا  لبق  زور  لهچ  رگم  دوش ، یمن  هتـشادرب  تّجح  دنک و  یم  توعد  گرزب  زیزع و  يادـخ  هار  هب  دـسانش و 
.درادن يا  هدیاف  شندروآ  نامیا  رگید  دشاب ؛ هدرواین  نامیا  عقوم  نآ  ات  هک  یسک  هدش و  هتـسب  هبوت  باب  دوش ، یم  هتـشادرب  تّجح 

َْمل ا�ُهنا�میا  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  ا�ل  َِهبْوَّتلا َو  ُبا�ب  َِقلْغُأ  َهَّجُْحلا  ْتَِعفُر  ا�ذِاَف   )... دوش یم  اپرب  اه  نآ  رب  تمایق  دـنیادخ و  تاـقولخم  نیرتدـب  اـه  نآ 
ح 24. ص357 ، باب 22 ، ج1 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  ...هَّجُحلا ؛») َعَفَْرت  ْنَا  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت 
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(1)« .تسا مئاق  ترضح  مایق  ...َکِّبَر )) ِتایآ  ُضَْعب  یتْأی  َمْوی   )) زا روظنم  : » دنیامرف یم 

ناش ییاهر  یهابت و  رفک و  زا  نانآ  تاجن  رشب و  همه  تیاده  يارب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  نیا  تسا  یعطق  مّلـسم و  هچنآ 
: دشاب لیذ  رما  ود  زا  یکی  دناوت  یم  هیآ  دارم  یتیعضو ، نینچ  اب  .دوش  یمن  هتسب  هبوت  باب  ناشیا  روهظ  اب  دیآ و  یم  طاطحنا  زا 

ياـج رد  و  روهظ ، هن  هدـمآ ، جورخ »  » »(2) و مایق  » ریبعت نآ ، لیذ  هدراو  تاـیاور  رد  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ؛ ترـضح  ماـیق  دارم ، . 1
.تسا هلصاف  مایق  روهظ و  نیب  هدش  تباث  دوخ 

مدرم ییاهر  يارب  درب و  یم  ریـشمش  هب  تسد  نانمـشد ، رب  تّجح  ماـمتا  حالـص و  ریخ و  هب  تیرـشب  همه  توعد  زا  دـعب  ترـضح 
، دننیب یم  دوخ  ربارب  رد  ار  یهلا  باذع  گرم و  هک  یتیعـضو  نینچ  رد  .دـنادرگ  یم  كاپ  نالهاان  دوجو  زا  ار  ملاع  هدرک و  مادـقا 

ندش قرغ  لاح  رد  دید  یتقو  نوعرف  تسا ؛ هنوگ  نوعرف يرارطـضا و  نامیا ، نیا  هک  ارچ  درادن ، يرثا  نارفاک  ندروآ  نامیا  رگید 
دوجو دنا ، هدروآ  نامیا  وا  هب  لیئارـسا  ینب  هک  یـسک  زج  يدوبعم ، چیه  هک  مدروآ  نامیا  : » تفگ درادن ، دوجو  یهار  چیه  تسا و 

« .يدوب نادسفم  زا  يدرک و  نایصع  ًالبق  هک  یلاح  رد  نآلا !؟ دومرف « : دنوادخ  »(3) و  .متسه نیملسم  زا  نم  درادن و 

: تسا هدش  نایب  تحارص  هب  رگید  ياج  رد  بلطم  نیا 

َْمل اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنی  َکِّبَر ال  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأی  َمْوی  : )) َّلَـج َّزَع َو  ّللا 
�

ه ِلْوَق  یف  مالـسلا ، اـمهیلع  دـمحم  نب  رفعج  قداـصلا  لاـق  - » 1
مامتو نیدـلا  لامک  هیوباب ، نب  یلع  نب  دـمحم  ّنِم ؛»

�
ا ِرَظَْتنُْملا  ِِمئا�قلا  َجوُرُخ  ینْعَی  ًاریَخ )) اـِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَـسَک  ْوَأ  ُلـْبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت 

ح 54. باب 1 ، ص357 ، ج2 ، همعنلا ،
، ینارحب مشاه  دیـس  ِْفیَّسلِاب ؛ ِهِما�ِیق  ِْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  ا�ُهنا�میإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  ا�ل  ٍِذئَمْوَیَف  لاق ... : هنأ  مالـسلا  هیلع  ّللادبع 

�
ه یبأ  نع  - 2

ح 3. ص501 ، ج2 ، ناهربلا ، ریسفت 
.91 هیآ سنوی ، - 3

نآرق رظنم  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رالاس :  www.Ghaemiyeh.comهلفاق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 133 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_121_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_121_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_121_3
http://www.ghaemiyeh.com


122 ص :

«، مدرک هبوت  نآلا  : » دیوگ یم  دسر ، یم  ارف  اه  نآ  زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  و  دـنهد ، یم  ماجنا  ار  دـب  ياهراک  هک  یناسک  يارب 
هدرک مهارف  ناشیارب  یکاندرد  باذـع  هک  دنتـسه  یناسک  اه  نیا  .دـنور  یم  ایند  زا  رفک  لاح  رد  هک  یناسک  يارب  هن  تسین و  هبوت 

(2)« .تسا نارفاک  يارب  باذع  مالسلا ) هیلع  يدهم  ترضح  ) وا تسا « : هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا   (1) .میا

دنا هتفر  ایند  زا  نامیا  یب  هک  نانیا  .تسا  مدرم  ناگدننک  هارمگ  تما و  ِناقفانم  تلالض و  رفک و  نارس  ِتعجر  هرابرد  هیضق  نیا  . 2
نانآ رگید ، ترابع  هب  درادـن ؛ يرثا  نانآ  ندروآ  نامیا  تعجر ، ماگنه  تسا ، هدـشن  تبث  ناشلمع  همان  رد  يریخ  لـمع  چـیه  اـی  و 
ناربج يارب  هن  دـنوش ، یم  هدـنادرگرب  ملاع  نیا  هب  دـندوب ، هدرک  لامعا  قح  هیلع  هک  ییاه  هئطوت  اـه و  ملظ  ناـیب  تازاـجم و  يارب 

: تسا هدش  هراشا  نآ  هب  سی » لآ  ترایز   » رد هک  تسا  یتقیقح  نامه  نیا  .هتشذگ 

نامیا رت  شیپ  هک  يدارفا  ندروآ  نامیا  هک  يزور  .تسین  نآ  رد  يدیدرت  چیه  تسا و  قح  مالـسلا ) مهیلع  تیب  لها  ) امـش تعجر 
(3) .تشاد دهاوخن  ناشلاح  هب  يدوس  دنا ، هدادن  ماجنا  یکین  لمع  ناشنامیا  رد  ای  دنا ، هدرواین 

ٌراَّفُک ْمُه  َنُوتوُمی َو  َنیذَّلا  َـال  َنآـْلا َو  ُْتُبت  یِّنِإ  َلاـق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَأ  َرَـضَح  اذِإ  یَّتَـح  ِتاـئیَّسلا  َنوـُلَمْعی  َنیذَِّلل  َُهبْوَّتلا  ِتَسَیل  َو  - )) 1
.18 هیآ ءاسن ، امیلَأ ؛)) ًاباذَع  ْمَُهل  انْدَتْعَأ  َِکئلوُأ 

ص181. هبیغلا ، ینامعن ، نیِِرفاَْکلا ؛» یَلَع  ًاباَذَع  َنِینِمْؤُْملا َو  یَلَع  ًهَمْحَر  ُنوُکی  - »... 2
ج راونالاراحب ، اریَخ ؛» اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَـسَک  ْوَأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنی  َمْوی ال  اَـهِیف  َبیَر  اـَل  ٌقَح  ْمُکَتَعْجَر  َّنَأ  َو  - » 3

ص 172. ، 53
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123 ص :

: هک تسا  يزور  نامه  نیا  دنوش و  یم  هداد  تعجر  نانآ  نانمـشد   (1)، مالـسلا مهیلع  همئا  ِتعجر  نارود  رد  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب 
«. ...اُهنامیإ ًاسْفَن  ُعَْفنی  «ال 

هدیکچ

مدرم لاح  لماش  نامـسآ  نیمز و  زا  يونعم  يّدام و  تکرب  ریخ و  لوحتم و  ملاع ، تیعـضو  تلادع ، ندش  ریگارف  ملظ و  يدوبان  اب 
.دش دهاوخ  هدنز  ناشیا ، زا  يوریپ  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  اب  هدرم ، ياه  لد  نیمز و  دش و  دهاوخ 

یحطـس رد  هتبلا  و  بازحا ، ردب و  گنج  دـننامه  زین  یهلا  ياهدادـما  ترـضح ، يادـن  هب  کیبل  رد  مدرم  هدارا  تساوخ و  لابند  هب 
.دش دهاوخ  نانمؤم  لاح  لماش  رت ، عیسو 

برض نتفای  نایاپ  ناملاظ و  رب  تّجح  مامتا  ترضح و  روهظ  اب  .تسین  یگـشیمه  ناریو ، هتـشذگ  حالـصا  ندروآ و  نامیا  ِتصرف 
ياه هناشن  ندـش  رادـیدپ  اـب  هک  ناـنچ  مه  تسا ؛ هنوگ  نوعرف  ناـمیا ، نیا  هک  ارچ  درادـن ، يدوس  ندروآ  ناـمیا  رگید  وا ، ِلـجالا 

.درادن دوجو  ناربج  يارب  یتصرف  رگید  زین  تمایق  ییاپرب 

هرامش 3. همیمض  ك.ر : تعجر  عاونا  هرابرد  - 1
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124 ص :

روهظ رصع 

«: رصع  » هکرابم هروس 

هراشا

اْوَصاَوت ِّقَْحلاـِب َو  اْوَصاَوتَو  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  ـَّالِإ  ٍرْـسُخ *  یَفل  َناـْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْـصَْعلا *  َو  ِمیحَّرلا *  ِنمْحَّرلا  ّللا 
�

ه ِمِْسب  ))
لامعا هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  رگم  دـننایز ؛ رد  همه  اه  ناسنا هک  دـنگوس ، رـصع  هب  .نابرهم  هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  ِْربَّصلاـِب ؛))

زا یکی  .دـنا  هدومن  هیـصوت  تماقتـسا  ییابیکـش و  هب  ار  رگیدـکی  هدرک و  شرافـس  قـح  هب  ار  رگیدـکی  و  دـنا ، هداد  ماـجنا  حـلاص 
ناگتـشرف زا  یتح  درک و  دوعـص  تاجرد  نیرتالاب  هب  ناوت  یم هک  تسا  رمع  هیامرـس  اب  .تسا  تایح  یهلا ، ياه  تمعن نیرت  گرزب

.میرادروخرب تمعن  نیا  زا  هک  تسا  یتقو  ات  تصرف  نیا  (1) و  تفرگ تقبس 

هیلع نینموملاریما  یناروـن  ناـیب  هب  .دوـش  یم هتـساک  نآ  زا  درذـگ ، یم اـم  رب  هک  يا  هیناـث هظحل و  ره  .تسا و  دودـحم  هیامرـس  نیا 
کیدزن لجا  هب  ار  وا  یمدق  ناسنا ، سَفَن  ره  : » مالسلا

هداد رارق  توهش  نایاپراهچ  رد  توهش و  نودب  تسا  هداد  رارق  لقع  ناگتشرف  رد  دنوادخ  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  - 1
تسا و رترب  ناگتـشرف  زا  دـنک ، هبلغ  شتوهـش  رب  شلقع  هک  یـسک  سپ  تسا ؛ هداد  رارق  ار  ود  ره  ناـسنا  رد  لـقع و  نودـب  تـسا 

ص103. ج2 ، نیلقثلارون ، ریسفت  يزیوح ، یسورع  یلع  دبع  تسا ؛ » رتدب  نایاپراهچ  زا  دنک ، هبلغ  شلقع  رب  شتوهش  هک  یسک 
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(1)« .دنک یم

نارسخ و راچد  تروص ، نیا  ریغ  رد  هدرک ؛ دوس  دنزب ، رس  وا  زا  نامیا  رتسب  رد  حلاص  لمع  هیامرس ، نیا  ِندش  هتـساک  ربارب  رد  رگا 
نیزح يادص  اب  یـشورف  خی مرگ ، ياوه  رد  هک  مدیمهف  یتقو  ار  هروس  نیا  يانعم  نم  دیوگ : یم نارـسفم  زا  یکی  .تسا  هدش  ررض 

اج نیا هتکن  .منکن  تراسخ  ات  دیرخب  ارم  خی  دـییایب و  ینعی  »(2) ؛ دینک محر  دوش ، یم  بوذ  شا  هیامرس هک  یـسک  هب  : » دز یم دایرف 
، دراد ار  هیامرس  لصا  اریز  تسا ، هدرکن  مه  ررض  یلو  هدرکن ، دوس  دشورفن ، يزیچ  هدنـشورف  رگا  رگید  ياه  هیامرـس رد  هک  تسا 

شورف خی خی و  تیاکح  نامه  رمع ، هیامرـس  ام و  تیاکح  تسا ! هتخاب  زین  ار  شا  هیامرـس وا  درخن  ار  شورف  خـی ِخـی  یـسک  رگا  اما 
.تسا

رظنم زا  ارذگ  یهاگن  فده ، هکلب  تسین ، رـصع »  » هروس ياوتحم  طسب  حرـش و  شخب ، نیا  رد  هدـنراگن  ِفدـه  تسا ، رکذ  نایاش 
.دوش یم هتخادرپ  نآ  هب  هلحرم  ود  رد  هک  تسا  روبزم  هروس  هب  تیودهم 

تایاور هاگدید  زا  لوا : هلحرم 

: دنیامرف یم مالسلا   هیلع  قداص  ماما 

اب ینعی   ) دنتسه نایز  رسخ و  رد  ام  نانمشد  ینعی  ٍرْـسُخ )) یَفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ   )) .مئاق ترـضح  مایق  نامز  هب ) مسق   ) ینعی ِرْـصَْعلا )) َو  ))
مایق

تمکح 74. هغالبلا ، جهن ِهلَجَأ ؛» َیلِإ  ُهاَطُخ  ِءْرَْملا  ُسَفَن  - » 1
ُبوُذَی ْنَم  اوُمَحِْرا  ِِهلا�م ، ُسأر  ُبوُذَی  ْنَم  اوُمَحِْرا  ُلوُقَی : ُحیصَی َو  َنا�ک  ِْجلَّثلا  ِِعئا�ب  ْنِم  هروسلا  ینْعَم  ُتْمَّلَعَت  فَلَّسلا : ِضعب  نع  و  - » 2

، يزار نیدـلارخف  .ٌرِـسا�خ ؛» َوُه  اذِإف  بِسَتْکَی  ا�ل  هرْمُع َو  یـضْمَیَف  ُرْـصَعلا  ِِهب  ُّرُمَی  ٍرْـسُخ  یَِفل  َناـْسنِْإلا  َّنِإ  ینعَم  ا�ذـ�ه  ُتلقف : ِِهلـا�م  َسأَر 
ص 278. ج 32 ، بیغلا ، حیتافم
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اُولِمَع َو   )) .دنروایب نامیا  دنوادخ  تایآ  هب  هک  یناسک  رگم  ینعی  اُونَمآ )) َنیذَّلا  َّالِإ  (. )) دـش دـنهاوخ  دوبان  قح  نانمـشد  ترـضح ،
هیصوت ار  رگیدمه  تماما  ینعی  ِّقَْحلِاب )) اْوَصاَوت  َو   )) .دنشاب هتشاد  یلد  مه تاساوم و  دوخ  ینید  ناردارب  هرابرد  ینعی  ِتاِحلاَّصلا ))

هب لاعتم  دـنوادخ  ناـیب ، نیا  قبط   (1) .دنـشاب هتـشاد  تماقتـسا  نآ ، هب  يدـنب  ياپ ترتع و  هرابرد  ینعی  ِْربَّصلِاب )) اْوَصاَوت  َو   )) .دـننک
يا همانرب رد  شیلو و  ِروهظ  زا  لبق  ات  یلاعت  قح هریـس  هک  دشاب  نیا  مَسَق  نیا  تاکن  زا  یکی  دیاش  .تسا  هدرک  دای  مَسَق  روهظ  نامز 

يارب ییاضف  رگید  ترـضح  ِمایق  اب  اما  دوب ، نانمـشد  رب  تّجح  مامتا  ارادـم و  دوب ، هدرک  ررقم  مالـسلا  مهیلع  اـیلوا  اـیبنا و  يارب  هک 
تـسد هب  دوب و  دـهاوخ   (2)« هَمِقَّنلا ِلاَکَّنلا َو  ِعِضْوَم  ِیف  َنِیِبقاَـعُْملا  ُّدَـشَأ   » هولج وا  هدـنامن و  یقاـب  َملاـع  ناربکتـسم  نید و  ِنانمـشد 

.دش دنهاوخ  دوبان  دیشچ و  دنهاوخ  ار  متسو  ملظ  هجیتن  شترضح ،

هروس ینایاپ  شخب  لیلحت  مود : هلحرم 

؟ تسا لخاد  ریبعت  نیا  رد  ریخ  لامعا  همه  هک  نیا  اب  دشن ، افتکا  ِتاِحلاَّصلا » اُولِمَع  اُونَمآ َو  : » هلمج هب  نارسخ ، زا  تاجن  يارب  ارچ 

یم هبتـشم  لطاب  قح و  يدراوم  رد  هک  تسا  نیا  تسا ، ماع  زا  دـعب  صاخ  رکذ  هک  ِْربَّصلِاب » اْوَصاَوت  ِّقَْحلِاب َو  اْوَصاَوت  َو  : » هلمج ّرس 
لطاب و زا  قح  صیخشت  ییوس  زا   هک  دنوش ؛

یَِفل َناْسنِْإلا  َّنِإ  ِرْـصَْعلاَو  : )) َّلَج َّزَع َو  ّللا 
�

ه ِلوق  ْنَع  مالـسلا  امهیلع  دَّمَُحم  ْنب  َرَفْعَج  َقداـ�ّصلا  ُتلأـس  لاـق : رمع  نب  لـضفملا  نع  - 1
اُولِمَع ا�ِنتایآب و« ینعی  اونمآ » نیذلا  الا   » ا�نَءا�دـْعأ ینعی  ٍرْـسُخ » یَِفل  َناْسنِْإلا  َّنِإ   » مالـسلا هیلع  ِِمئا�قلا  ِجوُرُخ  ُرْـصَع  ُرْـصَعلا  لاق : ٍرْـسُخ ))
ریسفت يزیوح ، یسورع  یلعدبع  ِهَْرتِعلِاب ؛ ینعَی  ِْربَّصلِاب » اْوَصا�َوت  َهَما�مِالا َو« ینعی  ِّقَْحلِاب » اْوَصا�َوت  َنا�وْخِالا َو« ِها�سا�وُِمب  ینعی  ِتاِحلا�ّصلا »

ص 666. ج 5 ، نیلقثلارون ،
.حاتتفا ياعد  زا  يزارف  - 2
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دزابب ار  دوخ  يونعم  ياه  هیامرس مامت  ناسنا ، تسا  نکمم  یطیارـش  نینچ  رد  .دوب  دهاوخ  لکـشم  نآ  هب  يدنب  ياپ رگید ، يوس  زا 
هنامیکح ینایب  رد  يربهر  مظعم  ماقم  .تسا  هدید  دوخ  هب  نآ  زا  یناوارف  ياه  هنومن خیرات ، .ددرگ  يریذـپان  ناربج نارـسخ  راچد  و 

: دنیامرف یم

يرگنس هاگیاج و  دنناوت  یمن لاح  نیع  رد  اما  دنراد ، اوقت  ملع و  اه  یـضعب .تسا  هنامز  عضو  نتخانـشن  ام ، راک  تالاکـشا  زا  یکی 
یم مگ  ار  شدوخ  هاگیاج  و  رگنس ، نمشد  يدوخ و  ههبج  نیب  رد  هک  یسک  لثم  دنسانشب ؛ دننک ، راک  دنشاب و  نآ  رد  دیاب  هک  ار 

(1) .دزیر یم ناتسود  رس  يور  ار  شتآ  یهاگ   اما  دریگ ، یم مه  شتآ  .دنک  یم هابتشا  ار  نمشد  تهج  دنک و 

: زا دنترابع  لطاب  قح و  ندش  هبتشم  دراوم 

قح نتفرگ  رارق  تیلقا  رد  . 1

هب مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تلحر  زا  دعب  هک  تسا  یتیعـضو  نآ  هنومن 
.دمآ دوجو 

داد هب  دیاب  نانمؤم  هک  تساج  نیا .دنریگ  یم شیپ  رد  ار  هابتـشا  ریـسم  هتـسناد و  قح  لیلد  ار  تیرثکا »  » يا هدع یتیعـضو ، نینچ  رد 
.تسا ندرک  شرافس  ار  رگیدمه  يانعم  هب  یصاوت »  » .دنشاب هتشاد  ِّقَْحلِاب » اْوَصاَوت  َو  : » نآرق ریبعت  هب  دنسرب و  رگیدمه 

.سکعرب دنـشاب و  لطاب  رب  تیرثکا  قح و  رب  تیلقا  اسب  هچ  تسین ؛ لطاب  قح و  لیلد  زگره  تیرثکا  تیلقا و  دـیجم ، نآرق  ناـیب  هب 
لاثما و  نونمؤیال » « » نورکشیال «، » نولقعیال «، » نوملعی مهرثکا ال  : » دننام يریباعت  اب  ار  تیرثکا  راب   67 نآرق ، رد  لاعتم  دنوادخ 

(. 11/02/1384  ) نامرک نویناحور  ءاملع و  اب  رادید  رد  يربهر  مظعم  ماقم  نانخس  - 1
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.تسا هدرک  دقن  نآ 

نآ عیطم  عفادـم و  تخانـش و  ار  قح  دـیاب  هک  تسانعم  نیدـب  هکلب  تسا ، لطاب  رب  تیرثکا  هشیمه  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ریباعت  نیا 
رگا دیرترب ، امـش  و  دیدرگن ! نیگمغ  دیوشن و  تسـس  : » هک تسا  نیا  دیجم  نآرق  هیـصوت  .دنـشاب  تیلقا  رد  نآ  ناوریپ  هچرگ  دوب ،

.دش بلاغ  لطاب  رب  ناوت  یم نامیا  يورین  تردق و  اب  ینعی  »(1) ؛ دیشاب هتشاد  نامیا 

: دیاتس یم هنوگ  نیا ار  نانمؤم  دنوادخ  تولاج ، تولاط و  يریگرد  يارجام  رد 

ياـه هورگ  رایـسب  هچ  : » دـنتفگ دنتـشاد ،) ناـمیا  زیخاتـسر ، زور  هب  و   ) درک دـنهاوخ  تاـقالم  ار  ادـخ  دنتـسناد  یم  هک  اـه  نآ اـما  »
، نیاربانب  (2) .تسا ناگدننک ) تماقتـسا  و   ) نارباص اب  دنوادخ ، و  دندش »! زوریپ  یمیظع  ياه  هورگ  رب  ادخ ، نامرف  هب  هک  یکچوک 

.تسا یناگمه  هفیظو  یطیارش  نینچ  رد  نآ  هب  يدنب  ياپ قح و  هب  هیصوت 

تـشحو هب  ندوـب ،) تـیلقا  رد  ) شلها یمک  رطاـخ  هـب  قـح  ریـسم  رد  زگره  : » دـنیامرف یم  هراـب  نـیا رد  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما 
(3)« .دیتفین

لطاب ههبج  رد  ناشخرد  هقباس  اب  سانشرس و  دارفا  دوجو  . 2

رب لباقم  ههبج  دوش  یم رگم  نینمؤملاریما ! ای  تشاد : هضرع  دمآ و  ترضح  دزن  یـصخش  .داتفا  قافتا  لمج  گنج  رد  رد  دروم  نیا 
: دندومرف ترضح  دنراد !؟ دوجو  هشیاع  لثم  یتیصخش  ریبز و  هحلط و  لثم  یگرزب  هباحص  نانآ  نایم  هک  یلاح  رد  دنشاب ، لطاب 

هیآ 139. نارمع ، لآ - 1
هیآ 249. هرقب ، ؛)) نیِرباَّصلا َعَم  ّللا 

�
ه ّللا َو 

�
ه ِنْذِِإب  ًهَریثَک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلیلَق  ٍهَِئف  ْنِم  ْمَک  ّللا 

�
ه اُوقالُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظی  َنیذَّلا  َلاق  - )) 2

هبطخ 201. هغالبلا ، جهن ِهلْهَأ ؛» ِهَّلِِقل  يَدُْهلا  ِقیِرَط  ِیف  اوُشِحْوَتْسَت  َال  ُساَّنلا  اَهیَأ  - » 3
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هناشن دیاب  هکلب  تخانش ، ناوت  یمن اهنآ  هقباس   اه و  تیصخش رایعم  اب  ار  ادخ  نید  .تسا  هدش  هبتشم  وت  رب  قح  هک  یتسه  يدرم  وت 
لباقم هطقن  یتخانـش ، نآ  ياهرایعم  اه و  كالم اب  ار  قح  یتقو  ینعی   (1) .یسانشب ار  نآ  لها  ات  سانـشب ، ار  قح  سپ  تفای ؛ ار  قح 

.دشاب یمسر  مان و  هقباس و  ياراد  دنچ  ره  نادب ؛ لطاب  دوب ، نآ  ِدرگ  سک  ره  تسا و  لطاب  نآ 

دنوادخ ّیلو  تبیغ  نارود  . 3

ای هدرک و  مگ  ار  قح  یهلا ، تجح  ِتبیغ  نارود  رد  نارظتنم  زا  يرایـسب  هک  دـهد  یم ناشن  یهلا  ياه  تّجح ِتبیغ  هنیـشیپ  هقباس و 
نارود نیا  زا  هک  میراد  یتیاور  رتمک  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هرابرد  هک  هنوگ  نامه  دندش ، لکشم  راچد  نآ  هب  يدنب  ياپ رد 

(2) .دشاب هدادن  يرادشه  نینچ  دشاب و  هداد  ربخ 

؟ تسیچ نارود  نیا  رد  قح  هب  هیصوت 

ترـضح .دنتـشون  هزیگنا  نیمه  اب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هیـصوت  هب  ار  همعنلا  مامت نیدـلا و  لامک دنمـشزرا  باتک   ، 1 قودص خیش 
هدـش بیاـغ  هک  تسین  یـسک  نیلوا  ناـشماما  دـننادب  مدرم  اـت  نـک ، يروآداـی  اـیبنا  ِتـبیغ  زا  نآ  رد  سیوـنب و  یباـتک  : » دـندومرف

«(3) .تسا

ص ج 6 ، راونألاراحب ، هَلْهَأ ؛» ْفِْرعَت  َّقَْحلا  ِفِرْعاَـف  ِّقَْحلا  هیآـِب  ْلـَب  ِلاَـجِّرلِاب  ُفَْرعی  اـَل  ّللا 
�

ه َنیِد  َّنِإ  َکـیَلَع  ٌسُوْبلَم  ٌؤُْرما  َکَّنِإَـف  - » 1
.178

ح 8، باب 31 ، ح3 ؛ باب 30 ، 16 ؛ ، 15 ح1 ، باب 26 ، ح7 ؛ باب 25 ، ج1 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک هیوباب ، نب  یلع  نب  دـمحم  - 2
 . ...و ح 25 ح 24 ، باب 1 ، ح 2 ؛

َلاقف َءا�یْشأ  ِهبیغلا  یف  ُتفَّنَص  ْدَق  ّللا 
�

ه ِلوُسَر  َْنباَی  َُهل  ُْتلُقَف  َکَّمَه  ْدَق  ا�م  یفْکَت  �یّتَح  ِهَْبیَغلا  یف  ًابا�تِک  ُفِّنَُصت  ا�ل  َِمل  یل  َلا�ق  َُّمث  - - »... 3
« مالسلا مهیلع  ِءایبنألا  ِتا�بَیَغ  ِهیف  ْرُکْذا  ِهبیغلا و  یف  ًاباتِک  َنآلا  ْفِّنَص  نِکل  َفِّنَُصت َو  ْنأ  َكُُرمآ  ِلیبَّسلا  َِکلذ  �یلَع  َْسَیل  مالسلا   هیلع 
هب متفرگ ، مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  ç è تراـیز زا  ار  دوخ  هرهب  یتـقو  هک  دوب  نیا  منک  فیلأـت  ار  باـتک  نیا  دـش  ببـس  هک  هچ  نآ »

تریح و راچد  ترضح  تبیغ  رثا  رد  دننک  یم دمآ  تفر و  اج  نآ هک  ینایعیش  رتشیب  مدید  .مدومن  تماقا  اج  نآ متـشگرب و  روباشین 
، دوسالارجح رانک  مدمآ  متفه  رود  متـسه و  ادـخ  هناخ  فاوط  لوغـشم  مدـید  ایؤر  ملاع  رد  یبش  هک  نیا  ات  ...دـنا  هدـش ینادرگرس 

مالـس .دنتـسناد  ار  دوب  ملد  رد  هچ  نآ ترـضح  .مدـش  کیدزن  ناشیا  هب  .دنتـسه  هبعک  برد  رانک  مدـید  ار  نامزلا  بحاـص میـالوم 
»؟ دوش فرطرب  هطبار  نیا  رد  تا  ینارگن اـت  یـسیون  یمن نم ) ) تبیغ دروـم  هراـبرد  یباـتک  ارچ  : » دـندومرف دـنداد و  باوـج  .مدرک 
ار ایبنا  ياه  تبیغ نآ  رد  سیونب و  یباتک  نـآلا  : » دـندومرف .ما  هتـشون هنیمز  نیا  رد  ییاـهزیچ  ادـخ ! لوسر  دـنزرف  يا  مدرک ؛ ضرع 

.فلؤم همدقم  ص 3 ، ج1 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  دراد ؛») هقباس  تبیغ  دنمهفب  مدرم  ات  ) وش روآدای 

نآرق رظنم  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رالاس :  www.Ghaemiyeh.comهلفاق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 141 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_129_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_129_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_129_3
http://www.ghaemiyeh.com


130 ص :

هیلع قداص  ماما  .دـنوش  صخـشم  نیتسار  ِنانمؤم  ات  مدرم  يارب  تسا  ینومزآ  تبیغ ، نیا  هک  تسا  هدـش  نایب  يددـعتم  تایاور  رد 
: دندومرف مالسلا 

هتخود مشچ  نآ  هب  هچ  نآ مسق ، ادخ  هب  .دیوش  لابرغ  هک  نیا  ات  دوب  دـهاوخن  جَرَف ،) ) دـیا هتخود مشچ  نآ  هب  هچ  نآ مسق ، ادـخ  هب 
: یطیارش نینچ  رد  دنک .) صلاخ  ار  امش  ناحتما ، هروک  )(1) دیوش صلاخ  هک  نیا  ات  دوب  دهاوخن  دیا ،

.دنوش یم تعامج  گنر  مه يا  هدع

.دنوش یم  دوخ  هرمزور  ياهراک  مرگرس  دنزخ و  یم يا  هشوگ رد  هدش ، توافت  یب يا  هدع

، دننز یم یتامادقا  هب  تسد  هنارسدوخ  دننک و  یمن لمحت  ار  دوجوم  طیارش  يا  هدع و 

اَم ُنوُکی  َال  ّللا 
�

ه َال َو  اوُصَّحَُمت  یَّتَح  ْمُکَنیْعَأ  ِهَیلِإ  َنوُّدُـمَت  اَم  ُنوُکی  َال  ّللا 
�

ه َال َو  اُوَلبْرَُغت  یَّتَح  ْمُکَنیْعَأ  ِهَیلِإ  َنوُّدُـمَت  اَم  ُنوُکی  َال  ّللا 
�

ه َو  - 1
ْمُکَنیْعَأ ِهَیلِإ  َنوُّدُـمَت  اَم  ُنوُکی  َال  ّللا 

�
ه َال َو  ٍسایِإ  َدـَْعب  اَّلِإ  ْمُکَنیْعَأ  ِهَیلِإ  َنوُّدُـمَت  اَم  ُنوُکی  اَـم  ّللا 

�
ه اـَلاوُزیَُمت َو  یَّتَح  ْمُکَنیْعَأ  ِهَیلِإ  َنوُّدُـمَت 

، یفاک ك.ر : تایاور  ریاس  زا  عالطا  يارب  .صیحمتلا  باب  هجحلا ، باـتک  ج 1 ، یفاک ، دَعْسی » ْنَم  َدَعْسی  یَقْـشی َو  ْنَم  یَقْـشی  یَّتَح 
، هئیـضملا راونألا  بختنم  یفجن ، یلین  میرکلادـبع  نب  یلع  هبیغلا و  یف  باب  نامه ، صیحمتلا ؛ باـب  هجحلا ، باـتک  ص 369 ، ج1 ،

.مشش لصف  ص 82 ، 
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ره رد  : » مالـسلا هیلع  نینموملاریما  ینارون  نایب  هب  هک  یلاـح  رد  تسین ؛ نانمـشد  راـک  زا  رتمک  نید ، يارب  نآ  تراـسخ  یهاـگ  هک 
(1)« .تسا تخانش  یهاگآ و  هب  زاین  یمادقا ، تکرح و 

: هک نیا  هب  هیصوت  .تسا  نارظتنم  همه  هفیظو  نآ ، هب  يدنب  ياپ قح و  هب  رگیدمه  ِشرافس  هیصوت و 

يارب طقف  هک  یباتک  هن  تسا ، نامرد  یب ياهدرد  يافـش  �یبقع و  ایند و  یتخب  شوخ تداعـس و  يامنهار  یگدـنز و  هار  هشقن  نآرق 
لمع رد  نارگید  : » هک دوب  نیا  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  ياه  شرافس نیرخآ  زا  .دشاب  هدش  لزان  ندیسوب  ندرب و  باوث  ندناوخ و 

(2)« .دنریگن تقبس  امش  زا  نآرق  هب 

اب مینزب و  گنچ  یهلا  نامـسیر  نیا  هب  ناوت  مامت  اب  دیاب  ام  .امنهار  مه  تسا و  هار  مه  هک  هداد ، رارق  يا  يداه نامز  ره  رد  دنوادخ 
زا دـنا ؛ هتـسشن نآ  نیمک  رد  ناقراس  هک  اـهب  نارگ تسیا  هیامرـس  تمعن ، نیا   (3) .مینک تظفاحم  داـقتعا  نیا  زا  دوخ ، ناـج  لاـم و 

، فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  زا  دوخ  تخانـش  تفرعم و  قیمعت  تیوقت و  نارود ، نیا  رد  اـم  هفیظو  نیرت  مهم ور ، نیا
.دشاب  یم  دنراد ، ام  رب  هک  یقوقح  ناشیا و  ِفیاظو  نوئش و  ملاع ، رد  وا  هاگیاج 

نید و لمجت ، هافر و  هقباسم  رد  تکرـش  هسوسو  یمـشچ و  مه مشچ و  ییارگدم و  ِگرزب  تب  هک  دوب  بقارم  دـیاب  نارود  نیا  رد 
.مینک همیب  ار  دوخ  ندوب ، یهلا  نامرف  ياریذپ  ادخ و  دای  اب  هکلب  دزاسن ، دوبان  ار  نامنامیا 

ربص بکرم  زا  دوشن  ببس  نارگید  رخسمت  ینید و  ياه  شزرا هب  يدنب  ياپ یتخس 

ص 268. ج 74 ، راونألاراحب ، هَفِْرعَم ؛» َیلِإ  اَهِیف  ٌجاَتُْحم  َْتنَأ  اَّلِإ َو  ٍهَکَرَح  ْنِم  اَم  - » 1
همان 47. هغالبلا ، جهن مُکُریَغ ؛» ِِهب  ِلَمَْعلِاب  ْمُکُِقبْسی  َال  نآرْقلا  ِیف  ّللا 

�
ه ّللا 

�
ه َو  - » 2

رگید یلقن  یلقع و  لیلد  اه  هد تلزنم و  نیلقث ، ریدـغ ، ثیدـح  ءاـسن و  هروس  هیآ 59  دعر ، هروس  هیآ 7  دـننام  یتایآ  نآ  لیلد  - 3
.تسا
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.میوش ناراک  نایز ءزج  هدنام و  هار  زا  هدش و  هدایپ 

لح رگیدـمه و  يراـی  اـب  هدوـب و  ناـمنامز  ماـما  تنیز  هیاـم  يراـک ، تسرد تورم و  محر و  فاـصنا ، يراد ، تناـما تقادـص ، اـب 
.مینک مهارف  ار  شتیاضر  هنیمز  نارگید ، ِتالکشم 

.مینک تباث  ناش  يرای يارب  ار  دوخ  یگتسیاش  تقایل و  روهظ ، يزاس  هنیمز تهج  رد  شالت  و  هیقف » یلو   » زا تعاطا  اب 

هک هنوگ  نامه  دزادـنا ؛ یم ییادـج  نامنامز  ماما  ام و  نیب  دـنک و  یم رود  دـنوادخ  زا  ار  ام  مارح ، لام  هژیو  هب  هانگ ، دـشاب  ناـمدای 
هزاجا هک  نایفوک ، هب  باطخ  اروشاع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .دندش  نارـسخ  راچد  تخاس و  ادـج  ناشماما  زا  ار  نایفوک 

: دندومرف دنداد ، یمن ترضح  هب  نتفگ  نخس 

یم توعد  تیاده  هار  هب  ار  امش  نم  هک  تسین  نیا  زج  دینک ؟ شوگ  ارم  نخس  دیوش و  تکاس  هک  دراد  یعنام  هچ  امش ! رب  ياو  »
ارم رما  ًامومع  امـش  .دش  دهاوخ  رفاک  كاله و  دیامن ، ینامرفان  هک  یـسک  دوش و  یم  تیاده  دـنک ، تعاطا  نم  زا  هک  یـسک  .منک 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح   (1)« .تسا هدش  رپ  مارح  زا  امـش  ياه  مکـش  اریز  دیهد ، یمن نم  نخـس  هب  شوگ  دینک و  یمن  تعاطا 
، دسر یم ام  هب  نانآ  ِتسیاشان  ياهراک  زا  هچ  نآ : » دندومرف هدرک و  هیالگ  نایعیش  دنسپان  ياهراک  هقرفت و  ّتتشت و  زا  یعیقوت ، رد 

هدرک ادج  نانآ  زا  ار  ام 

ْنَم َنیِدَـشْرُْملا َو  َنِم  َناَک  ِینَعاَـطَأ  ْنَمَف  ِداَـشَّرلا  ِلـِیبَس  َیلِإ  ْمُکوُعْدَأ  اَـمَّنِإ  ِیلْوَق َو  اوُعَمْـسَتَف  َیلِإ  اُوتِْـصُنت  ْنَأ  ْمُکیَلَع  اَـم  ْمُکَلیَو  - » 1
ص 8. ج 45 ،  راونألاراحب ، َرَْحلا ؛» َنِم  ْمُُکنوُُطب  ْتَِئُلم  ْدَقَف  ِیلْوَق  ٍعِمَتْسُم  ُریَغ  يِْرمَِأل  ٍصاَع  ْمُکُّلُک  َنیِکَلْهُْملا َو  َنِم  َناَک  ِیناَصَع 
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(1)« .تسا

هدیکچ

تسا هدروخ  مسق  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مایق  نامز  هب  رـصع »  » هروس رد  لاعتم  دنوادخ  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  تیاور  قبط 
ربص قح و  هب  رگیدـمه  هیـصوت  لها  هژیو  هب  حـلاص ، لمع  نامیا و  لها  هک  یناسک  طقف  دوب و  دـنهاوخ  ناـیز  رد  قح  نانمـشد  هک 

.دوب دنهاوخ  راگتسر  دنشاب ،

ْتَلَّجَعََتل اَِنئاَِقِلب َو  ُنْمْیلا  ُمُْهنَع  َرَّخََأت  اََمل  ْمِهیَلَع  ِدـْهَْعلِاب  ِءاَـفَْولا  ِیف  ِبُولُْقلا  َنِم  ٍعاَِـمتْجا  یَلَع  ِِهتَعاَِـطل  ّللا 
�

ه ُمُهَقَّفَو  اَنَعایْـشَأ  َّنَأ  َْول  َو  - » 1
راحب مُْهنِم ؛» ُهُِرثُْؤن  َال  ُهُهَرْکَن َو  اَّمِم  اَِنب  ُلِصَّتی  اَم  اَّلِإ  ْمُْهنَع  اَنُِـسبْحی  اَـمَف  اَِـنب  ْمُْهنِم  اَِهقْدِـص  ِهَفِْرعَْملا َو  ِّقَح  یَلَع  اَِنتَدَـهاَشُِمب  ُهَداَـعَّسلا  ُمَُهل 

ص 176. ج 53 ، راونالا ،
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تعجر هب  رظان   تایآ 

یتّما ره  زا  یهورگ  ندش  هدنز 

ار یهورگ  یتّما ، ره  زا  ام  هک  ار  يزور  روآ ) رطاـخ  هب  ( ؛)) نوُعَزوی (1) ْمُهَف  اِنتایِآب  ُبِّذَکی  ْنَّمِم  ًاجْوَف  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُـشَْحن  َمْوی  َو  ))
زا یکی  .دـنوش  قحلم  رگیدـکی  هب  ات  میراد  یم  هگن  ار  اه  نآ مینک و  یم  روشحم  دـندرک ، یم  بیذـکت  ار  ام  تاـیآ  هک  یناـسک  زا 

(3) .تسا ّللا 
�

ه مایا  زا  (2) و  مزال نآ  هب  نامیا  بهذم و  تایرورـض  زا  هک  يا  هدیقع تسا ؛ تعجر »  » هب هدیقع  هعیـش ، مهم  تاداقتعا 
: دسیون یم تعجر »  » هرابرد هللا  همحر  دیفم  خیش 

مهُرُـشْحی و مُهَرَـشَح   » .دـشاب یم ناـشهاگیاج  زا  یهورگ  ندومن  جراـخ  ندرک و  عـمج  ياـنعم  هب  رـشح »  » هژاو هیآ 83 . لـمن ، - 1
رَکْسَعُم وَأ  دلب  یلِإ  اورشح  اذِإ  کلذک  و  موقلا ، هیلِإ  رشحی  يذلا  عمجملا  ُرَشْحَملا : و...ِرَشْحَملا  موی  هنم  مهعمج و  ًارْـشَح : مهُرِـشْحی 

، تادرفم یناهفـصا ، بغار  اهوحن ؛» برحلا و  یلإ  هنع  مهجاـعزإ  مهّرقم و  نع  هعاـمجلا  جارخإ  ُرْـشَحلا : برعلا «) ناـسل  «) هوحن وَأ 
«. رشح  » هژاو لیذ 

ص92. ج53 ، راونألاراحب ، اَِنتَّرَِکب ؛ ْنِمْؤی  َْمل  ْنَم  اَّنِم  َسَیل  مالسلا : هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق  - 2
؛» ِهَماـیِْقلا ُمْوی  ِهَّرَْکلا َو  ُمْوی  ُِمئاَْـقلا َو  ُموـُقی  ُمْوـی  ٌهَثاََـلث  ّللا 

�
ه ُماـیَأ  : » دـیامرف یم میهاربا  هروـس  هیآ 5  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  - 3

ص 50. ج 51 ، راونالاراحب ،
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تزع و نابوخ ) زا   ) ار یهورگ  دنادرگ و  یمرب ایند  هب  دنا ، هدوب هک  یتروص  هرهچ و  نامه  هب  ار  ناگدرم  زا  یهورگ  لاعتم  دنوادخ 
حیرـصت هب  هک  تسا  يا  هلئـسم دـنا ، هتفر ایند  زا  هک  یناسک  زا  یهورگ  ندـش  هدـنز   (1) .دـشخب یم  تلذ  نادـب ) زا   ) ار رگید  هورگ 

قافتا مه  مالـسا  تما  رد  هلئـسم  نیا  ایآ  اما   (2) .تسا هداتفا  قافتا  لیئارـسا ، ینب هژیو  هب  هتـشذگ ، ماوقا  رد  اهراب  تاـیاور ، نآرق و 
؟ داتفا دهاوخ 

؟ دـنیوگ یم هچ  ًاجْوَف )) ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُـشَْحن  َمْوی  َو  : )) هیآ هرابرد  تنـس ) لـها  ) مدرم : » دندیـسرپ داـمح  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
: دندومرف ترضح  .تسا  تمایق  هرابرد  دنیوگ  یم درک : ضرع 

هیآ تسا و  تعجر  هب  طوبرم  هیآ  نیا  دنک !؟ یم اهر  ار  هیقب  روشحم و  ار  یهورگ  طقف  یتما ، ره  زا  لاعتم  ِدـنوادخ  تمایق ، رد  ایآ  »
(4)« .تسا (( (3) ادَحَأ ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَشَح  َو   )) تمایق

، تالاقملا لئاوأ  ًاقیرف ؛» لِّذـُی  ًاقیرف و  مهنم  ّزُِعیف  اهیلع  اوناک  یتلا  مهِروُص  یف  ایندـلا  یلإ  ِتاومـالا  نم  ًاـموق  ُّدُرَی  یلاـعت  ّللا 
�

ه ّنإ  - » 1
ص78.

ظاقیالا باتک  رد  یلماع  رح  خیش  هیآ 155 . فارعا ، هیآ 110 و  هدئام  هیآ 49  ؛ نارمع  لآ 259 ؛  ، 243  ، 73 تایآ 55 ،  هرقب ، - 2
تعجر دروم  تصش  باتک  مجنپ  باب  رد  تسا ، تعجر  عوضوم  رد  يدنمشزرا  رایـسب  باتک  هک  هعجرلا  یلع  ناهربلاب  هعجهلا  نم 

.دنا هدرک نایب  ار  هتشذگ  ماوقا  رد 
هیآ 47. فهک ، - 3

ِیف اَهَّنِإ  َنُولوُقی  ُْتُلق  ًاجْوَف  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُـشَْحن  َمْوی  هیْآلا َو  ِهِذَه  ِیف  ُساَّنلا  ُلوُقی  اَم  َلاَق  مالـسلا : هیلع  ّللاِْدبَع 
�

ه ِیبَأ  ْنَع  ٍداَّمَح  ْنَع  - » 4
ُُهلْوَق َو ِهَمایِْقلا  هیآ  اَمَّنِإ  َنِیقاَْبلا  ُعَدـی  ًاجْوَف َو  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ِهَمایِْقلا  َمْوی  ّللا 

�
ه ُرُـشْحیَأ  ِهَعْجَّرلا  ِیف  َِکلَذ  َّنِإ  َنُولوُقی  اَمَک  َسَیل  َلاَـق  ِهَماـیِْقلا 

ص60. ج53 ، راونألاراحب ، ادَحَأ ؛» ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَشَح 
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.تسا ضیعبت  يارب  ٍهَّمُأ » ِّلُک  ْنِم   » رد نِم » : » تاکن

ار ام  تایآ  هک  یناـسک   » ِقادـصم تسین و  نآرق  تاـیآ  طـقف  دارم ، تسا و  تاـیآ  ِقلطم  اـِنتایِآب » ُبِّذَـکی  ْنَّمِم  : » هلمج رد  تاـیآ » »
ار مالـسلا  مهیلع  همئا  اـیبنا و  ینامـسآ ، بتک  هلمج : زا  یهلا ، تاـیآ  خـیرات ، لوـط  رد  هک  دنتـسه  یناـسک  همه  دـندرک ،» بیذـکت 

.دنا هدرک بیذکت 

زا ینعی  هعاسلا ،» طارـشا   » زا تایاور ، حیرـصت  هب  هک  تسا  هدـمآ  نایم  هب  ضرـالا » ّهباد   » زا نخـس  ثحب ، دروم  هیآ  زا  لـبق  هیآ  رد 
هدمآ نایم  هب  تمایق  ییاپرب  روص و  خفن  زا  نخس  هیآ 87  ینعی  دعب ، هیآ  دـنچ  رد  تسا و  تمایق  زا  شیپ  هب  طوبرم  تمایق و  مئالع 

.دشاب تمایق  زا  لبق  هب  طوبرم  هیآ 83 ، رد  هدش  حرطم  عوضوم  هک  دنک  یم  اضتقا  تایآ  یقطنم  ریس  نیاربانب ، .تسا 

یتسرداـن شرازگ  ًاـعطق  دـش ،» دـنهاوخ  هدـنز  یهورگ  یتـّما ، ره  زا  هک  تسا  يزور  تماـیق ، : » هک نیا  هب  تماـیق  زا  نداد  شرازگ 
.تسا

ِتاـیاور رد  هک  تسا  یبـلطم  ناـمه  نیا  دراد و  تماـیق  زا  شیپ  هورگ  نیا  ِرـشح  رد  روهظ  هفیرـش ، هیآ  روبزم ، تاـکن  هب  هجوـت  اـب 
ترـضح .هلب  تفگ : دنتـسه »؟ تعجر  رکنم  قارع  مدرم   ایآ  : » دندومرف ریـصبابا  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  هدش  نایب  تعجر » »

(1) »؟)) ًاجْوَف ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُشَْحن  َمْوی  َو  : )) دنناوخ یمن نآرق  ایآ  : » دندومرف

تایاور تایآ و  رد  تسا و  هدمآ  نایم  هب  نخس  نابذکم  ِتعجر  زا  طقف  هیآ ، نیا  رد  هتبلا 

ص 40. ج 53 ، راونالاراحب ، - 1
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.تسا هدش  رکذ  يرایسب  بلاطم  نآ ، ِتاعوضوم  ریاس  نابوخ و  تعجر  هرابرد  ، (1) رگید

هتشذگ ماوقا  رد  تعجر  رب  ّلاد  تایآ  اب  تعجر  عوقو  رب  لالدتسا 

يرفن داتفه  ندش  هدنز  لثم : دندش ؛ هدـنز  یهلا  نذا  هب  گرم ، زا  سپ  يدارفا  ای  درف  يددـعتم  دراوم  رد  نآرق ، حیرـصت  هب  يرغص :
هدرک رارف  دوـخ  راـید  رهـش و  زا  گرم  سرت  زا  هک  يرفن  نارازه  ، (2) دندوب هتفر  روط  هوک  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  اب  هک 

زا دش و  هدـنز  هک  لیئارـسا  ینب لوتقم  روط  نیمه  (4) و  دـش هتخیگنارب  یهلا  نذا  هب  لاس  دـص  کی زا  دـعب  هک  یبن  ریَزُع  ، (3) دندوب
.(5) داد ربخ  دوخ  لتاق 

عقاو زین  تّما  نیا  رد  تسا ، هداتفا  قافتا  هتـشذگ  ماوقا  رد  هچ  نآ ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  ِثیدح  قبط  يربک :
.(6) دش دهاوخ 

.دش دهاوخ  عقاو  ًاعطق  مالسا ، تّما  رد  تعجر  هجیتن :

.دعب هب  ص 39  ج 53 ، راونالاراحب ، هعجهلا و  ظاقیا  یلماع ، رح  خیش  ك.ر : تایاور  تایآ و  زا  عالطا  يارب  - 1
تایآ 55 و 56. هرقب ، هیآ 155 و  فارعا ، - 2

هیآ 243. هرقب ، - 3

هیآ 259. هرقب ، - 4
هیآ 73. هرقب ، - 5

؛» هَّذـُْقلِاب ِهَّذـُْقلا  َوْذَـح  ِلْعَّنلِاب َو  ِلْعَّنلا  َوْذَـح  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  ِیف  َناَک  اَم  ُّلُک  ِهَّمُْألا  ِهِذَـه  ِیف  ُنوُکی  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  َلاَـق  - » 6
هیآ لیذ  ییاور  ریـسافت  هب  هطبار ، نیا  رد  تایاور  زا  عـالطا  يارب  ص 203 . ج 1 ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  هیوباب  ، نب  یلع  نب  دـمحم 
لثم میریذـپ ؛ یم دـشاب ، هدـش  ءانثتـسا  ماـع  نیا  زا  ربـتعم  تاـیاور  ساـسا  رب  هک  يدراوم  هتکن : .دـینک  هعجارم  قاقـشنا »  » هروـس  19

رب تیاور  اهدص  هکلب  میرادـن ، ماع  نیا  زا  نآ  جورخ  رب  یلیلد  اهنت  هن  تعجر  هرابرد  اما  .مالـسا  ینامـسآ  باتک  يریذـپان  فیرحت
.دنراد دیکأت  نامزلارخآ  رد  نآ  ققحت 

نآرق رظنم  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رالاس :  www.Ghaemiyeh.comهلفاق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 149 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_137_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_137_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_137_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_137_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_137_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_137_6
http://www.ghaemiyeh.com


138 ص :

: دندومرف ترضح  تسیچ ؟ تعجر  هرابرد  امش  هدیقع  نسحلاابا ! ای  درک : ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  نومأم 

هک هچ  نآ ره  تسا : هدومرف  مالسا  ربمایپ  و  تسا ، هتفگ  نخـس  نآ  هرابرد  زین  نآرق  هدوب و  هتـشذگ  ياه  تّما رد  .تسا  قح  تعجر 
هدش حرطم  ، (2) تایآ زا  يرایـسب  لـیوأت  رد  تعجر »  » عوضوم  (1) .دوب دـهاوخ  زین  تّما  نیا  رد  تسا ، هدوب  هتـشذگ  ياـه  تّما رد 

يرگید لاجم  ...و   (3) تعجر تاهبش  ناگدننک ، تعجر تعجر ، هفسلف  دننام  یتاعوضوم  هرابرد  ثحب  بلطم و  لیـصفت  هک  تسا ،
.دبلط یم  ار 

اب تسا  نکمم  هدـیقع  فعـض  رطاخ  هب  يا  هدـع اریز  تسا ، تاداـقتعا  نیرت  شخبدـیما زا  تعجر ، هب  داـقتعا  هک  تسا  ناـیب  راوازس 
نارظتنم یتسس  يدومخ و  ببـس  یـشیدنا  جک نیا  هک  تسا  یهیدب  میـشاب ؟ هدنز  روهظ  نامز  ام  مولعم  اجک  زا  هک : دنـشیدنیب  دوخ 

.دوش یم

ماجنا یتسرد  هب  ار  دوخ  هفیظو  دشاب و  نیتسار  نارظتنم  ءزج  یسک  رگا  هک  نیا  زا  ریغ 

ْدَق ُّقَْحلا  اَهَّنِإ   : مالسلا هیلع  َلاَقَف  ِهَعْجَّرلا ؟ ِیف  ُلوُقَت  اَم  ِنَسَْحلا  َابَأ  ای   : مالـسلا هیلع  اَضِّرِلل  ُنُومْأَْملا  َلاَق  َلاَق : ِمْهَْجلا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  - » 1
ِمَمُْألا ِیف  َناَک  اَم  ُّلُک  ِهَّمُْألا  ِهِذَـه  ِیف  ُنوُکی  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 

�
ه ُلوُسَر  َلاَـق  ْدَـق  نآرْقلا َو  اَِـهب  َقَطَن  ِهَِفلاَّسلا َو  ِمَمُأـْلا  ِیف  َْتناَـک 

ص 59. ج 53 ، راونألاراحب ، هَِفلاَّسلا ؛»
، أبس 34 و 35 ؛ هیآ 1،2 ، رثّدم ، تایآ 41و 42 ؛ ق ، 51 ؛ هیآ رفاغ ،) ) نمؤم هیآ 81 ؛ نارمع ، لآ هیآ 95 ؛ ءایبنا ، هیآ 39 ؛ سنوی ، - 2

 . ...و هیآ 85  صصق ، هیآ 28  ؛
هب لـمن »  » هروس و 83  هرقب »  » هروـس هیآ 56  لـیذ  ناـیبلا  عمجم ریـسفت  نینچ  مه و  هرقب »  » هروس هیآ 210  لـیذ  نازیملا  ریـسفت  رد  - 3

.تسا هدش  هداد  خساپ  هراشا و  تاهبش  زا  يا  هراپ
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نامرد رد  تعجر  عوضوم   (1)، تشاد دهاوخ  دنتسه  ترضح  باکر  رد  هک  ار  یناسک  رجا  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  نایب  هب  دهد ،
ياه یگژیو ِتخانـش  رد  ار  دوخ  شالت  یعـس و  ماـمت  دوخ ، ِتاـیح  ناـمز  رد  نایعیـش  رگا  .دراد  یمهم  رایـسب  شقن  يراـمیب ، نیا 
دیما نیا  دنـشوکب ، اه  یگژیو نآ  هب  ّقلخت  دوخ و  ماـما  تیاـضر  بلج  رد  صـالخا  تیّدـج و  اـب  هتفرگ و  راـک  هب  نیتسار  ِنارظتنم 
ماما هب  طوبرم   (2) ِتاراـیز هیعدا و  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا  .دـنریگ  رارق  ناگدـننک  تعجر ءزج  هک  دراد  دوجو 

(3) .مینک یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  مالسلا  هیلع  نامز 

بلاطم تنس  لها هعیـش و  ریـسافت  رد  هدمآ و  نایم  هب  نخـس  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  لوزن  زا  هیآ ، دنچ  رد  هک  نیا  رخآ  هتکن 
.نارمع لآ فرخز و 46  هیآ 61  ءاسن ، هیآ 159  دننام  تسا ، هدش  نایب  يدنمشزرا 

دنزرف هک  هاـگ  نآ دوب  دـیهاوخ  هنوگچ  : » دـنا هدرک تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  زا  دوـخ  حیحـص  رد  ملـسم  يراـخب و 
 (4) »!؟ دشاب امش  زا  ماما  هک  یلاح  رد  دیآ ، دورف  میرم  ترضح 

ترضح روهظ  زا  دعب  هک  تسا  مالسا  ياه  هقرف مامت  عامجا  دروم  عوضوم ، نیا 

َوُه ِقاَلْخَْألا َو  ِنِساَحَم  ِعَرَْولِاب َو  ْلَمْعْیل  ْرِظَْتنْیلَف َو  ِِمئاَْقلا  ِباَحْصَأ  ْنِم  َنوُکی  ْنَأ  َّرُـس  ْنَم  َلاَق ... : ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  ّللاِْدبَع 
�

ه ِیبَأ  ْنَع  - » 1
؛» ُهَموُحْرَْملا َُهباَصِْعلا  اَُهتیَأ  ْمَُکل  ًائِینَه  اوُرِظَْتنا  اوُّدِـجَف َو  ُهَکَرْدَأ  ْنَم  ِرْجَأ  ُلـْثِم  ِرْجَأـْلا  َنِم  َُهل  َناَـک  هّدـَعب  ُِمئاَْـقلا  َماَـق  َتاَـم َو  ْنِإَـف  ٌرِظَْتنُم 

ح 16. باب 11 ، ص 200 ، هبیغلا ، ینامعن ، و  ص 140 ، ج 52 ، راونالاراحب ،
هیلع یلاعت  ّللا 

�
ه ناوضر  یتخبون   حور  نب  نیـسح  زا  بجر  هام  لامعا  رد  هک  یترایز  هریبک ، هعماج  ترایز  دهع ، ياعد  دـننام : - 2

.تسا هدمآ  سی » لآ ترایز   » زا دعب  نانجلا  حیتافم رد  هک  یترایز  دنچ  هدیسر و 
هرامش 3. همیمض  ك.ر : تعجر  هرابرد  رتشیب  عالطا  تهج  - 3

ْمُکِیف َو َمیْرَم  ُْنبا  َلََزن  اَذِإ  ُْمْتنَأ  َفیَک  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ّللا 
�

ه ُلوُسَر  َلاَق  ِهِحیِحَص  ِیف  ِهِدَنَِسب  اَمُْهنِم  ٍدِحاَو  ُّلُک  ٌِملْسُم  يِراَُخْبلا َو  - » 4
، میرم نب  یسیع  لوزن  باب 51 ، ءایبنالا ، ثیداحا  باتک 60  ص 402 ، يدلج ،) هعومجم 4  زا  ج2( يراخب ، حیحص  ْمُْکنِم ؛» ْمُکماما 

.دعب هب  ح 245  میرم ، نب  یسیع  لوزن  باب 71 ، نامیالا ، باتک  ص 75 ، يدلج ،) کی  ) ملسم حیحص  ح 3449 و 
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.دتسیا یم زامن  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ِرس  تشپ  هدمآ و  دورف  مراهچ  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  مالسلا ،  هیلع  يدهم 

هدیکچ

راختفا هبتر و  عیفرت  يارب  نابوخ  دندرگ ؛ یمرب یهلا  نذا  هب  دـنا ، هتفر ایند  زا  هک  یناسک  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  تعجر » »
.يریگ تربع تازاجم و  تلذ ، يارب  ناملاظ  نید و  يرای 

.دهد یم ربخ  تمایق ، زا  شیپ  یتّما  ره  زا  یهورگ  ِندش  هدنز  رشح و  زا  لمن »  » هروس هیآ 83 

تّما نیا  رد  تعجر ،) هلمج  زا   ) تسا هداتفا  قافتا  نیشیپ  ياه  تما رد  هچنآ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  ثیدح  ساسا  رب 
.دش دهاوخ  عقاو  زین 
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ینییبت تایآ 

هراشا

، تیودـهم ثحابم  ندرک  رت  نشور نینچ  مه تیودـهم و  تاهبـش  تـالاؤس و  هب  خـساپ  يارب  هک  دـنا  یتاـیآ ینییبت » تاـیآ   » زا دارم 
.دوش یم هراشا  ینییبت  تایآ  زا  ییاه  هنومن هب  همادا ، رد  .دنرادن  تیودهم  ثحب  اب  یطابترا  ًامیقتسم  هچرگ  دنراد ، يا  هژیو دربراک 

بیاغ ماما  ِيدوجو  تاکرب  راثآ و  . 1

(1) .دنرادنپ یم ناسکی  ار  یماما  نینچ  ِندوبن  ندوب و  هک  ارچ  دنناد  یم هدوهیب  وغل و  يا  هدیقع ار  بیاغ  ماما  هب  هدیقع  يا  هدع

اما دنک ، یم یگدنز  مدرم  نایم  رد  رضخ  ترضح  هک  مینیب  یم مالـسلا  امهیلع  رـضخ  یـسوم و  ترـضح  زیگنا  تفگـش يارجام  رد 
رد یهاگ  تسوپاکت ؛ شـالت و  رد  هتـسویپ  وا   (2) .تسا بیاغ  حالطـصا ، هب  درادـن و  ربخ  شیاهراک  زا  دسانـش و  یمن ار  وا  یـسک 

یهلا ياه  تیرومأم دسر و  یم نانآ  يایند  ِداد  هب  یهاگ  مدرم و  نید  ِداد  هب  یهاگ  یکشخ و  رد  یهاگ  ایرد ،

ناس هب  تسا ؛ بترتم  وا  رب  يا  هدیاف  هچ  دوش ، ناربج  اه  صقن  وا  هلیـسو  هب  ات  دوشن  رهاظ  ماما  رگا  : » یلزتعم رابجلا  دبع  یـضاق  - 1
هلئسم :  » ینازاتفت ج2،ص244 . تاهبـش ، هب  خساپ  یـسانش و   هعیـش یناوضر ، رغـصا  یلع  دشابن ؛» نیمز  يور  یتّجح  ًالـصا  هک  نآ 

تسا ؛« هدوهیب  يرما  افخ  رد  وا  تماما  تسا و  دیعب  ًادج  دـشاب ، نایم  رد  وا  زا  یمـسا  اهنت  هک  تیفیک  نیا  هب  مدرم ، زا  ماما  يافتخا 
 . 312 ج5 ، دصاقم ، حرش  ینازاتفت ،

.تسا ندوب » سانشان   » يانعم هب  تبیغ »  » هک تسا  هدش  نییبت  تبیغ  ثحب  رد  - 2
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اب وا  دوش و  یم هتـشادرب  وا  ياـهراک  زا  هدرپ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  يارب  یهلا ، تمکح  ساـسا  رب  .دـنک  یم لاـبند  ار  دوـخ 
زین اه  نآ تمکح  رب  ماجنارـس ، دنک و  یم هراظن  ار  راوید  يانب  دیدجت  هچبرـسپ و  ِحور  ضبق  یتشک ، ندرک  خاروس  يارجام  بجعت 

(1) .ددرگ یم فقاو 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تسین و  یهلا  ياه  تیرومأم ماـجنا  عناـم  ندرک ، یگدـنز  سانـشان  تروص  هب  ندوب و  بیاـغ  سپ 
مدرم يدنم  هرهب  عافتنا و  عنام  بیغ ، دنشاب و  هتشاد  هعماج  درف و  يارب  يددعتم  تاکرب  راثآ و  دنناوت  یم  تبیغ ، ِنیع  رد  فیرـشلا 

: دنا هدومرف ترضح  ِدوخ  .تسین  ماما  زا 

تفرگ و یم رب  رد  ار  امـش  اـهالب  دوبن ، هنوگ  نیا  رگا  هک  میا ؛ هدربن داـی  زا  ار  امـش  هدرکن و  راذـگورف  ار  امـش  هب  هجوت  ظـفح و  اـم 
(2) .دندرک یم نک  هشیر ار  امش  نانمشد ،

راظتنا نارود  رد  یگدامآ  موزل  روهظ و  ماگنه  دادترا  رطخ  . 2

راـظتنا  رد  اـم  (3) و  دندـیزرو رفک  وا  هب  یهلا  هدـعو  ققحت  اب  اما  دـندوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ءایبنالا  متاخ راـظتنا  رد  باـتک  لـها 
!؟ درک میهاوخ  هچ  دنوادخ ، هدعو  ققحت  اب  میتسه ؛ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ءایصوالا  متاخ

نایب نانآ  ندرواین  نامیا  تلع  هرقب ،»  » هروس دعب  هب  تایآ 90  رد  هک  تساج  نیا بلاج 

.دعب هب  تایآ 65  فهک ، - 1
ص ج53 ، راونألاراحب ، اَدـْعَْألا ؛» ُمُکَمَلَطْـصا  ُءاَوْأَّللا َو  ُمُِکب  َلَزََنل  َِکلَذ  َال  َْول  ْمُکِرْکِذـِل َو  َنیِـساَن  َال  ْمُِکتاَعاَرُِمل َو  َنِیلِمْهُم  ُریَغ  اَّنِإ  - » 2

ص 495. ج 2 ، جاجتحالا ، باب 31 ؛ ، 174
.دوش هعجارم  ییاور  ریسافت  رد  هیآ  نیا  لیذ  هدراو  تایاور  هب  هیآ 89 . هرقب ، ...ِهب ؛)) اوُرَفَک  اُوفَرَع  ام  ْمُهَءاج  اَّمَلَف  - ))... 3
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نآ ِعفر  عفد و  رد  لماوع ، للع و  نآ  یسررب  اب  تفرگ و  تربع  دیاب  سپ   (1) .ییارگایند تایّدام و  هب  صرح  هلمج : زا  تسا ؛ هدش 
.تسا هدش  دیکأت  رما  نیا  رب  زین  دیدح »  » هروس هیآ 16  رد  .درک  ششوک  اه  بیسآ

نآ هب  يّدـج  روط  هب  هعماج ، صاوخ  دـیاب  هک  تسا  یتاعوضوم  نیرت  مهم زا  رظتنم » هعماج  یـسانش  بیـسآ  » ِعوضوم تسا ، ینتفگ 
.دنزادرپب

ندوب دنوادخ  تّجح  ِضحم  میلست  . 3

هک نیا  نودب  دنزیخرب ، تفلاخم  هب  یهلا  ياه  تّجح ربارب  رد  خیرات ، یهاوگ  هب  يا  هدـع ات  تسا  هدـش  ببـس  يزیچ  هچ  یتسار ، هب 
هدـش هداد  رادـشه  زین  ترـضح  ِنارظتنم  زا  یخرب  هراـبرد  عوـضوم  نیمه  دـشاب !؟ هدوـب  تفلاـخم  نیا  تلع  اـیند  ّبـح  اـی  ینمـشد 

؟ تسیچ هراچ  ِهار  تساجک و  لکشم   (2) .تسا

، تیودـهم نایعدـم  زا  نیتسار  دوعوم  ِصیخـشت  ياهرایعم  هب  هجوت  اب  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  ِروهظ  زا  سپ 
نب هّجُحلا  : » هک دشاب  هدش  تبث  ناشنهذ  هحفص  رد  دنهد و  رارق  قح  ِرایعم  ار  ترـضح  ِدوخ  هک  تسا  نیا  نایعیـش  هفیظو  نیرت  مهم

وا هک  ارچ  دوش ، هدیجنس  يرشب  صقان  لقع  اب  دیابن  ترضح  ياهراک  نینچ  مه  (3)« هّجُحلا عَم  ّقحلا  ّقحلا و  عَم  نسَحلا 

هیآ 96. هرقب ، هَنَس ؛)) َْفلَأ  ُرَّمَعی  َْول  ْمُهُدَحَأ  ُّدَوی  اوُکَرْشَأ  َنیذَّلا  َنِم  ٍهایَح َو  یلَع  ِساَّنلا  َصَرْحَأ  ْمُهَّنَدِجََتلَو  - )) 1
باب 21، هبیغلا ، ینامعن ، هلهأ ؛» نِم  ُهَّنَأ  �يُری  َنا�ک  ْنَم  ِْرمَألا  اَذ�ه  ْنِم  َجَرَخ  مالسلا  هیلع  ُِمئا�قلا  َجَرَخ  ا�ذإ  : » مالسلا هیلع  قداصلا  نع  - 2

ح1.
نتم .تسا » نانآ  اب  قح  دنتـسه و  قح  اب  ناـنآ  : » دـندومرف مالـسلا  مهیلع  همئا  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ارچ  - 3
َلاَقَف ِهَِّمئَْألا  ِنَع  ُناَْملَـس  َُهلَأَس  ُلوُقی َو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 

�
ه َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َلاَق  ٍدیَـسُأ  ِْنب  َهَفیَذُح  ْنَع  : » تسا حرـش  نیدب  تیاور 

َفیَک اوُرُْظناَف  ْمُهَعَم  ُّقَْحلا  ِّقَْحلا َو  َعَم  ْمُهَّنِإ  َالَأ  ِهَّمُْألا  ِهِذَه  يِدْهَم  اَّنِم  ِنیَسُْحلا َو  ِْبلُص  ْنِم  ٌهَعِْست  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  ِءاَبَُقن  َدَدَع  يِدَْعب  ُهَِّمئَْألا  »
ص 329. ج 36 ، راونألاراحب ، مِهِیف ؛» یِّنوفّلخت 
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راک رایـسب  تسا ،  (1)« يْرمَأ ْنَع  ُُهْتلَعَف  اـم  َو   » ِیگژیو ياراد  هک  یـسک  لاـعفا  ندیجنـس  .تسا  یهلا  رومأـم  تمـصع و  ماـقم  ياراد 
.(2) (( اْربُخ ِِهب  ْطُِحت  َْمل  ام  یلَع  ُِربْصَت  َفیَک  َو  : )) هک ارچ  تسا ، يراوشد 

واگ حبذ  رب  ینبم  ار  یهلا  نامرف  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  یتقو  .تسا  لیئارـسا  ینب واگ  حبذ  يارجام  هلئـسم ، نیا  ِینآرق  هنومن 
صخـشم هانگ  یب ِناوج  لتاق  هاوخب  دـنوادخ  زا  مییوگ  یم وت  هب  ام  ینعی  « (3) يا هدرک هرخـسم  ار  ام  ایآ  : » دنتفگ اه  نآ دومرف ، نایب 

!؟ دراد لتاق  اب  یطابترا  هچ  واگ  نتشک  میشکب ! واگ  ییوگ  یم ام  هب  هاگ  نآ دوش ،

مالـسلا هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  دـندرکن  هجوت  عوضوم  نیا  هب  نانآ  نوچ  دوش ، یم نشور  یبوخ  هب  نانآ  ِراک  لاکـشا  نایب  نیا  اب 
ار نآ  ّرـس  دنچره  دنـشاب ، نامرف  نیا  ِماجنا  یپ  رد  دوجو  مامت  اب  ات  دینک ، حبذ  يواگ  هک  دهد  یم نامرف  لاعتم  دـنوادخ  دـیوگ : یم

.دننادن

نیمه زین  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  اب  یهارمه  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  رفـس  مهم  ياهدروآ  تسد زا  یکی  عطق ، روط  هب 
ماـجنا هچ  نآ ینعی  يْرمَأ ؛)) ْنَع  ُُهْتلَعَف  اـم  َو  : )) تـفگ ، (4) درک حیرـشت  ار  دوخ  ياـهراک  تلع  رـضخ  ترـضح  یتقو  .دوب  عوضوم 

.ما یهلا رومأم  نم  هکلب  دوبن ، سوه  اوه و  يور  زا  دوخ و  ِرس  مداد ،

، زین  (5) مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  دید  رظنم  زا  .مینک  یم تواضق  میراد ، هک  یتاعالطا  مولع و  ساسا  رب  ام  هک  تساج  نیا لکشم 
رایسب هانگ  مرج و  هچب ، نتشک  یتشک و  ندرک  خاروس 

هیآ 82. فهک ، - 1

هیآ 67. فهک ، - 2
هیآ هرقب ، َنیلِهاْجلا ؛ )) َنِم  َنوُکَأ  ْنَأ  ّللِاب 

�
ه ُذوُعَأ  َلاق  ًاوُزُه  انُذِخَّتَت  اُولاق َأ  ًهَرََقب  اوَُحبْذَت  ْنَأ  ْمُکُُرمْأی  ّللا 

�
ه َّنِإ  ِهِمْوَِقل  یسُوم  َلاق  ْذِإَو  - )) 3

.67
تایآ 79 82. فهک ، ك.ر : - 4

.تسا مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  توبن  زا  لبق  نارود  هب  طوبرم  ارجام  نیا  - 5
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نیا مه  زاب  تشاد ، عالطا  مه  وا  تسناد  یم  رـضخ  ترـضح  هچ  نآ رگا  ایآ  .درک  ضارتعا  تدش  هب  اذل  دوب ، یندوشخبان  گرزب و 
تمکح مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  یتقو  ور ، نیا زا  درک ؟! یم یقلت  تمحر  لضفت و  نیع  ار  اه  نآ ای  تشادنپ  یم فالخ  ار  اهراک 

.دوب رادرب  نامرف عیطم و  دیاب  میکح ، يادخ  رومأم  ربارب  رد  هک  تسناد  دش و  هدنمرش  وا  درک  نایب  ار  دوخ  یهلا  تیرومأم  هفسلف  و 

يدراوم نالاجد ، ناربکتـسم و  اب  هزرابم  هضراعم و  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یناهج  بـالقنا  ماـیق و  رد 
.دوش نایب  دنوادخ  ِتیرومأم  ياه  تیعقاو رارسا و  تسین  حالـص  نمـشد ، رب  هبلغ  یتینما و  لوصا  تیاعر  رطاخ  هب  هک  دیآ  یم شیپ 

.ددرگ یم صخشم  یبوخ  هب  هتکن  نیا  تیمها  یعقاوم ، نینچ  رد 

نآ ندوبن  لاحم  ینالوط و  رمع  . 4

.دنا هتسناد نآ  رد  ِدیدرت  ای  ترضح  دوجو  راکنا  يارب  يا  هناهب ار  رما  نیمه  هتسناد و  لاحم  يرما  ار  ینالوط  رمع  دارفا ، یخرب 

: دیامرف یم مالسلا  هیلع  سنوی  ترضح  هرابرد  لاعتم  دنوادخ 

رد سنوی  ترضح   (1) .دنام یم  یقاب  دـنوش ، ثوعبم  قلخ  هک  يزور  ات  یهام  مکـش  رد  ًامتح  دوب ، یمن  نایوگ  حـیبست  زا  وا  رگا  و 
رب ضحم  تملظ  تسین و  سفنت  يارب  ییاوـه  اـج  نآ رد  تسا ؛ يزیچ  ره  مضه  ياـج  هک  دوـب  هـتفرگ  رارق  گـنهن ) هدـعم   ) ییاـج
رد ار  شا  هدـنب دراد  ار  تردـق  نیا  هک  ییادـخ  .دراد  رارق  تایح  ِتیعقوم  نیرتدـب  رد  رگید ، ترابع  هب  تسامرف ؛ مکح نآ  رـسارس 

طیارش رد  ار  شتّجح  درادن  تردق  ایآ  دراد ، هگن  تمایق  زور  ات  یهاگیاج  نینچ 

تایآ 143 144. تافاص ، نُوثَْعبی ؛)) ِمْوی  یلِإ  ِِهنَْطب  یف  َِثبََلل  َنیحِّبَسُْملا *  َنِم  َناک  ُهَّنَأ  ْوَلَف ال  - )) 1
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.دشاب هدنز  تمایق  ات  دوب  مزال  مه  گنهن  تروص ، نیا  رد  هک  تساج  نیا بلاج  دراد !؟ هگن  یعیبط 

لاحم ینالوط  رمع  رگا  اریز  دـنک ، یم  تابثا  ار  ینالوط  رمع  ناکما  هیآ  نیا  اما  تفای ، تاـجن  مالـسلا  هیلع  سنوی  ترـضح  هچرگ 
((. نُوثَْعبی ِمْوی  یلِإ  ِِهنَْطب  یف  َِثبََلل  : )) دیامرفب هک  تشادن  انعم  دوب ،

رد دش ؟ یم ینادنز  هدنز ، تروص  هب  تمایق  ات  هک  تسا  نیا  روبزم  هیآ  زا  دارم  دـییوگ  یم لیلد  هچ  هب  دـیوگب : یـسک  تسا  نکمم 
یقاـب تماـیق  اـت  وا  حور  دریم ، یم هک  سک  ره  تسین ؛ یبـیجع  رما  هدُرم ، تروص  هب  تماـیق  زور  اـت  ندـنام  تفگ : میهاوـخ  خـساپ 

.دش دهاوخ  هدنز  سپس  دنام و  دهاوخ 

حون ترـضح  تایح  زا  یعطقم  نآرق  .درک  تابثا  ناوت  یم زین  ار  نآ  عوقو  اما  دـنک ، یم تاـبثا  ار  ینـالوط  رمع  ناـکما  روبزم ، هیآ 
زا دـعب  نارود  توـبن و  زا  لـبق  نارود  رگا  هـک  (1) ؛ دنک یم نایب  لاـس   950 ار ، نیرفن  ناـمز  اـت  وا  غـیلبت  نارود  ینعی  مالـسلا ، هیلع 

.دش دهاوخ  ینالوط  رایسب  يا  هرود مینک ، هفاضا  مه  ار  نافوط 

(2) .دومن رمع  لاس  مالسلا 2500  هیلع  حون  ترضح  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  ینارون  نایب  هب 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ندنام  ناوج  . 5

هرهچ رب  يریپ  درَگ  هک  تسا  نیا  ترضح  هرابرد  دنوادخ  تازجعم  اه و  یتفگش زا  یکی 

هیآ 14. توبکنع ، - 1
ص 285. ج 11 ، راونالاراحب ، - 2
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(1) .تسا هلاس  لهچ  ات  یس  یناوج  دننامه  وا  هرهچ  هتسویپ  دنیشن و  یمن ناشیا  كرابم 

یتقیقح نینچ  رواب  هک  ارچ  دننک ، یم راکنا  ار  وا  دـننیب ، یم تروص  نیا  هب  ار  ترـضح  یتقو  یخرب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نایب  اب 
یـسانشادخ دـیحوت و  رد  فعـض  ترـضح ، رمع  لوط  رد  کیکـشت  يراوشد و  نیا  أـشنم  هشیر و  نیقی ، هب  .تسا  راوـشد  ناـشیارب 

: دیامرف یم مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  .تسا 

ره رب  دنوادخ  دوش  مولعم  ات  دنادرگ  یم رهاظ  ار  وا  لاس  لهچ  زا  رتمک  یناوج  دننامه  سپـس  دـهد ؛ یم ینالوط  رمع  وا  هب  دـنوادخ 
باحـصا و  دراد ، هگن   (3) هزات رت و  لاس  دص  تدم  هب  ار  یبن  ریَزُع  یندیـشون  اذـغ و  دـناوت  یم هک  يدـنوادخ   (2) .تساناوت يراک 

نوریب مدرم  يارب  رتـش  هوک  لد  زا  ، (4) دراد هگن  هدنز  ملاس و  دنـشونب  ییاذـغ  بآ و  هک  نیا  نودـب  لاس ، تدـم 309  هب  ار  فهک 
نتشاد هگن  ناوج  ، (7) دزاس يراج  همشچ  هدزاود  یگنـس  ِلد  زا  (6) و  دنادرگ تمالس  درـس و  لیلخ  میهاربا  رب  ار  شتآ  ، (5) دَرَوآ

، شتجح

هناشن دندومرف : « ؟ تسیچ مایق  ماگنه  مئاق  ترضح  ياه  هناشن مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ : یم يوره  تلصابا  - 1
لهچ وا  دنک  یم رّوصت  دـنک  یم  هاگن  ناشیا  هب  هک  یـسک  هک  يا  هنوگ هب  تسا ؛ ناوج  شا  هرهچ اما  دایز ، شنـس  هک  تسا  نیا  شا 

.دـسرب ارف  شلجا  هک  نیا  ات  دوش ، یمن ریپ  زور  بش و  تشذـگ  اب  هک  تسا  نیا  شیاه  هناـشن هلمج  زا  تسا و  نآ  زا  رتمک  اـی  هلاـس 
باــب ص 652 ، ج2 ، هـــمعنلا ، ماــــمتو  نیدــــلا  لاــــمک  هیوباــــب ، نـــب  یلع  نــــب  دــــمحم  رمع ؛») ناــــیاپ  اــــت  ینعی  )

.                                           57
ح 2. باب 29 ، ص 316 ، ،ج 1 ، همعنلا مامتو  نیدلا  لامک  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  - 2

هیآ 259. هرقب ، هَّنَسَتی ؛ )) َْمل  َِکبارَش  َکِماعَط َو  یلِإ  ْرُْظناَف  - )) 3
.دعب هب  تایآ 17  فهک ، - 4

هیآ 73. فارعا ، - 5
هیآ 69. ءایبنأ ، - 6
هیآ 60. هرقب ، - 7
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.تسا  (1) (( ُدیری اِمل  ٌلاَّعَف  ُدیجَْملا  ِشْرَْعلا  وُذ   )) وا هک  ارچ  تسا ، ناسآ  هداس و  يرما 

: زا دنترابع  رگید  ياه  هنومن دوب ؛ تیودهم  ینییبت  تایآ  زا  ییاه  هنومن تایآ ، نیا 

؛ فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تمحر  هولج  ِنییبت  يارب  فسوی »  » هروس هیآ 92 

شقن ِنییبـت  يارب  لـیبق  نیا  زا  یتاـیآ  و  حـتف ،»  » هروس  24 بازحا ،»  » هروـس  25 لافنا ،»  » ِدـعب هب   9 نارمع ،» لآ   » ِدـعب هب  ِتایآ 123
؛ ترضح يرای  رد  یهلا  ياهدادما 

يزوریپ نمشد و  ِتسکش  رد  بعر  شقن  ِنییبت  يارب  رـشح »  » و 2 بازحا »  » 26 فهک ،»  » 18 لافنا ،»  » 12 نارمع ،» لآ   » ِتایآ 151
؛ فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ِرکشل 

 . ...و روهظ  رد  مدرم  شقن  ِنییبت  يارب  دیدح »  » هروس و 25  دعر »  » هروس ِتایآ 11 

هدیکچ

نییعت شقن  هصرع ، نیا  تاهبـش  تالاؤس و  هب  ییوگ  خـساپ يودـهم و  تاعوضوم  حیـضوت  نییبت و  يارب  نآرق  تایآ  زا  يا  هتـسد
.دراد يا  هدننک

، نانآ زا  یخرب  دادترا  رطخ  روهظ ، ماگنه  ترضح  اب  نانمؤم  زا  یهورگ  تفلاخم  للع  بیاغ ، ماما  دیاوف  دننام : یلئاسم  نییبت  يارب 
نآرق تایآ  زا  ناوت  یم رگید ، عوضوم  اه  هد ناشیا و  ندـنام  ناوج  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما رمع  لوط  عوضوم 

.تفرگ کمک 

تایآ 15 و 16. جورب ، - 1
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مئامض شخب 

هراشا
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هرامش 1 همیمض 

هاگن کی  رد  تماما 

هراشا

رارق وگ  تفگ و  ثحب و  دروم  مالسا  تما  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  تلحر  زا  سپ  هک  يا  هلئسم نیرت  مهم
.تسا تماما »  » هلئسم هدوب ، ثحابم  روحم  هراومه  خیرات  لوط  رد  تفرگ و 

لها هعیـش و  تافالتخا  أشنم  .دوش  یم  سکعنم  تیودـهم  رد  تماما  هب  داقتعا  هاگن و  عون  تسا و  تماـما  هعومجمریز  تیودـهم » »
.دوش یسررب  تماما  عوضوم  تسا ، مزال  ثحب  نیا  هب  دورو  زا  شیپ  ور ، نیا زا  .تسا  هتکن  نیمه  رد  زین  تیودهم  ثحب  رد  تنس 

« ماما  » يوغل يانعم 

(1) .دوش یم هتفگ  ماما » ، » لطاب ای  دشاب  قح  دب ، ای  دشاب  بوخ  دریگ ، رارق  يوریپ  دروم  هک  يزیچ  ای  ناسنا  هب 

، دریگ یم کمک  نآ  زا  طایخ  هک  ییوگلا  دنک ، یم هدافتسا  اّنب  هک  یلوغاش  هب  برع 

: یلاعت هلوق  .َهَِّمئَأ و  ُهُعْمَج : َو  ًالِْطبُم ، ْوَأ  َنا�ک  ًاّقُِحم  َِکل�ذ  َْریَغ  وأ  ًابا�تِک ، ْوَأ  ِِهْلِعف ، ْوَأ  ِِهلْوَِقب  �يدَـتُْقی  َناک  ًاناسنإ  هب ، ُّمَتْؤُملا  ماـمالاو : - 1
«. ماما  » هژاو لیذ  تادرفم ، یناهفصا ، بغار  ِِهب ؛ » َنوُدَتْقَی  يذَّلِاب  يأ : [ 71 ءارسإلا /  ] ْمِهمامِاب ٍسانُأ  َّلُک  اوُعْدَن  َمْوی 
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.(1) دیوگ یم ماما »  » ...و هار  امنهار ، هدنامرف ،

هّمئا  » »(2) و رفک هّمئا   » ریبعت .تسا  هتفر  راک  هب  زین  يوغل  يانعم  هب  شا ، یحالطـصا يانعم  رب  هوالع  ماما »  » هژاو تایاور ، نآرق و  رد 
نیب رد  .ران  ماما  دورمن  تسا و  رون  ماما  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  لاثم  يارب  انعم  نیا  قبط  .تسا  باب  نیمه  زا   (3)« روج

.دوش یم هتفگ  ماما »  » گرزب ياملع  هب  برع ، نایم  رد  هژیو  هب  مدرم ،

« ماما  » ِیحالطصا يانعم 

ینآرق حالطصا  فلا )

هدومرف اطع  دوخ  صاـخ  ناگدـنب  زا  یخرب  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  تلاـسر  توبن و  قوف  يا  هبتر هجرد و  ياـنعم  هب  تماـما » »
رس تشپ  زا  دعب  دوب ، لوسر  ّیبن و  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  تسا ، هدمآ  هرقب  هروس  هیآ 124  رد  هچنآ  قبط  .تسا 

(4) .دومرف اطع  وا  هب  ار  تماما »  » لادم لاعتم  دنوادخ  یهلا ، تاناحتما  زیمآ  تیقفوم نتشاذگ 

ماما و مه  دندوب و  یبن  مه  ایبنا  زا  یخرب  تسا ؛ هجو  نم  صوصخ  مومع و  یبن ،»  » انعم و نیا  هب  ماما »  » نیب تبسن  تسا ، رکذ  نایاش 
ماما زین  مالسلا  مهیلع  تیب  لها .دندوب  یبن  طقف  یخرب 

«. ّما  » هژاو لیذ  طیحملا ، سوماقلا  يدابآزوریف ، برعلا و  ناسل روظنم ، نبا  ك.ر : - 1
هیآ 12. هبوت ، ْرفُْکلا ؛ )) َهَِّمئَأ  اُوِلتاقَف  - )) 2

نیا زا  دارم  اهاشْغی )) اذِإ  ِلیَّللا  َو  : )))) دندومرف ترضح  .دیسرپ  سمـش »  » هروس ریـسفت  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يوار  - 3
دوخ هب  دوب ، لوسر  لآ  زا  هک  ار  يربهر  رما  هک  دنتـسه  روج  نایاوشیپ  دـناشوپب ،» ار  دیـشروخ  هک  هاگ  نآ بش ، هب  مسق  : » هک هلمج 

ج 8، یفاک ، ...دندناشوپ ؛ » متـس  ملظ و  اب  ار  ادخ  نید  سپ  دوب ، لوسر  لآ  هتـسیاش  هک  دنتـسشن  یهاگیاج  رد  دـنداد و  صاصتخا 
ص 50.

(( َنیِملاَّظلا يِدْهَع  ُلانی  َلاق ال  یتیِّرُذ  ْنِم  َلاق َو  ًاماما  ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف  ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو  - )) 4
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(1) .دنتسین یبن  یلو  دنتسه ،

یمالک حالطصا  ب )

(2) .تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  ینیشناج  يانعم  هب  مالک  ِحالطصا  رد  تماما » »

.دراد دوجو  يرایسب  تافالتخا  نآ  تایئزج  هرابرد  اما  تسا ، یمالسا  ياه  هقرف همه  قافتا  دروم  روکذم ، يانعم  هب  تماما  لصا 

هداد یبسانم  خساپ  لیذ  تالاؤس  هب  دـیاب  سپ  تسا ، ثحب  دروم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  ینیـشناج  ِعوضوم  رگا 
: دوش

؟ دوب هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  فیاظو  نوئش و  . 1

ایآ تسیچ ؟ تماـما  ینیـشناج و  ياـنعم  رگید ، تراـبع  هب  تسیچ ؟ دریگ ، رارق  ترـضح  نیـشناج  دـهاوخ  یم هک  یـسک  هفیظو  . 2
رظن دروم  يرادروشک  تموکح و  هطیح  رد  طقف  ینیشناج  ای  تسا  حرطم  یحو ، تفایرد  زج  هب  نوئش  فیاظو و  مامت  رد  ینیشناج 

؟ تسا

: زا دنترابع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فیاظو  نوئش و 

، دنراد زاین  نییبت  هب  نآرق  تایآ  لحن ،»  » هکرابم هروس  تایآ 44 و 64  قبط  نآرق  تایآ  نییبت  تّما 2 . هب  یحو  غالبا  تفایرد و  . 1
رد هک  ارچ 

.سنوی ءایبنا و 35   73 هرقب ، هیآ 124  لیذ  نازیملا ، ریسفت  یئابطابط ، نیسحدمحم  ك.ر : ینآرق  حالطصا  نیا  اب  ییانشآ  يارب  - 1
ص 7. ج4 ، تایهلا ، یناحبس ، رفعج  دصاقم و  حرش  ینازاتفت ؛ نیدلادعس  فقاوم ، حرش  یجیا ، فیرش  دیس  ریم  - 2
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شلوسر هدـهع  هب  لاعتم ، دـنوادخ  يوس  زا  نآ  ِروغث  دودـح و  هلئـسم و  ره  تایئزج  نایب  تسا و  هدـش  حرطم  تایلک  ًاتدـمع  نآرق 
(1) .دراد دوجو  مه  ینییبت » یحو  «، » ینآرق یحو   » رب هوالع  رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ هدش  هتشاذگ 

زیچ هب  زاین  تسا و  یفاک  ام  يارب  ادخ  باتک  ّللا ؛»
�

ه ُباتک  اُنبسَح  : » دیوگب یـسک  رگا  تسا و  نییبت  هب  دنمزاین  نآرق  لصا ، نیا  قبط 
.دنشک یم نالطب  طخ  هاگدید  نیا  رب  تایآ  نیمه  درادن و  لهج  زج  یئاشنم  میرادن ، يرگید 

راگدـیرفآ يوس  زا  ار  اه  نآ ناربمایپ  هک  تسا  ییاهدـیابن  اهدـیاب و  يانعم  هب  ماکحا »  » مدرم ینید  ياهزاین  ریاس  ماـکحا و  ناـیب  . 3
قح هب  بتارم  هلـسلس  اب  دوش و  نایب  قیرط  نیا  زا  ریغ  هک  یماکحا  ِيوریپ  .دـننک  یم نایب  اه  ناسنا ِیلاـعت  دـشر و  تهج  هب  یتسه ،

(2) .دیآ یم رامش  هب  دیحوت  زا  جورخ  دوشن ، یهتنم  یلاعت 

، عناوم نیا  هلمج  زا  دوش ، هتشادرب  زین  تیاده  عناوم  دیاب  تسا ، هدمآ  رـشب  تیاده  يارب  لوسر  رگا  تاهبـش  تالاؤس و  هب  خساپ  . 4
.دوب دهاوخ  تیاده  عنام  دوشن ، لح  رگا  هک  تسا  یتاهبش 

تایآ 17 19. تمایق ، ُهَناَیب ؛ )) انیَلَع  َّنِإ  َُّمث  ُهنآرق *  ِْعبَّتاَف  ُهانآرق  اذِإَف  ُهنآرق *  ُهَعْمَج َو  انیَلَع  َّنِإ  - )))) 1
لوق زا  ّللا ،))

�
...ه ِنوُد  ْنِم  ًابابْرَأ  ْمُهَنابْهُر  ْمُهَراـبْحَأ َو  اوُذَـخَّتا   )))) هبوت هیآ 31  لیذ  یفاص  ریـسفت  رد  یناشاک  ضیف  نسحمـالغ  - 2

رگا هک  دندناوخن  ارف  ناشدوخ  تدابع  هب  ار  مدرم  اه  نآ مسق ، ادخ  هب  : » دندومرف ترضح  هک  دنک  یم نایب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
لیلد و نودب  مدرم  و   ) دندومن مارح  ار  ادخ  ِلالح  لالح و  ار  ادخ  ِمارح  اه  نآ هکلب  درک ، یمن تباجا  یـسک  دندرک  یم ار  راک  نیا 

.دندیمهفن دوخ  هک  يا  هیحان زا  دندرک  تدابع  ار  اه  نآ مدرم  سپ  دنتفریذپ ،) ناشبذک ، هب  ملع  اب 
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تواضق و دوش ، یم هدافتـسا  هلدا  ریاس  و  بازحا »  » هروس تایآ 6 و 36  و  ءاسن »  » هروس هیآ 65  زا  هچنآ  قبط  يرواد  تواـضق و  . 5
لوسر و يوس  زا  هک  دراد  يرواد  ّقح  یسک  تسا و  هداد  رارق  شلوسر  هدهع  رب  ار  نآ  لاعتم  دنوادخ  هک  یهلا  تسا  ینأش  يرواد 

قادصم تشاد و  دهاوخن  یـشزرا  چـیه  وا  ِيرواد  دوب و  دـهاوخ  بصاغ  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـشاب ؛ نوذأم  شموصعم  نانیـشناج 
(1) .تسا توغاط  هب  هعجارم 

بـش هلئـسم  .دریگ  یم رارق  َملاع  رد  تیالو  لامِعا  رهظم  وا  فرط  زا  لوسر  هک  تسا  لاعتم  دـنوادخ  ملاـع ، ّیلو  يونعم  تیـالو  . 6
(2) .تسا تقیقح  نیمه  ياتسار  رد  نامز ، تّجح  رضحم  هب  بش  نیا  رد  ناگتشرف  لوزن  ردق و 

اوُِرمُأ ْدَـق  ِتوُغاَّطلا َو  َیلِإ  اوُمَکاحَتی  ْنَأ  َنوُدـیری  َِکْلبَق  ْنِم  َلِْزنُأ  ام  َکَیلِإ َو  َلِْزنُأ  اـِمب  اُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َنوُمُعْزی  َنیذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  - )) 1
لاؤس مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم هلظنح  نب  رمع  هیآ 60 . ءاسن  ًادیَعب ؛ )) ًالالَض  ْمُهَّلِـضی  ْنَأ  ُناطیَّشلا  ُدیری  ِِهب َو  اوُرُفْکی  ْنَأ 

زا بوصنم  ) یـضاق ای  مکاح  شیپ  تواضق  يارب  دننک و  یم  ادیپ  ثرا  ای  یهدب  رـس  رب  ییاوعد  هک  نایعیـش  زا  رفن  ود  هرابرد  مدرک 
هچ دربـب ، ناـنآ  دزن  ار  دوـخ  ياوـعد  هک  یـسک  : » دـندومرف ترـضح  تسا ؟ زیاـج  راـک  نیا  اـیآ  دـنور ، یم بصاـغ ) هـفیلخ  فرط 

هدومرف دـنوادخ  .دـنزروب  رفک  نآ  هب  دـنرومأم  هک  یلاح  رد  هدرک ، هعجارم  توغاـط  هب  عقاو  رد  لـطاب ، اـی  دـشاب  قح  ناـشیاوعد ) )
زا یـسک  دننک  قیقحت  : » دندومرف دننک ؟ هچ  سپ  متفگ  ِِهب )) اوُرُفْکی  ْنَأ  اوُِرمُأ  ْدَـق  ِتوُغاَّطلا َو  َیلِإ  اوُمَکاحَتی  ْنَأ  َنوُدـیِری  : )))) تسا

مکاح ناونع  هب  ار  وا  دسانـش ، یم ار  ام  ماکحا  تسا و  رظن  بحاص ام  مارح  لالح و  تخانـش )  ) رد تسام و  ثیدـح  يوار  هک  امش 
مکح عقاو  رد  دریذـپن ، یـسک  رگا  درک  یمکح  یتقو  سپ  مداد ؛ رارق  مکاح  امـش  رب  ار  یـسک  نینچ  نم  هک  یتسرد  هب  .دـنهد  رارق 

هب كرـش  هلزنم  هب  نیا  تسا و  هتفریذـپن  ار  ادـخ  عقاو  رد  دریذـپن  ار  ام  هک  یـسک  تسا و  هتفریذـپن  ار  اـم  هدرمـش و  کبـس  ار  ادـخ 
ح 10. ص 67 ، ج1 ، یفاک ، تسادخ ؛ »

.يرهطم دیهش  يربهر  تماما و  اهتیالو و  ءالو و  ك.ر : - 2

نآرق رظنم  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رالاس :  www.Ghaemiyeh.comهلفاق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 166 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_154_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_154_2
http://www.ghaemiyeh.com


155 ص :

، نید لصا  هتسویپ  دیاب  سپ  تسا ، هدش  عطق  دبا  ات  یعیرشت  یحو  تسا و  نید  نیرخآ  مالـسا ، نید  نوچ  فیرحت  زا  نید  ظفح  . 7
(1) .دنامب ظوفحم  دنوادخ  یلو  دزن  تسا  هدش  لزان  هک  هنوگ  نآ

تموکح لیکـشت  ّیبن ، ربمایپ و  فیاظو  هلمج  زا  دشاب ، هتـشاد  دوجو  تموکح  لیکـشت  هنیمز  هک  یتروص  رد  يربهر  تماعز و  . 8
.تفرگ لکش  تقیقح  نیا  هنیدم ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  ترجه  اب  هک  هنوگ  نامه تسا ؛ یمالسا 

هرابرد مدرم  ات  تسا ، تمـصع  يالاو  ماقم  یهلا و  تردق  تیالو و  نذا ، ملع ، هب  دنمزاین  فیاظو  نیا  ندش  راد  هدهع تسا ، ینتفگ 
.دنشاب هتشاد  لماک  نانیمطا  دامتعا و  دوش ، یم نایب  هچ  نآ

ثحب دـش ، حرطم  مالـسا  تّما  نایم  رد  هک  يا  هلئـسم نیرت  یـساسا نیرت و  مهم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تلحر  اـب 
؟ دراد یفیاظو  هچ  ترضح  نیشناج  تسیچ و  ربمایپ  ِینیشناج  يانعم  هک : تسا  نیا  لاؤس  لاح  .دوب  مالسا  یمارگ  لوسر  ِینیشناج 

یحو شلاحترا ، اب  (2) و  تسا نیلسرملا  ءایبنالا و  متاخ ناشیا  هک  ارچ  تسا ، یفتنم  ربمایپ ، نیشناج  ماما و  زا  لوا  نأش  عطق ، روط  هب 
؟ تسیچ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  فیاظو  نوئش و  ریاس  اب  ماما  هطبار  دید  دیاب  لاح  .ددرگ  یم عطق  زین 

، مدرم ِیگدنز  نوچ  هک  دنرگن  یم هعماج  هدننک  هرادا مکاح و  يانعم  هب  ار  ماما  تنس  لها

، هغالبلا جـهن  ُهتاَنَیب ؛ » ّللا َو 
�

ه ُجَـجُح  َلُْطبَت  اَّلَِئل  ًاروُمْغَم  ًاـِفئاَخ  اَّمِإ  ًاروُهْـشَم َو  ًارِهاَـظ  اَّمِإ  ٍهَّجُِحب  ِهَِّلل  ٍِمئاَـق  ْنِم  ُضْرَأـْلا  ُولَْخت  اـَل  �یَلب  - » 1
تمکح 147.

.40 هیآ بازحا ، ًامیلَع ؛)) یَش ٍء  ِّلُِکب  ّللا 
�

ه َناک  َنیِیبَّنلا َو  َمَتاخ  ّللا َو 
�

ه َلوُسَر  ْنِکل  ْمُِکلاجِر َو  ْنِم  ٍدَحَأ  ابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  ام  - )) 2
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مکاـح ناونع  هب  ار  یـسک  دوخ  ناـیم  زا  تسا  بجاو  مدرم  رب  هتفر ، اـیند  زا  ادـخ  لوسر  هک  لاـح  سپ  تسا ، یعاـمتجا  تروص  هب 
هیلع و هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  فیاظو  نوئـش و  مامت  راد  هدهع ار  ماما  تلاسر و  موادت  ار  تماما  هیماما ، هعیـش  اما  دنیزگرب ،

.دناد یم  یحو  تفایرد  زج  هب  هلآ 

.دشاب یم  شرف  ات  شرع  زا  تماما  ماما و  هب  تبسن  هاگن  ود  نیا  توافت  هک  تسا  یهیدب 

تنس لها هاگدید  زا  تماما 

هراشا

: دیسون یم تماما »  » فیرعت رد  ینازاتفت 

ناونع هب  اـیند  نید و  هلئـسم  رد  یموـمع  تسا  یتساـیر  تماـما ، (1) ؛ یبنلا نع  هفالخ  ایندـلا  نیدـلا و  رمأ  یف  هّماـع  هساـئر  هماـمالا 
(2) .تسا ییافک  نآ  بوجو  تسا و  تّما  دوخ  فیلکت  نید و  عورف  زا  تماما  تنس ، لها هاگدید  زا  هاگیاج : .ربمایپ  نیشناج 

ماما نییعت  بصن و  ياه  هار

؛ تیرثکا يأر  فلا )

؛ دقع لح و  لها  يأر  ب )

؛ لبق ماما  تیصو  د )

.همامالا یف  عبارلا  دصرملا  رخآ ، شخب  دصاقم ، حرش  - 1
.همامالا یف  عبارلا  دصرملا  رخآ ، شخب  فقاوم ، حرش  یجیا ، یضاق  فیرش ، دیسریم  - 2
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 (. اتدوک ءالیتسالا =  رهقلا و  روز (  رابجا و  قیرط  زا  د )

تماما زا  لوا  صخش  دش ، بلاغ  وا  رب  دمآ و  يرگید  سپس  تفرگ ، تسد  رد  ار  تردق  روز  رابجا و  قیرط  زا  یماما  رگا  نیاربانب ،
 ! (1) دش دهاوخ  ماما  تسا ، هتفرگ  تسد  رد  ار  تردق  هک  یمود  دوش و  یم لزع 

ماما ياه  یگژیو تافص و 

لاح نیع  رد  اما  دنا ، هدرک رکذ  ار  ...و  تلادع  تعاجش ، ریبدت ، تیریدم ، داهتجا ، دننام  یطیارش  ماما  يارب  تنس  لها ياملع  هچرگ 
یتح دننک ؛ باختنا  تسا  طیارش  نیا  دقاف  هک  ار  یسک  تسا  بجاو  تّما  رب  دوبن ، دشاب ، طیارش  نیا  ياراد  هک  یسک  رگا  دنا : هتفگ

!(2) تسا مزال  وا  زا  تعاطا  زاب  دشاب ، مه  لهاج  قساف و  رگا  دیوگ : یم ینازاتفت 

یم وا  ریغ  هب  تماما  ایآ  تسا ، نارگید  ِدمآرس  تلادع ، ملع و  رظن  زا  هک  دوب  یـسک  تّما  نایم  رد  رگا  دیـسرپ : نانآ  زا  دیاب  لاح 
رکبوـبا یـضاق  .دـنا  هدرک رارقا  نارگید  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ِيرترب  هب  اـه  نآ ناـگرزب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  دـسر !؟

نبا نخس  نآ ، زا  رت  بیجع  (3)« .میدوب هدش  كاله  دوب ، هدیـسرن  ام  داد  هب  یلع  رگا  تفگ : مود  هفیلخ  اهراب  : » دـیوگ یم ینالقاب 
ار دنوادخ  تلادع  تمکح و  نخس ، نیا  اب  وا  ایآ  « (4) لضافلا یلع  لوضفملا  مّدق  يذلا  ّللدمحلا 

�
ه : » دیوگ یم هک  تسا  دیدحلا  یبا

!؟ تسا هدربن  لاؤس  ریز 

.همامالا یف  عبارلا  دصرملا  رخآ ، شخب  دصاقم ، حرش  ینازاتفت ، نیدلا  دعس  - 1
.همامالا یف  عبارلا  دصرملا  رخآ ، شخب  دصاقم ، حرش  ینازاتفت ، نیدلا  دعس  - 2

.دینک هعجارم  ءاسن »  » هروس هیآ 20 ، لیذ  تنس ، لها ریسافت  هب  زین  ص 476 و  لئالدلا ، صیخلت  لئاوالا و  دیهمت  - 3
ص 3. ج 1 ، هغالبلا ، جهن حرش  - 4
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ماما هفیظو 

لاملا و تیب میـسقت  دودـح ، هماقا  مولظم ، قح  نتفرگ  ملاظ و  اب  هلباقم  اهزرم ، ظفح  هاپـس و  یهدـنامزاس  زا : دـنترابع  ماما  فیاـظو 
(1) .دوش یم بصن  نیمه  رطاخ  هب  تسا و  ماما  فیاظو  اه  نیا ینالقاب ، نایب  هب  .داهج  جح و  هب  اه  نآ نداتسرف 

هب ماما  تسا و  روهمج  سیئر  هاشداپ و  کی  فیاظو  نامه  دـننک ، یم نایب  ماما  يارب  هک  یفیاظو  دوش ، یم هظحالم  هک  هنوگ  نامه 
! دوش یم هدید  مکاح  هعماج و  هدننک  هرادا ناونع 

هعیش هاگدید  زا  تماما 

هراشا

: دنک یم فیرعت  هنوگ  نیا ار  تماما »  » هعیش

رد تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  زا  تباین  تماما ، ؛(2)  ّللا
�

ه َنِم  ًاباصتنإ  یحَولا  �ّالِإ  ِهنوؤش  ِعیمج  یف  یبنلا  نع  هباین  هماـمإلا 
لوصا زا  تماما  فیرعت ، نیا  قبط  هاگیاج : .دوش  یم بصن  دنوادخ  يوس  زا  ماما  و  یحو ، تفایرد  زج  هب  وا ، فیاظو  نوئـش و  همه 

هللا یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  رگا  هک  تسا  يّدح  هب  نآ  تیمها  دوش و  یم رداص  نآ  مکح  یهلا  شرع  رد  هک  تسا  يرما  نید و 
هب ار  یهلا  رما  نیا  هلآ  هیلع و 

.هلجال همامالا  میقا  ام  باب  ص 477 ، لئاوالا ، دیهمت  - 1
ج4، لقعلا ، هنـسلا و  باتکلا و  يده  یلع  تایهلالا  یناحبـس ، رفعج  دننام : یمالک ، بتک  هب  دـینک  هعجارم  تماما  فیرعت  يارب  - 2

...و ص 45  هیمامالا ، هعیشلا  هدیقع  هیمالسالا و  بتکلا  مها  یف  همامالا  ینالیم ، یلع  دیس  ص 8 و 
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159 ص :

، دریگ تروص  یلاعت  قح يوس  زا  هک  یتیالو  تماما و  هب  داقتعا  اـب  دوب (1) و  هدادـن  ماجنا  ار  شتلاسر  ایوگ  دوب ، هدرکن  غالبا  تما 
(2) .دریگ یم لکش  دیحوت 

ماما نایب  هب  تسا و  هتفر  ایند  زا  یلهاج  گرم  هب  دورب ، ایند  زا  دـشابن و  یماما  نینچ  هب  دـقتعم  یـسک  رگا  هک  تسا  تهج  نیمه  هب 
(3) .دش میهاوخ  هارمگ  تروص ، نیا  ریغ  رد  هکارچ  دناسانشب ، ام  هب  ار  شتّجح  میهاوخب  دنوادخ  زا  دیاب  مالسلا  هیلع  قداص 

َمْوَْقلا يِدْهی  ّللا ال 
�

ه َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِصْعی  ّللا 
�

ه ُهََتلاسِر َو  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکِّبَر َو  ْنِم  َکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهیَأ  ای  - )) 1
هیآ 67. هدئام ، َنیِرفاْکلا ؛))

ِیتَّلا ّللا 
�

ه َتَرِْطف  : )))) هیآ هرابرد  هک  دنیامرف  یم لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ناشراوگرزب  ناردپ  لوق  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  - 2
تسا و مالـسلا » هیلع  َنِینِمْؤُْـملا  ُریِمَأ  ِیلَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 

�
ه ُلوُـسَر  ٌدَّمَُحم  ّللا 

�
ه اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل   » دارم دـندومرف : اـهیَلَع )) َساَّنلا  َرَطَف 

لقا و تیالو ، توبن و  دیحوت ، عوضوم  رگید ، ترابع  هب  دریگ ؛ یم لکـش  دیحوت  تیالو ، شریذـپ  اب  ینعی  ( ؛ تساج نیا  ات  دـیحوت 
، راونالاراحب .دریگ ؛») یمن  لکـش  يا  هزور زامن و  دریذپن ، ماجنا  نآ  ِءزج  نیرخآ  ات  هک  تسا  هزور  زامن و  لثم  تسا ؛ یطابترا  رثکا 

ح 3. باب 11 ، ص 277 ، ج 3 ،
باب ص343  ، ج 2 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک هیوباب ، نب  یلع  نب  دـمحم  ِینیِد » ْنَع  ُْتلَلَـض  کَتَّجُح  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  َکَّنِإَف  - »... 3
ٍِملْسُم ِْنب  ِزیِزَْعلا  ِْدبَع  ْنَع  : » دوش رکذ  تماما »  » هرابرد مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تیاور  زا  ییاه  شخب تسا  بسانم  اج  نیا رد  ح 24 . ، 1

ِفاَِلتْخا َهَْرثَک  اوُرَکَذ  ِهمامْالا َو  َْرمَأ  اوُراَدَأَـف  اَنِمَدـْقَم  ِءْدـَب  ِیف  ِهَعُمُْجلا  َمْوی  ِعِماَْـجلا  ِیف  اَـنْعَمَتْجاَف  َوْرَِمب  مالـسلا  هیلع  اَـضِّرلا  َعَم  اَّنُک  َلاَـق 
اوُعِدُخ ُمْوَْقلا َو  َلِهَج  ِزیِزَْعلا  َْدبَع  ای  َلاَق  َُّمث  مالسلا  هیلع  َمَّسَبَتَف  ِهِیف  ِساَّنلا  َضْوَخ  ُُهتْمَلْعَأَف  مالسلا  هیلع  يِدیَس  یَلَع  ُْتلَخَدَف  اَهِیف  ِساَّنلا 

َنَیب یَـش ٍء  ِّلُک  ُناْیِبت  ِهِیف  نآرْقلا  ِهیَلَع  َلَْزنَأ  َنیِّدلا َو  َُهل  َلَمْکَأ  یَّتَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُهِیبَن  ِْضبْقی  َْمل  َّلَج  َّزَع َو  ّللا 
�

ه َّنِإ  ْمِِهئاَرآ  ْنَع 
َلَْزنَأ یَـش ٍء َو  ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف  ام  َّلَج  َّزَع َو  َلاَقَف  اًلَمَک  ُساَّنلا  ِهَیلِإ  ُجاَتْحی  اَم  َعیِمَج  َماَکْحَْألا َو  َدوُدُْـحلا َو  َماَرَْحلا َو  َلاَلَْحلا َو  ِهِیف 

ِهمامْالا ُْرمَأ  ًانیِد َو  َمالْـسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِـضَر  ِیتَمِْعن َو  ْمُکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوْیلا  ِهِرُمُع ص  ُرِخآ  یِه  ِعاَدَْولا َو  ِهَّجَح  ِیف 
ِّقَْحلا ِلِیبَس  ِدْصَق  یَلَع  ْمُهَکََرت  ْمُهَلِیبَس َو  ْمَُهل  َحَضْوَأ  ْمِِهنیِد َو  َِملاَعَم  ِهتّمِال  َنَیب  یَّتَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِضْمی  َْمل  ِنیِّدـلا َو  ِماَمَت  ْنِم 

ُهَنیِد ْلِمْکی  َْمل  َّلَج  َّزَع َو  ّللا 
�

ه َّنَأ  َمَعَز  ْنَمَف  ُهَنَیب  اَّلِإ  ُهَّمُْألا  ِهَیلِإ  ُجاَتْحی  ًائیَـش  ْمَُهل  َكََرت  اَم  ًاماما َو  ًاـمَلَع َو  مالـسلا  هیلع  ًاـِیلَع  ْمَُهل  َماَـقَأ  َو 
ُّلَجَأ َهمامْالا  َّنِإ  ْمُهُراِیتْخا  اَهِیف  َزوُجیَف  ِهَّمُْألا  َنِم  اَهَّلَحَم  ِهمامْالا َو  َرْدَق  َنُوفِْرعی  ْلَه  ِِهب  ٌِرفاَک  َوُهَف  ّللا 

�
ه َباَتِک  َّدَر  ْنَم  ّللا َو 

�
ه َباَتِک  َّدَر  ْدَـقَف 

ًاماما اوُمیِقی  ْوَأ  ْمِِهئاَرآـِب  اَـهُولاَنی  ْوَأ  ْمِِهلوُقُِعب  ç è ُساَّنلا اَـهَُغْلبی  ْنَأ  ْنِم  ًارْوَغ  ُدَْـعبَأ  ًاـِبناَج َو  ُعَْنمَأ  ًاـناَکَم َو  یَلْعَأ  ًاـنْأَش َو  ُمَظْعَأ  ًارْدَـق َو 
اَِهب َداَشَأ  اَِهب َو  ُهَفَّرَش  ًهَلیِضَف  ًهَِثلاَث َو  ًهَبَتْرَم  ِهَّلُْخلا  ِهَُّوبُّنلا َو  َدَْعب  مالسلا  هیلع  َلِیلَْخلا  َمیِهاَْربِإ  اَِهب  َّلَج  َّزَع َو  ّللا 

�
ه َّصَخ  َهمامْالا  َّنِإ  ْمِهِراِیتْخِاب 

هللا یلص  ِلوُسَّرلا  ُهَفاَلِخ  ّللا َو 
�

ه ُهَفاَلِخ  َهمامْالا  َّنِإ  ِءایِـصْوَْألا  ُثْرِإ  ِءاِیْبنَْألا َو  َُهلِْزنَم  یِه  َهمامْالا  َّنِإ  ...ًاماما  ِساَّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ  َلاَقَف  ُهَرْکِذ 
َنیِِملْسُْملا َو ُماَِظن  ِنیِّدلا َو  ُماَمِز  َهمامْالا  َّنِإ  مالـسلا  امهیلع  ِنیَـسُْحلا  ِنَسَْحلا َو  ُثاَریِم  مالـسلا َو  هیلع  َنِینِمْؤُْملا  ِریِمَأ  ُماَقَم  هلآ َو  هیلع و 
ِداَهِْجلا َو ِّجَْحلا َو  ِمایِّصلا َو  ِهاَکَّزلا َو  ِهاَلَّصلا َو  ُماَمَت  مامْالِاب  یِماَّسلا  ُهُعْرَف  یِماَّنلا َو  ِماَلْـسِْإلا  ُّسُأ  َهمامْالا  َّنِإ  َنِینِمْؤُْملا  ُّزِع  اْینُّدـلا َو  ُحاَلَص 

ُمیِقی ّللا َو 
�

ه َماَرَح  ُمِّرَحی  ّللا َو 
�

ه َلاَـلَح  ُّلِـحی  ماـمْالا  ِفاَرْطَأـْلا  ِروُغُّثلا َو  ُْعنَم  ِماَـکْحَْألا َو  ِدوُدُْـحلا َو  ُءاَْـضمِإ  ِتاَـقَدَّصلا َو  یَْفلا ِء َو  ُرِیفَْوت 
ِهَلِّلَجُْملا ِهَِعلاَّطلا  ِسْمَّشلاَک  مامْالا  ِهَِغلاَْبلا  ِهَّجُْحلا  ِهَنَسَْحلا َو  ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  ِهِّبَر  ِلِیبَس  َیلِإ  وُعْدی  ّللا َو 

�
ه ِنیِد  ْنَع  ُّبُذی  ّللا َو 

�
ه َدوُدُح 
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يِداَْهلا ُمْجَّنلا  ُعِطاَّسلا َو  ُروُّنلا  ُرِهاَّزلا َو  ُجاَرِّسلا  ُرِینُْملا َو  ُرْدَْـبلا  مامْالا  ُراَْصبَْألا  يِدـیَْألا َو  اَُهلاَنَت  َال  ُثیَِحب  ُِقفُْألا  ِیف  یِه  َِملاَْـعِلل َو  اَـهِرُوِنب 
يَدَّرلا َنِم  یِْجنُْملا  يَدُْهلا َو  یَلَع  ُّلاَّدلا  ِإَمَّظلا َو  یَلَع  ُبْذَْعلا  ُءاَْملا  مامْالا  ِراَِحْبلا  ِجَُجل  ِراَفِْقلا َو  ِناَْدُلْبلا َو  ِزاَوْجَأ  یَجُّدـلا َو  ِبِهایَغ  ِیف 

ُلِطاَْهلا َو ُثیَْغلا  ُرِطاَْملا َو  ُباَحَّسلا  مامْالا  ٌِکلاَهَف  ُهَقَراَـف  ْنَم  ِکـِلاَهَْملا  ِیف  ُلِیلَّدـلا  ِِهب َو  یَلَطْـصا  ِنَِمل  ُّراَْـحلا  ِعاَـفْیلا  یَلَع  ُراَّنلا  ماـمْالا 
ُخَْألا ُقیِفَّشلا َو  ُِدلاَْولا  ُقِیفَّرلا َو  ُسِینَْألا  مامْالا  ُهَضْوَّرلا  ُریِدَْغلا َو  ُهَریِزَْغلا َو  ُنیَْعلا  ُهَطیِـسَْبلا َو  ُضْرَْألا  ُهَلِیلَّظلا َو  ُءاَمَّسلا  ُهَئیِـضُْملا َو  ُسْمَّشلا 

ِهِداَِلب َو ِیف  ُُهتَفِیلَخ  ِهِداَبِع َو  یَلَع  ُهتّجح  ِهِْقلَخ َو  ِیف  ّللا 
�

ه ُنیِمَأ  مامْالا  ِدآَّنلا  ِهیِهاَّدـلا  ِیف  ِداَبِْعلا  ُعَْزفَم  ِریِغَّصلا َو  ِدـَلَْولِاب  ُهَّرَْبلا  ُّمُأـْلا  ُقیِقَّشلا َو 
ُماَِظن ِْملِْحلاـِب  ُموُسْوَْملا  ِْملِْعلاـِب  ُصوُصْخَْملا  ِبویُْعلا  ِنَع  ُأَّرَبُْملا  ِبُونُّذـلا َو  َنِم  ُرَّهَطُْملا  ماـمْالا  ّللا 

�
ه ِمَرُح  ْنَع  ُّباَّذـلا  ّللا َو 

�
ه َیلِإ  یِعاَّدـلا 

ِراَثِْعلا َِللَّزلا َو  ایاَطَْخلا َو  َنِم  َنِمَأ  ْدَـق  ٌدَّدَـسُم  ٌقَّفَُوم  ٌدـیَُؤم  ٌموُصْعَم  َوُهَف  ....َنیِِرفاَْکلا  ُراََوب  َنیِِقفاَـنُْملا َو  ُظـیَغ  َنیِِملْـسُْملا َو  ُّزِع  ِنیِّدـلا َو 
ْلَهَف ِمیِظَْعلا  ِلْضَْفلا  وُذ  ّللا 

�
ه ُءاـشی َو  ْنَم  ِهِیتْؤی  ّللا 

�
ه ُلْـضَف  َکـِلذ  ِهِْقلَخ َو  یَلَع  ُهَدِـهاَش  ِهِداَـبِع َو  یَلَع  ُهتّجح  َنوُکِیل  َِکلَذـِب  ّللا 

�
ه ُهُّصُخی 

ْمِهِروُهُظ َءاَرَو  ّللا 
�

ه َباَتِک  اوُذَبَن  َّقَْحلا َو  ّللا 
�

ه ِتَیب  اْوَّدَعَت َو  ُهَنُومِّدَقیَف  ِهَفِّصلا  ِهِذَِهب  ْمُهُراَتُْخم  ُنوُکی  ْوَأ  ُهَنوُراَتْخیَف  اَذَه  ِْلثِم  یَلَع  َنوُرِدْقی 
ْنَم َیلاَعَت َو  َّلَج َو  َلاَقَف  ْمُهَـسَْعتَأ  ْمُهَتَّقَم َو  ّللا َو 

�
ه ُمُهَّمَذَف  ْمُهَءاَوْهَأ  اوُعَبَّتا  ُهوُذَبَنَف َو  ُءاَفِّشلا  يَدُْهلا َو  ّللا 

�
ه ِباَتِک  ِیف  َنوُمَْلعی َو  َال  ْمُهَّنَأَک 

ّللا َو
�

ه َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  َلاَق  ْمَُهلامْعَأ َو  َّلَضَأ  ْمَُهل َو  ًاسْعَتَف  َلاَق  َنیِِملاَّظلا َو  َمْوَْقلا  يِدْهی  ّللا ال 
�

ه َّنِإ  ّللا 
�

ه َنِم  ًيدُه  ِریَِغب  ُهاوَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ 
ج یفاک ، ارِیثَک ؛» ًامِیلْـسَت  َمَّلَـس  ِِهلآ َو  ٍدَّمَُحم َو  ِیبَّنلا  یَلَع  ّللا 

�
ه یَّلَـص  ٍراَّبَج َو  ٍرِّبَکَتُم  ِْبلَق  ِّلُک  یلَع  ّللا 

�
ه ُعَبْطی  َِکلذَک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َْدنِع 

.هتافص مامالا و  لضف  یف  ردان  باب  هجحلا ، باتک  ص198  ، ، 1
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بصن هار  طیارش و 

طیارـش و مامت  دـیاب  هک  تسا  یعیبط  دـشاب ، یحو  تفایرد  زج  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فیاـظو  ناـمه  ماـما ، فیاـظو  یتقو 
تردق تیالو و  قلطم ، ملع  تمصع ، دننام : ترضح ، ياه  یگژیو
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.تسین ریذپ  ناکما لاعتم  دنوادخ  قیرط  زا  زج  یماما ، نینچ  نییعت  بصن و  دشاب و  اراد  ار  تالامک  لیاضف و  مامت  هب  ّقلخت  یهلا و 

يوس زا  ًامیقتـسم  هک  یهلا  تسا  يرما  هکلب  دریگ ، رارق  مهنیب » يروش  مهرمأ  و   » قادصم هک  تسین  یمدرم  يرما  تماما » ، » نیاربانب
هیحان زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ِتماما  دوب  رومأم  مخ » ریدغ   » هعقاو رد  مالـسا  یمارگ  لوسر  (1) و  دوش یم نییعت  لاعتم  دنوادخ 

.دنک غالبا  لاعتم  دنوادخ 

: دنک یم لقن  تسا ، تنس  لها  ِخیرات  بتُک  نیرت  مهم زا  هک  دوخ ، خیرات  باتک  رد  ماشه  نبا

درک ضرع  ترـضح  هب  ّجـح  مایا  رد  لیابق  زا  یکی  ِسیئر  دوب ، ترـضح  يارب  ییاسرف  تقاـط رایـسب  ماـیا  هک  تثعب ، ماـیا  رخاوا  رد 
هب هجوت  اب   ) دنک باختنا  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  وا  هلیبق  دارفا  زا  یکی  ای  وا  ترـضح ، هک  یطرـش  هب  دوش ، ناملـسم  تسا  رـضاح 

: دندومرف تحارص  لامک  اب  ترضح  اما  دندش ) یم ناملسم  هلیبق  مامت  دش ، یم ناملسم  يا  هلیبق سیئر  رگا  يا ، هلیبق ماظن  رد  هک  نیا 
، دهاوخب دوخ  هک  ییاج  رد  ار  نآ  تسا ؛ دنوادخ  تسد  هب  هکلب  تسین ، نم  هب  طوبرم  هلئسم  نیا  ءاشی » ثیح  هعـضی  ّللا 

�
ه یلا  رمالا  »

(2) .دهد یم رارق 

ّنأ باب  هجحلا ، باتک  ص 277  ، ج1 ، یفاک ، هدجس و  هروس  هیآ 24  ءایبنا ؛ هروس  هیآ 73  هرقب ، هروس  تایآ 30 و 124  ك.ر : - 1
ّللا

�
.ه نم  دهع  همامالا 

.لیابقلا یلع  هسفن  لوسرلا  ضرع  باب  ص 124 ، ج 1 ، ماشه ، نبا هریس  - 2
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هرامش 2 همیمض 

نامز ره  رد  تّجح  دوجو  یلقع  لیالد 

هراشا

زین یلقع  ياه  لالدتـسا اه و  ناهرب زا  ییاور ، ینآرق و  ِمکحتـسم  ياه  هناوتـشپ رب  هوالع  هک  تسا  یتاـعوضوم  هلمج  زا  تیودـهم » »
تّجح ار  لقع  تسا و  دـقتعم  یلقع  حـُبق  نسُح و  هب  هک  هعیـش  هاگن  زا  هژیو  هب  لـقع ، يـالاو  هاـگیاج  هب  هجوت  اـب  .تسا  رادروخرب 

، لقع رظنم  زا  عوضوم  نیا  ِیسررب  لقعت ، شزرا  لقع و  تمظع  هاگیاج و  رد  یناوارف  تایاور  تایآ و  دوجو  (1) و  دناد یم ینورد 
(2) .تشاد دهاوخ  يا  هژیو تیمها 

تهج هب  هک  تـسا  هدـش  هماـقا   (3) یلقع ناـهرب  هد  زا  شیب  لاـعتم ، دـنوادخ  بناـج  زا  ماـما  نییعت  بصن و  ترورـض  تاـبثا  يارب 
: دوش یم هراشا  اه  نآ زا  یخرب  هب  راصتخا 

هژیو هب  دننک و  یم دیکأت  لقن  رب  طقف  دنتسین و  یلقع  حبق  نسُح و  هب  دقتعم  دنهد ، یم لیکـشت  ار  تنـس  لها تیرثکا  هک  هرعاشا  - 1
دیـس مینک ؛» رکف  نآ  هرابرد  دـیابن  میریذـپب و  دـیاب  مه  اـم  دـنا ، هتفریذـپ اـم  ناگتـشذگ   فلـس و  هچنآ  دـنیوگ : یم ناـشیاه  یفلس

ص 270. هماعلا ، لوصالا  میکح ، یقتدمحم 
، هط « ) یُهن «، » هیُهن هیآ 269 « ،) هرقب ، « ) باـبلَا » نآ عمج  و  ّبل »  » ياـه هژاو قیرط  زا  دـیناوت  یم هطبار  نیا  رد  رتـشیب  قیقحت  يارب  - 2
ار عوضوم  هیآ 5 ) رجف ، «) رجِح و« هیآ 32 )  روط ، « ) مالحا (، » هعماج تراـیز  ...یجِحلا  يوذ  یُهنلا و  یلوا  « )... یجِح  » و هیآ 128 ،)

.دینک يریگ  یپ
 . ...و ضیف  ناهرب  لماک ، ناسنا  دوجو  ناهرب  تیانع ، ناهرب  فرشا ، ناکما  یفسلف  ناهرب  فطل ، یمالک  ناهرب  - 3
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میسقت ربس و  ناهرب  . 1

(1) میسقت ربس و  ناهرب  . 1

حطس رد  هچنآ  ترـضح  داد و  رارق  شلوسر  رایتخا  رد  لاعتم  دنوادخ  دوب ، زاین  دروم  تمایق  زور  ات  رـشب  تیاده  ياتـسار  رد  هچنآ 
نآرق و نییبت  دننام  دوب ، هداد  رارق  وا  رایتخا  رد  دـنوادخ  هچ  نآ همه  ًاعطق  اما  دومرف ؛ نایب  دوب ، ناشزاین  دروم  نامز و  نآ  مدرم  مهف 

نآ رد  مدرم  زاین  مدـع  لئاسم و  نیا  زا  يرایـسب  مهف  تیفرظ  مدـع  تهج  هب  ار  ماـکحا  همه  خوسنم و  خـسان و  نطب ، رهظ و  هب  ملع 
.دومرفن حرطم  نامز ،

، تمایق زور  ات  رشب  تیاده  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تلحر  زا  دعب  لاعتم  دنوادخ  هک : تسا  نیا  لاؤس  لاح 
ماکحا مامت  دـشن و  نییبت  مدرم  يارب  نآرق  ماـمت  دراد و  زاـین  نییبت  هب  نآرق  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  تسا ؟ هتفرگ  رظن  رد  يا  هماـنرب هچ 

رب ار  یحو  تفایرد  زج  هب  وا  فیاظو  دـهد و  همادا  ار  وا  هار  هک  داد  یم رارق  شلوسر  دـننامه  ار  یـسک  تسیاب  یمن اـیآ  دـشن ، رکذ 
؟ دریگ هدهع 

: تسا روصت  لباق  تروص  هس  اج  نیا رد 

ار تیادـه  همانرب  نیرت  لماک نیرتابیز و  لاس ، تدم 23  يارب  طقف  .تسا  هتـشاذگ  لمهم  هلئـسم  نیا  رد  ار  تما  رما  دنوادخ  فلا )
.تسا هداتسرف  صقان  ینید  رگید ، ترابع  هب  تفرگن ؛ رظن  رد  يا  همانرب چیه  نآ  زا  دعب  يارب  اما  تخاس ، ررقم 

تلادع تمکح و  ندرب  لاؤس  ریز  دنوادخ و  ندرک  مهتم  يانعم  هب  ضرف  نیا  ًاعطق 

طوسبم روط  هب  قطنم  ملع  رد  هک  دـشاب  یم دـیدرت » هدـعاق  ، » نآ رگید  مان  .تسا  ندرک » یـسررب   » و ندومزآ »  » ياـنعم هب  ربَس » - » 1
تالامتحا مامت  دشاب ، مولعمان  ددعتم  ياه  هنیزگ نیب  تیعقاو  هاگ  ره  هک  نیا  نآ ، لامجا  .تسا  هدش  هتفگ  نخـس  ناهرب  نیا  هرابرد 

در اه  هنیزگ همه  یتقو  تسا ، دوجوم  ياه  هنیزگ زا  یکی  نایم  تیعقاو  نوچ  .دوش  یم یـسررب  کـی  کـی  حرطم و  یلقع  رـصح  اـب 
.دنیوگ میسقت » ربس و  ناهرب   » ار هویش  نیا  اب  تقیقح  فشک  دوش  یم تابثا  هدنام  یقاب هنیزگ  دش ،
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.دریذپب ار  نآ  دناوت  یمن يدحوم  چیه  تسا و  یلاعت  قح

.درک یهاتوک  تّما  هب  نآ  غالبا  هئارا و  رد  شلوسر  اما  داتسرف ، یلماک  عماج و  نید  دنوادخ  ب )

یلمع هریـس  ترـضح و  تمـصع  ماـقم  هب  هجوت  اـب  هک  نیا  نآ  دراد و  زین  يرگید  لاکـشا  روبزم ، لاکـشا  رب  هوـالع  مه  ضرف  نیا 
زگره دنتـشاذگ ، یم نیـشناج  دوخ  يارب  دندش ، یم  جراخ  هنیدم  زا  مه  یهاتوک  تدـم  دـنتفر و  یم ترفاسم  هب  هاگ  ره  هک  ناشیا 

.دشاب هدرک  یهاتوک  تقیقح ، نیا  ِغالبا  هفیظو و  ماجنا  رد  هک  تخاس  مهتم  ار  ترضح  ناوت  یمن تسین و  لوبق  لباق 

، ترـضح نآ  ياتمه  يدارفا  نییعت  بصن و  اب  شلوسر  نامز  دـننامه  تماـیق ، زور  اـت  رـشب  تیادـه  ياتـسار  رد  میکح  يادـخ  ج )
هب مخ » ریدغ   » هلمج زا  ددعتم ، ياه  تیعقوم رد  ار  یتایح  رما  نیا  زین  شلوسر  .تخاس  ررقم  ار  تیاده  ماظن  نیرت  لماک نیرتابیز و 

(1) .دندرک یهاتوک  نآ  شریذپ  رد  تّما  اما  دومرف ، غالبا  مدرم 

عبانم نیرتربتعم  رد  يددـعتم  نئارق  دـهاوش و  نیا ، رب  هوالع  ددرگ ؛ یم تباـث  ضرف  نیا  مود ، لوا و  ضرف  ندوب  لـطاب  هب  هجوت  اـب 
دییأت ار  هلئسم  نیا  هک  دراد  دوجو  تنس  لها

نیا نآ  خساپ  دنشاب ، هدنام  یقاب  قح  رب  یلیلق  هّدع  طقف  دنشاب و  هدش  هارمگ  مدرم  همه  تسا  نکمم  هنوگچ  دیوگب : یـسک  رگا  - 1
مالسلا هیلع  یسوم  ترـضح  یتقو  .تسا  لیئارـسا  ینب هیـضق  نآ  دراد و  یخیرات  هنومن  نآرق ، ِیهاوگ  هب  هلئـسم  نیا  ًالوا ، هک : تسا 
یکدـنا زج  هب  دـندش ، تسرپ  هلاـسوگ همه  وا  موـق  تفر ، روـط  هوـک  هب  داد و  رارق  دوـخ  نیـشناج  ار  نوراـه  ترـضح  دوـخ  ردارب 

ندرک ریجا  لثم  یتامادقا  اب  نارگاتدوک  رگید ، ترابع  هب  قافن و  دناب  ًایناث ، و  دعب ) هب  تایآ 85  هط ، دعب و  هب  تایآ 142  فارعا ، )
، داد یم ناشن  یـشنکاو  دوخ  زا  داتفا ، قافتا  هچنآ  فالخ  رب  یـسک  رگا  هک  دـندوب  هدرک  يراـک  ملـسا » ینب  » ِيودـب یـشحو و  هلیبق 
هب ص 26 و ص62  رتسب ، رد  همـشچ  ك.ر :  ) دـندرک یهاـتوک  قح  زا  عاـفد  رد  دوخ ، ناـج  سرت  زا  مدرم  دوبن و  ناـما  رد  شناـج 

( .دعب
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: هدمآ نیحیحص  رد  لاثم ، يارب  .دنک  یم

یم رس  هب  يدب  تیعضو  ّرـش و  رد  ام  ّللا !
�

ه لوسر ای  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  كرابم  رـضحم  نامی  نب  هفیذح 
نارود زا  سپ  مالـسا  ربماـیپ  تـثعب  هـب  درک  هراـشا   ) مـیراد رارق  نآ  رد  نوـنکا  مـه هـک  دروآ  ار  يریخ  اـم  يارب  دـنوادخ  مـیدرب و 

دعب : » دندومرف ترضح  هنوگچ ؟ دیسرپ : هلب » : » دندومرف ترضح  دوب ؟ دهاوخ  يّرـش  ریخ ، نیا  زا  سپ  ایآ  دیـسرپ : سپـس  تیلهاج )
اه نآ بلق  هک  دنتسه  ینادرم  اه  نآ نایم  رد  .دننک  یمن لمع  ارم  تنس  دنریذپ و  یمن  ارم  ِتیاده  هک  دمآ  دنهاوخ  ینایاوشیپ  نم  زا 

: دنیامرف یم ترضح  يرگید  تیاور  رد   (1)« .ناسنا هفایق  رد  تسا  نیطایش  بلق 

، ایادـخ میوگ : یم .دـنرب  یم باذـع  يوس  هب  متّما  زا  ار  یناسک  منیب  یم هاگان  هب  .متـسه  متّما  ِرظتنم  رثوک  ضوح  رـس  رب  تمایق  زور 
: دوش یم هتفگ  ترضح  هب  باطخ  يرگید ، نایب  رد  دنتـشگزاب !؟ تیلهاج ) نارود   ) بقع هب  اه  نیا یناد  یمن دسر : یم باطخ  متّما !

هچ وت  زا  دعب  اه  نیا یناد  یمن »

ْلَه ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَق  ٌّرَـش  ِریَْخلا  اَذَـه  ِءاَرَو  ْنِم  ْلَهَف  ِهِیف  ُنْحَنَف  ٍریَِخب  ّللا 
�

ه َءاَجَف  ٍّرَِـشب  اَّنُک  اَّنِإ  ّللا 
�

ه َلوُسَر  ای  ُْتُلق  ِناَـمْیلا  ُْنب  ُهَفیَذُـح  َلاَـق  - » 1
َالَو ياَدُِـهب  َنوُدَـتْهی  َال  ٌهَِّمئَأ  يِدـَْعب  ُنوُکی  َلاَق  َفیَک  ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَـق  ٌّرَـش  ِریَْخلا  َکـِلَذ  َءاَرَو  ْلَـهَف  ُْتُلق  ْمَعَن  َلاَـق  ٌریَخ  ِّرَّشلا  َکـِلَذ  َءاَرَو 

َِکلَذ ُتْکَرْدَأ  ْنِإ  ّللا 
�

ه َلوُسَر  ای  ُعَنْصَأ  َفیَک  ُْتُلق  َلاَق  ٍْسنِإ  ِناَْمثُج  ِیف  ِنیِطایَّشلا  ُبُوُلق  ْمُُهبُوُلق  ٌلاَجِر  ْمِهِیف  ُموُقیَـسَو  یتّتـِسب  َنوُّنَتْـسی 
همزالم بوجو  باب  ص 741 ، يدلج ،) کی  ) ملسم حیحص  ْعِطَأَو » ْعَمْساَف  َُکلاَم  َذِخُأَو  َكُرْهَظ  َبِرُض  ْنِإَو  ِریِمَْأِلل  ُعیُِطتَو  ُعَمْسَت  َلاَق 
هرامـش هب  باب  نیا  ح 36  باب 25 ، بقانملا ، باتک 61  ص 438 ، يدلج ،) پاچ 4  زا  ج 2( يراخب ، حیحص  نیملـسملا و  هعامج 

.تسا هدروآ  هعامج  نکت  مل  اذا  ءارمالا  فیک  باب  نتفلا ، باتک  ص 362 ، رد ج 4 ، ار  ثیدح  نیمه  . 3606
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(1) »!؟ دندرک

: دندومرف مالسا ، تما  كانفسا  تیعضو  ندید  اب  ترضح  .تسا  هدش  هتفرگ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ینارون  نایب  زا  ناهرب  نیا 

هک دنتسه  دنوادخ  کیرـش  اه  نیا ای  تسا !؟ هتـساوخ  کمک  نآ  ندرک  لماک  يارب  اه  نآ زا  داتـسرف و  یـصقان  نید  دنوادخ  ایآ  ...
مدرم هب  نآ  ِغالبا  زا  شلوسر  یلو  هداتـسرف ، یلماک  نید  دـنوادخ  هک  نیا ای  دـنزب !؟ نآ  رب  دـییأت  رهم  دـیاب  دـنوادخ  دـنیوگب  هچره 

!؟ ... (2) تسا هدرک  یهاتوک 

َال ُلاَقیَف  یتّما  ُلُوقَأَف  ِینوُد  ْنِم  ٍساَِنب  ُذَخْؤیَف  یَلَع  ُدِری  ْنَم  ُرِظَْتنَأ  یِضْوَح  یَلَع  اَنَأ  َلاَق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِیبَّنلا  ْنَع  ُءاَمْـسَأ  َْتلاَق  - » 1
پاچ 4 زا   ) ج 4 يراخب ، حیحـص  َنَتُْفن ؛» ْوَأ  اَِنباَقْعَأ  یَلَع  َعِجَْرن  ْنَأ  َِکب  ُذوُعَن  اَّنِإ  ّللا 

�
َّمه َهَکیَُلم  ِیبَأ ُْنبا  َلاَق  يَرَقْهَْقلا  یَلَع  اْوَشَم  يِرْدَت 

یَلَع ْمُکُطَرَف  یِّنِإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  َلاَق  َلاَـق  ٍدْعَـس  ِْنب  ِلْهَـس  ْنَع  . » ح7048 باـب 1 ، نتفلا ، باتک 93  ص 355 ، يدلج ،)
ٍمِزاَـح ُوبَأ  َلاَـق  ْمُهَنَیبَو  ِینَیب  ُلاَـحی  َُّمث  ِینوـُفِْرعیَو  ْمُُهفِرْعَأ  ٌماَوـْقَأ  یَلَع  َّنَدِرَیل  اًدـَبَأ  ْأَـمْظی  َْمل  َبِرَـش  ْنَمَو  َبِرَـش  یَلَع  َّرَم  ْنَم  ِضْوَْـحلا 

اَهِیف ُدیِزی  َوُهَو  ُُهتْعِمََسل  يِرْدُْخلا  ٍدیِعَس  ِیبَأ  یَلَع  ُدَهْشَأ  َلاَقَف  ْمَعَن  ُْتلُقَف  ٍلْهَس  ْنِم  َْتعِمَس  اَذَکَه  َلاَقَف  ٍشایَع  ِیبَأ  ُْنب  ُناَمْعُّنلا  ِینَعِمَـسَف 
پاـچ 4 زا   ) ج 4 يراخب ، حیحـص  يِدـَْعب » َریَغ  ْنَِمل  اًقْحُـس  اًقْحُـس  ُلُوقَأَف  َكَدـَْعب  اُوثَدْـحَأ  اَم  يِرْدـَت  َال  َکَّنِإ  ُلاَقیَف  یِّنِم  ْمُهَّنِإ  ُلُوقَأَف 

ْنَع َُسنوی  ْنَع  ِیبَأ  اَنَثَّدَح  یِطَبَْحلا  ٍدیِعَـس  ِْنب  ِبِیبَش  ُْنب  ُدَمْحَأ  َلاَقَو  ح 7050 و7051 . باب 1 ، نتفلا ، باتک 93  ص 355 ، يدلج ،)
ٌطْهَر ِهَمایِْقلا  َمْوی  یَلَع  ُدِری  َلاَق  َمَّلَسَو  ِهیَلَع  ّللا 

�
ه یَّلَص  ّللا 

�
ه َلوُسَر  َّنَأ  ُثِّدَحی  َناَک  ُهَّنَأ  َهَریَرُه  ِیبَأ  ْنَع  ِبیَسُْملا  ِْنب  ِدیِعَس  ْنَع  ٍباَهِش  ِْنبا 

ْمِهِرَابْدَأ یَلَع  اوُّدَتْرا  ْمُهَّنِإ  َكَدَْعب  اُوثَدْـحَأ  اَِمب  ََکل  َْملِع  َال  َکَّنِإ  ُلوُقیَف  ِیباَحْـصَأ  ِّبَر  ای  ُلُوقَأَف  ِضْوَْحلا  ْنَع  َنُوئَّلَحیَف  ِیباَحْـصَأ  ْنِم 
هرابرد ثیدح  تشه  ص 228 ، يدلج ،) چ4   ) ج4 رد : و    6585 ح   ضوـحلا ، یف  باب 53  قاـقرلا ، باتک 81  ناـمه ، يَرَقْهَْقلا ؛»

.دراد                  دوجو  ترضح ، تلحر  زا  دعب  تّما  دادترا 
َُّمث ِِهفاَلِِخب  اَهِیف  ُمُکْحیَف  ِهِریَغ  یَلَع  اَِهنیَِعب  ُهیِضَْقلا  َْکِلت  ُدَِرت  َُّمث  ِهیْأَِرب  اَهِیف  ُمُکْحیَف  ِماَکْحَْألا  َنِم  ٍمْکُح  ِیف  ُهیِـضَْقلا  ُمِهِدَحَأ  یَلَع  ُدَِرت  - » 2

ُمُهَرَمَأَف ٌدِحاَو َأ  ْمُُهباَتِک  ٌدِحاَو َو  ْمُهِیبَن  ٌدِحاَو َو  ْمُهَُهلِإ  ًاعیِمَج َو  ْمُهَءاَرآ  ُبِّوَصیَف  ْمُهاَضْقَتْـسا  يِذَّلا  مامْالا  َدـْنِع  َِکلَذـِب  ُهاَضُْقلا  ُعِمَتْجی 
ْنَأ ْمُهَلَف  ُهَءاَکَرُـش  اُوناَک  ْمَأ  ِهِماَْمتِإ  یَلَع  ْمِِهب  َناَعَتْـساَف  ًاِصقاَن  ًاـنیِد  ّللا 

�
ه َلَْزنَأ  ْمَأ  ُهْوَصَعَف  ُْهنَع  ْمُهاَـهَن  ْمَأ  ُهوُعاَـطَأَف  ِفاَِـلتْخِالِاب  َیلاَـعَت  ّللا 

�
ه

ام ُلوُقی  ُهَناَْحبُس  ّللا 
�

ه ِِهئاَدَأ َو  ِهِغِیْلبَت َو  ْنَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ُلوُسَّرلا  َرَّصَقَف  ًاّماَت  ًانیِد  ُهَناَْحبُـس  ّللا 
�

ه َلَْزنَأ  ْمَأ  یَـضْری  ْنَأ  ِهیَلَع  اُولوُقی َو 
�هبطخ 18. هغالبلا ، جهن  یَش ٍء .» ِّلُِکل  ٌناْیِبت  ِهِیف  َلاَق َو  یَش ٍء َو  ْنِم  ِباتِْکلا  ِیف  انْطَّرَف 
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دوخ یتح  دـمآ و  مالـسا  رـس  رب  یمیظع  عیاجف  مدرم  یهاتوک  اـب  هک  دوش  یم راکـشآ  تقیقح  نیا  مالـسا ، خـیرات  قیقد  هعلاـطم  اـب 
، دوب هدیـسرن  ام  داد  هب  یلع  رگا  هک : دندرک  رارقا  اهراب  اهراب و  ناهوژپ ، مالـسا ِتالاؤس  هب  خساپ  زا  ندـنام  زجاع  رطاخ  هب  نامکاح 

نیا .دـمآ  نایم  هب  یـصخش  يا و  هقیلـس ماـکحا  یهلا ، ماـکحا  ياـج  هب  دـش و  يأر  هب  ریـسفت  راـچد  نآرق   (1)! میدوب هدـش  كاله 
، نید زا  جورخ  هناهب  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دوش و  یم حرطم   ربمایپ  نیشناج  ناونع  هب  دیزی  هک  تفر  یم شیپ  اج  نآ ات  فارحنا 

! دوش یم هتشک 

فطل ناهرب  . 2

(2) فطل ناهرب  . 2

ظفح اب  فدـه ، نیا  هب  وا  ِندـش  کیدزن  ناسنا و  ِتقلخ  فدـه  ققحت  يارب  لاعتم  دـنوادخ  يوس  زا  هچنآ  هب  مـالک ، حالطـصا  رد 
(3) .دنیوگ یم فطل »  » دریگ تروص  شرایتخا 

لثم تسا ؛ اـه  نآ رب  فقوتم  تقلخ ، فدـه  ققحت  هک  لاـعتم  دـنوادخ  هیحاـن  زا  يروما  ماـجنا  ینعی  لِّصحم : فـطل  فـطل : ماـسقا 
(4) .فیلکت نایب  ناربمایپ و  نداتسرف 

ص 476. لئالدلا ، صیخلت  لئاوالا و  دیهمت  ینالقاب ، بیط  نب  دمحم  - 1
.تسا توافتم  تسا  حرطم  ناسحا  فطل و  ناونع  هب  یسراف  نابز  رد  هک  هچنآ  اب  تسا و  یمالک  حالطصا  کی  فطل  نیا  - 2

حرـش یلح ، فـسوی  نب  نسح  ص44 ؛ هماـیقلا ، یف  هاـجنلا  ینارحب ، مثیم  نـبا  ص 35 ؛  هیداـقتعالا ، تکنلا  دـیفم ، خیـش  ك.ر : - 3
، حیبقتلا نیسحتلا و  یف  هلاسر  یناحبـس ، رفعج  ص153 و  نامیالا ، قئاقح  یناث ، دیهـش  ص 106 ؛ یناحبـس ، رفعج  قیقحت : دیرجتلا ،

ص51.
عّقوت لاح  نیع  رد  دوشن ؛ هتفرگ  رظن  رد  یباـتک  مّلعم و  چـیه  يا  هسردـم نازومآ  شناد يارب  هک  تسا  نیا  ریظن  فطل  نیا  مدـع  - 4

.دنوش داوساب  میشاب  هتشاد 
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تیصعم زا  کیدزن و  تعاطا  هب  ار  وا  دوش و  داجیا  هزیگنا  فلکم ، رد  هک  لاعتم  دنوادخ  هیحان  زا  يروما  ماجنا  ینعی  بّرقم : فطل 
(1) .یهلا ياهدیعو  هدعو و  لثم  دنک ؛ رود 

.تسا مسق  ود  ره  قادصم  دنوادخ ، يوس  زا  ماما  بصن  تسا ، ینتفگ 

ماکحا و همه  نایب  ناکما  اما  دومرف ، نایب  دوب ، مدرم  مهف  دـح  رد  زاین و  دروم  هچنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ناهرب : ناـیب 
زا يرایسب  مهف  كرد و  ناوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  ِمدرم  اریز  تشادن ، دوجو  دراد ، زاین  تمایق  زور  ات  رـشب  هک  یفراعم 

دیاب میتشاد ، زاین  ربمایپ  هب  ام  هک  لیلد  نامه  هب  نیاربانب ، دوش ؛ نایب  نآ  مکح  ات  دنتـشادن  دوش ، یم حرطم  هزورما  هک  ار  یتاعوضوم 
رایتخا رد  اب  اه  نآ ات  دهد ، رارق  وا  نیشناج  ناونع  هب  دنتـسه ، وا  ياتمه  هک  ار  يدارفا  ربمایپ ، زا  سپ  تمایق  زور  ات  هتـسویپ  دنوادخ 

ار ماکحا  نآرق و  دنزاس و  هدروآرب  ینید  روما  رد  ار  مدرم  زاین  نامز  ره  رد  تسا ، هدش  لزان  مالسا  یمارگ  لوسر  رب  هچنآ  نتـشاد 
رب فطل  تسا و  فطل  دـنوادخ ، يوـس  زا  ناـمز  ره  رد  ینیـشناج  نینچ  نییعت  رگید ، تراـبع  هب  دـننک و  ناـیب  ناـمز  ره  زاـین  قـبط 

.تسا مزال  دنوادخ 

مدرم تّما ، نایم  رد  یلماک  ناسنا  نینچ  دوجو  ینعی  دشاب ؛ یم زین  بّرقم  فطل  قادصم  دنوادخ ، يوس  زا  ماما  بصن  نیا ، رب  هوالع 
.دنک یم رت  کیدزن تعاطا  هب  ار 

قلطم و ملع  تمـصع ، ماقم  ياراد  هک  دوش  هداد  رارق  تّما  يارب  یلماک  ناسنا  هتـسویپ  دـنوادخ  يوس  زا  رگا  ایآ  رگید ، تراـبع  هب 
یـسک نینچ  ای  دنوش ، لیان  تقلخ  فده  هب  دـننک و  تدابع  ار  دـنوادخ  دـنناوت  یم رتهب  مدرم  دـشاب ، تالامک  لیاضف و  مامت  عماج 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  دننامه  یسک  رگا  ایآ  رت ، حیرص ترابع  هب  و  دنوش !؟ اهر  دوخ  لاح  هب  مدرم  دشابن و 

.دوشن هتفرگ  رظن  رد  يریذحت  قیوشت و  زایتما و  چیه  نازومآ  شناد نیا  يارب  لاثم ، نامه  رد  هک  تسا  نیا  ریظن  فطل  نیا  مدع  - 1
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!؟ دشابن ای  دنهد  ماجنا  ار  ادخ  یگدنب  تیدوبع و  دنناوت  یم رتهب  مدرم  دشاب ، مدرم  نایم 

.دیاین مزال  ضرغ  ضقن  ات  تسا  مزال  دنوادخ  رب  فطل  تسا و  فطل  تّما ، نایم  رد  يدرف  نینچ  دوجو 

 : رگید ینایب  هب  فطل  ناهرب   

.تسا هدرک  بجاو  ناگدنب  رب  ار  یفیلاکت  دنوادخ  فلا )

.تسا هدوب  ناش  یلاعت دشر و  تهج  هب  اه  ناسنا يوس  زا  فیلاکت  نیا  لاثتما  دنوادخ ، ضرغ  ب )

.تسین ریذپ  ناکما ناگدنب  زا  یعیسو  حطس  رد  ماما ، بصن  هلمج  زا  يروما ، ماجنا  نودب  لاثتما  نیا  ج )

(1) .تسا مزال  دنوادخ  يوس  زا  یماما  نینچ  بصن  دیاین ، مزال  ضرغ  ضقن  هک  نیا تهج  هب  سپ 

مه ًالمع  ماما  نیا  هک  نیا تسا و  فطل  دنوادخ ، يوس  زا  یماما  نینچ  دوجو  دیرجت ، حرـش  رد  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  نایب  هب 
، تسام دوخ  هیحان  زا  صقن  میتسه ، مورحم  مود  فطل  زا  نونکا  مه رگا  و  تسا ، يرگید  فطل  دشاب ، وا  تسد  رد  مدرم  روما  مامز 

«. (2) اّنم همدع  رخآ و  فطل  هفرصت  فطل و  هدوجو  : » دنوادخ هیحان  زا  هن 

: هک تسا  نیا  نآ  خساپ  تسا ؟ یفطل  هچ  بیاغ  ماما  رد  هک : دوش  لاکشا  رگا  سپ 

هلجم ج3  ، لوصحملا ، یناحبـس ، رفعج  عامجالا ؛ هیجح  نع  عاـنقلا  فشک  يرتست ، ّللادـسا 
�

ه خیـش  ك.ر : ثحب  يریگ  یپ يارب  - 1
ص451. تایهیلا ، افش ، انیس ، یلعوبا  362 و  ، 348 ص 324 ،  دارملا ، فشک  یلح ، فسوی  نب  نسح  ش 5 و 8 ؛  راظتنا ،

ص 362. داقتعالادیرجت ، حرش  یف  دارملا  فشک  - 2
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؛ دوب نانآ  ِیسانشنردق  مدرم و  دوخ  تبیغ ، ببس  ًالوا ،

.تسا يددعتم  تاکرب  راثآ و  ياراد  ربا ، تشپ  ِدیشروخ  دننامه  بیاغ  ماما  ًایناث ، و 

يرالاس هتسیاش . 3

، نآ لاثما  ییاضف و  هنیفس  تیاده  باترپ و  يارب  يربرفاسم ، ِرکیپ  لوغ يامیپاوه  ِینابلخ  يارب  ساسح ، رایـسب  بلق  لمع  يارب  رگا 
ار درف  نیرت  هتسیاش نیرتهب و  دیاب  دنیوگ : یم قافتا  هب  همه  دنشاب ، هتشاد  دوجو  اه  تیلوئسم نیا  ندش  راد  هدهع يارب  يددعتم  دارفا 

.تسا لقع  مکح  رظن ، قافتا  نیا  أشنم  .درک  باختنا  ساسح  ياهراک  نیا  ماجنا  يارب 

هدـناوخارف و يرواد  هب  ار  اه  ناسنا لقع  دراد ، ار  يربهر  تماما و  تقایل  یـسک  هچ  هک  نیا  و  تماـما »  » هلئـسم هراـبرد  دـیجم  نآرق 
: هدومرف

شتیاده رگم  دوش  یمن  تیادـه  دوخ  هک  سک  نآ  ای  تسا ، رت  هتـسیاش  يوریپ  يارب  دـنک  یم  قح  يوس  هب  تیادـه  هک  یـسک  ایآ 
مادک هک  هدـناوخارف  يرواد  هب  ار  لقع  سپـس  تسا ؛ هدرک  داجیا  لباقت  رفن  ود  نیب  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ   (1) !؟ دننک

: دنراد ار  تماما  یگتسیاش  رفن ، ود  نیا  زا  کی 

.دنک یم تیاده  قح  يوس  هب  هک  یسک  فلا )

.تسا يا  هدننک تیاده ِتیاده  هب  زاین  شندش ، تیاده  يارب  هک  یسک  ب )

، املع مالـسلا ، مهیلع  همئا  ایبنا ، دـننام : یناسک  تیادـه  هب  ناشندـش ، تیادـه يارب  هک  دـنا  هنوگ نیا اـه  ناـسنا همه  هک  تسا  یعیبط 
هدوبن یهارمگ  تلالـض و  رد  يا  هظحل یتح  زگره ، هک  دنـشاب  یناسک  دیاب  لوا  هتـسد  هجیتن ، رد  دـنراد ؛ زاین  ردام  ردـپ و  ناملعم ،

هب زاین  ات  دنشاب ،

هیآ 35. سنوی ، َنوُمُکَْحت ؛ )) َفیَک  ْمَُکل  امَف  يدْهی  ْنَأ  َّالِإ  يِّدِهی  ْنَّمَأ ال  َعَبَّتی  ْنَأ  ُّقَحَأ  ِّقَْحلا  َیلِإ  يدْهی  ْنَمَف  َأ  - )) 1
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.تشاد میهاوخن  هورگ  ود  دوب و  دنهاوخ  مود  هتسد  رد  لخاد  تروص ، نیا  ریغ  رد  دنشاب ؛ هتشاد  تیاده 

یـسیع ترـضح  دننامه  دنا ؛ هدوب  تیاده  رد  هتـسویپ  هک  دنتـسه  یناسک  لوا  هتـسد  هک  میریگ  یم هجیتن  لباقت  نیا  زا  ِيدنم  هرهب اب 
ماقم ياراد  هک  تسا  نیا  لوا  هتسد  یگژیو  رگید ، ترابع  هب  متسه و(1) »... ادخ  هدنب  نم  : » دیوگ یم دلوت  ودب  رد  هک  مالسلا  هیلع 

.دنتسه تمصع »  » يالاو

هیآ 35 رد   ) دنوادخ ِلاؤس  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  موصعم  تّما ، نایم  رد  هتـسویپ  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  نایب  نیا 
.دوب دهاوخ  وغل  سنوی ) هروس 

درک يوریپ  دیاب  یسک  هچ  زا  تسا ، يربهر  تماما و  يارب  درف  نیرت  هتسیاش هک  تّما ، نایم  رد  موصعم  دوجو  اب  دیسرپ : دیاب  نونکا 
؟(2) دنک یم یمکح  هچ  هراب  نیا رد  لقع  و 

ینالقع ياه  نییبت

رمتسم ناسنا  . 1

هکلب درادن ، یترورـض  لماک  ناسنا  موصعم و  ماما  دوجو  اهنت  هن  مینیبب ، ایند  هدودـحم  رد  طقف  ار  وا  یگدـنز  تایح و  ناسنا و  رگا 
میا هداد ماجنا  هک  يراک  هرابرد  ار  ام  تسام و  ِّيدام  تذـل  محازم  لـقع  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  هک  ارچ  تسین ، مه  لـقع  هب  يزاـین 

زیگنا تفگش ياهدادعتسا  اما  .دشاب  هتشاد  یـشخب  تذل یگدنز  دناوت  یم هزیرغ ، نامه  اب  ناسنا  رگید ، ترابع  هب  دنک ؛ یم شنزرس 
.دریذپ یمن نایاپ  وا  تایح  گرم ، اب  تسا و  هدشن  هدیرفآ  ملاع  نیا  يارب  طقف  دوجوم  نیا  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  ناسنا ،

هیآ 30. میرم ، اِیبَن ؛ )) ینَلَعَج  َباتِْکلا َو  ِیناتآ  ّللا 
�

ه ُْدبَع  یِّنِإ  َلاق  - )) )) 1
.سنوی هیآ 35  لیذ  ص 56 ، ج 10 ، نازیملا ، ریسفت  یئابطابط ، نیسحدمحم  ك.ر : رتشیب  حیضوت  يارب  - 2
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هدافتسا خرچ  هدجه یلیرت  زا  رجآ  ددع  کی  لمح  يارب  مینک ، یمن زیخرود  رتم  هد  يرتم ، مین ِيوج  زا  ندیرپ  يارب  هک ، نیا حیضوت 
لامک اقب ، ّبح  هداعلا ،  قوف ياهدادعتسا  .تسین  یمتا  گرزب  هاگورین  نتخاس  هب  يزاین  اتـسور ، کی  قرب  نیمأت  يارب  دوش و  یمن
شخب هکلب  دشاب ، وا  تایح  همه  دناوت  یمن وا  ِيویند  رمع  ِحابـص  دنچ  نیا  دـنهد  یم ناشن  یبوخ  هب  ناسنا  رد  ییارگ  قلطم ییوج و 

عورش وا  يدبا  یلصا و  تایح  هکلب  دریذپ ، یمن نایاپ  وا  یگدنز  ملاع ، نیا  زا  نتفر  اب  تسوا و  هدرتسگ  عیسو و  تایح  زا  یکچوک 
.دش دهاوخ 

ناسنا هب  هتـسویپ  ناسنا ، ِریظن  یب ياهدادعتـسا  ندرک  افوکـش  َملاـع و  نآ  تخانـش  يارب  لاـح  .تسا  ّرمتـسم  يدوجوم  ناـسنا ، سپ 
يرهاظ و ياه  تیادـه تحت  رد  نتفرگ  رارق  اب  دـشاب و  یلاعت  دـشر و  تاجرد  ندومیپ  رد  وا  يامنهر  يداه و  ات  تسا  زاین  یلماک 

نینچ نیا  یکاخ ، ملاع  نیا  زا  شنتفر  هک  دـسرب  ییاج  هب  دربب و  ار  دوخ  ِیهلا  میظع  ياه  هیامرـس  نیا  زا  هدافتـسا  تیاهن  وا ، ینطاب 
: دشاب هنافراع 

یم رفس  يدبا  هاگیاج  هب  صخرم و  ناردارب  نارهاوخ و  تمدخ  زا  راودیما ، يریمـض  داش و  یحور  نئمطم و  یبلق  مارآ و  یلد  اب 
(1) .منک

طبترم ناسنا  . 2

یم یگدنز  ّرثأت  ریثأت و  طابترا و  رـسارس  ییایند  رد  هکلب  تسین ، دوخ  نوماریپ  یتسه و  ملاع  زا  يادج  هدـیرب و  يدوجوم  ناسنا ،
اب وا  لاعفا  ناسنا و  طابترا  مه  دـیدج  کیزیف  .سکعرب  دراذـگ و  یم ریثأـت  ملاـع  نارگید و  رب  شراـتفر ، دروخرب و  عون  هک  دـنک ،
رب ام  تسار  ای  غورد  نخـس  اه و  ناشکهک نیرترود  رب  اج  نیا رد  اـم  تسد  تکرح  لاـثم ، يارب  تسا ؛ هدرک  تاـبثا  ار  یتسه  ملاـع 

ناماس ِطباوض  جاتحم  طباور ، نیا  .دراذگ  یم ریثأت  بآ  ياه  لوکلوم

.هّرس سدق  لحار  ماما  همان  تیصو زا  یشخب  - 1
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.دننک زیهرپ  تسا ، ناشررض  هب  هچ  نآ زا  دنشاب و  هتشاد  تساه  ناسنا عفن  هب  هک  ار  یطابترا  ات  دنتسه ، هدنهد 

.نآ طباوض  هب  دسر  هچ  ات  تسا ، زجاع  طباور  نیا  تایئزج و  تخانش  زا  دنک و  یم كرد  ار  تایلک  لقع ،

یحو ترورـض  هک  تساج  نیا .تسا  تاسوسحم  هبرجت و  ملع ، هزوح  اریز  تسا ، هاتوک  طباور  نیا  همه  تخانـش  زا  زین  ملع  تسد 
ات دهد  یم رارق  اه  ناسنا ِيداه  تسا ، یناسفن  ياهاوه  زا  ِدازآ  طباور و  نیا  همه  هب  هاگآ  هک  ار  یسک  دنوادخ ، هک  ددرگ  یم حرطم 
هب میدنمزاین ، توبن  هب  هک  یلیلد  نامه  هب  تسا و  توبن »  » همادا زین  تماما »  » .دنک يرای  طباوض ، طباور و  نیا  تخانـش  رد  ار  ناسنا 

، دشاب هتشاد  دوجو  دیاب  تسا  بیغ  أدبم  اب  طبترم  یتسه و  زومر  رارـسا و  مامت  هب  يانـشآ  هک  یـسک  هراومه  .میدنمزاین  زین  تماما 
هب نامز  نآ  ِمدرم  زاین  مدع  تیفرظ و  مدع  لیلد  هب  دش ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  رب  یحو  قیرط  زا  هچنآ  همه  اریز 

فراعم و مولع ، نیا  هک  دشاب  تمایق  زور  ات  یسک  تسا  مزال  هک  دنک  یم مکح  لقع  سپ  دشن ؛ هداد  رارق  مدرم  رایتخا  رد  نآ ، همه 
(1) .موصعم ماما  زج  تسین  یسک  وا  و  دشاب ؛ رشب  ِيداه  وا  نامز ، ره  رد  دشاب و  هدش  هداد  رارق  وا  رایتخا  رد  رارسا 

اپ ِفک  . 3

رما زا  تسا  نکمم  اـیآ  تسا ، هدوبن  لـفاغ  نیمز ، يور  نتـشادرب  مدـق  رت  تحار رتهب و  يارب  ناـسنا  ياـپ  فک  سوق  زا  هک  ییادـخ 
!؟ (2) دشاب هدش  لفاغ  تیونعم ، ملاع  رد  نتشادرب  مدق  رتهب  تماما و  ِیتایح 

.ییآ یم وت  يرئاح ، یئافص  یلع  ك.ر : نییبت  ود  نیا  اب  رتشیب  ییانشآ  يارب  - 1
.ءافش باتک  رد  انیس  یلعوب مالک  زا : هتفرگرب  - 2
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هرامش 3 همیمض 

تعجر ثحابم  زا  يا  هدیکچ

(1) .دشاب یم زین  ندنادرگرب  يانعم  هب  عجر »  » هدوب و نآ  زا  عورش  هک  يزیچ  هب  تشگزاب  يانعم  هب  تعجر » : » تغل رد  تعجر 

: دسیون یم تعجر »  » فیرعت رد  هّرس  سدق  دیفم  خیش  حالطصا : رد  تعجر 

دـشخب یم تزع  اه  نآ زا  يا  هدع  هب  سپ  دنادرگ ؛ یمرب  دنا ، هدوب هک  یتیعـضو  نامه  هب  ار  تاوما  زا  یهورگ  لاعتم ، دنوادخ  انامه 
: تسا هتفر  راک  هب  هیعدا  تایاور و  رد  انعم  نیا  هب  هک  ییاه  هژاو  (2) .دنادرگ یم  لیلذ  ار  رگید  يا  هدع و 

مزـال و ینعی  نآ ، لامعتـسا  ود  ره  .تادرفم  یناهفـصا ، بغار  هداـعإلا ؛ » ُعْجَّرلا : و  ءدـبلا ...، هنم  ناـک  اـم  یلإ  دوـعلا  ُعوُـجُّرلا : - » 1
؛  هیآ 8 قراـط ، رِداـَقل )) ِهِعْجَر  یلَع  ُهَّنِإ  )))) و هیآ 83   هبوت ، مُْهنِم )) ٍهَِفئاط  یلِإ  ّللا 

�
ه َکَـعَجَر  ْنِإَـف  : )) تسا هدـمآ  نآرق  رد  يدـعتم ،

.72 نارمع ، لآ  نوعِجری )) مُهّلََعل  ))
، تالاقملا لئاوأ  ًاقیِرَف )) ُّلِذـُی  ًاقیِرَف َو  مْهنِم  ّزِعیف  ا�ْهیَلَع  اُونا�ک  یتَّلا  ْمِهِرَوُص  یف  ا�ْینُّدـلا  َیلإ  ِتا�ْومَالا  َنِم  ًامْوَق  ُّدُرَی  �یلـا�عَت  ّللا 

�
ه ّنإ  - )) 2

ص78.
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«. ّدُری ّدر   » »(2) و هبوأ بایإ و   » (1) «، هّرک ُّرِکی  ّرک  »

زا تسا ، ّللا 
�

ه مایا  زا  ،  (3) نآ هب  نامیا  موزل  بهذم ، تایرورض  زا  نامزلارخآ ، رد  نآ  عوقو  رب  رظن  قافتا  هعیـش : هاگدید  زا  تعجر 
.قح یلجت  زور  بیغ و  هب  نامیا  قیداصم 

.تسا رفاک  باذک و  قساف ، تعجر  هب  دقتعم  تنس : لها هاگدید  زا  تعجر 

تعجر هقباس  هنیشیپ و 

ْمُکَّلََعل ْمُِکتْوَم  ِدـَْعب  ْنِم  ْمُکاْنثََعب  َُّمث  َنوُرُْظنَت  ُْمْتنَأ  ُهَقِعاَّصلا َو  ُمُْکتَذَـخَأَف  ًهَرْهَج  ّللا 
�

ه يََرن  یَّتَح  ََکل  َنِمُْؤن  َْنل  یـسُوم  اـی  ُْمْتُلق  ْذِإ  َو  . )) 1
(4) (( َنوُرُکْشَت

(5) (( َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمُکیری  یتْوَْملا َو  ّللا 
�

ه یْحی  َِکلذَک  اهِضْعَِبب  ُهُوبِرْضا  اْنلُقَف  . )) 2

(6) (( مُهایْحَأ َُّمث  اُوتُوم  ّللا 
�

ه ُمَُهل  َلاقَف  ِتْوَْملا  َرَذَح  ٌفُولُأ  ْمُه  ْمِهِرایِد َو  ْنِم  اوُجَرَخ  َنیذَّلا  َیلِإ  ََرت  َْمل  َأ  . )) 3

(7) (( هَثََعب َُّمث  ٍماع  َهَئاِم  ّللا 
�

ه ُهَتامَأَف  اِهتْوَم  َدَْعب  ّللا 
�

ه ِهِذه  ییْحی  یَّنَأ  َلاق  اهِشوُرُع  یلَع  ٌهیِواخ  یِه  ٍهیْرَق َو  یلَع  َّرَم  يذَّلاَک  ْوَأ  . )) 4

« ِهَمـا�یِقلا َمْوَـی  ِهَّرکلا ، مْوَـی  روُـهُّظلا ، مْوَـی  هَثـ�الَث  ّللا 
�

ه مـا�یأ  ، » هعماـج تراـیز  ناـنجلا ، حـیتافم  مکتعجر ؛» یف  ّرکی  نـمم  ینلَعَج  و  - » 1
ص 63. ج53 ، راونالاراحب ،

.نیعبرا ترایز  نانجلا ، حیتافم  ٌِنقُوم ؛» ْمُِکبا�یِِإب  ْنِمُْؤم َو  ْمُِکب  ّینأ  ُدَهْشأ  - » 2
ص92. ج53 ، راونألاراحب ، اَِنتَّرَِکب ؛ » ْنِمْؤی  َْمل  ْنَم  اَّنِم  َسَیل  مالسلا : هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق  - » 3

تایآ 55 56. هرقب ، - 4
هیآ 73. هرقب ، - 5

هیآ 243. هرقب ، - 6

هیآ 259. هرقب ، - 7
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(1) (( ینْذِِإب یتْوَْملا  ُجِرُْخت  ْذِإ  َو  . )) 5

تعجر ناکما 

.تسا نآ  عوقو  يزیچ ، ندوب  نکمم  رب  لیلد  نیرت  نشور لقع :

(2) (( رِداَقل ِهِعْجَر  یلَع  ُهَّنِإ  : )) لقن

نامزلارخآ رد  تعجر  عوقو  تابثا 

(3) (( نوُعَزوی ْمُهَف  اِنتایِآب  ُبِّذَکی  ْنَّمِم  ًاجْوَف  ٍهَّمُأ  ِّلُک  ْنِم  ُرُشَْحن  َمْوی  َو  ))

ار اه  نآ مینک و  یم  روشحم  دـندرک  یم  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  زا  یهورگ  یتما ، ره  زا  اـم  هک  ار  يزور  روآ ) رطاـخ  هب  )
.دنوش قحلم  رگیدکی  هب  ات  میراد  یم  هگن 

یم متفگ : دنیوگ »؟ یم هچ  ...ُرُـشَحن )) َموی  و   )) هیآ هرابرد  تنـس ) لها  ) مدرم : » دندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم داّمح 
ره زا  تمایق  رد  دـنوادخ  ایآ  .تسا  تعجر  هراـبرد  هلئـسم  نیا  تسین ؛ روط  نیا  : » دـندومرف ترـضح  .تسا  تماـیق  هراـبرد  دـنیوگ 

ْمُْهنِم ْرِداــُغن  ْمَـلَف  ْمُهانْرـَـشَح  َو  : )) تـسا هـیآ  نـیا  تماــیق  هـب  ِطوـبرم  هـیآ  دــنک !؟ یم اــهر  ار  هـیقب  روـشحم و  ار  یهورگ  یتـما ،
(5)«(4) (( ادَحَأ

اهرهش و رب  تسا  مارح  (6) و  َنوُعِجْری )) ْمُهَّنَأ ال  اهانْکَلْهَأ  ٍهیْرَق  یلَع  ٌمارَح  َو  ))

هیآ 110. هدئام ، - 1
هیآ 8. قراط ، - 2
هیآ 83. لمن ، - 3

هیآ 47. فهک ، - 4
ص60. ج53 ، راونالاراحب ، - 5

هیآ 95. ءایبنأ ، - 6
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.تشگ دنهاوخن  زاب  زگره  اه  نآ دندرگزاب ؛) ایند  هب  هک   ) میدرک ناشدوبان  هانگ ) رثا  رب   ) هک ییاه  يدابآ

یمرب تمایق  رد  یلو  دندرگ ، یمنرب تعجر  رد  دـنا ، هتفر ایند  زا  یهلا  باذـع  اب  هک  یناسک  : » دـنیامرف یم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1)« .دندرگ

                      (2) .دنا هدرک ییوگ  شیپ یعطق  تروص  هب  ار  تعجر  عوقو  تیاور  اهدص  تایآ ، رب  هوالع 

تعجر تایاور  ندوب  یفالتخا  لاکشا 

دور یم ایند  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  سپس  .تسا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دنک  یم تعجر  هک  یـسک  نیلوا  هدمآ : تایاور  رد  . 1
.دوش یم نفد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تسد  هب  و 

يدهم ترـضح  هک  هدش  هتفگ  رگید ، يوس  زا  .دننک  یم تعجر  مالـسلا  مهیلع  همئا  ایبنا و  ریاس  ادخ و  ربمایپ  هدـمآ : تایاور  رد  . 2
ِتعجر ِتایاور  هک  یلاح  رد  تسا ، ربهر  تّجح و  يدـهم  ماما  ربمایپ ، روضح  اب  ایآ  ...ًالدـع ؛» ًاطـسق و  ضرالا  ـألمی   » مالـسلا هیلع 

!؟ ...و تسا  دربن  نادیم  راد  ناّکس ترضح  دوخ  هک  تسا  نیا  رگنایب   (3) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هلئسم لح  دیلک 

: دراد دوجو  تعجر  عون  ود 

؛ روهظ مایا  رد  تعجر  . 1

َضَحَم ْنَم  َو  َنوُعِجْرَیَف ، ِهَما�یِقلا  یف  ا�ّمأ  َو  ِهَعْجَّرلا ، ِیف  َنوُعِجْرَی  ا�ل  ِبا�ذَعلِاب  ا�هَلْهَأ  ّللا 
�

ه َکَلْهَأ  ٍهَیْرَق  ُّلُک  مالـسلا : هیلع  قداصلا  لاق  - » 1
ص ج 1 ، ناهربلا ، ریسفت  ینارحب ، مشاه  دیـس  َنوُعِجْرَی ؛» ًاضْحَم  َْرفُکلا  اوُضَحَم  ِبا�ذَعلِاب َو  اوُِکلْهَی  َْمل  ْنَّمِم  ْمُهُْریَغ  َو  ًاضْحَم ، َنامیإلا 

.91
ص 39. ج 53 ، راونالاراحب ، هعجهلا و  ظاقیا  یلماع ، ّرح  خیش  ك.ر : تایاور  زا  عالطا  يارب  - 2

ح 67. ص70 ، ج 53 ، راونالاراحب ، - 3

نآرق رظنم  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رالاس :  www.Ghaemiyeh.comهلفاق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 190 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_177_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_177_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12382/AKS BARNAMEH/#content_note_177_3
http://www.ghaemiyeh.com


178 ص :

.روهظ نارود  زا  سپ  تعجر  . 2

.تسا یمّود  هب  رظان  یخرب  لوا و  ِتعجر  هب  رظان  تایاور ، زا  یخرب 

موی هثالث  ّللا 
�

ه مایا   » ِتایاور و  ییاور  » ثحب   » ناونع تحت  هرقب »  » هیآ 210 لیذ  نازیملا  ریسفت  رد   1 یئابطابط همالع  يابیز  لیلحت  زا 
لوط رد  توافتم و  هرود  هس  تماـیق  تعجر و  روهظ ، هک  دوش  یم  هدافتـسا  ءاـیبنا  هروس  هیآ 5  لیذ  هماـیقلا » موی  هّرکلا  موی  روهظلا 

.تسا روهظ  نارود  زا  سپ  تعجر  هّرکلا » موی   » زا دارم  دنرگیدکی و 

ناگدننک تعجر

یعقاو ِنارظتنم  نابوخ : روهظ : مایا  رد 

: هدش تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

هب دندرک و  یم قح  هب  تیادـه  هک  یناسک  یـسوم ؛ ترـضح  موق  زا  رفن  هدزناپ  دـنوش ؛ یم جراخ  ترـضح  اب  هفوک  تشپ  زا  رفن   27
نارای اه  نیا .رتشا  کلام دادقم و  يراصنا ، هناجدوبا  ناملس ، نون ، نب  عشوی  فهک و  باحـصا  زا  رفن  تفه  و  دنتـشاد ، شیارگ  قح 

.یموق ره  هنعارف  ناَدب :                                                                       (1) .دوب دنهاوخ  ترضح  نامکاح  و 

ءایبنا همه  دعب  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  سپس  شباحصا ، مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  رفن  نیلوا  نابوخ : تعجر : نارود  رد 

ص90. ج53 ، راونألاراحب ، - 1
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(1) .مالسلا مهیلع  یهلا  يایلوأ  و 

.دنا هدش  دوبان  باذع  اب  هک  یناسک  زج  هب  خیرات ، لوط  رد  تقیقح  قح و  ِنانمشد  ناَدب :

دنک یم تعجر  هک  یماما  نیرخآ 

.تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هدننک  تعجر نیرخآ   : (2) هللا همحر  یسلجم  همالع  هلمج  زا  املع ، زا  یخرب  هاگدید 

رثوک ضوح  رس  ار  نآرق  ات  دور ، یمن ایند  زا  تعجر  زا  سپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  : (3) هّرس سدق  یناهفصا  بیط  صاخ  هاگدید 
.دهد لیوحت 

رمز لمن و 68  تایآ 87  روص : خفن  زا  دعب  يدارفا  ای  درف  ندنام  هدنز  ناکما 

نیلقث                                                             ثیدح  تمایق : ات  تعجر ، زا  دعب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ندنام  هدنز  لیلد 

روهظ مایا  رد  تعجر  هفسلف 

یعقاو نارظتنم  يارب  ماما  يرای  ِمیظع  لادم 

ناملاظ ِدوخ  فارتعا  رارقا و  اب  قح  ِنییبت 

تلادع هب  ندیشخب  تینیع  يارب  یهار  ناملاظ ، تخس  تازاجم 

ج53. راونالاراحب ، و  صصق »  » و 85 نارمع » لآ  » هروس تایآ 81  لیذ  ریسافت ، ك.ر : - 1
هیلع ِهِْکُلم  ِهَّدـُم  یف  ْتَدَرَو  ِیتَّلا  ِهَِفلَتْخُملا  ِرا�بْخَألا  ِضَْعب  َْنَیب  ُعْمَْجلا  ُنِکُْمی  ًاـْضیأ  هتوم ) دـعب  مالـسلا  هیلع  مئاـقلا  هعجرب   ) ِهب و  - »... 2
نایب هعجهلا  ظاقیا  باتک  همدـقم  رد  هطبار  نیا  رد  يا  هتکن زین  هللا  همحر  یلماع  رح  خیـش  . 149 ص   ج 53 ، راونألاراحب ، .مالسلا ؛»

.دنا هدرک
ص 193. ج 10 ، نایبلا ، بیطأ  - 3
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قح یئامن  تردق

                                                                                                                                              (1) نامیا لها  لد  يافش 

تعجر نارود  رد  تعجر  هفسلف 

هب یـسرتسد  زا  ناملاظ ، ملظ  رطاخ  هب  هک  ینانمؤم  يارب  ّللا 
�

ه یلا  برقت  یلاعت و  دـشر و  هنیمز  ندـش  مهارف  نیـشیپ ، دراوم  رب  هفاضا 
.دندوب مورحم  موصعم 

(2) .ددرگ یم یصاعم  هب  قیوشت  بجوم  تعجر ، تاهبش 

.دوب دهاوخن  هتشذگ  ناربج  يارب  ًایناث ، تسین و  یناگمه  تعجر  ًالوا ، خساپ :

.تسایبنا هژیو  هزجعم  تسا و  هزجعم  تعجر  اریز  درب ، یم  لاؤس  ریز  ار  تیمتاخ  تعجر ،

ًابَطُر ِکیَلَع  ِْطقاُست  ِهَلْخَّنلا  ِعْذِِـجب  ِکَیلِإ  يِّزُه  َو  : )) هک دوب  ربمایپ  مالـسلا  اهیلع  میرم  ترـضح  ایآ  .تسین  ایبنا  هژیو  هزجعم ، خـساپ :
!؟ (3) اِینَج ))

ًهَّرَک ِیل  َلَعْجی  ْنَأ  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  یِّلَصی  ْنَأ  ُهَناَْحبُـس  ّللا 
�

ه َیلِإ  َِکب  ُلَّسََوتَأ  یِّنِإَف  َكِروُهُظ  َْلبَق  ُتْوَْملا  ِینَکَرْدَأ  ْنِإ  َو  - » 1
امـش روهظ  زا  لبق  رگا  نامز ) ماما  يا  ( ؛» يِداَُؤف َِکئاَدـْعَأ  ْنِم  یِفْـشَأ  يِداَُرم َو  َِکتَعاَط  ْنِم  َُغْلبَِأل  َکِمایَأ  ِیف  ًهَعْجَر  َكِروُهُظ َو  ِیف 

یتعجر دتـسرفب و  دورد  شلآ  دمحم و  رب  هک  موش  یم لسوتم  ناحبـس  دـنوادخ  هب  امـش  هلیـسو  هب  نم  سپ  تفرگرب ، رد  ارم  گرم 
ملد مبای و  تسد  امش  زا  يوریپ  رد  ما  هتساوخ  هب  ات  دهد ، رارق  تیب ) لها ) امـش نارود  رد  یتعجر  امـش و  روهظ  نارود  رد  نم  يارب 

.هسدقم هیحان  ترایز  زا  يزارف  ج53 ، راونالاراحب ، .دبای  افش  نانمشد  تازاجم ) اب  )
.هرقب هیآ 56  لیذ  ص 242 ، ج1 ، نایبلا ، عمجم یسربط ، نسح  نب  لضف  ك.ر : .هماع  ناگرزب  زا  یخلب  مساقلاوبا  - 2

هیآ 25. میرم ، - 3
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.تسا لاحم  يزیچ  نینچ  تسا و  هّوق  هب  لعف  عوجر  تعجر  هک  ارچ  تسا ، لاحم  تعجر 

نیا یلو  میریذپ ، یم دهد  ربخ  یقداص  ربخم  رگا  دـنیوگ : یم هدـش ؟ عقاو  هتـشذگ  ماوقا  رد  ارچ  سپ  مینک : یم لاؤس  اه  نآ زا  یتقو 
 (1) .درادن يا  یگژیو نینچ  تعجر 

لاحم دوش  یم مولعم  دنک ، ادیپ  مه  قادصم  کی  رگا  یتح  دنک ، ادیپ  دوجو  دناوت  یمن زگره  دـشاب ، لاحم  يزیچ  رگا  ًالوا ، خـساپ :
؛ تسین

.تسا لعف  هب  هوق  لیدبت  رارمتسإ  هکلب  تسین ، هّوق  هب  لعف  عوجر  تعجر  ًایناث ،

.دوش لیوأت  دیاب  تشاد ، تلالد  نآ  رب  یتیاور  رگا  اذل  درادن ؛  يراگزاس  فیلکت  اب  تعجر 

.تسا هدوب  مه  هتشذگ  رد  هک  هنوگ  نامه  درادن ، دوجو  فیلکت  يارب  یعنم  چیه  خساپ :

: تسا نآرق  تایآ  فلاخم  تعجر ،

ارم نم ، راگدرورپ  : » دـیوگ یم  دـسر ؛ ارف  نانآ  زا  یکی  گرم  هک  یناـمز  اـت  دـنهد ) یم  همادا  دوخ  طـلغ  هار  هب  ناـنچ  مه اـه  نآ »)
(2)« .تسین نینچ  دنیوگ ): یم  وا  هب  یلو  !« ) مهد ماجنا  یحلاص  لمع  مدومن ) یهاتوک  و   ) مدرک كرت  هچنآ  رد  دیاش  دینادرگزاب !

.تسا تربع  تازاجم و  يارب  ناَدب  ِتعجر  تسین ؛ هتشذگ  ناربج  يارب  تعجر  خساپ :

و  ) دندرگ یمنزاب  ناشیا  يوس  هب  زگره  اه  نآ میدرک !؟ كاله  ناشناهانگ ) رطاخ  هب   ) ار نانآ  زا  شیپ  ماوقا  زا  ردقچ  دـندیدن  ایآ  »
(3) (« دنوش یمن  هدنز 

.تنس لها تاهبش  دقن  هرقب ، هیآ 210  لیذ  نازیملا ، ریسفت  یئابطابط ، نیسحدمحم  ك.ر : - 1
تایآ 99 100. نونمؤم ، - 2

هیآ 31. سی ، - 3
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.دوش یمن دنا ، هدش دوبان  یهلا  باذع  هب  هک  یناسک  لاح  ِلماش  تعجر  میدقتعم ، تعجر  ِتایاور  ساسا  رب  مه  ام  خساپ :

.هعجهلا نم  ظاقیالا  یلماع ، ّرح  خیش . 1 قیقحت : هعلاطم و  تهج  عبانم 

.نایتنج یضترم  همجرت : تعجر ، یسلجم ، رقاب  دمحم  . 2

(. رون روهظ  مان  اب   ) يریزو داوجدمحم  همجرت : هئیضملا ، سومشلا  رورپ ، تداعس یلع  . 3

.هرابود تایح  ای  تعجر  يرهاط ، یلعدمحا  . 4

.ثیدح نآرق و  لقع ، هاگدید  زا  تعجر  یمراط ، نسح  . 5

.تعجر هعیش و  یفجن ، یسبط  . 6

.تعجر نایمیلس ، دارمادخ  . 7
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هرامش 4 همیمض 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  ِرصع  رد  نامیا  شزرا  نارظتنم و  شاداپ 

يِداَعی ُهَءاِیلْوَأ َو  یَّلَوَتی  ِهِماِیق َو  َْلبَق  ِِهتَبیَغ  ِیف  ِِهب  ُّمَتْأی  َوُه  ِیتَیب َو  ِلـْهَأ َِمئاَـق  َكَرْدَأ  ْنَِمل  َیبوُط  هلآ « : هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  . 1
دنک و كرد  ار  متیب  لها مئاق  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  »(1) ؛ ِهَمایِْقلا َمْوی  یَلَع  یتّما  ِمَرْکَأ  ِیتَّدَوَم َو  يِوَذ  ِیئاَقَفُر َو  ْنِم  َكاَذ  ُهَءاَدـْعَأ 

ياقفر زا  تمایق  زور  رد  وا  نمشد ! شنانمشد  اب  دشاب و  تسود  شناتسود  اب  دشاب ، دقتعم  وا  تماما  هب  روهظ ، زا  شیپ  وا  تبیغ  رد 
.تسا                                                    نم  تّما  ِنیرت  یمارگ نم و  ناتسود  زا  و  نم ،

اوُقَْحلی َْمل  ِناَمَّزلا  ِرِخآ  ِیف  َنُونوُکی  ٌمْوَق  ًانیِقی  ْمُهُمَظْعَأ  ًاناَمیِإ َو  ِساَّنلا  ُبَجْعَأ  ِیلَع  ای  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  . 2
نانآ ِنیرت  گرزب نامیا و  رد  مدرم  نیرتروآ  تفگـش  هک  نادب  یلع ! يا  »(2) ؛ ضاَیب یَلَع  ٍداَوَِسب  اُونَمآَف  ُهَّجُْحلا  ُمُْهنَع  َبِجُح  ِیبَّنلا َو 

رب یهایـس  طخ  هک  هتـشون  نامه  هب  دـنبوجحم و  دوخ  ماما  زا  دـندیدن و  ار  دوخ  ربمغیپ  هک  دنـشاب  ناـمزلارخآ  رد  یمدرم  نیقی ، رد 
.دندروآ نامیا  تسا ، دیفس  هحفص 

ِهَبیَغ ِدَمَأ  ِلوُِطل  ُُهْبلَق  ُسْقی  َْمل  َو ]  ] ِِهنیِد یَلَع  ْمُْهنِم  َتَبَث  ْنَمَف  َالَأ  : »... مالسلا هیلع  یلع  ماما  . 3

ص 72. ج 51 ، راونالاراحب ، - 1

ص 55. ج 74 ، راونالاراحب ، - 2
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راچد شلد  ماما ، تبیغ  لوط  يارب  دـنامب و  تباث  دوخ  نید  رب  ناشمادـک  ره  ناه ! »(1) ... ؛  هَمایِْقلا َمْوی  ِیتَجَرَد  ِیف  یِعَم  َوُهَف  ِهماـما 
.تسا نم  اب  نم  هجرد  رد  تمایق  زور  رد  وا  دوشن ، تواسق 

ِّلُک ِلْهَأ  ْنِم  ُلَْضفَأ  مالسلا  هیلع  ِهِروُهُِظل  َنیِرِظَْتنُْملا  ِهتمامِاب َو  َنِیِلئاَْقلا  ِِهتَبیَغ َو  ِناَمَز  َلْهَأ  َّنِإ  ٍِدلاَخ  َابأ  ای  : » مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  . 4
َِکلَذ ِیف  ْمُهَلَعَج  ِهَدَـهاَشُْملا َو  َِهلِْزنَِمب  ْمُْهنَع  ُهَبیَْغلا  ِِهب  ْتَراَص  اَم  ِهَفِْرعَْملا  ِماَْهفَْألا َو  ِلوُقُْعلا َو  َنِم  ْمُهاَـطْعَأ  ُهُرْکِذ  َیلاَـعَت  ّللا 

�
ه َّنَأـِل  ٍناَـمَز 

َیلِإ ُهاَعُّدلا  ًاقْدِص َو  اَُنتَعیِـش  ًاّقَح َو  َنوُصَلْخُْملا  َِکَئلوُأ  ِفیَّسلِاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ّللا 
�

ه ِلوُسَر  يَدی  َنَیب  َنیِدِـهاَجُْملا  َِهلِْزنَِمب  ِناَمَّزلا 
ره مدرم  زا  دنشاب ، یم شروهظ  رظتنم  دنتـسه و  وا  تماما  هب  دقتعم  هک  وا  ِتبیغ  نامز  ِمدرم  دلاخوبا ! يا  »(2) ؛ ارْهَج ًاّرِس َو  ّللا 

�
ه ِنیِد 

رد ار  اه  نآ تسا و  هدهاشم  نوچ  اه  نآ دزن  تبیغ  هک  تسا  هدرک  اطع  اه  نآ هب  یتفرعم  مهف و  لقع و  دنوادخ  اریز  دـنرترب ، ینامز 
یتسرد هب  ناصلخم و  قح ، هب  نانآ  .تسا  هداد  رارق  ریشمش  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  باکر  رد  دهاجم  هلزنم  هب  نامز  نیا 

.دنتسه راکشآ  ناهنپ و  رد  ادخ  ِنید  هب  نایعاد  ام و  نایعیش 

سک ره  »(3) ؛ ٍدُحُأ ٍرَْدب َو  ِءاَدَهُش  ِْلثِم  ٍدیِهَـش  ِْفلَأ  َرْجَأ  ّللا 
�

ه ُهاَطْعَأ  اَنِِمئاَق  ِهَبیَغ  ِیف  اَِنتیَالَو  یَلَع  َتَبَث  ْنَم  : » مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  . 5
.دنک اطع  وا  هب  ار  دحا  ردب و  يادهش  زا  دیهش  رازه  رجا  دنوادخ  دشاب ، تباث  ام  ِتماما  هدیقع  یتسود و  رب  ام ، مئاق  تبیغ  رد 

َّزَع َو ُئِراَْبلا  ُمُهیِداَنی  ْنَأ  ِباَوَّثلا  َنِم  ْمَُهل  ُنوُکی  اَم  یَنْدَأ  َّنِإ  ِناَمَّزلا  َِکلَذ  ِیف  اَنِْرمَأ  یَلَع  َنِیِتباَّثِلل  َیبوُط  ایَف  : » مالـسلا هیلع  رقاب  ماـما  . 6
ْمَُکل وُفْعَأ َو  ْمُْکنَع  ُلَّبَقَتَأ َو  ْمُْکنِم  ًاّقَح  ِیئاَمِإ  يِداَبِع َو  ُْمْتنَأَف  یِّنِم  ِباَوَّثلا  ِنْسُِحب  اوُرِْـشبَأَف  ِیبیَِغب  ُْمْتقَّدَـص  يِّرِِـسب َو  ُْمْتنَمآ  يِداَبِع  َّلَـج 

ْمُِکب ُرِفْغَأ َو 

ص 109. ج 51 ، راونالاراحب ، - 1
ح 2. باب 31 ، ج1 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  - 2

ص 125. ج 52 ، راونألاراحب ، - 3
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نامز نآ  رد  ام  تماما  رب  هک  یناسک  لاـح  هب  اـشوخ  »(1) ؛ ِیباَذَـع ْمِهیَلَع  ُْتلَْزنََأل  ْمُکَالَْول  َءاَلَْبلا َو  ُمُْهنَع  ُعَفْدَأ  َثیَْغلا َو  يِداَبِع  یِقْـسَأ 
مبیغ هب  دیدروآ و  نامیا  مّرِـس  هب  منازینک ! ناگدنب و  يا  دیوگ : یم اه  نآ هب  دـنوادخ  هک  دـشاب  نیا  نانآ  باوث  رتمک  دـننامب ! تباث 
امـش زا  موش ، اریذـپ  امـش  زا  نم  یتسار  هب  منازینک ! ناگدـنب و  يا  .نم  فرط  زا  کین  باوث  هب  امـش  رب  داـب  هدژم  دـیدرک ؛ قیدـصت 

مباذع دیدوبن ، امش  رگا  منادرگب ؛ اه  نآ زا  ار  الب  منک و  باریس  ناراب  زا  ار  مناگدنب  امش ، هطساو [  [ هب مزرمایب و  ار  امـش  مرذگرد و 
.مدرک یم لزان  نانآ  رب  ار 

اَّنِم َو َِکَئلوُأ  اَِنئاَدـْعَأ  ْنِم  ِهَءاَرَْبلا  اَِنتَالاَُوم َو  یَلَع  َنِیِتباَّثلا  اَنِِمئاَق  ِهَبیَغ  ِیف  اَنِّبُِحب  َنیِکِّسَمَتُْملا  اَِنتَعیِِـشل  َیبوُط  : » مالـسلا هیلع  مظاک  ماما  . 7
هب هک  ام  نایعیش  رب  اشوخ  »(2) ؛ ِهَمایِْقلا َمْوی  اَِنتَجَرَد  ِیف  اَنَعَم  ّللا 

�
ه ْمُه َو  ْمَُهل  َیبوُط  ًهَعیِـش َو  ْمِِهب  اَنیِـضَر  ًهَِّمئَأ َو  اَِنب  اوُضَر  ْدَق  ْمُْهنِم  ُنَْحن 

نآ زا  ام  دنیام و  زا  نانآ  دنرازیب ! ام  نانمـشد  زا  دنتـسه و  مدق  تباث ام  یتسود  رب  ام و  مئاق  تبیغ  رد  دنا ، هدیبسچ ام  تیالو  هتـشر 
رد ناشیا  مسق ، ادخ  هب  اه ! نآ رب  اشوخ  .میدیدنـسپ  ندوب  هعیـش  هب  ار  اه  نآ مه  ام  دـنا و  هدیدنـسپ تماما  هب  ار  ام  قیقحت ، هب  .مییاه 

دنتسه ام  هجرد  مه تمایق  زور 

ص 145. ج 52 ، راونألاراحب ، - 1
ص 151. ج51 ، راونألاراحب ، - 2
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هرامش 5 همیمض 

تیودهم تایآ  زا  يدادعت  تسرهف 

صصق                71:17 ءارـسا                     7:13 دعر               181:7 فارعا نامز : ره  رد  دنوادخ  تّجح  دوجو  هب  رظان  تایآ 
51:28

4:97 ردق                  3:44 ناخد                24:35 رطاف   

   30:67 کلم                    20  : 31 نامقل                        3:2 هرقب تبیغ : هب  رظان  تایآ 

15:81 ریوکت               45 جح 22 :     

         62:27 لمن              35:24 رون                        86:11 دوه ترضح : ياه  یگژیو هب  رظان  تایآ 

دیدح 16:57                  200:3 نارمع لآ نارظتنم : فیاظو  هب  رظان  تایآ 

  93:11 دوه سنوی 102:10                20:10 سنوی       71:7 فارعا      32:4 ءاسن راظتنا : هب  رظان  تایآ 
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50:34 أبس           4:26 ءارعش            45:16 لحن                        47:4 ءاسن روهظ : مئالع  هب  رظان  تایآ 

ق41:50            56:40( رفاغ ) نمؤم

8:11 دوه                       159:7 فارعا                        148:2 هرقب باحصا : هب  رظان  تایآ 

 41:22 جح        105:21 ءایبنا            33:9 هبوت       39:8 لافنا یناهج : تموکح  روهظ و  هب  رظان  تایآ 

  69:39 رمز هدجس 21:32          5:28 صصق          55:24 رون

1:103 رصع           9:61 فص                 17:57 دیدح         28:48 حتف

11:40( رفاغ ) نمؤم              83:27 لمن تعجر : هب  رظان  تایآ 

49 نارمع 3 :  لآ   259  ، 243  ، 73  ، 55 هرقب 2 : تعجر : هنیشیپ 

155:7 فارعا هدئام 110:5                              

61:43 فرخز ءاسن 159:4                       46:3 نارمع لآ مالسلا : هیلع  یسیع  ترضح  لوزن  هب  رظان  تایآ 
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هرامش 6 همیمض 

تیودهم تایآ  عبانم  زا  یخرب  تسرهف 

.هیآ زا 260  شیب  رکذ  اب  مق ، یمالسا  فراعم  هسسؤم  رشن  ج 7 ) دیدج ، پاچ  ، ) ج 5 مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  ثیداحا  مجعم  . 1

.هیآ زا 300  شیب  رکذ  اب  يوضر ، سدق  ناتسآ  تاراشتنا  شاعموبا ،  دیعس  هنسلا ، نآرقلا و  یف  يدهملا  مامالا  . 2

.هیآ زا 120  شیب  اب  .ینارحب  مشاه  دّیس  موحرم  مالسلا ، هیلع  هجحلا  مئاقلا  یف  لزن  امیف  هجحملا  . 3

.ینیوزق يرئاح  يدهم  دّیس  هجحملا ، همجرت  نآرق ، رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يامیس  . 4

رشن ناگدازراجن ، هلا  حتف نیقیرف ، هاگدید  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  یسانش  تیصخش تیودهم و  تایآ  ریسفت  ِیقیبطت  یـسررب  . 5
.تمس

.باتک ناتسوب  مق ، ناراکمه ، یئابطابط و  نسحم  تنس ، لها هعیش و  ریسافت  رد  تیودهم  مجعم  . 6

.هیآ  202 دهشم ، یضترملاراد ، رشن  یناسارخ ، يدباع  ّللا 
�

ه لضف مالسلا ، هیلع  نامزلا  بحاصب  هلوؤملا  تایآلا  یف  نایبلا  عطاق  . 7

نآرق رظنم  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رالاس :  www.Ghaemiyeh.comهلفاق  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 216زکرم  هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


189 ص :

.هیآ دودح 150  هثعبلا ، هسسؤم  يرباصریم ، دواد  دیس  هرهاطلا ، هرتعلا  هیقب  یف  هرهابلا  تایآلا  . 8

.نیدلا ءالع  نسح  يدهم  مالسلا ، هیلع  يدهملا  مامالا  نع  ثدحتی  نآرقلا  . 9

.مالسلا مهیلع  تیب  لها  یناهج  زکرم  يوسوم ، میحرلادبع  دیس  نآرقلا ، یف  مالسلا  هیلع  يدهملا  مامالا  . 10

ص 44. ج 51 ،  یسلجم ، رقابدمحم  همالع  راونالاراحب ،  . 11

دنچ لیذ  تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لیاضف  نآ  عوضوم   ) .یناکـسح مساقلاوبا  مکاح  لیـضفتلا ، دـعاوقل  لیزنتلا  دـهاوش  . 12
(. تسا هدرک  رکذ  تیودهم  اب  هیآ  طابترا  رد  یتایاور  هیآ ،

نابآ 83. میرک ، نآرق  یللملا  نیب هاگشیامن  نیمهدزاود  هناخریبد  راظتنا ، نآرق و  یسانش  باتک . 13

یلاعت هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  نایفـسوی ، يدهم  نآرق ، رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  . 14
.ش  1391 مق ، فیرشلا ، هجرف 

هرامش 19. مق ، تیودهم  یصصخت  زکرم  دوعوم ، راظتنا  هلجم  . 15

(. تسا هداد  مان  رییغت  یهوژپ  هدنیآ تیودهم و  هدگشهوژپ  مسا  هب  نونکا  مه  ) رون راظتنا  یگنهرف  هسسؤم  تیودهم ، نامتفگ  . 16
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ییامزآدوخ

.دینک تابثا  ار  نآرق  ندوب  هزجعم  . 1

؟ تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ِتخانش  عجرم  نیرتهب  نآرق  ارچ  . 2

؟ تسانعم هچ  هب  تسا ،» تایآ  نطب  رهظ و  وترپ  رد  نآرق  تیعماج  : » هلمج . 3

؟ تسانعم هچ  هب  لیوأت »  » و ریسفت » . » 4

.دینک نایب  ار  لیوأت »  » يارب هدشرکذ  يانعم  راهچ  . 5

؟ میریگ یم کمک  تایاور  زا  نآرق ، رظنم  زا  تیودهم  فراعم  نییبت  رد  ارچ  . 6

؟ تسیچ مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مان  هب  نآرق  ِحیرصت  مدع  تلع  . 7

؟ دیهد حیضوت  تیودهم » یلیوأت  تایآ   » هرابرد . 8

؟ ارچ تسا و  رت  مهم مادک  تسیچ ؟ تیودهم  تایآ  یسررب  ياه  هویش زا  دارم  . 9

؟ دینک نییبت  ار  ماما  نآرق و  هطبار  . 10

( لیلد ود  (؟ درادن ار  ناگتشرف  لیئربج و  ینابزیم  تینأش  یسک  ره  لیلد ، هچ  هب  . 11

؟ تسیچ هنامز » ماما  فرعی  مل تام و  نم  : » تیاور اب  ردق » هروس   » هیآ 4 هطبار  . 12

.دینک هراشا  ردق » هروس   » هیآ 4 هرابرد  تیاور  کی  هب  . 13

.دینک تابثا  ار  نامز » ره  رد  تّجح  دوجو   » هیرظن دعر ،» هروس   » هیآ 7 ساسا  رب  . 14

.دینک نایب  دعر » هروس   » هیآ 7 هرابرد  تنس  لها زا  یتیاور  . 15

.دینک رکذ  ار  نآ  لیلد  تسیچ ؟ کلم » هروس   » هیآ 30 لیوأت  . 16

.دینک نایب  ار  ماما  تبیغ  تلع  کلم ،» هروس   » هیآ 30 زا  يدنم  هرهب اب  . 17
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؟ هنوگچ درک ؟ هدافتسا  کلم » هروس   » هیآ 30 زا  ار  روهظ  ترورض  ناوت  یم ایآ  . 18

؟ دنشاب هتشاد  نامیا  بیاغ  تّجح  هب  هک  دوش  یم ببس  ناراکزیهرپ  رد  یگژیو  هچ  . 19

؟ تسیچ هرقب » هروس   » هیآ 3 رد  بیغ »  » لیوأت ریسفت و  . 20

؟ تسا هنوگچ  دیدح ،» هروس   » هیآ 16 اب  هجوت  اب  بلق » تواسق   » و عوشخ »  » تلاح . 21

؟ دندومرف هچ  دیدح » هروس   » هیآ 16 هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 22

؟ تسیچ دیدح » هروس   » هیآ 16 رظنم  زا  رِظتنم  هفیظو  . 23

.دینک نایب  ار  رظتنم  هعماج  هفیظو  نارمع » لآ  هروس   » هیآ 200 ساسا  رب  . 24

.دینک هراشا  نارمع » لآ  هروس   » هیآ 200 هرابرد  یتیاور  هب  . 25

.دینک نایب  ار  ّللا »
�

ه هیقب  » لیوأت ریسفت و  . 26

؟ تسیچ دوه » هروس   » هیآ 86 مایپ  . 27

یم يا  هجیتن هچ  هب  ار  اـم  توعد  نیا  تباـجا  دـنک ؟ یم توعد  يزیچ  هچ  هب  ار  اـم  ناـمقل » هروس   » هیآ 20 رد  لاعتم  دـنوادخ  . 28
؟ دناسر

؟ دندومرف هچ  نامقل » هروس   » هیآ 20 هرابرد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  . 29

.دینک نایب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  لمن » هروس   » هیآ 62 طابترا  . 30

؟ تسیچ مههاوفاب » ّللا 
�

ه رون  اؤفطی  نا   » زا دارم  . 31

.دینک نییبت  یناهج  دحاو  تموکح  رب  ار  هلک » نیدلا  یلع  هرهظیل   » تلالد . 32

؟ تسیچ هبوت » هروس   » هیآ 33 هرابرد  تنس  لها هاگدید  . 33

؟ تسا يا  هتکن هچ  رگنایب  روهظ ، هرابرد  َّنمن » نا   » و دیرن » و   » ریبعت . 34

؟ دندومرف هچ  صصق » هروس   » هیآ 5 هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  . 35
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.دینک نایب  لیلد ، رکذ  اب  ار  ءایبنا » هروس   » هیآ 105 رد  ضرالا »  » ریسفت رد  حیحص  هاگدید  . 36

رد هدش  نایب  ِعوضوم  تیعطق  تیمها و  رگنایب  هک  ار  ءایبنا » هروس   » هیآ 105 رد  هتکن  ود  . 37
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.دینک رکذ  تسا  نآ 

؟ تسیچ رون » هروس   » هیآ 55 رد  ُمُهَنید » ْمَُهل  َّنَنِّکَمَیل   » زا دارم  . 38

.دیهد حیضوت  رون » هروس   » هیآ 55 رد  ًائیَش » یب  َنوُکِرْشی  ینَنوُُدبْعی ال  ریبعت «  هرابرد  . 39

.دینک رکذ  رون » هروس   » هیآ 55 هرابرد  ار   1 یئابطابط همالع  هاگدید  . 40

.دینک نایب  ار  دیدح » هروس   » هیآ 17 لیوأت  . 41

.دینک رکذ  دیدح » هروس   » هیآ 17 هب  هجوت  اب  ار  روهظ  فده  . 42

.دینک لیلحت  ار  ناهذا  یخرب  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زا  نشخ  يا  هرهچ يریگ  لکش تلع  . 43

.دینک نایب  ار  نآ  لیذ  هدراو  ِتایاور  توافت  و  هرقب » هروس   » هیآ 210 دننام  یتایآ  هرابرد   1 یئابطابط همالع  لیلحت  . 44

؟ تسیچ ًاریَخ » اِهنامیإ  یف  ْتَبَسَک  ْوَأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیإ  ًاسْفَن  ُعَْفنی  َکِّبَر ال  ِتایآ  ُضَْعب  یتْأی  َمْوی   » زا دارم  . 45

.دینک نایب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  هب  هجوت  اب  ار  ِرْصَْعلا » َو   » يانعم . 46

اب نانمشد ، اب  دروخرب  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  ایبنا و  ریاس  هریس  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هریـس  توافت  . 47
؟ تسیچ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  هب  هجوت 

؟ دوب دهاوخ  لکشم  قح ، هب  يدنب  ياپ هدش و  هبتشم  لطاب  قح و  یتروص  هچ  رد  . 48

؟ تسا یعوضوم  هچ  رگنایب  لطاب ، قح و  ینارحب  طیارش  رد  اْوَصاَوت »  » ریبعت . 49

؟ تسا مادک  هراچ  هار  تسیچ ؟ ددرگ ، روهظ  نارظتنم  ریگ  نماد تبیغ ، نارود  رد  تسا  نکمم  هک  یلکشم  . 50

.دینک فیرعت  قیقد  روط  هب  ار  تعجر » . » 51

.دینک نییبت  تعجر  رب  ار  لمن » هروس   » هیآ 83 تلالد  . 52

.دینک تابثا  هتشذگ ، ماوقا  رد  نآ  ِعوقو  هب  هجوت  اب  ار  نامزلارخآ  رد  تعجر  عوقو  . 53
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؟ دندومرف هچ  تعجر ، هرابرد  نومأم  لاؤس  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  . 54

؟ تسیچ تعجر »  » هب داقتعا  یتیبرت  رثا  نیرت  مهم . 55

.دینک نایب  ار  بیاغ  ماما  هب  هدیقع  ِندوبن  وغل  مالسلا  هیلعرضخ  ترضح  یسوم و  ترضح  يارجام  هب  هجوت  اب  . 56

؟ ارچ دنشاب ؟ هتشاد  ایند  هب  یگتسب  لد  هک  نیا  نودب  دنزیخرب ، تفلاخم  هب  يو  اب  ترضح ، ِنارظتنم  زا  يا  هدع تسا  نکمم  ایآ  . 57

؟ تسیچ روهظ » ماگنه  دادترا  رطخ   » زا دارم  . 58

؟ تسا نکمم  يرما  ینالوط » رمع   » نآرق رظنم  زا  ایآ  . 59

؟ درک نییبت  نآرق  تایآ  اب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ندنام  ناوج  ناکما  ناوت  یم هنوگچ  . 60
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همانباتک

دیجم نآرق 

هغالبلا جهن 

نانجلا حیتافم 

.ق 1415 توریب ، هیملعلا ، بتکلاراد  میظعلا ، نآرقلا ریسفت یف یناعملا حور دومحمدیس ، یسولآ ،

.ق 1397 نارهت ، قودص ، هبیغلا ، میهاربا ، نب دمحم ینامعن ، بنیز  یبا نبا

.ق 1404 مق ، یفجن ، یشعرم  ّللا 
�

ه تیآ  هناخباتک  هغالبلا ، جهن  حرش  ّللا ،
�

ه هبه  نب  دیمحلادبع  دیدحلا ، یبا نبا 

.ق 1419 توریب ، نوضیب ، یلع  دمحم  تاروشنم  هیمالسالا ، بتکلاراد میظعلا ، نآرقلاریسفت روصنم ، نب لیعامسا ریثک ، نبا

.ق 1414 توریب ، رداصراد ، برعلا ، ناسل مرکم ، نبدمحم روظنم ، نبا

.ات یب  توریب ، هفرعملاراد ، هیوبنلا ، هریسلا  کلملادبع ، رکبوبا  ماشه ، نبا

.ق 1419 ضایر ، نطولاراد ، هباحصلا ، هفرعم  دمحا ، نب ّللادبع
�

ه نبدمحا یناهفصا ، میعنوبا

.ق 1381 زیربت ، یمشاه ، ینب همئالا ، هفرعم یف همغلا فشک یسیع ، نب یلع یلبرا ،

.ق  1325 مق ، یضرلا ، فیرشلا فقاوملا ، حرش فیرش ، دیسریم یجیا ،

.ق 1407 نانبل ، هیفاقثلا ، بتکلا  هسسؤم  لئالدلا ، صیخلت لئاوالادیهمت و  بیطلا ، نب دمحم ینالقاب ،

.ق 1416 نارهت ، تثعب ، داینب  ناهربلا ، ریسفت مشاهدیس ، ینارحب ،

، توریب نوضیب ، یلع  دمحم  تاروشنم  هیمالسالا ، بتکلاراد  يراخب ، حیحـص  میهاربا ، نب  لیعامـسا  نب  دمحم  ّللادبع 
�

ه یبا يراخب ،
.ق 1419

.مق راظتنا ، یصصخت  همان  لصف تیودهم ، یصصخت  زکرم  يدهم و  ترضح  یگنهرف  داینب 

.ق  1409 مق ، یضرلا ، فیرشلا دصاقملا ، حرش نیدلادعس ، ینازاتفت ،
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.ق 1409 مق ، تیبلا ، لآ هعیشلا ، لئاسو نسح ، نبدمحم یلماع ، رح

.ش مق 1380  ام ، لیلد  هعجرلا ، یلع  ناهربلاب  هعجهلا  نم  ظاقیإلا  ،

.ق 1411 نارهت ، یمالسا ، داشرا  ترازو  لیزنتلادهاوش ، دمحا ، نب ّللادیبع
�

ه یناکسح ،

.ق  1418 مق ، مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  یناهج  عمجم  نراقملا ، هقفلا  یف  هماعلا  لوصالا  دیعس ، دمحم  نب  یقتدمحم  میکح ،

هیلع قداـص  ماـما  هسـسؤم  یناحبـس  ، رفعج  قیقحت : داـقتعالا ، دـیرجت  حرـش  یف  دارملا  فـشک  رهطم ، نب  فـسوی  نب  نسح  یّلح ،
.ش 1382 مق ، مالسلا ،

.ق مق 1413 نیسردم ، هعماج  یلمآ ، هداز  نسح قیقحت : داقتعالا ، دیرجت  حرش  یف  دارملا  فشک ، 

.ق 1412 توریب ، هفرعملاراد ، تادرفملا ، دمحم ، نب نیسح یناهفصا ، بغار 

.ش  1386 نارهت ، ترایز ، جح و  نامزاس  تاهبش ، هب  خساپ  یسانش و  هعیش رغصا ، یلع یناوضر ،

.ق 1420 مق ، مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  هسسؤم  نییلقعلا ، حیبقتلا  نیسحتلا و  یف  هلاسر  رفعج ، یناحبس ،

.ق 1404 مق ، یفجن ، یشعرم  ّللا 
�

ه هیآ  هناخباتک  روثنملا ، ردلا ریسفت  نیدلا ، لالج یطویس ،

.ق 1409 توریب ، لیجلاراد ، راصبالا ، رون  نسح ، نب  نمؤم  یجنلبش ،

.ق 1409 مق ، یفجن ، یشعرم  ّللا 
�

ه هیآ  هناخباتک  نامیالا ، قئاقح  یلع ، نب  نیدلا  نیز یناث ، دیهش 

.ق 1395 نارهت ، هیمالسا ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک یمق ، هیوباب  نب  نیسحلا  نب یلع  نبدمحم قودص ،

.ق 1385 مق ، يرواد ، یشورف باتک عیارشلا ، للع ، 

.ق 1413 مق ، نیسردم ، هعماج هیقفلا ، هرضحیال  نم  ، 

.ق مق 1404 یفجن ، یشعرم ّللا 
�

ه هیآ  هناخباتک  دمحم ، لآ لئاضف  یف  تاجردلا  رئاصب  نسح ، نبدمحم راّفص ،

.ق 1417 مق ، نیسردم ، هعماج  نآرقلا ، ریسفت یف نازیملا  نیسح ، دمحمدیس یئابطابط ،

.ق 1430 توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإ  راد  ریبکلا ، مجعملا دمحا ، نب نامیلس مساقلاوبا  یناربط ،
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.ش 1372 نارهت ، ورسخرصان ، نآرقلاریسفت ، یف نایبلا عمجم نسح ، نب لضف یسربط ،

.ق 1403 دهشم ، یضترم ، جاجللا ، لها یلع جاجتحالا یلع ، نب دمحا یسربط ،
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196 ص :

.ق 1411 مق ، هیمالسالا ، فراعملاراد هجحلل ، هبیغلا  باتک نسح ، نب دمحم یسوط ،

.ش 1378 نارهت ، مالسا ، نآرقلاریسفت ، یف  نایبلا  بیطا  نیسحلادبع ، دیس  بیط ،

.ق 1415 مق ، نایلیعامسا ، نیلقثلارون ، ریسفت  هعمج ، نب یلعدبع يزیوح ، یسورع 

.ق 1380 نارهت ، هیملع ، یشایعریسفت ، دوعسم ، نبدمحم یشایع ،

.ق 1420 توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإراد  بیغلا ، حیتافم  رمع ، نب دمحم ّللادبعوبا
�

ه يزار ، نیدلارخف

.ق 1415 نارهت ، ردصلا ، یفاصریسفت ، نسحمالم ، یناشاک ، ضیف

.ش 1379 مق ، قذاح ، يدهم ، ترضح  ناگتفیش  دمحا ، يدهاز ، یضاق

.ش 1364 نارهت ، ورسخرصان ، نآرقلا ، ماکحال عماجلا دمحا ، نب دمحم یبطرق ،

، توریب نوضیب ، یلع  دمحم  تاروشنم  هیمالـسالا ، بتکلا  راد  ملـسم ، حیحـص  جاجحلا ، نب  ملـسم  نیـسحلا  یبا يروباشین ، يریـشق 
.ق 1421

.ق 1407 نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد یفاکلا ، قاحسا ، نب  بوقعی  نبدمحم ینیلک ،

.ق 1421 توریب ، ءاضیبلا ، هجحملاراد نامزلارخآ ، يدهم  رابخا  یف  نایبلا  دمحم ، ّللادبع
�

ه یبا یعفاش ، یجنگ

.ق 1411 مق ، هیمالسالا ، فراعملا يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  یلع ، ناراکمه ، یناروک و 

.ق 1431 توریب ، یبرعلا ، ثارتلاءایحاراد  لامعلازنک ، نیدلا ، ماسح نب یلع نیدلاءالع  يدنه ، یقتم

.ق 1403 توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحإراد  راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجم ،

.ش 1360 نارهت ، باتکرشن ، نآرقلا ، تاملک یف قیقحتلا نسح ، يوفطصم ،

.ش 1369 مق ، مق ، هیملع  هزوح  تیریدم  زکرم  دیهمتلا ، صیخلت يداهدمحم ، تفرعم ،

.ق 1413 مق ، دیفم ، خیش  هرگنک  تالاقملا ، لئاوا دمحم ، نبدمحم دیفم ،

.ش 1374 نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد هنومنریسفت ، رصان ، نارگید ، يزاریش و  مراکم 
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.ش  1374 مق ، نیسردم ، هعماج  نازیملا ، ریسفت همجرت  رقابدمحمدیس ، ینادمه ، يوسوم 

.ش 1346 اج ،[ یب ، [ فلؤم هغایصلا ، هاکشم  یف  هغالبلا  حابصم نسحدیس ، یئابطابط ، یناهجریم 

] ات یب  [ توریب رداصراد ، یبوقعی ، خیرات بوقعی ، یبا نبدمحا یبوقعی ،
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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