
http://www.ghaemiyeh.com






( يودهم خساپ  شسرپ و   40  ) امن تهج 

: هدنسیون

یتئارق نسحم 

: یپاچ رشان 

 ( مالسلا هیلع  دوعوم (  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( يودهم خساپ  شسرپ و   40  ) امن 7تهج 

باتک 7تاصخشم 

7هراشا

بلاطم 13تسرهف 

17همدقم

؟ تسا هدش  حرطم  هنوگچ  نایدا   رد  دوعوم  هب  داقتعا  . 123

؟ دش بیاغ  نامز  ماما  ارچ  . 225

؟ دشاب هتشاد  هلاس  رازه  دنچ  ای  هلاسدص و  دنچ  رمع  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دننام  یناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  . 326

؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یتموکح  همانرب  . 430

؟ دوب دهاوخ  نیملسم  هورگ  مادک  زا  یمالسا  مکاح  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  نامز  رد  . 535

؟ دوب رظتنم  نانچمه  ناوت  یم  هنوگچ  تسا ، هدشن  ققحم  رضاح  لاح  رد  روهظ  طیارش  زا  یشخب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  . 637

؟ دنک یم  روهظ  رتدوز  نامز  ماما  دوش  ؛ ملظ  زا  رپ  ایند  رگا  هک  تسا  تسرد  بلطم  نیا  ایآ  . 742

؟ دنک یم  تیافک  يو  مایق  يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نارای  زا  يدادعت  هچ  یگدامآ  روضح و  . 844

؟ دروآ مه  درگ  ار  نایدا  بتاکم و  همه  دهد و  لیکشت  يدحاو  تموکح  دناوت  یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هنوگچ  . 955

؟ دنک یم  روهظ  ینامز  هچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  . 1060

؟ دوش هدید  تبیغ  رصع  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تسا  نکمم  ایآ  . 1161

؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  نامز  رد  نارظتنم  هفیظو  . 1263

؟ دراد يربتعم  دنس  نارکمج  دجسم  هب  نتفر  هب  هیصوت  ایآ  . 1373

؟ تسیچ راظتنا  يانعم  . 1475

؟ تسا حیحص  دوش ، یم  ماجنا  تیودهم  هصرع  رد  هک  ییاه  قیبطت  ایآ  . 1576

؟ دراد دنزرف  رسمه و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ایآ  . 1680

؟ تس هنوگچ ا دوخ  ناراد  تسود  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هجوت  . 1783

؟ تسیچ درب ؛» یم  ورف  ار  شلها  نیمز  هنیآ  ره  دشابن ، ادخ  تجح  رگا  اِهلْهَأب ؛ ُضْرَْالا  ِتَخاَسل  ُهَجُْحلا  َْول َال  : » دیامرف یم  هک  ثیدح   نیا  يانعم  . 1886

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دراد يرثا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  صوصخ  هب  ناماما  يارب  يونعم   يدام و  يایاده  نداد و  هقدص  ایآ  . 1988

؟ دننک يرای  ار  وا  دنناوت  یم  هنوگچ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  نارظتنم  . 2091

؟ دوش ناهج  ناناملسم  ربهر  یکدوک  رد  نامز  ماما  تسا  نکمم  هنوگچ  . 2195

؟ دبای یم  ققحت  روهظ  زا  لبق  نآ  دارفا  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  يوگلا  ایآ  . 2297

؟ میشاب هتشاد  یهاگن  هچ  دیاب  مینک ، هدامآ  يودهم  ماظن  يارب  ار  دوخ  میهاوخب  رگا  . 23100

؟ دومن تیوقت  رواب و  ار  یناهج  تموکح  هدعو  ناوت  یم  هنوگچ  . 24103

؟ میتسه ترضح  نآ  نارای  ءزج  ام  هک  دیمهف  ناوت  یم  هنوگچ  . 25105

؟ مینک تیوقت  دوخ  رد  ار  راظتنا  هیحور  هنوگچ  . 26107

؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردق و  بش  هطبار  . 27110

؟ مینک یم  مایق  دوش ، یم  هدرب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مان  هک  یماگنه  ارچ  . 28112

؟ دهد یم  ماجنا  ایند  رد  ار  رشب  لک  تیاده  هنوگچ  هقطنم  کی  رد  روضح  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  . 29114

؟ تفرگ دهاوخن  تروص  یفارحنا  دوب و  دهاوخن  متس  ملظ و  هجو  چیه  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تموکح  نامز  رد  ایآ  . 30116

؟ درک هعجارم  هیقف  یلو  هب  دیاب  تبیغ  رصع  رد  ارچ  . 31117

؟ تسیچ نامز  ماما  تموکح  ياه  یگژیو  . 32122

؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  اه ي  یگژیو  . 33128

؟ دوش یم  نامز  ماما  روهظ  بجوم  یلماوع  هچ  . 34131

؟ تسیچ جح  رد  ماما  تاقالم  زا  روظنم  . 35133

؟ تسام لامعا  رظان  هنوگچ  نامز  ماما  . 36136

؟ تسیچ نامز  ماما  روهظ  طیارش  . 37138

؟ داد دهاوخ  يور  یقافتا  هچ  دیایب ، نامز  ماما  یتقو  . 38141

؟ دیآ یم  تسد  هب  یهار  هچ  زا  نامز  ماما  تیاضر  . 39143

؟ دراد یشقن  هچ  یتسه  ياقب  رد  نامز  ماما  . 40147

ذخآم 155عبانم و 

زکرم 156هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


( يودهم خساپ  شسرپ و   40  ) امن تهج 

باتک تاصخشم 

 - 1324 نسحم ، یتئارق ، : هسانشرس

[ يارب [ ؛ يونعم یبتجمدیـس  شـشوک  هب  یتئارق ؛ نسحم  فلوم  يودـهم /) خـساپ  شـسرپ و   40  ) امن تهج  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و 
.تیودهم تماما و  یصصخت  زکرم  مق ، هیملع  هزوح 

.1392 جع ،)  ) دوعوم يدهم  یگنهرف  داینب  هسسوم  مق : : رشن تاصخشم 

.ص  139: يرهاظ تاصخشم 

5-12-7120-600-978: کباش

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.ص 139. همانباتک : : تشاددای

اه خساپ  اه و  شسرپ  تیودهم -- : عوضوم

اه خساپ  اه و  شسرپ  .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  : عوضوم

هدنروآدرگ  -، 1356 یبتجمدیس ، يونعم ، : هدوزفا هسانش 

تیودهم تماما و  یصصخت  زکرم  جع .)  ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  : هدوزفا هسانش 

:BP224/4/ق36ج9 1392 هرگنک يدنب  هدر 

297/462: ییوید يدنب  هدر 

3378850 یلم : یسانشباتک  هرامش 
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یتئارق نسحم  فلؤم :

يونعم یبتجمدیس  ششوک : هب 
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( يودهم خساپو  شسرپ   40  ) امن تهج 

یتئارق نسحم  فلؤم :  

يونعم یبتجمدیس  ششوک : هب   

( جع ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  رشان :  

ناتسمز 1392 لوا / پاچ : تبون   

978-600-7120-12-5 کباش :  

هخسن رازه  ود  ناگرامش :  

ناموت  3000 تمیق :  

.تسا ظوفحم  قوقح © یمامت 

تسب نب  (/ 22) رامآ هچوک  ادهش / نابایخ  تیودهم / یـصصخت  زکرم  جع ،) ) دوعوم يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  مق : - 
37841130 (/ یلخاد 117و116 و 37737801(  37749565 نفلت : / 09109678911 هارمه : / 37135 - 119 پ.ص : نایلع / دـیهش 

:37737160 و 37744273 سکاف تیریدم /)  ) 37841131 شورف /) )

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

www.mahdi313.com - 

www.mahdaviat.ir - 

info@mahdaviat.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 
اـضر دلج ،) حارط   ) يدیرف سابع  یلام ،) ریدم   ) بلط شناد  یـضترم  راتـساریو ،)  ) يربکا همطاف  یلخاد ،) ریدم   ) نایدوعـسم دمحا 

.دندومن يرای  ار  ام  هک  یناسک  هیلک  و  ارآ ) هحفص   ) يدیرف

( جع ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  لوئسم  ریدم 
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يدمحا نیسح   

4-09279 لیاف دک 
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همدقم

هب رـشب  يدنمزاین  لیلد  .میدـنمزاین  مه  موصعم  ناماما  هب  میراد ، زاین  ایبنا  هب  هک  یلیلد  نامه  هب  .تسا  توبن  نوچمه  تماما  هاگیاج 
اهراب شرمع  رد  سک  چـیه  دوب ، لـماک  ناـسنا  لـقع  رگا  .تسا  ناـسنا  ملع  لـقع و  فعـض  ماـما ) هچ  ربماـیپ و  هچ   ) موصعم ربهر 
ناشن قالط  ینامیـشپ و  نویلیم  اهدـص  .تفرگ  یمن  تروص  یقالط  چـیه  دوب ، حیحـص  ناـسنا  صیخـشت  رگا  دـش و  یمن  نامیـشپ 

لثم ناـسنا  لـقع  .دـهد  صیخـشت  یبوخ  هب  دـناوت  یمن  ار  زیچ  همه  تسین و  لـماک  ناـسنا  صیخـشت  لـقع و  هک  تسا  نآ  هدـنهد 
رد اـهوزارت  نآ  دراوـم  زا  يرایـسب  رد  یلو  درک  نزو  نآ  اـب  ناوـت  یم  ار  کبـس  یئزج و  ياـهزیچ  هک  تـسا  ناـشورفالط  يوزارت 

.دنادب ار  هدنیآ  هتـشذگ و  هک  دنک  عضو  یحیحـص  نوناق  دناوت  یم  یـسک  ور  نیا  زا  دـنرادن ؛ ار  مزال  ییاناوت  ماسجا  نزو  شجنس 
یفنم تبثم و  باتزاب  زا  دریگن و  رارق  یناور  یعامتجا و  یسایس ، نایرج  راشف و  چیه  ریثأت  تحت  دسانشب ، ار  دسافم  حلاصم و  مامت 

نابرهم هاوخریخ و  اه  ناسنا  هب  تبـسن  نآ  رب  نوزفا  دـشاب و  هتـشاد  بیغ  ملع  رگید  ترابع  هب  .دـشاب  هاگآ  هدـنیآ  ای  لاح  رد  نوناق 
دنوادخ طقف  يراذگ  نوناق  نینچ  .دراذـگن  رثا  وا  رب  یتردـق  چـیه  دـشاب و  هتفرگن  رظن  رد  شدوخ  يارب  ینایز  دوس و  چـیه  دـشاب ؛

ناسنا زگره  میکح  يادخ  .دنک  یم  تیاده  موصعم  ربهر  هلیسو  هب  ار  رشب  هک  تسا  لاعتم 
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ْنَم ُْلق  ْیَـش ٍء  ْنِم  ٍرََـشب  یلَع  ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  اُولاق  ْذِإ  ِهِرْدَق  َّقَح  َهَّللا  اوُرَدَق  ام  َو  : ) دیامرف یم  نآرق  دنک ؛ یمن  اهر  ربهر  نوناق و  نودب  ار 
ُْمْتنَأ َو ال اوُمَْلعَت  َْمل  اـم  ُْمتْمِّلُع  ًارِیثـک َو  َنوُفُْخت  اهَنوُدـُْبت َو  َسیِطارَق  ُهَنُولَعَْجت  ِساَّنِلل  ًيدُـه  ًارُون َو  یـسُوم  ِِهب  َءاـج  يِذَّلا  َباـتْکلا  َلَْزنَأ 
رب دنوادخ  : » دنتفگ هک  ارچ  دنتخانشن ؛ تسوا ، هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  ار  دنوادخ   (1) ؛) َنُوبَْعلَی ْمِهِضْوَخ  ِیف  ْمُهْرَذ  َُّمث  ُهَّللا  ُِلق  ْمکُؤابآ 

؟ درک لزان  یـسک  هچ  دوب ، مدرم  يارب  تیادـه  رون و  دروآ و  یـسوم  هک  ار  یباتک  : » وگب .تسا » هدرکن  لزاـن  يزیچ  يرـشب ، چـیه 
ناتناردپ امش و  ار  هچنآ  دیزاس و  یم  ناهنپ  ار  يرایـسب  راکـشآ و  ار  یـشخب  دوخ ] هاوخلد  هب  و   ] هدرک قرو  قرو  ار  نآ  هک  یباتک 

[، درک لزان  ار  اه  نآ  هک  دوب  « ] ادخ : » وگب ربمایپ ]! يا  « ] .دش هتخومآ  امش  هب  تاروت ]، ینامسآ  باتک  نامه  قیرط  زا   ] دیتسناد یمن 
.دنشاب مرگرس  دوخ  لطاب  راتفگ  رد  ات  نک  اهر  ار  ناشیا  سپ 

، دننک یم  راکنا  ار  نانآ  هک  یناسک  .تسا  ناگدنب  هب  دنوادخ  يوس  زا  یفطل  ینامسآ ، ياه  باتک  ناربمایپ و  نداتسرف  وس  کی  زا 
.دنا یهلا  تمکح  تمحر و  فطل ، رکنم  عقاو  رد 

اه نآ  تیادـه  يارب  هدرکن و  اـهر  دوـخ  لاـح  هب  ار  رـشب  زگره  دـنوادخ  هک  تسا  رواـب  نیا  دـنمزاین  لـماک  دـیحوت  نتـشاد  يرآ !
.تسا هداتسرف  ار  یناربمایپ 

ار لماک  ناسنا  کی  دوخ ، زا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  هک  دوش  یم  لماک  ینامز  توبن  رگید ، يوس  زا 
شتوبن تروص  نیا  ریغ  رد  دهد ، رارق  مدرم  ربهر 
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نید مخ ، ریدـغ  رد  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  یفرعم  اب  زورما ، هک  تسا  نیا  مکنید ؛) مکل  تلمکا  مویلا   ) يانعم .تسین  لـماک 
هجیتن نودـب  ترـضح  نآ  شالت  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  سپ  دریگن ، تروص  یفرعم  نیا  رگا  دـش و  لـماک 

(1) (. هتلاسر َْتغََّلب  امف  لعفت  مل  نا  و  : ) دنام دهاوخ 

لیلد نیمه  هب  دوش و  لصاح  تسا ، هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  تما ، يربهر  هک  دوش  یم  ققحم  یناـمز  لـماک  تماـما  رگید ، ییوس  زا 
راخ شدوخ  ریبعت  هب  هک  یماما  يارب  تروص  نیا  ریغ  رد  دریگ ؛ رارق  هجوت  دروم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  هک  تسا  مزال 
هیلع یلع  ترـضح  ياه  هلان  .درادـن  دوجو  يربهر  ناـکما  ؛(2)  دـنا هدرب  نارگید  ار  شقح  دراد و  وـلگ  رد  ناوختــسا  مـشچ و  رد 
هـشال ار  نانآ  هدومن و  نیرفن  ار  مدرم  دنز و  یم  یلیـس  دوخ  تروص  هب  یهاگ  هک  تسا  زوسناج  يردق  هب  هغالبلا  جـهن  رد  مالـسلا 

(3) «. حاورا الب  حابشا  ای  لاجر و  لاجرلا و ال  هابشا  ای  : » دیامرف یم  هک  هاگنآ  دینک ؛ یم  یفرعم  امن  ناسنا  نادرمان  حور و  یب  ياه 

لماک دـیحوت  ًالوا  هک  دوش  یم  نییبت  رتهب  تالمج  نیا  هب  هجوت  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هاگیاج  شقن و  نونکا 
نید هنرگو  تسا  طورـشم  تماـما  هب  لـماک  توبن  ًاـیناث  تشاد ؛ دـهاوخن  هتخانـش  ادـخ  ردـق  هنرگ  تسا و  دـنمزاین  توبن  دوجو  هب 

هتسباو مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هب  لماک  تماما  ًاثلاث  تشاد و  میهاوخن  یلماک 
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.دوب دهاوخ  اه  همانرب  همه  هراصع  وا  روهظ  يدهم و  نیاربانب  تسا ؛

هک تسوا  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  خـیرات ، لوط  رد  رـشب  تیادـه  يزکرم  هتـسه  رگید  یتراـبع  هب 
.دنک یم  كاپ  اه  هقیلس  اه و  سوه  تافارخ ، راگنز  اه و  تعدب  رابغ  زا  ار  مالسا  لیصا  بتکم 

میرک نآرق  رد  دنوادخ  هک  نانچ  دریگ ؛ یم  تروص  حلاص  ناگدنب  مچرپ  ریز  مدرم  ندرک  دحتم  تسرد و  ریسفت  اب  هعماج  تیاده 
روبز ینامـسآ ] باتک   ] رد اـنامه  و   » (1) ؛) َنوُِحلاَّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اـْنبَتک  ْدََـقل  َو  : ) دـیامرف یم 

«. دش دنهاوخ  نیمز  ثراو  حلاص   ناگدنب  نیقی  هب  عطق  هک  میتشون  تسا ] هدش  لزان  تاروت ، ، ] رکذ زا  دعب  هک ] ]

نیا زا  فدـه  درادـن و  دوجو  یتیـسنج  يا و  هقطنم  يداژن ، یموق ، توافت  زایتما و  هنوگ  چـیه  راکوکین  حـلاص و  ناگدـنب  هرمز  رد 
؛ دشاب یم  یهلا  ياه  هدعو  ندرک  یلمع  توغاط و  ندرب  نیب  زا  ناگدنب ، نداد  دـشر  تیادـه و  همانرب  نیمز و  تثارو  ینعی  همانرب ،
هب  (2)« نوحلاصلا يدابع   » راعش تحت  ار  مدرم  همه  تسا ، ماما  نیرخآ  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هجیتن  رد 

.دشخب یم  ییاهر  تیمولظم  زا  ار  تیب : لها  تیروجهم و  زا  ار  نآرق  دنک و  یم  تیاده  دنمفده  دحتم و  یلکش 

یم دوبان  ار  لطاب  دوش و  یم  هریچ  لطاب  رب  تزع  تردق و  اب  هک  تسا  یقح  هدیدپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ 
ُهُغَمْدَیَف ِلِطاْبلا  یَلَع  ِّقَْحلِاب  ُفِذْقَن  َْلب  : ) دنک
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لطاب گنرد ، یب  سپ ، دنکش  مه  رد  ار  نآ  رکفتم  زغمو  يزکرم  هتسه  هک   دبوک  یم  هنوگ   نآ  ار  لطاب  ّقح     » (1) ؛) ٌقِهاز َوُه  اذِإَف 
«. دوش یم  دوبان  وحم و 

رب قح  هبلغ  دوجو  اب  اریز  تسین ؛ اهنآ  قلطم  ندوب  تحار  نیملـسم و  ندوب  هفرم  يانعم  هب  یهلا  ياه  هدـعو  ققحت  تسا  رکذ  نایاش 
اه تیدودحم  اه ، هجنکش  اه ، یخلت  اه ، يراتفرگ  ناناملـسم  مه  زاب  دراد ، شناربمایپ  هب  تبـسن  دنوادخ  هک  يا  هژیو  يرای  لطاب و 
هب ندیسر  يانعم  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  دوش  روصت  دیابن  نیاربانب  دندومن ؛ لمحت  ار   اه  تمهت  و 

.دـنک یمن  روصت  نامیاز  درد  نودـب  ار  ندـش  راد  دـنزرف  هب  دـیما  يردام  چـیه  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ جـنر  نودـب  ینید ، تموکح 
هللا لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  هب  دیما  .نامیاز  درد  اب  هارمه  یلو  تسا ؛ یقطنم  یعطق و  ندش ، راد  دنزرف  دـنزرف و  هب  دـیما  يرآ !

هچنانچ .درک  هدامآ  نآ  يارب  ار  دوخ  دـیاب  هک  یتالکـشم  هژیو و  یگدامآ  اـب  یلو  تسا ؛ دـنیاشوخ  یعطق و  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 
.تشاد ور  شیپ  ار  يدایز  تالکشم  مه  زاب  یلو  دش ؛ زوریپ  نوعرف  رب  یسوم  ترضح 

تالکشم نودب  زین  يزوریپ  نیا  اما   (2) ؛» هدبع رـصن  هدعو و  زجنا  : » درک يرای  ار  دوخ  لوسر  هدنب و  لاعتم  دنوادخ  هکم ، حـتف  رد 
.دوبن

ریغ تسد  رد  ار  وا  تسد  یلو  دـنک  قلخ  شدوخ  تدابع  برق و  يارب  ار  رـشب  دـنیرفایب و  رـشب  يارب  ار  یتسه  لاـعتم  دـنوادخ  رگا 
نودب هک  تسا  تمکح  فالخ  يراک  نیا  تسا و  هدرک  تاقولخم  همه  رشب و  هب  ملظ  دراذگب ، موصعم 
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هک دهد  یم  هزاجا  یمیلـس  لقع  مادک  میکح و  مادـک  .دـنز  یمن  رـس  متـس  ملظ و  هللااب  ذوعن  هدوهیب و  راک  میکح ، يادـخ  زا  کش 
رارق لـهاان  ملعم  تسد  رد  نامنادـنزرف  تسد  لـمع ، رد  یلو  دـشاب ؛ اـم  نادـنزرف  لیـصحت  شرورپ ، شزوـمآ و  ماـظن  تمه  ماـمت 

!؟ دریگ

.تسا يزرو  درخ  تینالقع و  تمکح ، فالخ  رب  رـشب و  هب  ملظ  موصعم  ریغ  ناسنا  هب  هعماج  تیاده   ندومنراذگاو  تسا  یهیدـب 
حرطم یتالاؤس  ناـمز  ماـما  تخانـش  تهج  رد  تیادـه  هار  نارگ  وجتـسج  تقیقح و  ناـیوپهر  يارب  هک  تسا  یعیبط  ناـیم  نیا  رد 

.دوش هداد  خساپ  اهنآ  زا  يدادعت  هب  دش  دهاوخ  شالت  هعومجم  نیا  رد  هک  ددرگ 
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؟ تسا هدش  حرطم  هنوگچ  نایدا   رد  دوعوم  هب  داقتعا  . 1

هدـش نایب  هتکن  نیا  دوهی ، ادوب و  نیئآ   عبانم  هلمج  زا  یمالـسا ، ریغ  بهاذـم  ياه  باتک  رد  یتح  يداقتعا و  مهم  ياـه  باـتک  رد 
رد رگا  هک  مییوگب  نانیمطا  اب  میناوت  یم  ایآ  .تسا  ضیرم  ایند  يرآ ؛ .دهد  تاجن  ار  ایند  يا  هدنهد  تاجن  دیاب  هدنیآ  رد  هک  تسا 

یملع دشر  کش  نودب  تفگ  دیاب  خساپ  رد  درک ؟ دهاوخ  تفرـشیپ  مه   نیا  تالامک  دـنک ، یم  دـشر  رگا  تالیـصحت  يا  هعماج 
.دوب دهاوخن  نآ  یناسنا  لامک  رگناشن  هعماج 

رد تهج  نیمه  هب  .دـیایب  تلادـع  شرتسگ  يارب  يا  هدـنهد  تاجن  دـیاب  دـندقتعم  اه  نید  همه  .دزوس  یم  یکیرات  لهج و  رد  ایند 
هک یماما  يا  وت  رب  مالـس   » (1) ؛» مَمُْألا ِّيِدـْهَم  یَلَع  ُماَلَّسلا  : » مییوگ یم  هنوگ  نیا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تراـیز 

؛ تسا هدشن  هدرب  ترضح  نآ  زا  یمان  فلتخم  نایدا  رد  هتبلا  اه ؛ تما  همه  هکلب  اه  ناملـسم  طقف  هن  یتسه ؛» اه  تما  همه  رگتیاده 
.دیامن مایق  اه  ناسنا  تاجن  يارب  دنک و  روهظ  يا  هدنهد  تاجن  دیاب  دنیوگ : یم  اه  نآ  همه  یلو 

هدش و هتشون  يدایز  ياه  باتک  وا  دلوت  زا  لبق  یتح  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هرابرد 
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.تسا هدش  حرطم  اهنآ  رد  وا  تماما  تدالو و  هلأسم 
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؟ دش بیاغ  نامز  ماما  ارچ  . 2

ار نآ  مدرم  یلو  دـندرک ؛ بصن  ار  یپمـال  يا  هـقطنم  رد  قرب  هرادا  نالوئـسم  رگا  مـهد : یم  حیـضوت  لاـثم  کـی  اـب  ار  هلأـسم  نـیا 
؛ دننکـشب هلحرم  دنچ  رد  ار  پمال  هدزای  مامت  مدرم  مه  زاب  یلو  دـننک ؛ بصن  ار  مهدزای  ات  موس  مود و  پمال  نالوؤسم  دنتـسکش و 

نیگنـس يا  هنیزه  اب  یلو  مک ؛ يرون  دوخ  شالت  یعـس و  اب  دیاب  نیاربانب  دنناد ؛ یمن  ار  رون  ردق  هک  دـهد  یم  ناشن  اه  نآ  راک  نیا 
تیاده غارچ  هدزای  مدرم  يارب  دنوادخ  .تسا  هنوگ  نیا  مه  زین  نامز  ماما  يارجام  .دنربب  یپ  قرب  یعقاو  شزرا  دیاش  ات  دـننک  هیهت 

ای ار  ماما  هدزای  مامت  یلو  دومن ؛ نایب  ار  اه  نآ  تاصخشم  مان و  ربمایپ ، كرابم  نابز  زا  ناوارف  ثیداحا  درک و  نیعم  موصعم  ماما  و 
هک ینامز  ات  تشاد  هاگن  بیغ  هدرپ  سپ  رد  ار  تیادـه  غارچ  نیمهدزاود  زین  دـنوادخ  .دـندناسر  تداهـش  هب  ریـشمش  اب  اـی  رهز  اـب 

ناوت نوگانوگ ، ياه  تسایـس  عاونا  اهراعـش و  اب  یهورگ  چـیه  هک  دـسرب  رواب  نیا  هب  دـنک و  هبرجت  ار  اه  تموکح  عاونا  هعماـج ،
يدرم قشاع  تلادع و  يرارقرب  یعقاو  هنشت  هک  دنیآ  هوتـس  هب  نانچ  نآ  مدرم  هجیتن  رد  درادن و  ار  یعقاو  تلادع  شرتسگ  داجیا و 

تموکح كرد  يرآ ؛ .دنسرب  تردق  هب  ادخ  حلاص  ناگدنب  دنورب و  نیب  زا  نیربکتسم  اه و  لطاب  همه  وا ، يربهر  اب  ات  دنوشب  یهلا 
.تسا يزاس  هنیمز  دنمزاین  تلادع  شرتسگ  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 
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هتـشاد هلاس  رازه  دنچ  ای  هلاسدص و  دنچ  رمع  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دننام  یناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ  . 3
؟ دشاب

دـشر تکرح  لثم  دـنک  تکرح  .دراد  دـنک  دـنور  مه  دـنت و  دـنور  مه  تکرح  .تسا  تکرح  لثم  رمع  تفگ  ناوت  یم  خـساپ  رد 
اه هد  هک  وربا  هژم و  يوم  لثم  دـنکن ، تکرح  تسا  نکمم  .دـنک  یم  تکرح  رتم  یتناس  کی  دودـح  هاـم  کـی  رد  هک  ندـب ، يوم 

يریگ هزادنا  ار  نآ  ناوت  یمن  هک  تسا  دنت  يردق  هب  تکرح  زین  یهاگ  .دنام  یم  یقاب  دـشر  نودـب  عقاو  رد  تکرح و  نودـب  لاس 
.درادن دوجو  تکرح  ندرک  دودحم  يارب  یلقع  یملع و  لیلد  چیه  هک  میناد  یم  يو  تسا ، عیرس  رایسب  رون  تکرح  لثم  ای  درک و 

ترـضح : » دیامرف یم  نآرق  .دـنهد  یم  ربخ  ینالوط  ياهرمع  زا  تایاور  تایآ و  یتح  یخیرات و  ياه  باتک  عبانم ، زا  یـضعب  رد   
هب فورعم  ادـخ ، ياـیلوا  زا  یکی  هک  تسا  هدـمآ  زین  هرقب  هروس  ، 259 هیآ رد  (1)« .دوب لوغـشم  غیلبت  هب  لاس  مالـسلا 950  هیلع  حون 

هناخ نیا  نابحاص  هنوگچ  هک  دیـسرپ  ادخ  زا  .درک  یم  روبع  يا ، هناریو  ياتـسور  زا  دوب ، یغالا  راوس  هک  یلاح  رد  ریزع ، ترـضح 
تساه لاس  هک  اه 
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يارب یبرجت  تروص  هب  ار  هلأسم  هک  نآ  يارب  لاعتم  دنوادخ  اهتوم »!؟ دعب  هللا  هذه  ییحی  ینأ  : » دش دنهاوخ  هدنز  هرابود  دنا ، هدرم 
رد هک  تسا  تدم  هچ  : » دیـسرپ وا  زا  و  هثعب » مث  : » درک هدنز  ار  وا  سپـس  ماع » هأم  هللا  هتامأف  : » دناریم لاس  دص  ار  وا  دنک ، نشور  وا 
وت هن ؛ : » دومرف لاعتم  دنوادخ  .موی » ضعب  وا  ًاموی  تثبل  لاق  «: » يزور زا  یـشخب  ای  يزور  : » تفگ ؟» تثبل مک  لاق  « :»؟ یتسه اج  نیا 

مینک و یم  اپ  رـس  ار  وا  ياه  ناوختـسا  هنوگچ  هک  نک  هاگن  تغالا  هب  نونکا  ماع » هأم  تثبل  لب  لاق  «: » يا هدرم  هک  تسا  لاس  دـص 
هتفه کی  زا  سپ  دشابن ، هناخدرس  لاچخی و  لثم  ییاج  رد  رگا  اذغ  تسا »! هدرکن  رییغت  چیه  هک  رگنب  دوخ  یندیـشون  اذغ و  هب  زین 

دنوادخ نیاربانب ، دوش ؛ یم  هتفه  لاس 5200  دص  سپ  تسا ، هتفه  لاس 52  کی  یتقو  تسا ؟ هتفه  دنچ  لاس  دـص  .دـنک  یم  رییغت 
زا فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رمع  هک  یلاح  رد  تشاد ، هگن  ملاـس  یعیبط  رمع  ربارب  ار 5200  هدنب  نیا  ياذغ  لاعتم 
هک دهد  یم  ناشن  ار  دوخ  تردق  هیآ  نیا  اب  لاعتم  دـنوادخ  .تسا  هدوبن  یعیبط  رمع  ربارب  تسیب  زا  شیب  یتح  نونکات ، دـلوت  زاغآ 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  ماما  رمع  هرابرد  دـناوت  یم  هزجعم  نیا  .میراد  هگن  ار  يزیچ  یعیبط  رمع  ربارب  اهرازه  اهدـص و  میناوت  یم  اـم 
.دتفیب قافتا  مه  فیرشلا 

دیاب ربمایپ ، کی  هک  دراد  شزرا  يردق  هب  یبرجت  ملع  هک  ساسا  نیا  رب  دوش ؛ یم  هدـیمهف  یبرجت  ملع  تیمها  هیآ  نیا  زا  نینچمه 
هدنز هک  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  نینچمه  .دنک  كرد  سح  اب  ار  يزیچ  ات  دریمب  لاس  دص 
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نآ حالطصا  هب  هک  دراد  دوجو  ناگدرم  یـضعب  ندش  هدنز  زا  ییاه  هنومن  ایند  نیمه  رد  هکلب  تسین ؛ تمایق  صوصخم  هدرم  ندش 
هیآ رد  هک  يا  هدرم  زین  دنا و  هنومن  نیا  زا  دندش ، هدنز  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هزجعم  اب  هک  یناگدرم  .دنیوگ  یم  تعجر »  » ار

.دش هراشا  نآ  هب  ثحب  دروم 

ناسنا لماکت  دشر و  تمـس  هب  یماگ  دـناوت  یم  دـشابن ، تجاجل  دانع و  لاؤس  هشیر  رگا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا  نینچمه 
.دشاب

ینآرق رگید  ياه  هنومن  زا 

میناوخ یم  تایآ  نیا  نومضم  رد  .تسا  ات 144  تایآ 139  تافاص  هروس  رد  سنوی  ترضح  ناتساد  رد  ناسنا  رمع  ندوب  ینالوط   
یتشک ناهگان  .تفاتش  رفاسم  راب و  زا  رپ  یتشک  يوس  هب  درک و  رارف  دوخ  موق  زا  هک  هاگ  نآ  .تسا  ناگداتسرف  زا  سنوی  انامه  هک 

زا تخادنا و  هعرق  یتشک  نارفاسم  اب  سنوی  سپ ، .دنوش  هدـنکفا  ایرد  هب  يدارفا  هعرق ، ساسا  رب  ات  دـش  نیا  رب  رارق  داتفا و  رطخ  هب 
هب یهام  مکـش  رد  درک و  شنزرـس  ار  دوخ  وا  .دـیعلب  ار  وا  یگرزب  یهام  لاـح  نیا  رد  دـندنکفا و  اـیرد  هب  ار  وا  دـش و  ناگدـنزاب 
زا  ( .نوثعبی موی  یلا  هنطب  یف  ثبلل   ) دنام یم  یهام  مکـش  رد  تمایق  زور  ات  دوبن ، نایوگ  حیبست  زا  رگا  تخادرپ و  دـنوادخ  حـیبست 

.دراد ناکما  تمایق  زور  ات  ندنام  هدنز  هک  دوش  یم  مولعم  هیآ  نیا 

وا هب  تمایق  زور  اـت  تساوخ  لاـعتم  دـنوادخ  زا  سیلبا  هک  درک  هراـشا  ینآرق  هنومن  نیا  هب  ناوت  یم  ینـالوط  رمع  هراـبرد  نینچمه 
ِّبَر َلاَق  دهدب ( : تلهم 

ص:20

( يودهم خساپ  شسرپ و   40  ) امن www.Ghaemiyeh.comتهج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


تقولا موـی  یلا  نیرظنملا  نم  کـنإف  لاـق  : ) داد رمع  ینـالوط  رایـسب  ناـمز  اـت  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ   (1)( َنُوثَْعُبی ِمْوَی  َیلِإ  ِینْرِظنَأَـف 
(2) (. مولعملا
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؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یتموکح  همانرب  . 4

(1) (. نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  نأ  : ) دناد یم  ناحلاص » تیمکاح   » ار ناهج  هدنیآ  يامیس  نآرق 

(2) (. نیقتملل هبقاعلا  و  : ) دنک یم  یفرعم  نیقتم  فصو  اب  ار  حلاص  دارفا  زین  رگید  تایآ  رد 

اوـُلِمَعَو ْمکنِم  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  : ) دنتـسه حـلاص  لـمع  ناـمیا و  لـها  هـک  هداد  یناـسک  هـب  ار  تفـالخ  هدـعو  رگید ، هـیآ  رد 
(3) (. ِضْرَْألا ِیف  مُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاَِحلاَّصلا 

حلاص لمع  نامیا و  لها  راکزیهرپ ، هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  ناهج  هدـنیآ  تیریدـم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایآ  نیا  عومجم  زا 
يدابع اهثری   ) هیآ رد  دـنوادخ  هک  نیمز  تیریدـم  يارب  تیحالـص  اما  تسا ؛ نشور  اوقت  حـلاص و  لمع  نامیا ، يانعم  هتبلا  .دنـشاب 
؟ تسا تیمکاح  طرش  یتیحالص  عون  هچ  هک  تسا  نیا  نآ  دشاب و  حیضوت  دنمزاین  دیاش  دیوگ ؛ یم  نخس  نآ  زا  نوحلاصلا )
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، تبالـص تمواـقم ، تیحالـص  تیقـالخ ، ریبدـت ، یتریـصب ، یگنهرف ، يرکف ، یملع ، تیحالـص  ردـص ، هعــس  یحور ، تیحـالص 
مکاح ار  رگید  تیحالـص  عون  ره  نارای و  هداوناخ و  هقباس ، تیحالـص  مزال ، ياه  ینیب  شیپ  يزیر و  همانرب  تیحالـص  تعاـجش ،

.دراد مزال  ناسنا  اهدرایلیم  يارب  یهلا 

تما همه  و  دنتـسه » لاعتم  دنوادخ  حلاص  ناگدنب  نیمز  نامکاح  « ؛ (1)( َنوُِحلاَّصلا َيِداَبِع  اَُهثِرَی  َضْرَأـْلا  َّنَأ  : ) میناوخ یم  نآرق  رد 
دنویپ هدنیآ ، یهلا  نامکاح  اب  مالس ، نیا  اب  ام  و  نیِحلاّصلا » ِلِلادابِع  هّ یلَع  انیَلَع َو  ُمالّسلَا  : » دننک مالـس  اه  نآ  رب  خیرات  لوط  رد  دیاب 

یعامتجا تیریدـم  رد  یلو  دـنراد  ییالاب  تازاـیتما  تـالامک و  يدرف ، ياـه  تداـبع  رد  هک  دنتـسه  يداـیز  دارفا  .مینک  یم  رارقرب 
يو هرابرد  ادـخ  لوسر  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ربمایپ و  يافو  اـب  ناراـی  زا  یکی  رذوبا  ًـالثم  دـنرادن ؛ يربهر  تیحـالص 

(2)« .تسا هدنکفین  هیاس  رذ  یبا  زا  رتوگتسار  یناسنا  رب  یتخرد  : » دومرف رذوبا 

«. ِّيِراَفِْغلا ٍّرَذ  ِیبَأ  ْنِم  َقَدْصَأ  ٍهَجَْهل  اَذ  ...ُءاَرْضَْخلا  ِتَّلَظَأ  اَم  : » ُلوُقَی ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَس  مالسلا :  هیلع  َلاَق 

ار ریبک  یباحص  نیا  هک  اج  نآ  ات  .دنازرل  ار  هیواعم  نامثع و  تموکح  ياه  هیاپ  هجهل ، تحارص  یبالقنا و  دروخرب  اب  رذوبا  نیمه   
وا هب  باطخ  ربمایپ  اما  داد ؛ ناج  شرتخد  رانک  هنابیرغ  اج  نامه  رد  دندرک و  دیعبت  هذبر  هب 
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.105 (، 21  ) ءایبنا - 1
ص121. ج1 ، راونالاراحب ، - 2
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نم رذابا ! يا   » (1)« .مِیتَی َلاَم  َّنَیَّلََوت  َال  ِْنیَْنثا َو  یَلَع  َّنَرَّمََأت  اَلَف  ًافیِعَـض  كاَرَأ  یِّنِإ  .یِـسْفَِنل  ُّبِحُأ  اَم  َکل  ُّبِحُأ  یِّنِإ  ٍّرَذ  اـَب  اَـی  : » دومرف
ار رفن  ود  تیلوئسم  دیابن  هک  تسا  یفعـض  وت  رد  نکل  مراد ؛ تسود  ار  وت  مهاوخ و  یم  مه  وت  يارب  مهاوخ  یم  مدوخ  يارب  هچره 

« .يوش یلوتم  دیابن  ار  میتی  لام  يریذپب و 

هرطاخ کی 

هب رت  شیب  تیعجرم  باـختنا  رد  .دـشاب  یـسک  هچ  يدـعب  عجرم  هک  دوب  نیا  زا  نخـس  دـیلقت  گرزب  عجارم  زا  یکی  تلحر  زا  سپ 
اوقت ملع و  هلأسم  هک  متفگ  نآرق  زا  ییاه  سرد  همانرب  رد  هدنب  مایا  نامه  رد  .دـش  یم  هجوت  ندوب  رتراکزیهرپ  ندوب و  ملعا  هلأسم 

زین تایآ  نآ  هب  تیعجرم  باختنا  رد  تسا  راوازـس  هک  دراد  دوجو  یتایآ  نآرق  رد  یلو  تسا ؛ لوبق  دروم  همه  تالامک ، دهز و  و 
دیناسرتب ار  ادخ  نمشد  نانچ  دیاب  دنک  یم  شرافـس  نآرق   (2)( هللا ودـع  هب  نوبهرت   ) هیآ رد  ًـالثم  دوشب ؛ هجوت  اوقت ) ملع و  زا  ریغ  )

مهب ظـیغیل  : ) دـیامرف یم  نآرق  نـینچمه  .دنـشاب  هتـشادن  ار  امـش  هـب  مجاـهت  دـیدهت و  تلاـخد ، ذوـفن ، هطلــس ، تأرج  اـه  نآ  هـک 
نانچ زا  دیاب  یمالسا  هعماج   (3)( رافکلا

ص:24

ص384. یلاما ، - 1
.60 (، 8) لافنا - 2
.29 (، 48) حتف - 3
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رافکلا یلع  ءادشا  : ) میناوخ یم  رگید  هلمج  رد  و  دنوش : ینابـصع  نآ  زا  تدـش  هب  رافک  هک  دـشاب  رادروخرب  یتبالـص  تفرـشیپ و 
ریذپانذوفن و تبالصاب و  رافک  هب  تبسن  هک  دنـشاب  هنوگ  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تما  دیاب  ینعی   (1)( مهنیب ءامحر 

.تسین یفاک  ندوب  رتراکزیهرپ  ندوب و  ملعا  طقف  تیعجرم  يارب  ساسا  نیا  رب  .دنشاب  نابرهم  میحر و  نامیا  لها  هب  تبسن 

رطاخ هب  دـنوشب  عجرم  رگا  اما  دنـشاب ؛ هتـشاد  ییالاب  رایـسب  هنوگچ  اوقت  یملع و  رظن  زا  هچرگا  دارفا  یـضعب  تایآ ، نیا  هب  هجوت  اب 
رد نیا  ربانب  دننک ؛ یم  دراو  هشدـخ  تما  تردـق  تدـحو و  تبالـص ، هب  اه ، تشادرب  ای  اه  هقیلـس  اه ، فعـض  اه ، تلـصخ  یخرب 

.دوش هجوت  زین  تایآ  نیا  هب  دیاب  عجرم  باختنا 

هکلب تسین ، یفاک  داهتجا  تردـق  اهنت  هیقف  يارب   (2) ؛» مِِهئاَدْعَأ ْنِم  ْمُهَذَْقنَأ  ...ْنَم  َهیِقَْفلا  َّنِإ  َالَأ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
.دهد تاجن  نانمشد  رش  زا  ار  هعماج  تما و  دناوتب  ات  تسا  مزال  يرگید  تافص 

دیاب تفرگ  دـنهاوخ  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  نامز  رد  ار  نیمز  هرک  تیمکاح  هک  یحلاـص  ناگدـنب  نیارباـنب 
.دنشاب زاتمم  ياه  تیصوصخ  اب  هژیو  يدارفا 

رب روهظ  نامز  رد  ار  نیمز  تیمکاـح  هک  یحلاـص  ناگدـنب  هراـبرد  تشاد ، هجوت  داـعبا  همه  هب  دـیاب  تیعجرم  رد  هک  هنوگ  ناـمه 
نارای بلق  : » تسا هدمآ  ثیدح  رد  هچنانچ  .درک  یسررب  ار  هلأسم  یعماج  هاگن  اب  دیاب  زین  دنریگ ، یم  هدهع 
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.29 (، 48) حتف - 1
ص5. ج2 ، راونالاراحب ، - 2
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دناسر یم  هتکن  نیا   (1) «. دیِدَْحلا َِربُز  ْنِم  َّدَشَأ  ُُهْبلَق  َراَص  اَّلِإ   » تسا نهآ  گرزب  هراپ  لثم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 
ترضح نارای  تافـص  زا  هتـسویپ  ياه  تدهاجم  اه و  یتخـس  ربارب  رد  ییابیکـش  و  ریـسم ، هب  داقتعا  ماما ، هب  داقتعا  تماقتـسا ، هک 

.تسا ناشیا  یعقاو  نارظتنم  مالسلا و  هیلع  يدهم 
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؟ دوب دهاوخ  نیملسم  هورگ  مادک  زا  یمالسا  مکاح  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  نامز  رد  . 5

رانک ار  هیآ  ود  زا  هملک  ود  تسا  یفاک  اهنت  .دوب  دنهاوخ  هورگ  مادک  زا  هدنیآ  نامکاح  هک  مینک  تباث  میناوت  یم  نآرق  هب  هجوت  اب 
...مویلا : » دومرف نآ  رد  درک و  لزان  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  بصن  زا  سپ  مخ  ریدغ  رد  دنوادخ  هک : يا  هیآ  ادتبا  میراذـگب ! مه 

.متسه یضار  امش  نید  زا  نم  زورما   (1) «. ًانید مالسالا  مکل  تیضر  و 

نید ار  ادـخ  ياضر  دروم  نید  زین  ام  دـشاب و  لاعتم  دـنوادخ  ياضر  دروم  هک  دـش  دـهاوخ  مکاح  ینید  نآرق  زا  يرگید  هیآ  ربانب 
يذلا مهنید  مهل  ننکمیل  و   ) .متـسه یـضار  امـش  زورما  نید  نیا  زا  نم  هک  تسا  هدـش  نایب  تحارـص  اب  اریز  میناد ؛ یم  مخ  ریدـغ 

دبای یم  شرتسگ  ینید  رگید  يوس  زا  مدـش و  یـضار  امـش  زا  زورما  دومرف  ییوس  زا  دـنوادخ  هک  نیا  هب  هجوت  اب   (2)( مهل یضترا 
لومـش ناهج  نید  هک  دـیمهف  ناوت  یم  تسا ، یهلا  تیاضر  نامه  هک  هتکن  ود  نیا  كرتشم  هجو  زا  دـشاب ؛ ادـخ  ياـضر  دروم  هک 

.دروخ مقر  مخ  ریدغ  رد  هک  تسا  ینید  نامه 
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.3 (، 5  ) هدئام - 1
.55 (، 24  ) رون - 2
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.دیبلط يرای  رگید  تایاور  تایآ و  زا  ناوت  یم  یثیدح  هیآ و  ره  مهف  رد 

هیلع و هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ثیدح  نیاربانب  .دنا  هدرک  لقن  ار  نآ  یمالـسا  ياه  هقرف  همه  هک  دراد  دوجو  یثیدح  هنومن  يارب 
هملک زا  روظنم  دـیاش  هتبلا   ) دـنوش یم  هقرف  اه 73  ناملـسم  دندش و  هقرف  تیحیـسم 72  هقرف و  دوهی 71  تسا : هدومرف  ملـس  هلآ و 

(1) .دـنا تاجن  لها  هورگ  کی  ناملـسم  ياه  هقرف  همه  ناـیم  رد  هیجاـن » هقرف  دومرف « : سپـس  .دـشاب  داـیز  دادـعت  ترثک و  داـتفه ،
تاجن لها  هک  يا  هقرف  نآ   » میـسرپب ربمایپ  دوخ  زا  تسا  رتهب  اج  نیا  رد  .دناد  یم  تاجن  لها  ار  دوخ  یهورگ  ره  هک  تسا  یعیبط 

رظن دروم  دنزرف  نم ، هک  دیوگ  یم  يدـنزرف  ره  مراد و  تسود  ار  منادـنزرف  زا  یکی  دـیوگ : یم  هک  يردـپ  لثم  دـنمادک » دنتـسه 
زا کی  مادک  تاجن  لها  هورگ  هک  میسرپب  ربمایپ  دوخ  زا  دیاب  مه  اج  نیا  رد  .دنزب  ردپ  دیاب  ار  رخآ  فرح  اج  نیا  رد  متسه ، مردپ 

دنتسه یناسک  تاجن  لها  ینعی   (2)  « یجن اهبکر  نم  حون  هنیفس  لثمک  یتیب  لها  لثم  دنیامرف « : یم  خساپ  رد  ربمایپ  تساه و   هقرف 
.دنام یمن  یقاب  يا  ههبش  ياج  هیجان  هقرف  دروم  رد  ساسا  نیا  رب  .دنورب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  لابند  هک 
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ص662. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  -   1
ص60. یلاما ، -   2
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؟ دوب رظتنم  نانچمه  ناوت  یم  هنوگچ  تسا ، هدشن  ققحم  رضاح  لاح  رد  روهظ  طیارش  زا  یشخب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  . 6

ینامز نم  : » تفگ يردپ  رگا  ًالثم  دیایب ؛ شیپ  زین  یعیبط  روط  هب  راظتنا  تلاح  ات  دـنک  داجیا  ار  طیارـش  دـناوت  یم  دوخ  ناسنا  ًالوا   
ایهم ناوت  یم  ار  طیارـش  دـعب .» لاس  اه  هد  ای  مینک  داماد  زورما  ار  وا  هک  میتسه  اـم  نیا  دوش ، داـماد  هک  مرخ  یم  هناـخ  مرـسپ  يارب 

.درک

لاعتم دنوادخ   (1) ؛» ...هلیل یف  هل  هللا  حلصی   » دوش داجیا  بش  کی  رد  مزال  طیارش  تسا  نکمم  تسا ، هدمآ  تیاور  رد  هچنانچ  ًایناث 
يراک مک  فعـض و  دوخ  زا  اه  لاس  دنک و  یم  راک  يا  هسـسؤم  رد  هک  يرگراک  ًالثم  دیامرف ؛ یم  حالـصا  هبـش  کی  ار  روهظ  رما 

؛ تسا ضوح  رد  ندـش  قرغ  لاح  رد  امرفراک  لاسدرخ  دـنزرف  دـنیب  یم  دوش و  یم  امرفراک  لزنم  دراو  یتقو  یلو  دـهد ؛ یم  ناشن 
.درب یم  نیب  زا  ار  امرفراک  هلاس  تسیب  ياه  هلگ  مامت  وا  راک  نیا  .دـهد  یم  تاجن  ار  كدوک  دوش و  یم  بآ  دراو  هظحل  کـی  رد 

؛ یفنم ریسم  رد  هچ  تبثم و  هبنج  رد  هچ  دهد ، رییغت  ار  دوخ  ریسم  هبش  کی  حیحص ، میمـصت  ینورد و  یلوحت  اب  دناوت  یم  زین  تما 
دروم رد  ًالثم  .لطاب  هار  هچ  قح و  هار  هچ 

ص:29

ص163. هبیغلا ، - 1
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امرفراک لزنم  دراو  هظحل  کی  رد  اما  دـنک ؛ یتمدـخ  شوخ  امرف  راک  هب  لاس  تسیب  يرگید  رگراـک  رگا  دـش ، هتفگ  هک  يرگراـک 
.درب یم  نیب  زا  ار  وا  هلاس  تسیب  تامدخ  مامت  لمع  نیا  دشکب ؛ ار  وا  دنزرف  دوش و 

اب ادـیپ و  ار  نارحاس  کت  کت  تساوخ  یم  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  رگا  .درک  هراشا  يرگید  هنومن  هب  ناوت  یم  هراـب  نیا  رد 
، دوخ تردق  اب  نوعرف  یلو  دنک ؛ تیاده  ار  نانآ  کیاکی  دـناوتب  ات  درک  یم  شالت  يدایز  ياه  لاس  دـیاب  دـنک ، وگو  تفگ  نانآ 

نامیا هرـسکی ، هظحل ، کـی  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هزجعم  ندـید  زا  سپ  مه  نارحاـس  درک و  رـضاح  تختیاـپ  رد  ار  اـه  نآ  همه 
یم زین  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  راک  درک ، حالـصا  هظحل  کی  رد  ار  یـسوم  راک  دنوادخ  هک  هنوگ  نامه  نیاربانب ، دندروآ ؛

.دنک حالصا  هظحل  کی  رد  دناوت 

کی یگمه  یـسورع ، دـقع و  فلتخم  مسارم  باختنا ، نتفگ ، نآ  رد  هک  میراد  ار  ییاه  جاودزا  هنومن  دوخ  نامز  رد  ام  هکنیا  ای  و 
هتفه دنچ  وگو  تفگ  هام ، دنچ  يراگتـساوخ  لاس ، دنچ  باختنا  يارب  هک  دراد  دوجو  ییاه  جاودزا  لباقم  رد  دوش و  یم  مامت  هبش 

.دیشک دهاوخ  لوط  يدایز  ياه  تدم  یسورع  مسارم  ات  نلاس  هیهت  مسارم و  نییعت  يارب  و 

هک دنتفگ  وا  هب  .درک  لاؤس  مدرم  زا  نآ  هرابرد  دید ؛ تولخ  ار  رهـش  یتقو  دـش ، دراو  هنیدـم  رهـش  هب  یـصخش  هک  نیا  رگید  هنومن 
هب ار  دوخ  درک و  اهر  شنادنفـسوگ  دش ، هاگآ  گنج  يارجام  زا  هکنیا  ضحم  هب  .دنا  هدش  جراخ  هنیدم  زا  دحا  گنج  يارب  مدرم 

عولط زا  سپ  ینامز  هلصاف  رد  دیسر  تداهش  هب  تفر و  ههبج  هب  .درب  یپ  مالسا  تیناقح  هب  درک و  تاقالم  ربمایپ  اب  دیناسر ؛ دحا 
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ترضح .دناوخن  مه  زامن  تعکر  ود  یتح  درک و  یط  ار  تداهش  میلـست و  قیقحت ، ریـسم  رهظ ، زا  لبق  ات  دش  رهـش  دراو  هک  باتفآ 
«. دناوخن مه  زامن  تعکر  کی  یتح  هک  یلاح  رد  دش ، تشهب  لخاد   » (1) ؛» هعکر لصی  مل  هنجلا و  لخد  : » دومرف وا  هرابرد 

ینعی  (2) ؛) هیِماح ًاران  یلْـصَت  هَبِـصان  هِلماِع  : ) دـیامرف یم  نانآ  هراـبرد  نآرق  یلو  دـننک ؛ یم  تمدـخ  رمع  ماـمت  هک  دنتـسه  يدارفا 
زاغآ رد  ای  هدوبن  صالخا  اب  ناشراک  ادتبا  رد  ای  اریز  دنوش ؛ یم  دراو  خزود  هب  تبقاع  یلو  شالترپ ؛ دـندوب و  راک  لها  هک  يدارفا 

زا سپ  یلو  دننک ؛ یم  یط  ملاس  ار  طسو  لوا و  هلحرم  ای  .دـندش  رورغ  بجع و  راتفرگ  راک  همین  رد  اما  دـندرک ؛ عورـش  صالخااب 
صالخا همادا  تسین ، لکـشم  صالخا  شیادـیپ  : » دـنیوگ یم  قـالخا  ناـگرزب  نیارباـنب  .دـنرب  یم  نیب  زا  ار  دوخ  راـک  رجا  لـمع ،

« .تسا لکشم 

ءاَـج نَم  : ) تسا مـهم  تماـیق  هنحـص  هـب  کـین  راـک  ندروآ  هـکلب  تـسین ؛ مـهم  کـین  راـک  نداد  ماـجنا  مـیرک  نآرق  رد  نیارباـنب 
یکین لمع  هک  یـسک  ینعی  هَنَـسَْحلِاب ؛» َلِمَع  ْنَم  : » دومرفن و  دروایب ؛» دوخ  اب  تمایق  ات  ار  کین  راـک  هک  یـسک   » ینعی )(3) ؛ ِهَنَسَْحلِاب

.دسر یمن  تمایق  هب  اه  نآ  کین  لمع  یلو  دنهد ؛ یم  ماجنا  یکین  ياهراک  دارفا  زا  يرایسب  اریز  داد ؛ ماجنا 
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لاس رازه  شـش  هقباـس  وا  : » دـیامرف یم  هغـالبلا  جـهن  رد  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  .تسا  سیلبا  ياـه  تداـبع  نآ  بساـنم  هنومن 
زور کی  هک  مینیبب  رگا  يورخا ؛» اـی  تسا  يویند  ياـه  لاـس  اـه ، لاـس  نیا  تسین  مولعم  : » دـهد یم  همادا  سپـس  .تشاد » تداـبع 

: دوش یم  مولعم  سیلبا  ياه  تدابع  رادقم  تقو  نآ  تسایند ، لاس  رازه  هاجنپ  لداعم  ترخآ 

(1) «. ٍهَدِحاَو ٍهَعاَس  ِْربک  ْنَع  ِهَرِخْآلا  ِینِس  ْنِم  ْمَأ  اَْینُّدلا  ِینِس  ْنِمَأ  يَرُْدی  َال  ٍهَنَس  ِفَالآ  َهَّتِس  َهَّللا  َدَبَع  ْدَق  َناک  «َو 

دوخ هدنیآ  هب  دیوگب و  ینخـس  هناعطاق  دوخ  ياه  ینیب  شیپ  تالایخ و  تابـساحم ، اب  دـناوت  یمن  سک  چـیه  هک  نآ  نخـس  هاتوک   
ناسنا دوش و  لقتنم  يا  هقطنم  هب  يا  هقطنم  زا  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  سیقلب  ياپ  تسد و  یب  تخت  تسا  نکمم  .دـشاب  نئمطم 

(2) (. کفرط کیلا  دتری  نا  لبق  هب  کیتآ  انأ  : ) دنروخن ناکت  رتسب  زا  اه  لاس  هک  دنوش  ریگ  نیمز  نانچ  اپ  تسد و  اب  ياه 

یم قرغ  ار  اپ  تسد و  اب  نوعرف  دنک و  یم  ظفح  ایرد  رد  مالـسلا ،)  هیلع  یـسوم  ترـضح   ) ار اپ  تسد و  یب  دازون  لاعتم  دنوادخ 
.دیامرف

ریز رد  ار  سنوی  لثم  يرگید  ربمایپ  دـنک و  ظفح  بآ  يور  ار  حون  ترـضح  دـننام  يربمایپ  هک  دراد  ار  تردـق  نیا  اناوت  راگرورپ 
.دنک يراد  هگن  بآ ، رانک  هاچ ، رد  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  زا  دیامن و  تظفاحم  بآ 
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چیه هک  یگرزب  ناتخرد  نآ  رانک  رد  دروآ و  یم  دوجو  هب  ناوارف  ياه  هویم  کچوک  ناتخرد  زا  هک  تسا  یتردـق  نانچ  ياراد  وا 
.دزارفا یمرب  دنرادن ، يا  هویم 

، طیارـش میالع و  همه  نآ  نتـشاد  اب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  همدـقم  اسب  هچ  هک  دـش  هتفگ  نیا  يارب  اه  هنومن  نیا  همه 
.دوش مهارف  هبش  کی  تسا  نکمم 
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؟ دنک یم  روهظ  رتدوز  نامز  ماما  دوش  ؛ ملظ  زا  رپ  ایند  رگا  هک  تسا  تسرد  بلطم  نیا  ایآ  . 7

نیا هک  دـهد  یم  ناشن  هراب  نیا  رد  تقد  .دوش  ملظ  زا  رپ  ایند  دـنا : هدومرف  هکلب  دوش ؛ ملاظ  زا  رپ  اـیند  هک  تسا  هدـماین  ثیدـح  رد 
نوچ دنک ؛ یمن  دیکأت  ای  هیصوت و  متس  ملظ و  عوقو  رب  هجو  چیه  هب  دزادرپ و  یم  تبیغ  رصع  رد  هعماج  فیـصوت  هب  تایاور  هنوگ 
دود زا  رپ  هک  مینک  یم  زاب  ار  نلاس  رد  یتقو  دـنیوگب  رگا  لاثم  يارب  .دراد  دوجو  توافت  ندـش  ملاـظ  زا  رپ  ندـش و  ملظ  زا  رپ  نیب 

رد دنتـسین ، راگیـس  لها  هک  يدایز  دارفا  دیاش  .دوش  دود  زا  رپ  نلاس  ات  دـنوش  يراگیـس  مدرم  همه  هک  تسین  انعم  نآ  هب  نیا  دوش ،
نآ زا  ریغ  هلمج  نیا  .دـنک  دود  زا  رپ  ار  نلاس  هتخوس ، تخرد  يا  هدـنک  ندروآ  اب  لها ، ان  يدرف  یلو  دنـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  نلاـس 

نلاس اب  دوش  دود  زا  رپ  نلاس  هلمج  يانعم  سپ ، دنشاب ؛ راگیس  لها  مدرم  مامت  هک  مینک  یم  زاب  ار  نلاس  رد  یتقو  مییوگب  هک  تسا 
.تسین یکی  دوش ، يراگیس  دارفا  زا  رپ 

؛ دوش ملظ  زا  رپ  دناوت  یم  ایند  همه  راکتیانج  دنچ  هلیسو  هب  یلو  دنتسه ؛ دایز  رایـسب  دنحلاص ، تهج  ره  زا  هک  يدارفا  روهظ ، نامز 
یغای کی  .دنک  دود  زا  رپ  ار  نلاس  هتخوس ، تخرد  يا  هدنک  ندروآ  اب  دناوت  یم  رفن  کی  هک  روط  نامه 
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.دشاب هتشاد  دوجو  مه  یحلاص  دارفا  هقطنم  ره  رد  هک  نآ  اب  دشکب ، شتآ  هب  ار  هقطنم  دنچ  دناوت  یم  زواجتم 
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؟ دنک یم  تیافک  يو  مایق  يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نارای  زا  يدادعت  هچ  یگدامآ  روضح و  . 8

رد .دوشب  ادـیپ  یمومع  یگدامآ  دـیاب  ماما  مایق  يارب  نآ  زا  لبق  شریذـپ و  يارب  هکنیا  مه  دنتـسه و  مک  ترـضح  یعقاو  نارای  مه 
مدرم .درک  یم  ادـج  ناشنادـنزرف  نیمزرـس و  هناخ ، زا  ار  مدرم  هک  دـش  ادـیپ  يرگمتـس  یـسوم  ترـضح  زا  سپ  میناوخ  یم  نآرق 

ناشربمایپ .دنتسیاب  رگمتس  نآ  ربارب  رد  ات  دنک  نییعت  یماظن  هدنامرف  کی  ناشیارب  دندرک  اضاقت  وا  زا  دنتفر و  ناشربمایپ  دزن  مولظم 
روتـسد اه  نآ  هب  هک  نیمه  یلو  زگره ؛»! : » دـنتفگ دـینکن »!؟ داـهج  دـش ، ررقم  امـش  رب  داـهج  رگا  هک  دـیهد  یمن  لاـمتحا  : » دومرف

؛ دندرک یناشفناج  یگدامآ و  راهظا  هک  هورگ  نیا  هب  لاعتم  دـنوادخ  .دـندرک  یچیپرـس  همه  یمک ، يدادـعت  زج  دـش ، هداد  گنج 
دودرم دارفا  رت  شیب  یبتکم ، ناحتما  نیا  رد  . (1)« نیملاظلاب میلع  هللا  و  : » دومرف داهن و  ملاظ »  » بقل دندومن ، یچیپرس  لمع  رد  یلو 

زا ار  تولاط )  ) یقیال درف  ناشربمایپ  هک  نیمه  ینعی  دندرک ؛ دیدرت  هدـنامرف  يربهر  رد  دـنتفریذپ ، ار  داهج  هک  یتیلقا  یّتح  دـندش ؛
، درک نییعت  یهدنامرف  يارب  لاعتم  دنوادخ  يوس 
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دندـید ار  تولاط  تقایل  ياه  هناشن  هک  نیا  اـب  یعمج  .میرتراوازـس  یهدـنامرف  هب  اـم  دوخ  تسا ، رت  شیب  اـم  تورث  نوچ  : » دـنتفگ
.دوب مود  ناحتما  یعون  هب  رگید و  یخرب  ناحتما  زین  نیا  .دندرک  یچیپرس 

هب ار  امش  لاعتم  دنوادخ  ریسم ، لوط  رد  دومرف : ناشربهر  .دندرک  تکرح  ههبج  يوس  هب  دندوب ، رادافو  رهاظ  رد  هک  يرگید  هورگ 
؛ دینک رت  یبل  تسد  اب  هک  دیراد  هزاجا  هتبلا  تسین  ام  زا  دشونب  نآ  زا  هک  ره  دیشونن ! نآ  زا  دینک  یعس  .دنک  یم  شیامزآ  یبآ  رهن 

باریس ار  دوخ  ًالماک  دننک و  ظفح  ار  دوخ  دنتسناوتن  دندیـسر ، بآ  هب  هک  نیمه  زین ، رادافو  هورگ  نیا  .دینکن » باریـس  ار  دوخ  اما 
.دندش دودرم  یهورگ  زین  ناحتما  نیا  رد  دوب .) موس  ناحتما  نیا   ) دندرک

نمشد لباقم  رد  هک  نیمه  اما  دنتشذگ ؛ مه  مکش  هلئـسم  زا  دنتفریذپ و  مه  ار  تولاط  يربهر  ، دنتفریذپ ار  داهج  نامرف  هک  یناسک   
ناحتما نیا   ) (1)( ِهِدونُجَو َتُولاَِجب  َمْوَْیلا  اََنل  َهَقاَط  َال   ) هک دنداد  رـس  ار  راعـش  نیا  و  میتسین ، نمـشد  فیرح  ام  : » دنتفگ دنتفرگ ، رارق 

ِنْذِإـِب ًهَرِیثک  ًهَِئف  ْتَبَلَغ  ٍهَلِیلَق  ٍهَِئف  نِّم  مک  : ) دـنداد رـس  ار  راعـش  نیا  زین  اـه  نآ  هک  دـندنام  یقاـب  یمک  دادـعت  ناـیم  نیا  رد  مراـهچ .)
.(2)( ِهّللا

ات درک  يرپس  ار  ناحتما  فلتخم  لحارم  دـیاب  اّما  دـنک ؛ یم  يرادافو  مالعا  راظتنا و  ياعدا  رهاظ  رد  سک  ره  هک  نآ  نخـس  هاـتوک 
، هک ددرگ  مولعم 
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.تسا نینچ  زین  اه  هصرع  ریاس  رد  هکلب  داهج  هصرع  رد  اهنت  هن  دنتسه ؛ رفن  دنچ  قداص  دارفا 

کسانم رهاظ  هکم  رد  هک  یناسک  دنرایـسب  هچ   » (1) ؛» جیجَْحلا َّلَقَا  جیجَّضلا َو  َرثَکَا  ام  : » دومرف ترـضح  هک  میناوخ  یم  ثیدـح  رد 
نینچ هلأسم  زین  توبن  رد  ماکحا ، رب  نوزفا  دـنکدنا ؛ رایـسب  یعقاو  نایجاح  یلو  دنتـسه ؛ مه  هبانا  هلان و  لـها  دـنهد و  یم  ماـجنا  ار 
لحم هنیدـم  رهـش  هک  دنتـسناد  یم  نوچ  دـندوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  رظتنم  يدارفا  تثعب  زا  لـبق  .تسا 

تراجت نمض  دندش و  نکاس  اج  نآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  اه  لاس  تفرگ ، دهاوخ  رارق  ربمایپ  ترجه 
رفک دـنتفای ، قفاوم  دوب  هدـمآ  تاروت  رد  هچنآ  اب  ار  يربمایپ  ياه  هناـشن  هک  نیا  اـب  روهظ ، زا  دـعب  یلو  دـندوب ؛ ربماـیپ  روهظ  رظتنم 

(2) (. ِِهب ْاوُرَفک  ْاُوفَرَع  اَّم  مُهَءاَج  اَّمَلَف  : ) دندیزرو

لثم ار  ربماـیپ  هک  نـیا  اـب  ناـنآ  .دوـب  راودـیما  يا  ینتـسناد  ره  هـب  دـیابن  درک و  هـیکت  یلابقتـسا  ره  هـب  دـیابن  ارجاـم  نـیا  ساـسا  رب 
؛ دش رورغم  يراظتنا  قشع و  راهظا  ره  هب  دیابن  عقاو  رد  دنتـشادن و  میلـست  هیحور  یهاگآ  ملع و  نامه  اب  دنتخانـش ؛ یم  ناشنادنزرف 

راظتنا راهظا  دنزیر و  یم  کشا  هبدن  ياعد  رد  هک  یناسک  دنتـسه  .دبای  رییغت  ناسنا  ياه  تلاح  لمع ، هلحرم  رد  تسا  نکمم  اریز 
لها .دنهد  یمن  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  مهس  دوخ  ياهدمآرد  زا  یلو  دننک ؛ یم 

ص:38
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.دنتشاذگ اهنت  البرک  رد  ار  ناشیا  اما  دنتشون ؛ مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يرای  توعد و  يارب  همان  نارازه  هفوک 

ْمُهاََّجن اَّمَلَف  َنیِّدلا  َُهل  َنیـِصلُْخم  َهَّللا  اُوَعَد  ْکلُْفلا  ِیف  اُوبکَر  اذِإَف  : ) دیامرف یم  هراب  نیا  رد  نآرق  .تسا  نینچ  زین  دـیحوت  هرابرد  یتح 
؛ دنناوخ یم  صالخا  اب  ار  ادـخ  دـننیب ، یم  كاله  هطرو  رد  ار  دوخ  یتشک  ایرد ، رد  دارفا  هک  نیمه  (1) ؛) َنوکِرُْشی ْمُه  اذِإ  ِّرَْبلا  َیلِإ 

.دننک یم  شومارف  ار  زیچ  همه  دندیسر  لحاس  هب  هک  نیمه  یلو 

زا تساوخرد  نمـض  رهوش  نز و  دوـش ، یم  هلماـح  نز  هک  نیمه  دـیامرف : یم  نآرق  .تسا  هنوـگ  نیمه  زین  یگداوناـخ  لـئاسم  رد 
اَنَْتیَتاَء   ْ ِنَئل : ) دوب میهاوخ  نارازگـساپس  زا  ًاعطق  یهدب ، ام  هب  يا  هتـسیاش  دـنزرف  رگا  هک  دـننک  یم  دـهع  دـنوادخ  اب  ناشراگدرورپ 
لاعتم دـنوادخ  يارب  ردام ، ردـپ و  داد ، یحلاص  دـنزرف  نانآ  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  نیمه  یلو   (2) ؛) َنیِرکاَّشلا َنِم  َّنَنوکَنَّل  اًِـحلاَص 

(3) (. اَمُهاَتآ اَمِیف  ءاکَرُش  َُهل  َالَعَج  ًاِحلاَص  اَمُهاَتآ  اَّمَلَف  : ) دنهد یم  رارق  یناکیرش 

! دنک یم  شومارف  لاعتم  دنوادخ  اب  ار  دوخ  ياه  هدعو  دوز  هچ  ناسنا  يرآ ،

، یـشزیر لمع ، ياهنم  یـشنیزگ ، یمـسوم ، یعـضوم ، ياه  نامیا  تسا و  روهظ  زاس  هنیمز  لیـصا  نامیا  طقف  هک  نیا  نخـس  هاتوک 
، فیعض نامیا  یجوم و 
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.دوب دهاوخن  دنمدوس  دمآراک و  قطنم و  نودب 

لوسر تلحر  زا  سپ  اّما  دنتفگ ؛ کیربت  نینمؤملا  ریما  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  نارای  مخ ، ریدـغ  رد  هنومن  يارب 
.دنتخادنا هار  هب  ار  لمج  گنج  دنتسکش و  ار  تعیب  رگید  یضعب  دندوبر ؛ ار  شقح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

هبوت هدرک  هبوت  هدرکن ، اـفو  هداد و  لوق  راـب  دـنچ  دوخ  رمع  رد  هک  درگنب  دـنک و  هعجارم  دوـخ  هب  یـسکره  دوـخ ، شیاـمزآ  يارب 
.تسا درف  رد  نامیا  رارقتسا  مدع  رب  لیلد  دراوم  نیا  همه  .تسا  هدرک  فلخت  هداد و  هدعو  هتسکش ،

: دومرف ترضح  .دوش  دنمتورث  ات  درک  اعد  تساوخرد  ربمغیپ  زا  یصخش  میناوخ  یم  هبوت  هروس  ات 79  تایآ 75  رد  میرک  نآرق  رد 
قوقح مامت  هک  داد  لوق  وا  .يروآ » ياج  هب  ار  شرکـش  یناوتن  هک  تسا  يدایز  لام  زا  رتهب  ینک  ادا  ار  شرکـش  هک  یکدـنا  لاـم  »

، رتالاب هلحرم  رد  هعمج و  زامن  زا  سپـس  تفرگ ؛ هلـصاف  تعامج  زامن  زا  لوا  دـش ، دـنمتورث  هک  نیمه  یلو  دـهدب ؛ ار  لاـم  بجاو 
یم دنور  نیا  یعیبط  روط  هب  دش و  راگدنام  وا  بلق  رد  هشیمه  يارب  قیمع  قافن  اه ، هدعو  فلخ  نیمه  لیلد  هب  دـش و  تاکز  رکنم 

.دریگب تروص  مه  نارگید  هب  تبسن  دناوت 

اهدص یلو   (1) ؛) یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْـملا  اَِّلا  ًارْجَا  ِهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَا  ـال  ْلـُق  : ) دـناد یم  یبْرُقلا » ِیف  تَدَوَـم   » ار تلاـسر  دزم  نآرق  هک  نیا  اـب 
ردقچ هک  میرذگب  زین  هتکن  نیا  زا  دنناد و  یمن  ار  تیب  لها  مان  یتح  هک  میراد  ناملسم  نویلیم 
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(1) «. یِْصُقا ْنَم  یْصُقا  َو  یبُس ، ْنَم  یبُس  و  ِْلُتق ، ْنَم  َِلتُقَف  : » دندش ریقحت  ریسا و  دیعبت ، هتشک ، نانآ  نارای  لسن و  تیب  لها  زا 

ناـیب ار  يرگید  ياـه  شخب  خـیرات  تاـیاور و  زا  میهاوخب  رگا  دـیدرت  یب  دوب و  ینآرق  ياـه  هنومن  زا  يا  هشوگ  دـش ، هتفگ  هچنآ 
اه نیا  دـیامرف : یم  یـصاخ  دارفا  هب  طقف  نآرق  لاح  ره  هب  دـش ! دـهاوخ  هتـشون  ناسنا » ياه  يدرمان   » ماـن هب  يروطق  باـتک  مینک ،

.دنیوگ یم  غورد  دارفا  زا  يرایسب  هک  دراد  هراشا  نادب  هتکن  نیا  (2) و  ؛) نوقداصلا مه  کئلوا   ) دننایوگتسار

اب ماما  یلو  دیراد ؛ روای  رازهدص  هقطنم  نالف  رد  امـش  دنتفگ : یم  یتح  دنداد ؛ یم  مایق  داهنـشیپ  موصعم  ناماما  زا  یـضعب  هب  اهراب 
.يا هشیر  یلوصا و  هن  تسا ؛ يرهاظ  اه  نآ  نامیا  هک  تسناد  یم  اریز  ؛(3)  تفریذپ یمن  ار  اه  نآ  هتساوخ  قیمع  هاگن 

(4) (. اُوماقتْسا َُّمث  هللا  اَُّنبَر  اُولاق  : ) تسا دنمشزرا  تماقتسا  اب  هارمه  ینالوط و  نامیا  هکلب  دناد ؛ یمن  یفاک  ار  اهنت  نامیا  نآرق 

مُهَناَمیِإ ْاوُِسْبلَی  َْملَو  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  : ) صلاخ ینامیا  هب  نآرق  رد  دنوادخ 
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(2) .تاحلاصلا ) ولمع  اونمآ و  : ) لمع اب  هارمه  ینامیا   (1) ؛) ٍْملُِظب

دنتسه یناسک  یعقاو  نانمؤم  ینعی  دنک ؛ یم  هراشا  . (3) َْتیَضَق ) اَّمِّم  اًجَرَح  ْمِهِسُفنَأ  ِیف  ْاوُدِجَی  َُّمث َال  : ) هلداجم نودب  یلمع  نامیا و 
اب هارمه  یناـمیا  زا  رگید  يا  هیآ  دنـشاب و  هتـشادن  ینارگن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ياـه  يرواد  هب  تبـسن  هک 

تیالو و قح  دـننک ، یمن  ترجه  یلو  دـنراد  نامیا  هک  یناسک  ینعی  دـیوگ  یم  نخـس   (4) ؛) ْاوُرِجاَُـهی َْملَو  ْاُونَمآ  َنیِذَّلاَو  : ) ترجه
.دنرادن یتسرپرس 

َو : ) دنک یم  داقتنا  دنناوخ ، یم  تلاسک  لاح  رد  ار  زامن  هک  یناناملسم  دیآ و  یم  نایم  هب  نخس  طاشن ؛ اب  هارمه  ینامیا  زا  نآرق  رد 
گنج ههبج  رد  هک  ربمایپ  باحـصا  هب  دراد و  هراشا  لوپ  تخادرپ  اب  هارمه  یناـمیا  هب  اـی  (5) و  (. یلاسُک اُوماق  ِهولَّصلا  َیِلا  اُوماـق  اِذا 

، دیراد نامیا  رگا  دیامرف : یم  دندروآ ، تسد  هب  میانغ  دندش و  زوریپ  دندیگنج ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  هارمه 
(6) (. ِهللاِاب ُْمتَنَمآ  ُْمْتنُک  ْنِإ  ...ُهَسْمَخ  َّنِاَف َهللا  ٍءیَش  ْنِم  ُْمتِْمنَغ  امَّنِا  اوُمَلْعاَو  : ) دیرادن نامیا  هنرگو  دیهدب  سمخ 

اهیا ای  :) دنک یم  هجوت  لقع  اب  هارمه  ینامیا  هب  رگید  یتایآ  رد  دنوادخ 
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(1) (. نولقعت متنک  نا  ...اونمآ  نیذلا 

یفُْخت ام  ْمِهِهاْوفَأ َو  ْنِم  ُءاضْغَْبلا  ِتَدـَب  ْدَـق  ْمُِّتنَع  ام  اوُّدَو  ًالابَخ  ْمکَنُولْأَی  ْمِکنوُد ال  ْنِم  ًهَناِطب  اوُذِـخَّتَت  ـال  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  : ) زین و 
(2) (. َنُولِقْعَت ُْمْتنک  ْنِإ  ِتایْآلا  ُمَکل  اَّنََّیب  ْدَق  ُرَبکَأ  ْمُهُروُدُص 

لقع رگا  : » دیامرف یم  نایاپ  رد  و  دنـشاب ؛»! يذوفن  یلماع  ناگناگیب  دیراذگن  نانمؤم ! يا  : » دـیامرف یم  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دـنوادخ 
«. دیراد

نیا زا  يدراوم  لقع و  اب  هارمه  ترجه و  اب  هارمه  هناصلاخ ، لمع ، اب  هک  تسا  دنمـشزرا  ینامز  ناـمیا  دـش ، هتفگ  هچنآ  ساـسا  رب 
دنزادرپب ار  دوخ  لام  تاکز  عشاخ  ، دوخ  زامن  رد  هک  دنراگتـسر  ینانمؤم  .تسین  يراگتـسر  ببـس  ینامیا  ره  نیاربانب  دشاب ؛ دنچ 

دنتسه یناسک  اهنت  یعقاو  نانمؤم  : » دیامرف یم  رگید  ياجرد  .دنشاب  نادرگ  يور  وغل  زا  و  دننک ، تظاحم  دوخ  زا  توهـش  ربارب  رد 
توالت نانآ  رب  نآرق  تایآ  هاگره  دزرل و  یم  اه  نآ  لد  دندینـش ؛] ار  ناذا  يادـص  ًالثم  ، ] دوش هدرب  لاعتم  دـنوادخ  مان  هاگره  هک 

(3)« .ددرگ یم  هدوزفا  ناشنامیا  رب  دوش ،

نیا رد  هک  ینآرق  تاـیآ  نیا  اـب  ار  دوخ  دـناد ، یم  يدـهم  ترـضح  روهظ  رظتنم  نمؤم و  ار  شدوخ  هک  سکره  تسا  مزـال  يرآ ؛
.دنک هنیداهن  دوخ  رد  ار  تایآ  نیا  میهافم  دهد و  رارق  یبایزرا  دروم  دش ، نایب  رطس  دنچ 
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یفاک ییاهنت  هب  ربهر  ندوب  قیال  نیاربانب  دوش ؛ یمن  هتخود  يزیچ  هدیـسوپ  خن  اب  .دشاب  نزوس  رظتنم  دـیاب  ملاس  خـن  هک  روط  نامه 
راچد ربمایپ  نارای  اریز  دندروخ ؛ تسکش  گنج  نیا  رد  ناناملـسم  یلو  دوب  ربمایپ  صخـش  گنج ، هدنامرف  دحا ، گنج  رد  .تسین 
هتبلا  (1)« .ْمَتْعَزانَت : » دندرک عازن  دوخ  تیرومأم  رد  ْْمتیَصَع ؛» : » دندرکن ارجا  ار  ترـضح  روتـسد  و  ُْمْتلَـشَف ؛» : » دندش تلفغ  یتسس و 

.دنک نوگرگد  زین  ار  فیعض  ياه  ناسنا  نیمه  دناوت  یم  لاعتم  دنوادخ  اریز  دش ؛ دیماان  دیابن 

دناوت یم  لاعتم  دـنوادخ  .دـیآ  یم  تسد  هب  وبـشوخ  یبالگ  لگ و  نآ  زا  یلو  دور ؛ یم  ورف  هچغاـب  كاـخ  هب  هدولآ ، یبآ  یهاـگ 
.دیامن لوحتم  ار  دارفا  لیدبت و  اه  یبوخ  هب  ار  اه  يدب 

شرمع زا  یـشخب  یـسراف  ناملـس  هک  هنوگ  نامه  ِْکلاح ؛» ِنْسُِحب  اَِنلاح  َءُوس  رِّیَغ  َمُهّللَا  : » میناوخ یم  ناضمر  كرابم  هام  ياعد  رد 
.(2)« ْتیَْبلا َلْهَا  اّنِم  ُناْملَّسلَا  : » دنتفگ شا  هرابرد  هک  درک  يونعم  دشر  نانچ  اما  دیورگ ؛ مالسا  هب  شرمع ) رخاوا  رد  مه  نآ  (و 

نیا يارب  ماگ  نیلوا  .مینک  داجیا  یگتـسیاش  دوخ  رد  اهاعد ، تایاور و  تایآ و  زا  ماهلا  اب  لاعتم و  دـنوادخ  زا  دادمتـسا  اب  دـیاب  اـم 
ناهج همه  رد  یعامتجا  تلادع  يرارقرب  یلک و  حالصا  رظتنم  هک  یناسک  .تسا  مدرم  یتسه و  مامت  هب  عیسو  هاگن  دنلب و  رکف  راک 

ناشرکف هریاد  هک  دنشاب  يدارفا  دنناوت  یمن  دنتسه ،

ص:44
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اهاعد رد  .دنشاب  هتشاد  دنلب  رایـسب  یحور  دیاب  هکلب  دشاب ؛ دودحم  دوخ  صاخ  هقطنم  بزح و  هلیبق و  ناگتـسب و  شیوخ و  هب  طقف 
نیا رد  هدـب »! افـش  ار  نارامیب  همه  امرفب ! لح  ار  تالکـشم  همه  زاـس و  ینغ  ار  ارقف  همه  ایادـخ ! : » میهاوخ یم  لاـعتم  دـنوادخ  زا 

ُمالَّسلَا : » مینک یم  مالس  خیرات  ناحلاص  همه  هب  زامن  مالـس  رد  هک  نانچ  تسا ؛ هدشن  یهجوت  ...و  هجهل  هقطنم و  روشک و  هب  اهاعد 
: مییوگ یم  نیاربانب  میهاوخ ؛ یم  مدرم  همه  يارب  ار  میقتـسم  هار  هب  تیادـه  لاـعتم  دـنوادخ  زا  .ْنیِحلاّـصلا » ِهللا  ِداـبع  یلَع  اـنیَلَع َو 

!«. ِینْدِها : » مییوگ یمن  و  اندها »! »

یم ینارون  ياعد  نیا  رد  .دهد  یم  ناشن  ترضح  نآ  هب  ار  ام  هقالع  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  اب  ار  ام  هطبار  عون  دهع  ياعد   
یگدنیامن هب  دـیاب  ام  هقالع  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  نیا  و  ْتانِمؤُْملا » َنینمؤَْملا َو  ِعیمَج  ْنَع  ِنامَّزلا  بِحاص  انالْوَم  ْغََّلب  مَْهّللَا  : » میناوخ

: زین دشاب و  نانمؤم  همه  زا 

ْنَع : » خیرات نودـب  دـیاب  هقالع  ِمِهتیَم ؛» ْمَّهیَح َو  : » طرـش نودـب  دـیاب  هقالع  اِهبِراغَم ؛» ِضْرَْالا َو  ِقِراشَم  یف  : » زرم نودـب  دـیاب  هقالع 
دشاب ِِهتاِملَک ؛» ِدادِم  ِهللا َو  ِشْرَع  هَنِز  : » تیدودحم نودب  دیاب  هقالع  يَدلَو ؛» يَِدلاو َو 

َُهل ُدَّدَُجا  : » دوش ون  زور  ره  هدوب و  یگزات  ياراد  دیاب  نینچمه  و 

ص:45
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»(1)؛ ٍمْوی َّلُک  یف  ِمْوْیلا َو  َاذه  یف 

.میلست تعیب و  سپس  نتسب  رارق  دعب  دهعت ، لوا  ینعی  ًهَعَیب ؛» ًادْقَع َو  ًاَدْهَع َو  : » دشاب هتشاد  دشر  هب  ور  يدنور  و 

هافر دـنزرف و  رـسمه ، كاشوپ ، كاروخ ، رکف  هب  دـیاب  یعیبط  روط  هب  هک  ار  یناـسنا  تسا ! هدـنزاس  ردـقچ  تـالمج  نیا  یتسار  هب 
.دزاس یم  طبترم  زرم ، دح و  چیه  نودب  مه  نآ  موصعم ، یحلصم  هب  تیاهن  یب  یقشع  اب  دشاب ،

نم سانلا  یلع  قفـشا  « ؛» تسا رت  نابرهم  مدرم  هب  ردام  ردـپ و  زا  ماـما  : » میناوخ یم  ثیدـح  رد  هک  تسا  نآ  ساـسا  رب  هقـالع  نیا 
(2) «. مهتاهما مهئابآ و 

ص:46
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مه درگ  ار  نایدا  بتاکم و  همه  دهد و  لیکشت  يدحاو  تموکح  دناوت  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هنوگچ  . 9
؟ دروآ

هدارا هچنآ  ره  لاعتم  دـنوادخ  (1) و  ؛) ...َّنُمَّن نَأ  ُدیُِرنَو  : ) يرـشب تردـق  هن  تسا و  حرطم  لاعتم  دـنوادخ  هدارا  دروم ، نیا  رد  ًالوا   
(2) (. ِهِْرمَأ یَلَع  ٌِبلاَغ  ُهّللاَو  : ) تسا بلاغ  زیچ  ره  رب  ادخ  هدارا  دوش و  یم  ققحم  نامه  دنک ،

یمکاح هک  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  ًالثم  تسا ؛ هتـشاد  دوجو  دـنوادخ  نادرم  تموکح  زا  ییاه  هنومن  خـیرات  رد  لوا : هتکن 
هب ار  يا  هقطنم  تیریدـم  بسانم  يریبدـت  اـب  تسناوت  هک  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  اـی  تشاد ؛ طلـست  روما  همه  رب  دوب و  یهلا 

دیبوک مه  رد  ار  فرحنم  بازحا  اه و  هورگ  تسکش ، ار  اه  تب  همه  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  ای  دریگب و  تسد 
ییولبات جح ، کسانم  نونکا  هک  نانچ  نآ  داد  لیکشت  دیفس  هایـس و  درم ، نز و  دازآ ، هدرب و  مجع ، برع و  زا  هتخیمآ  یتموکح  و 

، همانرب کی  راعـش ، کی  سابل ، کی  اب  مه  نآ  هقطنم  کی  رد  ایند  ياهروشک  همه  زا  اهداژن ، اه و  هقیلـس  اه ، هجهل  ندـمآ  درگ  زا 
دحاو ناکم  نامز ، رد 

ص:47

5 (، 28  ) صصق - 1
.21 (، 12  ) فسوی - 2
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.دشاب یم 

مه رد  ار  یهاشنهاش  هلاس  هدـنورپ 2500  و  تفرگ ، تسد  هب  ار  تموکح  هک  دوب  یلداع  هیقف  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  زین  ناریا  رد 
رد دندش و  مادعا  دندرک و  رارف  ای  ناراکتیانج  نایتوغاط و  هک  یلاح  رد  .دروآ  ناغمرا  هب  ار  دیدج  لسن  دشر  ییافوکـش و  .دـیچیپ 

بازحا و همه  دـنک و  وغل  ار  لطاب  نیناوق  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  اـب  تسناوت  وا  .دـنتفرگ  تسد  هب  ار  تموکح  نیفعـضتسم  لـباقم 
.دهد رارق  یمالسا  يروهمج  روحم  کی  رود  طخ و  کی  رد  ار  روشک  کی  رد  فلتخم  ياه  هقیلس 

زج يدـحا  زا  یـسک  دوش  یم  رگم  هک  میتشگ  یم  قادـصم  کی  لابند  هیآ  نیا  ياـنعم  يارب  میدـید ، یمن  ار  ینیمخ  ماـما  اـم  رگا   
هک میراد  نامیا  یهلا  ياه  هدعو  هب  میشاب ، هتـشادن  مه  يا  هنومن  رگا  ام  ضرف  رب   (1)( َهَّللا اَّلِإ  اًدَحَأ  َنْوَشْخَی  َالَو  : ) دسرتن راگدرورپ 

يرای ایند  نیمه  رد  ار  نانمؤم  ناربمایپ و  ام  ینعی   (2) ؛) اَْینُّدلا ِهاَیَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  اَنَلُسُر  ُرُصنََنل  اَّنِإ  : ) تسا هدومرف  لاعتم  دنوادخ 
؛» تسا بلاـغ  ادـخ  بزح  : » تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  اـج  نآ  هلمج  زا  تسا  ناوارف  تسد  نیا  زا  ییاـه  هنومن  نآرق  رد  .میهد  یم 
ام « ؛ (4)( َنُوِبلاَْـغلا ُمَُهل  اَنَدـنُج  َّنِإَو  َنوُروُـصنَْملا *  ُمَُهل  ْمُهَّنِإ  ( ؛» دنتـسه هدـش  يراـی  اـم  رکـشل   » (3) ؛) َنُوِبلاَْـغلا ُمُه  ِهّللا  َبْزِح  َّنِإَـف  )

نینمؤم هب  ار  تموکح 

ص:48

.39 (، 33  ) بازحا - 1
.51 (، 40  ) رفاغ - 2
.56 (، 5  ) هدئام - 3

172 و 173. (، 37  ) تافاص - 4
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(2) (. ِهِّلک ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  ( ؛» درک میهاوخ  بلاغ  اه  بتکم  همه  رب  ار  مالسا  بتکم   » (1) ؛) ِضْرَْألا ِیف  مُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ( ؛» داد میهاوخ 

؛ دناوخب زامن  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رس  تشپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  تسا  رارق  یعطق  تایاور  ساسا  رب  یتقو  مود : هتکن 
.دنریگ یم  رارق  مالسا  طخ  رد  حیسم  ترضح  زا  يوریپ  هب  زین  ناهج  تیحیسم  هک  درک  ینیب  شیپ  ناوت  یم 

یم تایاور  رد  هک  تسا  يردـق  هب  ناهج ، رد  داسف  شرتسگ  اه و  هدـعو  همه  تسکـش  ناراـکتیانج ، زا  مدرم  یگتـسخ  موس : هتکن 
یگتـسخ دیدیدن ! ار  ام  یگدنز  نیا  دیتفر و  هک  امـش  لاح  هب  اشوخ  دنیوگ : یم  دـنیآ و  یم  ناگدرم  ربق  رـس  رب  يدارفا  هک  میناوخ 

ینیمخ ماما  تمـس  هب  ار  اـه  نآ  هاـش ، ياـهتیانج  زا  مدرم  یگتـسخ  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک ؛ یم  قح  نتفریذـپ  هداـمآ  ار  ناـنآ  مدرم 
.دیناشک

دنهد و یم  رارق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رایتخا  رد  ار  دوخ  صصخت  يرشب ، ناگتخیهرف  زا  يرایـسب  مراهچ : هتکن 
نابلخ دندرک و  لیـصحت  اکیرمآ  رد  هاش  نامز  رد  هک  ینانابلخ  میدید  دوخ  نامز  رد  ام  هک  نانچ  دـنوش ؛ یم  ناشیا  ییارجا  يوزاب 

دوخ صصخت  دندیـسوب و  ار  ماما  تسد  دندمآ ؛ ماما  تمدخ  یمالـسا  بالقنا  اب  اما  دننک ؛ نیمأت  ار  اکیرمآ  هاش و  فادها  ات  دندش 
.دنتشاذگ نأشلا  میظع  لحار  ماما  تمدخ  رد  ار 

(3) (. ِّقَْحلا ِنیِدَو  يَدُْهلِاب  َُهلوُسَر  َلَسْرَأ  يِذَّلا  َوُه  : ) اتدوک هحلسا و  هن  تسا ، تیناقح  تیاده و  مالسا  يزوریپ  زمر  مجنپ : هتکن 

ص:49

.55 (، 24) رون - 1

.33 (، 9  ) هبوت - 2

.33 (، 9  ) هبوت - 3
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؛ دندنویپ یم  نآ  هب  هورگ  هورگ  دوش ، هضرع  مدرم  هب  بان  مالـسا  رگا  هک  نانچ  نآ  دراد ؛ تسود  ار  قح  نید  يرطف  روط  هب  ناسنا 
َنُولُخْدَی : ) دنوش قحلم  مالسا  نید  هب  هتسد  هب  هتسد  مدرم  ات  دش  ثعاب  ربمایپ  قطنم  راتفر و  قالخا ، مالسا  ردص  رد  هک  هنوگ  نامه 

(1) (. اًجاَْوفَأ ِهَّللا  ِنیِد  ِیف 

َنِـساحَم اُوفَرَع  َْول  َسانلا  َّنِا  دـننک ؛ یم  يوریپ  ام  زا  ًامتح  دنـسانشب ، ار  اـم  مـالک  ییاـبیز  مدرم  رگا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
(2) «. انوُعبَتال انِمالَک 

.تسا فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  هب  مدرم  شیارگ  دراوم  هلمج  زا  قح  ندرک  هولج  تاـفارخ و  فذـح  مشـش : هتکن 
نانچ مالـسا  تقیقح  دش ، فرطرب  مالـسا  رد  اه  تعدـب  تافارخ و  یتقو  هک  تسا  نآ  روظنم  و  دـیدجرمأب » یتأی  : » دـنک یم  روهظ 

.درک دهاوخ  نوگرگد  ار  مدرم  هک  تشاد  دهاوخ  يا  هبذاج 

َقَفْشَا : » تسا رت  نابرهم  ردپ  زا  ماما  تایاور ، ساسا  رب  هک  هنوگ  نامه  دراد ؛ یمهم  شقن  هراب  نیا  رد  زین  سرت  بعر و  متفه : هتکن 
ماظن زا  ناشتایانج  رطاخ  هب  ناراـکتیانج  همه  و  َراَّفَْکلا » یَلَع  ُءادَّـشَا  : » تسا راـهق  زین  ناراـکتیانج  هب  تبـسن   (3) ؛» مِِهئابآ ْنِم  ِمِهیَلَع 

«. ْبْعُّرلِاب ُهَتْرَصَن  َو  : » دنتفا یم  تشحو  هب  يودهم 

داجیا نیفرحنم  لد  رد  تشحو  نیا  مالسا ، ربمایپ  هرابرد  هک  هنوگ  نامه 

ص:50

.2 (، 110  ) رصن - 1
ص307. ج1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  - 2

ص418. ج4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 3
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(1) (. َبْعُّرلا ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَقَو  : ) دش

ص:51
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؟ دنک یم  روهظ  ینامز  هچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  . 10

زا روهظ  نامز  نوچ  دنک ؛ نییعت  نامز  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  يارب  دراد  قح  هن  دناوت و  یم  هن  سک  چیه 
ار وا  درک  نییعت  ار  ینامز  روهظ  يارب  یـسک  رگا  میناوخ  یم  تایاور  رد  .تسا  لاعتم  دنوادخ  رایتخا  رد  طقف  هک  تسا  یبیغ  مولع 

.(1) !« نُوتاّقَْولا َبَذَک  : » دینک بیذکت 
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؟ دوش هدید  تبیغ  رصع  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تسا  نکمم  ایآ  . 11

دنوادـخ زا  زین  اهاعد  رد  .تسا  ییالاب  زایتما  ناشیا  ترایز  قیفوت  تسین و  لاحم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  ندـید 
ماما مدرم  یتقو  یمالـسا  عبانم  ربانب  نینچمه  ْهدیـشَّرلا .» َهَْعلَّطلا  ینِرَا  َمُهّللَا  : » دـیامرف نامبیـصن  ار  رادـید  نیا  هک  میهاوخ  یم  لاـعتم 
رگید ییوس  زا  میدوب »! هدید  راب  دنچ  ار  ناشیا  ام  : » تفگ دـنهاوخ  دـننیبب ، روهظ  نامز  رد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

ترـضح ناتـساد  هیبش  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  يارجام  مینک ، یـسررب  نآرق  هاگدـید  زا  ار  هلأسم  میهاوخب 
؛ تخانش دندوب ، هدیدن  ار  وا  لاس  اه  هد  هک  ار  یناردارب  فسوی  هک  انعم  نآ  هب  « َنوُرکنُم َُهل  ْمُهَو  ْمُهَفَرَعَف  : » تسا مالسلا  هیلع  فسوی 

.تسا هلأسم  ود  هب  هجوت  تسا ، مهم  نایم  نیا  رد  هچنآ  .دنتخانشن  ار  وا  اه  نآ  یلو 

رد .مینک  عوجر  يا  هطـساو  ای  دجـسم  هقطنم ، هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ندید  يارب  میتسین  رومأم  ام  هک  نآ  لّوا 
( سوه یب  لداع  هیقف   ) طیارـشلا عماج  دهتجم  هب  تبیغ  نامز  رد  میفّلکم  یلو  تسا ؛ هدشن  یـشرافس  دروم  نیا  رد  تایاور  تایآ و 

.مینک لمع  نآ  هب  مینادب و  تجح  دوخ  يارب  ار  وا  مالک  مینک و  هعجارم  تسا ، رظن  بحاص  یهلا  مارح  لالح و  رد  هک 
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رود ار  يدارفا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  اب  تاقالم  ياـعدا  اـب  هک  میروخب  ار  دایـش  دارفا  بیرف  دـیابن  هک  نیا  مود 
.تسین مک  نیغورد  نایعدم  دادعت  هک  میشاب  شوه  هب  دیاب  دنروخ و  یم  نان  هار  نیا  زا  هدرک ، عمج  دوخ 

صخـش نآ  هک  دندش  هجوتم  ًادـعب  دارفا ، هک  هدوب  يا  هنوگ  هب  اما  تسا ؛ هدـش  ماجنا  زین  يدراوم  رد  هادـف ، انحاورا  ماما ، اب  تاقالم 
.هدننک تاقالم  هدارا  اب  هن  تسا ، هتفرگ  تروص  ترضح  هدارا  اب  اه  تاقالم  نیا  نینچمه  .تسا  هدوب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح 
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؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تبیغ  نامز  رد  نارظتنم  هفیظو  . 12

: میراد هفیظو  دنچ  ام  تبیغرصع  رد 

.تفرعم لوا : ماگ  . 1

گرم هب  دسانشن ، ار  شنامز  ماما  دریمب و  سک  ره  ؛(1)  ًهیلِهاج ًهَتیَم  َتام  ِِهنامَز  َماِما  ْفِْرعی  َْمل  َتام َو  ْنَم  : » میناوخ یم  ثیدـح  رد 
.تشاد دهاوخن  يا  هرهب  چپه  ندمت  گنهرف و  زا  ینعی  .تسا » هدرم  یلهاج 

.دربب الاب  ار  دوخ  تفرعم  تخانش و  زور  هب  زور  دیاب  ناسنا  دراد و  یتاجرد  اوقت  نامیا و  ملع ، هلمج  زا  تالامک  ریاس  لثم  تخانش 

مالـسلا هیلع  يداه  ماما  زا  هک  تسا  هریبک  هعماج  ترایز  مالـسلا ، هیلع  ماما  يامیـس  یفّرعم  يارب  عبنم  نیرتهب  یـسانش ، ماما  هراـبرد 
هعماج ترایز  رد  هک  هلمج  اهدـص  زا  ترابع  کی  رد  ماما  .دـنک  یمن  یفرعم  ار  ماما  ماما ، دوخ  لـثم  سک  چـیه  .تسا  هدـش  لـقن 
تارک نامـسآ و  امـش ، هطـساو  هب  لاـعتم  دـنوادخ  ینعی  ْضْرَاـْلا " ؛ یَلَع  َعَـقَت  ْنَا  ِءامّـسلا  ُکِـسُْمی  ْمُِکب  دـیوگ " : یم  نینچ  تسا ،

؟ هچ ینعی  هلمج  نیا  .دنیاین  دورف  نیمز  رب  ات  هتشاد  هاگن  ار  ینامسآ 
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هاگن ار  اه  نامسآ  مالـسلا  هیلع  ماما  اما  دراد ؛ هگن  ار  دوخ  کلپ  دناوت  یمن  یتح  دش ، یگدولآ  باوخ  ترچ و  راتفرگ  یتقو  ناسنا 
.تسا مهم  رایسب  تفرعم  زا  هجرد  نیا  هب  ندیسر  .دراد  یم 

مینیب یم  یهاگ  .تسا  رثا  نالف  ياراد  رتشگنا  نالف  ای  دـنک  یم  ظفح  ار  ناسنا  قیقع  رتشگنا  ًالثم  هک  میونـش  یم  یهاگ  لاـثم  يارب 
؛ دنریگ یم  ار  نکاس  هتیـسیرتکلا  ندـش  هتـشابنا  يولج  دـننک ، یم  نازیوآ  نویماک  زا  هک  يریجنز  اب  گرزب ، ياه  نویماک  نابحاص 

دناوت یم  ساملا  هعطق  بصن  دـنلب ، ياه  نامتخاس  يالاب  نینچمه  .تسا  كانرطخ  نیـشام  يارب  هتـسیرتکلا  ندـش  هتـشابنا  نیا  اریز 
ظفح ار  مشچ  هژم  يوم  هک  تسا  هژم  مشچ و  هطبار  لثم  ناهج ، اـب  ناـسنا  هطبار  اـی  دریگب و  ار  قرب  دـعر و  هقعاـص و  رطخ  يولج 

يایلوا زا  ترذعم  اب  یلو  دنتسین ؛ هسیاقم  لباق  ادخ  يایلوا  اب  هک  دنتسه  يا  هداس  تادامج  هژم ، ساملا و  ریجنز ، نیا  هتبلا  دنک ؛ یم 
.میدرک هدافتسا  اه  نا  زا  نهذ  هب  بیرقت  يارب  اهنت  ادخ و 

ار ناهج  ناسنا و  هطساو ، نودب  دناوت  یم  دوخ  هنرگو  دهد ، یم  ماجنا  یعیبط  ریـسم  زا  ار  اهراک  لاعتم  دنوادخ  هک  تسادیپ  هتفگان 
ادخ رتهب  دنتسه ، یهلا  يایلوا  هک  اه  نآ  زا  تعاطا  تّدوم و  تفرعم ، هار  زا  میناوتب  ام  ات  داد  رارق  ار  اه  هطساو  نیا  یلو  دنک ، ظفح 

ار امش  راک  ناگتشرف  دیوگب  ات  تسین  دنمزاین  همان  ملق و  هب  .تسا  هاگآ  زیچ  همه  زا  درادن و  يزاین  هطساو  هب  وا  .میسانشب  ار 
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ناهاوگ هب   (2) (، ْتَرُِـشن ُفُحُّصلا  اَذِإَو  : ) دیوگب ات  تسین  يزاین  هدنورپ  ندرک  زاب  هب   (1)( .َنُوُبتکَی ْمِْهیََدل  اَُنلُسُرَو  یََلب  : ) دنسیون یم 
یعیبط ریـس  شنیرفآ  مامت  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  لاعتم  دـنوادخ  تنـس  همانرب و  ، (3)( ُداَهْـشَْألا ُموُقَی  َمْوَیَو  : ) دیوگب ات  تسین  يزاین 

لزان ناراب  لاعتم  دنوادخ  .میوش  طبترم  اه  هطـساو  نیا  هب  ام  ات  دهد  یم  رارق  هطـساو  روما  یخرب  يارب  نیا  دوجو  اب  دـشاب و  هتـشاد 
ات دـباتب  اهایرد  اه و  سونایقا  رب  دـیاب  دیـشروخ  ینعی  تسا ؛ یعیبط  ریـسم  زا  ناراب  نیا  یلو   (4) ؛) ءاَم ءاَمَّسلا  َنِم  اَْنلَزنَأَو  : ) دـنک یم 

، دنک بذج  دوخ  هب  ار  تارطق  نیمز  هبذاج  اج و  هباج  ار  اهربا  اهداب  دوش ؛ مکارتم  ربا  تروص  هب  اهراخب  نیا  دور ؛ الاب  اه  نآ  راخب 
.دنسرب ایرد  هب  دنوش و  لیدبت  رهن  هب  لصتم و  مه  هب  اه  هرد  رد  اه  يوج  دروآ ؛ رد  يوج  تروص  هب  ار  اه  نآ  نیمز  ياه  یبیشارس 

، ترطف لقع ، اـیبنا ، ناگتـشرف ، یحو ، ریـسم  زا  ار  ناـسنا  لاـعتم  دـنوادخ  ینعی  تسا ؛ شور  نیمه  هب  ارجاـم  زین  يونعم  لـئاسم  رد 
.دنک یم  تیاده  شرورپ و  شزومآ ،

ضیف »(5) و  ْثیَْغلا ُلِّزَُنی  ْمَِکب   » دننام يدام  ضیف  .دنتسه  يونعم  يدام و  ضیف  يارب  ناسنا  ادخ و  هطساو  زین  ادخ  يایلوا  ام و  ناماما 
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.51 (، 40) رفاغ - 3
.18 (، 23) نونموم - 4

.هربیک هعماج  ترایز  زا  یشخب  نانجلا ، حیتافم  - 5

( يودهم خساپ  شسرپ و   40  ) امن www.Ghaemiyeh.comتهج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 65 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12625/AKS BARNAMEH/#content_note_57_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12625/AKS BARNAMEH/#content_note_57_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12625/AKS BARNAMEH/#content_note_57_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12625/AKS BARNAMEH/#content_note_57_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12625/AKS BARNAMEH/#content_note_57_5
http://www.ghaemiyeh.com


ریظن يورخا  ضیف  »(2) و  َاَناْینُد ْنِم  َدَسَف  ام  َحَلْصَا  ْمُِکتالاوُِمب   » لثم يویند  ضیف   (1) «. اننید َِملاعَم  ُهللا  انَمَّلَع  ْمُِکتالاوُِمب   » دننام يونعم 
تما ار  امـش  ام  دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  زین  نآرق  اریز  دراد ؛ هشیر  نآرق  رد  تـالمج  نیا  . (3)« اقَْبلا ِراد  ِءاعَفُش  اَنَْفلا َو  ِراد  ِءاَدهُـش  »

نیرسفم هچرگا   (4) ؛﴾ ِساَّنلا یَلَع  ءاَدَهُـش  ْاُونوکَتِّل  اًطَـسَو  ًهَّمُأ  ْمکاَْنلَعَج  ِکلَذکَو  : ﴿ دیـشاب مدرم  لامعا  رب  دهاش  ات  میداد  رارق  طسو 
مدرم همه  طسو ، تما  دـیامرف : یم  هک  تسا  تیب : لها  تایاور  نخـس ، نیرت  لوقعم  دـنراد ؛ يدایز  نانخـس  طسو  تما  ياـنعم  رد 

ار امـش  دنوادخ  دیامرف : یم  نآرق  اریز  دشاب ؛ دناوت  یمن  نیا  زا  ریغ  دنتـسه و  وا  تیب  لهاو  ربمایپ  طسو  تما  زا  دارم  هکلب  دنتـسین ؛
راک هب  هک  مدرم  سپ  تلادـع ؛ ملع و  دراد : مزال  زیچ  ود  دـهاش  هک  اج  نآ  زا  دیـشاب و  دـهاش  مدرم  روما  رب  ات  داد  رارق  طـسو  تما 

یناسک طسو  تما  زا  دارم  دیاب  نیا ، ربانب  نم .) راک  رب  امش  هن  مهدب و  تداهش  ات  مهاگآ  امـش  راک  زا  نم  هن   ) .دنرادن ملع  رگیدکی 
دارفا زج  نیا ، دـشاب و  ربتعم  اه  نآ  یهاوگ  ات  دنـشاب  تلادـع  زا  يا  هلحرم  رد  دنـشاب و  هاـگآ  ناـسنا ، ياـهراک  ماـمت  رب  هک  دنـشاب 

یصاخ دارفا  طسو  تما  زا  دارم  سپ  .لداع  هن  و  دنهاگآ ، هن  تما ، دارفا  هک  نیا  مالک  ناج  .تسین  تما  زا  یصاخ 
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.تسا تجح  دنس و  ام  راک  رب  نانآ  یهاوگ  دنهاگآ و  ام  راک  زا  اه  نآ  دوش و  یم  هضرع  اه  نآ  رب  ام  ياهراک  هک  تسا 

هچرگا   (1)( َنوُعکاَر ْمُهَو  َهاـکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهَـالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُـسَرَو  ُهّللا  ُمکُِّیلَو  اَـمَّنِإ   ) هیآ دـننام  هلأـسم  نیا  و 
.تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  نآ  زا  روظنم  ینـس ، هعیـش و  هتفگ  ربانب  اما  تسا  عمج  تروص  هب  َنوُعکاَر » ْمُهَو   » تدابع

هب هراشا  ار  نآ  رکذ  ناوت  یم  تسین ، تما  کی  نآ  زا  روظنم  یلو  تسا ؛ هدـمآ  طـسو » تما   » ظـفل دـنچ  ره  زین  ثحب  دروم  هیآ  رد 
.تسناد دارفا  زا  يدودحم  دادعت 

نانمؤم شربمایپ و  ادخ ، يدوز  هب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  )(2) ؛ َنُونِمْؤُْملاَو ُُهلوُسَرَو  ْمکَلَمَع  ُهّللا  يَرَیَسَف   ) هیآ رد  زین  موهفم  نیا  ریظن 
.تسیرگن دنهاوخ  امش  راک  رد 

دنناوت یمن  دارفا  نیا  درک و  هضرع  لوسر  ادـخ و  راـنک  رد  ار  ناـشمان  ناوتب  هک  دنـشاب  یناـسک  دـیاب  هیآ  نیا  رد  نونمؤم »  » زا دارم 
یم هضرع  ادخ  يایلوا  هب  ناسنا  لامعا  هک  تسا  دـقتعم  رگید  تایاور  هیآ و  نیا  ساسا  رب  هعیـش  لیلد  نیمه  هب  .دنـشاب  يداع  دارفا 

هدومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنوش  یم  نیگهودنا  دشاب ، دب  رگا  دنوش و  یم  داش  یهلا  يایلوا  دشاب ، بوخ  وا  لامعا  رگا  .دوش 
مالـسلا مهیلع  موصعم  ناماما  نونمؤم ، زا  دارم  تایاور ، ساسا  رب  و  دـینکن » تحاران  ار  ادـخ  لوسر  دوخ  هاـنگ  اـب  مدرم ! يا   » تسا

.دنتسه

ص:59
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مرـش و دشاب ، رت  شیب  هدننیب  هچ  ره  هک  اج  نآ  زا  اما  تسا ؛ یفاک  ادخ  ندید  روضح و  ملع ، هک  نیا  اب  مییوگب  دـیاب  زین  اج  نیا  رد 
هنوگ نیا  دوخ  تمکح  اب  دنوادخ  دنـشاب ؛ ادخ  يایلوا  ناگدننیب  نیا  هک  صوصخ  هب  دوش ، یم  رت  شیب  يراکفالخ  زا  ناسنا  يایح 

هب دـهد و  یهاوگ  نامز  مه  نیمز و  مه  دوش  هضرع  یهلا  يایلوا  هب  ام  لاـمعا  تماـیق  رد  مه  اـیند و  رد  مه  هک  تسا  هدرک  یحارط 
.دنشاب ناسنا  لامعا  رب  یناهاوگ  زین  اه  هدنورپ  یتح  ادخ و  يایلوا  ناگتشرف ، ندب ، ياضعا  رتهب  یترابع 

.تدوم مود : ماگ  . 2

تیب لها  تدوم  .دـنیوگ  یم  تدوم » ، » دراد او  يوریپ  هب  ار  ناـسنا  هک  یقیمع  تبحم  هب  .تسا  تبحم  زا  رتـالاب  يزیچ  تدوم  هتبلا 
بحاص زا  رکـشت  تلاـسر و  دزم   (1) (. َیبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْـملا  اَّلِإ  اًرْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُکلَأْـسَأ  اَّل  لـُق  : ) تسا اـه  نآ  تلاـسر  دزم  مالـسلا  مـهیلع 
رکـشت دـنراد ، قح  وا  رب  هک  یناسک  تامحز  زا  دـیاب  ناسنا  ینامز  ناکم و  ره  رد  ینعی  تسین ؛ رادرب  ناـمز  تسا و  بجاو  تمعن ،
هتخادرپ دزم  نیا  دـیاب  مه  نآلا  تسا ؛ هدوب  بجاو  تلاسر  دزم  ناونع  هب  تیب  لـها  هب  تبحم  تدوم و  مالـسا ، ردـص  رد  رگا  .دـنک 

هک میشاب  هتشاد  تدوم  نآ  هب  ام  ات  دشاب  یسک  ربمایپ  تیب  لها  زا  زین  نآلا  دیاب  سپ  دراد  يرایسب  قح  ام  ندرگ  رب  ربمایپ  اریز  دوش ؛
.تسین فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زج  وا 

لها نآرق و  : » دومرف اهراب  مالسا  ربمایپ  اریز  تسین ؛ ادج  نآرق  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترتع  تایاور ، ّصن  ساسا  رب 
نونکا سپ  .دنوش » یمن  ادج  مه  زا  زگره  تیب 

ص:60

.23 (، 42  ) يروش - 1
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هک یلاح  رد  دتفا ، یم  هلصاف  تیب  لها  نآرق و  نیب  نرق  هد  زا  شیب  دشابن  نامز  ماما  رگا  دشاب و  مه  یتیب  لها  دیاب  تسه  نآرق  هک 
.دنتسین ادج  رگیدکی  زا  ترتع ) نآرق و   ) ود نیا  زگره  (1) ؛» اقِرَتْفی َْنل  : » دشاب ییادج  اه  نآ  نیب  دیابن  مه  هظحل  کی 

یم هراب  نیا  رد  نآرق  هک  ارچ  درک ؛ هدافتسا  ناوت  یم  نآرق  دوخ  زا  زین  ار  تیب  لها  نآرق و  ندشن  ادج  هلأسم  رتالاب ، هبترم  رد  یتح 
(2) ؛﴾ ُُهلوُسَر ْمکِیفَو  ِهّللا  ُتاَیآ  ْمْکیَلَع  یَْلُتت  ُْمتنَأَو  َنوُرُفکَت  َْفیکَو  ﴿ ؛» دـیوش یم  رفاک  ارچ  دـیراد  لوسر  نآرق و  هک  امـش  : » دـیامرف

نیاربانب درادن  یلیلد  چیه  امش  رفک  لوسر ، نآرق و  دوجو  اب  اما  تشاد  یهیجوت  امش  رفک  لوسر ، اهنت  ای  دوب و  نآرق  اهنت  رگا  ینعی 
هک دـشاب  دوجوم  مه  ناـمز  نیا  رد  لوسر  ياـتمه  هک  نیا  رگم  میوش  رفاـک  میناوت  یم  اـم  سپ  تسین ؛ یلوسر  اـم  نیب  رد  هک  نـآلا 

یعون هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  یـسک  مه  لوسر  ياتمه  و  تسین .) زاجم  ندش  رفاک  اریز   ) میوش رفاک  میناوتن 
.دننینچ زین  راهطا  همئا  ریاس  »(3) و  ْمٌکَسُْفنَا انَسُْفنَا َو  َو  « » تسا نم  سفن  مالسلا  هیلع  یلع  : » دومرف درمش و  دوخ  ياتمه  ار  وا 

نیا رد  دنـشاب  هتـشاد  دوـجو  مدرم  نیب  رد  نآرق  مه  موـصعم و  ربـهر  مه  هک  تسا  ماـمت  مدرم  رب  تـجح  یتـقو  رگید ، تراـبع  هـب 
.دشاب تسرد  دناوت  یمن  هللا » َباتِک  اُنبْسَح   » هملک تروص 

ص:61

ص198. ج4 ، یفاک ، لوصا  - 1
.101 (، 3  ) نارمع لآ  - 2

.61 (، 3  ) نارمع لآ  - 3
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.تعاطا موس : ماگ  . 3

تـسود ار  وت  نم  : » دـییوگب دوخ  كدوک  هب  امـش  رگا  .دـینک  هجوت  لاثم  کی  هب  هراب  نیا  رد  .تسا  تعاطا  هنیمز  تدوم  تفرعم و 
نیا ناتکدوک  ایآ  عونمم » دیرخ  یلو  مراد  تتسود   » دییوگب امش  دشاب و  هتشاد  امش  زا  یـسابل  ای  ینیریـش  دیرخ  ياصاقت  وا  .مراد ؛»

.دنک یمن  لوبق  شردام  ردپ و  زا  ار ، لمع  نودب  یتسود  مه  كدوک  یتح  .هن  ًاملسم  دنک ؟ یم  لوبق  ار  یتسود  عون 

.دهد رارق  وا  يایلوا  ادخ و  تبحم  رانک  رد  ار  رگید  ياه  تبحم  دیابن  ناسنا  دشاب و  لماک  دیاب  تبحم 

تـسود ار  نخان  كال  هک  نیا  يارب  اما  مراد ؛ تسود  مه  ار  زامن  تیب و  لها  مراد ، تسود  ار  ادـخ  نم  : » درک لاؤس  نم  زا  يرتخد 
مه عقاوم  یخرب  رد  مناوخ و  یم  زامن  هدز  كـال  ياـه  نخاـن  ناـمه  اـب  سپ  مریگب  وضو  مناوت  یمن  نوچ  مناوخ ؛ یمن  زاـمن  مراد ،
رگا : » متفگ وا  هب  .دوب  هتشاذگ  زامن  لوسر و  ادخ ، هب  هقالع  اب  ربارب  فیدر و  مه  ار  كال  هب  هقالع  رتخد  نیا  .مناوخ » یمن  ار  مزامن 

وا اقفر  زا  یکی  بشید  نوچ  دراد و  تسود  مه  ار  ینتسب  یلو  دراد ، تسود  ار  امش  هک  دیوگب  دیاین و  هناخ  هب  بش  کی  ترـسمه 
ییابیز هب  هقالع  رگا  دیوش ؟ یم  تحاران  ردقچ  امش  دیایب ؛ لزنم  هب  هتسناوتن  وا  هدرک و  توعد  دوخ  هناخ  هب  ینتسب  فرـص  يارب  ار 

لها هب  هقالع  رب  ار  هانگ  هب  هقالع  رگا  .تسادـخ  هب  نیهوت  میهدـب ، يرترب  اه  ییابیز  همه  قلاخ  هب  هقالع  رب  ار  نخاـن  کـی  يرهاـظ 
، دـهد حـیجرت  امـش  هب  هقالع  رب  ار  ینتـسب  هب  هقالع  ناـترهوش  رگا  هک  روط  ناـمه  .تسا  تیب  لـها  هب  نیهوت  میهدـب ، حـیجرت  تیب 

.تسامش  » هب  نیهوت 

ص:62
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، دـینک کسمت  ود  ره  هب  رگا  امـش  دنتـسین و  ادـج  مه  زا  زگره  تیب  لها  نآرق و  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اـهراب 
.(1)« اولضت نل  امهب  کسمت  نا  «: » دیوش یمن  هارمگ 

.دیوش یمن  هارمگ  زگره  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  اولضت » نل   » هلمج  

َْنل  » زا ینعی  ْنیلاّضلا ؛» َال  َو  : » دشابن ناهارمگ  زا  هک  دهاوخ  یم  ادخ  زا  راب  هد  لقادح  دمح ، هروس  ندناوخ  اب  زور  ره  یناملـسم  ره 
یناسک زا  ناهارمگ و  ءزج  میهاوخ  یم  ادخ  زا  زامن  ره  رد  ام  سپ  .دـشابن  ادـج  تیب  لها  نآرق و  زا  ینعی  نیا ، دـشابن و  اه  « اُّولِـضَت

.دنراد رواب  اه  نآ  زا  یکی  هب  طقف  دنا و  هتخادنا  ییادج  ترتع  نآرق و  نیب  هک  میشابن 

ْدَقَف ْمَِکب  َمَصَتِْعا  نِم   » دـننام هریبـک  هعماـج  تراـیز  زا  یتـالمج  ساـسا  رب  هک  تسا  نیا  دوـش ، هراـشا  نآ  هب  دـیاب  هک  يرگید  هتکن 
، ادخ هب  کسمت  و  ْمیقَتْـسُم » ِطارِـص  یِلا  يدَـه  ْدـْقَف  ِهللاِاب  ْمِصَتْعی  ْنَم  َو   » (2) تـسادخ هب  کسمت  تیب  لها  هب  کسمت  هللااـِب » َمَصَتْعا 

هار نک ؛»! تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  ایادخ ! « ؛» َمیِقَتسُملا َطاَرِّصلا  اَنِدها  : » مییوگ یم  زامن  رد  هک  نیا  سپ  تسا ؛ میقتـسم  هار  انامه 
.دریذپ یم  تروص  تیب  لها  هب  کسمت  هار  زا  ادخ  هب  کسمت  تسادخ و  هب  کسمت  میقتسم ،

َطاَرِّصلا اَنِدـها   » مییوـگ یم  زاـمن  رد  هک  اـم  تسادـخ و  هب  لـسوت  تیب  لـها  هب  لـسوت  دـینک : هجوـت  رطـس  نیا  هـب  رگید  راـب  کـی 
ار ام  ینعی  َمیِقَتسُملا ؛»

ص:63

ص5. لوقعلا ، فحت  - 1
.هریبک هعماج  ترایز  زا  یشخب  نانجلا ، حیتافم  - 2
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! نک تیاده  تدوخ  يایلوا  هب  کسمت  قیرط  زا 

مـصتعا دقف  مکب  َمَصَتِْعا  ْنَم   » دننام هریبک  هعماج  ترایز  زا  یتالمج  ساسا  رب  هک  تسا  نیا  دوش ، هراشا  نآ  دـیاب  هک  يرگید  هتکن 
، ادخ هب  کمست  میقتـسم ،» طارـص  یلا  يده  دقف  ِهللاِاب  ْمِصَتْعی  نم   » رگید ییوس  زا  تسادخ و  هب  کسمت  تیب  لها  هب  کسمت  هللااب »

.تسا میقتسم  هار  انامه 

ص:64

( يودهم خساپ  شسرپ و   40  ) امن www.Ghaemiyeh.comتهج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دراد يربتعم  دنس  نارکمج  دجسم  هب  نتفر  هب  هیصوت  ایآ  . 13

هب وا  دیـسر و  يریخ  راک  ربخ  یـسک  هب  رگا  هک  میناوخ  یم  تایاور  رد  اریز  تسین ؛ زاین  ربتعم  دنـس  هب  بحتـسم  ياهراک  رد  ًالوا ،  
هتـشادن تیعقاو  ربخ  نآ  هچرگا  دسر ، یم  وا  هب  ریخ  راک  نآ  زا  یـشاداپ  داد ، ماجنا  ار  نآ  دنوادخ  هب  ندـش  کیدزن  برقت و  دـیما 

تسا یبوخ  صخـش  وا  هک  میدرک  لایخ  میدید و  هار  رد  ار  یـصخش  رگا  ًالثم  دنیوگ ؛ یم  غلب » نم   » تایاور تایاور ، نیا  هب  .دشاب 
هدیسر دوخ  مالس  شاداپ  هب  دیدرت  یب  تسا ؛ هدوبن  یبوخ  صخش  هک   دش  مولعم  دعب  یلو  میتشاذگ ؛ مارتحا  میدرک و  مالس  وا  هب  و 

.میا

دای هب  اج  نآ  رد  ناسنا  اه  نویلیم  هک  تسا  يا  هقطنم  نارکمج ، نیمز  .تسا  هدنهد  شزرا  دوخ  يدوخ  هب  مدرم  تاین  راتفر و  ًایناث ،
تدابع نیا  .دنلوغشم  زامن  رکذ و  هتوتیب ، هبوت ، تاجانم ، هب  دجسم  نیا  رد  دنتسه و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 

.دش دهاوخ  سدقم  دوش  ماجنا  هک  ینیمز  ره  رد  اه 

هک دندیسرپ  دندوب ، عجارم  زا  يرایسب  داتـسا  هک  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  خیرات ، عجارم  نیرت  گرزب  زا  نیا  رب  نوزفا 
دجسم رد  ام  ایآ 

ص:65
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؟ میناوخب  (2)« دیما اجر و   » دصق هب  ای   (1)« دورو  » دصق هب  ار  زامن  نارکمج ،

ناضمر رد  یناگیاپلگ  یفاص  هللا  تیآ  ترـضح  فرح  نیا  هدنیوگ  .دیناوخب  » دورو »  » دصق هب  : » دومرف گنرد  یمک  زا  سپ  ناشیا 
.دشاب یم  سدقم  دهشم  رد  یسمش  لاس 1391 

دـشابن يربنم  : » دومرف یم  نویناحور  هب  ناشیا  هک  دـندرک  لقن  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  زا  هراب  نیا  رد  مه  زاـب  یفاـص  هللا  تیآ   
« .دوشن هدرب  نآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مان  هک 

ص:66

( دشاب هدش  لقن  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  زا  زامن  نیا  هک  تسا  نآ  دورو  يانعم  :  ) دورو - 1
(. تسا هدش  لقن  ماما  يوس  زا  هک  نیا  رابتعا  هب  هن  باوث ، هب  ندیسر  دیما  هب  ینعی  : ) دیماو اجر  - 2
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؟ تسیچ راظتنا  يانعم  . 14

.یفنم تبثم و  دراد : انعم  ود  راظتنا 

رب هیکت  اب  سوه ، زا  هتـساخرب  اه  نآ  نیناوق  نارـس و  اه ، ماظن  نوچ  .میریذـپن  ار  يرـشب  ياه  ماظن  هک  تسا  نآ  راظتنا  تبثم  يانعم 
.دشاب یم  صقان  تسس و  نیناوق  ملظ ،

؛ ندوب لدـع  ماظن  رظتنم  ندوب ؛ عماج  ملاس و  دـص  رد  دـص  نوناق  رظتنم  ندوب ؛ لماک  صقن و  یب  يربهر  رظتنم  ینعی  تبثم ، راـظتنا 
.ندوب ...و  لطاب ، وحم  قح ، قاقحا  تریصب ، یقرت ، لماکت ، دشر ، صالخا ، رظتنم 

روهظ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دوخ  ات  مینک  توکس  یمتس  بیع و  فعض ، ره  ربارب  رد  ینعی  یفنم  راظتنا  اما 
یلایخ یب  یگتـسراو ؛ هن  تسا ، یگتفراو  راـظتنا ؛ هن  تسا ، راـضتحا  تقیقح  رد  اـنعم ، نیا  هب  راـظتنا  .دـیامن  حالـصا  ار  نآ  دـنک و 
هکلب دنیـشن ؛ یمن  یکیراـت  رد  تسا ، دیـشروخ  عولط  رظتنم  بش  رد  هک  یـسک  ًـالثم  .تمه  هن  تسا ، يرورپ  نت  تریغ و  هن  تسا ،

.دنک یم  تیلاعف  مه  غارچ  ندرک  نشور  يارب  راظتنا ، نمض 

نآ نمض  رد  دنک و  یم  شالت  قاتا  يامرگ  يارب  هکلب  دنیـشن ؛ یمن  امرـس  رد  تکرح  یب  تسا ، راهب  رظتنم  ناتـسمز  رد  هک  یـسک 
.تسین يریذپ  ملظ  توکس و  یگتفراو ، نتشاذگ ، تسد  يور  تسد  راظتنا  يانعم  نیاربانب  تسا ؛ ناتسبات  راهب و  راظتنا  رد 
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؟ تسا حیحص  دوش ، یم  ماجنا  تیودهم  هصرع  رد  هک  ییاه  قیبطت  ایآ  . 15

...و ینایفس  لاّجد ، یناسارخ ، دیس  لثم  دننز ، یم  ییاهراک  هب  تسد  روهظ  زا  لبق  هک  دوش  یم  هدرب  يدارفا  مان  تایاور  یضعب  رد   
هک ییاه  ناکم  اب  ار  اه  ناکم  نآ  دوخ و  نامز  دارفا  اب  ار  دارفا  نآ  دوخ ، ناـمز  ياـهراک  اـب  ار  ناـنآ  ياـهراک  یخرب  ناـیم  نیا  رد 

نابحاص هدافتـسا  ءوس  يارب  ییاـه  هنزور  اـه  قاـبطنا  نیا  اریز  تسین ؛ زیاـج  زین  اـه  قیبطت  نیا  .دـنهد  یم  قیبطت  دندنـسپ ، یم  دوخ 
هب قیبطت  نیا  مامت  هک  تسا  نآ  تاجن  هار  اهنت  دراوم  نیا  رد  .دش  دهاوخ  دایـش  نادنر  ای  رـصاق  لهاج و  دارفا  زین  تعدب و  هقیلس و 
هب ار  هعماج  اهدـیدهت  ای  اه  تراـشب  زا  یجوم  دـنهدن  هزاـجا  هاـگآ  درفا  دوش و  ییاسانـش  ریـصب  سوه و  یب  لداـع  ناـهیقف  هلیـسو 

.دناشکب بارطضا 

َیلِإَو ِلوُسَّرلا  َیلِإ  ُهوُّدَر  َْولَو  ِِهب  ْاوُعاَذَأ  ِفْوَْخلا  ِوَأ  ِْنمَألا  َنِّم  ٌْرمَأ  ْمُهءاَـج  اَذِإَو  : ) دـیامرف یم  هیآ 83  ءاسن  هروس  رد  هراب  نیا  رد  ادـخ 
يربخ و هک  یماگنه  « ؛) ًالِیلَق َّالِإ  َناَْطیَّشلا  ُُمتْعَبَّتَـال  ُُهتَمْحَرَو  ْمْکیَلَع  ِهّللا  ُلْـضَف  َـالَْولَو  ْمُْهنِم  ُهَنوُِطبنَتْـسَی  َنیِذَّلا  ُهَِملََعل  ْمُْهنِم  ِْرمَـألا  ِیلْوُأ 
هک یلاح  رد  دـننک ، یم  شخپ  هتخاس و  شاف  ار  نآ  دـسرب ، ناقفانم ]  ] نانآ هب  تسکـش ] ای  يزوریپ   ] سرت اـی  ینمیا  زا  يا ] هعیاـش  ]
نآ تقیقح  دنتسه ، طابنتسا  مهف و  كرد و  لها  هک  نانآ  ًاعطق  دنهد ، عاجرا  دوخ  روما  يایلوا  ربمایپ و  هب  رشن ] زا  شیپ   ] ار نآ  رگا 

دنبای یم  رد  ار 
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«. دیدرک یم  يوریپ  ناطیش  زا  یکدنا ، زج  هب  دوبن ، امش  رب  دنوادخ  تمحر  لضف و  رگا  و 

، تاعالطا راهظا  ییامندوخ ، يّدام ، عمط  ندز ، هبرض  ماقتنا ، دننام  یصاخ ، ياه  هزیگنا  اب  هک  يدارفا  هب  لاعتم  دنوادخ  هیآ  نیا  رد 
تدش هب  دـننک ؛ یم  شخپ  ههبج  ریغ  ای  ههبج  رد  دـنیاشوخان  ییاهربخ  نآ  لاثما  هقرفت و  داجیا  ای  مدرم ، لاوما  لواپچ  يزاب ، دـیرم 

يروآدرگ هژیو  زکرم  کی  رد  فلتخم  رابخا  ات  دـشاب  یتالیکـشت  نامزاس و  ياراد  دـیاب  یمالـسا  تما  دـیامرف : یم  هدرک و  داـقتنا 
؛ ددرگ نشور  نآ  ندوب  لطاب  ای  حیحص  هدش و  یبایزرا  دنتسه ، طابنتسا  لها  هک  یناسانش  مالسا  هلیسو  هب  رابخا  نیا  سپـس  دوش و 

.دسرب هعماج  عالطا  هب  اه  نآ  زا  یخرب  ای  رابخا  همه  تادیهمت ، نیا  زا  سپ  دوش و  ییاسانش  نآ  نامتک  ای  راشتنا  تحلصم  سپس 

ییالقع یلصا  هدش  حرطم  هیآ  نیا  رد  هک  طابنتسا  لها  سانشراک و  هب  عوجر  تسا ؛ گنج  ههبج و  رابخا  دروم  رد  هیآ  نیا  دنچره 
.تسا راد  ههبش  كوکشم و  ياهراک  همه  يارب 

هب ار  نآ  دیاب  میدینـش ، یکوکـشم  تیاور  روهظ  زا  دـعب  لبق و  لئاسم  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دروم  رد  ام  رگا 
ددرگ و تقد  نآ  يانعم  رد  دوش و  نشور  نآرق  اب  نآ  داضت  مدـع  یـسررب و  یبایزرا و  تایاور  نیا  ات  میهد  عاجرا  ریـصب ، ناـهیقف 

یمن دراوم  هنوگ  نیا  ناسحتسا و  سایق ، تایـسدح ، تالیخت ، باوخ ، رعـش ، اب  .مینک  ادیپ  داقتعا  نآ  هب  لحارم  نیا  نارذگ  زا  سپ 
.دش دقتعم  يزیچ  هب  ناوت 

مکحم تایاور  نآرق و  تایآ  یلقع ، لیالد  هب  زج  ینید  تاداقتعا  رد  ام 
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لمع نیا  زج  رگا  .میرادـن و  ار  دوخ  ياه  ضرف  شیپ  اب  تایاور  یعطق  قیبطت  قح  نیارباـنب  مینک ؛ هیکت  رگید  يزیچ  هب  میناوت  یمن 
.میوش یم  راتفرگ  نآرق  تخس  رایسب  ياهرادشه  هب  مینک ،

ْنِم اَذَـه  َنُولوُقَی  َُّمث  ْمِهیِدـْیَِأب  َباَتْکلا  َنُوُبتکَی  َنیِذَّلِّل  ٌْلیَوَف  : ) دـیامرف یم  هبترم  هس  هیآ  کـی  رد  هرقب  هروس  هیآ 79  رد  مـیرک  نآرق 
تـسد اب  ار  یبلاطم  هک  یناسک  رب  ياو  سپ ، َنُوبِـسکَی ؛) اَّمِّم  ْمُهَّل  ٌْلیَوَو  ْمِهیِدـْیَأ  ْتَبَتک  اَّمِّم  مُهَّل  ٌْلیَوَف  ًالِیلَق  ًانَمَث  ِِهب  ْاوُرَتْشَِیل  ِهّللا  ِدـنِع 
تـسد هچنآ  زا  اه  نآ  رب  ياو  سپ  دنناتـسب ! یکدنا  ياهب  نآ  هب  ات  تسادخ »، فرط  زا  نیا  : » دـنیوگ یم  سپـس  دنـسیون ؛ یم  دوخ 

!«. دنروآ یم  تسد  هب  هار ] نیا  زا   ] هچنآ زا  اه  نآ  رب  ياو  تشون و  ناشیاه 

.دنک یم  حرطم  ار  تسرپایند  نادنمشناد  املع و  رطخ  هک  تسا  هیآ  نیمه  هتفر ، راک  هب  ٌْلیَو »  » هملک راب  هس  نآ  رد  هک  يا  هیآ  اهنت 

: زا دنترابع  هیآ  نیا  ياه  مایپ  زا  یخرب 

«. َباَتْکلا َنُوُبتکَی  : » تسا هدوب  كانرطخ  ینایرج  خیرات  لوط  رد  يزاس ، نید  . 1

یم دیدهت  ار  هعماج  دساف ، نادنمشناد  هیحان  زا  هک  تسا  یتارطخ  هلمج  زا  مدرم ، رامحتسا  یـشورف و  نید  يزاس ، نید  تعدب ، . 2 
«. ِهّللا ِدنِع  ْنِم  اَذَه  َنُولوُقَی  : » دنک

َباَتْکلا َنُوُبتکَی  : » دینکن دامتعا  یملاع  ره  هب  دیـشاب و  رازگ  تعدب  رگ و  فیرحت  دولآرهز ، تالاقم  اه ، باتک  اه ، ملق  بظاوم  . 3 
َنُولوُقَی َُّمث  ْمِهیِْدیَِأب 
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«. ِهّللا ِدنِع  ْنِم  اَذَه 

هئارا مدرم  هب  بهذم  نید و  مان  هب  ار  دوخ  نانخس  ناداّیـش ، زا  يرایـسب  نیاربانب  دنراد ؛ هقالع  بهذم  هب  يرطف  تروص  هب  مدرم  . 4 
«. ِهّللا ِدنِع  ْنِم  اَذَه  َنُولوُقَی  : » دننک یم 

ًالِیلَق      » اًنَمَث  : » تسایند زیچان  عاتم  هب  ندیسر  ارتفا ، تعدب و  ياه  هزیگنا  زا  یکی  . 5 

«. َنُوبِسکَی اَّمِّم  ْمُهَّل  ٌْلیَو  : » تسا یشورف  نید  ِدمآرد  اهدمآرد ، نیرتدب  زا  . 6

رادشه نیا  يایوگ  ٌْلیَو »  » هملک رارکت  .دننک  یم  تنایخ  مدرم  داقتعا  رکفت و  هب  هک  تسا  یناسک  هّجوتم  اه  باذـع  نیرتدـیدش  . 7
.تسا

رارمتـسا رب  تلالد  نُوبِـسکَی » : » تسا رازگ  تعدب  ندرگ  هب  دیآ ، دوجو  هب  یتعدـب  رثا  رد  خـیرات  لوط  رد  هک  یفارحنا  ره  هانگ  . 8 
.تسین دودحم  یصاخ  نامز  هب  هک  تسا  نآ  يایوگ  دراد و 
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؟ دراد دنزرف  رسمه و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ایآ  . 16

: دشاب هتشاد  طرش  راهچ  هک  میورب  یلئاسم  لابند  دیوگ  یم  ام  هب  لقع 

؛ دشاب بجاو  يرورض و  . 1

؛ دشاب دیفم  بحتسم و  . 2

؛ دوش لح  نآ  رد  يدرف  لکشم  . 3

.دهد تاجن  فارحنا  رطخ و  زا  ار  يا  هعماج  . 4

ار يا  هعماج  درف و  لکـشم  هن  تسا و  بحتـسم  بجاو و  هن  رگید ، ماما  چیه  نامز و  ماما  یـصخش  لئاسم  هب  عجار  یئزج  تاعالطا 
يارب ار  دوخ  تقو  ام  هک  تسا  حالـص  ایآ  دنتـسه ؛ لفاغ  تایرورـض  نیرت  مهم  زا  ناوج  لسن  هژیو  هب  ام ، تما  یتقو  .دنک  یم  لح 

!؟ مینک فرص  تالاؤس  هنوگ  نیا 

یمن دـساف  طـیحم  رد  هک  دـندرک  ساـسحا  نوچ  دـندوب و  تیلقا  رد  هک  دـنک  یم  داـی  ینادرمناوج  زا  فهک  هروس  رد  میرک  نآرق 
اج نآ  هب  هتفای ، يراغ  اه  نابایب  رد  .دندرک و  رظن  فرص  يرهش  یگدنز  ياه  تذل  هافر و  زا  دننک ؛ ظفحار  ناشدوخ  بتکم  دنناوت 

.دننک ظفح  ار  دوخ  نید  ات  دندومن  ترجه 

دوخ نید  ات  دنراد  میمصت  دنتسه و  تیلقا  رد  رفک  ياه  نیمزرس  رد  هک  تسا  یناناملسم  مامت  شخبافـش  هخـسن  ینآرق ، هخـسن  نیا 
ار دوخ  نارکف  مه  هدومن ، ترجه  يا  هقطنم  هب  يا  هقطنم  زا  دشاب  مزال  رگا  دننک و  ظفح  ار 
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هخـسن نیا  ياج  هب  هک  یناسک  زا  نآرق  .دـنریگن  رارق  اه  نآ  ریثأت  تحت  یلو  دـنرذگب ؛ ییاه  هافر  اهدـمآ و  رد  زا  دـننک ؛ ییاسانش 
رفن تفه  ای  رفن  جنپ  رفن ، هس  نادرمناوج ، نآ  ایآ  هک  دننک  یم  وگو  تفگ  مه  اب  دنتسه و  دارفا  نآ  دادعت  رامآ و  رکف  رد  شخبافش 

(1) .دنک یم  داقتنا  تدش  هب  دندوب ،

يدهم ترـضح  هک  نآ  هن  میوش ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  زابرـس  ات  مینک  هچ  هک  دـشاب  هلأسم  نیا  دـیاب  ام  هغدـغد   
؛ دـیآ یم  شیپ  مه  عون  نیا  زا  يرگید  ياه  لاؤس  لاؤس ، نیا  زا  سپ  دـبال  درادـن ! ای  دراد  هداوناخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
هک یتقو  لثم  تسرد  تسیچ ...؟ ناشیاذغ  دنتسه ؛ یناسک  هچ  ناشـسورع  داماد و  رتخد ؛ ای  دنرـسپ  ناشیا  نادنزرف  ایآ  هک  نیا  ًالثم 

: دیسرپ یسک  نایم  نیا  رد  دیا ؛» هدادن  تسد  زا  ارم  ات  دیسرپب  نم  زا  ینْوِدقْفَت ؛ ْنَا  َْلبَق  ینْولَس  : » دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
»؟ تسا ردقچ  نم  رس  ياهوم  دادعت  »

یم ربمغیپ  زا  ًالثم  دوش ؛ هدنمرـش  دوخ  لاؤس  زا  هدننک  لاؤس  هک  دهد  یم  باوج  يا  هنوگ  هب  ار  اه  لاؤس  زا  یـضعب  لاعتم  دـنوادخ 
هب دنوادخ  اما  ...و  نان  ای  تشوگ  هویم ، اذغ ، سابل ، ینعی ، زیچ  هچ  َنوُقِفُنی » اَذاَم  کَنُولَأْسَی  : » مینک قافنا  ار  ییاهزیچ  هچ  دندیـسرپ :

ردپ هب  یلو  دیهدب ؛ دیهاوخ ، یم  هچ  ره  : » دیامرف یم  دهد و  یم  يرگید  باوج  دیهدب ، هقدص  ار  يزیچ  هچ  دـیامرفب  هک  نیا  ياج 
.دنک یم  هجوت  سک » هچ   » هب زیچ » هچ   » ياج هب  و  .دیهدب » ردام  و 
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ینعی دشاب ؛ يداشرا  ام  باوج  تسا  مزال  یلو  میهدب ؛ باوج  ار  یلاؤس  ره  تسین  مزال  هک  مینک  یم  هدافتسا  ینآرق  هویش  نیا  زا  ام 
؛ تسین هقدص  عون  یلصا ، لاؤس  تسین ؛ یلصا  هلأسم  نکسم  ای  كاشوپ  كاروخ ، .دوش  تیاده  قح  يوس  تمس و  هب  هدننک  لاؤس 

.تسا  هجوت  دروم  هدنریگ  هقدص  هکلب 
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؟ تس هنوگچ ا دوخ  ناراد  تسود  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هجوت  . 17

یمن شومارف  ار  ام  وا  .تسا  رت  نابرهم  مه  ردـپ  زا  تما و  ردـپ  راگدرورپ ، ضیف  هطـساو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 
(1) «. ْمُکِرْکِِذل َنیسان  ْمُِکتاعارِْمل و ال  َنیلَمْهُم  ُریَغ  ّانإ  : » دنک

: مینک یم  هراشا  یئزج  یلک و  هنومن  ود  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هجوت  اب  هطبار  رد 

یخرب درک ، بوصنم  تماما  هب  ادخ  نامرف  هب  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  مخ  ریدـغ  رد  لوا : هنومن 
رظن رد  ار  رفن  رازهدص  نیگنایم  رگا  .دنا  هتفگ  رفن  رازهدص  ریز  مه  یخرب  رفن و  رازهدص  يالاب  ار  مسارم  نیا  رد  نارـضاح  دادـعت 
رفن نویلیم  کی  لقادح  نامز ، نآ  رد  ناناملـسم  تیعمج  نیاربانب  دشاب ؛ هدـمآ  هکم  هب  رفن  کی  رفن  هد  ره  زا  مینک  ضرف  میریگب و 

ره يازا  هب  سپ ، .دنتفر  يرگید  هار  هیقب  دندنام و  یقاب  بلاطیبا  نب  یلع  رادفرط  رفن  راهچ  اهنت  رفن ، نویلیم  کی  نیا  زا  .تسا  هدوب 
کی ره  ربارب  رد  زورما  یلو  دـنتفریذپ ؛ ار  يرگید  يربهر  رفن  رازه  250 تفریذپ ، ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يربهر  هک  رفن  کی 
لوط رد  هک  نیا  دوجو  اب  هدش ؛ لیدبت  مراهچ  کی  هب  مرازه  هاجنپ  تسیود و  کی  ینعی  دراد  دوجو  تنس  لها  رفن  راهچ  هعیش ، رفن 

هشیمه خیرات ،
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ناناملسم تیعمج  دناوت  یم  یلماع  هچ  دید  دیاب  لاح  .تسا  هدوب  نارگید  تسد  رد  تاغیلبت  اه و  تورث  اه ، تموکح  اه ، تیعمج 
ام زا  تنـس  لـها  نآ ، لاـثما  نآرق و  تاـکز ، جـح ، هزور ، زاـمن ، رد  .دـناسرب  مراـهچ  کـی  هب  مرازه  هاـجنپ  تـسیود و  کـی  زا  ار 

نشج يرادازع ، تاجانم ، ياه  هسلج  شقن  نیا  درادن و  ادخ  ّیلو  مرگ  سفن  زج  یلیلحت  زار و  چیه  هعیـش  دشر  نیا  سپ  دنرتولج ؛
رصع یلو  ترضح  هجوت  دشر ، نیا  لماوع  نیرت  مهم  زا  تسا و  هدرک  دشر  هنوگ  نیا  اه  نآ  هیاس  رد  هعیـش  هک  تسا  يراوگوس  و 

.تسا نایعیش  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

هب .دندوب  نکاس  نآ  رد  يددعتم  ياه  ناوراک  هک  دوب  هقبط  دنچ  ام  ینوکـسم  لحم  .مدوب  هنیدم  رد  ینابعـش  همین  بش  مود : هنومن 
ماما يارب  يراـک  تسا  بوخ  هچ  تسا ، نابعـش  همین  بش  بشما  متفگ  مدوخ  اـب  ندروخ  اذـغ  ماـگنه  رد  متفر ؛ يروخاذـغ  نلاـس 

ییایادـه ساـبل و  اـج  نآ  زا  تشاد و  يداـیز  ياـه  هزاـغم  هک  فـکمه  هقبط  هب  مورب  هک  داـتفا  مرکف  هب  .منکب  مالـسلا  هـیلع  ناـمز 
یمک .تسا  هدش  مامت  ملوپ  هک  مدش  هجوتم  یلو  مهدب ؛ يدیع  اه  نآ  هب  نابعش  همین  تبسانم  هب  مربب و  اهزپشآ  دزن  منک ، يرادیرخ 

رکـشت امـش  زا  اهزپشآ  رگا  : » تفگ تسـشن و  نم  رانک  دمآ ، یـصخش  تشذگ ، یقیاقد  .مدش  فرـصنم  ایاده  دیرخ  زا  تحاران و 
، مدوب ندروخ  اذغ  لوغشم  نلاس  رد  نم  : » تفگ تسیچ »؟ نم  زا  اهزپشآ  رکشت  لیلد  : » مدیسرپ وا  زا  .دییوگن » يزیچ  امـش  دندرک ،
ار ایاده  نیا  هک  میوگب  منک و  هیده  اهزپشآ  هب  مرخب و  ییایادـه  نهاریپ و  فک  مه  ياه  هزاغم  مورب  دـش ، ماهلا  ملد  هب  ناهگان  هک 

زا هک  دننادب  ات  دنوش  یم  لاحشوخ  رتشیب  یتسه ، روهشم  نوچ  تسوت ، زا  ایاده  دننادب  رگا  اریز  تسا ؛ هداد  امش  هب  یتئارق 
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يدهم ترضح  يارب  نم  .دننک » رکـشت  امـش  زا  دنیایب و  اه  نآ  تسا  نکمم  سپ  مدرک ؛ ار  راک  نیا  امـش  زا  تباین  هب  نم  .تسا  نم 
ماجنا متساوخ  یم  نم  هچنآ  دش و  اقلا  يرگید  بلق  هب  نامز  نامه  تسرد  مرادن  بیج  رد  یلوپ  دش  مولعم  هک  ینامز  مدرک و  یتین 

نیا وت  اما  مدرک ؛ هنیزه  یلوپ  هن  متـشادرب ، یمدـق  هن  مدز ، یفرح  هن  نم  نسحلا ! نب  تجح  ای  : » متفگ دوخ  اب  .داد  ماـجنا  وا  مهدـب ،
« .يداد ماجنا  نم ، هیحان  زا  یتلاخد  چیه  نودب  لکش  نیرتهب  هب  ار  یئزج  هلأسم  نیا  یتح  هک  يراوگرزب  ردق 

ار لئاسم  زیر  هک  تسا  راک  رد  یبیغ  تسد  هک  دوش  یم  هجوتم  ناسنا  دـتفا و  یم  لـیبق  نیا  زا  یتاـقافتا  شرمع  رد  یـسک  ره  يارب 
.دنک یم  تیامح  تهج  ره  زا  دراد و  هجوت  نآ  هب  دناد و  یم 

ص:77

( يودهم خساپ  شسرپ و   40  ) امن www.Ghaemiyeh.comتهج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


ورف ار  شلها  نیمز  هنیآ  ره  دشابن ، ادخ  تجح  رگا  اهِلْهَأب ؛ ُضْرَاْلا  ِتَخاسَل  ُهَجُحْلا  ْوَل َال  : » دیامرف یم  هک  ثیدح   نیا  يانعم  . 18
؟ تسیچ درب ؛» یم 

ورف ار  شلها  نیمز  هنیآ  ره  دشابن ، ادخ  تجح  رگا  ؛(1)  اِهلْهَأب ُضْرَْالا  ِتَخاَسل  ُهَجُْحلا  َْول َال  : » دیامرف یم  هک  ثیدح   نیا  يانعم  . 1
؟ تسیچ درب ؛» یم 

هنومن .تسا  هداد  رارق  وا  یگدنب  تدابع و  ار  ناسنا  شنیرفآ  فده  تعیبط و  یتسه و  زا  ناسنا  يریگ  هرهب  ار  یتسه  فده  نآرق ،  
.تسا هداد  رارق  ایلوا   (3) ؛» ِْنیَِحلاَص اَنِداَبِع  ْنِم  ُهَّنا   » اـی  (2) ؛» ُْدبَْعلا َمِْعن  : » دـیامرف یم  نانآ  هرابرد  هک  ار  ناگدـنب  یگدـنب و  يوگلا  و 

ام يارب  یتسه  هک  تسین  شزرا  نآ  ياراد  دراد ؛ دوجو  تدابع  رگید  طیارـش  زا  يرایـسب  هن  بلق و  روضح  نآ  رد  هن  هک  ام  تدابع 
قلخ یتسه  دوشن ، قلخ  ناسنا  رگا  دش و  یمن  قلخ  ناسنا  دشابن ، یقیقح  تدابع  ادـخ و  یگدـنب  هولج  رگا  نیا  ربانب  دوش ؛ هدـیرفآ 
مولع ترازو  شرورپ و  شزوـمآ و  ماـظن  دـشابن ، درگاـش  تیبرت  لیـصحت و  رگا  مییوـگب  هک  تسا  نآ  لـثم  تسرد  نیا  .دـش  یمن 

اهداتسا تیبرت  اه ، باتک  تالجم ، اه ، هاگشیامزآ  اه ، هناخباتک  تارادا ، اه  يزاس  نامتخاس  نیا  زا  فده  نوچ  دوش ؛ یم  یـشالتم 
و
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.دش دهاوخ  وغل  اه  نآ  همه  دشابن ، نانآ  تیبرت  ون و  لسن  نیا  رگا  هک  تسه  ون  لسن  تالیصحت  يارب  همه  همه و  اه ، صصخت 

.دنک یم  طوقس  سانکسا  شزرا  دشابن ، خن  نآ  رگا  هک  تسا  یخن  اه  سانکسا  رد  يرآ !

يرابتعا نزو و  ياراد  هک  ییاه  ناسنا  اّما  تسا ؛ هدـش  قلخ  ناسنا  يارب  ناهج  هک  تفگ  ناوت  یم  هدـش  ناـیب  بلاـطم  هب  تیاـنع  اـب 
.دبای یم  ییاوتحم  یب  تیدوجوم  نیمز  ییوگ  اه  تجح  نیا  نودب  .دنتسه  دنوادخ  ياه  تجح  اه  نیا  دنشاب و  یم  قلاخ  دزن  هژیو 

.دننیمز موادت  هناهب  یهلا  ياه  تجح  نیا  رگید  ینایب  هب 
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؟ دراد يرثا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  صوصخ  هب  ناماما  يارب  يونعم   يدام و  يایاده  نداد و  هقدص  ایآ  . 19

اَمک اَمُهْمَحْرا  ِّبَّر  ُلقَو  : ) دینک اعد  نیدـلاو  يارب  هک  دـنک  یم  شرافـس  نادـنزرف  هب  مه  نآرق  .تسا  رثؤم  يرگید  يارب  اعد  يرآ ؛
ترضح  » (2) ؛) َمیِهاَْربِإ ْمکِیبَأ  َهَّلِّم  : ) دـیامرف یم  نآرق  .تسام  يونعم  ردـپ  یهلا ، ربهر  تسا و  ناسنا  ردـپ  ماـما   (1) (. اًریِغَص ِیناَیَّبَر 

: دننک اعد  نادنزرف  قح  رد  هک  هدش  شرافس  مه  نیدلاو  هب   (3)« ْهَّمُْالا هذه  اوبَا  یلَع  اَنَا ُو  : » دومرف ربمایپ  ای  و  تسامش ؛» ردپ  میهاربا 
.مینک اعد  دوخ  ناردام  ناردپ و  يارب  دیاب  ام  سپ   (4) !( ِیتَّیِّرُذ نِمَو  ِهَالَّصلا  َمیِقُم  ِیْنلَعْجا  ِّبَر  )

زا نخس  هک  نآ  اب  نآرق  زا  يددعتم  دراوم  رد  اریز  تسا ؛ رادروخرب  یـصاخ  یگژیو  زا  زامن  تادابع ، نایم  رد  هک  نآ  هجوت  بلاج 
َّنِإ : ) دیامرف یم  ًالثم  تسا ؛ هدش  هدرب  هناگادج  زامن  مان  اما  دیآ ؛ یم  نایم  هب  ریخ  ياهراک  تادابع و 
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ِتاَْریَْخلا َلِْعف  ْمِْهَیلِإ  اَْـنیَحْوَأ  : ) دـیامرف یم  نآ  هراـبرد  دـنوادخ  تسا  یهلا  کـسانم  زا  یئزج  زاـمن  هک  نیا  اـب   (1)( یکُُسنَو ِیتَالَص 
هدرب هناگادـج  زامن  مان  یلو  تسا ؛ بوخ  ياهراک  نامه  ای  ْتاریَخ » لـِْعف   » زا یئزج  زاـمن  هک  نیا  دوجو  اـب  ینعی   (2)( ِهاَلَّصلا َماَقِإَو 

.دنک یم  تلالد  زامن  صاخ  یگژیو  تیمها و  رب  نیا  هدش و 

ندناوخ هک  قلع  هروس  رخآ  هیآ  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  اج  نآ  ات  دراد  يا  هژیو  هاگیاج  هدجـس  زامن ، ناکرا  نایم  رد  رگید  يوس  زا 
رخآ هدجس  شزرا  زایتما و  اه ، هدجس  نایم  رد  و  تسا » هدجس  ام  هب  وت  برق  هار  : » دیامرف یم  شربمایپ  هب  دراد ، بجاو  هدجـس  نآ ،

یْنقُزْراَو : » مییوگب هک  تسا  بحتسم  دینک و  اعد  دوخ  رسمه  قزر  يارب  هک  تسا  هدش  شرافـس  ساسح  تلاح  نآ  رد  .تسا  رتشیب 
يارب اعد  تسا ، هدـش  شرافـس  رـسمه  قزر  يارب  اعد  ایآ  ساسح ، تلاـح  نیا  رد  یتقو  نیا  رباـنب  »(3)  ؛ ِکلْـضَف ْنِم  یلایَع  ْقُزْراَو 

لقن تاولـص  يارب  هک  تایاور  همه  نیا  درادن ؟ شزرا  رـسمه  قزر  هزادنا  هب  هقرفت  لهج و  كرـش ، ملظ ، عاونا  زا  رـشب  لسن  تاجن 
َهَّللا َّنِإ  : ) دـیامرف یم  دـنک و  یم  باطخ  نینمؤم  همه  هب  تحارـص  لامک  اب  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  .تساعد  ریثأـت  رطاـخ  هب  هدـش 

ِْهیَلَع اوُّلَص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ِِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتِکئاَلَمَو 
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(1) (. اًمِیلْسَت اوُمِّلَسَو 

رب .دش  یمن  رداص  تحارـص  نیا  اب  روتـسد  نیا  دوب ، رثا  یب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  ام  تاولـص  رگا  ساسا ، نیا  رب 
.تسا رثؤم  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هلمج  زا  نیموصعم و  يارب  يونعم  يایاده  يدام و  يایاده  ریاس  هقدص و  نداد  ساسا  نیمه 
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؟ دننک يرای  ار  وا  دنناوت  یم  هنوگچ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  نارظتنم  . 20

: دندومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(1) «. ِداَِهتْجِالا ِعَرَْولِاب َو  اَّلِإ  ُلاَُنت  َال  اَنَتَیَالَو  َّنَأ  اوُمَلْعا  ٍداَِهتْجا َو  ٍعَرَِوب َو  ِکلَذ  یَلَع  ِینُونیِعَأَف  ْمکَحاَوْرَأ  ْمکَحاَیِر َو  ُّبِحَُأل  ِهَّللا  «َو 

.تسا همئا  هب  ندناسر  يرای  ییاسراپ ، ياکزیهرپ و  تیاعر  تیاور ، نیا  ساسا  رب 

انیَلَع اُونوُکَت  اـنیَز و ال  اـَنل  اُونوک  : » دیـشابن گـنن  اـم  يارب  دیـشاب و  اـم  تنیز  دوخ  رادرک  راـتفگ و  راـتفر ، اـب  هک  میراد  یثیدـح  رد 
(2)« .ًانیَش

، تناما يادا  و  اوقت ، لها  امـش  رگا  هک  میناوخ  یم  ماّحـش  دـیز  هب  باطخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  لـقن  هب  یلـصفم  ثیدـح  رد 
قداص ماما  نایعیـش  ینعی  يرفعج ، اهنیا  هک : تفگ  دنهاوخ  نافلاخم  دیـشاب ، يراوجمه  نسح  ینالوط و  ياه  هدجـس  ییوگتـسار ،

ْأَْرقا : » دنتسه مالسلا  هیلع 
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ِقْدِـص ِهَِّلل َو  ِداَِهتْجِالا  ْمِکنیِد َو  ِیف  ِعَرَْولا  َّلَج َو  َّزَع َو  ِهَّللا  يَْوقَِتب  ْمکیِـصوُأ  َماَـلَّسلا َو  َِیلْوَِقب  ُذُـخْأَی  ْمُْهنِم َو  ِینُعیُِطی  ُهَّنَأ  يََرت  ْنَم  یَلَع 
ْمکَنَمَْتئا ِنَم  َیلِإ  َهَناَمَْألا  اوُّدَأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٌدَّمَُحم  َءاَج  اَذَِـهبَف  ِراَوِْجلا  ِنْسُح  ِدوُجُّسلا َو  ِلوُط  ِهَناَمَْألا َو  ِءاَدَأ  ِثیِدَْـحلا َو 

ْمُهَِزئاَنَج َو اوُدَهْشا  ْمکَِرئاَشَع َو  اُولِص  ِطَیْخِْملا  ِْطیَْخلا َو  ِءاَدَِأب  ُُرمْأَی  َناک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإَف  ًارِجاَف  ْوَأ  ًاَّرب  اَْهیَلَع 
َلِیق ِساَّنلا  َعَم  ُهُُقلُخ  َنُسَح  َهَناَمَْألا َو  يَّدَأ  َثیِدَْـحلا َو  َقَدَـص  ِِهنیِد َو  ِیف  َعِرَو  اَذِإ  ْمْکنِم  َلُـجَّرلا  َّنِإَـف  ْمُهَقوُقُح  اوُّدَأ  ْمُهاَـضْرَم َو  اوُدوُع 

نم راـتفگ  هب  دـننک و  يوریپ  نم  زا  ینیبب  هک  مدرم  زا  سک  ره  هب  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  ؛(1) ... ٌّيِرَفْعَج اَذَه 
، دیشاب اسراپ  دوخ  نید  رد  دیشاب ، هتشاد  اوقت  ّلجوّزع  يادخ  هب  تبسن  هک  منک  شرافس  امش  هب  نم  و  ناسرب ، ارم  مالس  دننک ، لمع 

دمحم اریز  منک ؛ یم  شرافـس  هیاسمه  اب  یکین  هدجـس و  نداد  لوط  تناما ، ییوگتـسار ، هب  ار  امـش  دـینک و  شـشوک  ادـخ  هار  رد 
راتفر کین  هچ  دیهدب ، سپ  وا  هب  ار  نآ  درپس ، یتناما  امـش  هب  هک  ره  .تسا  هدروآ  ار  تاروتـسد  نیمه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

زین ار  خن  نزوس و  هک  داد  یم  روتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اریز  رادرکدب ؛ هچ  دشاب ،
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دـینک و تدایع  ار  ناشنارامیب  دـیوش ، رـضاح  ناشیاه  هدرم  هزانج  رب  دیـشاب ، هتـشاد  دـنویپ  دوخ  لیماف  اـب  دـیهد ، سپ  شبحاـص  هب 
اب شقالخا  دـنادرگرب و  شبحاص  هب  ار  تناما  دـشاب ، وگتـسار  اسراپ و  شنید  رد  هک  امـش  زا  سک  ره  اریز  دـیزادرپب ؛ ار  ناشقوقح 

نیا دنیوگ : یم  دـیآ و  نم  لد ]  ] رد دـیاش  وا  بناج  زا  دـنک و  یم  داش  ارم  نیا  تسا و  يرفعج  وا  دـنیوگ : یم  دـشاب ؛ بوخ  مدرم 
.تسا دمحم ] نب   ] رفعج هدیدنسپ  شور 

دینک  : ناحتما  زیچ  هس  اب  ار  ام  ناعیش  هک  میناوخ  یم  يرگید  ثیدح  رد 

؛ تقو لوا  زامن  هب  تبسن  تبظاوم  . 1

؛ نمشد ربارب  رد  رارسا  ظفح  . 2

َْفیک ْمِهِراَرْسَأ  َْدنِع  اَْهیَلَع َو  ْمُُهتَظَفاَُحم  َْفیک  ِهاَلَّصلا  ِتِیقاَوَم  َْدنِع  ٍثاََلث  َْدنِع  اَنَتَعیِـش  اُونِحَْتما  : » لاوما رد  ینید  ناردارب  اب  تاساوم  . 3
(1) «. اَهِیف ْمِِهناَوْخِِإل  ْمُُهتاَساَُوم  َْفیک  ْمِِهلاَْومَأ  َیلِإ  اَنِّوُدَع َو  َْدنِع  اََهل  ْمُهُظْفِح 

: هلمج زا  .دراد  یفلتخم  ياه  هار  همئا  ریاس  نامز و  ماما  ندرک  يرای 

مغ رد  داش و  نانآ  يداش  رد  .میزومایب  دوخ  نادـنزرف  هب  میریگ و  ارف  ار  نانآ  نانخـس  میراذـگب ؛ نانآ  مان  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  ماـن 
.مینک يرای  ار  نانآ  نارای  میورب و  ناشترایز  هب  مینک ؛ لیلجت  نانآ  زا  .میشاب  نیگهودنا  نانآ 

رد زیهرپ و  تسا ، نانآ  ریقحت  نیهوت و  ببس  هک  يراک  ره  نداد  ماجنا  زا 
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ساسح زکارم  يراذگمان  رد  مینک ؛ فقو  نانآ  هار  رد  میراذگب ، تقو  مینک ؛ ترجه  مینک ؛ يراذگ  هیامرـس  نانآ  گنهرف  رـشن  هار 
.میهد ماجنا  ار  نیا  هیبش  ياهراک  میزرو و  راختفا  نانآ  دوجو  هب  مینک ، هجوت  ناراوگرزب  نآ  مان  هب 

زا عطق  روط  هب  اـم  دـندوبن ، ناراوگرزب  نآ  رگا  یتسار ! .تشاذـگ  موصعم  ربهر  تسد  رد  ار  اـم  تسد  هک  مینک  رکـشت  دـنوادخ  زا 
.میدوب ناهارمگ 

ار نامز  نآ  رگا  .دش  دـهاوخ  حرطم  ییاهدـیدرت  نوگانوگ و  لئاسم  رظتنم  ماما  هب  عجار  : » دومرف هرارز  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
کَّنِإَف َکلوُسَر  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  کَِّیبَن  ْفِرْعَأ  َْمل  کَسْفَن  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  کَّنِإَف  کَسْفَن  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  «: » ناوخب ار  اعد  نیا  يدرک  كرد 

(1) «. ِینیِد ْنَع  ُْتلَلَض  کَتَّجُح  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ  کَّنِإَف  کَتَّجُح  ِیْنفِّرَع  َّمُهَّللا  کَتَّجُح  ْفِرْعَأ  َْمل  َکلوُسَر  ِیْنفِّرَُعت  َْمل  ْنِإ 

لامعا همه  اب  درب و  دـهاوخن  ییاج  هب  هار  موصعم  ماما  نودـب  دـشاب ، هتـشادن  ماما  یلو  دـهد ؛ ماجنا  ار  شلاـمعا  یـسک  رگا  يرآ !  
.دوب دهاوخ  فرحنم  شریخ 

ُْریَغ ُهَیْعَـس  َّنِإَف  ِهَّللا  َنِم  ٍلِداَع  ٍماَمِإ  اَِلب  ُهَسْفَن  اَـهِیف  ُدِـهُْجی  ٍهَداَـبِِعب  َهَّللا  َناَد  ْنَم  َّنِإ  : » دـنیامرف یم  هراـب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
.(2)« ٌرِّیَحَتُم ٌّلاَض  َوُه  ٍروکْشَم َو 
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؟ دوش ناهج  ناناملسم  ربهر  یکدوک  رد  نامز  ماما  تسا  نکمم  هنوگچ  . 21

ویدار کی  یلو  دریگ ؛ یم  ار  هطقن  نیرترود  جوم  کچوک  ویدار  کی  یهاگ  .درادـن  یگتـسب  لاس  نس و  هب  یهلا  ياهدادـما  ًالوا   
رد رتم  یتناس  کی  دودـح  نآ  داعبا  تسا و  هدـش  هتخاـس  زلف  زا  رتویپماـک  شلف  .دریگ  یمن  ار  ناـکم  نیرت  کـیدزن  جاوما  گرزب ،
یم هریخذ  نآ  رد  باتک  دـلج  رازه  نیدـنچ  هیناث  دـنچ  زا  سپ  دوش ، یم  لصتم  رتویپماک  هب  یتقو  اما  تسین ؛ رتشیب  رتم  یتناس  دـنچ 
رشب گرزب  يادخ  تسا ، هداد  ماجنا  ار  نیا  هک  دنک ، هریخذ  يزلف  رد  ار  مولع  همه  نیا  يا  هظحل  رد  دناوتب  ناسنا  رگا  یتسار ! .دوش 

!؟ دزاس هریخذ  كدوک  کی  رد  ار  تماما  مولع  مامت  دناوت  یمن 

یم خـیرات  رد  .دنتـشاد  یم  او  بجعت  هب  ار  همه  هک  دنتـشاد  یعیـسو  تاعالطا  نانچ  زین  ماما  نادـنزرف  زا  یـضعب  هکلب  ماما  اـهنت  هن 
روضح هناخ  رد  ناشیا  .دندرب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  لزنم  هب  خساپ  تفایرد  تهج  ار  يدایز  تالاؤس  نایعیش  زا  یعمج  هک  میناوخ 

، تشگرب هار  رد  ماما  نارای  .داد  یملع  خساپ  اه  نآ  هب  تفرگ و  ار  تالاؤس  همه  مالـسلا ، اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  .دنتـشادن 
مظاک ماما  .داد » باوج  بوتکم  ار  ام  تالاؤس  همه  امـش  زیزع  رتخد  دیدوبن ، لزنم  لخاد  امـش  : » دنتفگ دـندید و  هچوک  رد  ار  ماما 

!، اهَُوبا اهاِدف  اُهوبَا ،! اهاِدف  : » دومرف هبترم  هس  دید و  ار  شرتخد  هدش  هتشون  ياه  خساپ  مالسلا  هیلع 
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!«. اهَُوبا اهاِدف 

(1) «. دحا انب  ساقی  ال  : » تسین سایق  لباق  يدحا  تلاسر  نادناخ  اب  يرآ ؛

ُْدبَع یِّنِإ  « ؛»  ...متسه ادخ  ربمغیپ  نم  : » درک مالعا  تفگ و  نخس  یکدوک  رد  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هک  میناوخ  یم  نآرق  رد 
(3) (. اِیبَص َمکُْحلا  ُهاَْنیَتآَو  : ) دش ربمایپ  یکدوک  رد  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  نینچمه   (2)« اِیبَن ِینَلَعَجَو  َباَتْکلا  َِیناَتآ  ِهَّللا 

ناسکی مشچ  يارب  گرزب  هوک  کچوک و  خـیم  ندـید  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ ناسکی  لاعتم  دـنوادخ  تردـق  ربارب  رد  اـهراک  همه 
ِنیِّتلاَو : » کچوک نوتیز  ریجنا و  هب  یهاـگ  دـنوادخ  .تسا  هنوگ  کـی  گرزب  كدوک و  رد  لاـعتم  دـنوادخ  ییاـمن  تردـق  .تسا 

.دنتسه ناسکی  نم  يارب  ود  نیا  دیوگب  ات  دروخ  یم  مسق  َسْمَّشلا ،» َو   » گرزب دیشروخ  هب  یهاگ  و  ِنُوْتیَّزلاَو »

دعر رطخ  کچوک  ساملا  کی  هک  هنوگ  نامه  دوش ؛ یم  رکیپ  لوغ  يامیپاوه  کی  يامنهار  کچوک  نیشام  کی  اه  هاگدورف  رد 
.دنک یم  رود  گرزب  ياه  جرب  زا  ار  قرب  و 
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؟ دبای یم  ققحت  روهظ  زا  لبق  نآ  دارفا  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  يوگلا  ایآ  . 22

ُمُه کــَِئلْوُأ  ، ) (1)( َنوُدـَـتْهُْملا ُمُـه  کـَِئلوُأ   ) ياـه تراـبع  اــب  ییاــه ، ناــمز  رد  اــه  هورگ  دارفا و  زا  یــضعب  هـب  نآرق  رد  هـتبلا 
، هنومن دارفا  نیا  .تسا  هدومن  حرطم  هناعطاق  هتـسجرب و  ار  يدارفا  يامیـس  هدرک و  هراشا   (3)( َنوُقَّتُْملا ُمُه  ِکَئلْوُأ  ، ) (2)( َنوُدِشاَّرلا

دنهاوخ هدهع  رب  ار  نیمز  هرادا  هتفای ، لکشت  لماک و  تروص  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تموکح  نامز  رد 
.دننک هدامآ  لحارم  نآ  يارب  ار  دوخ  دیاب  یقیقح  نارظتنم  هک  تسا  ناوارف  شالت  دنمزاین  هلحرم  نآ  هب  ندیسر  هتبلا  تشاد ؛

يارب هک  تسانعم  نادب  نیا   (4) (. َنوُقَّتَت ْمکَّلََعل  : ) دیوشب اوقتاب  دیاش  دـیریگب ، هزور  ار  ناضمر  هام  هک  دـیامرف  یم  ام  هب  مالـسا  ًالثم 
یعمج و مـه  نآ  یعطق ، ياوـقت  هـب  ندیـسر  يارب  نارظتنم  نوـنکا  .تـسا  مزـال  یگنـسرگ  زور  یـس  یلاـمتحا  ياوـقت  هـب  ندیـسر 

؟ دننک راتفر  هنوگچ  دیاب  یگشیمه 
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ینعی دننک ؛ هدامآ  يا  هداس  یگدنز  يارب  ار  دوخ  دـیاب  دنتـسه ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رظتنم  هک  یناسک  تایاور  یـضعب  ساسا  رب 
(1) «. ْْرقَْفِلل دْعَتْسَْیلاَف  : » دنروایب کعمش  يور  ار  دوخ  یگدنز 

نیمورحم ارقف و  هب  هنوگ  نآ  مراد ، هک  ییاه  تمعن  هنارکـش  هب  هدب  قیفوت  نم  هب  ایادخ ! : » میناوخ یم  مظعملا  نابعـش  هام  ياعد  رد 
(2) «. ِکلْضَف ْنِم  َّیلَع  تَعَّسَو  اِمب  ِکقْزِر  ْنِم  ِهیلع  َترَّتَق  ْنَم  َتاساُوم  یْنقُزرا  َو  « ؛ میریگب رارق  هدر  کی  رد  اه  نآ  اب  هک  مهدب 

هب هک  دشاب  یناسک  لاوما  نتفرگ  تلادع ، يارجا  تهج  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ياه  همانرب  زا  یـشخب  دیاش 
یم مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  یگدـنز  رد  هک  هنوگ  نامه  دـشاب ؛ ارقف  نیب  لاوما  نآ  ندرک  میـسقت  زین  دـنا و  هدـش  راد  لوپ  قحان 

؛ وج مدـنگ ؛ تاکز  لاـسما  : » دومرف تسناد و  تاـکز  لومـشم  زین  ار  ناراد  بسا  بسا  یتح  تموکح  ناـمز  رد  ناـشیا  هک  میناوخ 
« .دننک کمک  تاکز  بلاق  رد  یغلبم  دیاب  زین  ناراد  بسا  تسین و  یفاک  ارقف  يارب  دنفسوگ  واگ و   

رد هک  هنوگ  نامه  دنکن ؛ هدافتسا  مه  تمعن  یناوارف  زا  ناسنا  دیاب  يدراوم  رد  هک  لاعتم  دنوادخ  يوس  زا  تسا  یناحتما  هتکن  نیا   
یِّنِم َْسیَلَف  ُْهنِم  َبِرَـش  نَم  : » تفگ شناوریپ  هب  دوب ، قح  رکـشل  رد  لاعتم  دـنوادخ  بوصنم  هدـنامرف  هک  تولاـط  میناوخ : یم  نآرق 

نآ زا  سک  ره  »(3) « ؛ یِّنِم ُهَّنِإَف  ُهْمَعْطَی  ْمَّل  نَمَو 
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« .تسا زیاج  ندرک  رت  یبل  تسد  فک  اب  هتبلا  »(1) (. ِهِدَِیب ًهَفْرُغ  َفَرَتْغا  ِنَم  َّالِإ  ( ؛ تسام زا  دروخن  یسک  ره  تسین و  ام  زا  دروخب 

ْمَّل نَم  : » دنتـسه یعقاو  هللا  بزح  دـنتفرگ ، هرانک  نآ  زا  دـندرک و  هشیپ  دـهز  هک  یناسک  تسا و  زاب  لاملا  تیب  هرفـس  یهاگ  يرآ !
قح رادم  زا  دنتخادنا ، هار  یبایماک  طاسب  ناشناکیدزن  دوخ و  يارب  دندرک و  هدافتـسا  ءوس  نآ  زا  هک  یناسک   (2) ؛» یِّنِم ُهَّنِإَف  ُهْمَعْطَی 
هن اه  نیا  دنا ، هدرک  رت  یبل  طقف  یناسک  .دـنرود  هب  قح  نایرکـشل  هرمز  زا  دـندروخ  بآ  هک  یناسک  لبق  هیآ  دروم  رد  دـنجراخ و 

.دنشاب یم  یطسوتم  دارفا  هکلب  دنتسه   (3) ؛» یِّنِم َْسیَلَف   » ءزج هن  و  یِّنِم »  » ءزج
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؟ میشاب هتشاد  یهاگن  هچ  دیاب  مینک ، هدامآ  يودهم  ماظن  يارب  ار  دوخ  میهاوخب  رگا  . 23

يدرف و یـصخش ، زا  ار  دوخ  هاگن  هک  هدش  شرافـس  ام  هب  اهاعد  رتشیب  رد  .دراد  مزال  یناهج  راکفا  یناهج و  نادـیرم  یناهج ، ماما 
.مینکفیب رتزاب  یقفا  هب  یئزج 

ُُدبْعَا كاَّیِإ  : » مییوـگب میرادـن  قـح  »(1) و  ُنیِعَتْـسَن كاَّیِإو  ُدـُبْعَن  كاَّیِإ  : » مییوگب دـیاب  میناوخ  یم  زاـمن  ییاـهنت  هب  رگا  یتـح  ًـالثم 
«. َّیَلَع ُمالَّسلَا   » هن انیَلَع » ُمالَّسلَا  : » مییوگب دیاب  ینِدِْها ،»  » هن انِدِها »  » مییوگب دیاب  .ُنیِعَتْسَا » كاَّیِإو 

شرافـس ناضمر ، هام  ياهزور  رد  زامن  ره  زا  دـعب  ياعد  رد  هک  نانچ  تسا ؛ یعمج  هاگن  اه ، هاـگن  همه  ناـضمر  هاـم  ياـهاعد  رد 
يارب ار  یمهـس  میـسقت  ماگنه  دـیاب  تاکز  رد  .مینک  اعد  ناراد  ضرق  ناراتفرگ و  ناراـمیب ، نارفاـسم ، ناریقف ، همه  يارب  هک  هدـش 

لالدتسا هرفس  رس  رب  ار  نانآ  تبحم ، هرفس  ندرتسگ  ناسحا و  اب  ات  میهد  رارق  دنشابن ، مه  ناملسم  هچرگ  فیعـض ، ياه  لد  بذج 
.مینک اقلا  ار  دوخ  لیالد  هفطاع  تبحم و  هار  زا  میناشنب و 

ص:92

.4 (، 1) دمح - 1
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: دیامرف یم  هتفگ و  نخس  دندش ، یم  روگ  هب  هدنز  هک  كرـشم  نارتخد  تیمولظم  زا  یـصوصخم  نحل  اب  نآرق ، رد  لاعتم  دنوادخ 
یخرب مسر  نیا  .دندش  یم  روگ  هب  هدـنز  هک  دوش  یم  هتفگ  ینارتخد  هب  هَدؤْوَم »  » هملک  (1) (. ْتَِلُتق ٍبنَذ  ِّيَِأب  ْتَِلئُس  ُهَدوُؤْوَْملا  اَذِإَو  )

یتحاران زا  دـش ، یم  هداد  يرتخد  دـلوت  ربخ  اه  نآ  زا  یکی  هب  هک  نیمه  .دنتـسناد  یم  گنن  ار  رتخد  نتـشاد  هک  دوب  یلهاـج  دارفا 
َنِم يَراَوَتَی  : ) دـنک رارف  ایآ  هک  درک  یم  رکف  دوخ  اب  )(2) و  ادَوْسُم ُهُهْجَو  َّلَظ  یَثنُألِاب  ْمُهُدَحَأ  َرُِّشب  اَذِإ  : ) دیدرگ یم  هایـس  شتروص 

(4) (. ِباَرُّتلا ِیف  ُهُّسُدَی  ْمَأ  ٍنوُه  یَلَع  ُهکِسُْمیَأ  : ) دنک شناهنپ  كاخ  ریز  ای  دراد  هگن  ار  رتخد  نآ  يراخ  اب  ای  )(3) و  ِمْوَْقلا

یم مالعا  هومن و  داقتنا   تدـش  هب  دـش ، یم  ماجنا  كرـشم  رتخد  کی  قح  رد  هک  گرزب  تیانج  نیا  زا  هژیو  ینحل  اـب  میرک  نآرق 
رهش ینابزرم  هیما  ینب  رکشل  یتقو  .ْتَِلُتق ) ٍبنَذ  ِّيَِأب  ْتَِلئُـس  ُهَدوُؤْوَْملا  اَذِإَو  : ) دریگ یم  رارق  لاؤس  دروم  تمایق  رد  ملظ  نیا  هک  دنک 

، ردـپ اروشاـع ، هعقاو  رد  نآ  زا  شیپ  اـه  نآ  هکنآ  دوجو  اـب  درک ، اـعد  ناـنآ  قح  رد  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما  تفرگ ، هدـهعرب  ار 
نیا يایوگ  هیداجـس  هفیحـص  رد  نابزرم  قح  رد  داجـس  ماما  ياعد  .دندوب  هدناسر  تداهـش  هب  هنوگ  ار آ ن  شناگتـسب  و  ناردارب ،

.تسا بلطم 
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، رفن لهچ  يارب  اعد  يدرف ، لئاسم  رد  هدـش و  شرافـس  تروشم  لصا  یعامتجا ، لئاسم  رد  هک  تسا  مهم  يردـق  هب  یعمج  تیبرت 
.تسا رتکیدزن  تباجتسا  هب  ندرک  اعد  عون  نیا  هتفرگ و  رارق  دوخ  يارب  ندرک  اعد  همدقم 

فعـضتسم زا  عافد  میرک  نآرق  دینک ؟ یمن  داهج  دیزیخ و  یمن  اپ  هب  ناهج  نیفعـضتسم  زا  عافد  يارب  ارچ  هک  میناوخ  یم  نآرق  رد 
.دناد یم  مزال  نیمز  هرک  ياج  همه  رد  ار 

ْنَم : » ناملسم ریغ  هاوخ  دشاب ، ناملسم  مولظم  نآ  هاوخ  .تسین  ناملسم  درکن  مایق  دینش و  ار  یمولظم  يادص  سک  ره  ثیداحا  ربانب 
(1) «. ٍِملْسِْمب َسیَلَف  ْهبِجَی  َْمل  نیْملسُْمَلل َو  ای  يداُنی  ًالُجَر  َعِمَس 

، دریمب هـصغ  زا  یناـسنا  رگا  : » دوـمرف هـتفر ، تقرـس  هـب  ناملـسم  ریغ  نز  کـی  روـیز  دینـش  هـک  نـیمه  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما 
.تسا هدرک  شرافس  مدرم  همه  هرابرد  دوخ  ناوریپ  هب  هک  تسا  مالسا  بتکم  یعمج  هاگن  يایوگ  دراوم  نیا   (2)« .تساور
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ص164. ج2 ، یفاک ، - 1
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؟ دومن تیوقت  رواب و  ار  یناهج  تموکح  هدعو  ناوت  یم  هنوگچ  . 24

(1) ؛» كَرکِذ َکل  اَنْعَفَرَو  : » دومرف شربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هدـش  یلمع  همه  هک  دراد  دوجو  يرایـسب  ياه  هدـعو  نآرق  رد 
.دش نینچ  نیا  و  میهد » یم  رارق  هزاوآرپ  ار  وت  کین  مان  ام  »

؛ مینک یم  ظفح  ار  نآرق  ام    » (2) «. َنِیئِزْهَتْسُْملا كاَْنیَفک  اَّنِإ  میریگ ؛ یم  ار  ناگدننک  هرخـسم  ولج  ام   » هکنیا هلمج  زا  رگید  تایآ  و 
هک  (4)« مارَْحلا َدِجْسَم  َنُّلُخْدََتل  دش ؛ دنهاوخ  مارحلا  دجسم  دراو  هنادنمزوریپ  ناناملـسم   » (3) «. َنوُِظفاََحل َُهل  اَّنِإَو  َرکِّذـلا  اَْنلََّزن  ُنَْحن  اَّنِإ 

.تفای ققحت  دراوم  نیا  مامت 

رطاخ هب  یهاگ  اه  هدـعو  هب  ندرکن  لمع  ًَالثم  دـشاب ؛ یم  رود  اه  نآ  همه  زا  دـنوادخ  هک  دراد  یلیالد  اه ، هدـعو  هب  ندرکن  لـمع   
رارق راشف  تحت  رطاخ  هب  یهاـگ  )(5)و  ًایـسَن َکُّبَر  َناکام  َو  : ) تسا رود  هب  یـشومارف  زا  لاعتم  دنوادخ  تحاس  هک  تسا  یـشومارف 

دناوت یمن  زیچ  چیه  هتبلا  هک  تسا  نتفرگ 

ص:95

.4 (، 94  ) حرشلا - 1
.95 (، 15) رجح - 2

.9 (، 15) رجح - 3
.27 (، 48  ) حتف - 4
.64 (. 19) میرم - 5
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ُهّللاَو : ) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یناوتان  رطاخ  هب  زین  یهاگ  .دنک  زجاع  ار  وا  دـهدب و  رارق  راشف  تحت  ار  لاعتم  دـنوادخ 
(1) (. ٌِبلاَغ

ار رافک  دنوادخ  : » تفگ شرـسپ  هب  حون  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  .دوش  لاعتم  دـنوادخ  هدارا  عنام  دـناوت  یمن  یتردـق  چـیه  يرآ ،
هوک : » دومرف حون  ترضح   (2)« .ِینُمِـصْعَی ٍلَبَج  َیلِإ  يِوآَس  موشن ؛ قرغ  ات  مرب  یم  هانپ  هوک  هب  نم  : » تفگ شرـسپ  دـنک .» یم  قرغ 

.(3)( َمِحَّر نَم  َّالِإ  ِهّللا  ِْرمَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  َمِصاَع  َال  ( ؛ تسا ناوتان  دنوادخ  رهق  ربارب  رد  مه 

لاعتم دنوادخ  هدـعو  نیا  هک  میروآ  یم  نامیا  تایاور  رد  هچ  نآرق و  رد  هچ  اه ، هدـعو  هب  لمع  زا  ییاه  هنومن  ندـید  اب  نیاربانب ،
.دش دهاوخ  ققحم  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  دروم  رد 

ص:96

.21 (، 12) فسوی - 1
43 (، 11  ) دوه - 2
43 (، 11  ) دوه - 3
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؟ میتسه ترضح  نآ  نارای  ءزج  ام  هک  دیمهف  ناوت  یم  هنوگچ  . 25

هب فادـها  نیا  يارجا  هب  ام  مامتها  نازیم  هرابرد  دوخ  یبایزرا  اب  میناوت  یم  تسا ، هدـش  صخـشم  ماما  فادـها  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
: زا دنترابع  مهم  فادها  نیا  زا  یخرب  .میهد  خساپ  لاؤس  نیا 

.دنوادخ ماکحا  يارجا  یهلا و  بتکم  نید و  هماقا  تلادع ، شرتسگ  متس ، ملظ و  يدوبان 

هتشذگ دوخ  هافر  زا  میا ، هداتسیا  متس  ملظ و  لباقم  راب  دنچ  شیوخ ، رمع  لوط  رد  هک  مینیبب  دوخ  یگدنز  هب  یهاگن  اب  میناوت  یم   
؟ میا هدیشوک  لطاب  توغاط و  وحم  رد  میا ، هدرک  يرای  ار  نیفعضتسم  میا ،

تشذـگ و هب  هک  يدراوم  رد  نیتکاس ؟ زا  ای  میتسه  اه  هدـننک  تیامح  نازرابم و  زا  ایآ  دوش ، یم  یقح  هب  بالقنا  هک  یقطاـنم  رد 
رد یتح  هن ؟ اـی  مینک  یم  ترجه  تسه ، زاـین  ترجه  هب  هک  اـج  نآ  هن ؟ اـی  میتسه  راـثیا  تشذـگ و  لـها  اـیآ  تسا ، زاـین  اـم  راـثیا 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  راظتنا  هب  نایدوهی  زا  ییاه  هورگ  .دراد  دوجو  یتبقاعدب  رطخ  زاب  میـشاب  لمع  لها  هک  يدراوم 
یلو تسا ؛ هنیدم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  تموکح  لحم  هک  دندوب  هدینـش  نوچ  دندرک ؛ ترجه  هنیدم  هب  ملس 

: دندرواین نامیا  دنتخانش ، یم  یبوخ  هب  ار  ربمایپ  هک  نآ  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  روهظ  نامز  رد 

ص:97
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تـسکش دوخ  ناحتما  رد  ماجنارـس  یلو  دندرک ؛ مه  ترجاهم  دـندش و  لمع  لها  لوا  ینعی   (1) ؛) ِِهب ْاوُرَفک  ْاُوفَرَع  اَّم  مُهءاَـج  اَّمَلَف  )
.دندروخ

يادخ اب  ار  ییاهدادرارق  اهدنگوس و  ای  اهرذن  ای  اهدـهعت  دـنهد ، یم  يدایز  ياه  لوق  يا  هژیو  طیارـش  رد  هک  يدارفا  دنرایـسب  هچ 
شیپ نونک  ات  هک  ییاه  هنحـص  ربارب  رد  ار  دوخ  ناوت  یم  مه  نیاربانب ، دـنوش ! یم  تبقاع  دـب  لمع  ماگنه  رد  اـما  دـندنب ؛ یم  دوخ 

ياه شیامزآ  اه و  ناحتما  اه ، یبایزرا  رد  رگا  لاح  ره  هب  .تسـشن  یبایزرا  هب  هدنیآ  رد  ناوت  یم  مه  درک و  یبایزرا  تسا ، هدـمآ 
.تسام نیمک  رد  ندش  تبقاعدب  فارحنا و  رطخ  هک  میوش  بجع  رورغ و  راتفرگ  دیابن  میا  هدوب  قفوم  هتشذگ 

ص:98

89 (، 2  ) هرقب - 1
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؟ مینک تیوقت  دوخ  رد  ار  راظتنا  هیحور  هنوگچ  . 26

.دش میهاوخ  ترضح  نآ  رظتنم  ًامتح  مینیبب ، ار  ترضح  يالاو  فادها  همانراک و  زا  ییولبات  ام  رگا 

: زادنترابع اه  نآ  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  هبدن  ياعد  رد  ترضح ، همانراک  زا  يا  هشوگ 

«. هَمَلَّظلا ِِرباد  ِعْطَِقل  ُّدَعُْملا  َنیَا  : » دنک یم  ار  ملظ  هشیر  _ 

«. ْجَوِْعلَا ِْتمَْالا َو  َهَماقِِال  ُرَظَْتنُْملا  َنیَا  : » دنک یم  تسرد  ار  اه  یجک  تافارحنا و  _ 

«. ْناوْدُْعلا ِرْوَْجلا َو  ِهلازِال  یَجتْرُْملا  َنیَا  : » درب یم  نیب  زا  ار  زواجت  متس و  _ 

«. هِدوُدُح ِباتِْکلا َو  ِءایْحِِال  ُلِّمؤُْملا  َنیَا  : » دوش یم  ایحا  یهلا  دودح  باتک و  _ 

«. ْنیدَتْعُْملا ِهَکْوَش  ُمِصاق  َنیَا  : » دوش یم  هتسکش  مه  رد  نیزواجتم  تکوش  _ 

«. ْءاِرْتفِْالَا ِبْذِْکلا َو  ِِلئابَح  ِعِطاق  َنیَا  : » دوش یم  عطق  ارتفا  غورد و  ياه  هتشر  _ 

ِءاْیلوَْالا َّزِعُم  َنیَا  : » دنوش یم  لیلذ  نانمشد  زیزع و  یهلا  يایلوا  _ 

ص:99
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«. ْءادعَْالا ُّلِذُم  َو 

«. يْوقَّتلا یَلَع  ِهَِملَْکلا  ُعماج  َنیَا  : » دوش یم  عمج  اوقت  روحم  رب  هقرفتم  نانخس  راکفا و  _ 

باتک دوش ، یم  رارقرب  یعقاو  تلادع  دبای ، یم  روهظ  مالـسا  بان  تعیرـش  رانکرب و  اه  هیاریپ  تافارخ و  ترـضح ، نآ  تامادـقا  اب 
دوش و یم  هتفرگ  ماـقتنا  خـیرات  ناراـکتیانج  زا  .دریگ  یم  رارق  هعماـج  روما  شدرگ  روحم  ددرگ و  یم  جراـخ  تیروجهم  زا  ادـخ 

.تسا هدش  هراشا  اهنآ  هب  هیعدا  تایاور و  رد  هک  رگید  دروم  اهدص 

هللا لجع  يدـهم  راظتنا  .دـنک  یم  افوکـش  ام  رد  ار  راظتنا  تساجرب ، اپ  وا  تکرب  هب  یتسه  هک  نیا  هب  هجوت  هماـنراک و  نیا  هب  هجوت 
اه يدـب  وحم  اه و  یبوخ  روهظ  رظتنم  یـسک  دوش  یم  رگم  .اه  يدـب  همه  وحم  تساه و  یبوخ  همه  راـظتنا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 

؟ دشابن

فادها نیا  هک  یسک  ناونع  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  هک  دنک  یم  راداو  ار  ناسنا  یهاگآ ، تفرعم و  عون  نیا 
، شدوجس رب  مالس  شعوکر ، رب  مالس  شدوعق ، رب  مالس  شمایق ، رب  مالس  .عماج  یمالـس  مه  نآ  دهدب ؛ مالـس  دزاس ؛ یم  ققحم  ار 
ُعَکَْرت َو َنیح  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ْدـُعْقَت ، َنیح  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  َمُوقَت ، َنیح  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  ْمالَّسلا ، ِعِماوَِجب  َکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » شتونق رب  مـالس 

 (1) «. ُْتنْقَت یّلَُصت َو  َنیَح  ْکیَلَع  مالسلا  ُدُجْسَت ،

دزیرب و کشا  وا  قارف  رد  دنک  یم  راداو  ار  ناسنا  هک  تسا  تفرعم  نیا 

ص:100

.نیسای لآ  ترایز  زا  يزارف  نانجلا ، حیتافم  - 1
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(1) «. يُرت َال  َْقلَْخلا َو  يرَا  ْنَا  یَلَع  ٌزیزَع  منیبن ؛ ار  وت  یلو  منیبب  ار  همه  هک  تسا  تخس  نم  يارب  !: » يدهم ای  دیوگب :

(2) ؟» یْقُلتَف ٌلیبَس  َدَمْحَا  َْنبای  َکَیِلا  ْلَه  منک ؛ تاقالم  ار  وت  هک  تسه  یهار  !: » يدهم يا 

هاگ نآ  تسام ؛ ضیف  هطـساو  درب و  یمن  دای  زا  ار  ام  دنک و  یم  اعد  ام  يارب  زور  ره  ادخ  یلو  هک  دـسرب  تفرعم  نیا  هب  یـسک  رگا 
.دوش یم  دایز  ترضح  نآ  هب  شا  هقالع  قشع و 

ص:101

.هبدن ياعد  زا  يزارف  نانجلا ، حیتافم  - 1
.هبدن ياعد  زا  يزارف  نانجلا ، حیتافم  - 2
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؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ردق و  بش  هطبار  . 27

، بش نآ  رد  لاـس  ره  دراد و  دوجو  لاـس  ره  رد  ردـق  بش  .درک  هدافتـسا  ردـق  هروس  زا  ناوت  یم  ناـمز ، ماـما  دوجو  تاـبثا  يارب   
رب نانآ  لوزن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  .دنوش  یم  لزان  نیمز  هب  تسا ، يرترب  هتشرف  هک  حور »  » اب هارمه  ناگتشرف 

هتشاد روضح  یـصخش  دیاب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  دعب  .دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  صخش 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  ام  ناـمز  رد  تسا و  موصعم  ماـما  صخـش  نآ  .دـشاب  وا  رب  ناگتـشرف  لوزن  قیـال  هک  دـشاب 

حور و تسا ، رتهب  هام  رازه  زا  هک  ردـق  بش  هک  تسا  یماقم  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  .دـشاب  یم  فیرـشلا 
.دوش یم  رارقرب  طابترا  ناینامسآ  ناینیمز و  نایم  بیترت  نیا  هب  دوش و  یم  لزان  وا  رب  یهلا  ناگتشرف 

لاس ره  ایآ  دیامرف : یم  (1) و  دنک یم  تباث  ار  نامز  ماما  يربهر  اَْنلَْزنَا » ّانِا   » هیآ زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  بلطم ، نیا  هب  هجوت  اـب 
هتشرف هکئالم و    (2)( ُحوُّرلاَو ُهِکئاَلَْملا  ُلَّزَنَت   ) ردق بش  رد  دیامرف : یم  نآرق  دعب  .میراد  ردق  بش  کی  لاس  ره  میرادن ؟ ردـق  بش 

یم نآرق  نوچ  دـندش ؛ یم  لزان  ربمایپ  رب  هللا  لوسر  نامز  رد  ناگتـشرف  دـیوگ : یم  ماما  .دـنیآ  یم  نیمز  هب  نامـسآ  زا  ادـخ  ياـه 
َُهلََّزن : ) دیوگ

ص:102

.4 (، 97  ) ردق - 1
ص249. ج1 ، یفاک ، - 2
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روضح ربمایپ  نوچ  یصخش  دیاب  مه  نآلا  دندش ؛ یم  لزان  يو  بلق  رب  هکئالم  ردق  بش  رد  دوب ، هدنز  ربمایپ  یتقو   (1)( ِکْبلَق یلَع 
هیآ زا  ام  همئا  تسین و  قیبطت  لباق  يدـهم  ترـضح  دوجو  رب  زج  هیآ  نیا  .دـنوشب  لزان  وا  رب  ناگتـشرف  ردـق  بش  هک  دـشاب  هتـشاد 

(2) .دنا هدرک  هدافتسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  كرابم  دوجو  تابثا  يارب  ُهِکئاَلَْملا » ُلَّزَنَت  »

ص:103

.97 (، 2  ) هرقب - 1
ص249. ج1 ، یفاک ، ینیلک ، - 2
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؟ مینک یم  مایق  دوش ، یم  هدرب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مان  هک  یماگنه  ارچ  . 28

.دراد نایرج  نید  ياه  هناد  مامت  رد  حیبست  خن  نوچمه  مایق ، هلأسم  هک  تسا  نیا  نآ  مینک و  يروآدای  ار  يا  همدقم  ادتبا 

(2)( ْرِذنَأَف ُْمق  : ) دهد یم  مایق  روتسد  شربمغیپ  هب  تسا و   (1)( ْطْسِقلِاب ًاِمئاق   ) یتسه دنوادخ 

(3) (. ِطْسِْقلِاب َنیِماَّوَق  ْاُونوک  : ) دنک یم  مایق  شرافس  زین  مدرم  هب 

(4)( ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  َناَزیِْملاَو  َباَتْکلا  ُمُهَعَم  اَْنلَزنَأَو  : ) تسا مدرم  مایق  يارب  ینامسآ  ياه  باتک  لوزن 

اًماَِیق : ) تسا هجوت  دروم  مایق  زین  جـح  رد  ْهولَّصلا » اُومیقَا  : » تسا هدـش  حرطم  مایق  هلأسم  مه  زامن  رد  تسا ؛ تمایق  زین  زیخاتـسر  ماـن 
لماع ار  نید  هک  تسا  یناسک  خـساپ  نید  هندـب  ماـمت  رد  ماـیق  ریبعت  ساـسا ، نیا  رب  .تسا  مئاـق  زین  مهدزاود  ماـما  ماـن   (5) ؛) ِساَّنلِّل

.تکرح هن  دنناد ، یم  دوکر 
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هدروآ مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  صوصخم  مان  یتقو  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یتیاور  رد  هکنیا : خـساپ  اما 
هوالع ام  مایق  دیاش  .دوب  هدشن  دلوتم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زونه  هک  نیا  اب  دومرف ، مایق  مان  نآ  مارتحا  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دش ،

.دشاب ترضح  نآ  روهظ  يارب  شاب  هدامآ  یعون  هناشن  مارتحا ، رب 
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؟ دهد یم  ماجنا  ایند  رد  ار  رشب  لک  تیاده  هنوگچ  هقطنم  کی  رد  روضح  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  . 29

ناوج رازه  اهدص  گنج  نامز  رد  .تسین  مه  میقتسم  ندینش  ندید و  دنمزاین  یتح  درادن ؛ يزاین  یکیزیف  روضح  هب  تیاده  ًالوصا 
، ینرق سیوا  رگم  .دـندوب  هدـیدن  میقتـسم  روط  هب  ار  ماما  اه  نآ  رت  شیب  هک  یلاح  رد  دـنتفر  ههبج  هب  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  رما  هب 

هطقن رد  میا ؟ هدـید  ار  ناشیا  میا ، هدروآ  نامیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هب  هک  ام  دوخ  رگم  دوب ؟ هدـید  ار  ربماـیپ 
؟ دندروآ نامیا  ناشیا  هب  دندید ، کیدزن  زا  ار  ربمایپ  هک  یناسک  همه  رگم  هیضق ، نیا  لباقم 

.دوش رارقرب  يونعم  هطبار  کی  دیاب  هکلب  تسین ؛ کیدزن  زا  تاقالم  یکیزیف و  روضح  تیاده ، طرش  نیاربانب 

اب .دنا  هدـیدن  ار  اه  نآ  هک  دـننک  یم  هدافتـسا  ینادنمـشناد  ملع  زا  مدرم  .درادـن  یطبر  یکیزیف  روضح  تاقالم و  هب  يونعم  طباور 
لـسوتم ادخ  يایلوا  هب  یلاح  رد  امـش  دنیوگ  یم  دننک و  یم  ضارتعا  اه ،) یباهو   ) شیدنا جک  ناناملـسم  زا  یعمج  فسأت ، لامک 

مسج هب  ام  هک  دنناد  یمن  اه  نآ  .تسا  كرش  ادخ  ریغ  هب  امش  لسوت  تسین ! هتخاس  يراک  هدرم  زا  دنا و  هدرم  اه  نآ  هک  دیوش  یم 
یم هک  تسا  یفورعم  رعـش  .درادن  هدرم  هدنز و  اه  نآ  ماقم  تساه و  نآ  هاگیاج  ماقم و  هب  ام  لسوت  هکلب  میوش ؛ یمن  لسوتم  همئا 

اب وچ  ینمی  رد  رگ  : » دیوگ
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.دنوش یم  تیاده  يونعم  دنویپ  اب  دارفا  ینعی  ینم ؛» شیپ  ینم 

یلو دوب ؛ اه  نآ  ناکاین  راک  نیا  هک  یلاح  رد   (1)، دیتشک ار  ایبنا  امش  هک  دیوگ  یم  ربمایپ  اب  نامزمه  نایدوهی  هب  نآرق  رد  دنوادخ 
یم تبسن  زین  اه  نآ  هب  ار  ایبنا  نتـشک  دنوادخ  لیلد  نیمه  هب  دندوب ؛ یـضار  دوخ  ناگتـشذگ  راک  زا  ینونک  لسن  هک  نیا  رطاخ  هب 

.دهد

یهیدـب .دنتـشک  ار  وا  یعمج  دـنوادخ  نخـس  ربانب  یلو  تشک ؛ رفن  کـی  ار  حـلاص  ترـضح  رتش  هک  تسا  نیا  رگید  ینآرق  هنومن 
هورگ نآ  همه  هب  ار  نیا  دـنوادخ  دـندوب ، یـضار  نآ  نتـشک  هب  مه  هیقب  نوچ  یلو  تسا ؛ هتـشک  هدرک و  یپ  ار  رتش  رفن  کی  تسا 

(2)( اَهوُرَقَعَف : ) دهد یم  تبسن 

ِْلتاق ِعْمَج  َهَلَتَق  نِینِمؤُْملا ؛» َریمَا  َهَلَتَق  ْنَْعلا  َمُهّللَا  : » مییوگب هک  ناضمر  كرابم  هام  مهدزون  بش  رد  هدش  شرافس  هک  نیا  رگید  هنومن 
نیا رب  .تسا  راک  نیا  رد  يونعم  دـنویپ  رطاخ  هب  نیا  میتسرف و  یم  تنعل  یعمج  هب  ام  یلو  دوب ؛ رفن  کی  نینمؤملا  ریما  لـتاق  .تسا 

هب تیاده  نیا  دریگ و  یم  تروص  تیاده  دـشاب ، رارقرب  يونعم  دـنویپ  یعون  هدـنوش  تیادـه  هدـننک و  تیادـه  نیب  هاگره  ساسا 
.درادن يزاین  یکیزیف  روضح 
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تروص یفارحنا  دوب و  دهاوخن  متس  ملظ و  هجو  چیه  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  تموکح  نامز  رد  ایآ  . 30
؟ تفرگ دهاوخن 

دوجو زین  فرحنم  دارفا  ماظن  نآ  رد  تسا  نکمم  هکلب  دنـشاب ؛ موصعم  ای  لداع  نآ  دارفا  ماـمت  هک  تسین  نیا  قح  تموکح  ياـنعم 
.ددرگ ماجنا  نآ  رد  مه  فالخ  ياهراک  دشاب و  هتشاد 

نیب هقرفت  داجیا  يارب  هک  نانچ  نآ  دندوب  ناطیش  ياه  هسوسو  لابند  هب  یعمج  مالـسلا ، هیلع  نامیلـس  ترـضح  نامز  رد  لاثم  يارب 
.تسا هدش  حرطم  هرقب  هروس  هیآ 102  رد  ارجام  نیا  دندید ! یم  وداج  رحس و  شزومآ  اه  رهوش  نز و 

دراد توهـش  بضغ و  ناسنا  هک  ینامز  ات  .دوش  یمن  وحم  اه  سوه  نیا  قح ، تموکح  اب  تسا و  یـصخش  ياه  سوه  هانگ ، هشیر 
يدـهم ترـضح  نامز  رد  زین  اراصن  دوهی و  یتح  هک  درک  هدافتـسا  ناوت  یم  نآرق  تاـیآ  یـضعب  زا  .تسه  زین  فـالخ  ضرعم  رد 

داجیا يانعم  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  نیاربانب  دوب ؛ دهاوخ  يودهم  ماظن  مکاح ، ماظن  یلو  دنراد ؛ دوجو  مالـسلا  هیلع 
.تسین اه  ناسنا  کت  کت  دوجو  رد  یعقاو  تلادع 
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؟ درک هعجارم  هیقف  یلو  هب  دیاب  تبیغ  رصع  رد  ارچ  . 31

دوجو هب  ار  یعامتجا  تلادـع  هب  نامیا  داقتعا و  مدرم ، کت  کت  رد  هک  تسا  مزـال  هعماـج ، رد  یعاـمتجا  تلادـع  شرتسگ  يارب   
عفانم نایم  یگدـنز  رد  نوچ  .دـشاب  تلادـع  هدـنراداپ  رب  دوخ  ماقم ، تسپ و  ره  رد  اجک و  ره  رد  سک  ره  هک  يا  هنوگ  هب  میروآ ؛

ای دـناد و  یم  ّقح  بحاص  ار  دوخ  اـی  اوعد  نیفرط  زا  کـی  ره  دـیآ و  یم  شیپ  عازن  يریگرد و  ًارهق  تسه و  محازت  ّداـضت و  دارفا 
مدرم هب  ناربمایپ  هلیـسو  هب  یتاروتـسد  تلادـع  رارقتـسا  يارب  دـنوادخ  اـج  نیا  رد  دراد ؛ رب  تسد  هدز ، هک  یفرح  زا  تسین  رـضاح 

مه اـب  يرما  رد  رگا   (1) ؛) ِرِخالا ِمْوَْیلاَو  ِهّللِاب  َنُونِمُْؤت  ُْمتنک  نِإ  ِلوُسَّرلاَو  ِهّللا  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزاَنَت  نِإَـف  : ) تسا هدومرف  غـالبا 
هب هک  یـسک  رگید  يوس  زا  .تسا  داعم  ادخ و  هب  نیتسار  نامیا  هناشن  راک  نیا  اریز  ...دـینک ؛!  عوجر  ربمایپ  ادـخ و  هب  دـیتشاد  عازن 

؛ دشاب هتشاد  تواضق  تلادع و  عّقوت  نارگمتس  زا  دهد و  عاجرا  یتوغاط  ياه  ماظن  هب  ار  دوخ  روما  دنکن ، هعجارم  یهلا  تاروتـسد 
َنوُدیُِری ِکْلبَق  نِم  َلِزنُأ  اَمَو  ْکَیلِإ  َلِزنُأ  اَِمب  ْاُونَمآ  ْمُهَّنَأ  َنوُمُعْزَی  َنیِذَّلا  َیلِإ  رت  َْملَأ  : ) دنک رظن  دیدجت  دوخ  نامیا  رد  ًادج  یتسیاب 

ص:109

.59 (، 4  ) ءاسن - 1

( يودهم خساپ  شسرپ و   40  ) امن www.Ghaemiyeh.comتهج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 117 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12625/AKS BARNAMEH/#content_note_109_1
http://www.ghaemiyeh.com


ياه نامرف  هب  دـنرادنپ و  یم  ناملـسم  ار  دوخ  هک  یناسک  يدـیدن  اـیآ  )(1) ؛ ِِهب ْاوُرُفکَی  نَأ  ْاوُِرمُأ  ْدَـقَو  ِتوُغاَّطلا  َیلِإ  ْاوُمکاَـحَتَی  نَأ 
دزن ار  دوخ  ياه  عازن  هتـشاد و  لیامت  توغاط  هب  لمع  رد  یلو  دـنراد ؛ نامیا  تسا ، هدـش  لزان  وت  زا  لبق  ناربمایپ  وت و  هب  هک  یهلا 

توغاط غارس  هک  میدرک  رما  اه  نآ  هب  ام  اریز  دنتـسین ؛ ناملـسم  عقاو  هب  یلو  دنراد ؛ نامیا  هک  دننک  یم  لایخ  نانیا  دنروآ ، یمن  وت 
.دندادن شوگ  یلو  دنزرو ؛ رفک  نآ  هب  دنورن و 

فده هلمج  زا  تسا و  مهم  دشاب ، عامتجا  هرتسگ  رد  تلادع  ای  رفن و  ود  نایم  يریگرد  عفر  بلاق  رگا  تلادـع ، هماقا  ساسا  نیا  رب 
ِتاَنِّیَْبلِاب اَنَلُـسُر  اَْنلَـسْرَأ  ْدََقل  : ) دناد یم  هعماج  رد  تلادـع  هماقا  ار  ناربمایپ  نداتـسرف  زا  فدـه  دـنوادخ  هک  نانچ  تسایبنا ؛ تلاسر 

هب ناوتن  تلادع  ییاپرب  يارب  هک  میشاب  هتـشاد  روضح  ینامز  رد  رگا  لاح   (2) (. ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  َناَزیِْملاَو  َباَتْکلا  ُمُهَعَم  اَْنلَزنَأَو 
عماج ناهیقف  هب  اربک  تبیغ  رد  ناماما و  ّصاخ  ناگدـنیامن  هب  دـیاب  نامز  نیا  رد  کش  نودـب  دیـسر ؛ موصعم  ماما  ای  ربمایپ  روضح 

نانیشناج ناثراو و  املع ، ؛(3)  ِءایبنالا ُهَثَرَو  ُءامَلُعلَا  : » تسا هدمآ  ثیدح  رد  هک  نانچ  مینک ؛ هعجارم  نانآ ) ّماع  ناگدنیامن   ) طیارشلا
«. دنشاب یم  ناربمایپ 

رگیدکی قوقح  هب  زواجت  تلادع و  زرم  زا  فارحنا  رطخ  هک  يدراوم  رد 
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.دنهد اوتف  نامرف و  ادخ  مکح  ساسا  رب  نانآ  ات  دومن  هعجارم  لداع  ياملع  هب  دیاب  دیآ ، یم  شیپ 

هعماج تداعـس  ناراد  دیلک  یعامتجا و  تلادـع  ناکرا  نانیا  .دـشاب  ادـخ  هدـیزگرب  ناگدـنب  تسد  رد  دـیاب  تلادـع  يارجا  مچرپ 
.دنتسه

هوالع هک  تسا  یناسانش  مالـسا  ناهیقف و  هدهع  رب  ّتیلوؤسم  نیا  ماما ، تبیغ  نامز  رد  ددعتم  ياه  تیاور  يانبم  رب  ساسا و  نیا  رب 
موصعم نایاوشیپ  تاملک  نآرق و  تایآ  يـال  هبـال  زا  ار  ادـخ  مکح  دـنناوتب  ّتیریدـم ، یـسایس و  شنیب  تقاـیل ، لـماک ، تلادـع  رب 

.داهن ار  هیقف »  » ناونع اه  نآ  رب  ناوتب  ات  دنشاب  هتشاد  یّصاخ  رّحبت  یفاک و  تراهم  هنیمز  نیا  رد  دیاب  هتبلا  دننک و  جارختسا 

ِهاوُر یلإ  اهیف  اوُعِجراَف  ُهَِعقاولا  ثِداوَحلا  اّمَاو   » هک تسا  هدـش  شرافـس  نینچ  هدیـسر  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  زا  هک  یمایپ  رد 
سوه اوه و  زا  هک  یلداـع  ناـهیقف  هب  هکلب  دـیریگن ؛ میمـصت  هنـالوجع  هنارـسدوخ و  دـیآ ، یم  شیپ  هک  یثداوح  رد   (1)« ...اِنثیدح

.دننک نایب  امش  يارب  هنیمز  نیا  رد  ار  وا  مکح  ادخ و  هار  نانآ  ات  دینک  هعجارم  دنرود ،

نانآ هب  هنالداع  یماـظن  رارقتـسا  يارب  دـیاب  و  .دـنناربمایپ » نیما  اـهقف ، ؛(2)  ِلُـسُّرلا ُءاـنما  ُءاـهَقُفلا   » هک میناوخ  یم  رگید  ثیدـح  رد 
.دومن هعجارم 

ماما يوس  زا  تسا ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دامتعا  دروم  نارای  زا  یکی  هک  هجیدخ » وبا  »

ص:111

ص 485. ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
ص 46. ج 1 ، یفاک ، - 2
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یصخش هب  اهنت  ؛(1)  ًایِـضاق ُُهْتلَعَج  دَـق  ّیناَف  انَمارَح  اَنلالَح َو  َفَرَع  دَـق  نّمم  اًلُجَر  مکَنَیب  اولَعجا  : » دـنک مالعا  مدرم  هب  ات  دـش  رومأـم 
«. منک یم  بصن  یضاق  ناونع  هب  ار  يدارفا  نینچ  نم  .دشاب  هاگآ  ًاقیمع  ام  مارح  لالح و  هب  هک  دینک  هعجارم 

لوصا اهرایعم ، یّلک ، طوطخ  یلو  درادن ؛ دوجو  ثیدح  ای  نآرق  رد  نآ  حیرـص  مکح  هک  دـیآ  یم  شیپ  یلیاسم  هعماج  رد  یهاگ 
.دروآ تسد  هب  ار  هلأسم  نآ  مکح  دناوت  یم  وا  طقف  هک  تسا  هیقف  تسد  رد  نآ  دعاوق  و 

اه بسا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  نانچ  دنک ؛ رداص  یعطقم  تاروتـسد  ماکحا و  دناوت  یم  موصعم  ماما  هک  هنوگ  نامه 
امـش دادن و  رارق  تاکز  اه  بسا  رب  ربمایپ  هک  ساسا  نیا  رب  تفرگ ، رارق  لاؤس  دروم  نآ  يارب  نوچ  دومرف و  رّرقم  تایلام  تاکز و 

: دومرف دیداد ؛ رارق 

هّیهت يارب  منک و  هدافتـسا  دوخ  تیالو  ّقح  زا  مناوت  یم  تسا ، هدـمآ  شیپ  ییانثتـسا  ِعضو  هک  لاـسما  .مراد  تیـالو  نینمؤم  رب  نم 
(2) .میامن نییعت  تاکز  زین  اه  بسا  يارب  لاملا ، تیب  يارب  رت  شیب  هیامرس 

دناوت یم  دراد ، هک  یتراظن  تیالو و  اب  هیقف  دـهدب  تسد  زا  ار  دوخ  یتّینما  ای  يداصتقا  یـسایس ، لداعت  هعماج  هاگره  انبم  نیمه  رب 
روتسد دنک ؛ میرحت  ار  یتالماعم  دنک ؛ رداص  ار  مزال  ياه  نامرف  لداعت  يرارقرب  يارب  ارذگ  روط  هب 

ص:112

ص 303. ج 6 ، بیذهت ، - 1
ص 140 ج 27 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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.دنک هفاضا  ّتقوم  تروص  هب  ار  ییاه  تایلام  دهد و  جیسب 

وکابنت میرحت  رب  ینبم  دوخ  ياوتف  اب  دتفا  یم  سیلگنا  تسد  هب  وکابنت  هار  زا  روشک  داصتقا  دید  هک  نیمه  يزاریش  يازریم  هللا  تیآ 
هب ار  یهاشنهاش  میژر  ياه  ناگداپ  زا  رارف  تمدخ و  كرت  روتـسد  زین  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  .تسب  رگمتـس  تلود  نآ  رب  ار  هار 

.درک علخ  تنطلس  زا  ار  هاش  دومن و  رداص  نازابرس 

ص:113

( يودهم خساپ  شسرپ و   40  ) امن www.Ghaemiyeh.comتهج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ نامز  ماما  تموکح  ياه  یگژیو  . 32

یهلا ماکحا  يارجا  هب  يرت  هدرتسگ  نازیم  هب  رت و  شیب  دـیکأت  اب  تسا و  یهلا  يایلوا  ایبنا و  تموکح  دـننامه  رـصع  ماما  تموکح 
هک انعم  نیا  هب  تسا ؛ نآ  ندوب  یناهج  رد  دـنا ، هدـش  اپرب  هتـشذگ  رد  هک  یهلا  ياه  تموکح  اب  تموکح  نیا  تواـفت  .دزادرپ  یم 

: زا دنترابع  يودهم  تموکح  ياه  یگژیو  يور  ره  هب  .ددرگ  یم  یتیگ  رس  اترس  رد  یهلا  ماکحا  لماک  يارجا  بجوم 

نآرق گنهرف  يایحا  . 1

ُمالَّسلَا : » تسا ینآرق  گنهرف  جـیورت  هجیتن  اب  نآرق و  ياـه  سـالک  لیکـشت  تموکح ، رارقتـسا  زا  سپ  ترـضح  نآ  مادـقا  نیلوا 
(1)« .ْهَناُمْجََرت ِهللا َو  ِباتک  َیلات  ای  ْکیَلَع 

ینیمز ینامسآ و  ياه  تمعن  روفو  . 2

ُضرَْالا ِتَجْرَخَأ  ُُلبُّسلا َو  َهب  ْتَنَمآ  ِرْوَْجلا َو  ِهِماَّیَأ  یف  َعَفَتْرا  ِلْدَْـعلِاب َو  َمکَح  مالـسلا  هیلع  َِمئاقلا  َماق  اذِإ   : » مالـسلا هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَـق 
مئاق یتقو  اِهتاکَرب ؛

ص:114

ص 492. ج 2 ، جاجتحا ، - 1
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جارختسا نیمز  تاکرب  دبای و  یم  تینما  اههار  دور و  یم  نیب  زا  متـس  وا  نامز  رد  دنک و  یم  تموکح  تلادع  ساسا  رب  دنک ، مایق 
(1)« .ددرگ یم 

: دنوش یم  ربارب  دنچ  تالوصحم  ناوارف و  اه  همشچرس  اه و  بآ  ترضح ، نآ  تموکح  نامز  رد 

(2)« .ُزونْکلا َْهل  ُرِهُْظت  اهَتکَرب َو  ُءامَّسلا  ُلِِْزنَت  اهَتَبَن َو  َضرَْالا  ُجِرُْخت   : » مالسلا هیلع  ٍِّیلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َلاَق 

(3)« .ْرَمَع ْدَق  اَّلِإ  ٌبارَخ  ِضْرَْالا  ِیف  یْقبَی  الَف   : » مالسلا هیلع  ُِرقاَْبلا  َلاَق 

زامن هماقا  . 3

هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

َّیلَص ٍدَّمَُحم  َلَآل  ِهِذهَف  : » دندومرف خساپ  رد  ترضح  دندرک ؛ لاؤس   (4)( َهاکَّزلا اَُوتآ  َهالَّصلا َو  اُوماقَأ  ِضْرالا  ِیف  ْمُهاّنکَم  ْنِإ  َنیِذَّلا  )
ِهب ُهللا  ْتیُمی  َ و  ِنیّدلا ِهب  َرِهُْظی  اََهبِراغَم َو  َ و  َضْرَْالا َقِراشَم  ُهللا  ُمهکلمی  ِِهباحْصَأ  يدْهَْملَا َو  َهَِمئَْالا َو  رِخآ  یلِإ  ِمِْهیَلَع  ُهللا 

ص:115

ص 384. ج 2 ، دیفم ، داشرإ  - 1
ص 290. ج 2 ، جاجتحا ، - 2

ص330. ج 1 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
.41 جح ، - 4
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(1)« .رْکنُْملا ِنَع  َنْوَْهنَی  ِفوُْرعَْملِاب َو  َنوُُرمْأَی  ْْملُّظلا َو  َْنیَأ  يرَی  یتَح ال  َّقَْحلا  ِءاهَفُّسلا  َتامَأ  امک  َلِطاْبلَا  َعَِدْبلا َو  ِِهباحْصَِأب  و 

: تسا عوضوم  راهچ  نیا  دیآ ، یم  هک  یتقو  ام  يدهم  همانرب  دومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

زامن هماقا  فلا )

هک تسا  مهم  هزادـنا  نیا  ات  زامن  هک  یتقو   (2)« .ِّیلَُّصت َنیح  ْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » تسا هدـش  هراشا  بلطم  نیا  هب  نیـسای  لآ  ترایز  رد 
.تسا رادروخرب  يا  هژیو  مامتها  زا  يودهم  ياه  همانرب  رد  دوش ، یم  هراشا  نآ  هب  ترضح  ترایز  رد 

تاکز تخادرپ  ب )

.دشک یم  ار  تاکزلا  عنام  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

َّلَج َّزَع َو  ُهللا  َثَْعبَی  یّتَح  ِهللا  ِمکُِحب  ٌدَـحَأ  امِهیف  یـضْقَی  َّلَـج ال  َّزَع َو  ُهللا  َنِم  ٌلـالَح  ِمالْـسِْالا  ِیف  ِناـمَد   : » مالـسلا هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَـق 
هاکَّزلا ُِعنام  همجری َو  ُنِصْحُْملَا  یناّزلا  هِنَیب  ِکلذ  یلَع  ُدـیُری  َّلَج ال  َّزَع َو  ِهللا  ِمکُِحب  امِهِیف  ُمکْحَیف  مالـسلا  هیلع  ِتیبلَا  ِلهَأ  ْنِم  َمئاَـقلا 

(3)« .ُهَتَبَقَر ُبِرْضَی 

ص:116

ص 47. ج 51 ، راونالاراحب ، - 1
ص 492. ج 2 ، جاجتحا ، - 2

ص671. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 3
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یملع ناوت  تیوقت  ج )

دیاب فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  نارظتنم  .تسا  يودـهم  تموکح  ياـه  هماـنرب  هلمج  زا  هعماـج  یملع  ناوت  تیوقت 
.دنشاب زاتمم  یملع  ياه  هتشر  مامت  رد  شناد و  ملع و  قشاع 

ِْنیَفرَْحلا َْریَغ  َمْوَْیلا  یًَّتَح  َساّنلا  ْفِْرعَی  ْمَلَف  ِنافْرَح  ُلُسُّرلا  ِِهب  ْتَءاَج  ام  ُعیمَجَف  َاَفْرَح  َنُوْرِشَع  ٌهَْعبَس و  ُْملِْعلَا   : » مالـسلا هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق 
هعومجم ؛(1)  ًافْرَح َنیرْـشِع   َ َهْعبَـس و اُهُثبَی  یَّتَح  ِْنیَفْرَْحلا  اْهَیلِإ  َّمَض  ساّنلا َو  ِیف  اهَثَبَف  َاَفْرَح  ِنیرْـشِْعلَا  َهَسْمَْخلا َو  َجَرْخَأ  انَِمئاق  َماق  اذإَـف 

مئاق هک  یماگنه  هجیتن  رد  تسا ؛ هدش  هتخانش  یهلا  ءایبنا  هلیـسو  هب   نآ  فرحود  طقف  نونکات  هک  تسا  فرح  تفهو  تسیب  مولع 
تفای و دهاوخ  شرتسگ  مدرم  نایم  رد  دش و  دهاوخ  هتخانـش  وا ) تکرب  هب   ) مولع زا  رگید  باب  جـنپو  تسیب  دـنک  مایق  دـمحم  لآ 

« .تشاد دهاوخ  یهاگآ  ملع  فرح  تفهو  تسیب  هعومجم  زا  هعماج 

ّالِإ ْمْکیَلَع  ُهُدِرَی  َُّمث ال   (2) ِهِمَِدب ُصَْحفَی  ًاضِخْضَخَتُم  ُلازَی  اذَه ال  ْمِکنیِدب  ینَّنَأک   : » مالسلا هیلع  ُِرقاَْبلا  َلاَق 

ص:117

ص 336. ج 52 ، راونالاراحب ، - 1
تسد و دوخ  نوخ  رد  ناوارف  ياهمخز  رثا  رد  هدرک و  تشپ  گنج  هب  هک  يزابرـس  هب  ار  نید  مالـسلا  هیلع  ماما  دیآ  یم  رظن  هب  - 2

.تسا هعماج  یبهذم  ینید و  تیریدم  رد  موصعم  ماما  ریغ  ندوبدماراکان  نایب  ماقم  نیا  رد  تسا و  هدومرف  هیبشت  دنز  یم  اپ 
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یف یْـضَقََتل  ْهأَرَْملا  َّنأ  یّتَح  ِِهنامَز  یف  َهمکِْحلا  َنْوتُؤت  ِْنیَقْزِر َو  ِرهَّشلا  یف  ْمُکقِزْرَی  ِْنیَءاطَع َو  ِهَنَّسلا  یف  ْمکیطُعیَف  ِتَْیبلا  َلْهَأ  اّنِم  ٌلُجَر 
(1) ؛  ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا   ِ لوُسَر ِهّنُس  یلاعَت َو  ِهللا  ِباتِکب  اِهْتَیب 

یمن یـصخش  چـیه  دـنز و  یم  اپ  تسد و  تسا و  تکرح  رد  دوش ، یم  هتخیر  شیارب  هک  ینوخ  ناـیم  رد  نید   هک  منیب  یم  یئوگ 
دش و دهاوخ  ششخب  امش  رب  راب  ود  لاس  ره  وا  تماما  ماگنه  رد  هک  تیب  لها  ام  زا  يدرم  رگم  دنادرگ ، زاب  امش  يارب  ار  نآ  دناوت 
رد نز  هک  اجنآ  ات  دش  دهاوخ  هداد  امـش  هب  تمکح  هک  تسوا  روهظ  نارود  رد  دیـسر و  دهاوخ  امـش  رب  يزور  عون  ود  هام  ره  رد 

لوسر ّتنس  ادخ و  باتک  ساسا  رب  یمالـسا   فراعم  شرتسگ  هعماج و  ینید  تریـصب  شنیب و  شیازفا  رثا  رد  هتـسشن و  دوخ  هناخ 
رد نانز  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نامز  رد  ملع  تفرـشیپ  درک » دهاوخ  تواضق  ادـخ 

.دننک یم  تواضق  ثیدح  نآرق و  ساسا  رب  اه  هناخ 

شالت تمواقم و  د )

یناشیپ دوب  نینچ  رگا  : » دومرف دوش ؟ یم  تسرد  دوخ  هب  دوخ  اهراک  يدهم  روهظ  اب  ایآ  هک  دـندرک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
یّتَح هِدَِیب  یسْفَن  يَّذلا  َو  « » تسکش یمن  شنادند  تفاکش و  یمن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ص:118

ص 238. ینامعن ، تبیغ  - 1
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(1)« .هَتَْهبَج َحْسَم  َُّمث  َقَلَْعلا  َقَرَْعلا و  ُُمْتنَأ  ُنَْحن َو  َحِسُْمن 

شالت هب  ترضح  نآ  روهظ  اب  یتح  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يودهم  تیمکاح  رارقتـسا  هک  دیآ  یمرب  نینچ  ثیدح  نیا  زا   
.دراد زاین  ششوک  و 

ص:119

ص 284. ینامعن ، تبیغ  - 1
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؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  اه ي  یگژیو  . 33

: زا دنترابع  اه  نآ  نیرت  مهم  هک  دنراد  یصاخ  ياه  یگژیو  نامز  ماما  نارای 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تخانش 

(1)« .ًهَِّیلِهاَج ًهَتیِم  َتاَم  ِِهناَمَز  َماَمِإ  ْفِْرعَی  َْمل  َتاَم َو  ْنَم   : » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 

، دوب دهاوخن  نمؤم  ادخ  هدـنب  ِِهناَمَز ؛ َماَمِإ  ْمُهَّلک َو  َهَِّمئالا  َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  َفِْرعَی  یَّتَح  ًانِمُوم  ُدـْبَْعلا  ُنوکَی  ال   : » مالـسلا هیلع  ُِرقاَْبلا  َلاَق 
(2)« .دسانشب ار  شنامز  ماما  هژیو  هب  وا  تیب  لها  مامت  وا  لوسر  لاعتم ، دنوادخ  هک  نیا  رگم 

سفن هک  نآ  ره  ٍلُوبْقَم ؛ ُْریَغ  ُُهیْعَـسَف  ِهَّللا  َنِم  َُهل  َماَمِإ  ُهَسْفَن َو ال  اَهِیف  ُدِهُْجی  ٍهَداَبِِعب  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  َناَد  ْنَم  ُّلک   : » مالـسلا هیلع  ُِرقاَْبلا  َلاَق 
شیوـخ يارب  لاـعتم  دـنوادخ  يوـس  زا  یماـما  هک  یلاـح  رد  دراد ، او  شـشوکو  شـالت  هب  لاـعتم  دـنوادخ  تداـبع  يارب  ار  دوـخ 

هتفریذپ یهلا  هاگرد  هب  وا  لمع  دشاب ؛ هدیزگنرب 

ص:120

ص 409. ج 2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  - 1
 . ص 180 ج 1 ، یفاک ، - 2
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(1)« .دوش یمن 

؛ ِِهتَفِْرعَم َدـَْعب  ِماَمِالل  ُهَعاَّطلا  َیلاَعَت  كَراَبَت َو  ِنَمْحَّرلا  اَضِر  ِءاَیْـشالا َو  ُبَاب  ُهُحاَتْفِم َو  ُهُماَنَـس َو  ِْرمالا َو  ُهَوْرِذ   : » مالـسلا هیلع  ُِرقاَْـبلا  َلاَـق 
سپـس ماما ، زا  تعاطا  هب  لاعتم  دنوادخ  تیاضر  تسا ، روما  ياهرد  هدننکزاب  هک  ناسنا  دوجو  يارب  هلحرم  نیرت  اراوگ  نیرتالاب و 

(2)« .تسوا تخانش  زا 

وکین قالخا  نتشاد 

(3)« .ْقالْخَْالا ِنِساحَم  ِعَرَْولِاب َو  ْلَمْعَْیلَو  ْرِظَْتنَْیلَف  ْمئاْقلا  ِباحْصَأ  ْنِم  َنوکَی  ْنَأ  ُهَّرَس  ْنَم   : » مالسلا هیلع  ُقِداَّصلا  َلاَق 

(4)( ِضْرَْألا ِیف  مُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاَِحلاَّصلا  اُولِمَعَو  ْمکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  )

(5)« .َنیِحلْصُْملا َرْجَا  ُعیُضنال  َّانَا  َهولَّصلا  اُوماقَاَو  ِباتْکلِاب  نوکِّسَُمی  نیذلاو  »

ص:121

ص 183. ج 1 ، یفاک ، - 1

ص 185. ج 1 ، یفاک ، - 2
ص 200. ینامعن ، تبیغ  - 3

.55 (، 24  ) رون - 4
.170 (، 7  ) فارعا - 5
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  تعاطا 

(1)« .ِِهتَفِْرعَم َدَْعب  ِماَمِالل  ُهَعاَّطلا  َیلاَعَت  كَراَبَت َو  ِنَمْحَّرلا  اَضِر  ِءاَیْشالا َو  ُبَاب  ُهُحاَتْفِم َو  ُهُماَنَس َو  ِْرمالا َو  ُهَوْرِذ   : » مالسلا هیلع  ُِرقاَْبلا  َلاَق 

ص:122
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؟ دوش یم  نامز  ماما  روهظ  بجوم  یلماوع  هچ  . 34

یـسررب .درک  دـهاوخ  روهظ  زین  نامز  ماما  دوش ، مهارف  هنیمز  نیا  هچنانچ  .دراد  زاـین  بساـنم  طیارـش  هنیمز و  هب  ناـمز  ماـما  روهظ   
یم قفوم  ینامز  ناربماـیپ  .دـنراد  یهجوت  لـباق  شقن  نآ  لـصا  روهظ و  هنیمز  ققحت  رد  مدرم  هک  دـهد  یم  ناـشن  ناربماـیپ  خـیرات 

، تسا يا  هژیو  ياه  هزجعم  نایب و  ياراد  دنک ، یم  روهظ  یتقو  يدهم  ترضح  .دندرک  یم  يراکادف  مه  نانآ  باحـصا  هک  دندش 
یگتـسبمه مالعا  ماما  اب  شیوخ  تاناکما  همه  هارمه  هب  دوخ ، قیال ، دـنمتردق و  دارفا  مامت  دـننیب ، یم  ار  اه  هزجعم  نیا  مدرم  یتقو 

تـسد نیا  زا  ییاه  حالـس  يا و  هشوخ  یمتا و  ياه  بمب  ربارب  رد  نامز  ماما  هک  دوش  یم  داجیا  لاؤس  نیا  یـضعب  يارب  .دننک  یم 
نارگید و ياهورین  لباقم  رد  اه  پوت  اه و  کنات  نیا  میراد ؛ یناوارف  رایـسب  پوت  کنات و  اـم  نـآلا  هک  دـینک  ضرف  دـنک ؟ یم  هچ 
ار شفده  نایب و  دنونش ، یم  اروا  يادص  يدایز  دارفا  دنک ، یم  روهظ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یتقو  دنکب ؟ دناوت  یم  هچ  ایند 

تایاور رد  رگید ، يوس  زا  .دـنراذگ  یم  ماما  رایتخا  رد  ار  ناشیاه  تردـق  مامت  دـننک و  یم  یگتـسبمه  مالعا  ناشیا  اـب  دـننیب ، یم 
« .دهد یم  رارق  سرت  نانمشد  لد  رد  ِبْعُّرلِاب ؛ ُهَرَصَن  : » تسا هدمآ 

ص:123

( يودهم خساپ  شسرپ و   40  ) امن www.Ghaemiyeh.comتهج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 131 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا کچوک  رایـسب  هنومن  دنتفا  یم  تشحو  هب  نانمـشد  )(1) ؛ َبْعُّرلا اوُرَفک  َنیذَّلا  ِبُوُلق  یف  یْقُلنَـس  : ) تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد 
هلأسم یـسک  هچ  دـسرتب ؟ ناریا  زا  اکیرمآ  دـنک  یم  رواب  یـسک  هچ  .دـش  داجیا  یلیمحت  گنج  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  رد  هلأـسم 
ریمعت سدنهم  هک  میدـید  ار  یناسک  .میدوب  یناوارف  یبیغ  ياهدادـما  دـهاش  گنج  ههبج  رد  ام  دـنک ؟ یم  رواب  ار  یبیغ  ياهدادـما 

لمع یعون  یگتسبمه  نیا  .دندرک  ریمعت  ار  ناریا  ياه  کنات  دندمآ و  درگنـسوس  هب  دندرک ؛ رارف  قارع  شترا  زا  دندوب ؛ اه  کنات 
.تسا هداعلا  قراخ 

هب رگم  بـالقنا  لـیاوا  رد  شترا  نـیمه  .تساـم  تـلم  راـیتخا  رد  نـآلا  یلو  دوـب ، نمـشد  يورین  هـک  مدـید  ار  يدارفا  مدوـخ  نـم 
يراک هیبش  .تشاذگ  بالقنا  رایتخا  رد  شصصخت  مامت  پوت و  کنات و  اب  ار  شدوخ  درکن ؟ یگتسبمه  مالعا  یمالـسا  يروهمج 

هیلع يدهم  ترـضح  هب  تبـسن  نآ   نادنمناوت  نادنمتردق و  زا  يرایـسب  ایند و  شترا  درک ، بالقنا  ربهر  هب  تبـسن  ام  شترا  هک  ار 
دیما هلأسم  نیا  هب  ام  دنهد و  یم  رارق  يدهم  ترـضح  رایتخا  رد  تاناکما  مامت  اب  ار  دوخ  هک  يروط  هب  داد ، دـنهاوخ  ماجنا  مالـسلا 

.دراد هجوت  ام  هب  زین  ماما  هچنانچ  میشاب ؛ هتشاد  هژیو  هجوت  ماما  هب  دیاب  میراد و 

ص:124

.151 (، 3  ) نارمع لآ  - 1
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؟ تسیچ جح  رد  ماما  تاقالم  زا  روظنم  . 35

ینعی »(1) ؛ ِماَمِْإلا ُءاَِقل  ِّجَْحلا  ُماَمَت  : » تسا هدمآ  ثیدح  هچنانچ  تسا ؛ هکم  ياه  سرد  تاکرب و  هلمج  زا  دوخ  ماما ، رب  ندش  هضرع 
رگا .دنوش  یمن  حیبست  هناد ، اه  نویلیم  دشابن ، خن  رگا  .دشاب  طابترا  رد  ینامـسآ  ربهر  اب  اج  نآ  هک  دوش  یم  هتفریذـپ  یـسک  جـح 

دوبمک يدوعس  ناتسبرع  رد  ًالوصا  تسیچ ؟ دوبمک  ناملسم  همه  نیا  دوجو  اب  .دنک  یمن  دیلوت  قرب  بآ ، هرطق  اهدرایلیم  دشابن  دس 
رگا .تسا  ینامـسآ  ربـهر  کـی  دوبن  نآ ، گرزب  دوبمک  یلو  دراد ؛ دوـجو  جـح  تعاـمج و  زاـمن  همه  نیا  هک  اـجنآ  رد  تسیچ ؟

.دش دهاوخ  فرطرب  ناناملسم  تالکشم  دنک ، لمع  نآرق  ّصن  هب  يدوعس  روشک 

ياهروشک نامکاح  ایآ  .دوشب  ربهر  دیابن  يراک  فارسا  چیه  )(2) ؛ َنیفِرْسُْملا َْرمَأ  اوُعیُطت  َو ال  : ) دننک لمع  نآرق  هب  اه  ناملسم  رگا 
ْدَق ٍمْوَق  َءاوْهَأ  اوُِعبَّتَت  َو ال  : ) دوش ربهر  دـیابن  دـساف  درف  دـیوگ  یم  نآرق  . (3)( َنیدِسْفُْملا َلیبَس  ِْعبَّتَت  َو ال  : ) دنتسین راکفارسا  یمالـسا 

هک یناسک   (4)( ُْلبَق ْنِم  اوُّلَض 

ص:125

ص 549. ج 4 ، یفاک ، - 1
.151 (، 26  ) ءارعش - 2
.142 (، 7  ) فارعا - 3

.77 (، 5  ) هدئام - 4
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هچنآ یمالسا  ياهروشک  نارادمدرس  هب  ارذگ  یهاگن  اب  .دنوش  رادمدرـس  دیابن  لهاج  دارفا  دنوش ؛ ربهر  دیابن  دنراد ، یبارخ  هقباس 
.دش ناونع  هعماج  مکاح  يربهر و  ياه  هتسیاب  دروم  رد  هک  تسا  ینآرق  تاکن  فالخ  مینک ، یم  هظحالم 

ْوَأ ًاــِمثآ  ْمُْـهنِم  ْعـُِـطت  ــال  َو  : ) دتــسیاب شدوــخ  ياــپ  يور  دــیاب  یمالــسا  هعماــج  دــیوگ : یم  نآرق   (1)( ِِهقوُـس یلَع  يوَتْـساَف  )
یم مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دوب  يربهر  مود  لـصا  دوب و  بتکم  اـم ، دـشر  لوا  لـصا  .دوش  ربهر  دـیابن  رفاـک  راـکهنگ و   (2)( ًاروُفک
هداد نامرف  ادخ  . (3)« ْمُهَرْصَن اَْنیَلَع  اوُضِْرعَی  ْمِِهتَیَالَِوب َو  اَنوُِربُْخیَف  اَنُوتْأَی  َُّمث  اَِهب  اُوفوُطَیَف  َراَجْحَْألا  ِهِذَه  اُوتْأَی  ْنَأ  ُساَّنلا  َِرمُأ  اَمَّنِإ  : » دیامرف
نخس ربانب  .ْمُهَرْصَن » اَْنیَلَع  اوُضِْرعَی  ْمِِهتَیَالَِوب َو  اَنوُِربُْخیَف  اَنُوتْأَی  َُّمث  اَِهب  اُوفوُطَیَف  : » دیخرچب اه  گنـس  نیا  رود  دییایب و  هکم  هب  هک  تسا 

تاقالم وا  اب  مینیبب و  ار  ماما  اج  نآ  رد  ات  دـیخرچب  هکم  رود  هک  تسا  نیا  هکم  هب  نتفر  راثآ  اه و  هفـسلف  رارـسا ، زا  یکی  دـنوادخ 
اَْنیَلَع اوُضِْرعَی  َو  : » تسا ماـما  اـب  هدـعو  یمالـسا و  ياـهروشک  ناراـمج  هینیـسح  اـج  نآ  .تسا  ماـما  اـب  تما  هاـگ  هدـعو  هکم  .مینک 

ار ناشتاناکما  اه و  تردق  دننک و  تعیب  ماما  اب  میتسهوت ؛» اب  ام  همه  اقآ ! : » دنیوگب دیاب  همه  اج  نآ  رد  ْمُهَرْصَن »
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هک هتبلا  دبوکب .!؟ ار  یناهج  رفک  دـنک و  جیـسب  ار  اهورین  نیا  هک  تسین  يردـتقم  ربهر  ایآ  .دـنریگب  رارق  ماما  رایتخا  رد  دنجنـسب و 
عمج و دوخ  رود  ار  قیال  ياهورین  دـهد ؛ یم  هیکت  هبعک  نیمه  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هللاءاشنا  تسه !

.دنک یم  نوگنرس  ار  رفک 
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؟ تسام لامعا  رظان  هنوگچ  نامز  ماما  . 36

ادخ ار  ام  لمع  نآرق  تایآ  ربانب  .دوش  یم  هضرع  يدهم  ترضح  هب  ام  ياهراک  تسا  هدمآ  یفاک  لوصا  رد  هک  یتایاور  ساسا  رب   
هیلع نامز  ماما  هب  ادخ و  ربمایپ  هب  امـش  ياهراک  هک  تسا  هدمآ  تایاور  نیدنچ  رد  .دنناد  یم  مه  نینموم  دـناد ؛ یم  ادـخ  لوسر  و 

مینادب مینزب و  يدنرپ  ودنرچ  فرح  رگا  دندرک ؛ يرادرب  ملیف  ام  هابتشا  زا  هک  مینادب  مینکب و  یهابتشا  رگا  .دوش  یم  هضرع  مالـسلا 
رکف درب و  یمن  نامباوخ  رگید  اًلـصا  دننک ؛ شخپ  دنربب و  بالقنا  ربهر  تمدخ  ار  ام  فرح  دـنهاوخ  یم  هدـش و  طبـض  فرح  نیا 
لاـح رد  هک  میدرک  يراـک  ًـالثم  اـی  تسا ، هتفر  وـل  اـم  ياـه  فرح  زا  یکی  مینادـب  رگا  .مینک  رارف  تکلمم  نیا  زا  دـیاب  مـینک  یم 
ماـمت هک  تسا  هدـمآ  یفاـک  لوصا  رد  .دـنام  دـهاوخن  ناـمتروص  رد  گـنر  سرت  زا  دـنا ، هتفرگ  ار  اـم  سکع  راـک ، نآ  باـکترا 

دناد یم  ار  امش  ياهراک  يدهم  ترـضح  هک  الاح  سپ  دسر ؛ یم  يدهم  ترـضح  تمدخ  دب ، هچ  بوخ و  هچ  ناملـسم ، ياهراک 
: دیـشاب هتـشاد  یهجوت  ناشیا  هب  راب  کی  زور  دنچ  ای  يزور ، لقادح  .دیهدن  ماجنا  یفالخ  دـینک  یعـس  دیـشکب و  تلاجخ  لقادـح 

ینیطـسلف کی  رـس  رب  یلیئارـسا  رفن  دنچ  هک  دـینیبب  یملیف  رد  رگا  .تسا  تحاران  یلیخ  مه  وا  هضرأ » یف  َهللا  َهَّیََقب  ای  ْکیَلَع  َمالَّسلَا  »
، دننکش یم  ار  وا  يوزاب  ناوختسا  گنس  اب  هتخیر و  ناملسم  هاوخ  يدازآ 
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ییادخ وا  تریغ  هک  ارچ  دراد ؛ قادصم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرابرد  ربارب  نویلیم  دینک ، ادیپ  هک  یلاحره 
.تسا

هدرب هدـنک و  ار  هناخ  نز  ياـهالط  هتخیر و  ناملـسم  ریغ  رفن  کـی  هناـخ  هب  رفک  رکـشل  : » دـنتفگ بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  زور  کـی 
یمالـسا روشک  رد  نوچ  اما  هدوبن  ناملـسم  نز  نآ  هک  یلاـح  رد  دراد .» اـج  دریمب ، هصغ  زا  ناملـسم  رگا  : » دومرف ترـضح  .تسا »
ناملـسم هک  دراد  ار  نآ  ياج  نیاربانب  دـشاب  هتـشاد  يراـتفر  نینچ  وا  اـب  دزیرب و  وا  هناـخ  هب  درادـن  قح  یـسک  دـنک ، یم  یگدـنز 

.دریمب هصغ  زا  نآ  ندینش  زا  دنمتریغ 
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؟ تسیچ نامز  ماما  روهظ  طیارش  . 37

مالـسا هک  نیا  هرابرد  میراد  هیآ  دـص  زا  شیب  نآرق  رد  .تسا  مزال  زیچ  هس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  يارب   
.دریگ یم  ارف  ار  ایند  مالـسا  ینعی  هک : تسا  هیآ  نیا  اـه  نآ  نیرت  کـچوک  هک   (1)( هِّلک ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : ) دریگ یم  ارف  ار  ایند 
نوناق . 2 تسا ؛ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  یناهج  ربهر  کی  دوجو  . 1 میراد : زاین  زیچ  هس  هب  رما  نیا  يارب 
یحلاص ياه  ناسنا  دیاب  تسا  حلصم  رظتنم  هک  يا  هعماج  .درادن  دوجو  ًالعف  هک  یناهج  یگدامآ  . 3 تسا ؛ نآرق  نوناق  هک  یناهج 

ار روما  دیایب و  شدوخ ، نامز ، ماما  ات  درک  ربص  ناوت  یمن  دشابن  حلاص  دوخ  یلو  دشاب ؛ حلصم  رظتنم  ناسنا  دوش  یمن  .دشاب  هتشاد 
رد نامدوخ  مه  میـشاب و  ماما  رظتنم  مه  .مینک  یم  نشور  غارچ  نامدوخ  مه  بش  اما  میتسه ؛ دیـشروخ  رظتنم  ام  ًالثم  دـنک  حالـصا 

.مینک شالت  روما  حالصا  راظتنا و  هنیمز 

یـسک دروم  رد  تایاور  نیا  .تسا  هابتـشا  دـنک ، یتضهن  ای  تکرح و  نامز ، ماما  مایق  زا  لبق  یـسک  رگا  هک  دـننک  یم  رکف  یـضعب 
نیا رد  دـنک ؛ توعد  شدوخ  يوس  هب  ار  مدرم  دـنک و  مایق  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مایق  زا  لـبق  هک  تسا 

ات دنک  مایق  یسک  رگا  اما  تسا ؛ توغاط  زین  شدوخ  لطاب و  شمایق  تروص 
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سپ دـشاب  روط  نیا  رگا  نک ؛ هزرابم  ملاظ  اب  هک  میراد  نآرق  رد  ام  .تسین  لطاب  مایق  نیا  دوش ، مهارف  يدـهم  ترـضح  يارب  هنیمز 
ار روما  همه  دـیآ و  یم  شدوخ  ماما  هک  دـش  یفخم  رکفت  نیا  تشپ  ناوت  یمن  دوش ؟ یم  لـطاب  ملظ  هیلع  ماـیق  هب  طوبرم  ثیداـحا 
، رکنم زا  یهن  ندـیبوک ، ملظ  ناهد  رد  مولظم ، زا  عافد  تسیچ ؟ يارب  مولظم  زا  عافد  هرابرد  تاـیآ  همه  نیا  سپ  دـنک ؛ یم  تسرد 

ناکت دـیوگ : یم  هک  دـیدید  یثیدـح  رگا  .دـیایب  اقآ  دوخ  اـت  درک ، لـیطعت  ار  نآرق  ناوت  یم  رگم  عاـفد ؛ یمالـسا ، دودـح  يارجا 
تایآ اب  ثیدح  نیا  نوچ  دیبوک ؛ راوید  هب  دـیاب  ار  ثیدـح  نیا  هک  دـینادب  دـنک ، یم  تسرد  ار  زیچ  همه  دـیآ و  یم  اقآ  دـیروخن ؛

نارادمدرـس دارفا و  یخرب  کش  نودـب  .نک » تیاـمح  مولظم  زا  گـنجب و  ملاـظ  اـب  : » دـنک یم  دـیکأت  نآرق  .تسین  ناـسکی  نآرق 
ياه ثیدح  نیا  ات  دنداد  یم  لوپ  توغاط  رابرد  هب  هتسباو  يا  هدع  هب  نیاربانب  دننک  ناشدوخ  هدرب  ار  مدرم  دنتـساوخ  یم  یتوغاط 
عبنم میوگب  مناوت  یمن  دشاب ! هدرک  تیـصعم  هچرگ  نک ، تعاطا  ریما  زا  دـیوگ : یم  هک  میراد  ثیدـح  .دـنزاسب  ار  غورد  هب  یلعج 
دـض هک  ار  یثیدح  دیاب  یمالـسا  ربتعم  دنتـسم و  ثیداحا  ربانب  .دز  شتآ  دـیاب  ار  اه  ثیدـح  نیا  .تسا  یباتک  هچ  رد  ثیداحا  نیا 
درک رواب  دیاب  میلـس  لقع  مادک  اب  .دز  راوید  هب  ناوت  یم  هتفگ ، ار  ثیدـح  نآ  هک  مه  ار  یـسک  زغم  دـیبوک و  راوید  هب  تسا  نآرق 
ال : ) دیوگ یم  نآرق  دهد ! ماجنا  دهاوخ ، یم  يراکره  توغاط  تموکح  ریما و  میراذگب  مینک و  مایق  دیابن  يدهم  مایق  زا  لبق  هک 
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رد نکن و  تعاطا  دـساف  مدآ  زا  دـیوگ : یم  نآرق  یتقو  نکن !» تعاطا  دـنک ، یم  هانگ  هک  یـسک  زا  ؛(1)  اروُفک ْوَأ  ًاـِمثآ  ْمُْهنِم  ْعُِطت 
دیز مایق  بلطم  نیا  دیؤم  .درب  نیب  زا  دیبوک و  راوید  هب  ار  اه  ثیدح  نیا  دیاب  نیاربانب  نکب ؛ تعاطا  هک  تسا  هدمآ  یلعج  ثیدـح 

اب ورب  هک  دندومرف  یم  دوخ ، همئا  یهاگ  .دـندرک  تیامح  وا  زا  زین  ام  ناماما  درک و  مایق  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  رـسپ  دـیز ، .تسا 
هک مهدب  لیکشت  یباسح  تموکح  دیاب  میآ  یم  یتقو  نم  .میایب  نم  هک  تسین  حالـص  اریز  مهد ؛ یم  ار  وت  جرخ  گنجب ، توغاط 

يارب یهاگتساخ  دناوت  یم  روهظ  زا  لبق  مایق  نیاربانب  .ورب  ولج  وت  ًالثم  مینزب ، یلیس  کی  هک  نیا  يارب  اما  تسین ؛ هدامآ  طیارش  نآ 
.دنک مهارف  ار  روهظ  هنیمز  دشاب و  روهظ 
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؟ داد دهاوخ  يور  یقافتا  هچ  دیایب ، نامز  ماما  یتقو  . 38

: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  اهنآ  هلمج  زا  ناوت  یم  هک  تشاد  دهاوخ  لابند  هب  ار  یفلتخم  تاقافتا  نامز  ماما  روهظ 

؛ دننک یم  ادیپ  یلقع  دشر  مدرم  نامز  ماما  ندمآ  اب  فلا )

مدرم رـس  يور  یتسد  دـیایب  هک  ماـما  (1) ؛ ْمُهُماَـلْحَأ ِِهب  ْتَلُمک  ْمَُهلوُقُع َو  اَِـهب  َعَمَجَف  ِداَـبِْعلا  ِسوُءُر  یَلَع  ُهَدَـی  َعَـضَو   اَـنُِمئاَق  َماَـق  اَذِإ  »
ِیف َهَمکِْحلا  َنَْوتُْؤت  : » تسا هدمآ  تایاور  رد  هچنآ  قبط  هک  دننک  یم  دشر  مدرم  يردق  هب  .دننک » یم  ادیپ  یلقع  دشر  مدرم  دـشکب ،
هناخ رد  اـه  نز  ینعی   (2)  « ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِهَّنُـس  َیلاَعَت َو  ِهَّللا  ِباَتِکب  اَِهْتَیب  ِیف  یِـضْقََتل  َهَأْرَْملا  َّنِإ  یَّتَح  ِِهناَمَز 

.دننک یم  ادیپ  تواضق  تردق 

.دوش یم  مکحم  تخـس و  نهآ  لثم  ماما  نارادفرط  نامیا  .دنبای  یم  مه  یمـسج  تردق  یلقع ، دشر  نیا  هیاس  رد  دـیآ  یم  رظن  هب   
اب اه  نآ  زا  رفن  کی 
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يوق هدارا  ياراد  یلو  دشاب ؛ ریپ  تسا  نکمم  دشاب ، نامز  ماما  رای  دناوت  یمن  هدارا  تسس  فیعض و  مدآ  .دوش  یم  فرط  رفن  لهچ 
.دوب دهاوخ 

یم هیکت  هبعک  هب  دروآ و  یم  فیرـشت  هکم  هب  نامز  ماما  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  ایبنا  هراصع  ناـمز  ماـما  ب )
هک دنیبب  ارم  دنیبب ، دهاوخ  یم  ار  ایلوا  زا  کیره  سکره  دنیبب و  ارم  دنیبب ، ار  مدآ  ترـضح  دهاوخ  یم  سکره  دیامرف : یم  دهد و 

« .متسه ایبنا  هراصع  نم 

ماش قارع و  نیب  نز  کـی  (1) ؛ ...ماشلا قارعلا و  نیب  هأرملا  یـشمت  : » دـنوش یم  نابرهم  مه  اب  مدرم  دـنک ، روهظ  هک  نامز  ماـما  ج )
«. دش دهاوخن  داجیا  وا  يارب  یتمحازم  چیه  هک  یلاح  رد  دنک  یم  ینالوط  یترفاسم 

ص:134

ص 115. لوقعلا ، فحت  - 1

( يودهم خساپ  شسرپ و   40  ) امن www.Ghaemiyeh.comتهج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 159زکرم  هحفص 142 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12625/AKS BARNAMEH/#content_note_134_1
http://www.ghaemiyeh.com


؟ دیآ یم  تسد  هب  یهار  هچ  زا  نامز  ماما  تیاضر  . 39

درلکمع زا  نامز  ماما  تیاضر  بلج  هب  مامتها  .ددرگ  یم  ناشیا  زا  لاعتم  دنوادخ  يدونشخ  بجوم  نارظتنم ، زا  نامز  ماما  تیاضر 
ماما يارب  یناشفناج  ادخ و  هار  رد  داهج  جوا  رد  یتح  هک  نانچ  نآ  تسا  هتفرگ  رارق  ناشیا  هجوت  بجوم  هراومه  تیالو ، نایوپهر 

اه نآ  رس  ماما  دنداتفا و  یم  نیمز  هب  اروشاع  زور  یتقو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  زا  یـضعب  لاثم  يارب  دنا ؛ هدوبن  لفاغ  نآ  زا 
یم رظن  هب  سپ  يدـش »؟ یـضار  نم  زا  ایآ  (1) ؛ یِّنَع َْتیَـضْرَأ  : » دـنتفگ یم  ترـضح  هب  باطخ  ناـنآ  تفرگ ، یم  دوخ  نماد  هب  ار 

: دیسرپ ار  هتکن  نیا  دیاب  لاح  .تسا  یمهم  رایسب  لاؤس  هک  دسر 

ماما تیاضر  لماع  دنچ  تایاور ، میرک و  نآرق  ساسا  رب  تسا ؟ مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تیاضر  يدونشوخ و  بجوم  ییاهراک  هچ 
: دراد لابند  هب  ار  نامز 

شلوسر ادخ و  )(2) ؛ ُهوُضُْری ْنَأ  ُّقَحَأ  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  َو  : ) دیامرف یم  نآرق  .مینک  یضار  نامدوخ  زا  ار  وا  ربمایپ  ادخ و  دیاب  ادتبا  لوا :
نامز ماما  دندش ، یضار  ام  زا  اه  نآ  رگا  و  .مینک » یضار  ار  اه  نآ  ام  هک  دنتسه  رتراوازس  رت و  قح  يذ 
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یـضار ادـخ  زا  اه  نآ  تسا و  یـضار  اه  نآ  زا  ادـخ  )(1) ؛ ُْهنَع اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهَّللا  َیِـضَر  : ) دـیامرف یم  نآرق  .دوـش  یم  یـضار  مه 
ربارب رد  عوضخ  عوشخ و  ریـسم  رد  ار  وا  لاعتم ، دـنوادخ  زا  ناـسنا  يدـنم  تیاـضر  دـهد  یم  ناـشن  میرک  نآرق  یـسررب  دنتـسه .»

زا سرت  اوقت و  ساـسا ، نیا  رب   (2)( ُهَّبَر َیِـشَخ  ْنَِمل  ِکلذ  : ) دـیامرف یم  هّللا ،» یـضر   » زا سپ  نآرق  .دـهد  یم  رارق  ملاع  راگدرورپ 
ثیدح رد  تبسانم  نیمه  هب  .تسا  لاعتم  دنوادخ  تیاضر  بلج  يارب  مهم  یلماع  اوقت  هجیتن  رد  دوش ؛ یم  وا  تیاضر  بجوم  ادخ 

«. دنک هشیپ  عرو  اوقت و  دیاب  تسا ، مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رظتنم  سکره  : » تسا هدمآ 

، تسا حلـصم  رظتنم  هک  یـسک  .دنـشاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رظتنم  دنناوت  یمن  راک  هنگ  مرجم و  دارفا  نیاربانب 
.دشاب یحلاص  درف  زین  دوخ  دیاب 

لداع اوقتاب و  دـهتجم  زا  وا  تبیغ  نامز  رد  تسا  هدومرف  شرافـس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  هک  روط  ناـمه  مود :  
.مینک تعاطا 

جراـخم هک  تسا  بجاو  مزـال و  رظتنم  صخـش  رب  میروآ  تسد  هب  لـالح  يزور  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تیاـضر  يارب  موـس :  
نیا هک  ارچ  تسا ؛ مزال  سمخ  دننام  یعرـش  بجاو  قوقح  تخادرپ  لالح ، يزور  نتـشاد  يارب  .دشاب  كاپ  لالح و  شا  یگدـنز 

دش و دهاوخ  مالسا  يایند  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  تفرعم  تیودهم و  هژیو  هب  یمالـسا  فراعم  جیورت  زا  ینابیتشپ  بجوم  رما 
.دهد تاجن  یگنهرف  تیمورحم  زا  ار  یمالسا  هعماج  دناوت  یم 
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یعون هب  دماجنا و  یم  تیودهم  هب  تبسن  يرگن  یحطـس  هب  نآ ، زا  تلفغ  هک  تسا  يا  هفیظو  نامز  ماما  هب  تبـسن  تفرعم  شیازفا 
.دنک یم  رود  نآ  یعقاو  درکراک  زا  درب و  یم  ییارگ  ماوع  يوس  هب  ار  هزومآ  نیا 

ياعد نیـسای ، لآ  ترایز  هبدـن ، ياعد  هژیو  هب  تارایز ، هیعدا و  هار  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  هجوت  مراـهچ :
.تسا هدش  شرافس  تبیغ  رصع  رد  اهاعد  نیا  اب  تفلا  سنا و  هب  مه  ثیداحا  هک  دشاب  یم  قیرغ  ياعد  تفرعم و  ياعد  دهع ،

هئابآ �یلَع  ِْهیَلَع َو  ُکتاوَلَص  نسحلا  نب  هّجُْحلا  کِِّیلَِول  ْنک  َّمُهَّللا   » فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یتمالس  ياعد  ندناوخ   
زا هک  اًلیِوَط » اَهِیف  ُهَعِّتَُمت  ًاعْوَط َو  کَضْرَأ  ُهَنکُْـست  یَّتَح  ًاْنیَع  اًلِیلَد َو  ًارِـصاَن َو  ًادـِئاق َو  ًاِظفاَح و  ًاِّیلَو َو  ٍهَعاَس  ِّلک  ِیف  ِهَعاَّسلا َو  ِهِذَـه  ِیف 

.دشاب یم  بولطم  رایسب  تسا و  روهظ  يارب  هدراو  ياهاعد  هلمج 

دنوادخ .تسا  لمع  نتـشادن  هلزنم  هب  اوقت  تیاعر  مدع  هک  ارچ  دراد  لابند  هب  ار  نامز ، ماما  تیاضر  زین  یهلا  ياوقت  تیاعر  مجنپ :
ناوت یمن  نیاربانب  .دریذپ ؛» یم  ار  بوخ  لمع  نیقتم  زا  دـنوادخ  هنیآ  ره  َنیقَّتُملا ؛ َنِم  ُهللا  لَّبَقَتَی  امَّنِإ  َلاق  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد 

.دشاب هتشاد  ار  نامز  ماما  تیاضر  بلج  ییاناوت  درادن ، اوقت  هک  يدرف  تشاد  راظتنا 

ناضمر هام  مارتحا  هب  رگا  .دومن  یسررب  هدش ، هتفرگ  هک  ییاه  هزور  رد  ًالثم  تادابع و  رد  ار  نآ  راثآ  ناوت  یم  اوقت  یبایزرا  يارب   
رت مک  میتفگ  ازسان  رت  مک 
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یلمع نینچ  .تسا  هتـشاذگ  رثا  ام  رب  ناضمر  هام  رد  دوجوم  ياوقت  کش  نودـب  میدیـشوپ ، مشچ  هاـنگ  زا  رت  تحار  میدرک ، تبیغ 
.دوش یم  يرادیرخ  دنوادخ  يوس  زا  تمایق  رد  ددرگ و  یم  ربتعم  اوقتاب 

، دـشاب هدـش  ماجنا  اوقت  يور  زا  هک  یلمع  مه  تماـیق  رد  تسا ؛ فرـصم  لـباق  ربتعم و  درادناتـسا  يـالاک  اـیند  رد  هک  روط  ناـمه   
.ددرگ یم  هتفریذپ 

عناوـم زا  تسا  مزـالروهظ  نیتـسار  نارظتنم  رب  نیارباـنب  تسا ؛ ساـنلا  قـح  زا  زیهرپ  يراـگزیهرپ ، تیاـعر  مـهم  ياـه  قادـصم  زا   
.دنیامن يرود  نآ  زا  هدومن ، زیهرپ  سانلا  قح  دننام  نامز ، ماما  تیاضر 
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؟ دراد یشقن  هچ  یتسه  ياقب  رد  نامز  ماما  . 40

شلها نیمز  دشابن ، نیمز  رد  ادـخ  تجح  رگا  اِهلْهَِاب ؛ ُضرَْالا  تَخاَسل  َهَّجُْحلا  َالَول  : » تسا هدـمآ  تایاور  رد  لاؤس  نیا  هب  خـساپ  رد 
ِضْرَـألا ِیف  اَّم  مَکل  َقَـلَخ  ( ؛» ْمَکل َرَّخَـس  « ؛» ْمَکل َقَـلَخ  : » دـیامرف یم  مـیرک  نآرق  زا  یتاـیآ  دـنوادخ  .درب » یم  ورف  دوـخ  ماـک  رد  ار 

نآرق رد  هک  نانچ  تسا ؛ ایند  رد  یهلا  ياهرفیک  لماع  ملظ ، هانگ و  تایآ  تایاور و  ساـسا  رب  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا   (1) (. ًاعیِمَج
ملظ و رطاخ  هب  لاعتم  دـنوادخ  هچنانچ  ساسا  نیا  رب  )(2) ؛ ٍهَّبآَد نِم  اَْهیَلَع  كََرت  اَّم  مِهِْملُِظب  ساّنلا  ُهللا  ُذِخاَُؤی  َْول  : ) تسا هدـمآ  میرک 
هب هک  ار  ییاه  تمعن  دنام و  دهاوخن  یقاب  نیمز  يور  يا  هدنبنج  چیه  یهلا  باذع  تدش  زا  دـیامن ، هذـخاؤم  ار  اهنآ  ناگدـنب  متس 
اب اه  ناسنا  تمعن  زا  راشرـس  یگدنز  نایم ، نیا  رد  هجوت  لباق  بلطم  .تفرگ  دهاوخ  سپ  زاب  وا  زا  دـنا  هدـش  هدـیرفآ  ناسنا  رطاخ 
رد هک  تسا  یلماع  ببـس  هب  یهلا  باذـع  زا  ناـسنا  ندوب  نمیا  هک  میباـی  یم  رد  نآ  رد  لـمأت  زا  هک  تساـهنآ  ناوارف  هاـنگ  دوجو 

نآ زا  یهلا  تجح  ناونع  هب  تایاور  میرک و  نآرق 
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: تسا هدمآ  هراب  نیا  رد  زین  میرک  نآرق  رد  تسا  هدش  دای 

رـشب يارب  ناـهج  .یتـسه  مدرم  نیب  رد  وت  نوـچ  )(1) ؛ ْمِهِیف َتنَأَو   ) اریز دـنک ؛ یمن  باذـع  ار  مدرم  ادـخ  ْمَُهبِّذَُـعِیل ) ُهّللا  َناک  اَـمَو  )
مه رـشب  هدش و  قلخ  رـشب  يارب  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  ره  ینعی  ًاعیمج ؛» « ؛ (2)( ًاعیِمَج ِضْرَألا  ِیف  اَّم  مَکل  َقَلَخ  : ) تسا هدش  هدـیرفآ 
هدش هدیرفآ  ادخ  یگدنب  يارب  مه  ام  ام و  يارب  یتسه  (3) ؛) نوُدبْعَِیل ّالا  َسنِْإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَمَو  : ) تسا هدش  هدیرفآ  تدابع  يارب 

میهاوخ دوبان  همه  دنک ؛ نامتازاجم  دناشکب و  هبـساحم  هب  دنک ، هذخاؤم  ار  ام  نامناهانگ  رطاخ  هب  دهاوخب  ادخ  رگا  نآرق  ربانب  .میا 
مدرم نیب  رد  ربمایپ  دوجو  رطاخ  هب  اهنت  نیا  دنک و  یمن  دوبان  ار  همه  ادـخ  نامندوب  راک  هانگ  دوجو  اب  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـش ؛
خساپ رد  دوش  یمن  تیب  لها  ریاس  لماش  تسا و  ربمایپ  صخـش  يارب  َْتنَا » َو  : » دیوگب یـسک  تسا  نکمم  . (4)( ْمِهِیف َتنَأَو  : ) تسا

رد .تسا  ادخ  یلو  ناونع  هب  ربمغیپ  صخش  ینعی   (5)« ُِمتْخَی ْمِکب  ُهَّللا َو  َحَتَف  ْمِکب   » ای َّرُّضلا » ُفِشکَی  َّمَْهلا َو  ُسِّفَُنی  ْمِکب  : » تفگ دیاب 
یلو ماقم  نیا  دوش و  یم  باذع  عفر  ثعاب  هک  تسا  تلاسر  ماقم  توبن و  ماقم  هکلب  تسین  مهم  صخش  اجنیا  
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يارب ار  همه  مییوگ ، یم  ربـمغیپ  يارب  اـم  هک  ار  یتافـص  هریبـک  هعماـج  تراـیز  ساـسا  رب  .تسا  هدیـسر  مه  وا  تیب  لـها  هب  یهّللا 
هکنیا نآ  دراد و  دوجو  توافت  کی  طقف  نایم  نیا  رد  میتسه ، لئاق  مه  يدهم  ترضح  يارب  ار  همه  میتسه ؛ لئاق  مه  نینمؤملاریما 

: دومرف مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینـس ، هعیـش و  هتفگ  ربانب  .دش  یم  یحو  ربمغیپ  هب  طقف 
(1)« يِدَْعب َِّیبَن  َال  ُهَّنَأ  دوب : دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  دعب  هک  نیا  رگم  يراد ؛ ارم  تاماقم  همه  وت  »

دیعبت هقطنم  زا  ار  وت  دنهاوخ  یم  ناکرـشم   (2)( ِضْرَألا َنِم  کَنوُّزِفَتْـسََیل  ْاوُداک  نِإَو  : ) دومرف ربمایپ  هب  باطخ  يا  هیآ  رد  دـنوادخ 
.دوش یم  ور  ریز و  مه  هکم   (3)( اًلِیلَق اَّلِإ  کَفالِخ  َنُوثَْبلَی  اَّل  اًذِإ  : ) یشابن هکم  رد  وت  رگا  اّما  دننک !

ارچ هک  دوش  حرطم  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  .هن  رگید  راب  درک و  بضغ  ادـخ  راب  کـی  دـش  هلمح  هبعک  هب  هبترم  ود  خـیرات  لوط  رد 
مدرم هب  تخاس و  يا  هبعک  هک  دوب  یهاشداپ  ههربا  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد  درکن ! بضغ  يرگید  راـب  درک و  بضغ  راـب  کـی  ادـخ 
سپ دـیدرگ ؛ ییانتعا  یب  تراسج و  وا  هبعک  هب  اّما  دـینک ؛»! فاوط  متخاس ، روشک  رد  نم  هک  يا  هبعک  رود  هکم ، ياـج  هب  : » تفگ

نآرق رد  دنک ؛ بارخ  ار  هبعک  تفرگ  میمصت  داد و  لیکشت  يراوس  لیف  رکشل 
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ییاه راوس  لیف  درک »!؟ هچ  لیف  باحصا  اب  ادخ  هک  ینیب  یمن  ایآ  )(1) ؛ ِلیِْفلا ِباَحْصَِأب  کُّبَر  َلَعَف  َْفیک  رت  َْملَأ  : ) تسا هدمآ  نینچ 
هک لیّجس  سنج  زا  دوش  یم  هتفگ  کچوک  گنـس  هب  هراجح »  » (2)( ٍلیِّجِـس نِّم  ٍهَراَجِِحب  مِهیِمَْرت  : ) دننک بارخ  ار  هبعک  دندمآ  هک 
زا هزیر  گنـس  نیا  ، (3)( ٍفْصَعک ْمُهَلَعَجَف  : ) دـندش یم  هدـش  دروخ  هاـک  دـننام  دارفا  دروخ  یم  اـه  نآ  رـس  هب  یتقو  نآرق  ریبعت  هب 

ناوت یم  ماما  دـیاوف  راثآ و  هرابرد  نیا  رباـنب  دـش ؛ یم  ردوپ  دروخ ، یم  سک  ره  خـم  هب  رت ، کـچوک  دوخن  زا  دوب  رتگرزب  سدـع 
نآرق رد  .دوب  ندـیزرل  لاح  رد  ًامئاد  نیمز  دوبن  اه  هوک  رگا  دـیوگ : یم  نآرق  .تسا  نیمز  يارب  اـه  هوک  دـننام  وا  دوجو  هک  تفگ 

اه هوک  .تسا  ندـیزرل  لاـح  رد  هشیمه  نیمز  تسوپ  هک  تسا  يروط  نیمز  نورد  یگتخادـگ  . (4)( ْمِکب َدیِمَت  : ) تسا هدمآ  میرک 
ياه بیـسآ  دشابن ، ردپ  هیاس  رگا  یلو  دـنکن ؛ لابتوف  شا  هچب  اب  تسا  نکمم  هک  ریپ  يردـپ  دـننام  دـنا ؛ هتـشاد  هگن  ار  هتـسوپ  نیا 

، یفرـشا یندم ، هللا  تیآ  لثم  تفر ، یم  ههبج  هب  املع  زا  يدرمریپ  یهاگ  گنج  مایا  رد  .درک  دهاوخ  دیدهت  ار  وا  يدایز  یعامتجا 
یمن دنچره  دنتفر و  یم  اه  هدنمزر  نیب  مزر  سابل  اب  یتح  ینیکـشم  هللا  تیآ  بیغتـسد و  هللا  تیآ  دـننام  اهنآ  زا  یـضعب  .یقودـص 

دیدجت بجوم  ههبج  رد  اهنآ  روضح  نیمه  اّما  دننک ؛ تیلاعف  یجیسب  ناگدنمزر  ياپمه  دنتسناوت 
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.1 (، 105  ) لیف - 1

.4 (، 105  ) لیف - 2

.5 (، 105  ) لیف - 3
.15 (، 16  ) لحن - 4
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.دوب  رفن  نارازه  هیحور 

تکرب زا  نیا  دریگ و  یمن  تروص  نارواب  يدهم  باذع  رد  لیجعت  تسا ، تما  نایم  رد  يدـهم  ترـضح  هک  ینامز  ات  يور ، ره  هب 
يارب هراومه و  دـنوادخ  هک  دوش و  یم  دـیکأت  اعد  رد  وا  روهظ  یتمالـس و  يارب  ور  نیا  زا  .تسا  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  يدوجو 

تظفاحم نانمـشد  همه  زا  دوخ  یهلا  تیالو  رد  ار  وا  دـهد ، رارق  دوخ  صاخ  تیانع  دروم  ار  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هشیمه 
هولج ملاع  مامت  رد  شروهظ  ددرگ و  رقتـسم  نیمز  رد  هکنیا  ات  دـهد  رارق  دوخ  ترـصنو  يرای  دروم  هدرک و  شا  ییامنهار  دـیامن ،

.دراپسب وا  هب  ار  یهلا  تموکح  دوش و  رگ 

.تسا هدش  شرافس  هیصوت و  ردق  بش  رد  هژیو  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یتمالس  ياعد  ندناوخ  رب  تیاور  رد 

زا ییاه  زارف  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  ماما  نآ  هجوت  دروم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  صاخ   ترایز  ناونع  هب  زین  نیـسای  لآ  ترایز 
« .ِهنیِد َناَّیَد  ِهَّللا َو  َبَاب  اَی  ْکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِِهتاَیآ  َِّیناَّبَر  ِهَّللا َو  َیِعاَد  اَی  ْکیَلَع  ُماَلَّسلا  سی  ِلآ  یَلَع  ٌماَلَس  : » تسا هدمآ  نینچ  ترایز  نیا 

يریـسم تسا و  فراعم  همه  هزاورد  تیودـهم  رگید  ینایب  هب  تسا ؛ لاـعتم  دـنوادخ  اـب  یطاـبترا  ياـه  هار  رگ  ناـشن  يدـهم  ماـما 
رد دوش و  یم  لاعتم  دـنوادخ  اـب  مکحم  یطاـبترا  ققحت  بجوم  وا  هب  هجوت  .دـشاب  یم  یهلا  سدـق  تحاـس  هب  دورو  يارب  هتـسیاش 

هب ندیسر  رد  مدرم  يامنهار  نیمز و  رد  لاعتم  دنوادخ  تجح  وا  هک  ارچ  دنک ؛ یم  کمک  هعماج  هب  ادخ  اب  طابترا  يرارقرب 
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هب يربهر  مّظعم  ماقم  نیمه  يارب  .تسا  دنمشزرا  ینغ و  رایسب  ییاوتحم  رظن  زا  نیسای  لآ  ترایز  يور ؛ ره  هب  .تسا  یهلا  فادها 
رب مارحا  سابل  یتقو  تافرع ، نابایب  رد  نابرق و  دیع  بش  رد  دنا ، هدرک  شرافس  دنوش ، یم  فرشم  همّرکم  هکم  هب  هک  ییاه  یجاح 

مایا رد  لاس  ره  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تایاور  ربانب  هک  هژیو  هب  .دـیناوخب  ار  ترایز  نیا  نامـسآ  ریز  نابایب و  رد  دـیراد ، نت 
نآ هب  دـیتسه ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هیاسمه  نوچ  اـج  نآ  رد  دـندومرف : ناـشیا  .دنتـسه  هکم  رد  جـح ،

.دیناوخب ار  نیسای » لآ   » ترایز دینک و  مالس  ترضح 

تجح قح و  هب  ماـما  زا  ینید  ياـه  هزومآ  هب  لـمع  رد  زگره  نیتـسار  ناملـسم  تماـما ، هلأـسم  هب  مالـسا  هژیو  ماـمتها  هب  هجوت  اـب   
تیریدم و هک  یسک  لیلد ، نیمه  هب  .دشاب  هدرک  نییعت  ار  نآ  ادخ  طقف  هک  دریذپ  یم  ار  یتموکح  دوش و  یمن  ادج  لاعتم  دنوادخ 
ای هیواعم  هار  زا  دنهاوخب  مدرم  هک  تسا  نآ  لثم  رکفت ي  نینچ  درادن و  نید  دریذپب ، رگمتس  ربهر  قیرط  زا  ار  ینید  هعماج  يربهر 

ندـش لـطاب  نید و  زا  فارحنا  زج  يا  هجیتن  درادـن و  ناـکما  نیا  هک  تسا  یعیبـط  .دـننک  لـمع  مالـسا  نیئآ  هب  هیما  ینب  تموکح 
سیئر یلو  دننک ؛ هیرگ  ادخ  فوخ  زا  زامن  رد  دنناوخب و  بش  زامن  مدرم  همه  رگا  : » تسا هدمآ  تیاور  رد  هک  نانچ  درادن ؛ لامعا 

؛ دنـشاب هتـشاد  مه  یبوخ  درکلمع  نانآ  هچرگ  مرب ؛ یم  منهج  هب  ار  مدرم  نیا  مسق  هللاو  دیامرف : یم  دنوادخ  دـشاب ، توغاط  اه  نآ 
ماظن نوچ  دنـشاب ،) راکهنگ   ) دنـشاب ملاظ  مدرم  کت  کت  هچرگ  مشخب ؛ یم  ار  اه  نآ  تسا ، لداع  ناشماما  ربهر و  هک  یمدرم  اـما 

؛ دشاب وا  تجح  یلو و  ادخ ، هار  زا  دیاب  طقف  يربهر  تیریدم و  نیاربانب  تسا ؛» یهلا  یماظن  اهنآ 
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باطخ اه  نآ  زا  یکی  .دندوب  یتشهب  اهنآ  همه  هک  ارچ  دندیدنخ ؛ یم  دندوب و  داش  اروشاع  بش  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای 
ربهر مالـسلا  هیلع  نیـسح  هک  یلاح  رد  مینکن ، یخوش  ارچ  دیتفگ : تسا ! اروشاع  بش  بشما ، دینکن ؛ یخوش  تفگ : شناتـسود  هب 
دیزی ربهر  رگا  یلو  دشاب ؛ هدنخ  یخوش و  رگا  یتح  دنک ، یم  ادیپ  شزرا  زیچ  همه  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربهر  رگا  تسا ! ام 

.درادن شزرا  اج  نآ  رد  مه  بش  زامن  دشاب ،

!« دینک اهر  ار  وا  تسین ، یبوخ  مدآ  ینالف  اقآ ! : » تفگ دمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  یـسک  : » تسا هدمآ  يرگید  تیاور  رد 
اب تفگ : دراد »؟ یلاکشا  هچ  وا  : » دومرف مالسلا  هیلع  ماما  .ینالف » ای  نم  : » تفگ باوج  رد  تسا »!؟ بوخ  یـسک  هچ  سپ ، : » دومرف

یـضعب دـنچ  ره  هک  دـنامهفب  وا  هب  هک  نیا  يارب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  درادـن !  یبوـخ  نانیـشنمه  .تـسا و  هدـش  قـیفر  دـب  ياـه  مدآ 
نادنمتـسم هب  کـمک  يارب  وا  زا  داتـسرف و  وا  هب  يا  هماـن  تسه  زین  ییاـه  تیلـضف  ياراد  اـما  تسا ؛ طـلغ  صخـش  نآ  ياـهراکزا 

يروآ عمج  یهجوت  لباق  کمک  دـب ، حالطـصا  هب  ياه  مدآ  ناـمه  زا  هماـن  تفاـیرد  زا  سپ  زین  صخـش  نآ  .درک  لوپ  تساوخرد 
بوخ حالطصا  هب  صخش  نامه  هب  ار  همان  نیمه  قافتا  نیا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .داتـسرف  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  درک و 

مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  يراـی  زا  يا  هناـهب  هب  شناتـسود  وا و  یلو  درک ؛ کـمک  تساوـخرد  نادمتـسم  يارب  زین  وا  زا  داتـسرف و 
نیا رد  لـمأت  تقد و   (1) .تسا یبوخ  صخـش  وا  میوگ  یم  نیمه  يارب  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما  نآ  زا  سپ  .دـن  دومن يراددوـخ 

دراد یهاگآ  یبوخ  هب  هعماج  درفا  نطاب  زا  مالسلا  هیلع  ماما  دهد  یم  ناشن  ثیدح 
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تبحم يور  زا  ناشیا  اب  هراومه  دراد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارادتسود  هب  هک  يا  هژیو  تیانع  یهلا و  هعساو  تمحر  يور  زا  یلو 
دنوادخ تساپرب و  یتسه  ماظن  وا  دوجو  نمی  هب  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  هژیو  هب  دیامن ؛ یم  دروخرب  یتسود  و 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  زا  یعیقوت  رد  هراب  نیا  رد  .دـنک  یم  يراـی  تالکـشم  رد  ار  نایعیـش  وا  تکرب  هب  لاـعتم 
« .دندرب یم  نیب  زا  ار  امش  نانمشد  دوبن ، امش  يارب  نم  ياعد  رگا  : » تسا هدمآ 

هب رواب  زین  دـنیب و  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ار  ام  ياهراک  هک  نیا  هب  داقتعا  .دـنک  یم  ظفح  ار  امـش  نم  ياعد 
رییغت لکـش  نیرتهب  هب  ام  راتفر  هک  دـنک  یم  باجیا  دـنک ، یم  هظحالم  ار  ام  ياهراک  راب  ود  ای ، کی  يا  هتفه  ربمایپ  هک  بلطم  نیا 
هریـس اب  هک  میئامن  راتفر  يا  هنوگ  هب  تسا  مزال  دوش  یم  هضرع  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تمدخ   ام   لامعا  هک  مینادـب  ام  رگا  دـبای ،

لح ام  تالکـشم  دـنک  رظن  ام  هب  ادـخ  تجح  رگا  هک  دروآ  مهارف  ار  ترـضح  نآ  يدونـشخ  تاـبجوم  دـشاب و  گـنهامه  ناـشیا 
ینعی ِمتْخَی » ْمِکب  « ؛» ُهَّللا َحَتَف  ْمِکب  « » َّمَْهلا ُسِّفَُنی  ْمِکب  : » تسا هدمآ  زین  هعماج  ترایز  رد  بلطم   نیا  هب  هراشا  تهج  هب  دـش  دـهاوخ 

.تسوا تسد  رد  تالکشم  لح  دیلک  تسا و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رایتخا  رد  یتسه   دیلک  نایاپ و  زاغآ ،
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ذخآم عبانم و 

میرک نآرق  .1

.ش 1384 نایراصنا ، اضرلا ، رابخا  نویع  یلع ، نب  دمحم  هیوباب ، نبا  .2

.ش 1383 رون ، هعیلط  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  .____________، 3

.ش 1387 هیمالسالا ، بتکلاراد  هیقفلا ، ُهَرَضْحَی  ْنَم ال  .____________، 4

.ش 1384 ثیدحلاراد ، لوقعلا ، فحت  یلع ، نب  نیسح  هبعش ، نبا  .5

.ش 1383 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  نیسردم ، هعماج  بقانم ، دمحا ، نب  قفوم  مزراوخ ، بطخا  .6

.ش 1387 نانجلا ، حیتافم  يدهم ، يا ، هشمق  یهلا  .7

.ش 1389 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  نیسردم ، هعماج  هعیشلا ، لیاسو  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، ّرح  .8

.ش 1390 هیمالسالا ، بتکلاراد  جاّجللا ، لها  یلع  جاجتحا  یلع ، نب  دمحا  یسربط ، .9

.ات یب  اج ، یب  يدهلا ، مالعاب  يرولا  مالعا  نسح ، نب  لضف  يربط ، .10

.ش 1391 یخیش ، راونالا ، هاکشم  دماح ، وبا  یلازغ ، .11

.ش 1387 هیقف ، هغالبلا ، جهن  یقنیلع ، مالسالا ، ضیف  .12

.ش 1388 نیلقثلارد ، یفاک ، لوصا  بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، .13

.ش 1388 ءافولا ، هسسؤم  راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجم ، .14

.ش 1390 رورس ، داشرا ، دمحم ، نب  دمحم  دیفم ، .15

.ش 1384 نیدم ، هبیغلا ، بنیزوبا ، ینامعن ، .16
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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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