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جح ثیدح  لهچ 

باتک تاصخشم 

جح ثیدح  لهچ  باتک : مان 
یثدحم داوج  هدنسیون :

ثیدح هیعدا و  عوضوم :
یسراف نابز :

1 دلج : دادعت 
رعشم رشن  رشان :

نارهت پاچ : ناکم 
زییاپ 1375 پاچ : لاس 

1 پاچ : تبون 
ص:1

هراشا
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مرح نامهم 

ص:8
میدمآ رد  نیا  يوس  هک  دش  رای  قیفوتمیدمآ  ربمغیپ  ترایز  ادخ  رکش 

میدمآ رضحم  نیا  هب  هکنیا  دوب  وت  فطلمیاهدوبن  زگره  وت  روضح  قیال  ام 
میدمآ رت  مشچ  یلاخ و  ياهتسد  ابراسمرش  شیوخ  هنگ  زا  میاهدولآ و 

میدمآ رشحم  هبساحم  زا  فئاخ  امراوگرزب  زاون و  هدنب  ِنابرهم  يا 
میدمآ رواب  نیا  رب  هک  نارم  دوخ  ار ز  امراودیما  نکیلو  میاهتسکشلد ، ام 

میدمآ رجاه  نوچ  وت  يافص  ات  هورم  زاراید  نیا  رد  جع »  » يدهم ندید  يوزرآ  اب 
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ص:9
میدمآ رس  اب  ام  وت  دوجو  لگ  يوسوت  روضح  زا  تافرع  رد  تسا  یلگ  يوب 

میدمآ رگید  لگ  ِغاد  یلو ز  نایرگمیاهراتس  نارازه  ِچوک  رادغاد  ام 
میدمآ ردام  نیا  ترایز  یپ  رد  امتسا  همطاف  ناهنپ  نفدم  گرزب ، غاد 

یثّدحم داوج 
74 / 2 هنیدم 7 /
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ص:10

راتفگشیپ

فده و نینچ  هدـیزگ ، رـصتخم و  نیا  رد  هن  و  تسا ، ادـخ » هناخ  ترایز   » ِیعامتجا يدرف و  فلتخم  داعبا  هب  نتخادرپ  لاجم  هن  اجنیا  رد 
. تسا راک  رد  ياهزیگنا 

. تسا يراوشد  راک  جح ،»  » هب طوبرم  زغن  ابیز و  ِتایاور  هدرتسگ  يایرد  زا  ثیدح ، لهچ  باختنا 
. درک هعلاطم  رایسب  ثیداحا  دناوخ و  یناوارف  ياهباتک  دیاب  تدابع ، نیا  رد  هتفهن  فراعم  هفسلف و  جح و  رارسا  زومر و  اب  ییانشآ  يارب 
امش میدقت  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ینارون  نانخـس  زا  ناشخرد  رهوگ  لهچ  کچوک ، هعومجم  کی  رد  هک  دوشیمن  ببـس  نیا  اّما ... 

. ددرگن ربمایپ  مرح  هبعک و  ناقشاع 
نوچمه لّصفم ، طوسبم و  حیضوت  حرش و  هب  هن  هدش و  افتکا  نآ  همجرت  ثیدح و  نتم  هب  طقف  هن  هک  تسا  نیا  رد  هعومجم  نیا  یگژیو 

ناگتشذگ ياه  ثیدح » نیعبرا  »
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ص:11
! هویش ود  نیا  نایم  یهار  هکلب  تسا ، هدش  هتخادرپ  نارصاعم  ای 

هتفهن تاملک  نیا  رد  هک  تسا  ياهدـنزاس  یتیبرت و  ِنیماضم  رتنـشور  ییوگزاب  دـصق  هب  اهنت  هدـمآ ، ثیدـح  ره  یپ  رد  هک  هاـتوک  یناـیب 
. تسا

جاّجح يونعم  گنهرف  ندرب  الاب  رد  کچوک  یماگ  دـتفا و  دـنمدوس  ار  ع »  » تیب لها  فراعم  ناگتفیـش  ادـخ و  هناـخ  نارئاز  تسا  دـیما 
. دیآ باسح  هب  مارحلا  هَّللاتیب 

یثّدحم داوج  مق /-
رهم 1375
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ص:12

هدیزگرب نیمزرس 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 
. ُۀَبعکلا ِهیف  يّذلا  َعِضوَملا  ِدِجسملا  َنِم  َراتخاو  َدجسملا  َۀّکَم  نِم  َراتخاَو  َۀّکم  ِضرألا  َنِم  َراتخا  ًائیش ، ٍءیش  ِّلُک  ْنِم  َراتخا  ّلجوّزع  َهَّللا  َّنا 

ص 142) ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  )
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

نیا زا  ار و  مارحلادجـسم »  » هّـکم زا  درک و  باـختنا  ار  هّـکم » ، » نـیمز زا  دراد . ياهدـش  باـختنا  هدـیزگ و  يزیچ ، ره  زا  لاـعتم ، يادـخ 
. تسا نآ  رد  هبعک »  » هک ار  یهاگیاج  دجسم ،
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ص:13
نآ دـشاب ، هاـگآ  قیقد و  هدـننک  باـختنا  هچ  ره  دراد و  دوجو  هدـیزگرب »  » نآ رد  هک  تسا  یتـّیزم  تلیـضف و  هدـنهد  ناـشن  یباـختنا  ره 

. دوب دهاوخ  رتدنمشزرا  رترب و  بختنُم ،» »
؟ تسیچ اههاگیاج  اهرهش و  اهزور ، اهناسنا ، اهتّما ، زا  یهلا  ياههدیزگ  دید  دیاب  لاح ،

. تسا ینید  رهش  نیرتسّدقم  ور  نیا  زا  تسادخ ، هدیزگرب  رهش  هّکم ،
. تسا رگید  ياهاج  رد  زامن  رازه  دص  اب  ربارب  نآ  رد  زامن  باوث  و  تسا ، یهلا  بختنم  دجسم  مارحلادجسم ،

. تسا نیملسم  هاگهلبق  مارحلادجسم و  رد  یهلا  هدیزگرب  زاتمم و  هاگیاج  مه  هبعک 
دجـسم و نیرتهب  رد  تدابع  رهـش و  نیرتهب  ترایز  قیفوت  هک  دنتـسین  یهلا  ناگدـیزگرب  ادـخ  هناخ  نارئاز  جاّجح و  ایآ  باـسح ، نیا  اـب 

؟ دنراد تسا ، راگدرورپ  نما  هناخ  هک  ار  هاگیاج  نیرتسدقم  درگرب  فاوط 
. دنوش لوغشم  شزرا  مک  ییاهراک  هب  زاتمم ، ناکم  هاگیاج و  نیا  رد  دنباینرد و  ار  شیوخ  ّتیعقوم  هک  نانآ  رب  غیرد 

ياهدـقرم راوج  رد  روـضح  موـصعم و  ءاـیلوا  هب  نداد  مالـس  ادـخ و  هناـخ  نارئاز  هب  تمدـخ  نآرق و  تئارق  ندـناوخ و  زاـمن  یگدـنب و 
. داب ناتهارمه  یهلا  قیفوت  تساهراک . نیرتتلیضف  اب  زا  ناشرّهطم 
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ص:14

دازآ هناخ 

: مالسلا هیلع  ِرقاْبلا  ِنَع 
؟ ُقیتَعلا ُْتیَْبلا  َیِّمُس  َِمل  : َُهل ُْتُلق 

. ٌدَحا ُهِْکلْمَی  َْملَو  ِساّنلا  َنِم  ٌقیتَع  ٌّرُح  ٌْتَیب  ُهَّنَِأل  : َلاق
ص 339) ج 2 ، عیارشلا ، للع  )

: دومرف دازآ - هناخ  ینعی  دناهدیمان -؟ قیتعلاتیب »  » ار هبعک  ارچ  : مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  : دیوگ يوار 
. تسین نآ  کلام  يدحا  تسا و  مدرم  ّتیکلم  زا  هدش  اهر  دازآ و  ياهناخ  هبعک ، هکنوچ 
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ص:15
. دناسریم يدازآ  ّتیرح و  هب  دنهد ، رارق  شیوخ  هاگهلبق  ار  نآ  هک  مه  ار  یتّما  تسا ، ناگدنب  هطلس  زا  دازآ  نوچ  قیتعلاتیب ،

ربارب رد  اهّتلذ  اهیگدرب و  زا  دـهن ، وا  ّتیدوبع  یگدـنب و  هب  ندرگ  دتـسرپب و  ار  اتکی  يادـخ  هکنآ  تسا ، یگدازآ  هیاپ  رب  دـیحوت ، ساسا 
ار هبعک  زیتـس ، دورمن  نکـش و  تب  میهاربا  تسا . هدوب  یهلا  ياـیبنا  تثعب  هفـسلف  ساـسا  یـشخبیدازآ  نیا  دوشیم . اـهر  رگید  ياـهناسنا 

. درک انب  دیدجت 
. درک مالعا  هناخ  نیمه  رانک  زا  دوب ، هَّللاّالا » هلاال   » راعش رب  ینتبم  هک  ار  دوخ  شخب  تاجن  نید  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. تسا سّدقم  هبعک  نیا  نوماریپ  فاوط  رد  نیملسم  تردق  تبالص و  تدحو ، رهظم  مه  زورما 
دناوتیمن درادـن و  ار  هناخ  نیا  رب  يراصحنا  ِنتفای  هرطیـس  ّقح  یماظن  تردـق و  چـیه  سک و  چـیه  تسا و  ناناملـسم  همه  ِنآ  زا  هبعک ،

. دنک ریجنز  رد  ار  هبعک 
دیدـج ياهیگدرب  دـنب  دـیق و  زا  یگدازآ  ّتیرح و  نامه  يدـمحم ، ِتّما  ِنارازگجـح  ناگدـننک و  یعـس  فاوط و  يارب  مه  هبعک  سرد 

. دوب نآ  يدانم  هرس » سّدق   » تما ماما  هک  تسا  یمیهاربا » ّجح   » نامه نیا ، تسا . رگهطلس  ياهماظن  هب  تبسن 
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ص:16

ترخآ رازاب  جح ،

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
. ِهَّللا یَلَع  ُهُرْجا  َعَقَو  ُُهلَجا  ِِهب  َرُصَق  ْناَو  َُهل  ُهَّللارَفَغ  ُلُمأَی  ام  َكرْدا  ْنا  ِهَّللا  ِراوَج  یف  امِِهب  ٌلِماعلاو  ِةَرِخآلا  ِقاوْسا  نِم  ِناقوُس  ُةَرْمُْعلاو  ُّجَحلا 

ص 260) ج 4 ، یفاک ، عورف  )
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

وزرآ ار  هچنآ  رگا  تسادـخ . هانپ  راوج و  رد  دـنک ، مادـقا  لمع  ود  نیا  هب  هک  یـسک  تسا و  ترخآ  ياهرازاب  زا  رازاب  ود  هرمع ، جـح و 
. تسادخ رب  وا  شاداپ  درک ، هاتوک  ار  وا  تسد  لجا  رگا  دزرمآیم و  ار  وا  دنوادخ  دبایرد ، ادخ ) هناخ  ترایز  هب  ندیسر   ) دراد
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ص:17
دـنزادرپب و ترخآ  ِتراجت  هب  رازاب  نیا  رد  دـنوشیم  ّقفوم  ياهّدـع  هک  تسا  يرازاـب  ییاـیند  یگدـنز  ّلـک  هکلب  هرمع ، جـح و  اـهنت  هن 

رذـگدوز ياهتّذـل  فرـص  ار  شیوخ  تاـناکما  یناوـج و  يورین  رمع و  هیامرـس  زین  ياهّدـع  دـنروآ ، تسد  هب  يورخا  ناوارف  ياـهدوس 
یترخآ ياهرازاب  اهتـصرف و  هنوگنیا  زا  زین  ص »  » لوسر ترـضح  دقرم  ادخ و  هناخ  ترایز  دننامیم . مورحم  ترخآ  هرهب  زا  دـننکیم و 

. تسا
ارف ناشگرم  هاوخ  دنیآ ، لئان  ترایز  هب  هاوخ  تسا ، نانآ  رـس  رب  یهلا  فطل  هیاس  دنیادخ و  هانپ  رد  دننکیم ، شالت  هار  نیا  رد  هک  نانآ 

«. روجأم  » ناماکان دن و  روفغم »  » نارئاز دنباین . ترایز  تلهم  دسر و 
. دنربیم ار  هرهب  رثکا  ّدح  هنیدم »  » و هّکم »  » رد روضح  ِمنتغم  ياهتصرف  زا  دنراد و  لد  رد  رس و  رد  ار  رفس  نیا  قوش  هکنانآ  اشوخ 

. دنیآ لئان  باوث  لاح و  رییغت  هبوت ، ترفغم ، هب  هکنآیب  دندرگیمرب ، یلاخ  تسد  تعفنم ، رپ  ياهرازاب  نیا  زا  هکنانآ  رب  غیرد  و ... 
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ص:18

جح رد  يراگنا  لهس 

: لاق مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  نَع 
. ِمالْسْالا ِِعئارَش  ْنِم  ًۀَعیرَش  َكََرت  ْدَقَف  َّجُحَی  ْمَلَف  ِّجَحلا  یَلَع  ُلُجَّرلا  َرُدَق  اذا 

ص 18) ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  )
: دومرف هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

كرت مالـسا ، ياهنییآ  زا  ار  ینییآ  تعیرـش و  درواین ، اج  هب  جح  يراگنا ، لهـس  يور  زا  دشاب و  هتـشاد  جـح  رب  ییاناوت  یـسک  هاگ  ره 
. تسا هدرک 
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ص:19
. دناشکیم ادرف  زورما و  هب  ار  وا  دراد ، جح  یندب  یلام و  ِتعاطتسا  هک  ار  یسک  یتح  دنکیمن ، اهر  ار  سک  چیه  ناطیش  هسوسو 

مدرم قوقح  یهلا و  قوـقح  ِتخادرپ  يرگناوـت ، ِتاـکز  دروآیم ، ناـسنا  ندرگرب  ار  هَّللاقـح »  » تسا و یهلا  تبهوـم  نّکمت ، تردـق و 
. تسا

. درادن مه  یفیلکت  تسا ، ناوتان  تسدیهت و  هکنآ 
تبسن دننک ، دروخرب  هفیظو  نیا  اب  هحماسم  يراگنالهس و  اب  دننک و  یلاخ  هناش  جح  هضیرف  يادا  زا  رگا  دنمناوت ، ملاس و  نادنمتورث  اّما 

!؟ ادخ هناخ  ترایز  دننام  ینید  هضیرف  کی  كرت  زا  رتالاب  یهانگ  هچ  دناهدرک و  ییانتعایب  بتکم ، ياهلمعلاروتسد  نید و  عیارش  هب 
رگید ياههار  جرخ  ار  رتشیب  ربارب  دنچ  هک  دوشیم  ییاهالب  راتفرگ  دـنز ، زابرـس  ادـخ  هار  رد  تصرف  لام و  ندرک  فرـص  زا  هک  یـسک 

تسد و دنک . ناربج  ار  جح  هار  رد  ياهجرخ  هک  هدومرف  هدعو  دنوادخ ، هک  یلاح  رد  دوشیم . هتفرگ  شرمع  لام و  زا  تکرب  دنکیم و 
. تسا هدمآ  رامش  هب  هدیدنسپ  بولطم و  يددعتم  تایاور  رد  زین ، سّدقم  رفس  نیا  جراخم  هار  رد  يزابلد 
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ص:20

جح هب  مازلا 

: مالسلا هیلع  ُقداّصلا  َلاق 
َناَکل هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِّیبّنلا  َةَرایِز  اوُکََرتَولَو  ُهَدـْنِع  ِماقُملا  یَلَعو  َِکلد  یلَع  ْمُهَِربُْجی  ْنا  یلاْولا  یَلَع  َناـَکل  َّجَْـحلا  اوُکََرت  َساـّنلا  َّنا  َْول 

. َنیِملسُْملا ِلام  ِْتَیب  ْنِم  مِْهیَلَع  َقَْفنا  ٌلام  ْمَُهل  ْنُکَی  َْمل  ْناَف  ُهَْدنِع ، ِماقُْملا  یَلَعَو  َِکلذ  یلَع  ْمُهَِربُْجی  ْنا  یلاْولا  یَلَع 
ص 420) ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  )

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
رگاو دـنک  راداو  ادـخ  هناخ  رانک  رد  روضح  رب  راک و  نیا  رب  ار  نانآ  هک  تسا  یمالـسا  مکاـح  رب  دـننک ، كرتار  جـحهب  نتفر  مدرم  رگا 

یبن دقرم  رانک  رد  ندوب  ربمایپ و  ربق  ترایز  هب  ار  نانآ  هک  تسا  یمالـسا  مکاح  رب  دننک ، كرتمه  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترایز 
. دراداو

. دهدب ار  اهنآ  جرخ  ناناملسم ، لاملاتیب  زا  یمالسا  مکاح  دنشاب ، هتشادن  مه  یتورث  ترایز ) نیا  يارب   ) مدرم رگا  سپ 
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ص:21
هوکش بتکم و  ماوق  تایح و  هک  تسا  نید  رئاعش  نیرتمهم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رازم  رانک  رد  روضح  ادخ و  هناخ  ترایز 

. دراد یگتسب  نآ  هب  نیملسم  تّزع  مالسا و 
. تسا هتخاس  بجاو  ار  ترایز  نیا  يادا  دنوادخ  ور ، نیا  زا 

. دش دهاوخ  ناشریگنماد  یهلا  تبوقع  تایاور ، ياضتقم  هب  دننک ، ترایز  كرت  ربمایپ ، مرح  هبعک و  هب  ییانتعایب  يور  زا  ناناملسم  رگا 
یعمج ربمایپ ، مرح  ادخ و  هناخ  ندش  تولخ  اههاگتدابع و  نیا  كرت  ِتروص  رد  دراد  هفیظو  نیملـسم  رما  ّیلو  نید ، هوکـش  ظفح  يارب 

. دورن تسد  زا  هضیرف ، نیا  یسایس  یعامتجا و  تاکرب  راثآ و  ات  دنک ، مازعا  رفس  نیا  هب  لاملاتیب  هنیزه  اب  ار 
. تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  رئاعش » میظعت   » ياهقادصم زا  یکی  راک ، نیا 
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ص:22

تّیونعم نامهم 

: مالسلا هیلع  قداصلا  َلاق 
. ِِهلِْزنَم یلا  َعِجْرَی  یّتَح  ِهَّللا  ُْفیَض  َوُهَف  َرَمَتْعاَو ، َّجَح  ٌلُجَر  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َْفیَض  َّنا 

ص 24) ج 5 ، لاصخ ، )
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

. ددرگزاب شاهناخ  هب  هکنآ  ات  تسا ، دنوادخ  نامهم  یسک  نینچ  دروآ ، ياج  هب  هرمع  جح و  هک  تسا  يدرم  ادخ ، نامهیم  انامه 
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ص:23
. دنکیمن شتوعد  دشاب ، هتشادن  تسود  ار  نامهم  هناخبحاص ، ات 

ییاریذـپ ار  نامهم  يراوگرزب ، مرک و  اب  مه  هناخ  بحاص  داد ، ناشن  تفرعم  بدا و  تفگ و  کیّبل  ناـبزیم  ِتوعد  هب  ناـمهم ، مه  یتقو 
. دنکیم

رـس رب  دریگیم و  سنا  شراگدرورپ  اب  نطو ، هناخ و  زا  رود  ِتبرغ  رد  تسا و  زاونهدـنب  ِنابرهم  نآ  تمحر  مرک و  هب  ادـخ  نامهم  زاـین 
. تسا هتسشن  وا  يونعم  ياهتمعن  هرفس 

. دراد الوم  تمحر  هب  دنمزاین  یناتسد  قاتشم و  یناج  هکلب  هنسرگ ، یمکش  هن  دوشیم ، دراو  یهلا  تفایض  رب  هکنآ 
. تسا شزرمآ  ترفغم و  هکلب  نان ، بآ و  هن  مه  دنوادخ  ییاریذپ 

. ندرک تباجا  ادخ  زا  نتساوخ و  ام  زا 
. تاجاح ندروآرب  زاین و  نیمأت  دنوادخ ، زا  زاین و  هضرع  ام  زا 

. تسا نابرهم  راوگرزب و  میرک و  مه  هدننک  توعد  تحایس ، حیرفت و  هن  تسا ، یگدنب  ّتیدوبع و  رفس  جح ، رفس 
... ؟ تسیچ هناخبحاص  ریصقت  دوب ، لهاک  ادگ  رگ 
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ص:24

تّین یکاپ 

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
ِْهیَلَع ْلَّکََوت  َکِِقلاخ و  یلا  اهَّلُک  َكَروما  ْضِّوَفَو  ٍباجِح  ِّلُک  ِباجِحَو  ٍلِغاش  ِّلُک  ْنِم  َکـِمْزَع  ِلـْبَق  ْنِم  ِهَِّلل  َکَْـبلَق  ْدّرَجَف  َّجَـحلا  َتْدَرا  اذا 

. َِکتانَکَسَو َِکتاکَرَح  ْنِم  ُرَهْظَیام  ِعیمَج  یف 
ص 124) ج 99 ، راونالاراحب ، )
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

همه نک و  دّرجم  كاپ و  دشاب ، باجح  ای  دزاس  لوغشم  هک  هچ  ره  زا  ار  دوخ  بلق  رفس ، گنهآ  زا  شیپ  یتشاد ، جح  هب  میمصت  هاگ  ره 
. نک لّکوت  هیکت و  ادخ  رب  تانکس ، تاکرح و  همه  رد  راپسب و  تراگدیرفآ  هب  ار  تیاهراک 
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ص:25
. تسا جح  ینطاب » بدا   » زا ياهنومن  نیا 

، تسا یهلا  تفایض  رد  تکرش  راگدرورپ و  تاقیم  رد  روضح  ّجح ، یتقو 
، تسا مالسلا  هیلع  میهاربا  ِتوعد  يادن  هب  ییوگ  کیبل  نتفر ، ادخ  هناخ  فاوط  ترایز و  هب  نتسب و  مارحا  یتقو 

. دزاس ماع » راب   » رادید و نیا  يایهم  ار  دوخ  تیعقوم ، ماقم و  بسانت  هب  دیاب  مه  یجاح  سپ ،
، شیالآ ره  زا  كاپ  یلد  اب 

، ییامندوخ عون  ره  زا  رود  ییادخ و  یتّین  اب 
، دنسپادخ نیتم و  يراتفر  اب 

، لوسر مرح  ادخ و  هناخ  رئاز  هتسیاش  یتناتم  بدا و  اب 
، راگدرورپ هب  صاخ  یهجوت  اب 

. درامش تمینغ  ار  تصرف  دنک و  الوم  رضحم  هب  یبایفرش  نیا  يایهم  ار  دوخ  راقو ... ، صالخا و  زا  راشرس  یبلق  اب 
... ؟ ددرگ مهارف  شیارب  رگید  راب  رفس ، نیا  هک  اجک  زا 

؟ اجک زا 
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ص:26

جاّجح جح و  عاونا 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  لاق 
. ًۀلأسَم ِنیکاسَْملا  ُّجَحَو  ًةَراِجت  ِءاینغْألا  ُّجَحَو  ًۀَهُْزن  ِكولُْملا  ٌّجَح  ِهیف  ُنوکَی  ٌنامَز  ِساّنلا  َیلَع  یتأَی 

ص 463) ج 5 ، بیذهت ، )
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

يارب نامورحم  جح  تراجت و  يارب  نادـنمتورث  جـح  تسا ، حـیرفت  يارب  نارادـمامز  جـح  نامز ، نآ  رد  هک  دـیآیم  مدرم  رب  يراگزور 
! تساوخرد
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اههزیگنا و اب  يرگید  زیچ  هب  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  یلصا  حور  دریگ ، رارق  تلفغ  دروم  رگا  یمالـسا ، تادابع  لامعا و  زا  يرایـسب 

. ددرگیم لیدبت  بولطمان ، راثآ 
. تساههنومن نیا  زا  یکی  مه  جح » »

هدیقع و رذگهر ، نیا  زا  ات  تسا ، راگدرورپ  هناخ  ترایز  يارب  میهاربا  ترـضح  يادن  هب  ییوگخـساپ  لصا ، رد  جح ، مسارم  رد  تکرش 
زرم زا  نتفر  نوریب  رگید ، فادـها  اهتّین و  هب  تدابع  نیا  نتخیمآ  نیاربانب ، ددرگ . رتصلاـخ  رئاز ، ِتاـیحور  لاـمعا و  رترادهشیر و  ناـمیا 

. تسا بولطم  تدابع 
يرتشیب هّجوت  هب  زاین  تسا ، هدش  رتشیب  مه  صاخشا  یلام  نّکمت  تسا و  رتناسآ  زارد  رود و  ياهترفاسم  رتمهارف و  رفس  لیاسو  هک  زورما 

ِتدابع نیرتصلاخ  ماجنا  هزیگنا  اب  هکلب  تراجت ، تحایـس و  دـصق  هب  هن  یجاـح  دـهدن و  تسد  زا  ار  دوخ  یلـصا  حور  جـح ،»  » هک تسا 
. دیآ رفس  نیا  هب  يدیحوت 

، تاغوس هّیهت  دصق  هب  هن  دنروآیم ، یفاضا  زرا  دوخ ، اب  هک  تسا  نانآ  يارب  يرادـشه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  ییوگـشیپ 
ارذگ و ياهتصرف  زا  غیرد  رفـس و  نیا  زا  فیح  دنروآ . تسد  هب  یلوپ  دنـشورفب و  دوخ  روشک  رد  دنناوتب  هک  یـسانجا  دیرخ  يارب  هکلب 

! فیح دوش ... ! سانجا  ندرک  تمیق  اهرازاب و  رد  ندز  هسرپ  فرص  هک  یجاح  منتغم 
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ص:28

مارحا سرد 

: مالسلا هیلع  اضرلا  لاق 
امیف َنیّداج  اونُوکَیَو  اِهتاّذلَو  اِهتَنیزَو  اینّدلا  ِروما  ْنِم  ٍءیَِشب  اُولِغَتْشَیَو  اوُْهلَی  اّلَِئلَو  ِِهْنماَو  ِهَّللا  َمَرَح  مِِهلوُخُد  َْلبَق  اوُعَـشْخَِیل  ِمارْحْالِاب  اوُرَمُْؤی  امَّنا 

. ْمِِهتَیّلُِکب ِهیَلَع  َنیِلبْقُم  ُهَوَْحن ، َنیدِصاق  ِهیف  مُه 
ص 3) ج 9 ، هعیشلا ، لئاسو  )
: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

ياهراک زا  رگید  تایلوغـشم  هچیزاب و  یپ  رد  دننک و  ادـیپ  عوشخ »  » ادـخ نما  مرح  هب  دورو  زا  شیپ  هکنآ  ات  دـنرومأم ، مارحا »  » هب مدرم 
. دناهدروآ يور  هدمآ و  نآ  رطاخ  هب  هک  دنزادرپب  يراک  هب  هّجوت ، همه  دوجو و  مامت  اب  دنورن و  نآ  ياهتّذل  اهرویز و  ایند و 
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ص:29
يویند ياهیگتسبلد  تافیرـشت و  تاقّلعت و  همه  زا  ار  یجاح  دریگیم ، ماجنا  هداس  هدشن و  هتخود  هچراپ  هعطق  ود  ندیـشوپ  اب  هک  مارحا ،

. دنکیم جح  يونعم  ياههبذج  شریذپ  هدامآ  ار  اهحور  عشاخ و  ار  اهلد  دناهریم و 
ماّیا نیا  رد  دشاب  انب  رگا  تساههجوت . نینچ  زاسهنیمز  جح ، ياههمانرب  تسا . تاّیدام  زا  نتسسگ  ادخ و  هب  نتخادرپ  جح ، یلـصا  هفـسلف 

. تسا هدش  رود  جح  یلصا  هفسلف  زا  دشاب ، يویند  ياهیهاوخ  تّذل  اهییوجماک و  یگدنز و  رویز  رز و  اههولج و  یپ  رد  یجاح  مه 
ینادنچ هرهب  دنکن ، تاّیونعم  فرـص  ار  شیوخ  تیانع  ساوح و  دوجو و  همه  اجنیا  رد  هکنآ  نک ... ) هلدکی  لد  هلد ، دـص  هلدـکی  يا  )
بایمک منتغم و  رایـسب  ینارون  ياهتـصرف  نیا  هک  دنـشاب ، شیوخ  یبلق  ِتالاح  تایحور و  بظاوم  دـیاب  ادـخ  هناـخ  نارئاز  درب . دـهاوخن 

هتفای ار  قیفوت  نیا  اًلعف  هکنآ  دنمورحم ، اّما  دنـسّدقم ، نیمزرـس  نیا  ترایز  هب  فّرـشت  جـح و  هب  ندـمآ  ِترـسح  رد  اهلاس  اهیلیخ  تسا .
. دشاب رگید  ياهزیچ  یپ  رد  شرکف  هک  تسا  فیح  تسا ،

، مارحا تسا . ندش  مرحَم  هنیمز  ندش ، مِرُحم  دشاب . مرُحم  دـیاب  دوشیم ، مرح  دراو  هک  یـسک  تسا . یهلا  مرح  هب  دورو  زاغآرـس  مارحا ،
. تسا ّتیونعم  رون و  رسارس  هک  دنکیم  یمیرح  دراو  ار  یجاح 
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عضاوت و  یعس » »

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
. ٍراّبَج ُّلُک  ِهیف  ُّلِذَی  ُهَّنَِأل  یعْسَملا  َنِم  یلاعت  ِهَّللا  َیلا  ُّبَحا  ٍۀَعُقب  ْنِم  ام 

ص 45) ج 99 ، راونالاراحب ، )
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

. دوشیم راوخ  یشکندرگ  راّبج و  ره  اجنآ  رد  هک  ارچ  تسین ، یعسَم  زا  رتبوبحم  ینیمزرس  هعقب و  چیه  لاعتم ، يادخ  دزن 
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شیوخ یکچوک  زاین و  زجع و  هب  ار  ّربکت  رورغ و  ِناراتفرگ  اـت  تسا ، ینتورف  عضاوت و  هیحور  داـجیا  جـح ، ياهـسرد  نیرتمهم  زا  یکی 

. دنک رادیب  ار  تعاطا »  » و ّتیدوبع »  » ياههنیمز دزاس و  فقاو 
«، لیعامـسا  » يارب نتفای  بآ  هار  رد  رجاه »  » تدـهاجم شالت و  زا  ندرک  دای  هوک و  ود  نیا  هلـصاف  ندومیپ  هورم و  افـص و  نایم  یعـس » »

. تفاسم نیا  زا  یّصاخ  هدودحم  رد  ندیود  هلَورَه و  هژیوب  درادیم ، او  عضاوت  هب  میهاربا » لآ   » قشع صالخا و  هاگشیپ  رد  ار  یجاح 
نیا نانک  هلَورَه  دیاب  دشاب ، هک  داژن  ره  اجک و  ره  زا  هک و  ره  یجاح ، دوش و  هتـشاذگ  رانک  دیاب  اهـصّخشت  تاقّلعت و  همه  رفـس ، نیا  رد 

تـسوا نامرف  اهنت  و  ربکا ،» هَّللا  ، » تسا گرزب  هک  تسادـخ  اهنت  اجنیا  دـهد . ناشن  ار  شیوخ  يرادربنامرف  یگدـنب و  هدومیپ ، ار  تفاسم 
«. مکحلا ُهلَو   » دوشیم ارجا  هک 

رب مارحا »  » مان هب  هداس  ياهماج  اب  ینغ ، ریقف و  دیفس و  هایس و  شوداشود  مه  نابصنم  بحاص  نادنمتورث و  ناهدنامرف ، نادنمشناد ، یتح 
چوپ ياهتوربجو  اهّربکتهک  تساجنیا  دنیامیپیم . ار  هار  نیا  ادخ ، نامرف  هب  نایوگ  کیّبل  لد ، رد  یگدـنب  ّتین  بل و  رب  ادـخ  مان  شود ،

. دیوریم اهنآ  ياج  هب  میلست  عوضخياههفوکشو و  دزیریم  ورف  ناراّبج 
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تّیدوبع سرد 

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
َوُهَف َُهل  َنیّلَـصُْمِلل  ًۀـْلِبقَو  ِءایبنألا  َّلَحَم  ُهَلَعَج  ْدَـقَو  ِِهتَرایِز  َو  ِهِمیظعَت  یلَع  ْمُهَّثَحَف  ِِهناْیتا  یف  ْمُهَتَعاط  َِربَتْخَِیل  ُهَقلَخ  ِِهب  ُهَّللا  َدَبْعَتْـسا  ٌْتَیب  اذـهَو  ... 

. ِِهناْرفُغ یلا  يّدَُؤت  ٌقیرَطَو  ِِهناوْضِر  ْنِم  ٌۀَبْعُش 
ص 29) ج 99 ، راونالاراحب ، )

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ار نانآ  تعاطا »  » نازیم نآ ، يوس  هب  ندمآ  رد  ات  هدناوخارف ، شتـسرپ  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ  نآ ، هلیـسو  هب  هک  تسا  ياهناخ  نیا  و  ... 
« هلبق ، » نارازگزامن يارب  هداد و  رارق  ایبنا  هاـگیاج  ار  اـجنآ  هدرک و  قیوشت  نآ  تراـیز  تشادـگرزب و  هب  ار  ناگدـنب  ور  نیا  زا  دـیامزایب .

. تسوا ترفغم  يوس  هب  یهار  یهلا و  ناوضر  زا  ياهبعش  جح ، نیا  سپ  تسا . هتخاس 
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. ددرگیمن نشور  ناگدنب  يرادربنامرف  نازیم  دشابن ، راک  رد  نامرف  ات  دسریمن و  توبث  هب  تعاط » لمع و   » اب زج  نامیا ،»  » ياعّدا
ناگدنب دّبعت  صالخا و  يارب  ینومزآ  یکحم و  تسا ، نامرف  يارجا  هار  رد  تاقّلعت  تورث و  یگدنز و  هناخ و  زا  ترجه  یعون  هک  جح 

. دنروآیم فقاوم  رعاشم و  نیا  نیمزرس و  نیا  هب  ار  دوخ  هتسخ  ماگ  قاتشم و  ناج  دنعیطم و  یناسک  هچ  ددرگ  نشور  ات  تسا ،
هب ادـتقا  رد  زین  اهتّما  دـننارگید . هوسا  ترایز ، جـح و  رد  دـناهدوب ، رتعیطم  رتهدـنب و  هک  نانآ  دـناهدمآ . دورف  راید  نیا  رد  ناربماـیپ ، همه 

. دنرخیم ناج  هب  ار  ترایز  سّدقم  جنر  دنیآیم و  رفس  نیا  هب  یهلا  نالوسر 
هاگداعیم و رد  روضح  زا  رتالاب  یتّذل  هچ  دـنرازگیم . زامن  يرمع  نآ  يوس  هب  دـنراد و  نآ  هب  يور  تسا ، نیملـسم  هلبق  هبعک  هوالع ، هب 

!؟ تدحو هلبق 
رگا تسا ، لاـمعا  هار و  نیمه  دـناسریم ، نارفغ »  » ِدـصقم هب  ار  اـم  يریـسم  رگا  تسا و  یهلا  يدونـشخ  تیاـضر و  يوس  هب  یهار  رگا 

. دوش هدومیپ  صالخا  اب  تسرد و 
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نیمرح رد  توف 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  ُلوسر  َلاق 
. ٍرَْدب ِباحْصا  َعَم  ِۀَمایْقلا  َمْوَی  َرِشُحَو  ّلجَوَّزع  ِهَّللا  َیلا  ًارِجاهُم  َتامَو  ْبَساُحی  َْملَو  ْضَْرُعی  َْمل  ِۀَنیدَْملاَو  َۀَّکَم  ِْنیَمَرَْحلا  ِدَحا  یف  َتام  ْنَم 

ص 565) ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  )
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

وا رگم  دـننکیمن و  شرـضاح  هبـساحم  لامعا و  هضرع  يارب  تماـیق  زور  رد  دور ، اـیند  زا  هنیدـم ) هکم و   ) مرح ود  زا  یکی  رد  سک  ره 
. ددرگیم روشحم  ردب  يادهش ) و   ) باحصا اب  مه  تمایق  رد  دوشیم و  بوسحم  دنوادخ  يوس  هب  ترجاهم 
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یناسک اسب  هچ  تسا . تّزع  راختفا و  مرح ، ود  نیا  ِكاپ  تبرت  رد  ندـش  هدرپس  كاخ  هب  دنـسّدقم و  ناکم  ود  ربماـیپ ، مرح  یهلا و  مرح 

. دندرگ رادروخرب  یهلا  تمحر  زا  دنورب و  ایند  زا  رهش  ود  نیا  رد  هک  دندشیم  هنیدم  رواجم  ای  هّکم  میقم  ار  ناشرمع  رخآ 
ایند زا  رهـش  ود  نیا  زا  یکی  رد  ياهثداح  ای  يرامیب  رثا  رد  رگا  دوریم . جح  رفـس  هب  هَّللا  لوسر  دقرم  ادـخ و  هناخ  ترایز  يارب  یجاح ،

. دوب دهاوخ  یهلا  هژیو  فطل  لومشم  دورب ،
!؟ دیآ باسح  هب  ادخ  يوس  هب  هدننک  ترجه  درذگب و  تلوهس  یناسآب و  تمایق ، زور  هبساحم  زا  هکنیا  زا  رتالاب  یتمحر  هچ  و ... 

. دوشیم رّدقم  ینارئاز  نینچ  يارب  هک  تسا  ییالاو  رایسب  تلیضف  زین ، ردب  يادهش  اب  ندش  هتخیگنا  رب 
زا يرود  تبرغ و  رطاخب  دـنچ  ره  دوشیم ، هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ای  بلاطوبا  ناتـسربق  رد  دـنکیم و  توف  مرح  ود  نیا  زا  یکی  رد  هکنآ 

. تسا ناگدیدغاد  شخب  یّلست  تسادخ ، يایلوا  راوج  رد  نوچ  یلو  تسا ، رابهودنا  شناگتسب  يارب  نطو ،
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يرفسمه بادآ 

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
وُخْـسَت َو  َكَْوفَع  ْشَّرَفَتَو  َكَْوَغل  َِّلقاَو  َکَْظیَغ  ْمِظْکاَو  َکَناِسل  َّفُکو  َکِقلُخ  ِنْسُح  یف  َْتبِحَـص  ْنَِمل  َِۀباحَّصلا  ِنْسُح  یلَع  َکَسْفَن  ْنِّطَو 

. َکُسفَن
ص 286) ج 4 ، یفاک ، عورف  )

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
مشخ رادهگن و  ار  شیوخ  نابز  و  تايراتفرشوخ ، رد  یـشاب ، هتـشاد  وکین  ترـشاعم  تنارفـسمه ، ناهارمه و  اب  ات  نک  هدامآ  ار  تدوخ 

. رذگب دوخ  زا  نارتسگب و  ار  شیوخ  تشذگ  وفع و  نک و  مک  ار  هدوهیب  نانخس  ربب و  ورف  ار  دوخ 
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تالیامت اههتساوخ و  هنرگو ، دنربب . تّذل  دوخ  یهارمه  زا  عمج ، نآ  ات  تسا  زاین  تشذگ  راثیا و  هب  یعامتجا  یهورگ و  یگدنز  ره  رد 
فالتخا دشاب ، نانآ  یصخش  ياههتساوخ  قبط  عاضوا  دنهاوخب  همه  رگا  دراد و  یّصاخ  هّیحور  قالخا و  سک  ره  تسا و  توافتم  دارفا 

. دمآ دهاوخ  دیدپ 
مه دوشیم و  هتفرگ  اـهفالتخا  يولج  مه  ددرگ ، مکاـح  راـثیا ، تشذـگ و  قلخ و  نسح  دوش و  لرتنک  اهمـشخ  اـهنابز و  رگا  ور ، نیا  زا 

. دریگیم نایاپ  دوجوم ، ياهوگموگب 
تاعارم ای  ادص  رـس و  داجیا  رد  ندـیباوخ ، رید  ای  دوز  رد  رلوک ، هکنپ و  غارچ و  ندوب  شوماخ  نشور و  رد  هویم ، اذـغ و  میـسقت  رد  اًلثم 

، دـندنمزاین نآ  هب  رئاز  عمج  کی  هچنآ  روما ، هنوگنیا  لاثما  ندـیباوخ و  نتـسشن و  يارب  اـج  باـختنا  نارگید و  لاـح  تیاـعر  توکس و 
. تسا ترشاعم » تبحاصم و  نسح   » و قلخ » نسح  »

ّتیمهایب ییزج و  لئاسم  رس  رب  مه  نآ  درومیب ، ياهثحب  ّرج و  زا  تفرگ و  دیاب  ار  اهتّینابـصع  يولج  تفگ ، دیابن  ار  اهفرح  زا  يرایـسب 
راک زا  هرِگ  دناوتب  رتشیب  دشاب و  رتدنمدوس  مدرم  يارب  هک  تسا  یـسک  دـنوادخ ، دزن  دارفا  نیرتزیزع  نیرتیمارگ و  درک . يریگولج  دـیاب 

: فورعم لوق  هب  تمحز . بابسا  هن  دشاب  جاّجح  رازگتمدخ  دیاشگب و  نانآ 
«. رطاخ راب   » هن دشاب ، رِطاش » رای  »
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ّجح بدا 

: مالسلا هیلع  رقابلا  لاق 
ْنَِمل ِۀـَباحَّصلا  ُنْسُحَو  ُهَبَـضَغ  ِِهب  ُکـِلْمَی  ٌملِحَو  ِهَّللا  یِـصاعَم  ْنَع  ُهْزُجْحَی  ٌَعرَو  : ٍلاـصِخ ُثـالَث  ِهیف  ْنُکَی  َْمل  اذا  َْتیَْبلا  اذـه  ُّمُؤَی  ْنَِمب  ُؤَبُْعی  اـم 

. ُهَبِحَص
ص 121) ج 99 ، راونالاراحب ، )

: دومرف مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما 
:؟ دشابن تلصخ  هس  نیا  وا  رد  رگا  دنک ، هناخ  نیا  ترایز  گنهآ  هک  یسک  يارب  يدوس  هچ 

، دراد زاب  ناهانگ  زا  ار  وا  هک  یعرو  اوقت و  یکی 
، دنک راهم  ار  دوخ  مشخ  نآ  هلیسو  هب  هک  يرابدربو  ملح  یکی 

. نارفسمه ناهارمه و  اب  يراتفرشوخ  ترشاعم و  نسُح  مه  یکی  و 
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يارب جـح ، دـننکن . تاـعارم  ار  تراـیز  بدا  قوشعم ، دـقرم  قشع و  دـبعم  نارئاز  هک  تسین  اور  جـح ، ِتیونعم  تسادـق و  هب  يرفـس  رد 

. تسا رئاز  یگدنزاس  قالخا و  تیبرت 
. دشاب يراتفرشوخ  يرابدرب و  يراکزیهرپ و  اپاترس  دیاب  یجاح 

فالخ ياههشیدنا  مرتحم  رئاز  مهزاب  لوسر ، مرح  ادخ و  هناخ  راوج  رد  هک  تسین  ینتفریذـپ  دوس ؟ هچ  رفـس  نیا  زا  دـشاب ، نیا  زج  رگا 
تسد و هک  تسا  ینورد  یـسرت  ادـخ  يورین  کی  عرو ،» . » دـهد ناشن  دوخ  زا  هانگ  هب  تبـسن  يزیهرپان  ییاوقتیب و  دـنارورپب و  رـس  رد 

. درادیم زاب  مارح ، تیصعم و  زا  ار  شوگ  مشچ و  نابز و 
اـجیب و ياهتّینابـصع  زا  تسا  هتـسیاش  دـنکیم ، تسیز  هعومجم  کـی  رد  دراد و  یتـسیزمه  نارگید  اـب  رئاز  رفـس ، لوط  رد  هک  اـجنآ  زا 

قالخا  » و ترـشاعم » نسُح  ، » دنیادخ نامهم  همه  هک  نارفـسمه  هب  تبـسن  دناوتیم ، هک  اجنآ  ات  دزیهرپب و  مشخ  ینابزدب و  ییوخدـنت و 
نآ راگدای  ربمایپ و  ّتنـس  هنـسح ، قـالخا  بوخ و  ِترـشاعم  دریگن . لد  هب  هنیک  دـنکن ، لادـج  درذـگب ، اهـشزغل  زا  دـشاب ، هتـشاد  وکین »

!؟ دنک ادتقا  ترضح  نآ  هب  كولس ، راتفر و  رد  هک  یجاح »  » زا رتهتسیاش  یسک  هچ  تسا و  ترضح 
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ص:40

یهلا هناختفایض 

: مالسلا هیلع  نیدباعلانیز  مامالا  لاق 
. َکیَلَع ُهَّللا  ُهَبَجْوا  يّذلا  ِضْرَفلا  ُءاضَقَو  َِکَتبَْوت  ُلُوبَق  ِِهبَو  َِکبونُذ  ْنِم  ِْهَیلا  ٌراِرفَو  َکِّبر  یلا  ٌةَدافَو  ُهَّنا  َمَْلعَت  ْنا  ِّجَحلا  ُّقَح 

ص 4) ج 74 ، راونألاراحب ، )
: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

هتفریذـپ جـح  اـب  وت  هبوت  تسادـخ و  يوس  هب  ناـهانگ  زا  رارف  تسوت و  راـگدرورپ  فطل  ناتـسآ  هب  دورو  ینادـب  هک  تسا  نآ  جـح  قح 
. تسا هتخاس  بجاو  وت  رب  دنوادخ  هک  تسا  ياهضیرف  يادا  دوشیم و 
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. ّصاخ ییاریذپ  دراد و  یمسارم  بادآ و  ینامهم ، ره 

تسا و ناهانگ  هدنزرمآ  هک  دوریم  ینابرهم  يادخ  ینامهم  هب  یلو  دراد ، ناهانگ  زا  نیگنـس  يراب  مه  رگا  رئاز  جح ، یناحور  رفـس  رد 
. دنک كاپ  ناهانگ  زا  ار  نانآ  درتسگب و  ناگدنب  رس  رب  ار  شتمحر  هیاس  رعاشم ، کسانم و  نیا  رد  هک  هدومرف  هدعو 

یبلق اب  دسانـشب و  ار  تدابع  نیا  هبترم  نأش و  هک  تسا  نیا  زین  یجاـح  رب  جـح  قح  دراد . ناملـسم  ندرگ  هب  یّقح  یمکح ، هضیرف و  ره 
. تسا هدش  هداد  رارق  يدّمحم » تّما   » ياهیگژیو زا  هک  تسا  یهلا  یفیلکت  يادا  ّجح ، دراذگب . ترایز  هار  رد  مدق  قح ، فطل  هب  راودیما 
هب لوبقم »  » وا جح  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دشاب . ناج  لد و  یکاپ  ناهانگ و  شزرمآ  شرفـس  تاغوس  دیاب  دیآیم ، رفـس  نیا  هب  هکنآ 

. دیآیم رامش 
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ص:42

مارحلادجسم رد  زامن 

: مالسلا مهیلع  هئابآ  نع  هَّللادبع  یبا  نع 
. ًةالَص َْفلا  َةَِأم  ُلِدْعَت  ِمارَحلا  ِدِجْسَْملا  ِیف  ُةالّصلا 

ص 526) ج 4 ، یفاک ، عورف  )
: دومرف شراوگرزب  ناردپ  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

. تسا ربارب  رگید ) ياج  رد   ) زامن رازه  دص  اب  مارحلادجسم ، رد  زامن 
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. دزاسیم نوزفا  ار  اهنآ  باوث  تادابع ، رد  دراد و  ریثأت  لمع  کی  هرمث  یهدزاب و  رد  نامز ، ناکم و  یهاگ 

رد تسا ، هدرک  اپرب  ادخ  نامرف  هب  ار  نآ  میهاربا  هک  دیحوت  هناخ  نیملسم و  هلبق  هبعک ، هک  تسا  مارحلادجسم  سّدقم ، ياهناکم  زا  یکی 
. دراد باوث  ادخ ، هناخ  یتوکلم  يونعم و  ياضف  رد  سّفنت  مارحلادجسم و  رد  نتسشن  هبعک و  هب  ندرک  رظن  یّتح  دراد . رارق  نآ 

تئارق  ) تخادرپ ناوتیم  مارحلادجـسم  رد  هک  يراک  نیرتهب  هب  دـننکیمن و  اـفتکا  ندرک  هاـگن  نتـسشن و  هب  دنرترایـشوه ، هکناـنآ  یلو 
. دنوشیم لوغشم  ندناوخ ) زامن  نآرق و 

! تعکر رازه  دص  اب  ربارب  زامن ، تعکر  کی 
راشرـس ياهباوث  نیا  زا  دنمورحم ، رفـس  نیا  زا  هک  نانآ  یتسار  دهدیم ! مارحلاهَّللاتیب  نارئاز  هب  دنوادخ ، هک  ياهنامیرک  ياهـشاداپ  هچ 
راشرـس نآ  رد  اسآ  لیـس  باوث ، تلیـضف و  هک  تسا  هتفای  ار  ییاج  هب  فّرـشت  قیفوت  هک  دنک  رکـش  راب  رازه  دیاب  یجاح  دناهرهبیب . مه 

. تسا
نانآ دیناوخب و  زامن  اعد  نیسمتلم  ناداتسا و  ناتسود و  قوقحلايوذ و  تاوما و  ناتدوخ ، يارب  دیناوتیم  ات  دیرامـش و  منتغم  ار  تاظحل 

. دیزاس کیرش  ناتیاهتدابع  باوث  رد  ار 
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ص:44

؟ زامن ای  فاوط 

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
. َنیرِظاّنِلل َنُورْشِعَو  َنیّلَصُْمِلل  َنوَُعبْراَو  َنیِفئاّطِلل  َنوُّتِس  ًۀْمَحَر ، َةِأمَو  َنیرْشِع  ِۀَبْعَْکلا  َلْوَح  َلَعَج  یلاعتَو  َكَرابَت  َهَّللا  َّنا 

ص 396) ج 9 ، هعیشلا ، لئاسو  )
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

يارب تمحر  لهچ  تسا ، ناگدـننک  فاوط  يارب  تمحر  تصـش  تسا . هداد  رارق  تمحر  تسیب  دـص و  هبعک  نوماریپ  لاـعتم ، دـنوادخ 
(. هبعک هب   ) ناگدننک هاگن  يارب  تمحر  تسیب  نارازگزامن و 
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ص:45
؟ تسیچ مارحلادجسم  رد  لمع  نیرتهب 

. دنّجح مایا  رد  اهراک  نیرتتلیضفاب  نتفای  یپ  رد  دنربب ، ار  هرهب  نیرتشیب  ياهتّیعقوم  اهتصرف و  زا  دنشوکیم  هک  نانآ 
. تسا یهلا  باوث  تمحر و  يایرد  رگانش  نمؤم ، تسا و  یهام  کی  ِندیسر  بآ  هب  نوچمه  ادخ ، مرح  هب  فّرشت 

فرح و هب  نایانـشآ و  اب  رمثیب  ياهوگتفگ  هب  ای  یگدوهیب  تلفغ و  هب  هبعک ، راوج  مارحلادجـسم و  رد  روضح  تاقوا  هک  تسین  راوازس 
. درذگب مدرم  ياشامت 

ندناوخ زامن  تسادخ . هناخ  درگ  رب  فاوط  ماجنا  دنکیم ، بذج  ار  یهلا  تمحر  زا  يرتشیب  دصرد  هک  لمع  نیرترب  ثیدـح ، نیا  قبط 
. دراد رارق  دعب  هجرد  رد 

. تسا تدابع  مه  هبعک  هب  هاگن  هک  درگنب ، هبعک  هب  هتسشن  يرانک  ياهشوگ و  لقاّدح  درادن ، ار  زامن  ای  فاوط  لاح  یسک  رگا  و 
. دور تسد  زا  ناگیار  اهبنارگ  بایمک و  ياهتصرف  نیا  هک  تسا  فیح 

. راگدرورپ ياهباوث  هنحص  تایونعم و  نادیم  رد  یّتح  تسا ، گنرز  اج  همه  نمؤم ،
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ص:46

جح مسوم  رد  ع »  » نامز ماما 

جحمسومرد ع »  » نامزماما
: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

. ُهَنْوَرَیالَو ْمُهارَیَف  َمِسوَْملا  ُمُهُدَهْشَیَف  مُهَماما  ُساّنلا  ُدِقْفَی 
ص 151) ج 52 ، راونألاراحب ، )
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ار وا  نانآ  اّما  دنیبیم ، ار  مدرم  دـنکیم و  ادـیپ  روضح  جـح  مسوم  رد  ماما  تبیغ ) نامز  رد  و   ) دـنهدیم تسد  زا  ار  شیوخ  ماما  مدرم ،
. دننیبیمن
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ص:47
. تساهنامیا شجنس  مدرم و  شیامزآ  رصع  تبیغ ، رصع 

ینارود رد  تسا . مدرم  تیادـه  یتسه و  رد  وا  شقن  ماما و  تخانـش  اهنامیا و  نتفر  الاب  يارب  يزاس  هنیمز  مالـسلا  هیلع  ماماتبیغهفـسلف 
. دندیسر تداهش  هب  هنامولظم  کیاکی  ناماما  دندش ، رئاج  ياهتموکح  هطلس  ییارگایند و  لهج و  راتفرگ  مدرم  هک 

دنک و روهظ  دـنوادخ  تساوخ  هب  يزور  ات  تخاس ، التبم  تبیغ  نارجه و  هب  ار  مدرم  تشادـهگن و  هریخذ  ار  مهدزاود  تّجح  دـنوادخ ،
. دزاس نشور  تلادع  غورف  اب  ار  ناهج 

ار مدرم  تسادخ و  هناخ  نارئاز  مدرم و  ِعمج  رد  دباییم و  روضح  تدابع  نیا  مسوم  رد  جح ، ماّیا  رد  ترضح  نآ  دّدعتم ، ثیداحا  قبط 
. دنسانشیمن یلو  دننیبیم  ای  دنرادن ، ار  وا  رادید  قیفوت  مدرم  اّما  دنیبیم ،

نآ رادـید  هب  رگید  ياهاج  تاقوا و  رد  اـی  تاـفرع و ...  هب  فوقو  اـی  فاوط  لاـح  رد  جـح و  مسوم  رد  هچ  هک  دنتـسه  مه  یناـسک  هتبلا 
راظتنا رد  بش  زور و  یناسک  دهاوخیم . اوقت  یکاپ و  تقایل و  میظع ، ترایز  نیا  هک  تسناد  دیاب  اّما  دـنباییم . قیفوت  ناهنپ  دیـشروخ » »

. تفای دهاوخ  تسد  قیفوت ، نیا  هب  دشاب ، هتشاد  دنسپ  ادخ  ِیگدنز  ینمؤم  دشاب و  كاپ  یلد  رگا  اّما  دنزوسیم . هناقشاع  وا  رادید 
قلطم تیمکاح  رد  یهلا  هدعو  ِشخب  قّقحت  شروهظ  تسا و  ناکما  ملاع  بلق  یتسه و  رون  ملاع و  روحم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 

. تسا ملاع  رسارس  رب  قح 
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ع»  » تیب لها  گنهرف  شرتسگ 

تیب لها  گنهرف  شرتسگ 
: مالسلا هیلع  اضرلا  لاق 

. ٍۀَیِحانو ٍعْقُص  ِّلُک  یلا  ِۀَّمئألا  ِرابخا  ِلْقَن  ِهُّقفَّتلا و  َنِم  ِهیف  ام  َعَم  ِةدایّزلا ...  ِبَلَطو  ِةَدافَولا  ِۀَّلِِعل  : َلیق ِّجَحلِاب ؟ َِرما  َِملَف  : َلاق ْناَف  ... 
ص 267) ج 2 ، همکحلا ، نازیم  )
: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

دنوش و دراو  یهلا  ضیف  ناتـسآ  هب  مدرم  هکنآ  ّتلع  هب  : دوشیم هتفگ  خـساپ  رد  تسا ؟ هدـش  هداد  نامرف  جـح  هب  ارچ  : دـیوگ یـسک  رگا 
هب مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هّمئا  رابخا  نانخـس و  لقن  یـسانش و  نید  جح ، نیا  رد  هک  هوالعب  دنهاوخ ...  شیازفا  وا  زا  دندرگ و  وا  نامهم 

 ... تسا هیحان  هقطنم و  ره 
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فراعم نید و  گنهرف  اب  رفس ، نیا  رد  نارئاز  تسا . هظحالم  لباق  زین  نآ  یگنهرف  ییاوتحم و  راب  جح ، رفس  يّدام  تاکرب  راثآ و  زا  ریغ 

. دنناسریم دنربیم و  يوس  همه  هب  هتفرگ ، ارف  ار  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ینارون  تاملک  دنوشیم و  انشآ  رتشیب  تیب  لها 
یغیلبت و تردـق  تموکح و  رایـسب ، ییاههرود  رد  تسا . هتـشذگ  ناماما  رب  هک  تسا  رابناقفخ  تخـس و  ینارود  ياـیوگ  ثیدـح ، نیا 
. دنتـشادن یهّجوـت  تیب ) لـها  هّمئا و  ینعی   ) نید لیـصا  لـالز و  همـشچ  هب  هک  تسا  هدوـب  یحاـنج  راـیتخا  رد  همه  یگنهرف  ياـههاگیاپ 
هیلع و هللا  یلص  لوسر  ترضح  مرح  ادخ و  هناخ  رادید  هب  مالسا  ناهج  طاقن  یصقا  زا  هک  یمدرم  ات  هدوب  ياهنیمز  جح ، یترایز  تصرف 
ار تیب  لها  میلاعت  شیوخ ، نطو  هب  تشگزاب  رد  دنوش و  انشآ  تلاسر  نادناخ  ياهـشزومآ  فراعم و  هقف و  تاملک و  اب  دندمآیم ، هلآ 

. دنزاس لقتنم  راید  نآ  هب  دنمشزرا ، یتاغوس  نوچمه 
هنوگنآ ار  تمصع  تیب  لها  بان  گنهرف  تاطابترا ، همه  اب  رـصاعم ، ناهج  مه  زونه  تسا . يراج  ریاد و  مه  زورما  تلع ، هفـسلف و  نیا 

. دسانشیمن دیاش ، دیاب و  هک 
دـنوش و انـشآ  شخبتایح  گنهرف  نیا  اب  رتهب  هچ  ره  مالـسا ، ناهج  ات  تسا ، یهلا  يایلوا  بتکم  مارم و  رـشن  يارب  بسانم  یتصرف  جـح ،

. دنرگنب تمصع  نادناخ  يامیس  رد  ار  نید  هولج  غورف و 
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ص:50

تافرع رد  شزرمآ 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللالوسر  َلاق 
َْلثِم َْتناکْناَو  ُُهبُونُذْتَرِفُغ  ٍّقَِحب  ّالا  َقِْطنَی  ْنا  ُُهناِسلَو  ٍلالَح  یلا  ّالا  َرُْظُنت  ْنا  ُهاْنیَعَو  ٍّقَح  یلا  ّالا  ُعَمْسَتال  ُُهنُذا  : ٍثالَث ْنِم  َِملَـسَف  َۀَفَرَِعب  یفاو  ْنَم 

. ِرْحَْبلاَِدبَز
ص 165) ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  )

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح 
لثم دنچ  ره  دوشیم ، هدـیزرمآ  شناهانگ  دـشاب ، هدـناهر  ار  دوخ  زیچ  هس  نیا  زا  دـبایرد و  هفرع  زور  رد  ار  تافرع  رد  روضح  سک  ره 

: دشاب ناوارف )  ) ایرد فک 
، دهدن شوگ  يزیچ  هب  قح ، هب  زج  ششوگ  اب  هکنآ  یکی 

، درگنن لالح  هب  زج  شمشچ  ود  اب  هکنآ  مّود 
. دوشن ایوگ  قح  هب  زج  شنابز  اب  هرخألاب  و 
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ص:51
. تسا راگدرورپ  غیردیب  هدرتسگ و  ِترفغم  يداو  تافرع ،»  » يارحص تسا و  یهلا  ملاع  تمحر  زور  هفرع ،»  » زور

مزال هنیمز  هعـساو ، تمحر  نیا  زا  يرادروخ  رب  اّما  دنک . لّضفت  نانآ  رب  دزرمایب و  ار  نانآ  ات  هدرک  توعد  ار  شناگدـنب  نابرهم ، يادـخ 
. دراد

ناوـیل هدوـلآ و  هساـک  رد  یـسک  زگره  تسا و  نآ  يوشتـسش  ریهطت و  زا  سپ  تبرـش ، ریـش و  زا  فرظ  کـی  ندرکرپ  يارب  هکناـنچمه 
ياهارجم زا  زین  ناج  لد و  یکاپ  دریگارف . ار  نآ  یهلا  تمحر  ات  دـشاب  كاپ  دـیاب  مه  لد  ماـج  دزیریمن ، اراوگ  تبرـش  اذـغ و  فیثک ،

نیا رب  یـسک  رگا  دوشیم . نیودـت  اههتفگ  اههدینـش و  اههدـید ، اب  نآ  ياوتحم  هک  تسا  یباتک  بلق ، تسا . نابز »  » و شوگ »  » و مشچ » »
!؟ دریگ ارف  ار  وا  هفرع  رد  یهلا  ضیف  هک  تسا  يراظتنا  هچ  دزاسن ، كاپ  ار  اهارجم  نیا  دشاب و  هتشادن  ّطلست  بلق ، يدورو  ِریسم  هس 

. دش باریس  دیشون و  یلزا  ضیف  همشچ  زا  تمحر ، یکاپ و  راید  رد  ات  دش ، كاپ  دیاب 
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ص52

هبوت ّجح و 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  ُلوسر  َلاق 
. ٍعْالقاَو ٍَۀبْوَِتب  ّالا  ِدِهاشَْملا  ِنَع  اُوفِرَْصنَت  الو  ِهُّقَفَّتلاَو  ِنیّدلا  ِلامَِکب  َْتیَْبلا  اوُّجَح  ِساّنلا ! َرِشاعَم 

ص 81) ج 1 ، جاجتحالا ، )
: دومرف ریدغ ، ياههبطخ  زا  یکی  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

هانگ و زا   ) ندـنک لد  هبوت و  اب  زج  اههاگترایز ، دـهاشم و  زا  دـینک و  ترایز  ار  ادـخ  هناخ  یـسانشنید ، نید و  لامک  اب  مدرم ! هورگ  يا 
. دیدرگنرب يدب )
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ص:53
. تسا هدننک  تدابع  رد  هک  تسا  يروعش  تفرعم و  نازیم  هب  یتدابع  ره  شزرا 

. تساهتدابع نیرتهدنزاس  نیرتمیظع و  زا  یکی  جح ،
نازیم رئاز ، کی  یبهذـم  ياهیهاگآ  ینید و  تفرعم  تسا . نکـش  تب  میهاربا  ترـضح  نآ ، راذـگناینب  دـیحوت و  هناـخ  اـب  دـهع  دـیدجت 

. دهد ماجنا  نافرع  تفرعم و  اب  هارمه  ار  شترایز  دیاب  رئاز  سپ  دربیم . الاب  ار  ّجح  رفس  زا  يروهرهب 
ياههاگترایز هفیرش و  دهاشم  تسانعم و  نیمه  هب  هبوت » . » تساهیگدولآ زا  نورد  يزاسکاپ  ناج و  بیذهت  یترایز ، رفـس و  نینچ  هجیتن 

. تسا سوه  هانگ و  ياهیگدولآ  زا  رود  یگدنب و  صولخ و  زا  راشرس  ینیون  یگدنز  زاغآ  هبوت و  يارب  یبسانم  ياج  سّدقم ،
. ددرگن زاب  نطو  هب  یهلا  مرح  زا  یلاخ  تسد  دشاب و  هتشاد  هارمه  هب  هبوت  ِتاغوس  دیاب  یجاح  هک  تسا  نیا  لوسر  ترضح  شرافس 
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ص:54

لوبقم ّجح  هناشن 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 
 ... ِّجَحلا ِلُوبَق  ُۀَمالَع  اذه  یصاعَملا ، َنِم  ِْهیَلَع  َناک  اّمَع  ُلُجَّرلا  َعَجَر  اذا  ِّجحلا  ِلوبَق  ِۀَمالَع  ْنِم 

ص 66) تاّیرفعجلا ، )
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

جح ندـش  هتفریذـپ  تمالع  نیا  درادرب . تسد  تسا ، هدادیم  ماجنا  اًـلبق  هک  یناـهانگ  زا  یجاـح  هک  تسا  نآ  جـح  یلوبق  ياـههناشن  زا 
. تسا
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ص:55
هچنآهبو دنک  زیهرپ  دیاب  هچنآزاودنک  تاعارمار  بیبط  ياهلمعلاروتسد  رگا  دنکیم ، هعجارم  کشزپ  هاگنامردهبوتسا و  رامیبهکیـسک 

. تسا ضرم  زا  يدوبهب  شاهجیتن  دنکلمعدیاب ،
. تسا هدوبن  تسرد  لماک و  هخسن  ای  تسا ، هدرکن  لمع  ًاقیقد  اهروتسد  هب  ای  تفاین ، دوبهب  رگا 

. تسا یحور  یقالخا و  ياهیرامیب  هاگنامرد  جح ،
دارفا تایونعم ، ادخ و  اب  رتشیب  سنا  یگدنب و  ّتیدوبع و  حور  تیوقت  يارب  تسا و  ناسنا  تمعن  یلو  هک  تسا  ییادـخ  هناخ  رد  روضح 

. تسا هدناوخارف  جح  تفایض  هب  ار  عیطتسم 
كاپ يارب  دریذـپیم و  ار  یگدـنز  هناخ و  نادـنواشیوخ و  زا  يرود  دـنکیم ، جرخ  وپ ل  دـنکیم ، راومهدوخ  رب  ار  رفـس  تمحز  هکنآ 
راتفر یحور و  تـالاح  دـیاب  هدـعاقلایلع  دـیآیم ، جـح  هب  یگدـنب  تعاـطا و  نیریـش  معط  ندیـشچ  ندـش و  دـبع  ندرک ، هبوت  ندـش ،

، دـش لامعا  راـتفر و  رد  رییغت  هب  قفوم  رگا  درک و  نینچ  رگا  دـیامن . هبوت  ناـهانگ  تاـفّلخت و  زا  دـنک و  تواـفت  وا  درکلمع  یعاـمتجا و 
رفـس جنر  هنرگ ، و  تسا ، هدش  نامرد  كاپ و  اهیگدولآ  زا  شحور  هتـشاد و  رثا  وا  رد  بیذهت  هیکزت و  ياههمانرب  نیا  هک  دوشیم  مولعم 

. تسا هدیسرن  مه  يدوبهب  هب  هداد و  فک  زا  لام  هدیشک و 
، دنک هبوت  دیوشب و  تسد  ناهانگ  زا  رفس  نیا  تکرب  هب  تسناوت  یسک  رگا  تسا . ینامرفان  تیصعم ، تسا . نامرف  زا  تعاطا  جح ، هفسلف 

. تسا لوبق  وا  ّجح 
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ص:56

دیدج دّلوت  جح ،

: مالسلا هیلع  قداّصلا  لاق 
! ِْفنْأَتْسا : لاق ُّمث  ِْهیَْفتِک  یف  ٌکَلَم  ُهَدَی  َعَضَو  ینِم  ْنِم  ُلُجَّرلا  َضافا  اذا 

ص 73) ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  )
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دیوگیم دراذگیم و  وا  ياههناش  رب  تسد  ياهتشرف  دنکیم ، چوک  انم  زا  لامعا ) مامتا  زا  سپ   ) یجاح هک  هاگنآ 
. ریگب رس  زا  ار  لامعا 

دیدج ّدلوت  www.Ghaemiyeh.comجح ، ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 104زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:57
. تسانم تافرع و  ِتمحر  يداو  رد  روضح  هجیتن  ناهانگ ، زا  ندش  كاپ 

. تسا هدرتسگ  ریگارف و  مه  یهلا  تمحر 
ار یگدـنز  ندـش ، یجاح  زا  لصاح  ّتینارون  تسا و  یهلا  شزرمآ  بجوم  جـح ، لامعا  کسانم و  لـماک  حیحـص و  ندـناسر  ناـیاپ  هب 

. دزاسیم نوگرگد 
. هانگ زا  رود  تسا و  دیفس  شلامعا  همان  هدوشخب . هانگیب و  كاپ و  دزاسیم ؛ تدالو  نیتسخن  زور  دننام  ار  وا  یجاح ، ندش  هدیزرمآ 

. دهدن تسد  زا  ار  شاینطاب  يافص  دیالاین و  ار  لمع  همان  لد و  هحفص  تلفغ ، تیصعم و  یگریت  هرابود ، ات  دشاب  بظاوم  دیاب 
زاغآ ياهزات  لـصف  هدـش و  وحم  دولآ ، هاـنگ  هتـشذگ  هک  ارچ  نک ، زاـغآ  لّوا  زا  ار  لاـمعا  اـهراک و  : دوشیم باـطخ  وا  هب  هک  تسا  نیا 

. تسا هتشگ 
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ص:58

جح رون  یجاح و 

: مالسلا هیلع  قداّصلا  لاق 
. ٍْبنَِذب َُّملَی  َْملام  ِّجَحلا  ُرُون  ِْهیَلَع  ُلازَیال  ُّجاحلا 

ص 255) ج 4 ، یفاک ، عورف  )
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

. دشاب هتفرن  هانگ  لابند  هک  یتقو  ات  تسا ، یقاب  یجاح  رب  هراومه  جح  ییانشور  رون و 
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ص:59
. دنکیم ذوفن  امیس  هرهچ و  هب  ییانشور  نیا  دنکیم و  نشور  ار  ناج  لد و  جح ، کسانم  مسارم و  يونعم  ياضف 

دنمـشزرا یتّینارون  دشاب ، هدناسر  نایاپ  هب  ار  شیوخ  زامن  یعـس و  فاوط و  هک  هتـشگرب  انم  تافرع و  زا  هدش و  كاپ  ِیجاح  ور ، نیا  زا 
. دنکیم ادیپ 

وـشتسش يرهن  رد  هک  یـسک  لثم  دشاب . هدماین  شیپ  هانگ  یگدولآ  هک  تسا  یقاب  یتقو  ات  تساوقت و  یکاپ و  نامیا و  رون  ّتینارون ، نیا 
رد هک  ینامز  ات  تسا و  یکاپ  ریهطت و  نیا  رگناـشن  وا  فیظن  نشور و  يامیـس  تسا ، هدودز  شیوخ  هرهچ  ندـب و  زا  ار  اـهکرچ  هدرک و 

. تسا هدنشخرد  فاّفش و  نانچمه  دسرن ، وا  هب  یگدولآو  دود  دریگن و  رارق  رابغ  درگ و  ضرعم 
توافتم نارجاف  يامیس  اب  نیقتم  يامیـس  دراذگیم . ریثأت  مه  رهاظ  عضو  رد  یلدهیـس  دنکیم . هایـس  ار  لد  یکیرات  هطقن  نوچمه  هانگ ،

. تسا
هایـس ياههطقن  زا  شناج  لد و  مه  زاب  دهدب و  تسد  زا  هانگ  باکترا  اب  ار  ّجـح  ّتیونعم  ّتینارون و  هدـش ، كاپ  یجاح  هک  تسا  فیح 

، تسا ناسآ  شندروآ  تسد  هب  هک  يزوریپ  لثم  تسا . يونعم  ینارون و  تلاح  نآ  يرادهگن  ظفح و  ّمهم ، ددرگ . ردک  هریت و  یـصاعم 
. راوشد شیرادهگن  اّما 

. درک يرادهگن  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  سفن » داهج   » ههبج رد  يزوریپ  یعون  زین  هبوت  بیذهت و  هب  ندیسر 
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ص:60

جح شاداپ 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  ُلوسر  لاق 
. َۀّنَجلا ّالا  ٌءازَج  َُهل  َْسَیل  ُروُْربَْملا  ُّجَْحلا  : َلاقو ُهُّما ، ُْهتََدلَو  ِمْوَیَک  ِِهبونُذ  ْنِم  َجَرَخ  ْقِسْفَی  َْملَو  ْثَفْرَی  ْمَلَف  َْتیَْبلا  اَذه  َّجَح  ْنَم 

ص 8) ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  )
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

كاـپ دوریم و  نوریب  شناـهانگ  زا  دوشن ، قسف  بکترم  دورن و  هاـنگ  یپ  رد  سپ  نآ  زا  دـنک و  تراـیز  جـح و  ار  هناـخ  نیا  هک  یـسک 
. درادن تشهب  زج  یشاداپ  هتفریذپ ، لوبقم و  ّجح  تسا ...  هدش  هداز  ردام  زا  هک  يزور  لثم  دوشیم ،
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ص:61
تیـصعم راـتفرگ  هک  ناـنآ  هراـّما ، سفن  هبلغ  ناطیـش و  موـجه  رثا  رد  ناـمز  رورم  هـب  تـسا . راـگدرورپ  هـّیطع  ییادـخ ، كاـپ و  ترطف 

هکنآ دنکیم و  ایحا  ار  نیتسخن  ترطف  هّیلوا و  تراهط  مه  زاب  هبوت ، دنوشیم . هدولآ  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  یهلا  ترطف  نآ  دـنوشیم ،
. دشاب هدرکن  هانگ  هک  تسا  یسک  نوچمه  دنک ، هبوت  ناهانگ  زا 

بکترم مه  زاب  دنـشابن ، بظاوم  رگا  اّما  دنروآیم . تسد  هب  هبوت  هثاغتـسا و  تبانا و  ترایز و  اب  ار  يرطف  تراهط  نیا  ادخ ، هناخ  نارئاز 
. دنوریم نوریب  تعاطا  یگدنب و  میرح  هتسوپ و  زا  دنوشیم و  قسف 

، ردام زا  ّدلوت  زور  لثم  دنکن ، هانگ  هک  دشاب  بظاوم  یجاح  رگا  تسا . یقالخا  هیکزت  یحور و  تراهط  نآ  دیدجت  يارب  ياهمانرب  ّجـح ،
. تسا تشهب »  » مه یلوبقم  ّجح  نینچ  شاداپ  هک  هتبلا  دنامیم . كاپ 

هرمز رد  ّجـح ، مامتا  کسانم و  ماـجنا  زا  سپ  یجاـح  تسا . هداد  رارق  راگتـسر  ِناسرتادـخ  ناـحلاص و  ياـج  ار  تشهب  فوؤر ، يادـخ 
. دنهدن تسد  زا  ار  رهوگ  نیا  هکنیا  طرشب  دنراد ، ار  حالف  زوف و  یهلا و  تیشخ  هک  تسا  یناحلاص  نامه 
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ص:62

ّجح راثآ 

: مالسلا هیلع  داجّسلا  نع 
ُلَمَعلا َُهل  ٌفَنْأَتْـسُمَو  ُۀـّنَجلا  َُهل  ٌبوُجْوَمَو  َُهل  ٌروفغَم  ُّجاحلا  : َلاقَو ْمُِکلایَع . ِتانوْؤَم  َنْوَفُْکتَو  مُکقازْرا  ُعِسَّتَتو  ْمُُکنادـْبا  ُحِّصَت  اُورِمَتْعاَو  اوُّجَح 

. ِِهلامَو ِِهلها  یف  ٌظوفْحَمَو 
ص 252) ج 4 ، یفاک ، عورف  )

: دومرف مالسلا  هیلع  نیدباعلانیز  ماما 
نیمأت امـش  هداوناخ  جراخم  اههنیزه و  دوش و  هدرتسگ  ناوارف و  امـش  ياهیزور  تسردنت و  امـش  ياهندب  ات  دیروآ ، ياج  هب  هرمع  جح و 

شلاوـما هداوناـخ و  زین  دریگ و  رـس  زا  ار  شلاـمعا  دـیاب  تسا و  بجاو  یمتح و  وا  يارب  تشهب  تسا و  هدـیزرمآ  یجاـح »  ... » و ددرگ .
. دنامیم ظوفحم  وا  يارب 
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ص:63
. يونعم یحور و  مه  تسا ، يدام  ياههبنج  لماش  مه  جح ، تاکرب  راثآ و 

ياهیهاگآ رثا  رد  هوالعب  دربیم ، نیب  زا  ار  موادـم  راـک  ياهیگتـسخ  مه  دروآیم ، اوق  هّیحور و  دـیدجت  رطاـخ و  طاـسبنا  مه  ترفاـسم ،
رد دوشیم و  ناربج  دـنک ، جرخ  هَّللاتیب »  » ترایز ادـخ و  هار  رد  یجاح  هک  مه  ار  هچنآ  دروآیم . قزر  تعـسو  يداصتقا ، یعاـمتجا و 

. ددرگیم نیمأت  مه  هداوناخ  جراخم  وا  بایغ 
هدش نیمـضت  دنوادخ  يوس  زا  یلام ، بجاو  قوقح  تخادرپ  ناربج  تسین . فالخ  وا  هدـعو  رد  تسا و  راگدرورپ  ياههدـعو  همه  اهنیا 

نیمزرس رد  یمسج  روضح  رانک  رد  یلام » راثیا   » یعون زین  جح  ددرگیم . لام  شیازفا  ببس  تاکز ، نداد  هک  تسا  ثیداحا  رد  تسا و 
. تسا مالسا  هاگتساخ  یحو و 

. تسا شزرمآ  ترفغم و  ترایز ، نیا  يونعم  هرمث  هرهب و 
دراذگن دنک و  زاغآ  دّبعت  اوقت و  تیاعر  و  حلاص » لمع   » اب ار  شیوخ  لمع  هدنورپ  هک  تساجب  دوش ، هدوشخب  شاهتـشذگ  ناهانگ  هکنآ 

لـیفک و تسوا و  يارب  وا و  اـب  مه  ادـخ  دـشاب ، ادـخ  يارب  ادـخ و  اـب  هکنآ  ددرگ . هتخیمآ  مرج ، فـالخ و  هـب  هعوـمجم  نـیا  رگید  راـب 
. ددرگیم وا  ياهراک  رادهدهع 
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جاّجح هب  کمک 

: مالسلا هیلع  هَّللادبع  یبأل  ُتلق  : لاق یمعثخلا  لیعامسا  نع 
. ًارْجا ْمُهُمَظْعا  َتنا  : َلاق ْمُهَعاتَم ، ُظَفْحا  ینوکُْرتَی  َو  َنوفوطَی  اُنباحصا  َبَهَذ  َۀَّکَم  اْنمِدَق  اذا  ّانا 

ص 545) ج 4 ، یفاک ، عورف  )
: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : دیوگ یمعثخ  لیعامسا 

اهنآ زا  اـت  دـنراذگیم  دوخ  يایـشا  لـیاسو و  دزن  ارم  و  دـنوریم ، فاوط  هب  اـم  نارفـسمه  ناـهارمه و  میوشیم ، دراو  هّکم  هب  یتقو  اـم 
. منک تبقارم  ینابهگن و 

! تسا نانآ  زا  شیب  وت  شاداپ  : دومرف ترضح 
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ص65
نارئاز هب  تمدخ ، نیا  رگا  هژیوب  تسا ، ریگمـشچ  رایـسب و  دنکیم ، اطع  ادخ  ناگدنب  هب  نارازگتمدخ  هب  دـنوادخ  هک  ار  یـشاداپ  رجا و 

. دشاب ادخ  هناخ 
رکف یگتفـشآ  ینارگن و  نتـشادن  بلق و  روضح  ِنتـشاد  یعمج و  رطاخ  تسا ، ّمهم  يدابع  لامعا  فاوط و  تراـیز و  رد  هچنآ  یفرط  زا 

. دور تقرس  هب  ای  دوش  مگ  دسرتیم  هک  تسا  یجاح  لیاسو  رطاخ  هب  یهاگ  يرطاخ  ناشیرپ  نیا  تسا .
رتهدوسآ يرطاخ  اب  هک  تسا  هدرک  کمک  رگید  جاّجح  هب  عقاو  رد  دنکیم ، تمدخ  نایجاح  لیاسو  زا  تظافح  تبقارم و  رد  هک  یسک 

دـناجاّجح و نامداخ  هکنانآ  لاح  هب  اشوخ  دـهدیم . يرتشیب  شاداپ  درادیم و  تسود  ار  راک  نیا  لاـعتم  يادـخ  دـنزادرپب و  تداـبع  هب 
زا شیب  بتارم  هب  یـشاداپ  ینید ، ردارب  زا  زاین  کی  ِندروآرب  راک و  کی  ماجنا  یتح  دـننکیم . مهارف  ادـخ  ناـنامهم  يارب  ار  یتالیهـست 

. دراد یعس  فاوط و  اههد 
! دوش هتسیرگن  تراقح  مشچ  هب  جح  همدخ  راک  هب  دوش و  هدرمش  زیچان  تمدخ ، نیا  ادابم 
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ص:66

ادخ نامهم 

: مالسلا هیلع  ٌّیلع  لاق 
. ِةَرِفْغَملاب ُهُوبحَیو  ُهَْدفَو  َمِرُکی  ْنا  یلاعَت  ِهَّللا  یَلَع  ٌّقَحَو  ِهَّللا  ُْدفَو  ُرِمَتْعُْملاَو  ُّجاحلا 

ص 8) ج 99 ، راونألاراحب ، )
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

رارق دوخ  شزرمآ  لومـشم  ار  وا  دنک و  مارکا  ار  شنامهم  هک  تسا  لاعتم  يادخ  رب  تسا و  دنوادخ  نامهم  هدننک ، هرمع  هدـننک و  جـح 
. دهد
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ارف ترایز  هب  ار  نمؤم  قاتـشم و  ياـهلد  نونک ، اـت  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  ناـمز  زا  هرمع ،»  » و جـح »  » ماـجنا يارب  یهلا  هماـنتوعد 

. تسا هداهن  مدق  هناخنامهم »  » هب سپ  هدمآ ، وا  توعد  هب  تسادخ و  نامهم  نوچ  دوشیم ، دراو  نیمزرس  نیا  هب  هکنآ  تسا . هدناوخ 
ییاریذـپ ترفغم  تمحر و  اـب  زج  یهلا  هناـخ » تفایـض   » ِناـمهم تسا . ناـمهم  زا  ییاریذـپ  یـضتقم  شمرک  تسا و  میرک  مه  دـنوادخ 
رادروخرب وا  ترفغم  زا  دنیـشنب و  یهلا  شیاشخب  هرفـس  رـس  رب  ياهدنب  یتقو  اّما  تسا ، یناف  ارذـگ و  يّدام  ياهمارکا  اهتمعن و  دوشیمن .

. تسا هدیسر  يدبا  یبایماک  هب  ددرگ ،
يالوم رضحم  رد  روضح  تسا و  يونعم  رفس  زین ، رفـس  نیا  دندنمزاین ؟ یلوم  شزرمآ  هب  زیچ  ره  زا  شیب  یـصاع ، ناگدنب  هکنیا  هن  رگم 

، دنوادخ رب  ار  سک  چیه  هّتبلا  دنکن . لمع  نارفغ » هدعو   » هب دنک و  توعد  تفایض  هب  ار  شناگدنب  دنوادخ ، دوشیم  رگم  راّفغ . میرک و 
. تسا هداد  هدعو  هتفرگ و  هدهع  رب  ار  ترفغم  تمحر و  هک  تسا  راوگرزب  نآ  دوخ  نیا  تسین ، یّقح 
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یگدنب همانرب  جح ،

: مالسلا هیلع  ٌّیلع  لاق 
ْمِهِعُـضاوَِتل ًۀَـمالَع  ُهَناْحبُـس  ُهَلَعَجَو  ِمامَحلا  َهُولُو  ِهَیلا  َنوَهلأَـیو  ِماـْعنألا  َدُورُو  ُهَنوُدِرَی  ِماـنَْأِلل ، ًۀَْـلِبق  ُهَلَعَج  يذَّلا  ِمارَحلا  ِِهْتَیب  َّجَـح  ْمُْکیَلَع  َضَرَف 

. ِِهتَّزِِعل ًاناعْذاَو  ِِهتَمَظَِعل 
ص 266) ج 2 ، همکحلا ، نازیم  )
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

نآ هتفیــش  دـنوشیم و  نآ  دراو  مدرم  داد ، رارق  مدرم  هـلبق  ار  نآ  هـک  ياهناـخ  تخاـس ، بـجاو  امــش  رب  ار  دوـخ  هناـخ  ّجـح  دـنوادخ ،
ندرگ ادخ و  تمظع  ربارب  رد  ناشعـضاوت  هناشن  ار  نآ  و  دـنیآیم ، دورف  اراوگ  روخـشبآ  هب  نارتوبک  تاناویح و  هک  هنوگنآ  دـندرگیم ،

. داد رارق  یهلا  تردق  تّزع و  هب  نداهن 
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یقوش هتخاس و  بجاو  ار  هَّللاتیب »  » ترایز هبعک و  لاعتم  دنوادخ  تسا . يدّـمحم  تّما  ییوسمه »  » هناشن و  دـّحتم » يریگتهج   » زمر هلبق ،

« قیتعلاتیب  » ِفاوط و  دوسألارجح »  » ندیسوب يارب  دنیآ و  نآ  رادید  هب  هناقشاع  ناهج ، رسارس  زا  ات  هدنکفا  نیملـسم  لد  رد  فصولادیاز 
. دننک يرامش  هظحل  انم ، تافرع و  يارحص  رد  روضح  و 

یگدنز و همانرب  سرد و  ترایز ، نیا  زا  دیاب  اّما  دناهدیسر . بآ  هب  هک  دنایناگنشت  نوچمه  دنسریم ، راید  نیا  هب  یتقو  قاتـشم ، نارئاز 
. تفرگ ّتیدوبع 

نینچ هجیتن  دریذپب . دنک و  ناعذا  ار  دنوادخ  يریذپان  تسکـش  تّزع و  دسانـشب و  ار  شیوخ  زاین  یهلا و  تمظع  هک  تسا  یـسک  هدـنب ،
یکچوک میظع ، يادـخ  ربارب  رد  یـسک  اـت  تسا و  يراوگرزب  تعفر و  زمر  یعوضخ  نینچ  تسوا و  ربارب  رد  عوضخ  ینتورف و  تفرعم ،

. دباییمن تمارک  تّزع و  دنکن ، فارتعا  دوخ  ّتیدوبع  هب  یناسنا  ات  دسریمن و  یگرزب  هب  دنکن 
ینیبگرزب دوخ  ربک و  نداهن  رانک  ینتورف و  مه  یگدـنب  رد  قدـص  هناشن  تسا . ناگدـنب  تعاط  عضاوت و  تخانـش  رایعم  جـح ، هبعک و 

. تسا
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ص:70

تشگزاب يوزرآ 

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
. ُُهباذَعانَدَو ُُهلَجا  َبَرَْتقا  ْدَقَف  اْهَیلا  َدْوَْعلا  ُدیُریال  َوُهَو  َۀَّکَم  ْنِم  َجَرَخ  ْنَم 

ص 107) ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  )
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

. تسا هدش  کیدزن  وا  باذع  لجا و  ًانیقی  دشاب ، هتشادن  ار  نآ  هب  تشگزاب  هب  میمصت  هدارا و  هک  یلاح  رد  دوش ، جراخ  هکم  زا  سک  ره 
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. دراد رایسب  یتلیضف  نآ  رارکت  تسا و  گرزب  یتدابع  جح ،

. دننک ترایز  ار  ادخ  هناخ  هتسویپ  نّکمتم  دارفا  هک  تسا  بوخ  طیارش ، ندوب  بسانم  ناکما و  تروص  رد 
. تسا تایاور  اهاعد و  رد  دیکأت  دروم  زین ، جح  ندش  بیصن  يارب  اعد  ترایز و  يوزرآ 

یقاب هنیدم  هّکم و  رد  ار  شلد  زا  یمین  دشاب ، قشع  تفرعم و  لها  رگا  دـنکیم ، عادو  یهلا  مرح  اب  هدرک و  يرپس  ار  جـح  مایا  هک  يرئاز 
. دربیم دوخ  اب  ار  رگید  مین  دراذگیم و 

. دراد ار  همیرک  دهاشم  نیا  هب  هرابود  تشگزاب  يوزرآ  دوشیم و  يراج  ناگدید  زا  رای ، هناخ  قارف  گشا 
. تسا مورحم  روضح  ضیف  كرد  یهلا و  فطل  زا  دشاب ، هتشادن  ندمآ  هرابود  هدارا  وزرآ و  هّکم  كرت  ماگنه  لیلد ، ره  هب  هک  یسک 

. دشاب هتشادن  دّدجم  ترایز  هبعک و  ياوه  هک  دشاب  هدش  گنس  یلیخ  دیاب  لد 
. شیپ رد  ادخ  باذع  تسا و  کیدزن  یگدنز  طخ  نایاپ  هب  یسک  نینچ 

. نادرگب رتلعتشم  ام  ياهلد  رد  ار  ترایز » قوش   » هلعش ای  ایادخ 
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جاّجح لابقتسا 

: مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  لاق 
. ِرْجألا ِیف  ْمُهوُکِراُشت  ْمُْکیَلَع ، ُبِجَی  َِکلذ  َّناَف  ْمُهوُمِّظَعَو  ْمُهوُِحفاصَف  اُومِدَق  اذا  ِّجاْحلِاب  اُورِْشبَتْسا  َّجِحَی ! َْمل  ْنَم  َرَشْعَم  ای 

ص 228) ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  )
: دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

دیهدب تسدنانآاب  دیهد ، هدژم  دینک و  یلاحـشوخ  دندرگیمرب ، جـح  زا  یتقو  ادـخ  هناخ  نارئاز  دـیاهتفرن ! ّجـح  هب  هک  یناسک  هورگ  يا 
. دیوش کیرش  نانآ  اب  جح ، شاداپ  رجا و  رد  ات  تسا ، مزال  امشربراکنیا  دیرادب ، ناشگرزبو 
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. تسا نایجاح  لابقتسا  هقردب و  یمالسا ، هعماج  رد  بوخ  ياهتّنس  زا 

هب نارگید  قیوشت  یعون  دنک و  ظفح  نانچمه  ناملـسم  تما  هدید  لد و  رد  ار  دوخ  تمرح  تسادـق و  جـح ، ات  دوشیم  ببـس  راک ، نیا 
. تسا سّدقم  يونعم و  رفس  نیا 

لومشم دنباییم ، ترایز  قفوت  هک  نانآ  تسا . هدوب  مسر  زابرید  زا  البرک ، دهـشم و  هکم و  سدقم و  نکاما  نارئاز  يارب  یناوخ  شوواچ 
مارتحا و ار  نارئاز  هک  تسا  بوخ  تدابع ، نیا  شاداـپ  رد  ندـش  کیرـش  يارب  دـنمورحم ، تراـیز  نیا  زا  هک  مه  ناـنآ  دـنایهلا . فطل 

. دنورب نانآ  یسوبور  رادید و  هب  جاجح ، تشگزاب  ماگنه  دننک و  میرکت 
. درک مامشتسا  رئاز ، زا  ناوتیم  ار  يوبن  مرح  يافص  دیحوت و  راید  رطع 

زا مه  ادـخ  هناخ  نارئاز  تشگزاب  تشادـیمارگ  تسا ، هدرک  ترایز  ار  ام  دـنک ، رادـید  ار  ام  رئاز  هک  یـسک  : تسا هدـمآ  زین  ثیدـح  رد 
. دراد باوث  تسا و  رئاعش » میظعت   » قیداصم
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ربمغیپ ترایز 

: مالسلا هیلع  ٌّیلع  لاق 
ُهَّللا ُمُکَمَْزلا  یتَّلا  ِرُوبُْقلاـِب  اوُِّمتاَو  ُمتِْرما  َِکلذـِبَو  ٌءاـفَج  ُهَکَرت  َّناَـف  ِهَّللا  ِْتَیب  یلا  ُْمتْجَرَخ  اذا  ْمُکَّجَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَِرب  اوُـمِّتا 

. ) اهَْدنِع َقْزِّرلا  اُوُبلْطاَو  اهَّقَحَو  اهَتَرایز  َّلَجوَّزَع 
ص 139) ج 100 ، راونألاراحب ،
: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

تسافج نآ  كرت  هک  ارچ  دینک ، لماک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ترایز  اب  ار  دوخ  جح  دیوریم ، ادخ  هناخ  ترایز  هب  هک  هاگنآ 
امـش رب  ار  روبق  نابحاص  ّقح  اهنآ و  ترایز  لاعتم ، يادخ  هک  دیزاس  لماک  يروبق  ترایز  اب  ار  دوخ  جح  دـیاهدش . رومأم  نیا  هب  امـش  و 

. دیبلطب يزور  دنوادخ ، زا  اهربق  نآ  دزن  تسا و  هدرک  مزال 
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ترتع هب  يرادافو  تسا . مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تلاسر و  نادـناخ  ّطخ  يایحا  نیا ، تسا . هّمئا  ربمایپ و  دـقرم  ترایز  هب  جـح ، ّتیمامت 

راگدرورپ نامرف  نیا  میربن . دای  زا  تامم ، رد  هچ  تایح و  لاـح  رد  هچ  ار  كاـپ  ِناـمدود  نیا  هک  تسا  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم 
. تسا هدش  هداد  رارق  تیب » لها  تّدوم  ، » ربمایپ تلاسر  رجا  مه  نآرق  تایآ  رد  تسا .

. تسا نامیا  قالخا و  ياهوگلا  یکاپ و  ياههوسا  اب  نتفرگ  سنا  اریز  تسا ، هدنزاس  یتیبرت و  ياهمانرب  ترایز ،
اهتجاح و نانآ ، تبرت  دـقرم و  رانک  رد  ادـخ  يایلوا  هب  لّسوت » . » تسا هداد  رارق  تکرب  مه  تمـصع  نامدود  نیا  رازم  رد  یتح  دـنوادخ 

. ددرگیم قزر  شیازفا  بجوم  دروآیم و  رب  ار  اهاعد 
هلیسو ربمایپ ، ترتع  دنمورحم . جح  هژیو  ياهتیاده  یشزومآ و  یمیلعت و  ياههبنج  زا  دننکیم ، افتکا  جح  يرهاظ  ياههمانرب  هب  هک  نانآ 

. تسا هدرک  يرهمیب  افج و  نانآ  هب  دهد ، ماجنا  تیب  لها  ربمایپ و  ترایز  نودب  ار  جح  هکنآ  دنیادخ و  هب  برق 
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ترایز يورخا  هجیتن 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسرل  مالسلا  هیلع  ّیلع  نب  نیسحلا  لاق 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  ُلوسَر  َلاقف  َكَراز ؟ ْنَم  ُءازَجام  ُهاَتبا ! ای 

. ) ِِهبُونُذ ْنِم  ُهَصِّلَخاَو  ِۀَمایقلا  َمْوَی  ُهَروُزا  ْنا  َّیَلَع  ًاّقَح  َناک  َكَراز ، ْوا  َكاخا  َراز  ْوا  َكابا  َراز  ْوا  ًاتِّیَم  ْوا  ًاّیَح  ینَراز  ْنَم  َّیَُنب  ای 
ص 577) ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم 

: درک ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  وت  هک  یسک  شاداپ  ناج ! ردپ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
هک تسا  نم  رب  دنک ، ترایز  ار  تدوخ  ای  تردارب  ای  تردپ ، ای  دـنک ، ترایز  گرم  زا  سپ  ای  تایح  لاح  رد  ارم  هک  سک  ره  مدـنزرف !

. منک شصالخ  شناهانگ  زا  منک و  ترایز  ار  وا  تمایق  زور 
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. تسا زاسراک  دنمدوس و  مه  ترخآ  رد  هکلب  ایند  رد  اهنت  هن  وا ، تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترایز 

. دراد دیدزاب  يرادید  ره 
غیرد مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  نینمؤملاریما و  نارئاز  ای  دوخ  نارئاز  زا  ار  شیوخ  تیانع  هک  تسا  هداد  هدعو  ادـخ  ربمایپ 

. دندّمحم لآ  دمحم و  ِتعافش  يریگتسد و  يراوگرزب و  تمارک و  جاتحم  همه  هک  يزور  رد  مه  نآ  دنکن ،
اهتیـصعم رفیک  ناهانگ و  ِبقاوع  زا  راکهنگ  ییاـهر  هب  هک  يرادـید  مه  نآ  تسافـصاب ، اـبیز و  هچ  ترخآ ! رد  دـیدزاب  اـیند ، رد  رادـید 

هریخذ شیوـخ  تّما  يارب  دـنرادروخرب و  نآ  زا  هّمئا  ادـخ و  لوـسر  هک  تسا  تعافـش » قـح   » و دوـمحم » ماـقم   » ناـمه نیا  دـماجنایب و 
. دناهتخاس
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ناماما ترایز 

: مالسلا هیلع  اضرلا  لاق 
ْمِِهتَراـیِز یف  ًۀَـبْغَر  ْمُهَراز  ْنَمَف  ْمِهِرُوُبق  ُةَراـیز  ِءادـألا  ِنْسُحو  ِدـْهَْعلِاب  ِءاـفَْولا  ِماـمَت  ْنِم  َّناَو  ِِهتَعیـش  َو  ِِهئاـیلْوا  ُِقنُع  یف  ًادـْهَع  ٍماـما  ِّلُِـکل  َّنا 

. ِۀَمایقلا َمْوَی  ْمُهَئاعَفُش  ْمُُهتَِّمئا  َناک  ِهیف  اُوبِغَراِمب  ًاقیِدْصَتَو 
ص 345) ج 4 ، یفاک ، عورف  )

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 
ترایز نآ ، هتـسیاش  ماجنا  دـهع و  هب  لـماک  ياـفو  طیارـش  هلمج  زا  تسا و  یناـمیپ  دـهع و  شناوریپ  ناراداوه و  ندرگ  رب  ار  یماـما  ره 

نآ دـنک ، ترایز  ار  نانآ  رازم  دـننآ ، هب  دـنمهقالع  نانآ  هچنآ  شریذـپ  اب  ترایز و  هب  هقالع  يور  زا  سک  ره  سپ  تسا . ناـنآ  ياـهربق 
. دوب دنهاوخ  نانآ  عیفش  تمایق ، زور  رد  نایاوشیپ 
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يورهر و نیا  هناـشن  نتفاـی ، تیادـه  نتفرگ و  ماـهلا  ندیـسر و  ناـنآ  روـضح  هب  هّمئا ، تاـیح  لاـح  رد  تـسا . ربـهر  اـب  ناـمیپ  تراـیز ،

. تسا هّمئا » ّطخ   » نامیپ و هب  يرادافو  نیا  زمر  ناشدقرم  رازم و  رانک  رد  روضح  ناشتداهش  زا  سپ  تسا و  يرادربنامرف 
هکلب تسین ، یفاک  نید  ياـیلوا  دـقرم  مرح و  راـنک  رد  روضح  اـهنت  دـشاب . یلاـعتم  ياـههزیگنا  هقـالع و  قشع و  اـب  دـیاب  زین  تراـیز  نیا 

ناماما ِتخانش  تریصب و  لها  ایند  رد  هکنآ  تسا . يدنمهرهب  نیا  هناوتشپ  یسایس ، ینید و  يریگتهج  لمع و  رکف و  رد  لماک  یگنهامه 
. دوب دهاوخ  رادروخرب  نانآ  ِتعافش »  » زا مه  ترخآ  رد  دشاب ،

ترایز تروص  هب  مه  یهاگ  هّمئا » رما  يایحا   » ّمهم همانرب  و  دای »  » ِگنهرف تسا . تعاطا  قاـثیم  هب  يدـنبیاپ  ناـماما و  ّقح  يادا  تراـیز ،
، نانآ دقرم  ترایز  اب  هن  يروضح  رادید  اب  هن  هک  یلاح  رد  تسناد ، ناماما  هب  رادافو  راداوه و  ار  یـسک  ناوتیم  هنوگچ  دـنکیم . یّلجت 

!؟ دنکن هفیظو  يادا  بدا و  ضرع  ناشمرح  رانک  رد  دهدن و  ناشن  ار  یگتسبمه  نیا 
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تیالو ترایز و 

: مالسلا هیلع  رقابلا  لاق 
. ْمُهَرْصَن اْنیَلَع  اوُضِرعَی  َو  مِِهتَیالِِوب  انوُِربُْخِیف  انُوتْأَی  َُّمثاِهب  اُوفوطَیَف  َراجْحَألا  ِهِذه  اُوتْأَی  ْنا  ُساّنلا  َِرما  امَّنا 

ص 374) ج 99 ، راونألاراحب ، )
: دومرف مالسلا  هیلع  رقابدمحم  ماما 

یتسود و تیالو و  هدـمآ ، ام  دزن  سپـس  دـننک ، فاوط  نآ  درگرب  دـنیآ و  هبعک ) هناخ   ) اهگنـس نیا  تراـیز  هب  هک  دـناهدش  رومأـم  مدرم 
. دنايرای هدامآ  هک  دننک  مالعا  دننک و  هضرع  ام  اب  ار  شیوخ  یگتسبمه 
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رد دّحوم  ياهورین  تدحو  عّمجت و  لّکـشت و  يارب  يروحم  دراد . مه  یعامتجا  یـسایس و  موهفم  يونعم ، يدابع و  هبنج  رب  هوالع  جـح ،

. تسا ناهج 
زا نیملـسم  ینویلیم  میظع و  شیامه  جح ، مسوم  رد  تسا . يربهر  تیاده و  دـنمزاین  دـشاب ، هتـشاد  بولطم  راثآ  هکنآ  يارب  یعّمجت  ره 

راکـشآ هرگنک  نیا  ّصاوخ  دوشیم و  لیدبت  مالـسا  دنلب  فادـها  ریـسم  رد  يدـنمورین  مرها  هب  دـشاب ، تیالو »  » روحم رب  رگا  ملاع  راطقا 
. ددرگیم

اهنت هن  مه  نآ  تسا ، ماما  رادـید  هب  جـح ، ّتیمامت  لامک و  هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسا . شخبورین  مرها  نیمه  موصعم ، ناـماما  تیـالو 
. يرای ترصن و  ندرک  هضرع  یگتسبمه و  يرادافو و  مالعا  هکلب  رادید ،

. تساهگنـس درگرب  ندیخرچ  نامه  تیاور ، ریبعت  هب  تشگ و  دهاوخ  لیدـبت  حوریب  کشخ و  یمـسارم  هب  دـشاب ، نیا  زج  جـح ، رگا  و 
ترـصن و مالعا  نیمه  ادـخ ، هناخ  جـح  همادا  رد  ای  همدـقم  رد  نتفر ، ناماما  ترایز  تسا . یهلا  حیحـص و  يربهر  تیـالو و  جـح ، حور 

. تسا تیالو » ّطخ   » اب دنویپ 
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تامم تایح و  رد  ترایز 

تامم تایح و  رد  ترایز 
: مالسلا هیلع  ُقداّصلا  َلاق 

. اِنتایَح یف  انَراز  اّمناَکَف  اِنتامَم  َدَْعب  انَراز  ْنَم 
ص 260) ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  )

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. تسا هدرک  رادید  نامندوب  هدنز  لاح  رد  ار  ام  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دنک ، ترایز  نامتوف  زا  سپ  ار  ناماما )  ) ام سک  ره 
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ار ناوریپ  راتفر  دنیاوشیپ و  ماما و  ناشتداهـش ، زا  سپ  هچ  تایح و  لاح  رد  هچ  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  هک  میداقتعا  رواب و  نیا  رب 

. دنهاگآ نانآ  لامعا  زا  دننیبیم و 
. دراذگیم نایلاوم  هدهع  رب  ار  یتادّهعت  تیالو ، نیا  تسا و  ییالو  مکحتسم و  يونعم و  ياهطبار  تّما ،»  » و ماما »  » نایم هطبار 

مه نانآ  دقرم  ترایز  تسا ، نانآ  ّقح  ههبج  اب  یگتـسبمه  مالعا  یعون  شخب و  ماهلا  زومآسرد و  تایح ، لاح  رد  هّمئا  رادـید  هنانچمه 
. تسا نانآ  هب  یگشیمه  يرادافو  ناشن  نانآ و  اب  ندوب  ههبج  مه  ترصن و  مالعا 

ربق تراـیز  هرّونم و  هنیدـم  رد  ناـشکاپ  تبرت  رـس  رب  روضح  مه  زورما  تسا . هدوب  نایعیـش  ّتبحم  هّجوت و  هاـگهلبق  هشیمه  ناـماما ، رازم 
. تسا ربمایپ  تیب  لها  اب  دنویپ  هب  يرادافو  يوریپ و  رد  قدص  ناشن  یهلا ، ياهتّجح  موصعم و  ماما  راهچ  بیرغ 

! تسین يراظتنا  زین  نیا  زج  تیالو ،» ّطخ   » ِناراداوه زا 
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بدا ضرع  مالس و 

: مالسلا هیلع  قداصلا  َلاق 
. ٍدیَعب ْنِم  ُهُُغْلبَت  ُةولَّصلا  َِتناک  ْناَو  ٍبیرَق  ْنِم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ِلوُسَر  یلَع  اوُمِّلَسَف  ِۀَنیدَْملِاب  اوُُّرم 

ص 552) ج 4 ، یفاک ، عورف  )
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رود زا  امـش  ّتیحت  دورد و  هک  دنچ  ره  دیهد ، مالـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  کیدزن  زا  دینک و  رورم  هنیدم  رب  جح ) ماگنه  )
. دسریم ترضح  نآ  هب  مه 
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. هدنهد تیبرت  هدننک و  تیاده  تسا و  شخب  ماهلا  تامم ، زا  سپ  هچ  تایح و  لاح  رد  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رادید 

اب مالـسا  ردص  ناناملـسم  دنکیم . تیوقت  ار  نامیا  دشخبیم و  تایح  ار  ناج  لد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دـقرم  ترایز 
، ربمایپ ییاحیـسم  سفن  زا  دشیم و  راوتـسا  نانآ  يداقتعا  ینابم  دنتفریذپیم و  ریثأت  ادـخ  لوسر  اب  يروضح  رادـید  هنیدـم و  هب  ترجه 

. دنتفرگیم ناج 
. تسا هتفهن  یتیبرت  راثآ  نیمه  مه  ترایز »  » رد

. دنیبیم ار  نیرئاز  دونشیم و  کیدزن  رود و  زا  ار  اهمالس  تسا و  نارئاز  ِهّجوتم  هَّللالوسر ، یتوکلم  ناج 
. دهدیم ناشن  تلیضف  هنیآ  لامک و  يوگلا  نآ  هاگشیپ  رد  ار  تّما  ِبدا  شرّهطم ، ربق  رانک  رد  هنیدم و  رد  نتفای  روضح  یلو ... 

. تسا هدیمرآ  نآ  كاخ  رد  ناناملسم  ناج  حور و  هک  ارچ  تسا ، ناناملسم  يونعم  نطو  هنیدم ،
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ربمایپ رب  مالس 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 
. ُُهتْعِمَس ِْربَْقلا  َْدنِع  َّیَلَع  َمَّلَس  ْنَمَو  ُُهتِْغلبا  ِضْرْالا  َنِم  ٍءییش  یف  َّیَلَع  َمَّلَس  ْنَم 

ص 264) ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  )
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

. مونشیم ار  نآ  دهد ، مالس  نم  رب  ربق ، دزن  سک  ره  دنناسریم و  نم  هب  ار  مالس  نآ  دهد ، مالس  نم  رب  نیمز  ياج  ره  رد  سک  ره 
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ربماـیپ هک  تسا  نآ  اـهتمعن ، نیرتدنمـشزرا  زا  یکی  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هب  نداد  مالـس  اـهقیفوت ، نیرتـگرزب  زا  یکی 

. دهد خساپ  ار  نآ  دونشب و  ار  ناسنا  مالس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
، دونـشیم ای  دوشیم ، هاگآ  نآ  زا  ترـضح  نآ  هکنآ  رگم  دوش ، هتفگ  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  هک  تسین  یمالـس  چیه  قوف ، ثیدح  قبط 

. کیدزن زا  هچ  رود و  زا  هچ 
ار ساسحا  نیا  دیاب  دـهدیم ، مالـس  ترـضح  نآ  هب  دتـسیایم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  ور  يوبن و  مرح  رد  هک  يرئاز 

. دونشیم ار  شمالس  مه  ترضح  دنکیم و  بدا  راهظا  هداتسیا و  ءایبنا  متاخ  رضحم  رد  هک  دشاب  هتشاد 
ار ترـضح  نآ  رب  مالـس  همزمز  اج  همه  رد  هشیمه  میهدن و  تسد  زا  تلاسر  ترـضح  رـضحم  هب  نداد  مالـس  يارب  ار  یتصرف  چیه  سپ 

. مییوجب بّرقت  شدنلب  ناتسآ  هب  اهدورد  نیا  اب  میشاب و  هتشاد 
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ربمایپ ربق  يوس  هب  ترجه 

ربمایپ ربق  يوس  هب  ترجه 
: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاق 

. ینُُغْلبَی ُهَّناَف  ِمالَّسلاب  َّیلا  اُوثَْعباَف  اوُعیطَتْسَت  َْمل  ْناَف  یتایَح  یف  ََّیلا  َرَجاه  ْنَمَک  َناک  یتْوَم  َدَْعب  يْربَق  َراز  ْنَم 
ص 3) ج 6 ، بیذهت ، )

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
ترایز ار  مربق  دیتسناوتن  رگا  سپ  تسا . هدرک  ترجه  نم  يوس  هب  متایح  لاح  رد  ایوگ  دنک ، ترایز  ارم  ربق  نم  تافو  زا  سپ  سک  ره 

. دیسر دهاوخ  نم  هب  ًانیقی  هک  دیتسرفب ، مالس  نم  هب  رود  زا  دینک ،
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ياههار زا  یناسک  زیزع ، ربمایپ  نآ  رصع  رد  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رادید  قیفوت  اهتبهوم ، تاراختفا و  نیرتگرزب  زا 

تّجح لامج  دنیآ و  لئان  ترضح  نآ  ترایز  هب  ات  دندرکیم  ترجه »  » هنیدم يوس  هب  رفس  ياهتّقشم  هیداب و  هار و  جنر  لّمحت  اب  رود و 
. دننیبب ار  راگدرورپ  ریفس  نیرخآ  یهلا و 

، هدینش ار  شمالس  زین  تمحر  ربمایپ  نآ  دنک و  ضرع  مالـس  ترـضح  نآ  رـضحم  هب  ای  دور ، ربمغیپ  رادید  هب  یناملـسم  هک  تسابیز  هچ 
. دیوگ خساپ 

. تسا هدمآ  باسح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  يوس  هب  ترجه  و  يروضح » رادید   » دننامه ثیدح ، نیا  رد  ربق » ترایز  »
هدرمش ترایز  نیزگیاج  ترضح ، نآ  رب  ندرک  مالس »  » مه زاب  دنشاب ، هتشادن  ار  يوبن » هضور   » ترایز فّرـشت و  نیا  قیفوت  یناسک  رگا 

اج ره  زا  سک  ره  دـنکیمن . یتوافت  تفاـسم  يرود  اـی  یکیدزن  مه  ترـضح  نآ  يارب  تسا . تیاـنع  فطل و  تیاـهن  نیا  تسا و  هدـش 
. دنناسریم شاینارون  رضحم  هب  ار  تدارا  بدا و  ضرع  نیا  توکلم ، ملاع  ياهکیپ  یهلا و  ناگتشرف  دنک ، مالس  ضرع 

: مینکیم ضرع  شترضح  هاگشیپ  هب  مییاشگیم و  مالس  هب  نابز  اجنیمه  زا  زین  ام 
«. هَّللادبع نب  دمحم  ای  کیلع  مالسلا  هَّللا ، لوسر  ای  کیلع  مالسلا  »
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یبنلادجسم رد  زامن 

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 
 ...« ِهِریغ ِدِجْسَم  یف  ٍةالَص  ِْفلاَک  اذه  يدِجْسَم  یف  ٌةالَص  : َلاق ِهَّللا  َلوُسَر  َّناَف  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ِدِجْسَم  یف  َةالَّصلا  ِِرثْکا 

ص 382) ج 99 ، راونألاراحب ، )
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رد زاـمن  رازه  نوچمه  نم  دجـسم  رد  زاـمن  کـی  : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ارچ  ناوخب ، زاـمن  داـیز  ربمیپ ، دجـسم  رد 
. تسا رگید  دجسم 
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. دراد ياهژیو  ياهتلیضف  ّصاخ ، ياهنامز  اهاج و  یهاگ 

. میربب ضیف  نآ ، زا  میسانشب و  ار  اهنآ  تلیضف  مه  ام  هکنآ  طرشب 
. تسا لیبق  نیا  زا  تسا ، نیمز  يور  رد  نیرب  تشهب  زا  ياهعطق  نوچمه  هک  ربمایپ ، دجسم 

رد مه  ياهدع  دـنزادرپیم ، رگید  مدرم  راوید و  رد و  ياشامت  هب  ای  دـنلب ، دـنلب  ياهتبحـص  هب  یبنلادجـسم ، رد  روضح  تاعاس  رد  یخرب 
. دننکیم راشرس  رابرپ و  ار  شیوخ  تاظحل  دنزادرپیم و  رکذ  تئارق و  تدابع و  زامن و  هب  مایا ، نیا  بایمک  بان و  ياهتصرف 

فرط زا  زین  ناگتـشذگ و  ادهـش و  رداـم و  ردـپ و  زا  تباـین  هب  دـنوریم و  ادـخ  لوسر  دجـسم  هب  ضیف ، بسک  یپ  رد  هک  ناـنآ  اـشوخ 
. دنزادرپیم زامن  شیاین و  هب  اعد  نیسمتلم  ناتسود و 

. میزادرپ يزاسهریخذ  هب  اجنیا  رد  رتشیب  هچ  ره  هک  دنکیم  باجیا  ام ، ترخآ  زاین  همه  زا  رتالاب  و  ام ، هدنیآ  ياهزور  زاین 
! رذگ رد  تصرف ، تسا و  رید  ادرف  هک  میبای ...  رد  ار  زورما 
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هنیدم تبرغ 

هناهب زا  رپ  لد  مییامهناقشاع و  ياون  مییام و 
رای هناخ  يافص  مییامرای و  هناهب  لد و  مییام و 
هنیدم تبرغ  ییاهنتهنیس و  زوس  رارش و  مییام و 

تسا غارچیب  عیقب  ياهبشتسا  غادز  رپ  هک  یلد  مییام و 
هتسخ ناج  کشا و  رپ  نامشچهتسکش  لد  نامه  مییام و 
تسا بیرغ  یفطصم  هّیرذتسا  بیرفرپ  هک  یبن  رهش  رد 

تسارهز تیب ، لها  همولظمتسادیپ  هنیدم  رد  ماب و  زا 
دزیر کشا  هدید  دزوس و  لددزیخ  هک  الب  مغ و  ِنافوط 

ینیگن ایبنا  متاخ  ربینیرتهب  هک  يا  همطاف ! يا 
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تسبنب هار ، هچ  ره  وت  قشع  یبتسم  یملاع  هتشگ  وت  قشع  زا 

ارهز دوبک ، تخر  وزابارهز و  دوجو ، ینشور  يا 
دای زا  هنیدم  ار  وت  هدرب  يادادیب  تسد  کتک ز  هدروخ  يا 

دود شتآ و  ملظ و  روآدای  دولآ ؟ مغ  نینچ  ارچ  وت  رهش 
تسا هاوگ  وت  ربق  یناهنپتسا  هآ  کشا و  هنیدم  تاغوس 
تسا ناهج  زا  رتارف  وت  مانتسا  ناهن  وت  ربق  هک  دنچ  ره 

ییام حور  وت  همه ، میمسجییام  ِحون  وت  الب  جوم  رد 
هراپ هراپ  وت  مغ  لد ز  ياهراتس  هدزای  ِردام  يا 

میراد هنیدم  مغ  تسیرمعمیراد  هنیس  هب  ار  وت  رهم  ام 
؟ متام يوب  عیقب و  دنچ  ات  مغ ؟ يوناز  هب  ام  رس  یک  ات 

میباجتسم ياعد  نویدممیباتفآ  هار  هب  مشچ  ام 
دیآرس تتبرغ  مغ و  لصفدیآرب  نوچ  روضح ، دیشروخ 

یثّدحم داوج 
74 / 2 هنیدم 2 /
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عبانم

یسربط جاجتحالا ، . 1
یفوک ثعشا  نب  دمحم  تاّیرفعجلا ، . 2

یسلجم هماّلع  راونالاراحب ، . 3
یسوط خیش  بیذهت ، . 4
قودص خیش  لاصخ ، . 5

قودص خیش  عیارشلا ، للع  . 6
ینیلک یفاک ، عورف  . 7

يرون ثدحم  لئاسولا ، كردتسم  . 8
قودص خیش  هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 9
يرهشير يدمحم  همکحلا ، نازیم  . 10
یلماع ّرح  خیش  هعیشلا ، لئاسو  . 11
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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