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" فیرشلاهجرف یلاعت  هللالجع  يدهم "  اب  تعیب  ریدغ : نامیپ 

باتک تاصخشم 

 - 1339 دمحمدیس ، یمشاهینب ، هسانشرس : 
. یمشاهینب دمحم  " فیرشلاهجرف / یلاعت  هللالجع  يدهم "  اب  تعیب  ریدغ : نامیپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1384 رینم ،  نارهت :  رشن :  تاصخشم 
159 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

5-583-796-964-978 موس : پاچ  لایر :  18000 964-796-583-4 ؛  لایر : 13500 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.( ،1382(63ص رینم یلبق : پاچ  تشاددای : 
.1385 مود : پاچ  تشاددای : 

.1386 موس :  پاچ  تشاددای : 
". مالسلا هیلع  يدهماب "  تعیب  ریدغ : نامیپ  رگید : ناونع  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  159 ؛ [ - 157 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
". مالسلا هیلع  يدهماب "  تعیب  ریدغ : نامیپ  رگید :  ناونع 
" فیرشلاهجرف یلاعت  هللالجع  يدهماب "  تعیب  رگید :  ناونع 

تفالخ تابثا  40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاطیبا نبیلع  عوضوم : 
 - 255ق مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 
تماما عوضوم : 
تیودهم عوضوم : 

BP223/5/ب815پ9 1384 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

م16921-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
ُهَدَّکَو َو  ُهَذَخَا  يذَّلا  ِهللا  َقاثیم  ای  َکیَلَع  ُمالَّسلَا 

تسا هدنادرگ  مکحم  هدناتس و  ار  نآ  هک  ادخ  نامیپ  يا  وت  رب  مالس 
( سی لآ   ) مالسلا هیلع  رصع  ماما  ترایز  زا  یشخب 

ص 316  ج 2 ، جاجتحا ،
ربکالا هللا  دیع  وه  ...

ثوعبم ار  يربمایپ  چیه  لجوّزع  يادـخ  تسا و  دـنوادخ  دـیع  نیرتگرزب  نآ ، : » دـنا هدومرف  ریدـغ  دـیع  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
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(1 «. ) تسا هتفرگ  دیع  ار  زور  نیا  هکنآ  رگم  هدرکن 
هدیـشیدنا میراد ، نآ  لابق  رد  هک  یتّیلوؤسم  هب  نونکات  ایآ  مینک ، یم  راـختفا  نآ  هب  میریگ و  یم  نشج  ار  ریدـغ  زورلاـس  هک  نایعیـش  اـم 

مهد لاس  ریدـغ  زور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  یعقاو  نابطاخم  مه  ناـمّزلا  رخآ  ناـنمؤم  هک  میا  هدرک  هّجوت  اـیآ  میا ؟
؟ میا هدش  توعد  تعیب ، مادک  نداد  ماجنا  هب  زورنآ  زا  هک  میناد  یم  ایآ  دنا ؟ هدوب  يرجه 

دهع و  نیا  (. 2 « ) ذوخأملا قاثیملا  موی   » نیمز رد  تسا و  دوهعملا » دهعلا  موی   » نامسآ رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  هب  ریدغ  مان 
__________

ص 143. ج 3 ، ماکحالا ، بیذهت  - 1

ص 143. ج 3 ، ماکحالا ، بیذهت  - 2
هحفص 7} }

ماما هّسدقم  هیحان  زا  هک  یترایز  رد  لاؤس  نیا  خساپ  تسا ؟ نامیپ  دهع و  مادک  دنـسانش ، یم  ریدغ  زا  ناینیمز  نامـسآ و  لها  هک  ینامیپ 
يذـلا هللا  قاثیم  ای  کیلع  مالّـسلا  میناوخ : یم  راوگرزب  نآ  دوخ  هب  باطخ  تراـیز ، نیا  رد  تسا . هدـمآ  هدـش ، دراو  مالـسلا  هیلع  رـصع 

، ریدـغ زور  رد  هک  تسام  نابرهم  ردـپ  نامه  دراد ، نیمز  يور  رب  رـضاح  لاـح  رد  دـنوادخ  هک  یقاـثیم  اـهنت  يرآ ، ( 1 . ) هدّکو هذـخا و 
ار ناـشیا  ّتیولوم  ناـمیپ  هک  دـش  هتـساوخ  تماـیق  زور  اـت  مدرم  همه  زا  دـیدرگ و  یفّرعم  تفـص ، مسا و  هب  یهلا  هدـننک  توعد  طّـسوت 

. دنریگ هدهعرب 
اب هک  دنناد  یمن  دنرادن و  ییانشآ  یهلا  قاثیم  دهع و  نآ  اب  یتسرد  هب  نایعیش -  زا  يرایسب  یّتح  مدرم -  ّتیرثکا  نونکا  فسالا  عم  یلو 

رتهب ات  میزاس  رت  قیمع  ار  دوخ  تفرعم  ریدـغ ، نامیپ  هرابرد  رتشیب  هچ  ره  هک  تسا  مزال  سپ  دـننک . تعیب  دـیاب  هنوگچ  دوخ  ناـمز  ماـما 
. مییآرب نآ  يادا  هدهع  زا  میناوتب 

ریسم نیا  رد  هاتوک  یماگ  دنا  هتساوخ  ریدغ  بحاص  هاگـشیپ  هب  تدارا  ضرع  دصق  هب  هک  تسا  ینازیزع  شالت  لوصحم  رـضاح ، باتک 
. دهد رارق  لاسما  ریدغ  رد  هدرک ، رفس  زیزع  نآ  كاپ  ناتسد  اب  تعیب  ار  ناشیا  يدیع  دنوادخ ، هک  دیما  نیا  هب  دنرادرب .

یمشاه ینب  دمحم  دیس 
لاوش 1423 

رذآ 1381
__________

ص 316. ج 2 ، جاجتحا ، - 1
هحفص 8} }

ریدغ ماغیپ 

اهنامز همه  رد  نآ  هب  لمع  ریدغ و  مایپ  اب  ییانشآ  موزل 

ار مدرم  همه  فیلکت  ریدغ ، زور  رد  نایدا ، نیرت  لماک  نییبت  رد  یهلا ، روآ  مایپ  نیرخآ  ناونع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
داریا اب  ناشیا  دنتخاس . دودـسم  ار  هناهب  رذـع و  هنوگره  هار  هدرک ، مالعا  ایند  نایاپ  ات  ار  یهلا  تیادـه  همانرب  دـندومن و  نشور  تمایق  ات 
ّریخم خزود ، تـشهب و  هار  باـختنا  رد  ار  ناـبیاغ  نارـضاح و  هدـیدرون ، رد  ار  یناـکم  یناـمز و  هدودـحم  هنوـگ  ره  یمـسر ، يا  هـبطخ 

. دندومن
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تّجح مامتا  ناشیا  رب  دندومرف و  میسرت  مدرم  همه  يارب  تمایق  ات  ار  يرادنید  هار  ریدغ ، زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
همه دزاس و  یم  صخـشم  ترخآ  اـیند و  رد  ار  مدرم  فیلکت  هک  تسا  یّمهم  رایـسب  يداـقتعا  ياوتحم  ياراد  ریدـغ ، نیارباـنب  دـندومن .

. دنتسه نآ  هب  لمع  هب  فّظوم  تمایق  ات  اه  ناسنا 
تشاگنا یخیرات  هثداح  کی  اهنت  ار  ریدغ  ناوت  یمن  فصو ، نیا  اب 

هحفص 9} }
هبطخ نیا  رد  ار  دوخ  حیحـص  تاداقتعا  دیاب  هکلب  ددرگ ؛ یمن  هصالخ  نآ  خیرات  نتخومآ  ندـناوخ و  هب  اهنت  رـصع ، نیا  رد  ام  هفیظو  و 
مزتلم نادـب  میبایب و  مایپ  نیا  يال  هبال  زا  ار  شیوخ  یگدـنز  لمعلاروتـسد  دـیاب  رت  نشور  ریبعت  هب  مینک . ییاسانـش  ار  نامفیاظو  میبایب و 

. میدرگ

تمایق زور  ات  اه  ناسنا  همه  يارب  ریدغ  مایپ  تّیّجح 

مالعا لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  ار  یّمهم  مایپ  ناناملسم ، عامتجا  رد  راب  نیرخآ  يارب  ریدغ  زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
ار هناهب  رذع و  هنوگره  هار  دـنا و  هتفای  یهاگآ  نآ  رب  یقیرط  ره  هب  هک  تسا  یناسک  مامت  رب  يا  هدـنرب  عطاق و  لیلد  مایپ ، نیا  دـندومرف .

نورق راـصعا و  همه  رد  ناـبیاغ  نارـضاح و  همه  رب  ار  ماـیپ  نیا  غیلبت  دوخ ، ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تسا . هتـسب  تّما  رب 
: دنتخاس بجاو 

. مراپس یم  هعیدو  هب  تمایق  زور  ات  مدوخ  لسن  رد  تثارو  تماما و  ناونع  هب  ار  تفالخ  رما  نم  مدرم  يا 
َِبئاغلا ُرِضاحلا  ِلَُبیلَف  ِغّ َدلُوی  َمل  َوا  َِدلُو  دَهشَی ، َمل  َوا  َدِهَش  نَّمِم  ٍدَحَا  ِّلُک  یلَع  َو  ٍبئاغ  َو  ٍرـضاح  ِّلک  یلَع  ُۀَّجُح  ِهِغیلبَِتب  ُتِرُما  ام  ُتغََّلب  دَق  َو 

(1 . ) ِۀَمایِقلا ِموَی  یِلا  ََدلَولا  ُِدلاولا  َو 
هدمآ ایندب  دنرادن ؛ ای  دنراد  روضح  هک  یناسک  همه  رب  بیاغ و  رـضاح و  رب  دشاب  تّجح  ات  مدیناسر  مدوب  شغالبا  هب  رومأم  ار  هچنآ  نم 

. دنناسرب تمایق  زور  ات  نادنزرف  هب  ناردپ  نابیاغ و  هب  نارضاح  سپ  دنا . هدماین  ای  دنا 
__________

فیلأت ریدغ » رارـسا   » باتک رد  هک  اجنآ  زا  تسا . هدش  لقن  لماک  تروص  هب  جاجتحا  باتک  رد  ریدغ  هبطخ  ص 78 : ج 1 ، جاجتحا ، - 1
ریدغ هبطخ  باتک ، نیا  رد  ام  هدش ، لقن  خـسن  فالتخا  اب  هارمه  عماج  یقیقحت  اب  جاجتحا  باتک  زا  هبطخ  نیا  يراصنا  رقاب  دـمحم  ياقآ 

. مینک یم  لقن  ریدغ  رارسا  باتک  زا  ار 
هحفص 10} }

، ریدغ زا  دعب  يا  هرود  چـیه  رد  رما  نیا  زا  یّطخت  هنوگ  چـیه  اّملـسم  تسا . هتخاس  نشور  تمایق  زور  ات  ار  مدرم  همه  فیلکت  غالبا ، نیا 
. دوب دهاوخن  زیاج 

هک دنتـسه  فّظوم  دننک -  یم  یگدنز  رـصع  مادک  رد  هکنیا  زا  رظنفرـص  دنا -  هدرک  تفایرد  ار  ریدغ  مایپ  يا  هنوگ  هب  هک  یناسک  همه 
زا ار  شیوخ  زا  دعب  لسن  هک  تسا  بجاو  یلسن  ره  رب  دندرگ و  دنبیاپ  نآ  مزاول  هب  هدروآ ، دورف  میلـست  رـس  تجح ، مامتا  نیا  لباقم  رد 

دوب هتشگ  شوماخ  ادن  نیا  لبق ، اهتّدم  دندرک ، یمن  لمع  بجاو  نیا  هب  ناگتشذگ  رگا  . دزاس عّلطم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رما 
. دیسر یمن  رضاح  لسن  هب  مایپ  نیا  و 

تیـالو دـنتفرگ و  هدـیدان  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  لمعلاروتـسد  ریدـغ ، زا  دـعب  یهاـتوک  هلـصاف  اـب  مدرم  هکنیا  دوـجو  اـب 
شیوخ نامز  رد  ار  ربمایپ  ّیـصو  دنتـسناوت  اـهنآ  دیـسر ؛ دـعب  ياهلـسن  شوگ  هب  ریدـغ  ماـیپ  اـما  دـنتفریذپن ، ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

مه مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ایـصوا  نیرخآ  نامز  رد  هک  میتسه  دـهاش  زین  نونکا  دـشن . شوماخ  تیادـه  رون  نیا  زگره  دنـسانشب و 
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یم زابرـس  تسا -  هتـسیاش  هک  نانچنآ  شیوخ -  فیلکت  لوبق  زا  مدرم  هّماع  راصعا ، همه  دـننام  هچرگ  تسا ؛ نشور  تیاـصو ، فیلکت 
. دنراگنا یم  هدیدان  ار  نآ  دننز و 

ریدـغ ّتیعقاو  اب  مینک و  ربخاب  هدـش ، هتـشاذگ  ناشـشود  رب  هک  یفیلکت  زا  ار  نارگید  هک  میراد  هفیظو  شیوخ  رـصع  رد  مه  ام  نیاربانب ،
هتشذگ لاّصتا  هقلح  رابِخا ، نیا  هلسلس  رد  رضاح  رصع  نانمؤم  تسا و  یقاب  تمایق  زور  ات  هفیظو  نیا  بیترت ، نیمه  هب  میزاس . ناشیانشآ 
ترضح ءایـصوا ، متاخ  نیمومأم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  مینادب  دیاب  ادتبا  فیلکت ، نیا  هب  لمع  يارب  دنا . هدنیآ  و 

لّجع  يدهم - 
هحفص 11} }

اه شیامرف  نیا  هب  ناوت  یم  هنوگچ  دـنا و  هدومرف  توعد  يرما  هچ  هب  ار  رـصع  نیا  مدرم  دـنا و  هتـساوخ  هچ  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا 
ربمایپ نخس  يور  هک  ارچ  ددرگ ؛ مزتلم  مهم ، مایپ  نیا  لاقتنا  هب  لمع ، لوق و  اب  هک  تسا  بجاو  یناملـسم  ره  رب  سپ  دناشوپ . لمع  هماج 

، روتـسد نیا  لومـش  زا  يراگزور  چـیه  رد  مدرم  تسا و  هدوب  تمایق  زور  ات  اه  ناسنا  همه  اـب  ریدـغ  زور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
. دنشاب یمن  انثتسم 

تمایق ات  مالسلا  مهیلع  هّمئا  همه  تیالو  مالعا  مایپ : یلصا  ياوتحم 

تّما رد  ار  شیوخ  زا  دعب  تیاصو  فیلکت  هک  دندش  فّظوم  لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  ریدـغ  زور  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: دندومرف اذل  دننک . نشور  دوخ ،

عامتجا ّلحم  نیا  رد  هک  درک  رومأم  ارم  تسا -  مالـس  وا  هک  مراگدرورپ -  مالـس ، ِدنوادخ  فرط  زا  دش و  لزان  نم  رب  هبترم  هس  لیئربج 
نم زا  دـعب  ماما  و  متّما ] رب   ] نم نیـشناج  نم و  ّیـصو  نم و  ردارب  بلاط  یبا  نب  یلع  : » هک منک  مالعا  یهایـس  دیفـس و  ره  رب  مزیخ و  اـپب 

شلوسر ادخ و  زا  دعب  امش  رایتخا  بحاص  وا  تسین . نم  زا  دعب  ربمایپ ي  هکنیا  زج  تسا  یسوم  هب  نوراه  تبـسن  نم  هب  وا  تبـسن  تسا .
ةولَّصلا نوُمیُقی  نیذَّلا  اونمآ  نیذَّلا  هلوسر و  هللا و  مکّیلو  اّمنا  : » تسا هدرک  لزان  نم  رب  شباـتک  زا  يا  هیآ  دروم  نیا  رد  دـنوادخ  و  تسا »

لاح رد  دنراد و  یم  اپب  زامن  هدروآ ، نامیا  هک  یناسک  دنتسه و  شلوسر  ادخ و  امش  رایتخا  بحاص  ( 1 « ) نوُعِکار مُه  ةوکَّزلا و  نُوتُؤی  و 
تاکز عوکر 
__________

هیآ 55. هدئام ، هروس  - 1
هحفص 12} }

یم دـصق  ار  لجوّزع  دـنوادخ  لاح  ره  رد  هداد و  تاکز  عوکر  لاح  رد  هتـشاد و  اپب  ار  زاـمن  هک  تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  و  دـنهد . یم 
(1 . ) دنک

افتکا ناشیا  یماسا  رکذ  هب  اهنت  هتخادرپ و  دوخ  نانیـشناج  یفّرعم  هب  هبطخ  نیا  لوط  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیا ، رب  هوالع 
هدرب ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  ّیلع  مان  هک  هاگنآ  ور  نیا  زا  دنا . هدرمـش  رب  ار  ناشیا  فاصوا  هبطخ ، ياج  ياج  رد  هکلب  دنا ؛ هدومرفن 

. تسامـش رایتخا » بحاص   » و ّیلو »  » نم زا  دـعب  وا  هک  دـنا  هدومرف  مالعا  هدومن ، زیامتم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  یفّرعم  اب  ار  ناشیا  دـنا ،
یم هک  اـجنآ  تسا ؛ هداد  رارق  مدرم  تسرپرـس  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تـسا ، مدرم  راـگدرورپ  ـالوم و  هـک  دـنوادخ  اریز 

: دیامرف
(2 . ) مِهِسُفنَا نَم  َنینمؤملِاب  یلوَا  ُّیبَّنلا 

. دراد ّتیولوا  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبسن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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، رگید ریبعت  هب  دنرتراوازـس . ناشدوخ  هب  تبـسن  نانمؤم  دوخ  زا  قلطم  روطب  یهلا ، بصن  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیارباـنب ،
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تساوخ  دیاب  نانمؤم  هک  انعم  نیدب  تسا ؛ هداد  رارق  فّرصت  هب  یلوا  مدرم ، هب  تبـسن  ار  ناشیا  دنوادخ 

ربمایپ سپ  دنرتراوازـس . ناشدوخ  زا  نانمؤم  ياه  ییاراد  همه  هب  تبـسن  ناشیا  دنهد و  حـیجرت  دوخ  تساوخ  رب  شیوخ  روما  همه  رد  ار 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  ماقم  نیمه  دنشاب . هتشاد  اهنآ  یگدنز  داعبا  همه  رد  یتلاخد  هنوگ  ره  دنناوت  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هکنانچ  تسا . تباث  زین  مالسلا  مهیلع  هّمئا  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و 
__________

ص 144 و 145. ریدغ ، رارسا  - 1
هیآ 6. بازحا ، هروس  - 2

هحفص 13} }
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هَدـعب مهـسفنا و  نم  نینمؤملاب  یلوا  ُنسحلا  كَدـعب  ّمث  مهـسفنا  نم  نینمؤملاـب  یلوا  ُّیلع  اـی  َتنا  ّمث  مهـسفناب  مهنم  نینمؤملاـب  یلوا  اـَنَا 
ٌرفعج هَدعب  مهسفنا و  نم  نینمؤملاب  یلوا  ٌدّمحم  هَدعب  ّمث  مهـسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا  ُّیلع  هَدعب  ّمث  مهـسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا  ُنیـسحلا 
یلوا ٌدّمحم  هَدعب  ّمث  مهـسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا  ٌّیلع  هَدعب  ّمث  مهـسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا  یـسوم  هَدعب  مث  مهـسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا 
یلوا نسحلا  نب  ۀّجحلا  مهـسفنا و  نم  نینمؤملاب  یلوا  ُنسحلا  هَدعب  ّمث  مهـسفنا  نم  نینمؤملاب  یلوا  ٌّیلع  هَدـعب  ّمث  مهـسفنا  نم  نینمؤملاب 

(1 . ) مهعم ُّقحلا  ِّقحلا و  عَم  ٌراربا  ٌۀّمئا  مهسفنا  نم  نینمؤملاب 
نم مکب  یلوا  ُتسلأ  : » دندیـسرپ دـنتفرگ و  رارقا  ار  بلطم  نیمه  مدرم  زا  ادـتبا  ریدـغ  زور  رد  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 

: دندومرف مالعا  دندرک ، قیدصت  ار  نآ  یگمه  هک  هاگنآ  و  مکسفنا »
. هالوَم ٌّیلَعَف  هالوَم  ُتنُک  نَم 

. تسوا يالوم  ّیلع  سپ  میوا  يالوم  نم  سک  ره 
هب یلوا  دوخ  هب  تبسن  مه  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دیاب  تسا ، هتفریذپ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتیولوم  سک  ره  سپ 

. دنادب فّرصت 
: دندومرف اعد  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سپس 

هناعا . نَم  نِعَا  هلذخ و  نَم  لُذخا  هرصن و  نَم  رُصنا  هاداع و  نم  ِداع  هالاو و  نم  ِلاو  ّمهّللا 
__________

ص 39. ج 1 ، مراکملا ، لایکم  - 1
هحفص 14} }

نک و راوخ  ار  شناگدننک  راوخ  هدب و  ترصن  ار  وا  ناگدنهد  ترصن  رادب  نمشد  ار  وا  نانمشد  رادب و  تسود  ار  وا  نارادتـسود  ایادخ 
(1 . ) امن يرای  ار  وا  ناگدننک  يرای 

(2 . ) تسا هدمآ  مه  نّنست  لها  لقن  رد  هبطخ  شخب  نیا  هک  تسا  هّجوت  لباق 
همئا هّیقب  تیالو  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  تماما و  رب  دـیکأت  اب  هبطخ  رگید  شخب  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
ّدلوت زونه  ناشیا  هیقب  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  زا  ریغ  هک  دـنچ  ره  دـندومرف . تیبثت  تماـیق  زور  اـت  مه  ار  مالـسلا  مهیلع 

: دندومرف دیکأت  ناشیا  لوبق  موزل  رب  زور  نامه  یمارگ  ربمایپ  اما  دندوب ، هتفاین 
[ دـنوادخ  ] رما لـباقم  رد  دــینک . تعاـطا  دیونــشب و  سپ  متــسیا . یم  اـپب  یعاـمتجا  نـینچ  رد  هـک  تـسا  يراـب  نـیرخآ  نـیا  مدرم ! يا 
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. دیروآ دورف  میلست  رس  ناتراگدرورپ 
ّمث مُکِّبر  هللا  رمأب  مکُماـما  َو  مکّیلو  یٌّلع  يدـَعب  نم  َُّمث  مَُکل  ُبِطاـخُملا  ُهُّیبَن  َو  ُُهلوُسَر  ِِهنوُد  نِم  َُّمث  مُکُهِلا  مُکـالوَم و  وه  َّلَـجوَّزع  هللا  ّناـف 

ِموَی یلا  ِهِدلُو  نم  یتّیرُذ  یف  ُۀمامالا 
__________

ح 9. باب 33 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - 1
: هک تسا  هدش  لقن  لبنح  نب  دمحا  دنسم  رد  - 2

نم نمؤم  ّلکب  یلوا  ّینا  نوملعت  متـسلا  لاق : یلب  اولاق : مهـسفنا ؟ نم  نینمؤملاب  یلوا  ینا  نوملعت  متـسلا  لاقف  مالـسلا  هیلع  یلع  دیب  ذخا 
، هسمخلا لئاضف  هاداع . نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  لاقف  مالـسلا . هیلع  یلع  دیب  ذخاف  لاق : یلب  اولاق : هسفن ؟
زا نانمؤم  هب  تبسن  نم  هک  دیناد  یم  ایآ  تفگ : تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . ) ص 400 ج 1 ،

تسد سپ  هلب . دنتفگ : مراد ؟ تیولوا  شدوخ  زا  ینمؤم  ره  هب  تبسن  نم  هک  دیناد  یم  ایآ  دومرف : هلب  دنتفگ : متسه ؟ رتراوازـس  ناشدوخ 
وا نانمشد  رادب و  تسود  ار  وا  نارادتسود  ایادخ  تسوا  يالوم  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  سک  ره  تفگ  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 

. رادب نمشد  ار 
هحفص 15} }

(1 . ) َُهلوُسَر َو  َهللا  نوقَلت 
يالوم  ) هداد رارق  بطاخم  ار  امـش  هک  شربمایپ  شلوسر و  دنوادخ  زا  دعب  تسامـش و  دوبعم  رایتخا و  بحاص  لجوزع  دـنوادخ  هک  ارچ 

زا نم  لسن  رد  تماما  وا  زا  دـعب  تسا و  ناتراگدرورپ -  دـنوادخ -  رما  هب  امـش  ماما  امـش و  رایتخا  بحاص  یلع  نم  زا  دـعب  و  تسامش )
(3 . ) درک دیهاوخ  تاقالم  ار  شلوسر  ادخ و  هک  يزور  ات  ( 2  ) تسوا نادنزرف 

یلص ربمایپ  نآ  رد  هک  تسا  ریدغ  هبطخ  زا  یّمهم  رایـسب  یـشخب  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  يدهم  ترـضح  مالـسلا  مهیلع  همئا  متاخ  یفّرعم 
: دنا هدومرف  مامتا  ار  تّجح  هلیسو  نیدب  دنا و  هتخادرپ  فصو  مسا و  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

... ّيدهملا مئاقلا  اّنم  ۀّمئألا  متاخ  ّنا  الا 
... تسا ّيدهم  هدننک  مایق  ام ، زا  ناماما  نیرخآ  هک  دینادب 

هَدنِع ّالا  َرون  هعم و ال  ّالا  َّقح  َو ال  ُهَدَعب  َۀّجُح  َو ال  ًۀّجُح  یقابلا  ّهنِا  الَا  هیدَی  َنَیب  نورقلا  نِم  َفَلَس  نَم  هب  رََّشب  ّهنِا  الَا 
چیه تسین . یتّجح  وا  زا  دعب  دنام و  یم  یقاب  تّجح  ناونع  هب  هک  تسوا  دـنا ، هداد  تراشب  وا  هب  هتـشذگ  ياهنرق  زا  ناینیـشیپ  هک  تسوا 

تسین يرون  چیه  وا و  هراومه  رگم  تسین  یّقح 
__________

ص 113. ریدغ ، رارسا  - 1
ربمایپ نادنزرف  ناشیا  قیرط  زا  دنتـسه و  مالـسلا  اهیلع  هقیدص  ترـضح  نادنزرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  ریغ  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  - 2

رد مالـسلا . هیلع  نانمؤمریما  دالوا  مه  دنتـسه و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـنزرف  مه  مالـسلا  هیلع  ماما  هدزای  سپ  دـنوش . یم 
. دنتسه وا  لسن  زا  دنشاب  وا  رتخد  هچ  رسپ و  قیرط  زا  هچ  سک  ره  نادنزرف  هک  تسا  هدش  تابثا  دوخ  ياج 

ص 146 و 147. ریدغ ، رارسا  - 3
هحفص 16} }

. وا دزن  رگم 
. ِِهتَِینالع َو  هّرِس  یف  ُُهنیما  َو  ِهِقلَخ  یف  ُهُمَکَح  هضرا و  یف  هللا  ُّیلو  ّهنِا  الَا و 
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(1 . ) شراکشآ ناهن و  رب  وا  نیما  شقلخ و  نیب  وا  هدننک  مکح  نیمز و  رد  ادخ  ّیلو  تسوا  هک  دینادب 
نیدب هدرک و  فیلکت  مدرم  همه  رب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  يرما  ناشیا ، نادنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  یتسرپرـس  لوبق  دایقنا و 
ربمایپ طّسوت  لاعتم  دنوادخ  هتبلا  دـش و  دـهاوخن  طقاس  سک  چـیه  زا  تمایق  زور  ات  فیلکت  نیا  تسا . هدومن  لماک  ار  همه  نید  هلیـسو ،

: تسا هتخاس  علطم  رما  نیا  رد  کش  راکنا و  بقاوع  زا  ار  مدرم  شیوخ ،
نَا َو  ُهَرمَا  ََفلاخ  نَِمب  َِکلذ  َلَـعفَی  نَا  ِهللا  یلع  ًاـمتَح  َُهل ، َرِفغَی  َنل  َو  ُهَتَیـالِو  َرَکنَا  ٍدَـحَا  یلع  ُهللا  َبوتی  َنل  َو  هللا  َنِم  ٌماـما  ّهنا  ساـّنلا  َرـشاعَم 

(2 . ) نیرفاکلل تَّدُِعا  ُةراجِحلا  َو  ُساّنلا  اَهَدُوقَو  ًاران  اولِصَتَف  هوُِفلاُخت  نَا  اوُرَذحاَف  ِروهُّدلا  َرهَد  دابآلا و  ََدبَا  ًارُکن  ًاباذَع  َُهبِّذَُعی 
. دشخب یمن  ار  وا  دریذپ و  یمن  ار  شا  هبوت  زگره  دنوادخ  دنک ، راکنا  ار  وا  تیالو  سک  ره  تسا و  ماما  دـنوادخ  فرط  زا  وا  مدرم ! يا 

بّذعم راگزور ، رخآ  ات  هشیمه و  يارب  دیدش  یباذع  هب  ار  وا  دنک و  نینچ  دیامن ، تفلاخم  وا  اب  هک  یـسک  اب  هک  دنوادخ  رب  تسا  یمتح 
راتفرگ  هک  دینک  تفلاخم  وا  اب  هکنیا  زا  دیزیهرپب  سپ  دیامن .

__________

ص 126 و 127 و 160. ریدغ ، رارسا  - 1
. هرقب هیآ 24  هب  هراشا  - 2

هحفص 17} }
(1 . ) تسا هدش  هدامآ  نارفاک  يارب  دنتسه و  اه  گنس  مدرم و  نآ  هریگشتآ  هک  دیوش  یم  یشتآ 

مهیلع همئا  زا  یکی  هب  تبسن  یتح  ناشیا  شرافس  دروم  رد  هک  دوش  یم  یناسک  همه  لماش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیدهت  نیا 
: دننک کش  مالسلا 

. راّنلا ِیف  انیف  ُّكاشلا  َو  مُهنِم  ِّلُکلا  ِیف  َّکَش  دَقَف  ِۀمئألا  َنِم  ٍدحاو  یف  َّکش  نَم 
شتآ رد  دـنک  کش  تیب ) لها   ) ام دروم  رد  هک  یـسک  هدرک و  کـش  اـهنآ  همه  هب  تبـسن  دـنک ، کـش  همئا  زا  یکی  دروم  رد  سک  ره 

(2 . ) دوب دهاوخ 

ریدغ زور  رد  مدرم  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نتفرگ  نامیپ 

مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  تعیب  يارب  هک  دندومرف  توعد  مدرم  زا  شیوخ  هبطخ  نایاپ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
( دندرمش دوخ  اب  تعیب  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  تعیب  تقیقح  رد   ) دننک هحفاصم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صخش  اب  ادتبا 

: دنیامن هحفاصم  ترضح  نآ  دوخ  اب  سپس  و 
. يدَعب ِِهتَقَفاصُم  َُّمث  ِِهب ، ِرارقِإلا  َو  ِِهتَعَیب  یلَع  یتَقَفاصُم  یلا  مُکوُعدَا  یتَبطُخ  ِءاضِقنا  َدنِع  ّینِا  الَا و 

دوخ اب  نداد  تسد  هب  سپـس  وا و  هب  رارقا  وا و  اب  تعیب  ناونع  هب  مدوخ  اب  نداد  تسد  هب  ار  امـش  ما  هباطخ  نایاپ  زا  دعب  نم  هک  دـینادب  و 
(3 . ) مناوخ یم  ارف  وا 

__________

ص 114 و 115 و 147 و 148. ریدغ ، رارسا  - 1
ص 115 و 148. ریدغ ، رارسا  - 2
ص 128 و 161. ریدغ ، رارسا  - 3

هحفص 18} }
ربمایپ دننک و  تعیب  ناشیا  لسن  زا  هّمئا  مالسلا و  هیلع  یلع  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  تعیب  قیرط  زا  هک  دندش  رما  تتما  همه 
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: تسادخ اب  هدهاعم  تعیب ، نیا  هک  دندومرف  حیرصت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
یم دنوادخ   ) مریگ یم  تعیب  امـش  زا  وا  يارب  دنوادخ  بناج  زا  نم  تسا . هدرک  تعیب  نم  اب  یلع  ما و  هدرک  تعیب  ادخ  اب  نم  هک  دـینادب 

(1 ( ) دیامرف
ًارجَا هیتؤیـسف  َهللا  ُهیَلَع  َدَـهاع  اِمب  یفوَا  نَم  َو  ِهِسفَن  یلَع  ُثُکنَی  امَّنِاَف  َثَکَن  نَمَف  مِهیدـیَا  َقوَف  ِهللا  ُدَـی  َهللا  َنوُِعیاُبی  امَّنِا  َکـَنوِعیاُبی  َنیذَّلا  َّنِا 

(2 ... ) ًامیظَع
( ار تعیب   ) نیا سک  ره  سپ  تسا  نانآ  تسد  يالاب  دـنوادخ  تسد  دـننک  یم  تعیب  ادـخ  اب  عقاو  رد  دـننک  یم  تعیب  وت  اـب  هک  یناـسک 

دهاوخ تیانع  یگرزب  رجا  وا  هب  دنوادخ  دشاب  رادافو  هتـسب  ادخ  اب  هک  يدـهع  هب  سک  ره  تسوا و  دوخ  ررـض  هب  نتـسکش  نیا  دنکـشب 
. درک

دوخ عفانم  تهج  رد  نامیپ  دهع و  نیا  هب  ندوب  مزلم  دنرادن و  تعیب  نیا  هب  يزاین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لاعتم و  دـنوادخ  هک  دـنچ  ره 
، ددرگ یم  لـصاح  درف  يارب  نآ  زا  هک  يدوـس  نیرتـالاب  تسا . هداد  میظع  شاداـپ  هدـعو  نآ ، ناگدـننکافو  هب  دـنوادخ  اـما  تسا  مدرم 

سپ تسا . هدش  نادرگور  دنوادخ  زا  دـنادرگ ، يور  ناشیا  زا  سک  ره  ددرگ و  یمن  قّقحم  نآ  هب  زج  نامیا  هک  ارچ  تسا ؛ نامیا  قّقحت 
هنوگچ تمایق  ات  اهلسن  همه  مدرم  ددرگ و  یم  لصاح  هنوگچ  تعیب  نیا  هک  مینیبب  دیاب 

__________

هیآ 10. حتف ، هروس  - 1
ص 161. ریدغ ، رارسا  - 2

هحفص 19} }
. دنیآرد دنوادخ  اب  ناگدننک  هعیابم  هرمز  رد  ات  دننک  تعیب  شیوخ  نامز  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  اب  دنناوت  یم 

ار نآ  قّقحت  هدرمـش و  وا  لوسر  ادخ و  اب  دـیدش  نامیپ  دّـکؤم و  دـهع  ار  هعیابم  تعیب و  نیا  هللا  ۀـمحر  مراکملا  لایکم  باتک  هدنـسیون 
: دنا هتسناد  رما  ود  هب  لوکوم 

. لام ناج و  راثن  اب  وا  ندرک  يرای  مالسلا و  هیلع  ماما  رما  تعاطا  رب  تباث  مکحم و  یبلق  میمصت  لّوا :
. تعیب ماگنه  نابز  هلیسوب  هداهن  نآ  رب  لدو  هدومن  دصق  هچنآ  ندرک  راهظا  مود :

: دنا هدومرف  هفاضا  سپس  و 
سپ هک  هدوب  لوادـتم  موسرم و  اهبرع  نیب  تاقوا  زا  یـضعب  رد  هکنانچمه  دور  یم  راکب  ندز  مه  تسد  رد  تسد  دروم  رد  تعیب  یهاگ 

. دنداد یم  مهب  تسد  تعیب  ای  عیب  مامتا  زا 
ندرب راکب  ًارهاظ  تسا و  تعیب  ّتیمامت  عوقو و  هناشن  راـک  نیا  هکلب  تسین  یقیقح  تعیب  ندز  مهب  تسد  دوخ  هک  دـنامن  یفخم  هتبلا  ... 
نامیپ دـهع و  تعیب ، تقیقح  لصا و  دـشاب و  یم  ببـس  مسا  هب  ّببـسم  ندـیمان  باـب  زا  ندز  مهب  تسد  و  ( 1  ) هقفـص رب  هعیابم  تعیب و 

هکنانچمه دشاب ، هدرکن  تعیب  تسد  اب  مالسلا  هیلع  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هک  دنچ  ره  تسا ...  دّکؤم  دیدش و 
. دنا هتشاد  یعضو  نینچ  دنا  هدوب  مالسلا  مهیلع  ناماما  نامز  رد  هک  ینانمؤم  رتشیب 

__________

ینعی ةرـساخ  ای  ۀحبار  ۀقفـص  دنیوگ  دنا  هدرک  دای  تغل  لها  هکنانچ  دـنرب  یم  راکب  زین  ندرک  تعیب  دروم  رد  ار  هقفـص  نداد ، تسد  - 1
(. فیلکت 34 ج 2 ، لایکم ،  ) رابنایز ای  دنمدوس  یتعیب 

هحفص 20} }
یندز مه  هب  تسد  ره  هب  هتبلا  تسین و  لمع  نیا  هب  لوکوم  تعیب ، اما  تسا ، تعیب  ياه  هناشن  زا  ندز  مه  هب  تسد  هک  دـنچ  ره  نیارباـنب 
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: دنا هدومرف  تعیب  مکح  رد  لایکم  بحاص  موحرم  دشاب . یم  نآ  قّقحت  طرش  نیلّوا  یبلق ، مازتلا  هکلب  دنیوگ  یمن  تعیب  مه 
مازتلا نامه  نامیا  نوچ  دـبای ، یمن  ققحت  نآ  هب  زج  نامیا  هکلب  تسا ، بجاو  دازآ  هدرب و  نز ، درم و  زا  دارفا  همه  رب  لّوا  ینعم  هب  تعیب 

(1 . ) دشاب یم  لام  ناج و  اب  نانآ  ندومن  يرای  ناشیا و  هب  ندوب  میلست  ماما و  ربمغیپ و  نامرف  تعاطا  هب  نابز  لد و  اب 
تسا و بجاو  هقفاصم  نیا  قّقحت  رد  مالسلا  مهیلع  يده  هّمئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و  اب  تعیب  یبلق  شریذپ  نیاربانب 

قّقحت طرـش  هک  دنچ  ره  ددرگ ؛ یم  بجاو  لامعا ، نیا  ناشیا ، رما  ربانب  دـنهد ، روتـسد  نداد  تسد  ای  ینابز  رارقا  هب  رمالا  یلوا  رگا  هتبلا 
. تسین تعیب 

: دندومرف شیوخ  هبطخ  رد  ناشیا  دندرک . تعیب  مدرم  اب  هنوگچ  ریدغ  زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  مینیبب  لاح 
ُتدَّقَع اِمب  َرارقِالا  مُِکتَنِـسلَا  نِم  َذُخآ  نَا  َّلَجَوَّزَع  ُهللا  َینَرَمَا  دَق  َو  ِدحاو  ٍتقَو  یف  ٍدـحاو  ٍّفِکب  ینوُِقفاُصت  نَا  نِم  ُرَثکَا  مُّکنِا  ِساّنلا  َرِـشاعَم 

. ِِهبلُص نِم  یتَّیرُذ  َّنَا  مُُکتمَلعَا  ام  یلَع  ُهنِم  َو  یّنِم  ِۀَِّمئَالا  نِم  ُهَدَعب  َءاج  نَِمل  َو  نینمؤملاِریمَا  ٍّیلَِعل 
نابز زا  هک  تسا  هدرک  رومأم  ارم  مراگدرورپ  دـیهد و  تسد  نم  اب  نامز  کی  رد  تسد ، کی  اـب  هک  دـیتسه  نآ  زا  شیب  امـش  مدرم ! يا 

یلع يارب  مدومن  دقعنم  هچنآ  هرابرد  مریگب  رارقا  امش 
__________

فیلکت 34. ج 2 ، مراکملا ، لایکم  - 1
هحفص 21} }

(1 . ) دنیوا لسن  زا  نم  نادنزرف  هک  مدنامهف  امش  هب  هکنانچ  دنیوا ، نم و  لسن  زا  دنیآ و  یم  وا  زا  دعب  هک  یناماما  نینمؤملاریما و 
. دـندومرف افتکا  ینابز  یبلق و  رارقا  هب  لوا  هلحرم  رد  تیعمج ، ترثک  طیارـش و  ياضتقم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیارباـنب 

سولج نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ناـشدوخ و  دنتـشاد و  اـپرب  همیخ  ود  هک  دـندومرف  روتـسد  تعیب  ندـش  رت  یمـسر  يارب  سپس 
کیربت و هداد ، تسد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  سپس  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  ادتبا  هتـسد  هتـسد  مدرم  دندومرف و 

(2 . ) دنتفگ تینهت 
ره رد  هکلب  تسین ؛ نداد  تسد  يرهاظ  لمع  رد  رصحنم  مالسلا  مهیلع  يده  هّمئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  تعیب  هوحن  سپ 

دومن و تعیب  ناشیا  اب  دوخ  بلق  اب  ناوت  یم  مالسلا  هیلع  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تبیغ  ای  روهظ  رد  يراگزور ، رـصع و 
دیدـجت ناونع  تحت  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  هک  يروثأم  هیعدا  دـننام  دوش ؛ يراج  زین  نابز  رب  یبلق  دّـهعت  نیا  ياه  همـشچرس  هک  رتهب  هچ 
كراـبم ناتـسد  رد  تسد  تعیب ، ناونع  هب  دـبای  قـیفوت  هک  تسا  نمؤـم  تداعـس  لاـمک  هتبلا  ( 3 . ) تسا هدـش  دراو  هـعمج  ره  رد  تـعیب 

. دنتسه مورحم  رما  نیا  زا  يداع  روطب  تبیغ ، نامز  نانمؤم  هک  سوسفا  اما  دراذگب . شیالوم 
__________

ص 131 و 164 و 165. ریدغ ، رارسا  - 1
ص 39. ریدغ ، رارسا  - 2

. مشش شخب  ج 2 ، مراکملا ، لایکم  - 3
هحفص 22} }

نآ ياوتحم  رب  ریدغ  نابطاخم  همه  نتسب  نامیپ  موزل 

مهیلع ناشیا  ۀّیرذ  نینمؤملاریما و  يارب  عیب  ذخا  هب  مادقا  دنوادخ  رما  هب  ریدغ  هبطخ  ءاشنا  زا  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 
: دندومن مالسلا 
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یّنم مُه  نیذَّلا  ِهِدَعب  نم  ءایـصوالا  نینمؤملاِریما و  ٍّیلع  یف  ّلجوّزع  هللا  ِنَع  هب  ُتئِج  ام  ِلوبَِقب  مَُکل  َۀَقفَّصلا  َو  مُکنِم  َۀَعیَبلا  َذُـخآ  نَا  ُتِرمُاَف 
. ُّيدهملا اهُِمتاخ  ًۀَِمئاق  مهیف  ًۀماِما  هنِم  َو 

یلع نینمؤملاریما  هرابرد  ّلجوّزع  دنوادخ  فرط  زا  هچنآ  دینک  لوبق  هکنیا  رب  مهدب  تسد  امش  اب  مریگب و  تعیب  امـش  زا  هک  مرومأم  سپ 
ناشیا رخآ  دوب و  دهاوخ  اپب  اهنآ  رد  طقف  هک  تسا  یتماما  عوضوم ) نآ  و   ) دنیوا نم و  لسن  زا  نانآ  هک  ما  هدروآ  وا  زا  دعب  نانیـشناج  و 

(1 . ) تسا يدهم 
ریـسم رد  دنهاوخب  هک  یناسک  همه  تمایق  ات  هکلب  دندوب ؛ هدش  عمج  مخریدغ ، رد  لاس  نآ  رد  هک  دنتـسین  یناسک  اهنت  رما ، نیا  نابطاخم 

دنچ ره  دننک . تعیب  ناشیا  اب  هتفریذپ ، ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  توعد  نیا  دیاب  دننک ، تکرح  يرادنید  یـسانشادخ و 
یگدنز هک  ینامز  ره  رد  هدوب ، دنبیاپ  نآ  ياوتحم  رب  هک  دنتـسه  فظوم  همه  اما  تسین  رودـقم  راصعا  همه  رد  ناشیا  اب  نداد  تسد  هک 
شریذـپ اب  تقیقح  رد  دـننک و  زارد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  هب  تعیب  تسد  شیوخ ، نامز  ماما  زا  تعاطا  اب  دـننک ، یم 

. دنیامن تعیب  لاعتم  دنوادخ  اب  نامز  ماما  تیالو 
اینّدلا و  یف  مهنم   ] َۀمئالا َنیسحلا و  َنسحلا و  نینمؤملاَریما و  ًاّیلع  اوُِعیاب  ینوُِعیاب و  َهللا و  اوُِعیابَف  ساّنلا  َرِشاعَم 

__________

ص 129 و 163. ریدغ ، رارسا  - 1
هحفص 23} }

. یفَو نَم  ُمَحرَی  َو  َرَدَغ  نَم  ُهللا  ُِکلُهی  ًۀیق  اب  ًۀِملک  ةرخالا ]
ناونعب ترخآ ] ایند و  رد  ناشیا  زا   ] ناماما نیـسح و  نسح و  نینمؤملاریما و  یلع  اب  دییامن و  تعیب  نم  اب  دینک و  تعیب  ادـخ  اب  مدرم ! يا 

یم رارق  تمحر  دروم  ار  نارادافو  دزاس و  یم  كاله  ار  نانکـش ) تعیب   ) ناگدننک ردغ  دـنوادخ  تسا . یقاب  ناشیا  لسن  رد  هک  یتماما 
(1 . ) دهد

دننک هقفاصم  شیوخ  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  دنناوت  یمن  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تبیغ  نارود  مدرم  هک  دنچ  ره 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  اب  ناگدننک  تعیب  هرمز  رد  دنناوت  یم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  تبـسن  میلـست  تالاوم و  ریدغ و  ياوتحم  رب  يدنبیاپ  اب  اما 

. دنوش راگتسر  هدمآرد ، ملس  هلآ و  و 

نامیپ تعیب و  نتم  رد  ریدغ  مایپ  قیقد  ياوتحم  یّلجت 

ینابز رارقا  تروص  هب  یتعیب  ادتبا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوب ، دایز  رایـسب  مخریدغ  رد  رـضاح  دارفا  دادـعت  هک  اجنآ  زا 
يارب یقیقد  هاگ  یّلجت  دوخ  دندومرف ، اقلا  هملک  هب  هملک  همان ، رارقا  نیا  نتم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هچنآ  دندومرف . دقعنم 

هچ تعیب  نیا  هک  دندنامهف  مدرم  هب  مامت  تفارظ  اب  ریدغ ، همانرب  زا  تمسق  نیا  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب . ریدغ  مایپ 
: دندومرف نّیعم  تمایق  زور  ات  یهلا  يایلوا  لابق  رد  ار  اهنآ  تیلوؤسم  هرتسگ  قیرط  نیا  زاو  تشاذگ  دهاوخ  اهنآ  هدهع  رب  يا  هفیظو 

: دنیوگب یعمج  هتسد  تروص  هب  مدرم  دندومرف  روتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
__________

ص 133 و 166. ریدغ ، رارسا  - 1
هحفص 24} }

(1 . ) ِۀَِّمئَالا َنِم  ِِهبلُص  نِم  تَِدلُو  نَم  َو  نینمؤملاِریما  ٍّیلع  انِماِما  ِرمَا  یف  َکِّبَر  انِّبَر و  نَع  َتغََّلب  اِمل  َنوُداقنُم  َنوُضار  َنوُعیطُم  نوُعِماس  ّانُا 
هرابرد يدـناسر ؛ ام  هب  تدوخ  ام و  راـگدرورپ  بناـج  زا  هچنآ  هراـبرد  میروآ  یم  دورف  میلـست  رـس  میتسه و  یـضار  عیطم و  اونـش و  اـم 
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. دنیآ یم  ایند  هب  وا  بلص  زا  هک  یناماما  نانمؤمریما و  یلع  نامماما  تماما 
: هک دنتفرگ  ینابز  رارقا  زین  اهنآ  تعیب  ّتیفیک  هرابرد  سپس 

َو ال  ] ُّکُّشَن َو ال  ُلِّدَُـبن  َو ال  ُرِّیَُغن  َو ال  ُثَعُبن  ِهیَلَع  َو  ُتوُمَن  ِهیَلَع  َو  ییُحن  َِکلذ  یلَع  انیدـیَا  َو  اِنتَنِـسلَا  َو  انِـسُفنَا  َو  اِنبولُِقب  َِکلذ  یلَع  َکُِعیاُبن 
(2 . ) َقاثیملا ُضُقنَن  َو ال  ِدهَعلا  ِنَع  ُعِجَرن  َو ال  ُباتَرن  َو ال  ُدَحَجن ]

زور  ] میریم و یم  نآ  اب  میا و  هدنز  هدیقع  نیا  رب  مینک . یم  تعیب  وت  اب  نامیاهتسد  نامیاهنابز و  نامیاهناج و  نامیاهلد و  اب  بلطم  نیا  رب 
یمن راـکنا  و   ] مینک یمن  کـش  مـینک و  یمن  نآ  نیزگیاـج  يرگید  زیچ  مـیهد و  یمن  رییغت  نآ  رد  میوـش . یم  روـشحم  نآ  اـب  تماـیق ]

. مینکش یمن  ار  نامیپ  میدرگ و  یمن  رب  دهع  نیا  زا  میهد و  یمن  هار  لد  هب  دیدرت  و  میئامن ]
تمدخ رد  ار  شیوخ  ياه  ییاراد  اه و  ییاناوت  همه  هک  دـنتفرگ  رارقا  مدرم  زا  هبطخ  تمـسق  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

ناج  لذب  زا  یّتح  هار  نیا  رد  هتفرگ ، راکب  ناشیا  لسن  زا  مالسلا  مهیلع  هّمئا  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما 
__________

ص 131. ریدغ ، رارسا  - 1
ص 131 و 132. ریدغ ، رارسا  - 2

هحفص 25} }
رب شیوخ  نامیپ  دهع و  زا  گرم ، زا  دـعب  یّتح  دنتـسه و  هدـنز  ات  هک  دـنتفرگ  دّـهعت  مدرم  زا  سپـس  انـسفنا )  ) دـنزرون غیرد  مه  شیوخ 

: هک دندومرف  دیکأت  زاب  همادا  رد  دنشاب . مدق  تباث  هار  نیا  رد  دندرگن و 
(1 . ) انیدیَا َو  انِِریامَض  َو  اِنتَنِسلَا  َو  انِسُفنَا  َو  اِنبوُلق  نم  اّنِم ، ٌذوخأَم  مَُهل  ُقاثیملا  ُدهَعلاَف و 

. نامیاهتسد ام و  ياه  نطاب  نامیاهنابز و  نامیاهناج و  نامیاهلد و  زا  هدش ، هتفرگ  ام  زا  قاثیم  دهع و  نانآ  يارب  سپ 
اب دنا و  هدرک  رطخ  ساسحا  تّما ، نیا  هب  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ییوگ  هک  دهد  یم  ناشن  ینابز  تعیب  عون  نیا 

بلق و ناج و  اب  هک  تسا  نیا  اهنآ  هفیظو  هک  دـننامهفب  مدرم  هب  دـنرادزاب و  يورجک  یچیپرـس و  زا  ار  اهنآ  دـنا  هتـساوخ  یم  یـشور  ره 
هب دشاب . ناشناج  همه  زا  هتساخرب  مه  تعاطا  نیا  دننک و  مالـسلا  مهیلع  راهطا  هّمئا  زا  تعاطا  دوجو ، همه  اب  تقیقح  رد  تسد و  نابز و 
رد هک  روطنامه  دننادب ؛ شیوخ  يالوم  هملک ، لماک  يانعم  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هک  هدش  هتـساوخ  مدرم  زا  هفیظو  نیا  رگید ، ترابع 

. دنا هدومرف  دیکأت  ناشیا  ّتیولوم »  » رب اهراب  اهراب و  هبطخ ، لوط 
__________

ص 132. ریدغ ، رارسا  - 1
هحفص 26} }

یگدنب نامیپ 

دبع یلوم و  نوؤش  یناعم و 

بحاص کلام و   » نآ یناعم  زا  یکی  دور . یم  راـکب  رگیدـکی  ّدـض  ًـالماک  ياـنعم  ود  هب  ینعی  تسا ؛ دادـضا  ءزج  یبرع  رد  یلوم  هملک 
هنومن ناونع  هب  تسا . هتفر  راکب  داضتم  تروص  هب  مه  روثأم  هیعدا  تاـیاور و  رد  تغل  نیا  ( 1 . ) تسا دبع »  » يانعم هب  يرگید  و  رایتخا »

: دنک یم  ضرع  نینچ  شماما  هب  رئاز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لّوا  ترایز  رد 
(2 . ) كالُوم َو  هللا  ُدبع  اَنَا 
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: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  باطخ  رّهطم ، بادرس  لوخد  نذا  رد  اما  تسا . هتفر  راکب  دبع  فدارتم  یلوم  اجنیا  رد 
َنَیب ُفِّرَصَتُملا  َكُدبَع  اذ  اَنَا  اهَف  َکَماّیَا ...  ُتکَردَا  نِاَف  َيالوَم 

__________

ص 1058. طیسولا ، مجعملا  - 1
ص 218. باب 79 ، تارایزلا ، لماک  - 2

هحفص 27} }
(1  ) َِکیهَن َو  َكِرمَا 

. منک یم  راتفر  وت  یهن  رما و  اب  قباطم  هک  متسه  وت  مالغ  نامه  نم  سپ  منک ...  كرد  ار  وت  روهظ  مایا  رگا  نم ، يالوم 
رب شتـساوخ  هک  دوش  یم  قالطا  یـسک  هب  دبع »  » لباقم رد  یلوم » . » ددرگ یم  رب  فّرـصت  هب  یلوا  رایتخا و  بحاص  هب  یلوم  ریخا  يانعم 
هب مزتلم  هک  تسا  حرطم  يدبع  لباقم  رد  ّتیولوم  ماقم  تسا . ندرک » ییاقآ   » نامه ّتیولوم »  » رگید ریبعت  هب  دشاب . مّدقم  مالغ ، تساوخ 

يدبع هک  تسا  نیا  صخـش  ندوب  یلوم  همزال  دنتـسه . رگیدـکی  موزلم  مزال و  حالطـصا ، ود  نیا  هک  تسا  نشور  تسالوم . تاروتـسد 
ردپ دننام  دبع  یلوم و  تسا . ّتیولوم  یتّیدوبع ، ره  همزال  دراد و  يدبع  ییالوم  ره  اذل  دوش . یمن  هتفگ  یلوم  وا  هب  هنرگ  دشاب و  هتـشاد 

مینادب و مه  اب  دیاب  ار  دبع  یلوم و  يانعم  ود  قّقحت  اذـل  دـننک . یمن  قدـص  هفرطکی  دـنفرط و  ود  ياراد  هک  دنتـسه  یموهفم  ود  رـسپ ، و 
، دنا هدومرف  دقعنم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتیولوم  رب  نامیپ  ریدغ ، زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگا  هک  میشاب  هتـشاد  هّجوت 

. دنشاب ناشیا  دبع  هک  دنا  هتفرگ  دهع  مدرم  زا  تقیقح  رد 
هب هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  متفه  ترایز  رد  دوش . هتـشاد  لوذـبم  يرتشیب  ّتقد  نآ  مزاول  قیداصم و  دـبع و  هرابرد  هک  دراد  اج  سپ 

: تسا هدمآ  نینچ  تسا ، فورعم  ثراو  ترایز 
(2 . ) َكِدَهشَِمب َراجَتسا  َو  َکَمَرَح  َدَصَق  ِّقِّرلِاب ...  ُّرِقُملا  َِکتَمأ  ُنبا  كِدبع و  ُنبا  كُدبَع و  نینمؤملا  ِریمَا  َنبای  َکیلع  ُمالسلا 

__________

ص 118. ج 102 ، راونالا ، راحب  - 1
ص 199. ج 101 ، راونالاراحب ، - 2

هحفص 28} }
هدرک ار  وت  مرح  دصق  تسوت ...  یمالغ  هب  هدننک  رارقا  هکیلاح  رد  تزینک  رسپ  تمالغ و  رسپ  وت و  مالغ  نانمؤمریما ! رسپ  يا  وت  رب  مالس 

. تسا هدش  وت  تداهش  لحم  اب  رواجم  و 
دوش یم  قالطا  یسک  دروم  رد  تسا ، یمالغ  يانعم  هب  هک  ّتیّقر » . » تسا هتـشگ  تیبثت  ّتیّقر »  » هب رارقا  اب  ّتیدوبع  راهظا  شخب ، نیا  رد 

. تسوا رایتخا  بحاص  ینعی  دراد ؛ ّتیولوم  وا  هب  تبسن  تسا ، دبع  بحاص  هک  اجنآ  زا  یلوم  دشاب . یکلام  ياراد  هک 
یم وا  مـالغ  كولمم ، هدرک ، ادـیپ  ّتیولوم  ّقح  وا  رب  دوب ، يرگید  کـلام  یـسک  رگا  تسا . ّتیکلاـم  نوؤش  زا  ّتیولوم  رگید ، ریبـعت  هب 
زینک ای  مالغ  هدش و  یم  دبع  کلام  یهجو ، تخادرپ  اب  یلوم  هدوب و  رارقرب  دبع  یلوم و  نیب  میدـق  رد  هک  يا  هطبار  دـننام  تسرد  دوش ؛
دبع رب  یلوم  بیترت ، نیدـب  تسا . هدـش  یم  حرطم  ّتیکلام  نیا  لابندـب  يزینک  ای  یمالغ  نوؤش  همه  دـنا و  هدوب  وا  كولمم  تقیقح  رد 

. تسا هدرک  یم  ادیپ  هبلغ  یگرزب و  يرترب و  یهن و  رما و  ّقح  تیالو و  تنطلس و  دوخ ،
دنوادخ تسا . هدرک  اطعا  ناشیا  هب  دنوادخ  هک  تسا  یتیکلام  تهج  هب  مالسلا  مهیلع  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ّتیولوم 

دوخ تیکلام  رد  دنوادخ  هدرکن و  کلام  ار  وا  يرگید  ینعی  دشاب ؛ یم  تاّذلاب  وا  تیکلام  تسا و  تاقولخم  همه  یقیقح  کلام  لاعتم ،
اهنت تاـقولخم  تسا و  هدرک  کـلام  ار  وا  ادـخ  دراد ، هچ  ره  سک  ره  هکلب  تسین ؛ ریغلاـب  وا  تیکلاـم  رگید ، تراـبع  هب  تـسا . زاـین  یب 
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کلام اهنت  درادـن و  چـیه  دوخ ، يدوخ  هب  ادـخ  ریغ  ینعی  درادـن ؛ دوجو  يزاین  یب  ریغلاب ؛، تیکلام  رد  دـنوش . یم  اراد  ار  هللااـب  تیکلاـم 
کیلمت وا  هب  ادخ  هک  تسا  ییاهزیچ 

هحفص 29} }
. تسادخ نآ  زا  اهنت  یقیقح ، تیکلام  ّقح  سپ  تسا . هدرک 

. تسوا رد  رـصحنم  ّتیولوم ، نوؤش  همه  تسادـخ و  نآ  زا  طقف  مه  تاّذـلاب  ّتیولوم  سپ  تسا ، تیکلام  زا  هتـساخرب  ّتیولوم  نوچ  و 
دوخ تاذ  هب  درادن ، ّتیکلام  رد  یلالقتسا  دشاب و  کلام  دناوت  یمن  دوخ  تاذ  هب  یسک  هک  روطنامه  دنتسه و  وا  ناگدنب  تاقولخم  همه 

ریغ يارب  تاّذـلاب  ّتیولوم  دوش و  یم  قّقحم  هللااـب  طـقف  مه  ّتیولوم  سپ  تسا . ّتیکلاـم  نوؤش  زا  ّتیولوم  نوچ  دوـش ؛ یمن  مه  یلوـم 
. تسا یفتنم  ادخ 

رارق یلوم  ار  وا  و  هدروآرد ، يرگید  تیکلام  رد  ار  صخـش  دـناوت  یم  لاعتم  دـنوادخ  دوش ، یم  کلام  هللااب  ادـخ  ریغ  هک  روطناـمه  اـما 
ّتیکلام هدوب ، میدق  رد  رفن  ود  نایم  هک  دبع  یلوم و  هطبار  دنک . یم  نییعت  دنوادخ  ار  رگیدکی  رب  تاقولخم  ّتیکلام  هزوح  هتبلا  دـهد و 

. تسا هدرک  یم  تباث  نّیعم ، هدودحم  کی  رد  ار  دبع  یلوم و  یعیرشت 
هیلع نینمؤملاریما  هب  سپس  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  یعیـسو  ّدح  رد  ار  تیالو  ّتیکلام و  لاعتم  دنوادخ  تروص ، نیمه  هب 

تیالو نیا  هتبلا  تسا . هداد  رارق  یعیرـشت  ینیوکت و  روما  لماش  ار  نانآ  تیالو  يورملق  تسا و  هدرک  اطع  ناشیا  لـسن  زا  هّمئا  مالـسلا و 
ینعی دنتـسه ؛ هللا » یلو   » یقیقح يانعم  هب  ناشیا  درادن . ادخ  یتاذ  تیالو  ّتیکلام و  اب  یتهابـش  چـیه  تسا و  هللااب  شندوب ، قلطم  نیع  رد 

. تسا هداد  رارق  قلطم  ّیلو  ار  ناشیا  لاعتم  دنوادخ 
هک لاعتم  دنوادخ  نیاربانب  تسه . زین  يدبع  دشاب ، حرطم  ییالوم  اج  ره  دنرگیدکی و  موزلم  مزال و  دبع  یلوم و  دش ، نایب  رتشیب  هکنانچ 

رما ناشیا  هب  تقیقح  رد  هداد ، رارق  نانمؤم  يالوم  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 
هحفص 30} }

لها ادخ و  ّتیولوم  ّتیکلام و  نیب  هک  روطنامه  دراد . يوهام  توافت  ندوب  ماما  دبع  اب  ندوب  هللادبع »  » هتبلا دنشاب و  اهنآ  دبع  هک  هدومرف 
ای نیسحلادبع »  » دننام يریباعت  ندرب  راکب  اذل  دوب ؛ دهاوخن  یهیبشت  زین  اهنآ  ّتیدوبع  نیب  درادن ، دوجو  یتّیخنس  چیه  مالـسلا  مهیلع  تیب 

. تسا توافتم  ًالماک  هللادبع »  » اب شیانعم  یلو  دیآ  یمن  مزال  یکرش  چیه  درادن و  یلاکشا  يدهملادبع »  » و یلعلادبع » »
( مالغ  ) قیقر كولمم و  يانعم  هب  یبرع  رد  دـبع »  » تغل تسا . بلطم  نیا  رب  يدـییأت  دوخ ، دـباع ،»  » اب نآ  توافت  و  دـبع »  » يوغل ياـنعم 

نآ عمج  دّحوم و  هدننک و  شتـسرپ  ینعی  دباع »  » یلو دور  یم  راکب  نادبِع  نادبُع و  ُدبعَا ، دَبُع ، دیبَع ، تروص  هب  نآ  عمج  تسا و  هدمآ 
دشاب و یم  یلالقتسا  تعاطا  ّتیکولمم و  نامه  هک  تسا  تدابع  شتـسرپ و  تسادخ ، رد  رـصحنم  هچنآ  ( 1 . ) تسا داّبُع  و  دّبُع ، هَدَـبَع ،

راکب دباع »  » ریبعت ادـخ  ریغ  يارب  اذـل  دـنکب و  ار  ادـخ  ریغ  تدابع  هک  تسین  زاجم  سک  چـیه  دوش . یمن  ضرف  لاعتم  دـنوادخ  يارب  زج 
مییوگب میناوت  یم  دور و  راکب  ادخ  ریغ  يارب  دناوت  یم  دبع  هملک  اما  میتسه . مالـسلا  مهیلع  همئا  دـِباع  میئوگب  میناوت  یمن  ام  دور و  یمن 

. دنتسه مالسلا  مهیلع  همئا  دیبع  نانمؤم  هک 
یفتنم ادخ  ریغ  زا  دشاب و  یم  تاّذلاب  دنوادخ و  ّصتخم  هک  تسا  یگدنب  يانعم  نآ  دوش ، یفن  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  دیاب  هچنآ  نیاربانب 

زا نانمؤم  طرـش  دـیق و  نودـب  لماک و  تعاطا  هب  هک  تسا  یلوبقم  حیحـص و  يانعم  ددرگ ، یم  تابثا  ناشیا  هرابرد  هچنآ  اـما  دوش ؛ یم 
اذل  ددرگ . یم  رب  نانآ 

__________

ص 579. طیسولا ، مجعملا  - 1
هحفص 31} }
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هک دـنا  هدومن  تباث  لاح  نیع  رد  هدرک و  یفن  ار  دوخ  هب  تبـسن  اه  ناسنا  ندوب  دـبع  مالـسلا  مهیلع  همئا  یهاگ  هک  مینیب  یم  تایاور  رد 
. دنراد هللااب  ّتیولوم  مدرم  همه  هب  تبسن 

: دندومرف دوب ، ناشیا  تمدخ  مشاه  ینب  عمج  نیب  رد  هک  بوقعی  نب  قاحسا  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
َو ال ُّطَق  ُُهتُلق  ام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهللا  ِلوسَر  نِم  یَتبارَق  َو  ال  اَنل . ٌدـیبَع  َساّنلا  َّنَا  َمُعَزن  اـّنِا  َنُولوُقَی : َساـّنلا  َّنَا  ینَغََلب  ُقاحـسا ! اـی 

ُدِهاّشلا ِغِّلَُبیلَف  ِنیّدـلا  ِیف  اَنل  ٍلاُوم  ِۀَـعاّطلا ، ِیف  اَنل  ٌدـیبَع  ُساّنلا  ُلُوقَا : یّنِکل  َو  َُهلاـق  یئاـبآ  نِم  ٍدَـحَا  نَع  ینَغََلب  ـال  َو  َُهلاـق  یئاـبآ  نِم  ُُهتعِمَس 
(1 . ) َِبئاغلا

یتبارق یشیوخ و  هب  دنگوس  هن ، دنتسه . ام  هدنب  مدرم  هک  میراد  هدیقع  ام  دنیوگ  یم  تنس ) لها   ) مدرم هک  هدیسر  ربخ  نم  هب  قاحسا  يا 
هک هدیـسر  ربخ  نم  هب  هن  ما و  هدینـش  مناردپ  زا  هن  ما و  هتفگن  ار  نخـس  نیا  زگره  نم  هن  مراد . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  اب  هک 

کـس ره  سپ  دنتـسه  ام  وریپ  نید  رد  و  دنتـسه . اـم  مـالغ  تعاـطا ، موزل )  ) تهج زا  مدرم  میوگ  یم  نم  یلو  دـشاب  هتفگ  اـهنآ  زا  یکی 
. دناسرب نابیاغ  هب  تسا  رضاح 

هب هدش و  یفن  دور ، یم  راکب  لاعتم  دنوادخ ، يارب  هک  ییانعم  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  هب  تبـسن  مدرم  ندوب  دبع  فیرـش ، ثیدـح  نیا  رد 
مالسلا مهیلع  همئا  دیبع  مه  دنتـسه و  ادخ  دیبع  مه  نانمؤم  تسا . هدش  تابثا  مینک ) یم  ریبعت  یمالغ  هب  هک   ) ضحم تعاطا  موزل  يانعم 

دبع و  ظفل  یلو 
__________

ح 10. مالسلا ، مهیلع  ۀّمئالا  ۀعاط  بوجو  باب  ۀّجحلا ، باتک  ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 1
هحفص 32} }

. دور یم  راکب  هباشم  ریغ  توافتم و  ًالماک  يانعمب  دروم  ود  نیا  رد  دیبع 
ار قولخم  نآ  دهد ، رارق  يرگید  كولمم  ار  یقولخم  دنوادخ  رگا  تسوا و  دبع  ًاتاذ  تسادـخ ، بوبرم  ًاتاذ  هک  تهج  نآ  زا  ناسنا  سپ 
رد تسا . هدومرف  اـطع  وا  کـلام  هب  ادـخ  هک  دراد  یتّیولوم  هب  یگتـسب  يدرف  ره  زا  تعاـطا  موزل  هزوح  تسناد و  وا  دـبع  هللااـب  ناوت  یم 

ناسنا ندوب  دبع  همزال  نیاربانب  تسا . هداد  رارق  قلطم  رایتخا  بحاص  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  مییوگب  دـیاب  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دروم 
صقان و هن  قلطم و  لماک و  روطب  اذـل  دـنادب و  شیوخ  روما  همه  رد  رایتخا  بحاـص  ار  ناـشیا  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  تبـسن 

. دشاب هتشاد  رارقا  ناشتّیولوم  هب  دنک و  تعاطا  ناشیا  زا  دّیقم ،

تّیدوبع تّیولوم و  بتارم 

نیرت نیئاپ  ددرگ . یم  رب  صخـش  نامیا  هب  ًاقیقد  هک  تسا  یفلتخم  بتارم  ياراد  نآ ، مزاول  هب  لمع  مالـسلا و  هیلع  ماما  ّتیولوم  هب  رارقا 
ناشیا يارب  دنک و  تعاطا  ًامتح  دشاب ، هتـشاد  ناسنا  هب  تبـسن  یهن  رما و  مالـسلا  هیلع  ماما  رگا  هک  تسا  نیا  ناشیا  ّتیولوم  لوبق  هجرد 

رگا تسا و  هدـش  اطعا  ناـشیا  هب  دـنوادخ  بناـج  زا  قح  نیا  دنتـسه ، هللا  ّیلو  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  هک  اـجنآ  زا  دوش . لـئاق  یهنو  رما  ّقح 
یم جراخ  نامیا  هریاد  زا  اذل  تسین و  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  تیالو  هب  لئاق  تقیقح ، رد  دشاب ، هتـشادن  ّتیولوم  ّلقاّدـح  نیا  هب  رارقا  یـسک 

. ددرگ
ره رد  ار  ناـشیا  تساوخ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  شتدارا  تفرعم و  هب  هّجوت  اـب  دـبع  هک  دوش  یم  قّقحم  یتـقو  ّتیولوم  لوـبق  رتـالاب  هبترم 

يا هلأسم 
هحفص 33} }

حراوج اضعا و  بلق و  هک  دنک  یم  یعـس  دبع  هبتر ، نیا  رد  دنـشاب . هتـشادن  یّـصاخ  یهن  رما و  نآ ، دروم  رد  هک  دنچ  ره  دنک ؛ وجتـسج 
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رد درادب و  مّدـقم  دوخ  يدونـشخ  رب  ار  شیالوم  يدونـشخ  هک  یـسک  تسادـیپ  دـهد . قوس  شیالوم  ياضر  تمـس  هب  رتشیب  ار  شیوخ 
رارق يرتالاب  هبتر  رد  شیالوم  هب  تبسن  شیوخ  ّتیدوبع  هب  لمع  رارقا و  رد  دهد ، لیکـشت  شیالوم  يدونـشخ  ار  وا  يدونـشخ  تقیقح ،

. دراد
يالوم کلم  ًاتقیقح  ًاعقاو و  دـشاب ، یم  شرایتخا  رد  هک  ار  یتاـناکما  یتسه و  همه  دـبع ، هکنیا  زا  تستراـبع  ندوب  دـبع  هجرد  نیرتـالاب 

طقف ار  اه  ییاراد  همه  ًالوصا  و  ددنبن ؛ راک  هب  تسا ، ناشیا  يدونشخ  اضر و  دروم  هک  يریسم  رد  زج  ار  اهنآ  زا  مادک  چیه  دنادب و  دوخ 
ره هک  تسا  ییـالاب  رایـسب  ماـقم  نیا  هتبلا  دـنکن . میهـس  ار  شدوخ  یتـح  نارگید و  تساوخ ، نیا  رد  دـهاوخب و  دوـخ  تمعن  ّیلو  يارب 

هجرد نیا  هب  رتشیب  هچ  ره  لمع ، داقتعا و  رد  ار  دوخ  دنک  یعس  دیاب  سک  ره  یلو  دنک ؛ یمن  ادیپ  ار  نآ  كرد  قیفوت  یگداس  هب  ینمؤم 
دراذگ رانک  ار  دوخ  هدارا  لیم و  دهد و  رارق  شماما  يدونـشخ  قباطم  ار  دروم  دنچ  یتح  دوخ  یبلق  ياه  هتـساوخ  رد  رگا  دنک . کیدزن 

هبترم نیا  هب  یمدـق  ددـنبن ، راکب  ناشیا  ياضر  هار  رد  زج  ار  شتاـناکما  دـنکن و  رکف  ددنـسپ ، یم  شیـالوم  هچنآ  هب  زج  دراوم  نآ  رد  و 
. دوش یم  يدعب  ياه  ماگ  يارب  يا  همّدقم  هنیمز و  مدق ، نیا  نتشادرب  تسا . هدش  کیدزن  یلاع 

هب دـشاب ، ّقفوم  هنیمز  نیا  رد  رادـقم  ره  سک  ره  تسا . نآ  مزاول  هب  لمع  مالـسلا و  هیلع  ماما  ّتیولوم  هب  رارقا  ریدـغ ، ماـیپ  لاـح ، ره  هب 
. دنتسه یفلتخم  دّدعتم و  بتارم  ياراد  دروم ، نیا  رد  نانمؤم  ره  تسا و  هدروآ  نامیا  نآ  هب  نازیم  نامه 

هحفص 34} }

لاعتم يادخ  روتسد  قبط  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  لابق  رد  ناناملسم  هفیظو 

مالسلا هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  تسا  نیا  دنا ، هدومرف  فیلکت  ناناملسم  همه  رب  ریدغ  زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هچنآ 
ندرگ رب  ار  ناشیا  یمالغ  دیق  دننادب و  شیوخ  يالوم  ار  فیرشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  نسحلا -  نب  ۀجح  ات  ناشیا  نادنزرف  زا  همئا  و 

، میتسه مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  مومأم  هک  ام  يارب  دبع ، یلوم و  هطبار  هک  مینادب  دـیاب  سپـس  دـندرگ . دـّیقم  نآ  مزاول  هب  هتخادـنا ،
؟ دبای یم  قّقحت  هنوگچ 

: هک دنا  هدومرف  نینچ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  لابق  رد  هفیظو  نیمجنپ  تصش و  نایب  رد  هللا  ۀمحر  لایکم  بحاص  موحرم 
. دشاب عضاخ  ناشیا  هب  تبسن  دیاب  تندب 

: هک دنا  هدرک  دانتسا  هعمج  زور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ياعد  هب  مالسلا  هیلع  ماما  لباقم  رد  یندب  عوشخ  لیلد  نایب  رد  سپس 
(1 . ) ٍعِضاوَتُم ٍداؤُِفب  َنیدِشاّرلا  ِۀَِّمئَالا  َیِلا  َو  ٍعِشاخ  ٍنَدَِبب  َکِِّیلَو  یِلا  َو  ٍعِضاخ  ٍبلَِقب  کیلا  ُبَّرَقَتَا  ّینِا  َّمهّللا 

. میوج یم  برقت  عضاوتم  بلق  اب  نیدشار  همئا  هب  عشاخ و  ندب  اب  وت  ّیلو  هب  میوج و  یم  برقت  وت  هب  عضاخ  بلق  اب  نم  ایادخ 
: هک دنا  هدرک  هفاضا  تسا و  ءادفلا  هل  انحاورا  نسحلا  نب  ۀّجح  نونکا  مه  ادخ » یلو   » زا روظنم  هک  دنا  هدومرف  حیضوت  سپس 

تایآ و رد  ّربدـت  عّبتت و  لها  يارب  دـیآ و  یم  تسد  هب  نآ  لامعتـسا  دراوم  تغل و  ياهباتک  رد  لّمأت  زا  هچنآ  رباـنب  ندـب ، عوشخ  زا  دارم 
اب ار  دوخ  ندب  ياضعا  هک  تسا  نیا  دشاب ، یم  سونأم  تایاور 

__________

ص 230. عوبسالا ، لامج  - 1
هحفص 35} }

ناشیا يرترب  یگرزب و  هک  یلاح  رد  يریگب  راکب  شیاهراک  ماجنا  دوخ و  يالوم  هب  ندرک  تمدـخ  تهج  رد  يراوخ  یگراچیب و  لاـح 
؛ یـشاب دـقتعم  دوخ  رب  ار  ناشیا  زا  يربنامرف  موزل  ناشیا و  ّقح  ینیبب و  تسپ  کـچوک و  ناـشیا  هب  تبـسن  ار  دوخ  یـسانشب و  دوخ  رب  ار 

. تسا نینچ  دوخ  بابرا  اقآ و  هب  تبسن  مالغ  هک  روطنامه 
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. ددرگ مزتلم  نادب  دـناوتب  ات  دسانـشب  ار  شا  هفیظو  هک  تسنیا  دـنک ، یمالغ  شیوخ  يالوم  هاگراب  رد  هنوگنیا  صخـش  هکنیا  همزال  هتبلا 
تبسن ام  فیاظو  زا  يا  هشوگ  ات  دنا  هتشاد  یتّیعقوم  هچ  ناشیالوم  هب  تبـسن  اه  هدنب  میدق ، رد  مینک  هجوت  هک  تسا  بسانم  روظنم  نیدب 

. ددرگ صّخشم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب 
یلاحـشوخ و یتح  رـضح و  رفـس و  تساخرب ، تسـشن و  يرادیب ، باوخ و  سپ  دشاب . یلوم  يارب  دـیاب  هدـنب  روما  همه  هک  تسا  نشور 

. دبای نایرج  یگدنز  همه  رد  دیاب  هویش  نیا  دشاب و  مالسلا  امهیلع  نسحلا  نب  ۀجح  نامیالوم  تساوخ  قباطم  دیاب  ام  یتحاران 
یگدنز يوس  تمـس و  هکلب  دنکن ؛ یگدنز  شدوخ  يارب  ددنب و  راکب  شیالوم  ياضر  تهج  رد  ار  شیوخ  ياه  ییاناوت  همه  دیاب  هدنب 

. دنز مقر  شیالوم  ار  شا 
: دنا هدومرف  همادا  رد  لایکم -  بحاص  یناهفصا -  يوسوم  یقت  دّمحم  دّیس  موحرم 

. هتعاطا هالوم و  ۀمدخ  یف  هحراوج  لامعتسا  هتّیدبع  مزاول  نم  ّنا  ملعی  ۀّیولوملا  ۀّیدوبعلا و  ینعمب  فراعلا  دبعلا  ّناف 
هک  دناد  یم  دسانش ، یم  ار  ّتیولوم  ّتیدوبع و  يانعم  هک  يا  هدنب 

هحفص 36} }
. دریگ راکب  شیالوم  تعاطا  تمدخ و  رد  ار  دوخ  حراوج  اضعا و  هک  تسا  نیا  شندوب  دبع  مزاول  زا 

یتّنم چیه  دـنک و  یمن  هبلاطم  ار  یّقح  چـیه  شیوخ  لمع  لابق  رد  دریگ ، یم  رارق  شیالوم  تمدـخ  رد  ناوت  همه  اب  هک  نیا  اب  دـبع  هتبلا 
یم شنزرـس  ّقحتـسم  ار  دوخ  هفیظو ، ماجنا  رد  ندرک  یهاتوک  تروص  رد  دـناد و  یم  هفیظو  ار  شیوخ  لامعا  همه  هک  ارچ  درادـن ؛ مه 

: درامش
رگا هک  دراد  نیقی  هکلب  دراد  یّقح  ای  یتّنم  شیالوم  رب  هک  دنک  یمن  رکف  چیه  دهد ، یم  رارق  شیالوم  تمدـخ  رد  ار  شحراوج  یتقو  و 
زابرس وا  هب  تمدخ  زا  ای  دنک  یشکندرگ  دوخ  يالوم  رب  رگا  تسا و  رّصقم  دنک ، یتسـس  یهاتوک و  شرما  تعاطا  ای  يرازگتمدخ و  رد 

. دشاب یم  مومذم  دورطم و  القع  دزن  دنز ،
دروم ار  شیوخ  لامعا  دیاب  هراومه  دـنناد ، یم  دوخ  يالوم  ار  فیرّـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  يدـهم -  ترـضح  هک  یناسک  نیاربانب 

نیرتمک نیا ، دنـشاب . هدرکن  لامیاپ  ار  ناشیا  قوقح  زا  يزیچ  هتـشگن و  یمالغ  هفیظو  يافیا  رد  یهاتوک  بکترم  هک  دنهد  رارق  یـسررب 
، هتـشاد ررقم  ار  وا  هّمات  ّتیولوم  لاعتم  دنوادخ  هک  یـسک  يارب  یلوا  قیرط  هب  تسا و  هدش  هداد  رارق  یمالغ  ره  هدهع  رب  هک  تسا  یقح 

: دوب دهاوخ  قداص 
ّتیولوم ّقح و  رادقم  نیا  یلوم  نیا  دشاب و  هنوگنیا  تسا ، هدـیرخ  دودـعم  مهرد  دـنچ  اب  ار  وا  مدرم  زا  یکی  هک  یمالغ  لاح  یتقو  سپ 

رد ار  ینعم  نیا  تسا و  هداد  رارق  هّمات  ّتیولوم  شیارب  لاعتم  دـنوادخ  هک  ییالوم  لاح  تسا  هنوگچ  سپ  دـنک ، ادـیپ  شمالغ  هب  تبـسن 
: هدومرف نایب  نشور  نینچ  دوخ  زیزع  باتک 

هحفص 37} }
. تسا هدومرف  ررقم  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  ار  ماقم  نیا  و  ( 1  ) مِهِسُفنَا نِم  َنینِمؤُملِاب  یلوَا  ُِّیبَّنلا 

(2)
نیا دوش و  یم  نشور  مالـسلا  هیلع  ماـما  لاـبق  رد  ناـسنا  هفیظو  لقاّدـح  ددرگ ، داـجیا  قح  رادـقم  نیا  نداد ، لوـپ  مهرد  دـنچ  اـب  یتـقو 

زا مدرم  رب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تیکلام  هک  دشاب  هّجوت  دروم  هراومه  دیاب  بلطم  نیا  تسا . ریدغ  مایپ  لصا  تقیقح ، رد  مهم  عوضوم 
تسا و هداد  رارق  نامـسآ  نیمز و  تاقولخم  همه  کلام  ار  ناشیا  نیملاعلا  ّبر  راگدرورپ  هکلب  تسا ؛ هتفرگن  تروص  اهنآ  هلماـعم  قیرط 

تسا هتسیاش  نیاربانب  ( 3 . ) تسا ناشیا  يارب  ترخآ  ایند و  همه  تقلخ  هدرک و  اـپرب  ناـشیا  تکرب  هب  مه  ار  نیمز  نامـسآ و  دوخ  ًالـصا 
دنبیاپ میشاب و  شیوخ  سفن  رب  همه و  رب  ناشیا  ّتیولوا  هجوتم  هراومه  ریدغ  زور  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رما  قبط  هک 
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. میدرگب ّتیولوم  نیا  مزاول  هب 

دبع یلوم و  هطبار 

اب دیاب  نایعیـش  نیاربانب  دشاب . شیالوم  اب  دـبع  هطبار  دـیاب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  نانمؤم  هطبار  هک  دوش  یم  هجیتن  هتـشذگ  ثحابم  زا 
. دننک ادیپ  ییانشآ  رتشیب  هچ  ره  مالسلا  هیلع  ماما  لابق  رد  شیوخ  فیاظو  هب  نآ ، مزاول  و  یلوم »  » و ّیلو »  » يانعم رد  ّتقد 

. دـشاب لئاق  ّتیولوا  دوخ ، هب  طوبرم  روما  همه  رد  ناشیا  يارب  نمؤم  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  ّتیولوم  تیـالو و  هب  داـقتعا  همزـال 
ًالثم
__________

هیآ 6. بازحا ، هروس  - 1
ص 312. ج 2 ، مراکملا ، لایکم  - 2

. دوش هعجارم  ات 130  تاحفص 115  ّفلؤم  نیمه  هتشون  تبرغ » رد  باتفآ   » باتک هب  عوضوم  نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب  - 3
هحفص 38} }

ار دوخ  رمع  هک  نیا  رد  ناـشیا  يارب  دـنادب و  مالـسلا  هیلع  ماـما  هب  ّقلعتم  دـناد ، یم  دوـخ  هب  قـّلعتم  هک  نآ  زا  شیب  ار  دوـخ  رمع  تقو و 
انعم نیا  هب  درادب ؛ مّدقم  شا  یـصخش  ّقح  رب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  ّقح  دوخ ، لاوما  اه و  ییاراد  رد  دشاب . لئاق  ّتیولوا  دنارذگب ، هنوگچ 

رد ار  وربآ  نیا  زا  يرادرب  هرهب  دراد ، مدرم  دزن  ییوربآ  رگا  دـشاب . شلاوما  رد  فّرـصت  ّقـح  هب  لـئاق  شماـما  يارب  شدوـخ  زا  شیب  هک 
هب ّقلعتم  درامـشب ، دوخ  نآ  زا  هک  نآ  زا  شیب  ار  دوـخ  یحور  یندـب و  ياوـق  دـنادب . ناـشیا  نآ  زا  مالـسلا و  هیلع  ماـما  ّقـح  لوا ، هجرد 

، دراد ینادنزرف  ای  دنزرف  رگا  دشاب . لئاق  ّتیولوا  دوخ ، هب  تبـسن  دنک ، هدافتـسا  اوق  نیا  زا  هنوگچ  هکنیا  رد  ناشیا  يارب  دـنادب و  شماما 
قباطم ار  اهنآ  هک  دـنادب  فّظوم  ار  دوخ  نیاربانب  دـنادب و  دوخ  تسد  رد  ناشیا  تناما  مالـسلا و  هیلع  ماما  نادـنزرف  تقیقح ، رد  ار  اـهنآ 

. درادب مّدقم  دوخ  تساوخ  رب  رما  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  ماما  تساوخ  دنک و  تیبرت  ترضح  نآ  لیم 
تبسن دیاب  ناشیا  نیمومأم  اذل  تسا و  نانمؤم  هب  طوبرم  روما ، همه  رد  ناشیا  ندوب  فّرصت  هب  یلوا  يانعم  هب  مالسلا  هیلع  ماما  ندوب  ّیلو 

اجنآ ات  دنرامـشب . دوخ  رب  مّدـقم  اهنآ  دروم  رد  ار  ناشیا  ّقح  هک  انعم  نیا  هب  دـننادب ؛ دوخ  زا  کلما  ار  ناشماما  دنتـسه ، کلام  هچ  ره  هب 
نآ زا  درامـشب ، دوخ  ییاراد  هک  نآ  زا  شیب  ار  شیوخ  بلق  یتح  لوپ و  ناـبز و  تسد و  زا  ّمعا  دوخ ، تاـناکما  ناـشیا  زا  کـی  ره  هک 

. دنادب شدوخ  زا  یلوا  ار  ماما  يونعم -  يدام و  زا  ّمعا  شیاه -  ییاراد  همه  دروم  رد  دنادب و  شماما 
هدرک انعم  الیتسا »  » و تنطلـس »  » ار نآ  هک  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیالو »  » هرابرد ثحب  تبـسانم  هب  مراـکملا  لاـیکم  فیرـش  باـتک  رد 

: دیامرف یم  تسا ،
هحفص 39} }

یعـسلا لعجت  کسفنل و  هّبحت  ام  عیمج  یف  کنم  یلوا  هلجعت  نأ  کب  ّقلعتی  ام  عیمج  یف  کسفن  نم  کب  یلوا  هنأب  کـناعذا  یـضتقم  و 
(1 . ) کتجاح یلع  ًامّدقم  هتجاح  یف 

هک تسا  نیا  دراد  ّتیولوا  وت  هب  طوبرم  روـما  همه  رد  تدوـخ  هب  تبـسن  تدوـخ  زا  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  نیا  هب  وـت  ندرک  رارقا  همزـال 
رب ار  ناشیا  هتساوخ  يارب  ندرک  شـشوک  یهد و  رارق  رتراوازـس  یلوا و  دوخ  رب  يراد ، یم  تسود  تدوخ  يارب  هچنآ  همه  رد  ار  ناشیا 

. يرادب مّدقم  تدوخ  هتساوخ 
: دیامرف یم  هک  دنا  هدرک  دانتسا  هریبک  هعماج  ترایز  زا  یترابع  هب  انعم  نیا  دییأت  يارب  سپس 

(2 . ) يرُوُما َو  یلاوحَا  ِّلُک  یف  یتَداِرا  َو  یتَِبلَط  َماِما  مُکُمِّدَقُم  و 

" فیرشلاهجرف یلاعت  هللالجع  يدهم "  اب  تعیب  ریدغ : www.Ghaemiyeh.comنامیپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 39زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


لیم تساوخ و  رب  ناشیا  لیم  تساوخ و  یـصخش ، روما  تالاح و  همه  رد  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماما  تیـالو  لوبق  همزـال  هصـالخ ،
. دنادب قح  بحاص  شروما  همه  هب  تبسن  شدوخ  زا  شیب  ار  شماما  نمؤم ، دشاب و  مّدقم  درف ،

غارـس دنک و  یم  رما  هچ  وا  هب  شیالوم  دنیبب  دیاب  هکلب  دشاب  دوخ  راک  لابند  هب  زور  هنابـش  لوط  مامت  رد  دناوت  یمن  هدـنب  بیترت ، نیدـب 
. دورب ناشیا  رماوا 

یتاعاس دیاب  یقوقح  تفایرد  يازا  رد  هک  هدش  يا  هرادا  دنمراک  هک  درک  حرطم  ار  یصخش  لاثم  ناوت  یم  بلطم  نیا  ندش  نشور  يارب 
دناوت یمن  دنمراک  نایم ، نیا  رد  دنک . راک  اجنآ  رد  هتشگ ، دّهعتم  هک  ار 

__________

. ثلاثلا ماقملا  ص 291  ج 1 ، مراکملا ، لایکم  - 1
ص 153. ج 102 ، راونالاراحب ، - 2

هحفص 40} }
. دشاب یم  شراک  بحاص  هب  ّقلعتم  وا  تقو  ناوت و  هکلب  دهد ، ماجنا  دهاوخ  یم  شدوخ  يراک  ره 

بیاغ يالوم  تساوخ  یگمه  هدومرف ، نّیعم  نادـنمزاین و ...  ناگیاسمه و  دـنزرف و  رـسمه و  دروم  رد  ناسنا  رب  رّهطم  عرـش  هک  یفیاظو 
یعرـش فیلاکت  نیا  هب  دشاب ، رت  مکحم  رت و  قیمع  ناشیا  ّتیولوم  هب  داقتعا  رد  ردـق  ره  نمؤم  هک  تسا  هادـف  انحاورا  هللا  ۀـیقب  ترـضح 

نییعت صخـش ، ّتین  دزادرپب . شیوخ  یعرـش  فیاظو  ماجنا  هب  يداقتعا  هچ  اب  نمؤم  هک  تسا  نیا  تسا  ّمهم  هچنآ  دوب . دـهاوخ  رتدـّیقم 
. تسوا لمع  شزرا  هدننک 

هب تبسن  دیاب  تسا ، هدش  هتسب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنـشاب  یتعیب  هب  دنبیاپ  دنهاوخب  تبیغ  نامز  رد  نانمؤم  رگا  نیاربانب 
داوساب لغاش ، ریغ  لغاش و  درم ، نز و  زا  معا  مدرم  همه  سپ  دننادب . نیمز  رد  هللا  ّیلو  ار  ناشیا  دنـشاب و  هنوگنیا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 

لئاق دوخ  يارب  یلالقتـسا  هنوگ  چـیه  دـشاب ؛ مالـسلا  امهیلع  نسحلا  نب  ۀّـجح  يارب  ناـشروما  همه  دـیاب  ریقف ...  دـنمتورث و  داوس ، یب  و 
یـسررب دیاب  دنهد ، ماجنا  دـنهاوخ  یم  هک  یلمع  ره  دـندنب ؛ راکب  ناشیا  تمدـخ  رد  ار  دوخ  حراوج  اضعا و  ياه و  ییاناوت  همه  هدوبن ،

ار دوخ  یـسک  رگا  ًاملـسم  تسا ؟ یـضار  لمع  نیا  ماجنا  هب  لقاّدح  ای  و  تسا ؟ هتـساوخ  شا  هدنب  زا  يراک  نینچ  ام  يالوم  ایآ  هک  دننک 
. دنک یگدنز  دناوت  یم  ددنسپ ، یم  شدوخ  هک  روط  ره  هک  دنک  اعّدا  دناوت  یمن  دنادب ، دبع 

یم رگا  اذل  دشخب . ناماس  وا  ياضر  تهج  رد  ار  شا  یگدنز  دوش و  لئاق  ّتیولوا  شیدوخ  يالوم  يارب  شا  یگدنز  مامت  رد  دیاب  دـبع 
دنک لمع  هنوگنآ  دیاب  دروآ ، تسدب  يدمآرد  دنک و  یبساک  دهاوخ 

هحفص 41} }
شیالوم ياضر  ياتسار  رد  درف  ياه  يدنمناوت  اه و  ّتیلاّعف  تاناکما و  رگا  دوب . دهاوخن  لالح  شدمآرد  هنرگ  ددنـسپ و  یم  یلوم  هک 

. تفگ دبع »  » وا هب  ناوت  یمن  رگید  دوشن ، فرص 
لیم و قباطم  دناوت  یمن  دیامن و  بلج  ار  ناشیا  ياضر  دیاب  زین  دوخ  يرادنید  رد  دراد ، رارقا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تیالو  هب  هک  یـسک 

کیدزن زا  دزرو و  یمن  ترداـبم  نآ  هب  زگره  دراد ، تهارک  يرما  زا  شتمعن  ّیلو  هک  دـهد  لاـمتحا  رگا  یتـح  دـنک . لـمع  دوخ  هقیلس 
بـسک يارب  درف  هنوگنیدـب  دریگ و  یم  رارق  یگدـنز  نتم  رد  عرو »  » هک تساـجنیا  دـنک . یم  يراددوـخ  زین  كوکـشم  دراوـم  هب  ندـش 

هیلع نامز  ماما  تیالو  لوبق  یعّدـم  ناوت  یمن  نیاربانب  دـیامن . یم  فّقوت  یعطق ، مارح  زرم  هب  ندـش  کیدزن  زا  لبق  شیـالوم  يدونـشخ 
. دوب هّجوت  یب  مارح  لالح و  هب  تبسن  دش و  مالسلا 

قباطم درذـگب و  دوخ  لایما  یخرب  زا  هک  تسین  راوشد  شیارب  هدـش ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تیالو  میلـست  تفرعم ، اـب  هارمه  هک  یـسک 
یب دشاب و  یمن  دوخ  ياه  تساوخ  هب  ندیـسر  يارب  فلتخم  ياه  لح  هار  ندرک  ادیپ  ددص  رد  هاگچیه  اذل  دـنک . یگدـنز  ناشیا  دنـسپ 
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. دنک یم  وجتسج  ار  شیالوم  ياضر  هناصلاخ  هکلب  دنز ؛ یمن  نید  گنر  ددنسپ ، یم  دوخ  هچ  ره  هب  تهج 
، میدـق رد  دـشابن . دوخ  جاـتحیام  نارگن  دراپـسب و  یلوم  تسد  هب  تهج  ره  زا  ار  دوخ  دـبع ، هک  تسا  نیا  ّتیولوم  لوبق  مزاوـل  رگید  زا 
ار وا  زور ، لوط  رد  هک  ییالوم  تقیقح ، رد  دوش و  یم  رضاح  وا  هرفـس  رـس  رب  مه  رهظ  تفر و  یم  یلوم  راک  لابندب  حبـص  زا  هدنب  کی 

تسناد و  یم  وا  ماعطا  هب  فّظوم  ار  دوخ  داتسرف ، یم  فلتخم  ياهراک  لابند  هب 
هحفص 42} }

شدوخ یـصخش  لئاسم  زا  کی  چـیه  مـالغ ، ینهذ  ّتیلوغـشم  رکف و  اذـل  درک و ...  یم  هداـمآ  شیارب  تحارتسا  تهج  ییاـج  مه  بش 
روما بیترت  نیا  هب  تسناد . یم  شیوخ  ّیلو »  » هملک یعقاو  ياـنعم  هب  ار  یلوم  دوب و  شیـالوم  رما  لاـثتما  طـقف  وا  رکذ  رکف و  هکلب  دوبن ؛

. تخادرپ یم  شا  یمالغ  هفیظو  هب  دوخ  درپس و  یم  وا  هب  ار  شدوخ  هب  طوبرم 
نارگن دـیابن  مالغ  درکدـهاوخ . ییاقآ  شیوخ  نوؤش  ّدـح  رد  ییالوم  ره  تسا و  شدوخ  یمـالغ  ماـجنا  هب  فّظوم  یمـالغ  ره  نیارباـنب 

. دنک یم  مهارف  دشاب ، شحالص  هب  هتسیاش و  وا  يارب  ار  هچنآ  شیالوم  هک  دنادب  رگا  صوصخب  دشاب  دوخ  یصخش  ّتیعضو 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  يدهم  ترضح  ات  ناشیمارگ  دالوا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  یلاوم ، نیرتهب  ًاملـسم 
زا دنـشاب و  دنبیاپ  شیوخ  دهع  هب  ًاتقیقح  مدرم  رگا  هتـشگ و  بجاو  يدرم  نز و  ره  رب  ناشیا  ّتیولوم  ریدغ ، تعیب  قبط  هک  دنتـسه  ملس 

. دندرگ یم  دنم  هرهب  ناشیا  مرک  ییاقآ و  زا  هجو  نیرتهب  هب  دننزن ، زابرس  یلاوم ، نیا  هب  يرازگ  تمدخ 
هحفص 43} }

ریدغ زورما ،

ریدغ نامیپ  لابق  رد  ناناملسم  درکلمع 

لاس رد  هّیلوا  تاظحل  نامه  زا  تسا . ّتیولوم  مزاول  نیمه  هب  هّجوت  هتفرگ ، رارق  یـشومارف  دروم  نونکات ، ریدـغ  هعقاو  زا  هچنآ  هنافّـسأتم 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هنوگنآ  دـنداد و  تعیب  تسد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  هناـقفانم  مدرم ، زا  يرایـسب  يرجه  مهد 

زین نونکا  مه  دندادن . نت  ناشتّیولوم  هب  هدشن ، مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  میلـست  نابز ، تسد و  ناج و  لد و  اب  دندوب ، هدومرف  روتـسد 
هب شیوخ  تیعضو  هرابرد  هنافصنم  دیاب  میا ، هتفرگ  رارق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ّیـصو  نیرخآ  ّتیولوم  نامز  رد  ام  هک 

هجوت ّتیولوم  مزاول  هب  هزادـنا  هچ  لقادـح  اـی  و  میا ؟ هدوب  قفوم  دوخ  یحراوـج  یلبق و  هفیظو  نیا  ماـجنا  رد  ردـقچ  هک  مینیـشنب  يرواد 
هرهب میرک ، يالوم  نیا  يونعم  يدام و  ياه  تمعن  زا  میا و  هتـسشن  یلوم  نیا  تکربرپ  ناوخ  رب  هراومه  هک  ام  میا ؟ هدوب  دقتعم  هتـشاد و 

؟ میا هتسناد  راکاطخ -  یصاع و  دنچ  ره  وا -  مالغ  ار  دوخ  نونکات  ایآ  میا ، هدش  دنم 
هحفص 45} }

هنوگنیا رفن  دنچ  و  دنتـسه ؟ دوخ  ّیلو  دای  هب  مک  تسد  مدرم ، دـصرد  دـنچ  نایعیـش  نایم  رد  هک  تسا  یـسررب  لباق  بلطم ، نیا  یتسارب 
!؟ دنشاب یم  لئاق  وا  يارب  ار  ّتیولوم 

یم دای  ناشیا  قوقح  ریدـغ و  بحاص  زا  ردـقچ  دـشاب ، یم  هادـف  انحاورا  رـصع  ّیلو  سّدـقم  دوجو  هب  ّقلعتم  هک  ریدـغ  زور  رد  لقاّدـح 
ناناملـسم نیب  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـهع  هک  دـیامن  یم  نینچ  ناشیا  هب  تبـسن  نایعیـش  تلفغ  یهجوت و  یب  هاگ  دوش ؟

اب دوش . یمن  ادا  مالسلا  هیلع  ماما  ّقح  تسا ، هتـسیاش  هک  نانچنآ  مه  ریدغ  زور  رد  تسا و  هدش  هدرپس  یـشومارف  تسدب  مه  تبیغ  نامز 
مایپ یلو  دریگ ، یم  رارق  تشادگرزب  مارکا و  دروم  ریدـغ  دـیع  دوش و  یم  رارقرب  زور  نیا  تبـسانم  هب  یمـسارم  اه و  نشج  هکنیا  دوجو 

هک ام  تقیقح ، رد  دـنام و  یم  یقاب  توکـسم  ًالماک  تسا ، نامز  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  نسحلا  نب  ۀّـجح  ّتیولوم  نامرف  ناـمه  هک  ریدـغ 

" فیرشلاهجرف یلاعت  هللالجع  يدهم "  اب  تعیب  ریدغ : www.Ghaemiyeh.comنامیپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 39زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


میا هتشگ  روصق  بکترم  هبطخ ، نیا  دافم  هب  يدنبیاپ  رد  میتسه ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  تبیغ  نامز  رد  عّیـشت  یعّدم 
دیع اـهنآ  تمعن  ّیلو  ناـنمؤم و  يارب  ریدـغ  زور  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دـشاب ، نینچ  رگا  میا . هتخانـشن  زونه  ار  دوخ  هفیظو  اـسب  هچ  و 

قوقح روآدای  دیامن ، مالعا  ار  ناشیا  لسن  زا  هّمئا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملا  ریما  یتسرپرـس  تیالو و  هکنآ  زا  شیب  زور  نیا  هک  ارچ  دشاب ؛
تیب لها  نارادتـسود  همه  ياهلد  هک  تسا  يا  هلأسم  نیا  دشاب و  یم  زورما  ات  عادولا  ۀّجح  رد  ریدغ  زور  يادـتبا  زا  ناشیا  هتفر  تسد  زا 

سلاجم رد  ار  اهنآ  دنک و  یم  نوزحم  هعمج  رطف و  نابرق و  ریدغ و  دننام  گرزب  دایعا  رد  ار  مالسلا  مهیلع 
هحفص 46} }

: ددرگ یم  زین  ام  یلاوم  هودنا  ثعاب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  قبط  بلطم  نیا  دزاس . یم  عمج  ( 1  ) هبدن ياعد 
(2  ) ًانزُح هیف  ٍدَّمُحم  ِلِآل  ُدِّدُجی  َوُه  َو  ّاِلا  ٍرِطف  َو ال  یحضَا  َنیِملسُمِلل  ٍدیع  نِم  ام 

. دنک یم  هزات  ار  یهودنا  مغ و  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  يارب  هکنیا  رگم  تسین  ینابرق  رطف و  دیع  زور  چیه 
دیع اهزور  نیا  هکنیا  دوجو  اب  عقاو  رد  ددرگ و  یم  نوزحم  دایعا ، نیا  رد  شیالوم  عبت  هب  زین  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ّبحم  بیترت ، نیدب 

ندرگ هب  ار  اهنآ  یگدـنب  هقلح  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یعقاو  نایعیـش  دزادـنا . یم  هیاس  داـیعا ، نیا  يداـش  رب  گرزب  یمغ  دنتـسه ،
هک تسا  يزور  نامه  نیا  دـندرگ . دونـشخ  ناشماما  يداش  يراتفرگ و  عفر  اب  هک  دـنرب  یم  رـسب  يزور  راظتنا  رد  هراومه  دـنا ، هتخادـنا 

یهلا نید  تقیقح  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  دنا  هدومرف  هداد و  ار  نآ  هدعو  ریدغ  هبطخ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
: دنک یم  بلط  ار  یهلا  يایلوا  هتخیر  قحان  هب  نوخ  دزیخ و  یم  رب  ادخ  نید  يرای  هب  هتفرگ ، ماقتنا  ناملاظ  زا  دزاس و  یم  راکشآ  ار 

... نیملاّظلا نِم  ُمقتنملا  ّهنِا  الَا  ِنیّدلا . یلَع  ُرهاظلا  ّهنِا  الَا  ُّيدهملا . ُمئاقلا  اّنِم  ِۀِّمئَالا  َمَتاخ  َّنِا  الَا 
(3 . ) ِهللا ِنیِدل  ُرصاّنلا  ّهنِا  الَا  ِهللا . ِءایلوأل  ٍراث  ِّلُِکب  كِردُملا  ّهنِا  الَا 

رب  بلاغ  تسوا  تسا . مئاق  يدهم  ام  زا  ناماما  نیرخآ  هک  دینادب 
__________

. دایرف هلان و  يانعم  هب  هبدن  - 1
ح 2. رداونلا ، باب  ص 170 ، ج 4 ، یفاک ، عورف  - 2

ص 126. ریدغ ، رارسا  - 3
هحفص 47} }

. ناملاظ زا  هدنریگ  ماقتنا  تسوا  نایدا .
. ادخ نید  هدنهد  يرای  تسوا  ادخ . يایلوا  زا  ینوخ  ره  هدنریگ  ماقتنا  تسوا  هک  دینادب 

ّتیمکاح و دش و  دـنهاوخ  هتخانـش  دـیاب ، هکنانچنآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  يزور  نینچ 
هللا ءاش  نا  ددرگ . یم  امرفمکح  ناهج  همه  رب  ناشیا  قلطم  ّتیولوم 

ریدغ رد  دنوادخ  نامرف  زا  یچیپرس  هجیتن 

داقتعا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هبطخ  دافم  هب  هک  تسا  نیا  هدیـسر ، اهنآ  تسدب  هلیـسو  ره  هب  ریدغ  مایپ  هک  یناسک  همه  هفیظو 
یم رفک  هطرو  هب  هتخاس ، جراخ  ّتیدوبع  ریـسم  زا  ار  صخـش  نآ ، رد  دـیدرت  ّکش و  ای  يداقتعا  یب  هنوگ  ره  هک  ارچ  دـننک ؛ ادـیپ  یبلق 

. دزادنا
رفک و نیع  ار  یهلا  مکح  نیا  رد  کش  هدومرف و  یفرعم  ءایبنالا  متاخ  تفص  هب  ار  دوخ  هبطخ  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

: دنا هتسناد  تلالض 
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َرفُک َرَفَک  دَـقَف  َِکلذ  یف  َّکَش  نَمَف  َنیـضَرَالا  َو  ِتاوامَّسلا  ِلهَا  نِم  َنیقولخَملا  ِعیمج  یلَع  ُۀَّجُحلا  َو  َنیلَـسرُملا  َو  ِءایبنَالا  ُمَتاخ  ِهللا ] َو   ] اـنا
(1 . ) یلوُالا ۀَّیلِهاجلا 

کـش بلطم  نیا  رد  سک  ره  متـسه . اه  نیمز  اهنامـسآ و  لها  زا  تاقولخم  همه  رب  تّجح  نالوسر و  ناربمایپ و  متاـخ  مسق  ادـخ  هب  نم 
. تسا هدش  رفاک  یلوا  ّتیلهاج  رفک  دننام  دنک ،

هلزنم هب  نآ ، دافم  زا  کی  ره  رد  کش  دریگ و  رارق  نانمؤم  میلـست  لوبق و  دروم  دـیاب  ناشیا  شیاـمرف  همه  هک  دـنا  هدومرف  دـیکأت  سپس 
کش
__________

ص 115. ریدغ ، رارسا  - 1
هحفص 48} }

: ددرگ یم  بوسحم  نید  همه  رد 
. ََّیِلا َلِزنُا  ام  ِّلُک  یف  َّکَش  دَقَف  اذه  یلوَق  نِم  ٍءیَش  یف  َّکَش  نَم  َو 

. تسا هدرک  کش  هدش ، لزان  نم  رب  هچنآ  همه  رد  دنک ، کش  راتفگ  نیا  زا  يزیچ  رد  سک  ره  و 
تسا و ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رما  لاثتما  يوس  هب  مدـق  نیلّوا  تماـیق ، زور  اـت  مالـسلا  مهیلع  همئا  تماـما  یبلق  شریذـپ 

: دنادرگ یم  شتآ  یهار  هتخاس ، جراخ  نامیا  زا  ار  صخش  ناشیا  زا  کی  ره  ماقم  رد  کش 
. راّنلا ِیف  انیف  َّكاّشلا  َو  مُهنِم  ِّلُکلا  ِیف  َّکَش  دَقَف  ِۀَِّمئَالا  َنِم  ٍدِحاو  یف  َّکَش  نَم  َو 

. تسا شتآ  رد  ام  هرابرد  هدننک  کش  تسا و  هدرک  کش  اهنآ  همه  رد  دنک ، کش  ناماما  زا  یکی  رد  هک  سک  ره  و 
یم عقاو  یهلا  بضغ  تنعل و  دروم  دنک ، یچیپرس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نامرف  نیا  دافم  زا  کی  ره  لوبق  زا  هک  یـسک 

. ددرگ
 - نز درم و  زا  مدرم -  همه  رب  تسا ، یقاب  قلخ  دنک و  یم  لزان  ار  يزور  دـنوادخ  ات  نم  زا  دـعب  وا  هک  دـیهد  تلیـضف  ار  یلع  مدرم ! يا 

. تسا لضفا 
. ُهِقفاوی َمل  َو  اذه  یلوق  َّیلَع  َّدَر  نَم  ٌبوضغَم  ٌبوضغَم  ٌنوعلَم ، ٌنوعلَم 

(1 . ) دشابن قفاوم  نآ  اب  دنک و  در  ارم  راتفگ  نیا  هک  یسک  تسا  بضغ  دروم  تسا  بضغ  دروم  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم 
__________

ص 115 و 148. ریدغ ، رارسا  - 1
هحفص 49} }

تسا یندوشخبان  یهانگ  مهم ، نیا  شریذپ  رد  یهاتوک  تسا و  نید  هدننک  لماک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتیولوم  یبلق  لوبق  تقفاوم و 
هدـشن شیوخ  یلاوم  میلـست  یبلق ، داقتعا  هلحرم  رد  یـسک  رگا  نیاربانب  دـنادرگ . یم  لیاز  ار  شلامعا  همه  هدرک ، هابت  ار  درف  تبقاع  هک 

شتآ رد  دّلخم  هتشگ ، طبح  شلامعا  همه  دشخب و  یمن  يدوس  ار  وا  دشاب ، هتـشاد  مامتها  تاّبحتـسم  تابجاو و  ماجنا  رد  ردق  ره  دشاب ،
: دنا هدومرف  دیکأت  بلطم  نیا  رب  تحارص  اب  ریدغ  هبطخ  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ددرگ . یم 

یَلَع ِضرَعلا  َو  ِۀَمایِقلا  ِموَی  یِلا  ِِهبلُص  نِم  يدلُو  نِم  ُهَماقَم  ُموُقَی  نَِمب  َو  ِِهب  َّمَتأَی  َمل  نَمَف  ِِهتَمامِاب  مُکَنید  َّلَجَوَّزَع  َهللا  َلَمکَا  امَّنِا  ِساّنلا  َرِـشاعَم 
(1 .« ) نُورُظنَی مُه  َو ال  ُباذعلا  مُهنَع  ُفَّفَُخی  ال   » َنوُِدلاخ مه  راّنلا  ِیف  َو  ِةَرِخآلا ] َو  اینُّدلا  ِیف   ] مُُهلامعَا تَِطبَح  َنیذَّلا  َِکئلوُاَف  َّلَجَوَّزَع  ِهللا 
زا نم و  نادنزرف  زا  وا  نیـشناج  هک  یناسک  هب  وا و  هب  دـنکن  ادـتقا  سک  ره  سپ  دومن . لماک  وا  تماما  اب  ار  امـش  نید  دـنوادخ  مدرم  يا 

شتآ رد  هتفر ، نیب  زا  ترخآ  ایند و  رد  ناشلامعا  یناسک  نینچ  دنتـسه ، لجوّزع  دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  نتفر  زور  تمایق و  زور  ات  وا  لسن 
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(2 . ) دوش یمن  هداد  تلهم  اهنآ  هب  دبای و  یمن  فیفخت  نانآزا  باذع  دوب . دنهاوخ  یمئاد 
ناشیا هک  روطنامه  هکلب  دندرگ ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ءایبنالا  متاخ  مایپ  ياریذپ  بلق ، اب  هک  دنتـسه  فّظوم  اهنت  هن  ریدغ  نابطاخم 

تعیب مدرم  زا 
__________

هیآ 88. نارمع ، لآ  هروس  - 1
ص 119 و 152. ریدغ ، رارسا  - 2

هحفص 50} }
دنهد و نت  شیوخ  نامز  ماما  ّتیولوم  هب  هملک  یعقاو  يانعم  هب  هدش ، شیوخ  یلاوم  میلست  حراوج ، لد و  ناج و  اب  همه  دیاب  دنا ، هتفرگ 

. دندرگ ناشیا  دبع 
اب هک  تسا  ینامیپ  قباطم  ردقچ  ام  لمع  هک  مینک  یـسررب  هنافـصنم  دیاب  میناد ، یم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  دیبع  ار  دوخ  ام  رگا  یتسارب 

يارب ار  دوخ  رمع  ياهلاس  زا  ردقچ  میا ؟ هدش  ناشیا  میلست  نابز ، ناج و  لد و  اب  ایآ  میا ؟ هتـسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
ردقچ نامنابز  میا ؟ هدومن  فرص  ناشیا  ياضر  بسک  تهج  رد  ار  شیوخ  تاناکما  زا  ردقچ  میا ؟ هدرک  فرص  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 

؟ تسا هدوب  نامیالوم  تمدخ  رد  رادقم  هچ  ام  بلق  تیاهن ، رد  و  تسا ؟ هدیخرچ  ناشیا  يدونشخ  تهج  رد 
هیلع ناـمز  ماـما  زا  ریغ  زیچ  همه  سک و  همه  هب  ّتبحم  هّجوـت و  زا  ّوـلمم  بلق ، رگا  دزیخ و  یم  رب  بلق  زا  ناـسنا  یحراوـج  لاـمعا  همه 

لاعتم دنوادخ  هکنانچ  دزاس ؛ یم  یهلا  باذع  هنوگ  ره  ّقحتـسم  ار  صخـش  ددرگ و  یم  جراخ  نآ  زا  نامیا  رهوگ  مک  مک  دش ، مالـسلا 
: تسا هداد  رادشه 

اهَنوَضَرت ُنِکاسَم  َو  اهَداسَک  َنوَشَخت  ٌةَراـِجت  َو  اـهومَتفَرتِقا  ٌلاومَا  َو  مُُکتَریـشَع  َو  مُکُجاوزَا  َو  مُُکناوِخا  َو  مُکُؤاـنبَا  َو  مُکُؤاـبآ  َناـک  نِا  لـُق 
(1 . ) ِهِرمَِاب ُهللا  َِیتأَی  یّتَح  اوُصَّبَرَتَف  ِِهلیبَس  یف  ِداهِج  َو  ِِهلوسَر  َو  ِهللا  َنِم  مُکَیِلا  َّبَحَا 

دیسرت یم  شندش  داسک  زا  هک  یتراجت  دیا و  هدرک  بسک  هک  یلاوما  امش و  هلیبق  ناتنارـسمه و  ناتناردارب و  ناتنارـسپ و  ناتناردپ و  رگا 
، تسامش يدونشخ  دروم  هک  یتنوکس  ياه  لحم  و 

__________

هیآ 24. تئارب ، هروس  - 1
هحفص 51} }

. دناسرب ار  شباقع )  ) دوخ رما  ادخ  ات  دیشاب  رظتنم  سپ  تسا ، رت  بوبحم  وا  هار  رد  داهج  شلوسر و  ادخ و  زا  امش  دزن 
دـشابن و مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ّتیولوم  روحم  رب  تراجت و ...  لاـم و  دـنزرف و  رداـم و  ردـپ و  هب  هّجوت  اـم و  يویند  ياـه  تساوخ  رگا 

یچیپرـس ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامیپ  زا  هک  مینادب  دیاب  میهد ، حـیجرت  دوخ  ماما  تساوخ  رب  ار  شیوخ  تساوخ  شیاسآ و 
. تشاد دهاوخ  لابند  هب  یتخس  باقع  لمع ، نیا  میا و  هدرک 

نماد ینکشدهع ، نیا  تبیصم  هراومه  دماجنا و  یم  صخش  دوخ  نایز  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  نامیپ  ضقن  تقیقح ، رد 
. تسا هدوب  تّما  دوخ  ریگ 

(1 . ) ًامیظَع ًارجَا  ِهیتُؤیَسَف  َهللا  ِهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفوَا  نَم  َو  ِهِسفَن  یلَع  ُثُکنَی  اّمناف  َثَکَن  نَمَف 
رادافو هتـسب ، دـهع  دـنوادخ  اب  هچنآ  رب  هک  ره  تسا و  هدرک  مادـقا  دوخ  تکاله  ناـیز و  هب  تقیقح  رد  دـیامن ، ضقن  ار  تعیب  سک  ره 

. داد دهاوخ  یگرزب  شاداپ  ار  وا  دنوادخ  دنامب ،
هیلع نامزلا  بحاص  شیوخ -  يالوم  قوقح  يادا  رب  هدوب ، راوتسا  دوخ  نامیپ  دهع و  رب  هک  میشاب  هّبنتم  رّکذتم و  دیاب  هراومه  ام  نیاربانب 
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دنوادـخ هک  میـشاب  هجوتم  دـیاب  نینچ  مه  میهد . رارق  لاعتم  دـنوادخ  لضف  ضرعم  رد  ار  دوخ  هلیـسو ، نیدـب  میزرو و  مامتها  مالـسلا - 
دزاس و یم  نیمأت  ار  تّما  يورخا  يویند و  تداعس  نامیپ ، نیا  رب  يدنبیاپ  هکلب  دنرادن ؛ ّتیعبت  هب  يزاین  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لاعتم و 

بقاوع
__________

هیآ 10. حتف ، هروس  - 1
هحفص 52} }

. ددرگ یم  نانکش  نامیپ  ریگنماد  فلتخم ، ياحنا  هب  نآ  زا  یچیپرس 

ریدغ دیع  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  توعد  هب  نتفگ  کّیبل 

باطخ دروم  دنوادخ  فرط  زا  تمایق  زور  ات  ار  اهناسنا  همه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  گرزب  ربمایپ  ریدغ ، زور  رد  هک  اجنآ  زا 
هب ریدغ  دیع  ره  رد  هک  دنا  هداد  روتسد  نایعیش  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دندناوخ ، ارف  یهلا  نامیپ  دهع و  لوبق  هب  ار  اهنآ  دنداد و  رارق 

اجب رابدـص  زاـمن و  تعکر  ود  يادا  زا  سپ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ   ) راـگدرورپ هدـننک  توعد  نیا  هب  نتفگ  کـّیبل  ناوـنع 
: دنناوخب ار  اعد  نیا  هدجس ، رد  دنوادخ  رکش  ندروآ 

: اعد همادا  رد  و  َکِّنَِمب ...  َکَیِعاد  انبَجَا  َو  انعَطَا  َو  انعِمَس  َّمُهّللَا 
ام انِّلَوَف  ِتوُغاّطلا  َو  ِتبِجلِاب  انرَفَک  َو  َنینمؤملا  َیلوم  انقّدـص  هانقَّدَـص و  َو  َلوُسَّرلا  انعَبَّتا  َو  َکَیِعاد  انبَجَا  َکِفُطل  َو  َکِّنَِمب  اّنَمآ  انَّبَر  اـی  اـّنِاَف 

انیضَر َو  مِهتِّیَم  َو  مِهِّیَحَو  مِِهِبئاغ  َو  مِهِدِهاش  َو  مِِهتَِینالَع  َو  مِهِرِِسب  اّنَمآ  َنوُمِّلَـسُم  مَُهل  َو  َنُوِنقُوم  نُونِمُؤم  مِِهب  ّانِاَف  اِنتَِّمئَا  َعَم  انرُـشحا  َو  انیَّلََوت 
(1 . ) ًةَداس َو  ًةَداق  َو  ًۀَِّمئَا  مِِهب 

فطل هب  میدروآ و  نامیا  ام  ام ! راگدرورپ  يا  سپ  میدرک ...  تباجا  تلیضف  هب  ار  تا  هدننک  توعد  میدومن و  تعاطا  میدینش و  ایادخ !
تبج و هب  میدرک و  قیدـصت  ار  نانمؤم  يالوم  ار و  وا  میدومن و  ّتیعبت  لوسر  زا  میدرک و  تباجا  ار  تا  هدـننک  توعد  تدوخ  لـضف  و 

نیقی نامیا و  ناشیا  هب  ام  هک  نک  نامروشحم  دوخ  ناماما  اب  روآرد و  میا  هتفریذـپ  هک  یتیالو  تحت  ار  ام  سپ  میدـیزرو . رفک  توغاـط ،
راکشآ و  هب  ام  میتسه . نانآ  میلست  میراد و 

__________

ص 299. ج 98 ، راونالا ، راحب  - 1
هحفص 53} }

. دنشاب ام  ياقآ  اوشیپ و  ماما و  نانآ  هک  میدش  یضار  میدروآ و  نامیا  ناش  هدرم  هدنز و  ناش و  بیاغ  دهاش و  ناشناهن و 
دنک دمح  ار  راگدرورپ  هبترم  دص  دور و  هدجس  هب  سپس  دناوخب و  لماک  روطب  ار  اعد  نیا  هک  یسک  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هدومرف  هب 

ربمایپ اب  هدوب و  رضاح  ریدغ  زور  رد  هک  دوب  دهاوخ  یسک  دننام  درازگب ، رکش  ار  دنوادخ  هبترم  دص  دور و  هدجس  هب  رگید  راب  سپـس  و 
هک دوب  دهاوخ  یفارشا  نابیجن و  نوچمه  و  تسا ...  هدرک  تعیب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  رما  رب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

(1 . ) دنتسه ناشیا  همیخ  رد  مالسلا و  هیلع  مئاق  ترضح  مچرپ  ریز 
یمن رظن  هب  راظتنا  زا  رود  نیشیپ ، ثحابم  هب  هّجوت  اب  هدش ، هداد  هدعو  ینامز  رـصع و  ره  نانمؤم  هب  فیرـش  سّدقم و  لمع  نیا  رد  هچنآ 
هدوب ترضح  نآ  بطاخم  یلو  هدرکن  كرد  ار  يرجه  مهد  لاس  ریدغ  زور  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  هک  یـسک  دسر .

ّتیولوم هب  نابز  تسد و  ناج و  لد و  اب  دـیوگب و  کیبل  دنتـسه ، یهلا  هدـننک  توعد  هک  ناشیا  توعد  هب  ریدـغ  زورلاس  رد  رگا  تسا ،
ربمایپ اب  هک  یناسک  زا  دوش ، یم  طوبرم  شا  يراـیتخا  لاـمعا  شدوخ و  هب  هچنآ  تهج  زا  دـیامن ، فارتعا  رارقا و  مالـسلا  مهیلع  ناـماما 
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لـضف هب  یـسک  نینچ  درادـن . مک  يزیچ  دـندنام ، راداـفو  تعیب  نیا  هب  دـندرک و  تعیب  ریدـغ  رد  هناـقداص  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلص 
. دننک یم  يرای  شروهظ  نامز  رد  ار  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هک  دشاب  یفارشا  ناگرزب و  نوچمه  هک  دراد  ار  نیا  یگتسیاش  راگدرورپ ،

ریدغ زور  رد  جرف  لیجعت  رب  اعد 

ات  شناماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  اب  يریدغ  دیع  ره  رد  نمؤم 
__________

ص 300. ج 98 ، راونالاراحب ، - 1
هحفص 54} }

يارب ناشیا ، يرای  تداعـس  كرد  دیما  هب  دنک و  یم  تعیب  دـیدجت  فیرّـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لّجع  ّيدـهملا  نسحلا  نب  ۀّـجح  ترـضح 
رگا دـشاب و  شیالوم  رکف  هب  هشیمه  هک  تسا  نیا  دـبع  فیاظو  زا  یکی  يرآ  دـنک . یم  دـنلب  اعد  هب  تسد  راوگرزب  نآ  جرف  رد  لیجعت 
روهظ رما  هک  دننیب  یم  یتقو  هظحل  ره  زور و  ره  رد  تبیغ  نامز  رد  نایعیـش  دـنک . شالت  يراتفرگ  نیا  عفر  يارب  دـنیبب ، راتفرگ  ار  ناشیا 

همه رد  بیترت ، نیدب  دنیوج . یم  شیوخ  تمعن  ّیلو  زا  يراتفرگ  عفر  يارب  يا  هراچ  هار  دندرگ و  یم  كانمغ  هدشن ، حالصا  ناشیالوم 
رب اعد  هلأسم  سپ  دیامن . فرطرب  ار  شترـضح  روهظ  عناوم  هک  دـننک  یم  تساوخرد  لاعتم  دـنوادخ  زا  دوجو  همه  اب  هنازجاع و  تاقوا ،
هک يراک  ره  دنک  یم  یعـس  دناد و  یم  شیوخ  هفیظو  ار  ریـسم  نیا  رد  شالت  وا  دشاب و  یم  هدـنب  یلـصا  ياهراک  زا  یکی  جرف ، لیجعت 
یم جرف  ياـعد  رب  بیغرت  هدرک ، شیوخ  تمعن  ّیلو  هّجوتم  مه  ار  نارگید  اذـل  دـهد . ماـجنا  شیـالوم  جرف  قّقحت  تهج  رد  دـناوت ، یم 

رب ار  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  رما  رد  شیاشگ  دور ، یم  اعد  تباجتسا  دیما  هک  اجک  ره  ییازع و  دیع و  تبسانم و  ره  رد  نینچ  مه  دیامن و 
. دراد یم  مّدقم  جئاوح ، همه 

تسا و ریدغ  زور  نیمه  دنرامـش ، یم  منتغم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  جرف  رب  ياعد  يارب  ار  نآ  نایعیـش ، هک  ییاه  تصرف  ماّیا و  زا  یکی 
: تسا نینچ  اعد  لوا  دنا . هدومرف  لقن  ار  نآ  زا  یشخب  لایکم  بحاص  موحرم  هک  هدش  دراو  زور  نیا  رد  زین  یّصاخ  ياعد 

... َکِقلَخ َنَود  ِِهب  اهَتصَصَخ  يذَّلا  ِردَقلا  َو  ِنأَّشلا  َو  َکِِّیلَو  یٍّلَِع  َو  َکِّیبَن  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَئسَا  ّینِا  َّمُهّللا 
هک  یتلزنم  نأش و  ّتیلو و  یلع  تربمایپ و  دمحم  قح  هب  ایادخ 

هحفص 55} }
... مهاوخ یم  وت  زا  يا ، هداد  صاصتخا  وا  هب  تقیالخ  نیب  زا 

: تسا هدمآ  اعد  رخآ  رد  و 
ًاروَج َو  ًاملُظ  تَِئُلم  امَک  ًالدَع  مِِهب  َضرالا  أَلما  َّمُهّللا  ِتابُرُکلا . َنینِمؤُملا  ِنَع  مِِهب  َو  مُهنَع  فِشکا  َو  َکِِّیبَن  ٍدَّمَُحم  ِتَیب  ِلهَا  نَع  جِّرَف  َّمَهّللَا 

. َداعیملا ُِفلُخت  َکَّنِا ال  مُهَتدَعَو  ام  زِجنا  َو 
. زاس فرطرب  ار  اه  مغ  اه و  تنحم  اهنآ  ببـس  هب  زین  نانمؤم  زا  اهنآ و  زا  هد و  شیاـشگ  جرف و  تربماـیپ -  دـمحم -  نادـناخ  رب  ایادـخ !
. شخب قّقحت  يا  هدومرف  هدعو  ناشیا  هب  هچنآ  تسا و  هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکنانچمه  نک  لدع  زا  رپ  اهنآ  دوجو  هب  ار  نیمز  ادنوادخ !

(1 . ) ینک یمن  هدعو  فلخ  وت  هک  یتسرد  هب 

ریدغ زور  رد  نانمؤم  يارب  اعد 

هاـگرد رد  يرازگتمدـخ  قـیفوت  اـهنآ  هب  هک  تسا  نیا  دـناسرب ، تباجتـسا  هب  نایعیـش  ّقـح  رد  تسا  نکمم  دـنوادخ  هک  ییاـعد  نیرتـهب 
زور نیا  رد  دنوادخ  دور ، یم  دیما  هک  تسا  یگرزب  يدیع  دشاب ، شنامز  ماما  دبع  دیاب  ناملسم  هک  داقتعا  نیا  دیامرف . اطع  ار  ناشیالوم 

" فیرشلاهجرف یلاعت  هللالجع  يدهم "  اب  تعیب  ریدغ : www.Ghaemiyeh.comنامیپ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 39زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


ار نامیالوم  قوقح  ات  دیامرف  اطع  یتفرعم  ام  هب  هک  میهاوخب  دنوادخ  زا  تاقوا ، همه  ریدغ و  زور  رد  دیاب  سپـس  دیامرف . اطع  نایعیـش  هب 
هب مییآرد و  شیوخ  ماما  تمدخ  رد  دوجو  همه  اب  میشاب ، هتـشاد  شلوسر  ادخ و  رب  یتّنم  هک  نیا  نودب  دیاب  هک  مینک  كرد  میـسانشب و 

ار ام  هک  مینک  تساوخرد  دـنوادخ  زا  هصالخ  روطب  و  مینک . يرود  دـنراد ، ضوغبم  هچنآ  زا  هتـسج ، بّرقت  دـنراد ، تسود  ناشیا  هچنآ 
ماما دیبع 
__________

. داعملا داز  لامعالا و  لابقا  زا  لقن  هب  ح 1100  ص 49 ، ج 2 ، لایکم ، - 1
هحفص 56} }

یتسار هب  ریدغ  زور  رد  هک  میـشاب  یناسک  ءزج  بیترت  نیدب  دریگ و  رارق  ترـضح  نآ  يارب  نامیگدنز  نوؤش  همه  ات  دهد  رارق  نامنامز 
. دنا هدرک  تعیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب 

: دنا هدومرف  هللا  ۀمحر  لایکم  موحرم 
رتدوز ار  شجرف  روهظ و  دنوادخ  هک  ترضح -  نآ  نارای  زا  ار  وت  هک  یهاوخب  لاعتم  يادخ  زا  ریدغ ) دیع   ) زور نیا  رد  تسا  ّبحتـسم 

: تسا نیا  نآ  ینایاپ  تالمج  هدش و  رکذ  لابقا ، باتک  رد  فیرش  ینالوط و  ییاعد  هک  نانچ  دهد ، رارق  دنادرگ - 
ِءافَولِاب ِهیف  انَتمَّرَک  يذَّلا  اذـه  انِموَی  یف  اَنل  َكِراُبت  نَا  ًاعیمَج  َنیَملاعلا  یَلَع  مُهَتلَّضَف  يذَّلِاب  َو  مُهَدـنِع  ُهَتلَعَج  يذَّلا  ِّقَحلِاب  َُکلَئـسَا  ّینِا  َّمُهّللَا 
ُهَلَعَجت َو  انَدـنِع  َِکتَمِعِنب  انیلَع  َّنُمَت  َو  َِکئادـعَا  نِم  ِۀـَئارَبلا  َو  َِکئایلوَا  ِتالاُوم  نِم  ِِهب  انَتقَثاو  يذَّلا  ِقاثیملا  َو  اـنَیِلا  َتدِـهَع  يذَّلا  َكِدـهَِعل 
َِکنید َرصَن  انقُزرا  َو  ًاِتباث  ًاّرَقَتسُم  ُهلَعجاَف  ٌعَدوَتسُم » َو  ٌّرَقَتسُمَف  : » َتُلق َکَّنِاَف  ًاعَدوَتـسُم  انَدنِع  ُهَلَعَجت  َو ال  ًاَدبَا  ُهانَُبلـسَت  َو ال  ًاِتباث  ًاّرَقَتـسُم  انَدنِع 
َنیقداـص َءادُهُـش  ِةَرمُز  یف  َو  ِِهتَیار  َتَحت  اـنلَعجا  َو  يدُـهلا  َیِلا  ِۀـَلالَّضلا  َنِم  ًاّیِدـهَم  ًاـیداه  ًادیـشَر  ًاـِمئاق  َکِِّیبَن  ِتَیب  ِلـهَا  نِم  ٍداـه  ٍِّیلَو  َعَم 

(1 . ) َِکنید ِةَرُصن  یلَع  َو  َِکلیبَس  یف  َنیلُوتقَم 
نیا هک  يا  هدیـشخب  ناشیرترب  نایناهج  مامت  رب  هچنآ  هب  يا و  هداد  رارق  ربمایپ ) نادناخ   ) نانآ دزن  هک  یقح  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  ادـنوادخ 

هب نآرد ، ار  ام  هک  زور  نیا  يزاس ، كرابم  ام  رب  ار  زور 
__________

ص 480. لوا ، ءزج  لامعالا ، لابقا  - 1
هحفص 57} }

 - تنانمـشد زا  يرازیب  تیایلوا و  يوریپ  یتسود و  نامیپ  يا -  هتفرگ  اـم  زا  هک  یناـمیپ  يا و  هتـساوخ  اـم  زا  هک  يدـهع  هب  ياـفو  تهج 
تمعن نیا  هاگ  چـیه  ییامن و  رادـیاپ  هتفای و  رارق  ام  دزن  ار  نآ  یهن و  ّتنم  ام  رب  تتمعن  اب  هک  مهاوخ ] یم  وت  زا   ] و يا . هتـشاد  نامیمارگ 

نآ سپ  هدـش » هدرپس  تناما  تسا و  هتفای  رارق  سپ  : » يا هدومرف  وت  هک  یهدـن  رارق  تناما  روطب  ام  دزن  ار  نآ  يریگن و  ام  زا  ار  تیالو ) )
هب هک  ماگنه  نآ  تربمغیپ ، نادـناخ  زا  يا  هدـننک  تیادـه  ّیلو  تمدـخ  رد  يامرف  يزور  ام  هب  ار  تنید  يراـی  نک و  رادـیاپ  رارقرب و  ار 
هک ینیتسار  نادیهـش  رامـش  رد  وا  مچرپ  ریز  ار  ام  دشاب و  هدوب  تسار  هار  يوس  هب  یهارمگ  زا  هدش  تیادـه  رگتیادـه  دزیخ و  اپب  داشرا 

(1 . ) هدب رارق  دنشاب  هدش  هتشک  تنید  يرای  رطاخ  هب  وت و  هار  رد 
هب یلوم  هک  ار  یتمعن  نیرتالاب  دبای  قیفوت  تقیقح ، رد  دنک و  شیوخ  يالوم  میدقت  ار  شناج  دناوتب  هک  تسا  نیا  ناسنا  راختفا  نیرتالاب 

روطنامه دروآ ؛ ياج  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادخ و  اب  دهع  ّقح  بیترت ، نیدب  دنک و  لذـب  وا  هار  رد  تسا ، هدیـشخب  وا 
یم دورد  نینچ  اهنآ  رب  ناشیالوم  هب  نداد  مالـس  ماگنه  ام  دندرک و  ناشیالوم  يادـف  ار  دوخ  ياهناج  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  هک 

: میتسرف
(2 . ) ِکئانِِفب تَّلَح  یتَّلا  ِحاورالا  یلع  هللادبعابا و  ای  کیلع  ُمالّسلا 
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هراومه  دیاب  تفاین ، ار  شیالوم  باکر  رد  تداهش  قیفوت  رگا  هدنب 
__________

ص 49. ج 2 ، مراکملا ، لایکم  - 1
ص 177. ج 101 ، راونالاراحب ، - 2

هحفص 58} }
نیا مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دّیس  ترایز  ماگنه  نانمؤم  هک  نانچ  دراد ؛ تلأسم  دنوادخ  زا  ار  تداعس  نیا  دشاب و  هتشاد  رس  رد  ار  وزرآ  نیا 

: هک دنزاس  یم  يراج  نابز  رب  سوسفا  اب  ار  هلمج 
(1 . ) ًامیظع ًازوف  َزُوفَاَف  مُکَعَم  ُتنُک  ینَتَیل  ای 

. مدیسر یم  یگرزب  يراگتسر  هب  سپ  مدوب  امش  اب  نم  شاک  يا 
رد دنادب و  ناشیا  هدنب  تهج  همه  زا  ار  دوخ  هدوب ، مالسلا  هیلع  رصع  ماما  تیالو  هّجوتم  شتایح  لوط  همه  رد  تبیغ  نامز  رد  یسک  رگا 

نید رد  تمالس  اب  شیوخ  ماما  تیار  تحت  تسا و  هدش  باجتسم  وا  ّقح  رد  ریدغ  زور  ياعد  دناسرب ، تابثا  هب  ار  دوخ  یمالغ  زین  لمع 
شیالوم تمدـخ  يدنلبرـس ، اب  هاگنآ  دوب . دـهاوخ  شرمع  تاـظحل  نیرت  نیریـش  شیگدـنز  تاـظحل  نیرخآ  ًاـمتح  درب و  دـهاوخ  رـسب 

. دید دهاوخ  مشچ  هب  ار  ناشیا  ياضر  دنخبل  دیسر و  دهاوخ 
هب هک  درب  یم  رـسب  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  زونه  هک  يریدـغ  بحاص  هب  دراد و  تمظع  رایـسب  وا  دزن  هک  يریدـغ  هب  میهد  یم  مسق  ار  ادـخ 

مینک و ادا  هجو  نیرتهب  هب  هدومرف ، ذخا  ام  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ار  ینامیپ  دهع و  میناوتب  ات  دیامرف  اطع  قیفوت  ام  همه 
. مینک ادف  وا  هار  رد  ار  دوخ  ياه  ناج  هرخالاب  مییامن و  یگدنز  نامیالوم  ياضر  قباطم  هراومه 

نینمؤملا رودص  فشا  نینمؤملا  قحب  نینمؤملا  بر  ای  دمحم  لآ  دمحم و  تامم  یتامم  دـمحم و  لآ  دـمحم و  ایحم  يایحم  لعجا  مهللا 
. نیملاعلا بر  ای  نیمآ  ۀّجحلا . روهظب 

__________

ح 12. باب 79 ، تارایزلا ، لماک  - 1
هحفص 59} }

: اه شسرپ 
؟ تسیچ ریدغ  لابق  رد  رضاح  لسن  هفیظو  - 1

. دینک نایب  ار  ریدغ  مایپ  یلصا  ياوتحم  - 2
؟ دوش یم  قّقحم  هنوگچ  تسانعم و  هچ  هب  تعیب » - » 3

؟ دشاب یم  تعیب  قّقحت  طرش  نداد ، تسد  ینابز و  رارقا  ایآ  - 4
؟ دوش یم  هجیتن  ناشیا  هب  تبسن  ام  یگدنب  موزل  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتیولوم  زا  هنوگچ  - 5

؟ دراد لاعتم  يادخ  تیالو  ّتیکلام و  اب  یتوافت  هچ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  ّتیکلام و  - 6
؟ دور راکب  ادخ  ریغ  دروم  رد  دناوت  یم  کیمادک  تسیچ و  دباع »  » و دبع »  » تغل يانعم  توافت  - 7

. دیهد حیضوت  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ربارب  رد  ّتیدوبع  هبترم  هس  - 8
؟ تسیچ مالسلا  هیلع  ماما  ربارب  رد  یندب  عوشخ  زا  دارم  - 9

؟ تسیچ مالسلا  هیلع  ماما  نتسناد  فّرصت » هب  یلوا   » مزاول - 10
هحفص 60} }
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؟ تسا یتهج  هچ  زا  دوش  یم  هتخیمآ  ریدغ  دیع  يداش  اب  نامز  نیا  رد  هک  یهودنا  نزح و  - 11
؟ ددرگ یم  شتآ  رد  دولخ  لامعا و  طبح  ببس  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ّتیولوم  شریذپ  مدع  ارچ  - 12

؟ دنک یم  ادیپ  ّتیمها  ور  هچ  زا  ریدغ  زور  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  جرف  لیجعت  رب  اعد  - 13
یهلا هاگرد  زا  ییاه  تساوخرد  هچ  يذـلا )... ّقحلاب  کلئـسا  ّینا  ّمهّللا   ) هدـش دراو  ریدـغ  زور  رد  هک  ییاـعد  یناـیاپ  تـالمج  رد  - 14

( دینک رکذ  ار  دروم  راهچ  ( ؟ میراد
هحفص 61} }

ُمَُهل تَلَّجَعََتل  َو  اـِنئاِقِلب  ُنُمیلا  ُمُهنَع  َرَّخَأـَت  اـَمل  مِهیَلَع ، ِدـهَعلِاب  ِءاـفَولا  ِیف  ِبُولُقلا  َنِم  ٍعاـِمتجا  یَلَع  ِِهتَعاـِطل -  ُهللا  ُمُهَقَّفَو  انَعایـشَا -  َّنَا  وـَل  َو 
. اِنب مُهنِم  اِهقدِص  َو  ِۀَفِرعَملا  ِّقَح  یلَع  اِنتَدَهاشُِمب  ُةَداعَّسلا 

تکرب دندش ، یم  لدمه  تسا ، نانآ  هدـهع  رب  هک  ینامیپ  دـهع و  هب  يافو  رد  داهد -  ناشقیفوت  شتعاط  رب  ادـخ  هک  ام -  نایعیـش  رگا  و 
. داتفا یم  شیپ  ناشیارب  نیتسار  یقیقح و  تفرعم  اب  هارمه  ام  هدهاشم  تداعس  داتفا و  یمن  سپاو  اهنآ  زا  ام  رادید 

هیلع هللا  ۀمحر  دیفم  خیش  هب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  عیقوت  زا  یشخب 
ص 325 ج 2 ، جاجتحا ،

عبانم تسرهف 

میرک نآرق  - 1
یسربط جاجتحالا ، - 2

يراصنا رقاب  دمحم  ریدغ ، رارسا  - 3
سوواط نب  دیس  لابقالا ، - 4

یسلجم همالع  راونالاراحب ، - 5
یسوط خیش  ماکحالا ، بیذهت  - 6

سوواط نب  دیس  عوبسالا ، لامج  - 7
ینیلک موحرم  یفاکلا ، - 8

هیولوق نبا  تارایزلا ، لماک  - 9
قودص خیش  نیدلا ، لامک  - 10

طیسولا مجعملا  - 11
یناهفصا يوسوم  یقت  دمحم  دیس  مراکملا ، لایکم  - 12

هحفص 63} }
« ریدغ نامیپ   » باتک نتم  زا  تالاؤس 

؟ تسا يزور  هچ  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداصلا  دّمحم  نب  رفعج  ماما  زا  هلمج  نیا  - 1
»؟ تسا هتفرگ  دیع  ار  زور  نیا  هک  نآ  رگم  درکن  ثوعبم  ار  يربمایپ  چیه  لجوّزع  يادخ  تسا و  دنوادخ  دیع  نیرتگرزب  نآ  »

رطف دیع  فلا )
نابرق دیع  ب )
مخریدغ دیع  ج )
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هعمج د )
هدمآ هدش  دراو  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هسّدقم  هیحان  زا  هک  یتارایز  زا  یکی  رد  هَدَکَو » َو  ُهَذَخَأ  يذَّلا  َقاثیم  ای  َکیَلَع  مالّسلا   » ترابع - 2

؟ تسا دنوادخ  ذوخأم  دّکؤم و  قاثیم  هک  تسا  مالک  بطاخم  یسک  هچ  مالس  نیارد  تسا .
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  فلا )

مالسلا هیلع  نسحلا  نب  ۀجح  نامز  ماما  ب )
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ج )

مالسلا هیلع  نامز  ماما  لّوا  بئان  دیعس ، نب  نامثع  د )
؟ تسین حیحص  مِهِسُفنا » نم  نینِمؤُملِاب  یلوا  ُِیبَنلَا  : » بازحا هروس  مشش  هیآ  دروم  رد  ریز  تالمج  زا  کی  مادک  - 3

. تسا رتالاب  رترب و  نینمؤم  همه  زا  ربمایپ  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  ددص  رد  اهنت  هیآ  نیا  فلا )
رتاوازس ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبسن  قلطم  روط  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوش  یم  صخـشم  یهلا ، بصن  اب  هیآ ، نیا  رد  ب )

. تسا
. دنهد حیجرت  دوخ  تساوخ  رب  شیوخ  روما  همه  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تساوخرد  دیاب  نانمؤم  ج )

رد یتلاخد  هنوگ  ره  دنناوت  یم  ناشیا  دنرتراوازس و  ناشدوخ  زا  نانمؤم  ياه  ییاراد  همه  هب  تبسن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  د )
. دنشاب هتشاد  نینمؤم  یگدنز  داعبا  همه 

هحفص 65} }
یلص ربمایپ  نیشناج  ادخ و  تجح  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀجح  ترـضح  یفرعم  رد  ریز  تالمج  زا  کی  مادک  - 4

؟ تسین هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  ریدغ  هباطخ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
يدهَملا ِمئاقلا  اّنم  ۀّمئالا  متاخ  ّنا  الا  فلا )

الَبرَِکب لُوتقَملا  مَِدب  ُِبلاطلا  َوه  َو  ب )
هتینالَع َو  ِهِّرِس  یف  هنیمَا  َو  ِهِقلَخ  یف  هِمکح  ِهضرأ و  یف  هللا  یلَو  ُّهنِا  ج )

هَدنِع الا  رُون  هَعَم و ال  ِالا  ّقح  هَدَعب و ال  ۀجَح  ۀّجُح و ال  یبابلا  ُّهنِا  الَا  د )
؟ تسا حیحص  راّنلا » یف  انیف  ّكاشلا  مُهنِم و  ّلُکلا  یف  َّکش  دَقَف  ۀّمئالا  َنِم  دحاو  یف  َّکَش  نَم   » ترابع زا  همجرت  مادک  - 5

کش مالسلا ) مهیلع  تیب  لها   ) ام دروم  رد  هک  یسک  هدرک و  کش  اهنآ  همه  هب  تبـسن  دنک  کش  همئا  زا  یکی  دروم  رد  سک  ره  فلا )
. دوب دهاوخ  شتآ  رد  دنک 

. دوب دهاوخ  منهج  شتآ  رد  دنک  کش  سک  ره  دنک و  یم  کش  همئا  همهرد  دنک  کش  ماما  نیلوا  دروم  رد  هک  یسک  ب )
دنک تیاکـش  مالـسلا ) مهیلع  تیب  لها   ) ام زا  سک  ره  درکدهاوخ و  کش  نانآ  همه  رد  دـنک  کش  همئا  زا  یکی  دروم  رد  سک  ره  ج )

. دوب دهاوخ  شتآ  رد 
. تسا منهج  شتآ  رد  دشاب  یکاش  سک  ره  دوش و  یم  كوکشم  نانآ  همه  دروم  رد  دنک  کش  همئا  زا  یکی  دروم  رد  سک  ره  د )

یم ققحت  دروم  مادک  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ ، اب  دـکؤم  نامیپ  قیثو و  دـهع  ینعم  هب  تعیب  - 6
؟ دبای

. شتاناکما مامت  اب  وا  ندومن  يرای  مالسلا و  هیلع  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامرف  تعاطا  رب  یبلق  میمصت  فلا )
. تسا هدومن  دصق  تعیب  نامز  رد  هچنآ  هب  ینابز  راهظا  ب )

ماما ) رضحم  رد  روضح  تروص  رد   ) تسا تعیب  تیمامت  عوقو و  هناشن  هک  ماما ، اب  نداد  تسد  ج )
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دراوم همه  د )
هحفص 66} }

رارقا تروص  هب  یتعیب  ادـتبا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوب ، دایز  رایـسب  مخ  ریدـغ  رد  رـضاح  دارفا  دادـعت  هک  اـجنآ  زا  - 7
یم یعمج  هتـسد  رارقا  نیا  وزج  ریز  تالمج  زا  کی  مادـک  دـندومن . رارکت  مدرم  دـندومرف و  ءاـقلا  هملک  هملک  دـندرک و  دـقعنم  یناـبز 

؟ دشاب
ۀِّمئالا َنِم  هبلُص  نِم  يدلُو  نِم  نینمؤملاریما و  یلَع  انماِما  رما  یف  کبر  انبر و  نَع  تغََلب  اِمل  نوُداقنُم  نوُضار  نوُعیطُم  نوُعِماس  ّانِا  فلا )

ثعبَن هیَلَع  تومَن و  هیَلَع  ییُحن و  کلذ  یلَع  انیدیَا  انتَنِسلَا و  انِسُفنَا و  َو  انبولُِقب  کلذ  یلَع  کُِعیاُبن  ب )
. انیدیَا انِریامَض و  َو  اِنتنسلا  انِسُفنا و  اِنبوُلق و  نِم  اّنِم  ذوخأَم  مَُهل  قاثیملا  دهعلاف و  ج )

. تسا هدوب  رارقا  نیا  وزج  دروم  هس  ره  د )
؟ دشاب یمن  مالسلا  هیلع  ماما  هب  تبسن  ندوب » دبع   » همزال لیذ  دروم  زا  کی  مادک  - 8

. دوش تعاطا  ماما  زا  قلطم  لماک و  روط  هب  فلا )
. دنادب رایتخا  بحاص  دوخ  روما  رد  ار  ماما  ب )

. دشاب هتشاد  داقتعا  ماما  تیالو  هب  ج )
. دنک تدابع  ار  ماما  د )

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  تسا . نینمؤم  همه  رب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  نینمؤملاریما و  تیولوم »  » ریدغ یلـصا  مایپ  دـش  نایب  هک  روط  نامه  - 9
يزیچ هچ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تاشیامرف  هب  تبسن  کش  دنوادخ و  نامرف  زا  یچیپرـس  هجیتن  ریدغ  هبطخ  رد  ملـس  هلآ و 

؟ دنیامرف یم  یفرعم 
ّتیلهاج  تلالض  رفک و  فلا )
یهلا باذع  شتآ  رد  نتخوس  ب )

. نتفرگ رارق  یهلا  بضغ  نعل و  دروم  ج )
دراوم همه  د )

زا دوش  یم  زاغآ  مهَدنِع » ُهَتلَعَج  يذلا  ِّقحلاب  َُکلَئـسا  ّینا  ّمهّللا   » ترابع اب  تسا و  هدش  لقن  ریدـغ  زور  يارب  هک  یفیرـش  ياعد  رد  - 10
؟ تسین اه  تساوخرد  نیا  وزج  ریز  تالمج  زا  کی  مادک  مینک . یم  ییاه  تساوخرد  دنوادخ 

هحفص 67} }
ام رب  تسا ، هتفرگ  شنانمـشد  زا  يرازیب  شئایلوا و  زا  يوریپ  یتسود و  نامیپ  ام  زا  نآ  رد  هک  ار  زور  نیا  هک  میهاوخ  یم  ادـخ  زا  فلا )

. دنادرگ كرابم 
ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تربمغیپ  نادناخ  زا  يا  هدننک  تیاده  ّیلو  تمدخ  رد  امرف ، يزور  ام  هب  ار  تنید  يرای  ب )

. هد رارق  دنشاب  هدش  هتشک  تنید  يرای  رطاخ  هب  وت و  هار  رد  هک  ینیتسار  نادیهش  رامش  رد  وا  مچرپ  ریز  ار  ام  ج )
تسا و هتفای  رارق  سپ  : » يا هدومرف  وت  هک  یهد  رارق  تناما  روط  هب  ام  دزن  ار  نآ  يراذـگ و  تنم  ام  رب  تتمعن  اب  هک  میهاوخ  یم  وت  زا  د )

« هدش هدرپس  تناما 
مهیلع هّمئا  نینمؤملاریما و  اـب  تعیب  تیـالو و  شریذـپ  دروم  رد  ریدـغ  زور  هبطخ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیبطاـخم  - 11

؟ دندوب یناسک  هچ  مالسلا 
تمایق زور  ات  ناناملسم  همه  فلا )
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّجح  نیرخآ  رد  ریدغ  يارحص  رد  نیرضاح  همه  ب )
مالسا ردص  ناناملسم  همه  ج )

تمایق زور  ات  دننک  تکرح  يراد  نید  یسانشادخ و  ریسم  رد  دنهاوخب  هک  یناسک  مامت  ناناملسم و  همه  د )
؟ دسر یم  عرو »  » و يوقت »  » هب درف  هنوگچ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تیالو  لوبق  اب  - 12

. دنک بسک  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ياضر  دوخ  يراد  نید  رد  دنک  یم  یعس  نمؤم  فلا )
. دوش یمن  کیدزن  نآ  هب  زگره  دراد  تهارک  يرما  زا  ماما  دهد  لامتحا  رگا  نمؤم  ب )

. دوش یم  فقوتم  مارح  روما  هب  ندش  کیدزن  زا  لبق  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تیاضر  بسک  يارب  نمؤم  ج )
. دراوم همه  د )

. ددرگ یم  رازگرب   www.ketabkhani.com تیاس رد  یناوخباتک  هقباسم 
هحفص 68} }

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 
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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 

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 
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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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