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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  یتمالس  ياعد  حرش 

باتک تاصخشم 

 - 1324 نسحم ، یتئارق ، هسانشرس : 

ملـس نسح  شـشوک  هب  یتئارق ؛ نسحم  فیرـشلا / هجرف  یلاعت  هللا  جـع  ناـمز  ماـما  یتمالـس  ياـعد  حرـش  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.تیودهم یصصخت  زکرم  جع ،)  ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  يارب ] ] يدابآ

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

.ص  112 يرهاظ :  تاصخشم 

7-18-7120-600-978 لایر :  30000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  112 ؛ [ - 106  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

ریسفت دقن و  جع -- )  ) نامز ماما  یتمالس  ياعد  عوضوم : 

هدنروآدرگ  - ، 1363 نسح ، يدابآ ، ملس  هدوزفا :  هسانش 

( جع  ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  هدوزفا :  هسانش 

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

س80422ق4 1393  / BP270 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/774 ییوید :  يدنب  هدر 

3416597 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا

یتمالس ياعد  حرش 
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***

یتئارق نسحم 

يدابآ ملس  نسح  ششوک  هب 
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ص:2

یتمالس ياعد  حرش 

یتئارق نسحم  فلؤم :  �

يدابآ ملِس  نسح  ششوک : هب   �

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

راهب 1393 لوا / پاچ : تبون   �

978_600_7120_18_7 کباش :  �

هخسن رازه  ود  ناگرامش :  �

ناموت  3000 تمیق :  �

.تسا ظوفحم  قوقح © یمامت 

تسب نب  (/ 22) رامآ هچوک  ادهـش / نابایخ  فیرـشلا /  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  مق :  �
(/ شورف  ) 37841130 (/ یلخاد 117و116 و 37737801(  37749565 نــفلت : / 09109678911 هارمه : / 26 پ : ناـیلع / دــیهش 

:37737160 و 37744273 سکاف تیریدم /)  ) 37841131

/88981389 سکاـف : / 88959049 نـفلت : فیرــشلا /  هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوـعوم  يدــهم  ترــضح  یگنهرف  داـینب  نارهت :  �
15655-355: پ.ص

� www.mahdi313.com

� www.mahdaviat.ir

� info@mahdaviat.ir

� Entesharatbonyad@chmail.ir

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

نایاقآ نایداؤف و  اضردمحم  نایفـسوی ، يدهم  يرفعج ، رباصدـمحم  یـسابلک ، یبتجم  مالـسا  جـجح  باتک  ياروش  مرتحم  ياضعا 
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دیس دلج ،) حارط   ) يدیرف سابع  یلام ،) ریدم   ) بلط شناد  یضترم  راتساریو ،)  ) نایدمحا بنیز  یلخاد ،) ریدم   ) نایدوعـسم دمحا 
.دندومن يرای  ار  ام  هک  یناسک  هیلک  و  ارآ ) هحفص   ) يوضرریم یبتجم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  لوئسم  ریدم 

يدمحا نیسح 

092002 لیاف : دک 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نیعمجا هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هللا  یلص  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

يوقتلا ینمهلا  يدهلاب و  ینقطنا  یهلا 
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ص:4

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یتمالس  ياعد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

، ِنَسَْحلا ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللَا 

، ِِهئابآ یلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص 

، ٍهَعاس ِّلُکیفَو  ِهَعاّسلا  ِهِذه  یف 

، ًارِصانَو ًاِدئاقَو  ًاِظفاحَو  ًاِّیلَو 

، ًاعْوَط َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَعَو  ًالیلَدَو 

.ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمتَو 
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ص:7

همدقم

نآ زا   (1) منک .» یم  اعد  مراک  هانگ  ناوریپ  يارب  هبترم  رازه  زور ، هنابـش  ره  رد  نم  انامه  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
يزور مه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هک  مییوگب  میناوت  یم  دنتـسه ، دـحاو  رون  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  ییاج 

يارب نآ  دـعب  لبق و  زامن و  رد  میـشاب و  وا  داـی  هب  زور  هنابـش  رد  مه  اـم  هک  تسا  هتـسیاش  اذـل  دـنک ؛ یم  اـعد  اـم  يارب  هبترم  رازه 
.مینک اعد  شترضح 

، هابتشا هب  هک  تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ِیتمالـس » ياعد  ، » دیتسه انـشآ  نآ  اب  امـش  هک  ییاهاعد  زا  یکی 
ار فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  میهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  اـعد  نیا  رد  اـم  .تسا (2)  هدـش  فورعم  جرف » ياعد   » هب

يرای تهج  ره  زا  نیمز ، رـسارس  رد  لدع  رارقتـسا  ینعی  شا ، ییاهن  فدـه  هب  ندیـسر  ات  ار  وا  دریگب و  دوخ  لماک  تیامح  تحت 
.دنک

نآ طیارـش  اه و  هنیمز  دـیاب  يرما  ره  ققحت  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدـش  يزیر  هیاـپ  تابّبـسم  بابـسا و  هیاـپ  رب  یتسه  ناـهج 
یم هدرمـش  اه  نآ  زا  یکی  طیارـش ، ریاس  رانک  رد  دراد و  ار  دوخ  صاخ  هاـگیاج  ماـظن ، نیا  رد  زین  ندرک  اـعد  .دـشاب  هدـش  مهارف 

هتشاد زین  ششوک  شالت و  دیاب  هک  هنوگ  نامه  تسا ؛ ندرک  اعد  ناسنا ، ره  هفیظو  ور ، نیا  زا  .دوش 

ص472. ج1 ، یفاک ، هرم ؛» فلا  هلیَّلاو  مویلا  یف  انتعیش  یبنذمل  هللا  اوعدال  ینا  : » مالسلا هیلع  قداصلا  لاق  - 1
.تساه نآ  هلمج  زا  ءالبلا »...  مظع  یهلا   » ياعد هک  دنا  هدش  هدیمان  جرف » ياعد  ، » اعد نیدنچ  - 2
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ص:8

.دشاب

ترـضح اب  يا  هژیو  طابترا  اعد  ماگنه  ناسنا  .تسا  ناهج  قلاخ  ملاع و  راگدرورپ  هاگرد  هب  زاین  رقف و  زجع و  راهظا  اـعد ، تقیقح 
یمن يزیچ  کلام  ار  دوخ  وا  .دـنک  یم  دای  ار  یلاعت  يراب  تمظع  دوخ ، یکچوک  تراقح و  هب  فارتعا  نمـض  هدرک و  رارقرب  قح 

.دراد یم  راهظا  وا  لباقم  رد  ار  شا  یگدنب  تیدوبع و  دروآ و  یم  باسح  هب  چیه  ار  شیوخ  دنوادخ ، ربارب  رد  دناد و 

ار قح  هژیو  تیانع  دوش و  یم  رت  کیدزن  وا  هب  دبای ، یم  تزع  ادخ  دزن  هدنب ، لاح ، نآ  رد  .تسا  هدنب  ادخ و  نیب  ابیز  یطابترا  اعد 
.ددرگ یم  باجتسم  شیاعد  و  اور ، شتجاح  هتفریذپ ، شزاین  .دنک  یم  دوخ  لاح  لماش 
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ص:9

!؟ اعد ارچ 

، دشابن امش  ياعد  رگا  وگب :  » (1) ْمُکُؤاَعُد ؛)) الَْول  یِّبَر  ْمُِکب  اؤَبْعَی  اَم  ُْلق  : )) دـیامرف یم  دـنوادخ  .تساعد  هب  ناسنا  رابتعا  شزرا و 
«. دنک یمن  امش  هب  ییانتعا  چیه  مراگدرورپ 

دیلک زین  نامسآ (5) و  نیمز و  رون   (4) تدابع ، نیرت  گرزب  هکلب  تدابع (3) و   (2) نید ، نوتس  زامن ، گنس  مه  تایاور ، رد  اعد 
.تسا هدش  نایب  هزین (8)  زا  رتذفان  نمؤم (7) و  حالس   (6) يراگتسر ، يزوریپ و 

هئاعد و ردق  یلع  هلالج  ّلج  هللادنع  هتلزنم  ناسنإلا و  لحم  ّنإ  : » دیامرف یم  هّرـس  سدق  سوواط  نب  دیـس  هیآ 77 . ناقرف ، هروس  - 1
هب ناسنا  تمیق  اهب و  تسوا و  ياعد  هزادـنا  هب  دـنوادخ  دزن  ناسنا  تلزنم  هاگیاج و  انامه  ...هئادـن ؛ هتاجانمب و  همامتها  ردـقب  هتمیق 

ص26. لئاسلا ، حالف  تسادخ .» اب  زاین  زار و  وگتفگ و  هزادنا 
ص468. ج2 ، یفاک ، نیدلا .» دومع  ءاعدلا ...  - » 2

ص467. ج2 ، یفاک ، هدابعلا .» یه  ءاعدلا  - » 3
ص451. ج8 ، نایبلا ، عمجم  يربکلا .» هدابعلا  یه  ...ءاعدلا  - » 4

ص468. ج2 ، یفاک ، ضرألا .» تاومسلا و  رون  ...ءاعدلا  - » 5
ص300. ص341 و ج93 ، ج37 ، راونألاراحب ، حالفلا .» دیلاقم  حاجنلا و  حیتافم  ...ءاعدلا  - » 6

«. ءاعدـلا لاق  ءایبنالا ؟ حالـس  ام  و  لـیقف : ءاـیبنالا ؛ حالـسب  مکیلع  . » ص8 ج2 ، قالخالا ، مراکم  ءاعدـلا .» نمؤملا  حالـس  ّنإـف  - » 7
ص468. ج2 ، یفاک ،

ص12. ج2 ، قالخالا ، مراکم  نانسلا .» نم  ذفنأ  ءاعدلا  - » 8
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نینمؤملاریما .تساعد  تدابع ، حور  ینعی  تساـعد .» تداـبع ، زغم   (1) هَداَبِْعلا ؛ ُّخُم  ُءاَعُّدـلا  : » دـندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
«. تساه یکیرات  غارچ  تمحر و  دیلک  اعد   (2) ِهَْملُّظلا ؛ ُحاَبْصِم  هَمْحَّرلا َو  ُحاَتْفِم  ُءاَعُّدلا  : » دندومرف مالسلا  هیلع  یلع 

نوتس اعد   (4) ِنیِّدلا ؛ ُدوُمَع  ُءاَعُّدلا  : » تسا هدـمآ  زین  يرگید  ثیدـح  رد   (3) ِنیِّدلا ،» ُدوُمَع  هاَلَّصلا  : » هدـش تیاور  هک  هنوگ  نامه 
ادخ هک  يراک  نیرتهب   (5) ُءاَعُّدلا ؛ ِضْرَْألا  ِیف  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  ِلاَمْعَْألا  ُّبَحأ  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا .» نید 

«. تساعد دراد  تسود 

اعد لاح  یتح  هک  تسا  یـسک  زجاع  تخبدب و  مدآ   (6) ِءاَعُّدـلا ؛ ِنَع  َزَجَع  ْنَم  ِساَّنلا  َزَجْعَأ  َّنِإ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
اعد ات  هک  دراد  یبهاوم  دـنوادخ   (7) ٍَهلَأْسَِمب ؛ اَّلِإ  ُلاَُنت  َال  ًَهلِْزنَم  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َدـْنِع  َّنِإ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  درادـن .» مه 

«. دهد یمن  وت  هب  ینکن 

يارب يزیچ  رگا  ینعی   (8) ًاماَْربِإ .» َمِْربُأ  ْدَـق  ِءاَمَّسلا َو  َنِم  َلََزن  ْدَـق  َءاَضَْقلا َو  ُّدُرَی  َءاَعُّدـلا  َّنِإ  : » دـندومرف يرگید  تیاور  رد  ماـما  نآ 
.دشاب هدش  راوتسا  مکحم و  هچ  رگا  درک ؛ ضوع  ار  نآ  دوش  یم  اعد  اب  دشاب ، هدش  ردقم  ناسنا 

لثم اعد  .تسا  شیاین  اعد و  دوش ، یم  بوسحم  ناسنا  ياهزاین  وزج  هک  یمهم  لئاسم  زا 

ص 148. ج 1 ، بولقلا ، داشرإ  - 1
ص 300. ج 90 ، راونألا ، راحب  - 2

ص 44. ج 1 ، نساحملا ، - 3
ص468. ج2 ، یفاک ، نیدلا .» دومع  ءاعدلا ...  - » 4

ص 467. ج2 ، یفاک ، - 5
ص 317. دیفم ، خیش  یلامأ ، - 6

ص 466. ج 2 ، یفاک ، - 7
ص 469. ج2 ، یفاک ، - 8
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فلتخم و ياه  تلم  اب  مینک و  یم  یکاخ  هرک  نیا  رد  یتحایس  ریس و  یتقو  .دریگ  یم  تأشن  یمدآ  ریمـض  ترطف و  زا  ییوجادخ ،
ياهاعد راکذا و  داروا و  دوخ ، يارب  مادـک  ره  هک  مینیب  یم  میوش ، یم  ور  هبور  اه  نآ  تواـفتم  موسر  ننـس و  نوگاـنوگ و  ناـیدا 

رد مه  دنتسرپ  یم  تب  هک  اه  نآ  یتح  .دنـشاب  زاین  یب  ادج و  اعد  زا  شمدرم  هک  میبای  یمن  ار  ایند  ياج  چیه  دنراد و  یـصوصخم 
.دنناوخ یم  اعد  دنتفا و  یم  كاخ  هب  ناشدباعم 

انشآ هیداجس  هفیحص  اب  شرمع  رخاوا  رد  وا  .تسا  رصم  گرزب  ياملع  زا  يواطنط ، فورعم  ریـسفت  بحاص  يواطنط ، رهاوج  خیش 
یندناوخ ًادـج  هک  دـسیون  یم  هّرـس  سدـق  یفجن  یـشعرم  هللا  تیآ  هب  يا  همان  دنمـشزرا ، باتک  نآ  اب  ییانـشآ  زا  سپ  دوش و  یم 

: دراگن یم  همان  نآ  زا  یتمسق  رد  وا  .تسا 

مالک قوف  اهتیار  اهتلمات  املک  ینا  تیبلا و  لها  هوبنلا و  ثیراوم  نم  دـلاخلا  میقلا  رثالا  اذـه  یلع  فقن  مل  نآلا  یلا  اـنا  اقـشلا  نم  و 
مهیلع توبن  تیب  - لها نابز  زا  هک  يا  هنادواج  رثا  نیا  هب  زورما  ات  هک  هدوب  نم  یتخبدـب  زا  نیا   (1) قلاخلا ؛ مالک  نود  قولخملا و 

مالک زا  رت  نییاپ  قولخم و  مالک  زا  رتالاب  ار  نآ  منک ، یم  تقد  باتک  نیا  رد  هچره  نم  .ما  هدرکن  هجوت  تسا ، هدش  رداص  مالسلا 
.منیب یم  قلاخ 

مینک و ادـیپ  سنا  اه  نآ  اب  میناوتب  رگا  هک  دنتـسه  یقیاقح  هیعدا ، یقاب  هینابعـش و  تاجانم  هبدـن ، ياعد  لیمک ، ياعد  هفرع ، ياعد 
راک مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیمولظم  تیروجهم و  عفر  رد  مینک ، لقتنم  نارگید  هب  سپـس  مییامن و  كرد  ار  اه  نآ  ندناوخ  تذل 

.میا هداد  ماجنا  یگرزب 

، دنتشک ناتسبرع  رد  ار  یناریا  جاجح  هک  يزور  رصع  : » دنک یم  لقن  يورم  هللا  تیآ 

، هیمالسالا بتکلا  راد   ) .تسا هدش  رکذ  یشعرم  هللا  تیآ  همدقم  اب  هیداجس » هفیحـص   » باتک همدقم  رد  يراگن  همان  نیا  نایرج  - 1
(38 صص 37 _  1369 ق ، یغالب ، نیدلا  ردص  دیس  همجرت 
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برع و ناهج  کی  هجرد  ياه  ناد  قوقح  زا  فورعم و  هدنسیون  وا  .تفرگ  سامت  يریقُعلا  شادِرم  ِّدَع  رتکد  اب  ناتسبرع  تموکح 
رد .دورب  للم  نامزاس  هب  یقوقح  رواشم  ناونع  هب  هک  دوب  هدرک  توعد  وا  زا  زین  یلاغ  سُرطپ  دوب و  كرابم  ینـسُح  یقوقح  رواشم 
هب امـش  درک ، تیاکـش  یللملا  نیب  عماجم  هب  نایرج  نیا  زا  ناریا  رگا  هک  ایب  ناتـسبرع  هب  عیرـس  : » دـنتفگ دـنتفرگ ، وا  اب  هک  یـسامت 

«. یهد هولج  ینوناق  ار  هیضق  نیا  ینک و  هیجوت  ار  راتشک  نیا  یقوقح  رظن  زا  یناوتب  دهف  کلم  یقوقح  رواشم  ناونع 

.دوش یم  رقتـسم  تیباهو  ياسؤر  همیخ  رد  تافرع  رد  دوش و  یم  مرُحم  دور ، یم  ناتـسبرع  هب  هفرع  زا  لـبق  زور  شادِرم  ِّدَـع  رتکد 
.میتشک ار  اه  نآ  مه  ام  دننک ، بارخ  ار  ادخ  هناخ  دنتساوخ  یم  دندترم و  كرشم و  اه  یناریا  هک  دنروآ  یم  هیجوت  وا  يارب  اه  نآ 

.نک تسرد  ار  شا  یقوقح  نایرج  امش  الاح 

ات دیربب  اه  یناریا  رداچ  تمـس  ارم  دیوگ : یم  دندوب _  يدوعـس  تموکح  زا  هک  شناهارمه _  زا  رفن  هس  ود  هب  رتکد  هفرع ، رـصع 
یم ییاعد  تسا و  دـنلب  هیرگ  هجـض و  يادـص  هک  دـنیب  یم  دـیآ و  یم  اه  یناریا  رداچ  فرط  هب  دـننک !؟ یم  راک  هچ  اـه  نآ  منیبب 
دنک - یمن لوبق  میورب ، دنیوگ  یم  نایفارطا  هچره  .دهد  یم  شوگ  دنیشن و  یم  اهرداچ  زا  یکی  رانک  .دوش  یم  بوک  خیم  .دنناوخ 

.دنیشن یم  اج  نامه  اعد  رخآ  ات  و 

زار ادخ  اب  نآ ، تئارق  اب  ماما  هک  ییاعد  دننک ؛ یم  تئارق  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هفرع  ياعد  اه  یناریا  هک  دوش  یم  هجوتم  ًادعب 
هدینـشن مرمع  لوط  رد  نم  هک  دنراد  ار  دـنلب  قیاقح  نیا  هک  ییاه  نیا  دـنا ؟ كرـشم  اه  نیا  دـیوگ : یم  دوخ  اب  .تسا  هدرک  زاین  و 

!؟ دنتسه كرشم  هنوگچ  مدوب ،

.دوش یم  هعیش  ماجنارس  دنک و  یم  عیشت  هرابرد  یتاقیقحت  ددرگ ، یمرب  رصم  هب  یتقو  وا 
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(1) تسا .» هدش  هعیش  روطچ  هک  هداد  حیضوت  لّصفم  اه  نآ  زا  یکی  رد  هک  هدش  رشتنم  ناشیا  زا  باتک  دنچ 

یتقو ناناملـسم  جح ، مایا  رد  .میا  هداد  ماجنا  یمهم  راک  مینک ، حرطم  ار  هیعدا  تمظع  نامیاه  تبحـص  اهربنم و  رد  میناوتب  رگا  ام 
بهذـم چـیه  رد  هک  عیـشت _  بتکم  تایـصوصخ  زا  .دـنوش  یم  بلقنم  دنونـش ، یم  ار  یناریا  ياه  یجاح  ِلـیمک  ياـعد  يادـص 

.دریگ یم  رارق  ریثأت  تحت  دوش ، انشآ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هیعدا  اب  سکره  .تساعد  هلأسم  دوش _  یمن  ادیپ  يرگید 

، دنک یم  ادخ  هدنب  ار  وا  دیامن ، یم  کیدزن  ادخ  هب  ار  ناسنا  اعد  .دراد  وا  ناور  حور و  ناسنا و  یگدنز  رب  یفرگش  رایسب  راثآ  اعد 
.دنادرگ یم  يوق  مکحتسم و  ار  ادخ  اب  ناسنا  هطبار  دهد و  یم  كرحت  دیما و  وا  هب 

یهلا هاگرد  هب  تالکشم  موجه  يراتفرگ و  عقاوم  رد  طقف  ناسنا  هک  تسا  یسانشن  کمن  تسام و  يرطف  لئاسم  وزج  اعد  نیاربانب 
یهاـگ رتدـب ، نآ  زا  درادرب و  شیاـین  اـعد و  زا  تسد  دیـسر ، شدارم  هب  دـش و  هدروآرب  شتجاـح  هک  نیمه  دـنک و  هباـنا  اـجتلا و 

(2) ُْلبَق ؛)) ْنِم  ِهَیلِإ  اوُعْدی  َناک  ام  یِـسَن  ُْهنِم  ًهَمِْعن  َُهلَّوَخ  اذِإ  َُّمث  ِهَیلِإ  ًابِینُم  ُهَّبَر  اعَد  ٌّرُـض  َناْسنِْإلا  َّسَم  اذِإ  َو  : )) دـنک نایغط  یـساپسان و 
، دهد وا  هب  شیوخ  بناج  زا  یتمعن  ادخ  نوچ  ددرگزاب و  وا  يوس  هب  دناوخب و  ار  شیوخ  راگدرورپ  دسر ، یتخـس  ار  ناسنا  نوچ  »

«. دنک شومارف  دناوخ _  یم  نآ  عفر  يارب  ار  ادخ  ًاقباس  هک  ار _  یتخس  نآ 

اعد دـیاب  ناسنا  ارچ  دراد و  یترورـض  هچ  شیاین  تسیچ ؟ رد  تایاور  تاـیآ و  رد  نآ  دـیکأت  اـعد و  تلیـضف  زمر  زار و  یتسار  هب 
!؟ دنک

.تسا هدش  داریا  هسلج 37  لوا ، دلج  لوصالا ، ۀیافک  سرد  نایاپ  رد  نانخس  نیا  - 1
هیآ 8. رمز ، هروس  - 2
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: دـیامرف یم  میرک  نآرق  رد  راگدرورپ  هک  نانچ   (1) تسوا ؛ هاگرد  هب  زاین  زاربا  وا و  زا  تساوخرد  قلاخ و  اـب  طاـبترا  یعون  اـعد 
هدوتس ِزاین  یب  هک  تسادخ  و  دیدنمزاین ، ادخ  هب  امش  مدرم ، يا   » (2) ُدیِمَْحلا ؛)) ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللاَو  ِهَّللا  َیلِإ  ُءاَرَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  اَی  ))

«. دیدنمزاین هک  دییامش  تسا و  قلطم ]  ] زاین یب  دنوادخ ،  » (3) ُءاَرَقُْفلا ؛)) ُُمْتنَأَو  ُِّینَْغلا  ُهَّللاَو  : )) دیامرف یم  رگید  يا  هیآ  رد  و  تسا »

، راگدرورپ هک  دمهفب  رگید  يوس  زا  و  دنیبب ، زاین  اپاترـس  دودـحم و  ار  دوخ  دـنک و  كرد  ار  ضحم ) رقف   ) تقیقح نیا  هک  یناسنا 
دنلب وا  ییایربک  ناتسآ  هب  زاین  تسد  يدنلبرس ، راختفا و  اب  درب و  یم  یپ  اعد  ترورض  هب  تسا ، ینغ  نابرهم و  هدنـشخب ، اتمه ، یب 
هیلع یلع  ترضح  .دناد  یم  يرورـض  شناعون  مه  دوخ و  يارب  ار  هلأسم  نیا  دبلط و  یم  ددم  یهلا  ياتمه  یب  تاذ  زا  وا  .دنک  یم 
یم ار  ادـخ  نارگید  زا  شیب  دـنک ، یم  اعد  همه  زا  رت  شیب  هک  سک  نآ   (4) هلأسم ؛ هل  مهرثکأ  هللااب  سانلا  ملعأ  : » دندومرف مالـسلا 

«. دسانش

اه ناـسنا  همه  زا  دـنا ، هدرک  یم  ساـسحا  رت  شیب  ار  دوخ  رقف  زجع و  هتـشاد و  لـماک  تفرعم  تقیقح ، نیا  هب  هک  ناـماما  نیارباـنب 
یم یفرعم  یهلا  هاگرد  ِضحم  ریقف  ار  دوخ  تسا ، ناـنآ  تسد  رد  هچ  نآ  مدرم و  زا  يزاـین  یب  اـب  ناـنآ  .دـندرک  یم  اـعد  رت  شیب 

.دندرک

: دیامرف یم  یفرعم  هنوگ  نیا  ار  دوخ  هفرع  ياعد  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

و دحاو ، لصأ  وعد : : » دسیون یم  وعد »  » هدام لیذ  هغللا  سییاقم  مجعم  رد  سراف  نبا  .ندناوخ  هن  تسا ، نتـساوخ  اعد ، تقیقح  - 1
لـصألا ّنإ  : » دسیون یم  ص204  ج3 ، قیقحتلا ، رد  زین  يوفطـصم  ياقآ  کنم .» نوکی  مالک  توصب و  کـیلإ  ءیـشلا  لـیمت  نأ  وه 

« .ءیشلا بلط  وه  هّداملا : هذه  یف  دحاولا 
هیآ 15. رطاف ، هروس  - 2

هیآ 38. دمحم ، هروس  - 3
ص 192. مکحلا ، ررغ  - 4
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، رقف لاح  رد  هنوگچ  سپ  متسه ؛ ریقف  يزاین ، یب  لاح  رد  نم  ایادخ !  (1) يرقف ؛ یف  ًاریقف  نوکأ  فیکف ال  يانغ  یف  ریقفلا  انأ  یهلا 
.!؟ مشابن ریقف  دنمزاین و 

.دـنک یم  طوقـس  نایغط  توهرب  رد  ًاعطق  تسا ، زاـین  یب  ادـخ  زا  هک  درادـنپب  دـنکن و  ساـسحا  ار  ترورـض  نیا  سکره  نیارباـنب 
اَّلَک : )) دـیامرف یم  صوصخ  نیا  رد  دراد ، یهاگآ  ناسنا  يدوجو  ماظن  هب  ًالماک  تسا و  تادوجوم  همه  قلاـخ  هک  لاـعتم  دـنوادخ 

«. درادنپ زاین  یب  ار  دوخ  هک  نیمه  دنک ، یم  یشکرس  ناسنا  هک  ًاقح   » (2) یَنْغَتْسا ؛)) ُهآَر  ْنَأ  یَغْطََیل  َناَسنِْإلا  َّنِإ 

ص224. ج 95 ، راونألا ، راحب  - 1
تایآ 6 و 7. قلع ، هروس  - 2
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!؟ درک اعد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يارب  دیاب  ارچ 

.تسوا يارب  اعد  ناسنا ، ره  هفیظو  .دراد  يا  هژیو  تیمها  تسا ، یهلا  ضیف  هطساو  ام و  تمعن  یلو  هک  ماما  سدقم  تحاس  هب  اعد 

هللا لجع  رـصع  ماما  هک  نآ  يارب  تسا  یهار  ندرک  اعد  .دراد  یناوارف  راثآ  تسا و  میظع  ياه  تدابع  زا  اـعد  هک  تسین  يدـیدرت 
لامک دـشر و  يارب  يرایـسب  تارمث  طابترا ، نیا  .میریگب  يونعم  یحور و  طابترا  زیزع  نآ  اب  مینک و  دای  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 

.دراد ام  یحور 

دـنام و دـهاوخن  خـساپ  یب  میرک  ماـما  نآ  يوس  زا  ًاـعطق  تسوا و  هب  تبـسن  تبحم  تدارا و  ضرع  یعوـن  ماـما ، يارب  ندرک  اـعد 
.داد دهاوخ  رارق  دوخ  صاخ  تیانع  فطل و  دروم  ار  هدننکاعد  ناشیا ،

رارق رظندم  ار  وا  شقن  دوجو و  نتسناد و  مدقم  اه  هدیدپ  تادوجوم و  زا  يرایسب  رب  ار  زیزع  دوجو  نآ  ینعی  ماما ، يارب  ندرک  اعد 
تبحم یناوارف  ثعاب  بوبحم ، رکذ  اریز  ددرگ ؛ یم  اه  ناج  اه و  لد  رد  راوگرزب  نآ  تبحم  ندش  دایز  ببـس  عوضوم ، نیا  .نداد 

.دش دهاوخ  وا  هب  تبسن 
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رد زین  ییاهب  نارگ  ثیداحا  نانآ  یلمع ، هریس  رب  هوالع  .تسا  هتشاد  يا  هژیو  هاگیاج  ندرک  اعد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  هریـس  رد 
يدهم ماما  هب  صوصخم  تارایز  هیعدا و  نایم ، نیا  رد  .دنا (1)  هتشاذگ  راگدای  هب  اه  ناسنا  يارب  زین  اعد  راثآ  لیاضف و  ترورض ،

يارب اعد  ترورض  هب  هیعدا ، هنیجنگ  نایم  رد  اهاعد  نیا  ترثک  .تسا  رادروخرب  یصاخ  هاگیاج  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
.دراد هراشا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

دننک (2) اعد  دوخ  هدشمگ  ناج  هب  لوا  دننک  ادخ  يوس  هب  يور  وچ  الو  لها 

نیرتـهب رد  لاـح و  همه  رد  نید  ناـیاوشیپ  تنـس  هریـس و  ناـشیا ، یتمالـس  يارب  ًاـصوصخ  یهلا ، تجح  نـیرخآ  يارب  ندرک  اـعد 
هب تسد  ناشموصعم  دـنزرف  نیرخآ  يارب  اهراب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  .تسا  هدوب  زاین  زار و  زامن و  ماگنه  هب  ینعی  تالاح ،

.دنا هتشادرب  اعد 

هدرک نارظتنم  میدقت  هدش ، رداص  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  سدـقم  هیحان  زا  هک  ار  اعد  دـص  کی  زا  شیب  مراکملا  لایکم  بحاص 
: دسیون یم  رگید  يرثا  رد  ناشیا  ًانمض  .تسا (3) 

اعد رب  ردقچ  نانآ  هک  تسین  هدیشوپ  دشاب ، هتشاد  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  تاوعد  تالاح و  رد  تسرامم  عبتت و  هک  یـسک  رب  »
 _ هنأش ّلج  نایملاع _  دـنوادخ  زا  بانج  نآ  جرف  تلئـسم  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمزلا  بحاـص  ترـضح  هب  ندومن 
هک ار _  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  ياعد  نک  هظحالم  يوش ، هاگآ  یعدم  نیا  قدص  رب  یکدنا  یهاوخب  رگا  دـنا و  هتـشاد  مامتها 

هدش تیاور  ثیدح  نمض 

ره يارب  ندرک  اـعد  هب  قیوشت  باـب ، نیا  رد  مهم  تاـعوضوم  زا  یکی  ص1643 . ج4 ، یـسراف ،) همجرت   ) همکحلا نازیم  كر : - 1
زا هک  دنا  هدومرف  روتـسد  تسا ، ییادتبا  زیر و  رایـسب  تاعوضوم  زا  هک  ار  ماد  هفولع  شفک و  دـنب  اذـغ ، کمن  یتح  .تسا  یتجاح 
«. کنیجع حـلم  کناش و  فلع  یتح  (، » ص295 ج93 ، راونألاراحب ، « ) هلعن عسـش  هلاسی  یتح  «، » لعنلا عسـش  یتح  : » میهاوخب ادـخ 

ص303) نامه ، )
ص208. رظن ، زا  بیاغ  رای  - 2

.103 صص 25 _  ج2 ، مراکملا ، لایکم  - 3

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  یتمالس  ياعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 25 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12452/AKS BARNAMEH/#content_note_17_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12452/AKS BARNAMEH/#content_note_17_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12452/AKS BARNAMEH/#content_note_17_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:18

و هدـمآ _  هیداجـس  هفیحـص  رد  هک  هفرع _  زور  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیدـجاسلا  دیـس  ترـضح  ياعد  و  هدـمآ _  ینامعن  تبیغ  رد 
مالسلا هیلع  قداص  ترضح  ياعد  و  هدمآ _  عوبـسالا  لامج  رد  هک  هعمج _  زور  رـصع  رهظ و  زامن  زا  دعب  ار  ترـضح  نآ  ياعد 

هام مکی  تسیب و  حبـص  رد  ار  ترـضح  نآ  ياعد  و  هدمآ _  راحب  لئاسلا و  حالف  رد  هک  رهظ _  زامن  زا  دـعب  ار  ترـضح  نآ  يارب 
هدمآ لئاسلا  حالف  رد  هک  رصع _  زامن  زا  دعب  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  ترـضح  ياعد  و  هدمآ _  لابقا  رد  هک  ناضمر _ 
نـسح ماما  ياعد  یفاک و  رد  مالـسلا  هیلع  یقتدـمحم  ماما  ياعد  عوبـسالا و  لامج  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  ياعد  و  _ 

زامن تونق  همعنلا و  مامت  نیدـلا و  لامک  رد  ار  بانج  نآ  دوخ  زا  هدـش  تیاور  ياعد  تاوعدـلا و  جـهم  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
لاـمج رد  هک  ترـضح _  نآ  هعمج  رهظ  زاـمن  توـنق  و  هدـمآ _  همعنلا  ماـمت  نیدـلا و  لاـمک  رد  هک  ترـضح _  نآ  هـعمج  رهظ 

لقن حالفلا  حاتفم  دجهتملا و  حابصم  رد  هک  بش _  هلفان  زامن  لوا  تعکر  ود  زا  دعب  ترضح  نآ  ياعد  و  هدش _  تیاور  عوبسالا 
ياعد هضیرف و  ياهزامن  زا  دـعب  ياعد  هعمج و  ياهزور  ياه  حبـص  ياـعد  هدـعق و  يذ  هاـم  مجنپ  تسیب و  زور  ياـعد  و  هدـش _ 

.تسا لوط  بجوم  شرکذ  هک  اه ، نیا  ریغ  حاتتفا و  ياعد  هعمج و  زور  رد  دجسم  هب  نتفر  تقو 

هک دوش  یم  رهاظ  رگید  هلدا  یضعب  و  هدش _  تیاور  عوبسالا  لامج  رد  هک  هعمج _  زور  تونق  هفرع و  زور  ياعد  ترابع  زا  هکلب 
يارب اعد  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  ترـضح  يارب  اعد  هب  دـنک  ادـتبا  دـیامن ، یم  هک  ییاـعد  ره  دـیاب  نمؤم 

ره هدجس ، رد  هعمج ، زامن  تونق  رد  ناشیا  يارب  اعد  نینچ  مه  .تسا  هدش  شرافس  زامن  ره  زا  دعب  هکلب  رصع و  زامن  زا  دعب  ناشیا 
زور تافرع ، يارحص  رد  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  مرح  رد  هعمج  بش  هعمج ، زور  بش ، حبص و 
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(1) تسا .» هدش  شرافس  ناضمر  هام  ياهزور  مامت  نابعش و  همین  نابرق ، دیع  زور  رطف ، دیع 

: مییوگ یم  درک »؟ اعد  ترضح  هب  دیاب  ارچ   » هک دوش  لاؤس  رگا  نیاربانب 

«. دینک اعد  نینمؤم  هب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا و  نینمؤم  ِنیرترب  ناشیا  نوچ  . 1

نیلمهم ریغ  انإ  : » دـیامرف یم  هراب  نیا  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  .تسا  ناـگراچیب  سرداـیرف  ناـشیا  نوچ  . 2
«. میرب یمن  رطاخ  زا  ار  امش  دای  مینک و  یمن  یهاتوک  امش  هب  یگدیسر  رد  ام   (2) مکرکذل ؛ نیسان  مکتاعارمل و ال 

ُهَرِهُْظِیل : )) میناوـخ یم  نآرق  رد  (3)و  نیدـلا » ملاعم  ییحم  نیأ  : » مییوگ یم  هبدـن  ياعد  رد  .تسادـخ  نید  رگایحا  ناشیا  نوچ  . 3
.دوش یم  ققحم  ترضح  نآ  طسوت  نایدا ، رگید  رب  مالسا  هبلغ   (4) ِهِّلُک .)) ِنیِّدلا  یَلَع 

(5) یئادعأ ؛ نم  مقتنأ  هب  هللا و  لاق  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسا  مالـسا  نانمـشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  ناشیا  نوچ  . 4
مقتنا انمئاق  ماق  اذإ  : » دیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ .» مهاوخ  ماقتنا  منانمشد  زا  وا  هلیسو  هب  هک  تسا  هدومرف  دنوادخ 

«. دریگ یم  ار  ام  ماقتنا  دنک ، مایق  ام  مئاق  هاگره   (6) نیعمجأ ؛ انل  هلوسرل و  هللا و 

یف هللا  دودح  ماقی  و  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنک  یم  دودح  هماقا  ناشیا  نوچ  . 5

ص 72 و 73. فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاقلل  ءاعّدلا  دئاوف  یف  مئانغلا  زنک  - 1
ص 495. ج 2 ، جاجتحا ، - 2
ص 297 لامعالا ، لابقإ  - 3

هیآ 33. هبوت ، هروس  - 4
ص 252. ج 1 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  - 5

ص 381. ج 52 ، راونألاراحب ، - 6
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«. دنک یم  دودح  هماقا  قیالخ ، نایم  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما   (1) هقلخ ؛

ترضح نآ  .دش  لاؤس  (2) رطضملا )) بیجی  نما   )) هیآ ریسفت  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  زا  .تسا  ّرطـضم  ناشیا  نوچ  . 6
«. تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دروم  رد  هیآ  نیا   (3) مئاقلا ؛ یف  تلزن  : » دومرف

(4) اضرلا .» حالصلا و  لمش  فلؤم  نیأ  : » میناوخ یم  هبدن  ياعد  رد  .تساه  لد  فیلأت  لماع  ناشیا  نوچ  . 7

ياعد رد  و  ءامـسلاو » ضرالا  نیب  لـصتملا  ببـس  نیا  : » مییوگ یم  هبدـن  ياـعد  رد  .تسا  ضیف  هطـساو  ناـبرهم و  ناـشیا  نوچ  . 8
«. ءامسلا ضرالا و  تتبث  هدوجوب  يرولا و  قزُر  هنُمِیب  : » میناوخ یم  هلیدع 

(5) لامعالا .» لبقت  کتیالوب  : » میناوخ یم  ترایز  رد  .تسا  ترضح  نآ  تیاضر  هب  هتسباو  ام  لامعا  یلوبق  نوچ  . 9

هک روط  نامه   (6) یتعیـش .» یلهأ و  نع  ءالبلا  لج  زع و  هللا  عفدی  یب  و  : » دوش یم  الب  عفد  ام  زا  ترـضح ، نآ  هلیـسو  هب  نوچ  . 10
یتیب لهأ  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   (7) ْمِهِیف .)) َْتنَأ  ْمَُهبِّذَُعِیل َو  ُهّللا  َناک  ام  َو  : )) تسا هدـمآ  نآرق  رد  ربمایپ  هرابرد 

رد  (8) ضرالا .» لهال  نامأ 

ص 645. ج 2 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  - 1
هیآ 62. لمن ، هروس  - 2

ص 314. ینامعن ، ۀبیغلا ، - 3

ص 297. لامعالا ، لابقإ  - 4
ص 492. یمعفک ، حابصملا ، - 5

ص 441. ج 2 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  - 6
هیآ 33. لافنا ، هروس  - 7

ص 205. ج 1 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  - 8
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یلاعت هللا  لجع  يدهم  ماما  تسا ، نیمز  لها  ناما  بجوم  رـضاح و  یح و  ماما  هک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  درف  اهنت  رـضاح  لاح 
.تسا فیرشلا  هجرف 

(1) همایقلا .» موی  مهعیفش  يدهملا  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .دنک  یم  تعافش  ام  زا  ناشیا  نوچ  . 11

يا همان  .دش  یمن  راد  هچب  قودص  خیش  ردپ  لاثم ، روط  هب  .دراد  ناوارف  تایانع  هجوت و  همه ، هب  زین  ایند  نیمه  رد  ناشیا  نوچ  . 12
نب نیسح  هلیسو  هب  ار  همان  دنک و  اعد  شّقح  رد  ترضح  نآ  ات  تشون  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  كرابم  رضحم  هب 

نیدلو قزرتس  و  کلذب ، کل  هللا  انوعد  دق  : » تشون شا  همان  باوج  رد  درک و  اعد  شّقح  رد  زین  ماما  .دناسر  ترضح  نآ  هب  حور 
هک دوب  قودص  خیـش  اه ، نآ  زا  یکی  هک  دش  هیقف  ملاع و  دنزرف  ود  بحاص  وا  ترـضح ، نآ  ياعد  تکرب  هب   (2) نیریخ .» نیرکذ 

.تسا ینسح  میظعلادبع  ترضح  مرح  یکیدزن  رد  شربق 

يدـهم ماما  هب  یتقو  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  يارب  اعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاـسر  دزم  . 13
یم ادا  متخانـش ، وت  هلیـسو  هب  ار  ادخ  هک  نآ  دزم  هللا ! لوسر  ای  : » مییوگ یم  عقاو  رد  مینک ، یم  اعد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ام ندرگ  رب  داشرا  قح  يربهر و  قح  تمعن ، قح  وا  منک .» اعد  وت  نید  ماـکحا  هدـننک  هداـیپ  وت و  هون  هب  هک  تسا  نآ  وت  دزم  .منک 
.میدوبن ام  دوبن ، وا  رگا  تسام و  ربهر  هدرک ، تیاده  ار  ام  شدج  تسام ، تمعن  یلو  وا  .دراد 

ص 292. ج 1 ، بقانملا ، - 1
ص 261. یشاجن ، لاجرلا ، - 2
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ثحب نیرتافوکشزا  یکی  تجح » هب  رارطضا   » ثحب (1) و  تسا ، یهلا  تجح  ماما و  ناسنا ، ره  زاین  نیرت  یـساسا  هک  نآ  دوجو  اب 
هطـساو فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  نینزان  دوجو  يارب  اعد  ناوت  یم  ایآ  دـیآ ، یم  رامـش  هب  نید  ياه  شخب  اه و 

!؟ تسنادن يرورض  ار  یهلا  ضیف 

.دراد زین  يرت  يدـج  ترورـض  زاین ، نیرت  مهم  یلقع ، رظن  زا  تسا و  هلأسم  نیرت  یـساسا  ماـما ، هب  زاـین  ناـسنا ، ياـهزاین  ناـیم  رد 
.تساهاعد نیرت  يرورض  ماما ، يارب  اعد  نیاربانب ،

ماما هب  دـیاب  تسا و  ناسنا  تلاح  نیرتهب  اعد  .میهد  صاصتخا  درف  نیرتهب  هب  ار  نامدوخ  تالاح  نیرتهب  هک  تسابیز  هچ  یتسار  هب 
.دبای صاصتخا  لاعتم ، دنوادخ  قولخم  نیرتهب  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 

نیا نونکات ، هتـشذگ  ياه  نرق  زا  هعیـش ، گرزب  ناثدحم  املع و  .دراد  ییالاو  هاگیاج  ترـضح ، نآ  یتمالـس  ياعد  نایم ، نیا  رد 
.دـنا هدرک  طبـض  تبث و  ناضمر  كرابم  هام  موس  تسیب و  بش  لاـمعا  تبـسانم  هب  ربتعم  بتک  هیلوا و  نوتم  رد  ار  فیرـش  ياـعد 

: زا دنا  ترابع  ینامز  یخیرات و  مدقت  ساسا  رب  دنا ، هتخادرپ  اعد  نیا  رکذ  هب  هک  ییاملع 

هّرس سدق  ینیلک  قاحسا  بوقعی  نبدمحم  مالسالا  هقث  . 1

زا باتک  نیا  .تسا  هدرک  لقن  یـسیع  نب  دـمحم  زا  ار  اعد  نیا  یفاک (2)  دـنم  شزرا  باتک  رد  يرمق ) يافوتم 329   ) ینیلک خیش 
.تسا هدش  فیلأت  يرغص  تبیغ  رصع  رد  دیآ و  یم  رامش  هب  هعیش  یثیدح  ياه  باتک  نیرتربتعم  نیرت و  یمیدق 

باب هجحلا ، باتک  یفاک ، ص148 ؛ ص339 و ج4 ، ج3 ، فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  كر : - 1
.هجحلا یلا  رارطضا 

ص162. ناضمر ، رهش  نم  رخاوالا  رشعلا  یف  ءاعدلا  باب  ج4 ، - 2
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هّرس سدق  یسوط  نسح  نب  دمحم  هفئاطلا  خیش  . 2

اعد نیا  دبعتملا (2)  حالس  دجهتملا و  حابصم  ماکحألا (1) و  بیذهت  دـنم  شزرا  باتک  ود  رد  يرمق ) يافوتم 460   ) یسوط خیش 
هعیـش ربتعم  باتک  راهچ  زا  راصبتـسا  بیذـهت و  باـتک  ود  بحاـص  هتفرگ ، بقل  هعیـش » گرزب   » هب هک  ناـشیا  .تسا  هدرک  لـقن  ار 

ییاور و نوتم  زا  باتک  نیا  .تساعد  هنیمز  رد  هعیـش  ربتعم  رایـسب  ياه  باتک  زا  ناشیا  ِدـجهتملا  حابـصم  دـنم  شزرا  باتک  .تسا 
.تسا هدوب  مدرم  املع و  هجوت  دروم  لاح  هب  ات  شراگن  نامز  زا  هدش و  هتفرگرب  یثیدح 

هّرس سدق  يرئاح  يدهشم  رفعج  نب  دمحم  . 3

ریبکلا رازملا  دنم  شزرا  باتک  رد  ناشیا  .تسبورف  ناهج  زا  هدید  يرمق  زا 580  لبق  هک  تسا  هعیش  گرزب  ياملع  زا  يدهشم  نبا 
هدرک دانتسا  دامتعا و  نادب  هراومه  درذگ ، یم  نآ  فیلأت  زا  هک  ینرق  تشه  لوط  رد  هعیش  ناگرزب  .دنا  هدرک  رکذ  ار  اعد  نیا   (3)

.دنا

هّرس سدق  یلح  سوواط  نب  یسوم  نب  یلع  . 4

امیف ۀنـسحلا  لامعألاب  لابقإلا  تسا : هدومرف  رکذ  ار  فیرـش  ياعد  نیا  دوخ ، باـتک  ود  رد  يرمق ) يافوتم 664   ) سوواط نب  دـیس 
.لئاسلا (5) حالف  ۀنسلا (4) و  یف  هرم  لمعی 

دعب هک  اعد  هرابرد  ییاه  باتک  .دراد  هعیش  ياملع  دزن  يا  هژیو  هاگیاج  دنمدوس  راثآ  نیا 

ص103. ج3 ، - 1
ص630. - 2
ص611. - 3

ص191. ج1 ، - 4
ص113. - 5
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.تسا راثآ  نیا  راد  ماو  هدش ، فیلأت  ناشیا  زا 

هّرس سدق  یمعفک  میهاربا  نیدلا  یقت  خیش  . 5

ناـمألا هـنج  تـسا : هدوـمرف  رکذ  ار  فیرـش  ياـعد  نـیا  شیاـهب ، نارگ  راـثآ  زا  رثا  ود  رد  زین  يرمق ) يافوتم 900   ) یمعفک خـیش 
.نیمألا (2) دلبلا  (1) و  حابصم ) هب  روهشم   ) هیقابلا نامیإلا  هنج  هیعقاولا و 

: دسیون یم  حابصم  باتک  همدقم  رد  ناشیا 

هنوگ هب  ار  نآ  و  دوش ، هدز  گنچ  اه  نآ  مکحم  نامـسیر  هب  دـیاب  هک  مدرک  يروآ  عمج  دامتعا  دروم  ياه  باتک  زا  ار  باـتک  نیا 
.دناسرب قح  هب  لوصو  تاجرد  نیرتالاب  هب  ار  نآ  هدنناوخ  هک  مدرک  بترم  يا 

.دنا هدرک  دییأت  ار  نآ  يدامتم  نورق  رد  هعیش  ياملع  هک  تسا  ییاهبرپ  ياهاعد  رب  لمتشم  باتک  نیا 

هّرس سدق  یّلح  نامیلس  نب  نسح  لیلج ، خیش  . 6

زا یخرب  هدرک و  لقن  ار  اـعد  نیا  تاجردلا (3)  رئاصب  رـصتخم  باتک  رد  يرجه ) مهن  نرق  يافوتم   ) یلح نامیلـس  نب  نسح  خـیش 
.تسا (4) هداد  حرش  ار  نآ  ياه  شخب 

زین ار  اعد  نیا  يدنـس  ثحب  رتشیب ، ناقتا  يارب  اما  دـیامن ؛ یم  نشور  ًالماک  اـعد  نیا  تیمها  شزرا و  هدـش ، داـی  عباـنم  هب  هجوت  اـب 
.مینک یم  حرطم 

ص779. - 1

ص203. - 2

ص192. - 3
رد يرون  ثدحم  ص349 ، ج97 ، راونألا ، راحب  رد  یـسلجم  همالع  دـننام  دـنا ؛ هدومرف  لقن  ار  اعد  نیا  زین  يرگید  ياـملع  هتبلا  - 4

...و راحبلا  هنیفس  نانجلا و  حیتافم  رد  یمق  ثدحم  ص757 ؛ بقاثلا ، مجن  ص483 و  ج7 ، لئاسولا ، كردتسم 
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یتمالس ياعد  دنس  یسررب 

ياج هب  بیذـهت ، باتک  رد  نیحلاصلا .» نع  هدانـساب  یـسیع  نب  دـمحم  : » تسا هدـش  رکذ  هنوگ  نیا  یفاک  باتک  رد  اعد  نیا  دـنس 
.تسا (1) هدیدرگ  رکذ  شدوخ  قیرط  اب  دنس  نیمه  زین  لابقا  باتک  رد  هدمآ و  نیقداص » «، » نیحلاص »

درف یلو  تسا ، كرتشم  رفن  دـنچ  نیب  ماـن  نیا  .تسا (2)  هدـمآ  رامـش  هب  نایوار  وزج  تیاور ، دنس 1092  رد  یـسیع » نب  دمحم  »
ماما باحصا  نادرگاش و  زا  ناشیا  .تسا  هدرک  لقن  تیاور   163 نیطقی ، نب  دیبع  نب  یسیع  نب  دمحم  ینعی  تیاور ، نیا  صخـشم 

تمظع و یگرزب و  هب  وا  زا  یلاجر  بتک  رد  دـیآ و  یم  رامـش  هب  مالـسلا  مهیلع  يرکـسع  ماما  يداه و  ماـما  داوج و  ماـما  اـضر و 
.تسا (3) هدش  دای  تلادع 

، لاضف نب  یلع  نب  نسحلا  نب  یلع  یلإ  هدانسإب  لاقف  هباتک ، یف  هّرق  یبأ  نبا  هرکذ  ام  انرتخا  دق  انباحـصأ و  نم  هعامج  هرکذ  ام  - » 1
ص191. ج1 ، لامعألا ، لابقا  نیحلاصلا .» نع  هدانسإب  دیبع ، نب  یسیع  نب  دمحم  نع 

ص92. ج18 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 2
.126_116 صص ج18 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 3
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هّرس سدق  یـسلجم  همالع  ریبخ ، ثدحم  هک  روط  نامه  هتفرگ (1) و _  تروص  قیلعت  فیرش ، ياعد  نیا  دنـس  رد  هچرگا  نیاربانب 
یم تباث  ار  فیرـش  ياعد  نیا  تحـص  رابتعا و  هک  دراد  دوجو  يربتعم  نونظ  هلدا و  اـما   (3) تسا ، لسرم  هدومرف _  ناـیب  زین   (2)

: زا دنا  ترابع  هلدا  نیا  .دننک 

یفاـک و ینعی  هعبرا ، بتک  زا  باـتک  ود  رد  كراـبم  ياـعد  نیا  .دـنک  یم  داـجیا  تیجح  رب  نظ  هعبرا ، بتک  رد  یتـیاور  دوجو  . 1
.تسا هدش  رکذ  بیذهت 

: هلمج زا  .دراد  دوجو  اه  نآ  تیجح  رب  نظ  هک  هدش  دراو  یمهم  ربتعم و  بتک  رد  اعد  نیا  . 2

: تسا هدروآ  دوخ  رثا  همدقم  رد  هدرک و  رکذ  ریبکلا  رازملا  رد  ار  اعد  نیا  يدهشم  نبا  فلا )

، هیـضرف ياهزامن  تابیقعت  هدیزگرب و  ياهاعد  هسدقم ، نکاما  دجاسم و  لامعا  هفرـشم ، دـهاشم  تارایز  نایم  زا  باتک  نیا  رد  نم 
.تسا (4) هدیسر  متسد  هب  قوثو  دروم  نایوار  طسوت  لصتم و  دنس  اب  هک  ما  هدرک  عمج  ار  ینوتم 

هب هک  نیا  نودـب  دوش  یم  هتفگ  لبق  دانـسا  ياکتا  هب  دنـس  يادـتبا  زا  يوار  دـنچ  ای  کی  مان  فذـح  هب  ثیدـحلا  ملع  رد  قیلعت  - 1
.دوش هراشا  ریمض  ای  دانسالا » اذهب   » نوچ یتارابع  اب  دنس  فوذحم  تمسق 

ص394. ج16 ، لوقعلا ، هآرم  - 2
.دشاب هدش  فذح  دنـس  هلـسلس  زا  رفن  دنچ  ای  کی  مان  نآ ، رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یتیاور  هب  ثیدـحلا  ملع  حالطـصا  رد  لسرم  - 3
لاسرا قیلعت و  عفر  يارب  ناشیا  .تسا  هدروآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  اعد  نیا  دنـس  هرابرد  ابیز  يا  هلاقم  ییافلج  يدـمحا  دـیمح  ياقآ 

...دنا هدرک  ضرف  قلعم  یلبق  ثیداحا  ای  ثیدح  دنس  رب  ار  اهدنـس  نیا  لاثما  ناققحم ، نارظن و  بحاص  بلاغ  : » دسیون یم  اعد  نیا 
همان لصف  دنتسه .» هقث  نایوار  نیا  یـسیع و  نبدمحم  نع  نسحلا ، نب  یلع  نع  دمحم ، نبدمحا  دوب : دهاوخ  نینچ  اعد  نیا  دنـس  و 

ص 262. ش 6 ، راظتنا ،
ص27. ریبکلا ، رازملا  - 4

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  یتمالس  ياعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 34 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12452/AKS BARNAMEH/#content_note_26_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12452/AKS BARNAMEH/#content_note_26_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12452/AKS BARNAMEH/#content_note_26_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12452/AKS BARNAMEH/#content_note_26_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:27

رد هک  یناسک  همه  قیثوت  رب  تحارـص ، هب  هلمج  نیا  : » دسیون یم  يدهـشم  نبا  ترابع  نیا  هب  هراشا  اب  هّرـس  سدـق  ییوخ  هللا  تیآ 
(1) دنک .» یم  تلالد  دنا ، هتفرگ  رارق  باتک  نیا  دنس  هلسلس 

ياه باتک  زا  ار  باتک  نیا  : » تسا هتشون  دوخ  باتک  همدقم  رد  ناشیا  .تسا  هدش  لقن  هّرس  سدق  یمعفک  حابصم  رد  اعد  نیا  ب )
(2) ما .» هدرک  يروآ  عمج  دامتعادروم 

 _ دراد یلاع  یماقم  لاجر  ياملع  نایم  رد  هک  هّرق _  یبا  نبا  باتک  زا  ار  اعد  نیا  لابقا ، باتک  رد  هّرس  سدق  سوواط  نبدیـس  ج )
: دسیون یم  ناشیا  هرابرد  هّرس  سدق  یشاجن  موحرم  .تسا  هدرک  لقن 

، هدرک فیلأت  يدایز  بتک  عامتسا و  يدایز  تایاور  هدوب و  قثوم  یئانق  هّرق  یبا  نب  قاحسا  نب  بوقعی  نب  یلع  نب  دمحم  جرفلاوبا ،
هداد ربخ  نم  هب  ار  اه  نآ  همه  هک  دجهت ، باتک  لضفم و  یبا  لاجر  مجعم  روهشلا ، لمع  هعمجلا ، موی  لمع  تسا : هلمج  نآ  زا  هک 

.تسا (3) هداد  ار  اه  نآ  تیاور  هزاجا  نم  هب  و 

ار وا  هدرک (4) و  هدای  یبانق »  » اب رگید  راب  و  یئانق »  » اب وا  زا  راب  کی  هّرس  سدق  یلح  همالع  یلو  هدروآ ، یئانق »  » ار وا  بقل  یشاجن 
(6) تسا .» قوثو  دروم  نویلاجر ، همه  قافتا  هب  : » دسیون یم  ناشیا  تمظع  رد  يزامن  موحرم  .تسا (5)  هدومن  قیثوت 

ص65. ج1 ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  - 1
ص17. هیقابلا ، نامیالا  هنج  هیعقاولا و  نامالا  هنج  - 2

ص398. یشاجن ، لاجرلا ، - 3
ص266 و 287. هابتشالا ، حاضیا  - 4

ص164. هابتشالا ، حاضیا  - 5
ص251. ج7 ، ثیدحلا ، لاجر  ملع  كردتسم  - 6
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هّرس سدق  سوواط  نب  دیس  هدومرف و  لقن  ار  اعد  نیا  شباتک  رد  یئانق  هک  نیا  زا  نیاربانب ،

نآ هراومه  ور ، نیمه  زا  تسا و  ربتعم  اعد  نیا  هک  دوش  یم  لصاح  نیقی  دـنک ، یم  لقن  وا  زا  تسا (1) _ روهشم  تقاثو  رد  هک  _ 
.دنا هدرک  لقن  هعیش  ییاعد  ربتعم  بتک  رد  ار 

رگید هباشم  هیعدا  زا  ناوت  یم  نآ ، ياه  شخب  ریسفت  حرـش و  رد  تسا و  راگزاس  لقن  لقع و  اب  اعد  نیا  ياه  شخب  نیماضم و  . 3
: لاثم يارب  .تسا  هدش  دراو  زین  رگید  هیعدا  رد  اعد ، نیا  تالمج  اه و  شخب  مامت  هک  نآ  نمض  .درب  هرهب 

هللا لجع  رـصع  ماما  يارب  هک  بورغ ) ات  باتفآ  يدرز  ماگنه  زا   ) زور ره  رخآ  تعاس  ياعد  رد  اـعد  نیا  ياـهزارف  زا  یخرب  فلا )
: میناوخ یم  اعد  نآ  رد  .تسا  هدش  دراو  دوش ، یم  هدناوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

اهیف هعّتمت  ًاعوط و  کضرأ  هنکـست  یتح  ًارتاس  ًاـئلاک و  ًادـئاق و  ًارـصان و  ًاـظفاح و  ًاـّیلو و  هل  نک  ...هقلخ و  نع  هسفنب  دّـحوت  نم  اـی 
تتاقولخم زا  هناگی  اهنت و  تتاذ ، هلیسو  هب  هک  یـسک  يا   (2) ...میظعلا ؛ ّیلعلا  هللااب  ّالإ  هّوق  لوحال و ال  نیمحارلا و  محرأ  اـی  ًـالیوط 

مدرم هک  یلاح  رد  ار  وا  ات  شاب ، هدـنناشوپ  هاگ و  یفخم  اوشیپ و  روای و  ظفاح و  تسرپرـس و  نسحلا ) نب  هجح   ) وا يارب  يدـش ...!
نکاس نیمز  يور  رب  دنراد ، تبغر  لیم و  وا  هب 

.تسا هعیـش  دامتعا  لباق  گرزب و  ناثدحم  زا  يو  .دـسر  یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دـنزرف  هب  راوگرزب  ملاع  نیا  بسن  - 1
ةدابعلا و دـهزلا و  لضفلا و  ملعلا و  یف  هلاح  : » دـسیون یم  وا  هراـبرد  ص 82  ج 2 ، لامآلا ، لما  باتک  رد  یلماـع  رح  خیـش  موحرم 

دمتعملا مظعملا  دنـسلا  دیـسلا  : » دسیون یم  وا  فصو  رد  زین  يرتشوش  همالع  رکذی .» نا  نم  رهـشا  عرولا  ۀـلالجلا و  هقفلا و  ۀـقثلا و 
، تامارکلا تافـشاکملا و  تاماقملا و  تاوعدـلا و  بحاص  رخافملا ، بقانملا و  ۀـمزأ  کلام  رهاـطلا ، بیطلا  دـهازلا  دـباعلا  ملاـعلا 

«. یلجلا یفخلا و  فطللا  ینسلا و  ضیفلا  رهظم 
ص340؛ ج86 ، راونألاراحب ، ص127 ؛ نیفراعلا ، جاهنم  ص193 ؛ حابصملا ، ص211 ؛ نیمالا ، دلبلا  ص517 ؛ دجهتملا ، حابصم  - 2

ص382. هیدهم ، هفیحص  ص64 و  ج2 ، مراکملا ، لایکم 
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يادخ هب  زج  یتردق  ییاناوت و  چیه  ناگدـننک ! محر  نیرت  - هدـننک محر  يا  .ییامرف  ینالوط  نیمز  رد  ار  وا  يدـنم  هرهب  ینادرگ و 
.دوب دهاوخن  گرزب  هبترمدنلب 

: تسا نینچ  نیا  نآ ، زا  یشخب  هک  تسا  هدش  دراو  ینالوط  ًاتبسن  ياعد  هعمج ، زور  حبص  زامن  زا  دعب  يارب  ب )

اهیف هتّیّرذ  هلعجت و  ًالیوط و  اهیف  هعّتمت  ًاعوط و  کضرأ  هنکـست  یّتح  ًارـصان  ًادئاق و  ًاظفاح و  ًاّیلو و  کقلخ  یف  کّیلول  نک  مهّللا و 
هک یلاح  رد  ار  وا  ات  شاب  روای  اوشیپ و  ظفاح و  تسرپرـس و  تتاقولخم  نایم  رد  تا   ّ یلو يارب  اراـگدرورپ !  (1) ...نیثراولا ؛ هّمئألا 

ار شا  هـیرذ  وا و  ییاـمرف و  ینـالوط  نـیمز  رد  ار  وا  يدـنم  هرهب  ینادرگ و  نکاـس  نـیمز  يور  دـنراد ، تـبغر  لـیم و  وا  هـب  مدرم 
.یهد رارق  ثراو  نایاوشیپ 

هدـش رداص  موصعم  يوس  زا  هدوب و  ربتعم  فیرـش ، ياعد  نیا  هک  میبای  یم  رد  رگید  تارایز  اـهاعد و  اـب  اـعد  نیا  ندوب  وس  مه  زا 
.تسا

تسوا هرمه  لد  هلفا  دص ق_ هدرک ك_ه  رفس  نآ 

شراد تمالس  هب  ایادخ  تسه  اجک  ر  ___ ه

ص68. ج2 ، مراکملا ، لایکم  ص349 و  ج86 ، راونألا ، راحب  - 1
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اعد همدقم  یسررب 

ِّلُک یَلَع  ًادِعاَق َو  ًاِمئاَق َو  ًادِجاَس َو  َءاَعُّدلا  اَذَه  َناَضَمَر  ِرْهَش  ْنِم  َنیِرْشِع  ٍثاََلث َو  ِهَْلَیل  ِیف  رّرک ]  ] ُرِّرَُکت : » تسا هدمآ  اعد  نیا  زاغآ  رد 
؛ ...ِِّیبَّنلا یَلَع  ِهاَلَّصلا  َیلاَعَت َو  َكَراَبَت َو  ِهَّللا  ِدـیِمَْحت  َدـَْعب  ُلوُقَت  َكِرْهَد  ْنِم  َكَرَـضَح  یَتَم  َکَنَْکمَأ َو  َْفیَک  ِهِّلُک َو  ِرْهَّشلا  ِیف  ٍلاَح َو 

ینامز ات  هام و  نیا  همه  رد  هکلب  لاح و  همه  رد  نتسشن و  نداتسیا ، هدجس ، لاح  رد  ناضمر ، هام  موس  تسیب و  بش  رد  ار  اعد  نیا 
«. ...وگب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  لاعتم و  دنوادخ  دیجمت  زا  دعب  .نک  رارکت  یتسه ، هدنز  هک 

: میریگ یم  هجیتن  همدقم  نیا  زا 

( ُرِّرَُکت ) .دوش یم  بوسحم  قلاخ  اب  قلخ  رثؤم  طابترا  رازبا  زا  یکی  تسا و  بولطم  اعد  رارکت  . 1

وا تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیرخآ  رب  مالس  دورد و  و  لاعتم ، راگدرورپ  میرکت  دیجمت و  اعد ، یتامدقم  طیارـش  زا  . 2
( ِهَّللا ِدیِمَْحت  َدَْعب  ُلوُقَت   ) .درک دیجمت  دیمحت و  ادتبا  زین  اعد  نیا  ندناوخ  يارب  تسا  هتسیاش  .تسا  مالسلا  مهیلع 

يارب دیاب  لاح ، همه  رد  هکلب  و  ردق ) بش  ناضمر و  هام   ) لاس بش  هام و  نیرتهب  رد  . 3
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ٍثاََلث َو ِهَْلَیل  ِیف   ) .تسا نامسآ  نیمز و  لاصتا  ببس  ضیف و  هطـساو  وا  هک  ارچ  درک ؛ اعد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 
( َكِرْهَد ْنِم  َكَرَضَح  یَتَم  ..َناَضَمَر َو  ِرْهَش  ْنِم  َنیِرْشِع 

ردق و بش  يایحا  رب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اریز  دراد ؛ يا  هژیو  تیمها  ردـق  بش  رد  اعد  نیا  دورو 
هدـمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ینالوط  یثیدـح  رد  .دـنا  هدرک  ناوارف  شرافـس  نآرق  زامن و  اـعد و  اـب  نآ  ندرک  يرپس 

: تسا

برق رْدَْقلا ؛ َهَْلَیل  َظَْقیَتْسا  نَِمل  یبُْرق  : » دمآ خساپ  مناهاوخ .» ار  تبرق  ماقم  ایادخ ! : » درک ضرع  ادخ  هب  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
ْنَِمل یتَمْحَر  : » دمآ خساپ  مراتـساوخ .» ار  تتمحر  اراگدرورپ ! : » تشاد هضرع  دنام .» رادیب  ردق  بش  رد  هک  تسا  یـسک  يارب  نم ،

یم طارـص  زا  روـبع  زاوـج  ایادـخ ! : » تفگ تسا .» ردـق  بش  رد  نیکاـسم  رب  مّحرت  رد  نـم  تـمحر  ردَْـقلا ؛ َهـلَیل  َنیِکاـسَْملا  َمـحَر 
«. تسا ردق  بش  رد  نداد  هقدص  طارص ، زا  روبع  زمر  رْدَْقلا ؛ َهَْلَیل  ٍهَقَدَِصب  َقَّدَصَت  ْنَِمل  َِکلذ  : » دمآ خساپ  مهاوخ .»

هب یبای  تسد  ردـقلا ؛ ِهلیل  یف  هَحیبْسَت  َحَّبَـس  ْنَِمل  کلذ  : » دـمآ خـساپ  مبلط .» یم  ار  نآ  ياـه  تمعن  تشهب و  ایادـخ ! : » درک ضرع 
کلذ : » دمآ خـساپ  مخزود .» شتآ  زا  تاجن  ناهاوخ  اراگدرورپ ! : » تشاد هضرع  تسا .» ردـق  بش  رد  نتفگ  حـیبست  ورگ  رد  نآ ،

«. مبلط یم  ار  وت  ياضر  ایادـخ ! : » تفگ نایاپ  رد  تسا .» ردـق  بش  رد  رافغتـسا  خزود ، زا  تاـجن  زمر  رْدَْـقلا ؛ ِهلَیل  ِیف  َرَفْغَتْـسا  ِنَِمل 
(1) دراذگب .» زامن  ردق  بش  رد  هک  تسا  نم  ياضر  لومشم  یسک  رْدَْقلا ؛ ِهلَیل  ِیف  ِنیَتَعْکَر  یّلَص  ْنَِمل  َياضِر  : » دمآ خساپ 

رشب تشونرس  هک  دشاب  نآ  رد  نآرق  لوزن  بش  اب  رشب  ِریدقت  ِبش  نراقت  زمر  دیاش 

ص 20. ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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یتخبدب تواقش و  دشاب ، نآرق  زا  رود  رگا  دش و  دهاوخ  راگتسر  دنم و  تداعس  دشاب ، نآرق  وریپ  ناسنا  رگا  .تسا  نآرق  هب  هتسباو 
.دروخ دهاوخ  مقر  وا  يارب 

: تسا هدـمآ  تایاور  رد  هکارچ  مییازفیب ؛ دوخ  هرهب  رب  قطاـن ، نآرق  يارب  اـعد  اـب  تماـص ، نآرق  لوزن  بش  رد  رگا  تساـبیز  هچ  و 
نامز ماما  يارب  اعد  زا  رتهب  یکین  راک  هچ  و  تسا » ردـق  بش  نودـب  ِهام  رازه  رد  نآ  ماجنا  زا  رتهب  ردـق ، بش  رد  کین  راک  ماـجنا  »

!؟ فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

وا هب  ار  شیاهاعد  نمؤم ، ناسنا  هک  تسا  هتـسیاش  سپ  .دسر  یم  ماما  ياضما  رـضحم و  هب  اه  ناسنا  همه  تشونرـس  ردـق ، بش  رد 
.تسا ردق  بش  بحاص  وا  اریز  دهد ؛ صاصتخا 

: دیوگ یم  اعد  نیا  رکذ  زا  لبق  سوواط  نب  دیس 

هزور مّیق  ناگدـنب و  نایم  رد  ادـخ  بئان  هک  دـنک  زاغآ  یـسک  رکذ  اب  ار  شیاعد  ادـتبا  هک  تسا  نآ  راد ، هزور  بش  ره  فیاظو  زا 
.دنک (1) متخ  وا  رکذ  هب  زین  ار  شلامعا  تسا و  ناریگ 

(2) تساعد .» نیا  ندناوخ  رما و  ّیلو  اب  دهع  دیدجت  ردق ، بش  مهم  فیاظو  هلمج  زا  : » دسیون یم  زین  یفاص  هللا  تیآ 

مایق رد  ینعی  فلتخم ، تالاح  رد  اعد  نیا  ردق ، بش  ناوارف  لامعا  نایم  رد  هدش  شرافـس  هک  تسا  نآ  تسا ، تیمها  زئاح  هچ  نآ 
ینعی .تسا  ناهج  ياه  ضیف  همه  هطساو  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  قح  رد  هک  ییاعد  دوش ؛ هدناوخ  ...و  دوعق  و 

.میناوخب لمع  نیرتهب  اب  درف و  نیرتهب  يارب  بش ، نیرتهب  رد  ار  ادخ 

رب اه  نامز  یضعب  هکلب  دنتسین ؛ ناسکی  اه  نامز  ًالوا  هک  میزومآ  یم  ردق  هروس  رد  تقد  زا 

ص191. ج1 ، لامعالا ، لابقا  - 1
یفاص ص74. یمظعلا  هللا  تیآ  رثا  تیبرت ، قالخا و  یلاع  بتکم  ناضمر ، كرابم  هام  - 2
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((. ٍرْهَش ِْفلَأ  ْنِم  ٌْریَخ  ِرْدَْقلا  ُهَْلَیل  : )) مینک باختنا  سدقم  نامز  سدقم ، روما  يارب  ًایناث  دراد و  يرترب  رگید  یضعب 

رود هنیدم  زا  ام  لزنم  : » دیسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  یـسک  .دراد  تیمها  مه  موس  تسیب و  بش  لامعا  رد  اعد  نیا  رکذ  . 4
هب موس  تسیب و  بش  : » دومرف ترـضح  مییایب .» رهـش  هب  نآ ، يایحا  يارب  اـت  دـییامرف  نّیعم  ردـق  بش  ناونع  هب  ار  بش  کـی  .تسا 

(1) ایب .» هنیدم 

ات دنتساوخ  نایفارطا  زا  لاح ، نیا  اب  دندوب ، رامیب  ناضمر  هام  موس  تسیب و  بش  رد  اه  لاس  زا  یکی  رد  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ندیباوخ عنام  اه ، هچب  تروص  هب  بآ  ندیشاپ  اب  بش  نیا  رد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  نینچ  مه  .دنربب (2)  دجسم  هب  ار  ناشیا 

عمج ار  دوخ  باوخ  رتسب  ناضمر ، هام  رخآ  ههد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  .دندش (3)  یم  اه  نآ 
.تشاد (4) یم  ایحا  ار  بش  هد  نآ  درک و  - یم

دروم دـنچ  هب  اج  نیا  رد  .دراد  يونعم  لئاسم  رد  يا  هژیو  هاگیاج  بش  دزاس  یم  نشور  هک  هدـمآ  بش  ظفل  ثیدـح ، نیا  رد  هتبلا 
.مینارذگن تلفغ  هب  ار  نآ  مینادب و  رتهب  رت و  شیب  ار  نامرمع  ياه  بش  ردق  ات  مینک  یم  هراشا 

(5) ًهَْلَیل .)) َنیَِعبْرَأ  : )) دناوخارف هنابش  تاجانم  هب  ار  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  تاروت ، يادها  يارب  دنوادخ  _ 

ص 307. ج 3 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1

ص 169. ج 95 ، راونألا ، راحب  - 2
ص 10. ج 94 ، راونألا ، راحب  - 3

ص 787. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  - 4
هیآ 51. هرقب ، هروس  - 5
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(1) َنوُرِفْغَتْسَی .)) ْمُه  ِراحْسَْألِاب  َو  : )) دنک یم  یفرعم  رحس  ماگنه  ار  رافغتسا  يارب  بسانم  نامز  نآرق ، _ 

(2) ِمارَْحلا .)) ِدِجْسَْملا  َنِم  اًْلَیل  ِهِْدبَِعب  يرْسَأ  : )) دوب بش  ماگنه  هب  نامسآ ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جورع  _ 

ُِمق  )) (3) ََکل ،)) ًهَِلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو  : )) دـشاب هتـشاد  هنابـش  تادابع  تاجانم و  هک  دوب  رومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  _ 
(4) اًلِیلَق .)) ّالِإ  َْلیَّللا 

َو : )) دیامرف یم  شرافس  بش  رد  حیبست  هب  (5) و  ِْلیَّللا .))  َءانآ  ِهَّللا  ِتایآ  َنُوْلتَی  : )) دنک یم  شیاتس  ار  بش  رد  نادباع  دنوادخ ، _ 
(6) اًلیِوَط .)) اًْلَیل  ُهْحِّبَس 

اذِإ ِْلیَّللا  َو  : )) راب هس  رحس ، نامز  هب  یلو  تسا ؛ هدرک  دای  دنگوس  راب  کی  رـصع  ماگنه  رجف و  عولط  نامز  هب  نآرق ، رد  دنوادخ  _ 
(9) ِرْسَی .)) اذِإ  ِْلیَّللا  َو   )) (8) ََربْدَأ ،)) ْذِإ  ِْلیَّللا  َو   )) (7) َسَعْسَع ،))

مامت دیاب  هکلب  درادن ؛ یصاخ  تعاس  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تمعن و  ّیلو  يارب  ندرک  اعد  . 5

هیآ 18. تایراذ ، هروس  - 1
هیآ 1. ءارسا ، هروس  - 2

هیآ 79. ءارسا ، هروس  - 3
هیآ 2. لمزم ، هروس  - 4

هیآ 113. نارمع ، لآ  هروس  - 5
.26 هیآ ناسنا ، هروس  - 6

هیآ 17. ریوکت ، هروس  - 7
هیآ 33. رثدم ، هروس  - 8

هیآ 4. رجف ، هروس  - 9
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( كرهد نم  كرضح  یتم  و   ) .درک يرپس  دیاب  وا  دای  اب  ار  تاظحل 

تقو ره  دـیابن  .دـشاب  یمـسوم  دـیابن  ماما  يارب  ندرک  اعد  .تسا  بسانم  هتـسیاش و  اهزامن ، رد  زور و  هنابـش  ره  رد  اعد  نیا  رارکت 
، دتفا یم  ناتـسرامیب  هب  ام  راک  یتقو  هللا !» ای  : » مییوگ یم  میوش ، یم  راتفرگ  تقو  ره  ام  .میتفیب  وا  هفیلخ  ادخ و  دای  میدـش ، راتفرگ 

یم اه  هچب  روکنک  تبون  یتقو  اهردام  اهردـپ و  .مییوگ  یم  هللا » اـی  ، » دور یم  ناـمیاز  قاـتا  هب  ینز  یتقو  میوش ، یم  ضیرم  یتقو 
! میداتسرف یم  ًالبق  ار  اه  تاولص  نآ  زا  یکی  شاک  يا  دنیوگ ؛ یم  مهجرف » لجع  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  ّلص  مهللا  ، » دسر

هک نیمه   (1) َهَّللا .)) اُوَعَد  ِْکلُْفلا  ِیف  اُوبِکَر  اذِإَف  : )) مینز یم  ادص  ار  وا  مینک ، یم  ریگ  تقو  ره  ارچ  هک  دـنک  یم  داقتنا  ام  زا  نآرق 
.دننک یم  شومارف  ار  ادخ  دننک ، یم  ادیپ  تاجن  یتقو  ْمُهاََّجن ،)) اَّمَلَف   )) اما دننز ، یم  ادـص  ار  ادـخ  دوشب ، قرغ  دـهاوخ  یم  یتشک 

.تسا داقتنا  دروم  یمسوم » دای  »

ِتَْـسَیل َو  : )) دـیامرف یم  ادـخ  اـما  .مدرک  هبوت  نـآلا  نم  ایادـخ ! َنآـْلا ،)) ُْتُبت  : )) تفگ دوش ، یم  قرغ  دراد  دـید  یتـقو  مه  نوـعرف 
.درادن يا  هدیاف  رخآ  هقیقد  هبوت  .دش  دهاوخن  لوبق  اه  نآ  هبوت  َهَّللا ،» ُرِفْغَتْسَأ  : » دنیوگ یم  گرم  مد  هک  ییاه  نآ   (2) َُهبْوَّتلا .))

زور ره  میـشاب ، شدای  هب  هشیمه  دـیاب  اما  .میوشب  راتفرگ  هک  میتفا  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  داـی  یتقو  مه  اـم 
.مینک اعد  شا  یتمالس  يارب  میهدب و  هقدص  شیارب 

اب ات  میشاب  هتشاد  ینس  هورگ  ره  يارب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هرابرد  باتک  کی  لقادح  نامیاه  هناخ  يوت  دیاب 
نآ نارای  فص  هب  ندناسر  يارب  ار  نامدوخ  میوش ، انشآ  رت  شیب  ترضح 

هیآ 65. توبکنع ، هروس  - 1
هیآ 18. ءاسن ، هروس  - 2
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« َکِِّیلَِول ْنُک  َّمُهَّللا  ، » زامن تابیقعت  رد  ای  تونق  رد  میناوخب ، نیـسای  لآ  تراـیز  میریگب ، سنا  يودـهم  هیعدا  اـب  مینک ، هداـمآ  ماـما 
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  داـی  هب  هشیمه  هصـالخ  میتسرفب و  مهجرف » لـجع   » اـب هارمه  ار  تاولـص  میناوخب ،

.میشاب

هللا تیآ  هرابرد  .دننک  اعد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يارب  اعد  نیا  اب  ناشیاهزامن  همه  رد  هک  دنتـسه  دّیقم  یخرب 
تاملک و اعد ، عون  هک  نیا  ات  دندناوخ  یم  ار  موسرم  ياهاعد  ناشیاهزامن ، تونق  رد  ناشیا  هک  دنا  هتـشون  هّرـس  سدق  ینیدلا  ءاهب 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  يارب  دـنتفرگ ، یم  تروص  لـباقم  ار  دوخ  ياـه  تسد  هاـگره  درک و  رییغت  ناـشیا  تاراـبع 
رد هل  مظعم  .دندیـسرپ  ناشیا  زا  ار  اعد  رییغت  تلع  یبسانم ، تصرف  رد  ...کّیلول .» نک  مهللا  : » دـندرک یم  اعد  هنوگ  نیا  فیرـشلا 

(1) دینک .» اعد  نم  هب  تونق  رد  دنداد  ماغیپ  ترضح  : » دندومرف هاتوک  هلمج  کی 

ص107. تریصب ، تیآ  - 1
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اعد نوتم  یسررب 

ای مدـقتم  ای  هفاضا  تالمج ، تاملک و  یخرب  اهنت  دـنرادن ، مه  اب  يدایز  فالتخا  اـه  لـقن  اـما  تسا ؛ هدـش  لـقن  هنوگ  هس  اـعد  نیا 
: تسا حرش  نیا  هب  هدش  لقن  ياهاعد  نتم  .دنا  هدش  رخأتم 

یتح انوع ،]  ] ًانیع ًالیلد و  ًارـصان و  ًادـئاق و  ًاظفاح و  ًاّیلو و  هعاس  ّلـک  یف  هعاـسلا و  هذـه  یف  نـالف  نب  نـالف  کـّیلول  نک  مهّللا  . » 1
(1) ًالیوط ؛ اهیف  هنکمت ]  ] هعّتمت ًاعوط و  کضرأ  هنکست 

روای اوشیپ و  ظفاح و  تسرپرس و  تاعاس ، یمامت  رد  تعاس و  نیا  رد  نسحلا ) نب  تجح  ترضح   ) تدوخ ّیلو  يارب  اراگدرورپ !
رد ار  وا  يدنم  هرهب  ینادرگ و  نکاس  نیمز  يور  رب  دنراد ، تبغر  لیم و  وا  هب  مدرم  هک  یلاح  رد  ار  وا  ات  شاب ؛ نابهگن  امنهار و  و 

«. ییامرف ینالوط  نیمز 

لضفأ هئابآ  یلع  هیلع و  يدهملا  نسحلا  نب  دّمحم  كرمأب ، مئاقلا  کّیلول  نک  مهّللا  . » 2

ص192. تاجردلا ، رئاصب  رصتخم  ص779 و  حابصملا ، ص630 ؛ دجهتملا ، حابصم  ص192 ؛ ج4 ، یفاک ، - 1
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ًاعوط و کضرأ  هنکست  یّتح  ًادّیؤم ، ًالیلد و  ًارـصان و  ًادئاق (1) و  ًاظفاح و  ًاّیلو و  هعاس  ّلک  یف  هعاسلا و  هذه  یف  مالـسلا  هالـصلا و 
(2) ًاضرع ؛ ًالوط و  اهیف  هعّتمت 

يدهملا نسحلا  نب  دمحم  ترضح  تسا ، ترماوا  مئاق  هک  تا  ّیلو  يارب  اراگدرورپ !

روای و اوشیپ و  ظفاح و  تسرپرـس و  تاعاس ، یمامت  تعاس و  نیا  رد  داب _  اهدورد  اـه و  مالـس  نیرترب  شناردـپ  رب  وا و  رب  هک  _ 
لوط و رد  ار  وا  ینادرگ و  نکاس  نیمز  يور  رب  دـنراد ، تبغر  لیم و  وا  هب  مدرم  هک  یلاح  رد  ار  وا  اـت  شاـب  هدـننکدییأت  اـمنهار و 

«. ینادرگ دنم  هرهب  نآ  ضرع 

نک دّمحم و  لآ  دّمحم و  یلع  ّلص  خذابلا ، ناطلسلا  خماشلا و  دجملا  اذ  ای  مهّللا  . » 3

تروص یفیحـصت  هابتـشا و  نارـشان ، ای  نابتاک  يوس  زا  هک  دراد  لامتحا  تسا و  هدمآ  ًادئاق »  » هژاو اعد ، یلـصا  ياه  هخـسن  رد  - 1
: دـنا هدـش  روآدای  نآ  يارب  ار  یهوجو  تسا و  حیحـص  هژاو  نیا  هک  دـندقتعم  یخرب  هتبلا  .تسا  هتفای  رییغت  دـعاق  هب  دـئاق  هتفرگ و 

وه : » دـیوگ یم  برع  .دـشاب  هدـش  هتفرگ  هنم » برق   » يانعم هب  نـالف » نم  دـعقأ  نـالف   » تراـبع زا  هژاو  نیا  هک  دراد  لاـمتحا  فلا :
.تسا هنم » مهدـعبأ   » ياـنعم هب  مهلفـسأ » وأ  مهفرطأ  وه  : » دـیوگ - یم یتقو  لـباقم ، رد  و  ربکـألا » ّدـجلا  یلإ  مهبرقأ  يأ : مهدـعقأ ،

«. هد ياج  دوخ  برق  ماقم  رد  ار  ترـضح  نآ  اراگدرورپ ! : » دوش یم  نینچ  انعم  سپ  ًابیرق .»  » ینعی ًادـعاق » ، » ناـیب نیا  قبط  نیارباـنب 
تسا و هاگ  هیکت  نمأم و  زا  هیانک  تروص ، نیا  رد  .دشاب  هیاپ  ساسا و  يانعم  هب  و  هدعاق »  » زا قتشم  هژاو ، نیا  هک  دراد  لامتحا  ب :

بانج عارـصم  .دـنا  هتفرگ  ردـپ  ینعی  بأ »  » ياـنعم هب  ار  دـیعق » ، » تغل رد  یهاـگ  .دـسر ج : یم  رظن  هب  لوا  هجو  زا  رتهب  هجو ، نیا 
زا هیانک  اعد  زا  شخب  نیا  انعم ، نیا  هب  هجوت  اب  هل .» امتنأ  يذـلا  هللا  مکدـیعَق  : » دـیوگ یم  هک  تسا  روهـشم  هراب  نیا  رد  مه  قدزرف 

« دیعق (( » دیعق لامشلا  نع  نیمیلا و  نع   )) هفیرش هیآ  ریسفت  رد  نارسفم  .تسا د : ترضح  نآ  زا  یهلا  تیامح  تظافح و  تناصح ،
ص 274. ش 16 ، راظتنا ، همانلصف  .دشاب  انعم  نیمه  هب  مه  ًادعاق »  » هک دراد  لامتحا  .دنا  هتفرگ  هدنراد  هگن  ظفاح و  يانعم  هب  ار 

.مایصلا رهش  نم  ۀلیل  ّلک  هب  متخی  اّمم  هرکذن  امیف  لصف  ص191 ، ج1 ، لامعالا ، لابقا  - 2
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یّتح ًانیعم  ًانیع و  ًانوع و  ًالیلد و  ًارـصان و  ًادـئاق و  ًاظفاح و  ًاّیلو و  هعاسلا  هذـه  یف  يدـهملا  نسحلا  نب  دّـمحم  کّیلو  نبا  کّیلول و 
(1) ًالیوط ؛ اهیف  هعّتمت  ًاعوط و  کضرأ  هنکست 

ّیلو دنزرف  ّیلو و  يارب  تسرف و  دورد  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  الاو ! تنطلـس  هبترمدـنلب و  تمظع  هوکـش و  بحاص  يا  اراگدرورپ !
ناسر کمک  نابهگن و  راکددم و  امنهار و  روای و  اوشیپ و  ظفاح و  تسرپرـس و  تعاس ، نیا  رد  يدهملا ، نسحلا  نب  دمحم  دوخ ،

«. ییامرف ینالوط  ار  وا  يدنم  هرهب  ینادرگ و  نکاس  نیمز  يور  رب  دنراد ، تبغر  لیم و  وا  هب  مدرم  هک  یلاحرد  ار  وا  ات  شاب ،

ص318. هیدهم ، هفیحص  ص130 و  نیفراعلا ، جاهنم  - 1
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اعد تارابع  حرش 

ّللا
�

َّمُه

ّصاخ ظفل  هللا »  » .دوش یم  بوسحم  ادـن  تسا و  هللا » ای   » لصا رد  مهللا »  » .میریگ یم  ددـم  مهللا »  » ظفل اـب  ادـخ  زا  اـعد  يادـتبا  رد 
.دریگ یم  رب  رد  ار  وا  تافص  همه  تسادخ و 

یم ناشن  دـیوگ ، یم  ار  ادـخ  مان  لوا  هدـننکاعد ، یتقو  .دراد  یناوارف  تاکرب  راثآ و  لاعتم ، راگدرورپ  مان  دای و  اب  يراک  ره  زاغآ 
.دیوج یم  تناعتسا  وا  زا  اهنت  دناد و  یم  روما  مامت  ببسم  ار  یهلا  ياتمه  یب  تاذ  هک  دهد 

عورش ادخ  مان  اب  ار  شنخس  مایپ و  هک  دوب  نیا  درک ، تفایرد  دنوادخ  بناج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  مه  يروتـسد  نیلوا 
«. دیرفآ هک  تراگدرورپ  مان  هب  ناوخب   » (1) قلخ ؛)) يّذلا  ّکبر  مساب  أرقا  : )) دنک

: دیامرف یم  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اب ار  نآ  درک و  - یم نایب  اراکـشآ  ار  ادخ  مان  هراومه  ربمایپ   (2) اـهب ؛ هتوص  عفری  میحّرلا و  نمحّرلا  هللا  مسبب  رهجی  هللا  لوسر  ناـک 
.دومن یم  يراج  نابز  رب  دنلب  يادص 

هیآ 1. قلع ، هروس  - 1
ص 82. ج 85 ، راونألا ، راحب  - 2
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هیلع نامیلس  ترـضح  .تسا  هدش  یم  عورـش  ادخ  مان  اب  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ياه  همان 
ادخ مان  اب  شزاغآ  هک  داتسرف  شیارب  دهده  طسوت  ار  يا  همان  هناگی ، يادخ  شتسرپ  هب  أبـس ، هکلم  سیقلب ،»  » توعد يارب  مالـسلا 

زا ریغ  دـنوش ؛ یم  زاغآ  ادـخ  مان  اب  همه  نآرق ، كراـبم  ياـه  هروس   (1) میحّرلا .)) نمحّرلا  هَّللا  مسب  ّهنا  نامیلـس و  نم  هـّنا  : )) دوـب
مالعا اب  تسا ، تمحر  هناشن  هک  ادـخ  مان  اریز  درادـن ؛ هللا » مسب  ، » راـفک هب  هناـضرتعم  باـطخ  دـنت و  نحل  رطاـخ  هب  هک  هبوت  هروس 

.درادن تبسانم  تئارب 

سپ .تخاسن  کیرـش  ار  يرگید  مان  ادخ ، مان  رانک  رد  دروآ و  نابز  هب  ار  ادـخ  مان  طقف  اهراک  عورـش  رد  هک  تفرگ  دای  دـیاب  اذـل 
.دنا كرشم  ود  ره  دننک ، یم  عورش  ار  يراک  وا  قلخ  ادخ و  مان  هب  ای  نیطالس ، ادخ و  مان  هب  هک  یناسک 

ادخ و مان  اب  و  رفک ، ادخریغ ، مان  اب  ندرک  عورش  : » تسا هتشون  نینچ  یلعا  هروس  ریسفت  لیذ  هراب  نیا  رد  هّرـس  سدق  يرهطم  دیهش 
مان  » (3) یلعالا ؛)) ّکبر  مسا  حّبـس  : )) دومرف هک  ناـنچ  .تسادخ (2)  مان  اب  اهراک  عورـش  رد  دیحوت  هکلب  .تسا  كرـش  ادـخریغ ،

تزع و بحاـص  هک  وت  راـگدرورپ   » (4) مارکالا ؛)) لـالجلا و  يذ  کـّبر  مسا  كراـبت   )) و راد » هّزنم  ار  تا  هبترم  دـنلب  راـگدرورپ 
«. تسا تکرباب  شمان  تسا ، تمارک 

مه یلئاسم  رد  هکلب  تسین ؛ ندـناوخ  نتفگ و  رد  رـصحنم  ادـخ  مان  يروآدای  هک  دوش  یم  نشور  نآرق  فلتخم  تاـیآ  هب  هجوت  اـب 
يراج نابز  رب  ار  ادخ  مان  دیاب  زین  راکش  حبذ و  نوچ 

هیآ 30. لمن ، هروس  - 1
ص102 غیلبتو ، نآرق  - 2

هیآ 1. یلعا ، هروس  - 3
هیآ 78. نمحرلا ، هروس  - 4
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مارح اذغ  نآ  دـنکن ، يراج  نابز  رب  ار  ادـخ  مان  ًادـمع  یـسک  رگا  دوش و  لالح  بسانم و  مسج ، شرورپ  يارب  ماعط  نآ  ات  تخاس 
.دوش (1) یم 

هب رگا  نانمؤم ! يا  امـش  سپ   » (2) نینمؤم ؛)) هتاـیآب  متنک  نا  هیلع  هَّللا  مسا  رکذ  اّـمم  اولکف  : )) تسا هدـمآ  نآرق  رد  لاـثم  ناونع  هب 
نآ زا  و   » (3) هیلع ؛)) هَّللا  مسا  رکذی  مل  اّمم  اولکات  الو   )) ای و  دیروخب » دش  دای  نآ  رب  ادـخ  مان  هچ  نآ  زا  دـیراد ، نامیا  ادـخ  تایآ 

« .دیروخن هدشن ، هدرب  نآ  رب  ادخ  مان  هچ 

رایـسب تیمها  زین  تسا _  حور  ياذـغ  هک  اعد _  رد  ادـخ  مان  رکذ  تسا ، مهم  مسج  ياذـغ  رب  ادـخ  مان  يروآدای  هک  هنوگ  ناـمه 
رایـسب کبـس  نیا  هب  اعد  عورـش  .دنک  یم  زاربا  ادـخ  هب  ار  دوخ  رقف  زاین و  ساسحا  اعد ، زاغآ  رد  مهللا »  » نتفگ اب  هدـننکاعد  .دراد 

نیا مدرم ! يا   » (4) ُدـیِمَْحلا ؛)) ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  ای  : )) دـیامرف یم  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  .تسابیز 
«. تسا هدوتس  زاین و  یب  دنوادخ ، اهنت ]  ] دیراد و زاین  دنوادخ  هب  هک  دییامش 

: زا تسا  ترابع  هیآ  نیا  ياه  مایپ 

(( ُساَّنلا اَهُّیَأ  ای   )) .تسین زاین  یب  ادخ  زا  سک  چیه  . 1

اَهُّیَأ ای   )) .تسا هتفرگ  رارق  هیآ  باطخ  دروم  دنک ، یم  یشکرس  اعدا و  نوچ  ناسنا  نکیل  دنریقف ؛ ادخ  لباقم  رد  تادوجوم  همه  . 2
(( ُساَّنلا

رد زین  للع  بابسا و  مامت  اما  میراد ، لوبق  ار  للع  لئاسو و  اه و  هطساو  شقن  . 3

هلأسم 2594. هّرس ، سدق  ینیمخ  ماما  هلاسر  - 1
هیآ 118. ماعنا ، هروس  - 2
هیآ 121. ماعنا ، هروس  - 3

هیآ 15 رطاف ، هروس  - 4
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(( ُِّینَْغلا َوُه   )) .دنا جاتحم  ادخ  هب  يراذگریثأت 

(( ُِّینَْغلا َوُه  ُهَّللا  َو   )) .تسادخ اهنت  لماک ، قلطم و  یعقاو و  ِینغ  . 4

دیمح ِینغ  دنوادخ ، اما  دنراد ؛ رارق  اه  تقرـس  اه و  تباقر  اه ، تداسح  اه ، تراسج  سرریت  رد  دنتـسین و  بوبحم  اینغا  ًالومعم  . 5
(( ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللا  َو   )) .تسا

(( ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا   )) .تسا شیاتس  دروم  اذل  درب ؛ یم  راک  هب  تاقولخم  هب  ندناسر  عفن  زاین و  عفر  هار  رد  ار  دوخ  يانغ  دنوادخ  . 6

هب ور  ار  دوخ  ياه  هناخ  مدرم  مییوگب  رگا  هک  هنوگ  نامه  .تسین  مدرم  هب  وا  زاین  رطاـخ  هب  مدرم ، زا  ادـخ  توعد  هک  تسناد  دـیاب 
رورغ و اب  هزرابم  ياه  هار  زا  یکی  .تسا  رون  هب  ام  زاین  هناشن  هکلب  تسین ؛ ام  هب  دیـشروخ  زاین  هناشن  توعد ، نیا  دنزاسب ، دیـشروخ 

.دربب یپ  دوخ  زاین  رقف و  لهج و  فعض و  هب  ناسنا  ات  تسادخ  هاگرد  هب  ناسنا  توعد  ربکت ،

هیعدا ارچ  تسا ؟ یهلا  تمحر  يولبات  هللا » مسب   » هک نیا  اب  تسا ، هدـشن  عورـش  هللا » مسب   » اب اـهاعد  ارچ  هک  دـننک  یم  لاؤس  یخرب 
هللا مسب   » اب اعد  نیمه  ای  هیداجس و  هفیحص  ياهاعد  ریبک ، نشوج  لیمک ، ياعد  دننامه  تراهط ، تمصع و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

؟ تسا هدشن  عورش  میحرلا » نمحرلا 

یم هکلب  مینکن ؛ زاغآ  هللا » مسب   » اـب میناوت  یمن  هیعدا  نیا  ندـناوخ  رد  اـم  هک  درادـن  تلـالد  بلطم  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 
.مییوگب باوث  ءاجر و  دصق  هب  ار  هللا » مسب   » میناوت

دنوادخ دای  ببس  هچ  ره  هکلب  دوش ؛ رکذ  هللا » مسب   » ظفل صوصخ  هک  تسین  نیا  ادخ  مان  هب  راک  عورـش  يانعم  هک  تسا  نآ  خساپ 
، ساسا نیا  رب  .دـنک  یم  تیافک  تسادـخ ، دای  مان و  زا  یکاح  هک  زین  مهللا »  » ظفل تسادـخ و  دای  مهم ، هکارچ  .تسا  یفاک  دوش ،

، دراوم نیا  همه  رد  دوش و  یم  زاغآ  ریبکت  ای  حیبست  دیمحت ، اب  هللا » مسب   » هملک ياج  هب  هیعدا  زا  یخرب 
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.تسا هتفرگ  تروص  یهلا  يامسا  زا  یمسا  هب  هجوت 

زاغآ هللا »  » مان هب  نوچ  هدش ؛ عورـش  ادخ  مان  اب  زین  یتمالـس  ياعد  نیمه  .دشاب  هدش  عورـش  ادـخ  مان  نودـب  هک  تسین  ییاعد  چـیه 
(1) دنام .» دهاوخ  هجیتن  یب  رتبا و  دوشن ، عورش  ادخ  مان  اب  هک  يراک  ره  : » دوب دهاوخن  ثیدح  نیا  لومشم  تسا و  هتشگ 

یلمع ره  رد  قیفوت  تسادـخ و  يراک  ره  رد  یعقاو  رثؤم  هک  اج  نآ  زا  تسا و  هتـسیاش  يراک  ره  رد  ادـخ  ماـن  اـب  عورـش  نیارباـنب 
.دنک ادیپ  تبثم  يریثأت  یهلا و  هناوتشپ  بیترت ، نیدب  ات  درک  زاغآ  وا  مان  اب  ار  اهراک  همه  دیاب  دراد ، وا  تساوخ  هب  مامت  ِیگتسب 

ْنُک

زا ینعی  .تسا  لاـعتم  يادـخ  زا  اـم  تساوـخرد  رگناـیب  هملک  نیا  .تسا  شاـب »  » ياـنعم هب  و  ُنوـکی » َناـک   » باـب زا  رما  لـعف  نُک » »
نیا ...ًاـظفاح .» ًاـّیلو و  : » دـنک یم  هراـشا  نادـب  يدـعب  تارقف  دـشاب !؟ هک  يارب  دـشاب !؟ هچ  .دـشاب  هک  میهاوخ  یم  لاـعتم  دـنوادخ 

ار تقیقح  کی  همه  تساوخرد ، هملک و  شـش  نیا  .دوش  یم  لماش  ار  هدننکاعد  ياه  تساوخرد  تسا و  نک »  » لعف ربخ  تارابع ،
هب تساوخرد  عون  نیا  .تسا  ناشیا  هب  ادخ  تیانع  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یتمالـس  بلط  نآ  دننک و  یم  لابند 

.دنک یم  زاین  یب  ار  وا  دشاب ، هکره  اب  تسا و  قلطم  ینغ  لاعتم ، دنوادخ  هک  تسا  نآ  لیلد 

تساوخرد هنوگ  نیا  .تسا (2)  هدش  دراو  زین  رگید  ياهاعد  رد  کبس ، نیا  هب  ظافلا و  هنوگ  نیا  اب  وا  زا  نتـساوخ  ادخ و  ندناوخ 
قح رد  مه  دوخ و  قح  رد  مه  رگید ، ياهاعد  رد 

ص 242. ج 49 ، راونألا ، راحب  - 1
دنوادـخ تردـق  .تسا  یهلا  هقلطم  تردـق  زمر  هدـمآ و  هبترم  تشه  هک  تسا  نآرق  رد  ُنوُکَیَف )) ْنُک   )) هیآ روآداـی  ظـفل  نیا  - 2

نآ نایم  هک  ار  هچ  نآ  نیمز و  ) ) اه و نامـسآ  هدارا ، کی  اـب  دـناوت  یم  دـنوادخ  هک  نیا  اـب  .دوش  یم  لاـمعا  وا  تمکح  اـب  هارمه 
رد ار  نیمز  اه و  نامـسآ  شنیرفآ  یلو  تسا ، هدروآ  نایم  هب  نخـس  تردـق  نیا  زا  ُنوُکَیَف )) ْنُک   )) هیآ رکذ  اب  دـنک و  قلخ  تساه 
رد داجیا  شنیرفآ ، تحلـصم  دشاب و  تحلـصم  اب  هارمه  دـیاب  تردـق  لامعا  هک  تسا  نآ  رگ  ناشن  نیا ، هداد و  ماجنا  هلحرم  دـنچ 

.تسا هدوب  هلحرم  دنچ 
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: مینک یم  هراشا  نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  دراد  دوجو  نامز  ّیلو  قح  رد  صوصخ  هب  نارگید ،

دوخ قح  رد  فلا )

«. شاب روای  کمک و  نم  يارب  اراگدرورپ !  (1) ًانیعم ؛ ًانوع و  یل  نک  مهّللا  _ »

«. شاب روای  رصان و  ظفاح ، ّیلو ، نم ، يارب  اراگدرورپ !  (2) ًانیعم ؛ ًارصان و  ًاظفاح و  ًاّیلو و  یل  نک  مهّللا  _ »

«. شاب نم  نابیتشپ  ایادخ !  (3) ًایّفح ؛ یب  نک  مهّللا  _ »

«. شاب نم  هارمه  يرگ  متس  نمشد  ره  اب  دروخرب  رد  ایادخ !  (4) دینع ؛ راّبج  ّلک  نم  ًاراج  یل  نک  مهّللا  _ »

نارگید قح  رد  ب )

یناسک زا  شاب  مالسلا ) اهیلع  ارهز  ترضح   ) وا قح  بلاط  اراگدرورپ !  (5) اهّقحب ؛ ّفختسا  اهملظ و  نّمم  اهل  بلاطلا  نک  مهّللا  _ »
«. دندرمش کبس  ار  شقح  دندرک و  ملظ  وا  هب  هک 

ص 270. ج94 ، راونألا ، راحب  ص264 و  هیوقلا ، ددعلا  - 1
ص213. ج84 ، راونألا ، راحب  ص404 و  مالسلا ، هیلع  اضرلا  هقف  - 2

ص246. ج95 ، راونألا ، راحب  ص376 و  ج2 ، لامعالا ، لابقا  - 3
ج73، راونألا ، راحب  ص383 ؛ ج11 ، هعیشلا ، لئاسو  ص188 ؛ یمعفک ، حابصملا ، ص50 ؛ ج5 ، بیذهت ، ص284 ؛ ج4 ، یفاک ، - 4

ص160. ص336 و ج97 ،
ص74. ج91 ، راونألا ، راحب  ص486 و  عوبسالا ، لامج  ص399 ؛ دجهتملا ، حابصم  - 5
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«. شاب نانآ  لامعا  رب  دهاش  اراگدرورپ !  (1) مهیلع ؛ دیهشلا  تنأ  نک  مهّللا  _ »

«. شابم ام  هیلع  شاب و  ام  يارب  اراگدرورپ !  (2) انیلع ؛ نکتال  انل و  نک  مهّللا  _ »

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  قح  رد  ج )

«. شاب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روای  ایادخ !  (3) ...ًانوع ؛ نالف  نب  نالفل  نک  مهّللا  _ »

«. شاب تسرپرس  ار  تدوخ  هفیلخ  اراگدرورپ !  (4) ًاّیلو ؛ کقلخ  یف  کّیلول  نک  مهّللا  _ »

؛ تسوا ظفاح  ّیلو و  هک  لاعتم  يادخ  رگید ، ترابع  هب  دوش ؟ یم  تساوخرد  هنوگ  نیا  لاعتم  دـنوادخ  زا  ماما  يارب  ارچ  یتسار  هب 
!؟ مینک اعد  دیاب  ارچ  سپ 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  تجح  ترـضح  رب  ...و ) ترـصن  تظاـفح ، تیـالو ،  ) تاـکرب تاریخ و  عاوـنا  لوزن  تساوـخرد  اـعد ، نـیا 
: اریز دوش ، یم  زین  ام  دوخ  لماش  اهاعد  نیا  هک  تسا  نآ  تساوخرد ، نیا  ياه  تمکح  زا  یکی  تسا و  فیرشلا 

، دشاب اجرب  اپ  ملاس و  ترضح  یتقو  ینعی  .تسا  ناشیا  قیرط  زا  ام  هب  هضافا  تساوخرد  ترـضح ، نآ  رب  تاکرب  لوزن  يارب  اعد  . 1
.تسا ضیف  هطساو  ناشیا  هکارچ  تسا ؛ تباث  ملاس و  یتسه ، همه 

دـینک و اعد  ترـضح  يارب  امـش  دوش  یم  ایآ  .تسام  رب  تاکرب  ناـمه  لوزن  يارب  ترـضح  ياـعد  ثعاـب  ترـضح ، يارب  اـعد  . 2
! زگره دینامب !؟ هرهب  یب  ناتدوخ 

بتارم نیرتالاب  رد  لاعتم و  دنوادخ  قلخ  نیرتهب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هچرگا  تقیقح ، رد 

ص321. ج44 ، راونألا ، راحب  ص162 و  قودص ، یلامالا ، - 1
ص52. ج83 ، راونألا ، راحب  - 2

ص258. ج99 ، راونألا ، راحب  - 3

ص340. ج86 ، راونألا ، راحب  - 4
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هتکن و نیا  تیاعر  تهج  هب  میهاوخب و  یتسه  درف  نیرتهب  يارب  ار  اـهزیچ  نیرتهب  هک  دـنک  یم  اـضتقا  اـعد  بدا  یلو  تسا ، دوجو 
.تسارهز فسوی  هجوتم  ام  هتساوخ  اهنت  اعد ، بادآ  ریاس 

َکِّیِلَوِل

دنوادخ هب  هراشا  زین  هملک  نیا  رد  فاک  فرح  دوش و  یم  هدناوخ  صاصتخا  مال  کّیلول »  » رد مال  .تسا  تسرپرس  يانعم  هب  ّیلو » »
يدهم ترضح  تیالو  رگید ، ترابع  هب  يدرک .» بوصنم  يداد و  رارق  وت  هک  یتسرپرس  اقآ و  نآ   » ینعی کّیلو »  » سپ .دراد  لاعتم 

.تسا هدومرف  بوصنم  تماما  هب  ار  ترضح  نآ  لاعتم ، يادخ  تسادخ و  بناج  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ِْرمَْألا ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  : )) تسا هدش  هدرمش  بجاو  رمالاولوا  هیآ  رد  شتعاطا  هک  تسا  یصخش  نامه  ّیلو ، نیا 
(1) ْمُْکنِم .))

زا دعب  ینعی   (3) ّیلو ؛» دعب  اندـعابت  : » دـنیوگ یم  برع  رد  هک  نانچ  .تسا (2)  رـشابم  بیرق و  کیدزن ، ياـنعم  هب  تغل  رد  ّیلو » »
نیا زا  دشابن ، اه  نآ  نیب  يا  هلـصاف  چیه  هک  يا  هنوگ  هب  مه ، هب  کیدزن  رایـسب  زیچ  ود  هرابرد  نیاربانب  .میدش  رود  ندوب ، کیدزن 

.دوش یم  هدافتسا  ظفل 

زا و  دنوادخ ، قولخم  نیرترب  وا  ساسا ، نیا  رب  .تسین  يا  هلـصاف  عنام و  ادخ  وا و  نیب  تسادخ و  نیرق  هک  یـسک  ینعی  ادـخ ، ّیلو 
.تسا رت  کیدزن  وا  هب  همه 

هعقاو ًاصوصخ  تایاور ، تایآ و  ساسارب  یمالسا ، ینید و  نوتم  حالطصا  رد  ّیلو » »

هیآ 59. ءاسن ، هروس  - 1
سییاقم مجعم  برق .» یلإ  عجار  هّلک  بابلا  ...برقلا و  ّیلولا : کلذ  نم  برق ، یلع  ّلدـی  حیحـص  لـصأ  ءاـیلا  مّـاللا و  واولا و  - » 2

ص141. ج6 ، هغللا ،
ص245. ج7 ، نآرق ، سوماق  - 3
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.تسا (1) هدمآ  تسرپرس  يانعم  هب  هالوم » ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم   » ثیدح مخریدغ و 

يارب اعد  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  ًالثم  .دـنا  هدومن  یفرعم  هملک  نیا  اب  ار  دوخ  نانیـشناج  مه  دوخ و  مه  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم 
(2) ...کّیلو .» نع  عفدا  مهّللا  : » دراد یم  هضرع  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  شدنزرف 

هک دنتسه  کیدزن  مه  هب  نانچ  نآ  هک  تسا  يزیچ  ود  يانعم  هب  تغل  رد  و  تسرپرس ، يانعم  هب  حالطـصا  رد  ّیلو  هک  نآ  هصالخ 
میرک نآرق  تایآ  رد  هک  روط  نامه  .دنیادخ  ّیلو  مه  اه  نآ  تسا و  نانمؤم  ّیلو  دنوادخ ، اذـل  .تسین  اه  نآ  نیب  يا  هلـصاف  چـیه 

(4) ...هللا .)) ءایلوأ  ّنإ  الأ   )) (3) و اونمآ )) نیذلا  ّیلو  هللا  : )) میناوخ یم 

مه ادخ  .دریذـپ  یم  رثأت  ریثأت و  وا  زا  دراد و  لاصتا  دـنویپ و  برق ، ادـخ  اب  ماما  تسا ؛ هیوس  ود  لاعتم ، دـنوادخ  ماما و  نیب  تیالو 
.تسین ریذپریثأت  دراذگ و  یم  ریثأت  اهنت  برق ، نیا  یپ  رد  اما  تسا ، ماما  کیدزن  ّیلو و 

مالسلا امهیلع  نَسَحْلا  ِنْب  ِهَّجُحْلا 

صاخ مسا  هب  رگید  یخرب  رد  (5) و  نالف » نب  نالف   » ظفل اب  نوتم  زا  یخرب  رد  شخب  نیا 

باـتک یناتـسلب  یلع  نسحم  همـالع  هدرک و  رکذ  هلأـسم  نیا  دروـم  رد  یلـصفم  ثحب  ص369 ) ج1 ،  ) ریدـغلا رد  ینیما  همـالع  - 1
نآ يدورامرگ  يوسوم  یـضترمدیس  ياقآ  بانج  هک  هتـشون  یلولا  یلوملا و  ینعم  یف  يوسلا  جهنلا  ناونع  اب  هراب  نیا  رد  یلقتـسم 

.تسا هدناسر  پاچ  هب  ار  نآ  ریدغ  یللملا  نیب  داینب  هدرک و  همجرت  ار 
ص409. دجهتملا ، حابصم  - 2

هیآ 257. هرقب ، هروس  - 3
ناوریپ لاح  هب  اشوخ  : » دیامرف یم  هفیرش  هیآ  نیا  هب  دانتسا  اب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسابیز  هچ  و  هیآ 62 . سنوی ، هروس  - 4

ادـخ يایلوا  اه  نآ  .دـنیوا  نامرف  عیطم  شروهظ ، ماگنه  هب  و  روهظ ، رظتنم  شتبیغ  رد  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ماـما 
ص309. ج2 ، نیلقثلا ، رون  ص176 و  ج2 ، نیدلا ، لامک  یمغ .» هن  دنراد و  یسرت  هن  دنتسه ،

«. نسحلا نب  هجحلا  وگب : نالف  نب  نالف  ياـج  هب  : » تسا هدـش  حیرـصت  یقرواـپ  رد  اـما  هدـمآ ، تراـبع  نیا  بیذـهت  باـتک  رد  - 5
و ح21 ) ص396 ، ج7 ، هادـهلا ، هابثا  كر : ) )) هتـسشن ترـضح  مان  ياج  هب  نالف » نب  نالف  ، » تایاور زا  یخرب  رد  هک  تسا  ینتفگ 

يارب اعد  نیا  هک  دـنا  هداد  لامتحا  یخرب  اذـل  .تسا  هدومرف  یفرعم  هملک  نیمه  اب  ار  دوخ  ماما ، زین  نیفـص » زا  یمخز   » ناتـساد رد 
مامالا ثیداحا  مجعم  رد  ًالثم  .تسا  هدـش  هداد  لاـمتحا  نیا  اـهاعد  زا  یخرب  صوصخ  رد  هک  روط  ناـمه  دـشاب ، يرـصع  ره  ماـما 

( ...کتفیلخ کیلو و  نع  عفدا  مهللا   ) مالـسلا هیلع  اضر  ماما  ياعد  هرابرد  ص174 ) ج4 ،  ) فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا 
ّلک یف  ۀعاطلا  ضرتفملا  مامإلا  اهب  دصقی  رمألا  بحاصل  اّهنأ  يورملا  يرخألا  هیعدألا  ضعب  ءاعدلا و  اذـه  ّنأ  رهاظلا  : » تسا هدـمآ 
چیه دوصقم  لصا  رد  میریذپب ، ار  لامتحا  نیا  هک  نانچ  هادف .» انحاورأ  يدهملا  رمألا  بحاص  انرـصع  مامإ  لمـشت  ًاضیأ  یهف  رـصع 
اهنت اعد ، نیا  دـیآ و  یم  رامـش  هب  نامز  نیا  رد  رـضاح  ماما  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  اریز  دـنک ؛ یمن  یتواـفت 
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ار فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  صاخ  مسا  هب  حیرصت  هعیش ، ياملع  زا  یخرب  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .تسا  هدمآ  ترـضح 
.میهد یم  حیضوت  رصتخم  روط  هب  نسحلا » نب  ۀجح   » بقل هرابرد   (1) دنناد ، یمن  زیاج 

ره زا  تسا  تراـبع  نآرق  ناـسل  رد  هتفر (2) و  راک  هب  میرک  نآرق  ياج  دـنچ  رد  هژاو  نیا  .تسا  ناـهرب  لـیلد و  ياـنعم  هب  تجح 
هار دـشخب و  میکحت  نآ  اـب  ار  دوخ  باوث  باـقع و  دـنک ، جاـجتحا  شیوـخ  ناگدـنب  رب  نآ ، هلیـسو  هب  لاـعتم ، دـنوادخ  هک  يزیچ 

.ددنبب ًالماک  نآ  هطساو  هب  ار  هناهب  رذع و  هنوگره 

وراد نالف  هک  دیوگب  وا  هب  رتکد  دنک و  هعجارم  رتکد  هب  دوش و  رامیب  یسک  رگا  ًالثم  .تسا  مهم  رایـسب  دنوادخ  دزن  لیلد  تجح و 
تمایق زور  رد  اما  تسا ، هدرم  وراد  نآ  رثا  رد  هک  نیا  اب  دریمب ، درف  دشاب و  هدوب  هابتـشا  وراد  ًاقافتا  دروخب و  ار  نآ  مه  وا  روخب ؛ ار 

رتکد دیوگ : یم  يدروخ ؟ ار  وراد  نیا  ارچ  دنتفگ : رگا  .دراد  تجح  هک  نیا  يارب  ارچ !؟ .دوب  دهاوخ  دیفسور 

.یسبط نیدلا  مجن  ياقآ  هلاقم  ص160 ، ش6 ، راظتنا ، همان  لصف  كر : - 1
هیآ 149. هدئام ، هروس  هیآ 165و  ءاسن ، هروس  - 2
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.تسا دیفسور  دراد ، تجح  دشاب ، هتفگ  هابتشا  ولو  دیوگب ، رتکد  یتقو  .تفگ 

تجح نوـچ  دوـشب ، بوـخ  ًاـقافتا  دروـخب و  ار  وراد  نآ  مه  ضیرم  روـخب ، ار  وراد  نیا  دـیوگب  تسین  کـشزپ  هک  یمدآ  رگا  اـما 
.تسا هایسور  اما  دراد ، تایح  یهاگ  تسا و  دیفسور  اما  دریم ، - یم مدآ  اه  تقو  یهاگ  ینعی  .تسا  هدرک  یهابتشا  راک  درادن ،

اّلَِئل َنیِرِذـْنُم  َنیِرِّشَبُم َو  ًالُـسُر  : )) دـیامرف - یم هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  .دنتـسه  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ایبنا و  اه  تجح  نیا  نیرتزراب 
هاگـشیپ رد  مدرم  يارب  ات  میداد  رارق  هدـنهد  میب  هدـنهد و  تراشب  ار  ناربمغیپ  اـم   » (1) ِلُـسُّرلا ؛)) َدـَْعب  ًهَّجُح  ِهّللا  یَلَع  ِساَّنِلل  َنوُکَی 

«. دشابن یتجح  ناشروصق ] یهاتوک و  يارب   ] دنوادخ

؛ دراذـگ یمن  یلاخ  موصعم ) ماما  ای  ربمایپ   ) دوخ تجح  زا  ار  نیمز  هاگ  چـیه  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  يرایـسب  تایاور  رد 
نیمز يور  رفن  ود  اهنت  ضرف ، هب  رگا  : » تسا هدمآ  رابخا  یخرب  رد  .دنیبن  ار  وا  مدرم ، ناگدید  دـشاب و  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  دـنچره 

یم هضرع  تفرعم  ياعد  رد  لـیلد ، نیمه  هب  تسا و  یهلا  تجح  ماـما ، اذـل   (2) تسا .» يرگید  ماما  ًاـمتح  ود  نآ  زا  یکی  دنـشاب ،
رگا هکارچ  امرف ؛ یفرعم  نم  هب  ار  تتجح  اراگدرورپ !  (3) ینید ؛ نع  تللض  کتّجح  ینفّرعت  مل  نإف  کتّجح  ینفّرع  مهّللا  : » میراد

«. موش یم  هارمگ  منید  رد  مسانشن ، ار  وت  تجح 

« هللا تجح   » ای تجح »  » هک یماگنه  .تسه  مه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هصاـخ  باـقلا  زا  تجح »  » فیرـش ظـفل 
.ددرگ یم  فرصنم  یهلا  تجح  نیرخآ  دای  هب  اهرکف  اه و  نهذ  دوش ، یم  هتفگ 

هیآ 165. ءاسن ، هروس  - 1
ص 253. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2

ص28. ج2 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  - 3
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هّجح انأ   » مه ناشیا  يرتشگنا  شقن  .دوش  یم  دای  ترضح  نآ  زا  ینارون  بقل  نیمه  اب  زین  تایاور  تارایز و  هیعدا ، زا  يرایـسب  رد 
.تسا  (1) هتصلاخ » هللا و  هّجح  انأ   » يرگید تیاور  هب  و  هللا »

مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  قحرب ، ياوشیپ  نیمهدزاـی  دـنزرف  ناـیملاع و  راـگدرورپ  تجح  نیرخآ  یهلا و  تجح  وا  يرآ !
رّونم دوخ  رون  اب  ار  ناهج  تشاذگ و  دوجو  هصرع  هب  اپ  يرمق  يرجه  لاس 255  ِنابعش  همین  هاگرحس  رد  یمارگ  دولوم  نیا  .تسا 

یم مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  رتخد  نوتاخ ، همیکح  هلمج  زا  دـننک ؛ یم  دـییأت  ار  ماما  نآ  ندـش  دـلوتم  هک  دراد  دوجو  یتایاور  .درک 
: دیوگ

نابعـش همین  بش  هک  بشما  ناج ! همع  دومرف : نم  هب  داتـسرف و  نم  لاـبند  هب  ار  یـسک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  ترـضح 
يور رب  راگدرورپ  تجح  وا  دزاس و  یم  رهاظ  ار  تجح  بشما  یلاعت ، كرابت و  يادـخ  هک  یتسرد  هب  .شاـب  اـم  دزن  راـطفا  تسا ،

...تسا (2) نیمز 

ِهِئا�بآ �یلَع  ِهْیَلَع َو  َکُتا�وَلَص 

نّولُصی هتکئالم  هللا و  ّنإ   )) هفیرـش هیآ  هب  هجوت  اب  .تسا (3)  ناشیا  رب  نداتسرف  دورد  ترـضح ، نآ  نارظتنم  فیلاکت  فیاظو و  زا 
: هک دوش  یم  نشور   (4) ...یبنلا )) یلع 

نداتسرف يانعم  هب  دوش ، هداد  تبسن  لاعتم  دنوادخ  هب  نداتسرف  تاولص  هاگره  فلا )

بقل 38. ص68 ، بقاثلا ، مجن  - 1
ص2. ج51 ، راونألا ، راحب  ص424 و  ج2 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  - 2

.مکی لهچ و  هفیظو  ص373 ، ج2 ، مراکملا ، لایکم  كر : - 3
هیآ 56. بازحا ، هروس  - 4
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.تسا (1) تمحر  بلط  يانعم  هب  ددرگ ، بوسنم  نانمؤم  ناگتشرف و  هب  هاگره  تمحر و 

ربمایپ رب  هتـسویپ  هشیمه و  لاعتم ، دنوادخ  هک  دوش  یم  هدیمهف  تسا ، رارمتـسا  رب  لیلد  عراضم و  لعف  هک  نّولـُصی ))  )) ریبعت زا  ب )
.دتسرف (2) یم  دورد  تمحر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تکرب تمحر و  نداتـسرف  يانعم  هب  ناشیا ، یمارگ  ناردپ  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  رب  یهلا  تاولـص  نیاربانب ،
.تسا نانآ  رب  نارک  یب 

رد هک  تساـبیز  هچ  (3) و  نیرهاطلا » هئاـبآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  : » میراد یم  هضرع  ار  مـالک  نیمه  هباـشم  زین  دـهع  ياـعد  رد 
ارحـص و هوک و  رد  نیمز ، برغم  قرـشم و  رد  نمؤم ، نانز  نادرم و  همه  بناج  زا  هک  میهاوخ  یم  لاعتم  دـنوادخ  زا  دـهع  ياـعد 

دراد هطاحا  نآ  رب  هچ  نآ  ردق  هب  یهلا و  تاملک  شرع و  هزادنا  تعـسو و  هب  وا ، ردام  ردپ و  هدننکاعد و  بناج  زا  ایرد و  تشد و 
.دتسرفب تاولص  ترضح  نآ  رب  تیاهن ) یب  ینعی  )

: میراد یم  هضرع  رطف  دـیع  زور  ياـعد  رد  مئاـقلا .» كرمأ  ّیلو  یلع  ّلـص  مهّللا و  : » میهاوخ یم  دـنوادخ  زا  زین  حاـتتفا  ياـعد  رد 
کتّجح و یلع  ّلص  مهّللا  : » میهاوخ یم  لاعتم  راگدرورپ  زا  هبدـن  ياعد  رد  هعمج  ره  هاـگپ  رد  رظتنملا .» کـّیلو  یلع  ّلـص  مهّللا  »

(4) کئایلوأ .» نبا  کّیلو و  یلع  ّلص  مهّللا  : » مییوگ یم  مه  تاولص  ياعد  رد  كرمأ .» ّیلو 

زا ادج  دنوادخ  هک  دیامرف  یم  میرک  نآرق  اریز  تسا ؛ حضاو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  رب  ادخ  نداتـسرف  تاولص 
ُُهتَِکئاَلَمَو ْمُْکیَلَع  یِّلَُصی  يِذَّلا  َوُه  : )) دتسرف یم  تاولص  نانمؤم  رب  ناگتشرف 

.لص هژاو  لیذ  تادرفملا ، - 1
ص527. ج5 ، هعماجلا ، هرایز  حرش  یف  هعطاسلا  راونألا  هفیرش و  هیآ  لیذ  هنومن ، ریسفت  كر : - 2

.تسا هدش  رکذ  يدیفم  بلاطم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  رب  تاولص  هب  عجار  دهع ، ياعد  حرش  باتک  رد  - 3
ص388. هیدهم ، هفیحص  ص45 و  دهجتملا ، حابصم  - 4
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هب اه  یکیرات  زا  ار  امش  ات  دتسرف  یم  دورد  امش  رب  دوخ  ناگتـشرف  اب  هک  تسا  یـسک  وا   » (1) ِروُّنلا ؛)) َیلِإ  ِتاَُملُّظلا  َنِم  ْمُکَجِرُْخِیل 
«. دروآرب ییانشور  يوس 

هّرـس سدق  ییابطابط  همالع  موحرم  زا  .تسا  یهلا  تمحر  جاتحم  زین  وا  اریز  دـیآ ؛ یم  رامـش  هب  تمحر  زین  موصعم  رب  یهلا  دورد 
: دندومرف ناشیا  میتسرفب .»؟ تاولص  وا  رب  دیاب  ارچ  سپ  درادن ، يزاین  تاولص  دورد و  هب  موصعم   » هک دندرک  لاؤس 

ربمایپ رب  هک  میهاوخ  یم  وا  زا  مینک و  یم  ضرع  ادخ  هب  هکلب  مینک ؛ یمن  ادها  يزیچ  نامدوخ  زا  ًالوا  میتسرف ، یم  ام  هک  یتاولـص  »
هلا سدـقا  تاذ  هب  یلو  دنتـسین ، جاـتحم  اـم  هب  تبـسن  نادـناخ  نیا  هچرگ  ًاـیناث  .دتـسرفب  هژیو  تمحر  مالـسلا  مـهیلع  شنادـناخ  و 

.دوش لزان  نانآ  رب  یهلا  ضیف  ًامئاد  دیاب  دندنمزاین و 

کِلم شیاه  هویم  اه و  لگ  همه  هک  یغاب  رد  هک  ینابغاب  هک  نآ  دننام  .مینک  یم  کیدزن  نادناخ  نیا  هب  ار  دوخ  تاولص ، نیا  اب  ام 
بحاص روضح  هب  دنک و  هیهت  غاب  زا  لگ  هتـسد  کی  دیع  زور  دریگ ، یم  قوقح  غاب  بحاص  زا  دـنک و  یم  راک  تسا ، غاب  بحاص 

.تسا نابغاب  بدا  هناشن  لمع  نیا  .دوش  یم  ًاملسم  هن ؟ ای  دوش  یم  غاب  بحاص  هب  برقت  بجوم  وا  لمع  ایآ  .دربب  غاب 

بتارم رب  هک  مینک  یم  تلئسم  هلا  سدقا  تاذ  زا  هکلب  میرادن ؛ يزیچ  نامدوخ  زا  هک  ام  ّالإ  دنک و  یم  تباث  ار  ام  بدا  مه  تاولص 
(2) تسا .» برقت  ام  يارب  بدا  ضرع  نیمه  و  دیازفیب ، ناراوگرزب  نیا  تاجرد  و 

رب نداتسرف  دورد  رد  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هئابآ » یلع  و   » ترابع زا  تسا  رکذ  هب  مزال 

هیآ 43. بازحا ، هروس  - 1
ص78. یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  رضحم  رد  اه  خساپ  اه و  شسرپ  اه ، هیصوت  - 2
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تلاسر و طخ  همادا  تقیقح ، رد  ترـضح  نآ  .دـش  لفاغ  ناشیا  دادـجا  ابآ و  زا  دـیابن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما 
: دنتسه ییالاو  ماقم  شزرا و  ياراد  نوقباس  مالسا  هاگدید  رد  .تسا  تیالو 

.(1) (( نوبرقملا کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلا  و  ))

، رارسا .تسین  لوبقم  نآ ، نودب  زامن  تسا و  هعیش  صوصخ ، هب  مالسا و  راعش  مالسلا ، مهیلع  وا  نادناخ  ربمایپ و  رب  نداتسرف  دورد 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  یتیاور  رد  .تسا  رایسب  اعد  ماقم  رد  ًاصوصخ  تاولص ، دیاوف  راثآ و 

ود زا  یکی  هک  تسین  نینچ  ناحبـس  يادخ  تسا و  باجتـسم  ییاعد  تاولـص ، اریز  .دینک  تاولـص  اب  هارمه  ار  دوخ  تجاح  اعد و 
.دنک (2) در  ار  يرگید  دروآرب و  ار  تجاح 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح 

هد تخاس و  دهاوخ  فرط  رب  وا  زا  ار  اطخ  هد  زین  داتسرف و  دهاوخ  دورد  راب  هد  وا  رب  ادخ  دتـسرف  تاولـص  راب  کی  نم  رب  سک  ره 
.درب (3) دهاوخ  الاب  ار  وا  هجرد 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .تسا  تمایق  نازیم  رد  نمؤم  کین  لامعا  ندش  نیگنس  ببس  اعد و  تباجتسا  دیلک  تاولص ،

یمن هک  يدرف  ره   (4) ابنذ ؛ بونذلا  مدهت  اهناف  دمحم  لآ  دـمحم و  یلع  تاولـصلا  نم  رثکیلف  هبونذ  هب  رفکی  ام  یلع  ردـقی  مل  نم 
.دنک یم  دوبان  ار  ناهانگ  تاولص  اریز  دتسرفب ؛ تاولص  دایز  دزادرپب ، ار  شناهانگ  هرافک  دناوت 

.10 هیآ هعقاو ، هروس  - 1
ص662. ج2 ، راحبلا ، هنیفس  - 2

 . ص 377 ج 5 ،  لئاسولا ، كردتسم  - 3
ص47. ج91 ، راونألا ، راحب  - 4
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هدومرف يرگید  ثیدح  رد  ناشیا   (1) دوش .» یم  ربق  تینارون  ببس  نم ، رب  نداتسرف  تاولص  : » دومرف زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
هدمآ یتایاور  رد   (2) دوش .» یم  ناتلامعا  دشر  یکاپ و  راگدرورپ و  تیاضر  اعد و  تباجتـسا  ببـس  نم ، رب  امـش  تاولـص  : » تسا

، تمایق زور  رد  دنتسرف و  یم  تاولص  وا  رب  مه  ناگتشرف  ادخ و  دتسرفب ، تاولـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  سک  ره  هک  تسا 
.تسا (3) هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دارفا  نیرت  کیدزن  زا 

يارجم وا  نوچ  دـسر ؛ یم  مه  نارگید  هب  دوش ، لزان  ترـضح  هب  تمحر  یتقو  هک  تسا  نآ  تاولـص  دـیاوف  ياـهزار  زا  یکی  اـما 
هب سپـس  دوـش و  لزاـن  تسا _  هصاـخ  تمحر  هک  ناـشیا _  رب  تسخن  دـیاب  دـسرب ، نارگید  هب  يریخ  دـهاوخب  رگا  تسا و  ضیف 

.دسرب نارگید 

: دنا هدومرف  هراب  نیا  رد  هّرس  سدق  ییابطابط  همالع  موحرم 

.دسرب ام  هب  نانآ  زا  ات  تسرف  ورف  نانآ  يارب  ار  تتمحر  ایادخ  هک  تسا  نیا  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  يانعم 
نیا تباجا  مزلتسم  تمحر ، بلط  نیاربانب ، .دسر  یم  نارگید  هب  سپـس  دراب و  یم  نادناخ  نیا  رب  ادتبا  درابب ، یتمحر  دهاوخب  رگا 

.تساعد (4)

نآ راثآ  دوش و  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  رب  یهلا  تمحر  لوزن  بجوم  هک  تسا  یتاولـص  اـعد  زا  زارف  نیا 
: تسا هدمآ  زین  سدقم  بادرس  ترایز  رد  هک  روط  نامه  دوش ؛ یم  زین  نایناهج  هجوتم 

اهب عفرت  هتجهب و  اهب  حضوت  هتّجح و  اهب  رهظت  هولص  هیلع  ّلص  ّمهّللا 

ص70. ج94 ، راونألا ، راحب  - 1
ص 64. ج 91 ، راونألا ، راحب  - 2
ص 64. ج 91 ، راونألا ، راحب  - 3
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اهب یمـست  هردـق و  اهب  عفرت  هرـصن و  اهب  ّزعت  هناینب و  اهب  یّلعت  هناکم و  اهب  فّرـشت  هناهرب و  اهب  مّظعت  هناطلـس و  اـهب  دـّیؤت  هتجرد و 
لثم ناکملا  اذـه  یف  هغّلبت  ًامامإ و  نیقّتملل  هلعجت  ًامارکإ و  اهب  هدـیزت  هتوعد و  اهب  ّزعت  هترـصن و  اهب  رثکت  هتملک و  اهب  رهظت  هرکذ و 

ار شلیلد  تجح و  هـک  تـسرف  دورد  وا  رب  روـط  نآ  اـهلاراب !  (1) هدـیدج ؛ یلبیال  ًامالـس  ًهّیحت و  اّنم  ناکم  ّلـک  یف  ناوـألا و  اذـه 
لـیلد و ینک و  تیوـقت  دـییأت و  ار  شتنطلـس  يربـب و  ـالاب  ار  شا  هـجرد  ینادرگ و  ناـیامن  ار  شا  یگزاـت  یناـمداش و  و  راکـشآ ،
ار وا  شزرا  ینادرگ و  گرزب  لماک و  ار  وا  يرای  و  هبترم ، دـنلب  ار  وا  ناینب  ساسا و  و  فیرـش ، ار  شهاگیاج  مظعم و  ار  شناـهرب 

يدـنم تزع  شا ، يراـی  شیازفا  ثعاـب  وـت  دورد  نـینچ  مـه  ینادرگ ؛ راکــشآ  ار  شا  هـملک  و  رادوـمن ، ار  شداـی  ینک و  رت  شیب 
مالس وا  هب  ام  زا  يرگید  ياج  ره  رد  هظحل و  نیا  اج و  نیا  رد  .دوش  ناراگزیهرپ  يارب  وا  ندش  اوشیپ  شتمارک و  شیازفا  شتوعد ،

.ددرگن هنهک  نآ ، دیدج  هک  ناسرب  يا  هژیو  مارتحا  و 

تایبدا رد  .تسین  تمکح  یب  هئابآ ) یلع  هیلع و  کتاولـص   ) زارف نیا  رد  یلع »  » هفاضا فرح  رارکت  و  تاولـص »  » ظفل ندمآ  عمج 
يدهم ماما  يارب  ار  یهلا  ياه  تمحر  راب  کی  هدننکاعد ، ینعی  تسا .» لماع  رارکت  مکح  رد  رج  فرح  رارکت  : » تسا هدمآ  برع 

یم بلط  زین  ناشیا  دادجا  ابآ و  يارب  ار  ياه  تمحر  نیا  یلع »  » ظفل رارکت  اب  هرابود  دهاوخ و  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
.دنک

مهللا : » مییوگ یم  ینعی  دوش ؛ یمن  رارکت  یلع »  » ظفل تسا و  درفم  تاولـص  هژاو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ربماـیپ و  رب  تاولـص  رد 
نیموصعم يارب  راب  کی  و  رضاح ، ّیح و  ماما  يارب  راب  کی  یهلا  ياه  تمحر  مامت  اعد  نیا  رد  اما  دمحم .» لآ  دمحم و  یلع  ّلص 

مالسلا مهیلع  یلبق 

ص 418. رئازلا ، حابصم  - 1
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.دوش یم  تساوخرد 

ار اه  ضیف  اه و  تکرب  اه ، تمحر  عونت  فیاظو ، عونت  نیا  هتـشاد و  هدـهع  رب  ینّیعم  صاخ و  هفیظو  یماما  ره  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
مهیلع همئا  ریاس  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يارب  ار  اه  نآ  مامت  تاولص ، ِعمج  ظفل  نتفگ  اب  هدننکاعد  دبلط ، یم 

.دوش یم  راتساوخ  ناهاوخ و  مالسلا 

ِهَعا�س ِّلُک  یف  ِهَعا�ّسلا َو  ِذ�ه ِه  یف 

نیریش و تاظحل  رد  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ترـصن  یتمالـس و  لاعتم ، راگدرورپ  زا  هدننکاعد  شخب ، نیا  رد 
همه رد  اراگدرورپ ! : » دـیوگ یم  دوش و  یم  يرت  عیـسو  قفا  هجوتم  تقیقح ، رد  دـنک و  یم  بلط  ماـیا  ریاـس  دوخ و  ياـعد  يونعم 

«. نادرگب ماما  نیرخآ  لاح  لماش  ار  تنارک  یب  فطل  تیامح و  ترصن ، یتمالس ، تاظحل ، نارود و  اه ، نامز  تاعاس ،

رگنایب ۀعاس » لک  یف   » ترابع دراد و  هراشا  تاردـقم  تاریخ و  تاکرب ، لوزن  بش  ردـق و  بش  هب  اعد ، نیا  رد  ۀـعاسلا » هذـه  یف  »
هجوت نمض  هدننکاعد  .تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يارب  یگشیمه  ياعد  هجوت و  ینعی  رظتنم ، یگشیمه  هفیظو 

.دراد هجوت  زین  هدنیآ  هب  شلاح ، نامز  هب 

عیـسو زین  شیانمت  تساوخرد و  دنک ، یم  هدهاشم  ار  وا  فطل  مرک و  تعـسو  دوش و  یم  انـشآ  یهلا  تمحر  يایرد  اب  ناسنا  یتقو 
هن نینچ  مه  .دیآ (1)  یم  مشچ  هب  رایسب  ...و  ًادبا  ًامئاد ، ًادمرس ، ًاعباتتم ، ًاریثک ، لثم  یظافلا  تارایز ، هیعدا و  رد  نیاربانب  .ددرگ  یم 

: دراد یم  هضرع  یهلا  تمحر  هب  نامیا  اب  هکلب  دنک ، یم  اعد  دوخ  بناج  زا  اهنت 

هللا و شرع  هنز  تاولـصلا  نم...اهلبج  اهلهـس و  اهبراغم ، ضرألا و  قراـشم  یف  تاـنمؤملا  نینمؤملا و  عیمج  نع  ...اـنالوم  غّلب  مهّللا 
ام هتاملک و  دادم 

ص157. ج99 ، راونألا ، راحب  - 1
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اه و قرـشم  رد  هک  نمؤم  نانز  نادرم و  یمامت  يوس  زا  ...اـم  يـالوم  هب  ناـسرب  ادـنوادخ !  (1) ...هباتک ؛ هب  طاـحأ  هملع و  هاـصحأ 
هچ - نآ و  قح ، تاملک  هزادنا  هب  دنک و  يربارب  ادخ  شرع  اب  هک  یتیحت  دورد و  ...دنتسه  اه  هوک  ارحـص و  رد  نیمز و  ياه  برغم 

....دشاب تسا ، هتفرگ  رب  رد  قح  شنیرفآ  باتک  دنک و  یم  اصحا  ادخ  ملع 

: میناوخ یم  هفرع  زور  ياعد  رد  هنومن ، يارب  .تسا  هدش  دراو  زین  رگید  هیعدا  رد  زارف  نیا  دننام 

مهیلع دمحم  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ !  (2) هریثک ؛ هّیحت  هعاسلا  ّلک  یف  هعاسلا و  هذـه  یف  ...هتیب  لهأ  یلع  دّـمحم و  یلع  ّلـص  مهّللا 
!. ناسرب ناوارف  دورد  تاعاس  همه  تعاس و  نیا  رد  مالسلا 

: میراد یم  هضرع  زین  هعماج  تارایز  زا  یکی  رد 

(3) مالـسلا ؛ مهنم  انیلع  ددرا  مالـسلا و  اّنم  نامز  نیح و  ناوأ و  تقو و  ّلک  یف  هعاسلا و  هذـه  یف  مهداسجأ  مهحاورأ و  غّلبف  مهّللا 
ناسرب و مالس  ام  هیحان  زا  اه  نامز  اه و  تقو  مامت  هظحل و  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  همئا  رهطم  ياه  ندب  كاپ و  حاورا  هب  اراگدرورپ !

.نادرگرب ام  هب  مه  ار  اه  نآ  مالس 

زا يّربـت  هنیمز  رد  اـه  تساوخرد  هنوگ  نیا  دـیآ ، یم  رامـش  هب  عیـشت  بهذـم  تاـبجاو  زا  ّیلوـت  دـننام  زین  يّربـت  هک  ییاـج  نآ  زا 
رب نعل  شخب  رد  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  رد  هنومن ، ناونع  هب  .تسا  هدـش  سکعنم  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد 

: میراد یم  هضرع  وا  نانمشد 

لک یف  هعاسلا و  هذه  یف  باذعلا  مهیلع  دّدج  کلتاق و  هللا  نعل  »

.دهع ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 1
ص181. ج95 ، راونألا ، راحب  - 2
ص156. ج99 ، راونألا ، راحب  - 3
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«. دیامرف دیدجت  تاعاس  مامت  تعاس و  نیا  رد  ار  باذع  دنک و  تنعل  ار  تلتاق  دنوادخ   (1) هعاس ؛

: دهاوخ یم  لاعتم  دنوادخ  زا  مه  مالسلا  هیلع  داجس  ماما 

قیفوت نم  هب  ایادخ !  (2) يِراَهَن ؛ ِتاَعاَس  ْنِم  ٍهَعاَس  ِّلُک  ِیف  َو  ِیْلَیل ، ِءاَنآ  ْنِم  یًنِإ  ِیف  َو  ِیتاَوَلَـص ، ِرَابْدَأ  ِیف  اَمُهَرْکِذ  ِینِْـسُنت  اـَل  َّمُهَّللا 
اعد مردام  ردپ و  هب  يزامن  ره  رـس  تشپ  موشن و  لفاغ  مردام  ردپ و  دای  زا  ار  زور  تاعاس  زا  یتعاس  چـیه  هک  مشاب  يدرف  هک  هدـب 

.منک

ماـما یتمالـس  هداد و  رارق  رظندـم  ار  تاـظحل  ماـمت  وا  .تسا  هدـننکاعد  يـالاو  تمه  رگ  ناـشن  اـعد ، زا  زارف  نیا  هک  نآ  هصـالخ 
.تسا راتساوخ  لاعتم  دنوادخ  زا  اه  نامز  تاعاس و  اه و  هظحل  همه  رد  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود 

ًاّیلو

رـصع ماما  ّیلو  هک  دـهاوخ  یم  لاعتم  دـنوادخ  زا  هدـننکاعد  .تسا  تسرپرـس  يانعم  هب  ّیلو » ، » میدـش روآدای  ًالبق  هک  روط  نامه 
ار وا  تسا و  رتالاو  رتهب و  همه  زا  دوش ، راد  هدهع  ار  یـسک  تیالو  یتسرپرـس و  وا  رگا  اریز  دشاب ؛ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

(3) ایلو .)) هللااب  یفک  و  : )) دنک - یم تیافک 

: دیوگ یم  تیالو  يانعم  نایب  رد  هّرس  سدق  ییابطابط  همالع 

زا هچ  نآ  هک  يوحن  هب  تسا ، ءیش  ود  نیب  هطـساو  نتفر  نیب  زا  نآ ، يانعم  رد  لصا  اما  دنا ، هدرک  رکذ  يدایز  یناعم  تیالو  يارب 
.دنکن (4) داجیا  هلصاف  ود  نآ  نیب  تسین ، نانآ 

ص368. ج98 ، راونألا ، راحب  - 1
ياعد 24. هیداجس ، هفیحص  - 2

هیآ 45. ءاسن ، هروس  - 3
ام امهنیب  نوکیال  ) ) ثیحب نیئیـشلا  نیب  ۀـلئاحلا  هطـساولا  عافترا  هانعم  یف  لـصألا  نکل  ةریثک  یناـعم  اـهل  اورکذ  نإ  هیـالولاو و  - » 4

ص88. ج10 ، نازیملا ، امهنم .» سیل 
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: دسیون یم  تایاور  تایآ و  نوتم  رد  هتفر  راک  هب  دراوم  هب  هجوت  اب  ناشیا 

برق یکیدزن و  زا  تسا  تراـبع  هریغ ، مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  ناـیب  نآرق و  رد  نآ  لامعتـسا  دراوـم  هب  هجوـت  اـب  تیـالو  هملک 
.دریگ (1) یم  اپ  يّدصت  ریبدت و  تیمکاح و  تیکلام و  فرصت و  زا  یصاخ  عون  نآ ، ساسارب  هک  یصاخ 

یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ماما  يارب  ار  شا  یتسرپرـس  هک  دـهاوخ  یم  لاعتم  دـنوادخ  زا  زارف ، نیا  نتفگ  اب  هدـننک  اعد  ساسا ، نیا  رب 
.دهد همادا  فیرشلا  هجرف 

هللا : )) دیامرف یم  میرک  نآرق  نیاربانب  .دنتـسه  لاعتم  دـنوادخ  یتسرپرـس  جاتحم  مه  نانمؤم  یتح  اه ، ناسنا  مامت  رگید ، ترابع  هب 
«. دنا هدروآ  نامیا  هک  تسا  یناسک  تسرپرس  ّیلو و  دنوادخ ،  » (2) اونمآ ؛)) نیذلا  ّیلو 

؛ كریغ یّنلوتال  و  : » دراد یم  هضرع  ادخ  هب  شتاجانم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .دنراتـساوخ  ار  یهلا  یتسرپرـس  زین  موصعم  ناماما 
تدوخ زج  یسک  هب  ار  ما  یتسرپرس  اراگدرورپ !  (3)

دقن تموکح و  لیطعت  هیرظن  كر : فلتخم ، مولع  رد  تیالو  یحالطـصا  یناـعم  زا  رت  شیب  عـالطا  يارب  ص12 . ج6 ، نازیملا ، - 1
ص50. یمساق ، یلعدمحم  ياقآ  همان  نایاپ  نآ ،

هطـساو هب  ناـنمؤم ، رب  یهلا  تیـالو  اـی  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  اـی  هیآ ، نیا  رد  نینمؤم  زا  روظنم  هیآ 187 . هرقب ، هروـس  - 2
دوش و یم  رفن  کی  لماش  یهلا ، تیالو  سپ  نینمؤملا ؛» یلوم  انا  يالوم و  هللا  نإ  : » دومرف ریدغ  هبطخ  رد  اذـل  .تسا  ماما  رب  تیالو 
هک تسا  هدـش  حیرـصت  زین  تایاور  رد  .دـنریگ  یم  رارق  یهلا  تیالو  تحت  وا  تیالو  هطـساو  هب  نینمؤم  تسا و  لـماک  ناـسنا  نآ ،

.تسا لاعتم  دنوادخ  تیالو  همادا  رد  موصعم  تیالو  اذل  دریگ ؛ یم  تأشن  ماما  تقلخ  زا  نینمؤم  تقلخ 
ینلوت و ال و  : » دـننام .تسا  هدـش  نایب  هتـساوخ  نیا  زین  رگید  هیعدا  رد  ص501 . هیدهم ، هفیحص  ص265 ؛ ج92 ، راونألا ، راـحب  - 3

ص71. حابصملا ، «. ...كریغ یّنلوت 
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«. راپسم

(1) كریغ ؛ یلإ  انلکت  الو  : » تسا هتـساوخ  نینچ  دـنوادخ  زا  بجر  هام  ياعد  رد  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما 
«. راذگم او  تدوخ  ریغ  هب  ار  ام  اراگدرورپ !

ترابع هک  دنک  یم  نایب  فدارتم  هژاو  شش  اب  ار  هتساوخ  کی  اعد ، نیا  رد  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  ناقـشاع 
؟ تسا ّیلو »  » ظفل هژاو ، نیلوا  ارچ  .تسین  تمکح  یب  اه  هژاو  نیا  رخأت  مدقت و  اما  .نیع  لیلد و  رـصان ، دـئاق ، ظفاح ، ّیلو ، زا  دـنا 

.تسا ظافلا  ریاس  هب  تبسن  ظفل  نیا  قمع  یگدرتسگ و  تفارش ، تمظع ، نآ ، دراد و  یلیلد  تاملک ، ریاس  رب  ظفل  نیا  مدقت  ًاعطق 

اریز تسا ؛ ّیلو »  » هژاو اـه  نآ  نیرت  عماـج  نیرتراـبرپ و  هک  دوـش  یم  نشور  تاـملک ، نیا  موـهفم  رهاـظ و  هب  یلاـمجا  یهاـگن  اـب 
رارق دوخ  تسارح  ترصن و  يربهر ، تحت  دنک و  یم  ظفح  ار  وا  ًاعطق  دش ، یصخش  تسرپرـس  ّیلو و  لاعتم  دنوادخ  هک  یماگنه 

.دشاب تیعماج )  ) هلأسم نیمه  اه  هژاو  رگید  رب  ّیلو »  » ظفل مدقت  تمکح  هک  دور  یم  لامتحا  نیاربانب ، .دهد  یم 

قیالخ همه  هک  دناد  یم  هدننکاعد  ینعی  .دراد  یصاخ  یگنهامه  اعد ، ترورض  تمکح و  حور ، اب  هژاو  نیا  دربراک  هک  نآ  نمض 
یهلا یتسرپرـس  جاتحم  زین  رـصع  نیا  تادوجوم  مامت  تسرپرـس  ّیلو و  یتح  دنتـسه و  راگدرورپ  هب  جاـتحم  ریقف و  دوخ ، تاذ  رد 

هک دراد  زاین  دوخ  زا  رتالاب  یتردـق  هب  مه  تسا  نیع  لیلد و  رـصان ، دـئاق ، ظفاح ، ّیلو ، دوخ ، هک  یـصخش  رگید ، ترابع  هب  .تسا 
.تسا تایصوصخ  نیا  همه  قلاخ 

ًاظفاح و 

هک فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يارب  ار  یهلا  تیامح  تظافح و  اعد ، زا  شخب  نیا  رد  رظتنم  صخش 

ص288. هیدهم ، هفیحص  ص392 و  ج98 ، راونألا ، راحب  ص803 ؛ دجهتملا ، حابصم  ص701 ؛ حابصملا ، - 1
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.(( اظفاح (2) ریخ  هللااف  : )) تسا ظفاح  نیرتهب  دنوادخ  اریز  دنک ؛ یم  بلط   (1) تسا ، یهلا  رارسا  ظفاح 

یتسه زا  هک  یـسک   (3) اـمُهُظْفِح .)) ُهُدُؤَی  ـال  َو  : )) تسین نیگنـس  لاـعتم  دـنوادخ  يارب  یتـسه  تظاـفح  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  رد 
هدش شرافـس  یـسرکلا  هیآ  ندناوخ  ماما ، تظافح  يارب  اذل  .دنک  ظفح  تارطخ  ربارب  رد  زین  ار  ماما  دـناوت  یم  دـنک ، یم  تظافح 

.تسا

ناربمایپ هک  روط  نامه  تسا و  مدرم  نایم  رد  دراد و  یعیبط  یتایح  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  تاـیاور ، ساـسا  رب 
زا نوصم  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دـندش ، یم  راچد  تالکـشم  ای  يرامیب  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  رگید  یهلا و 

.تسا يرورض  مزال و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یتمالس  يارب  هقدص  اعد و  نیاربانب ، .تسین  لئاسم  نیا 

هب .دنا  هدرک  اعد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یتمالس  ظفح و  يارب  ادخ ، اب  دوخ  ياه  تاجانم  هیعدا و  رد  مه  ناماما 
همحا کنیعب و  هعار  و  : » دـنا هدومرف  اعد  نینچ  ماـما ، نآ  قح  رد  مالـسلا  هیلع  نیدـجاسلا  دیـس  نیدـباعلا و  نیز  ماـما  لاـثم ، ناونع 

«. امرف ظفح  دوخ  هانپ  رد  راد و  هاگن  ار  وا   (4) کظفحب ؛

نینچ ناشیا  يارب  دندومرف و  یم  رما  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يارب  ندرک  اعد  هب  هتسویپ  زین  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
: دندرک یم  اعد 

یلاعت هللا  لجع  يدهم  ماما  مه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ص868 . نانجلا ، حیتافم  نیملاعلا ؛» ّبر  رارسأ  ظفاح  ای  کیلع  مالسلا  - » 1
ص141. مالسالا ، هراشب  عدوتسا ؛» امل  ظفاحلا  : » تسا هدومرف  یفرعم  تماما  رارسا  ظفاح  ار  فیرشلا  هجرف 

هیآ 64. فسوی ، هروس  - 2
هیآ 255. هرقب ، هروس  - 3

ص204. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  مامالا  ثیداحا  مجعم  ياعد 47 و  هیداجس ، هفیحص  - 4
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هنیمی نع  هفلخ و  نم  هیدی و  نیب  نم  هظفحا  ترّوص و  تأشنأ و  تأرب و  تقلخ و  ام  عیمج  ّرش  نم  هذعأ  ...کّیلو و  نع  عفدا  مهّللا 
رود دوخ  ّیلو  تحاس  زا  ار  الب  هنوگره  ادـنوادخ !  (1) هب ؛ هتظفح  نم  عیضی  يذلا ال  کظفحب  هتحت  نم  هقوف و  نم  هلامـش و  نع  و 

زا ار  وا  و  رادـب ، ظوفحم  يا  هدومرف  يرگ  تروص  اشنا و  داجیا و  يا و  هدـیرفآ  هچ  نآ  مامت  ّرـش  زا  دوخ  هاـنپ  رد  ار  وا  ...نادرگ و 
نیب زا  ینادرگ ، ظوفحم  روط  نآ  ار  یسک  رگا  هک  یندرک  ظفح  نک ، ظفح  نییاپ  الاب و  زا  پچ و  تسار و  رس و  تشپ  ور و  شیپ 

.دورن

: مینک یم  تلئسم  نینچ  ادخ  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يارب  زین  تاولص »  » ياعد رد 

هسرحا و هلامش و  نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نم  هیدی و  نیب  نم  هظفحا  کقلخ و  عیمج  ّرـش  نم  غاط و  غاب و  لک  ّرـش  نم  هذعأ  مهّللا 
نارگمتـس و مامت  ّرـش  يدب و  نایز و  زا  ار  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما   ) وا ایادخ ،  (2) ءوسب ؛ هیلإ  لـصوی  نأ  هعنما 

ینابهگن پچ  تسار و  رـس ، تشپ  يور ، شیپ  زا  ار  وا  رادـب و  ظوفحم  دوخ  هانپ  رد  تناگدـیرفآ  همه  ناشکرـس و  اـه و  توغاـط 
.دسرن وا  هب  يدب  دنزگ و  چیه  ات  شاب  شا  هدنراد  هگن  رادساپ و  و  نک ،

اعد نینچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يارب  بجاو  زامن  ره  زا  دعب  هک  دنا  هدومرف  رما  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  نینچ  مه 
: مینک

نع هنیمی و  نع  هفلخ و  نم  هیدی و  نیب  نم  هظفحاف  نالف  کّیلو  مهّللا 

ص343 و هیدهم ، هفیحـص  ص120 ؛ نیمالا ، دـلبلا  ص307 ؛ عوبـسالا ، لامج  ص726 ؛ حابصملا ، ص409 ؛ دجهتملا ، حابـصم  - 1
.تسا هدش  لقن  توافت  یکدنا  اب  زین  نمحرلادبع  نب  سنوی  قیرط  زا  اعد  نیا  ص127 . ج2 ، مراکملا ، لایکم 

ص405. دجهتملا ، حابصم  - 2
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زا پچ و  تسار و  تمس  زا  رس و  تشپ  ور و  شیپ  زا  تدوخ ، هاگـشیپ  رد  ار  تا  ّیلو  ادنوادخ !  (1) هتحت ؛ نم  هقوف و  نم  هلامش و 
.امرفب ظفح  نییاپ  الاب و 

: دندومرف یم  اعد  هنوگ  نیا  ماما  نآ  يارب  ناشیاهزامن  تونق  رد  مه  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

ههّجوی ام  دـئاکملا  ماهـس  نم  هنع  ّدر  ...هنم و  هیلع  قفـشی  اّمم  نمأ  یف  مهّللا  هلعجا  ...نیدـتعملا و  سأب  نم  هناصح  یف  مهّللا  هلعجاف 
ناما رد  ییاهزیچ  زا  ار  وا  ایادـخ ! .دـشاب  ناما  رد  نازواجتم  ّرـش  زا  ات  هد  رارق  یهاگ  هانپ  رد  ار  وا  ادـنوادخ !  (2) هیلإ ؛ نآنشلا  لهأ 

.زاس فرطرب  دننک ، یم  باترپ  شیوس  هب  شناهاوخدب  نازوت و  هنیک  هک  ار  گنرین  ياهریت  میسرت و  یم  شیارب  نآ  زا  هک  رادب 

؟ دوش یم  اعد  ینیمز  ینامسآ و  ياهالب  همه  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تینوصم  یتمالـس و  يارب  هراومه  ارچ 
؟ درک اعد  هنوگ  نیا  رطخ ، هنوگره  زا  وا  نینزان  دوجو  ندوب  ناما  رد  ناشیا و  یتمالس  يارب  دیاب  ارچ 

.درادن تایح  ناوت  یقولخم  چیه  دشابن ، وا  رگا  .تسا  یتسه  ملاع  روحم  ضیف و  هطساو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 
.دراد دوجو  یناوارف  تایاور  هراب  نیارد  تسوا و  هب  هتسباو  یتسه  ناهج  نیاربانب 

.تسا هدش  رکذ  هجحلا » «، » نالف  » ياج هب  ریخا ، عبنم  رد  ص327 . ج1 ، هیقفلا ، رضحیال  نم  ص548 و  ج2 ، یفاک ، - 1
ص165 و 167. هیدهم ، هفیحص  ص660 و  نیمالا ، دلبلا  ص85 ؛ تاوعدلا ، جهم  ص156 ؛ دجهتملا ، حابصم  - 2
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: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

بهذ اذإف  اهلهأب ، خیـست  نأ  ضرالا  هللا  دـتوأ  انب  اهلابج ، اـهداتوأ و  ینعأ  ضرـألا  ُّرز  ّیلع  اـی  تنأ  يدـلو و  نم  رـشع  دـحا  ّینإ و 
.میتـسه نیمز  ياـهرگنل  یلع ، يا  وت  منادـنزرف و  زا  نت  هدزاـی  نم و   (1) اورظنی ؛ مل  اهلهأب و  ضرألا  تخاس  يدـلو  نم  رـشعانثإلا 

، دنورب نیمز  يور  زا  مدنزرف  هدزاود  هک  یماگنه  .دربن  ورف  دوخ  لد  رد  ار  شنانکاس  هک  هدرک  راوتسا  ار  نیمز  ام  هلیسو  هب  دنوادخ 
.دوش یمن  هداد  تلهم  اه  نآ  هب  درب و  یم  ورف  دوخ  لد  رد  ار  شنانکاس  نیمز 

: دیامرف یم  ینالوط  تیاور  کی  رد  مه  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

تخاسل اّنم  ضرألا  یف  ام  الولو  ضرألا  تاکرب  جرخی  همحرلا و  رـشنی  انب  ثیغلا و  لّزنی  انب  اهلهأب و  دـیمت  نأ  ضرألا  کسمی  انب  و 
ام هلیسو  هب  دتسرف و  یم  ار  ناراب  ام  هلیـسو  هب  دزاس و  ناشیرپ  ار  دوخ  لها  نیمز ، هک  دراذگ  یمن  ام  هلیـسو  هب  دنوادخ   (2) اهلهأب ؛
ار دوخ  لها  نیمز  دوبن ، نیمز  يور  رب  ام  زا  یماما  رگا  دزاس و  یم  جراخ  ار  نیمز  تاکرب  ام  هلیـسو  هب  دـنارتسگ و  یم  ار  شتمحر 

.درب یم  ورف  دوخ  ماک  رد 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مه  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

رحبلا جومی  امک  اهلهأب  تجامل  هعاس  ضرألا  نم  عفر  مامإلا  ّنأ  ول 

یکدنا اب   ) ص319 ج1 ، یفاـک ، ص460 و  ج1 ، هادـهلا ، تابثا  ص259 ؛ ج36 ، راونألا ، راـحب  ص136 ؛ یـسوط ، خیـش  هبیغلا ، - 1
(. توافت

ص75 ج1 ، هدوملا ، عیبانی  ص46 ؛ ج1 ، نیطمسلا ، دئارف  ص157 ؛ قودص ، یلامألا ، ص207 ؛ ج1 ، همعنلا ، مامتو  نیدـلا  لامک  - 2
ص360. و ج3 ،
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ماگنه هب   ] ایرد هک  نانچ  نآ  دـچیپ ، یم  مه  رد  ار  شنانکاس  نیمز  دوش ، هتـشادرب  نیمز  يور  زا  تعاس  کـی  ماـما  رگا   (1) هلهأب ؛
.دچیپ یم  مه  رد  ار  شنانکاس  نافوط ]

هدومن نایب  یتسه  تایح  موادـت  اب  ماما  دوجو  طابترا  هرابرد  لیلحت  هیجوت و  شـش  تیودـهم ، تماما و  باـتک  رد  یفاـص  هللا  تیآ 
نید تماما و  توبن ، ظفح  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  ظـفح  تمکح  تلع و  بلاـطم ، نیا  رب  هوـالع  .تسا (2) 

.دبای یم  ققحت  بتک  لازنا  لسر و  لاسرا  فده  دشاب ، اجرب  اپ  ملاس و  ناشیا  هک  یمادام  اریز  تسا ؛ یهلا 

: دیامرف یم  تقیقح  نیمه  هب  هراشا  اب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما   ) وا كرابم  دوجو  هطـساو  هب  ایادـخ !  (3) کنید ؛ مئاعد  کتمئأ و  هئابآ  کـلوسر و  هیف  ظـفحا  و 
.امرف ظفح  دنتسه ، تنید  ياه  نوتس  تدوخ و  هیحان  زا  بوصنم  ناماما  هک  ار  شناردپ  تربمایپ و  فیرشلا )

تـسد مامت  یتمالـس  ظفح و  يارب  اـعد  ناـشیا ، یتمالـس  يارب  اـعد  .تسا  تماـما  توبن و  تلاـسر ، طـخ  هدـنهد  همادا  ثراو و  وا 
زین اه  ناسنا  یهگناو  تسا ، هتـسب  راک  هب  يریبادـت  وا  ظفح  يارب  مه  لاـعتم  راـگدرورپ  هتبلا  .تسا  ینامـسآ  یناـیحو و  ياـهدروآ 

زا هک  دنراد  هفیظو 

رئاصب ص139 و  ینامعن ، هبیغلا ، توافت ؛) یکدـنا  اـب   ) ص34 ج23 ، راونألا ، راـحب  ص202 ؛ ج1 ، همعنلا ، مامتو  نیدـلا  لاـمک  - 1
ص508. تاجردلا ،

.112  _ 75 صص ج2 ، - 2
دراو اعد  نیدنچ  رد  زارف  نیا  ص122 . نیمالا ، دلب  ص307 و  عوبسالا ، لامج  ص726 ؛ حابصملا ، ص409 ؛ دجهتملا ، حابصم  - 3
لامک  ) .تسا هتفای  رودـص  فرـش  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  نینزان  دوجو  زا  هک  تفرعم »  » ياعد هلمج  زا  هدـش ؛

، هیدهم هفیحـص  ص316 و  ج2 ، جاجتحالا ، ص425 ؛ حابصملا ، ص411 ؛ دجهتملا ، حابـصم  ص512 ؛ ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدـلا و 
ص358.
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.دنیامن تساوخرد  یتسرد  نت  یتمالس و  شتجح  نیرخآ  يارب  لاعتم  دنوادخ 

 _ هللا ۀیقب  ترـضح  سدقم  دوجو  دنوادخ ، هک  تسا  نآ  دشاب ، رظندم  دناوت  یم  ترـضح  نآ  ظفح  يارب  اعد  رد  هک  يرگید  هبنج 
متاخ ِیـصو  نیرخآ  هچ  نآ  اریز  .دـیامرف  ظفح  هدـش ، هتـشاذگ  شا  هدـهعرب  هک  يریظن  یب  تلاسر  ماجنا  يارب  ار  هادـف _  انحاورا 

رایـسب رایـسب  تلاسر  تیلوئـسم و  دـیامن ، ادا  لماک  روط  هب  دوخ  روهظ  اب  هک  تسا  رارق  هدـش و  لّمحتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ایبنالا 
.تسا مزال  یهلا  هژیو  صاخ و  تیانع  نآ ، ماجنا  نسُح  يارب  هک  تسا  یگرزب 

هکارچ دیامرف ؛ ظفح  روهظ  نامز  رد  هچ  تبیغ و  نامز  رد  هچ  نیگنس ، راب  نیا  لمحت  يارب  ار  ناشیا  هک  میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ام 
و تسا _  مدرم  يارب  ینلع  ندش  راکـشآ  نودـب  دـنوادخ  رما  هب  هک  تبیغ _  نامز  رد  مه  تماما ، گرزب  عیادو  ندیـشک  شود  هب 
تسا و نیگنـس  رایـسب  دومرف _  دهاوخ  قّقحم  نیمز  يور  رب  ار  یهلا  يایلوا  ایبنا و  همه  يوزرآ  دیما و  هک  روهظ _  هماگنه  رد  مه 

.دراد (1) دوخ  ِیح  ّیلو  اهنت  زا  دنوادخ  هژیو  تبقارم  ظفح و  هب  زاین 

هیلع میهاربا  رب  هک  هداد  نامرف  شتآ  هب  تسا ؛ هدرک  هدافتسا  یبابـسا  لیاسو و  زا  دوخ ، يایلوا  ظفح  يارب  هراومه  لاعتم  راگدرورپ 
، دناسرب نوعرف  خاک  هب  تمالس  هب  ار  مالسلا  هیلع  یـسوم  لماح  قودنـص  هک  هداد  روتـسد  ناشورخ  دور  هب  دوش ، ناتـسلگ  مالـسلا 
، رتوبک هب  ندـینت و  روتـسد  توبکنع ، هب  شتاقولخم  فرـشا  ناج  ظفح  يارب   (2) هدرب ، نامسآ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح 

.تسا هداتسرف  شهاپس  وا و  يرای  هب  ار  کئالم  اه ، گنج  رد  هداد و  راغ  هناهد  رب  يزاس  هنال  نامرف 

ُمَحْرَأ َوُه  ًاِظفاح َو  ٌْریَخ  ُهَّللاَف  : )) تسا یهلا  تمحر  اه ، تظافح  نیا  همشچرس 

ص 254. ج 2 ،  نارظتنم ، تاجانم  - 1
.44 ات تایآ 36  میهاربا ، هروس  - 2
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ندوب مار  اـت  اـه  نامـسآ  تظاـفح  زا   (2) ْمِهِّبَر .)) ْمُکُؤَـلْکَی ...  : )) تـسا دـنوادخ  تیبوـبر  نوئـش  زا  تظاـفح ، (1) و  نیِمِحاَّرلا ))
رانک رد  .تسادخ  يوس  زا  هظحل  ره  رد  ناسنا  تظافح  عاونا  زا  يا  هشوگ  همه  اه ، بورکیم  ربارب  رد  ناسنا  ندب  ظفح  تاناویح و 

(3) نیظفاحل .)) مکیلع  ّنا  : )) دنا هدش  هتشامگ  اه  ناسنا  زا  تظافح  يارب  مه  ناگتشرف  یخرب  یعیبط ، لماوع  همه 

؛ دنتسه تظافح  هنیمز  رازبا و  یعیبط ، لماوع  مه  یهاگ  هکلب  تسین ؛ هزجعم  تروص  هب  هشیمه  یهلا  تظافح  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
َْتبَرَغ اِذا  ِنیمیلا َو  َتاذ  ْمِهِفْهَک  ْنَع  ُرَواَزت  ْتَعَلَط  اِذا  َسْمَّشلا  َيَرت  َو  : )) دوـب نینچ  فـهک  باحـصا  زا  تظاـفح  رد  هـک  هنوـگ  نآ 
ناکم تعسو  میسن و  دوجو  دیشروخ و  میقتـسم  ندیباتن   (4) ...ِهَّللا .)) ِتایآ  ْنِم  َِکلذ  ُْهنِم  ٍهَوْجَف  یف  ْمُه  ِلاـمِّشلا َو  َتاذ  ْمُهُـضِْرقَت 

.دوب فهک  باحصا  تمالس  يارب  یعیبط  لماوع  زا  راغ ،

نامز ّیلو  ظفح  يارب  هک  دنراد  هفیظو  اه  نارود  مامت  رد  اه  ناسنا  مامت  اما  دراد ، تردق  شا  یلو  ظفح  رب  لاعتم ، دـنوادخ  هچرگا 
.دوب تیبملا  هلیل  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  راثیا  یناشف ، ناج  نیا  هنومن  نیرتزراب  نیرت و  لماک  .دننک  یناشف  ناج  دوخ 

دوجو زین  یهلا  تجح  نیرخآ  دروم  رد  هتـشاد ، دوجو  هتـشذگ  يایلوا  ایبنا و  یتمالـس  ظـفح و  يارب  هک  ییاـه  هار  ناـمه  نیارباـنب 
مامت ربارب  رد  ناشیا  ظفح  يارب  شالت  هب  فظوم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  رـصع  ياـه  ناـسنا  ماـمت  اـما  دراد ؛

زا یکی  ناشیا ، يارب  اعد  .دنتسه  اه  بیسآ  ثداوح و 

هیآ 64. فسوی ، هروس  - 1
.42 هیآ ءایبنا ، هروس  - 2

.10 هیآ راطفنا ، هروس  - 3
یماگنه و  تشگ ، یم  لیامتم  تسار  فرط  هب  ناـشراغ  زا  دـمآ ، یمرب  قرـشم ] قفا  زا   ] نوچ هک  یتسیرگن  یم  ار  دیـشروخ  و  - » 4

رارق راغ ]  ] نآ زا  یئانخارف  رد  ناـنآ  و  تفر ] یم  ورف  برغم  تمـس  رد  و   ] دـیچ یمرب  نماد  ناـنآ  پچ  تمـس  زا  دـش ، یم  ورف  هک 
هیآ 17. فهک ، هروس  تسادخ .» تردق ]  ] ياه هناشن  زا  نیا  .دنتشاد 
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.تسا هفیظو  نیا  ماجنا  ياه  هار 

: دنک اعد  نینچ  زامن  تونق  رد  هک  دومرف  شرافس  لتاقم  رسپ  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

هکلسأ كدنع و  نم  سدقلا  حورب  هدّیأ  کتکئالمب و  هّفح  کلـسر و  کئایبنأ و  هب  تحلـصأ  امب  کتفیلخ  كدبع و  حلـصأ  مهّللا 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما   ) تا هفیلخ  هدـنب و  راـک  ایادـخ !  (1) ءوس ؛ ّلـک  نم  هنوـظفحی  ًادـصر  هفلخ  نم  هیدـی و  نیب  نم 

حور هب  ار  وا  هد و  رارق  شنوماریپ  ار  تناگتـشرف  يداد و  ناماس  ار  تناگداتـسرف  ناربمایپ و  راک  هچ  نآ  هب  هد  ناـماس  ار  فیرـشلا )
.دننک تظافحم  يدب  ره  زا  ار  وا  شرس  تشپ  ور و  شیپ  زا  ات  امرف  دییأت  شیوخ  يوس  زا  سدقلا 

امهیلع رفعج  نب  یـسوم  ماـما  .تشاد  دوخ  تظاـفح  تیاـمح و  تحت  مه  ار  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  رگید  لاـعتم ، دـنوادخ 
: دنا هدومرف  نینچ   (3) هُرُصنَی )) ْنَم  ُهَّللا  َّنَرُصنََیل   )) هیآ (2) و  ٍضْعَِبب )) ْمُهَضَْعب  َساَّنلا  ِهَّللا  ُْعفَد  َال  َْول  َو   )) هفیرش هیآ  ریسفت  رد  مالسلا 

مهیلع همئا  تایآ ، نیا  رد  روظنم   (4) ًاعیمج ؛ اولتقل  یلاعت  هللا  نم  مهیتأی  نأ  رمألا  مهراظتنا  مهربص و  الولو  مالعألا  مه  همئألا و  مه 
.دندش یم  هتشک  همه  دنتشادن ، ار  یهلا  رما  ندمآ  راظتنا  ربص و  رگا  دنتسه و  مالسلا 

ماما ظفح  ياه  شور  اه و  هار  زا  یکی  تقیقح  رد  راظتنا ، ربص و  ینعی  لماع ، ود  نیا 

، مراکملا لایکم  ص178 و  هیدهم ، هفیحص  ص251 ؛ ج89 ، راونألا ، راحب  ص256 ؛ عوبسالا ، لامج  ص366 ؛ دجهتملا ، حابصم  - 1
ص58. ج2 ،

هیآ 39. جح ، هروس  - 2

هیآ 40. جح ، هروس  - 3
ص340. ج1 ، تایآلا ، لیوأت  ص359 و  ج24 ، راونألا ، راحب  ص170 ؛ دئاوفلا ، زنک  ص94 ؛ ج3 ، ناهربلا ، - 4
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تسا و قح  ترضح  بناج  زا  نامرف  ندیسر  ام و  ندش  هدامآ  رظتنم  مه  وا  .دیآ  یم  رامـش  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز 
روهظ نذا  لاعتم  دنوادخ  ات  دنک  یم  ربص  دـنیب و  یم  ار  اه  بیـسآ  تفآ و  و  داسف ، هنتف و  متـس ، ملظ و  هک  تسا  لاس  رازه  زا  شیب 

.دهد

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  لاعتم ، دنوادخ  دنک ؟ یم  دیدهت  ار  ماما  دوجو  یتارطخ  بیسآ و  هچ  دنـسرپ : یم  یخرب 
!؟ میرادن ار  ماما  ظفح  تقایل  ناوت و  نایعیش  ام  ایآ  دیامرف ؟ یم  ظفح  ییاهزیچ  هچ  ّرش  زا  ار 

روطخ یسک  رت  مک  نهذ  هب  دیاش  هک  دراد  دوجو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يارب  ییاهرطخ  تفگ : دیاب  خساپ  رد 
نآ روهظ  نتخادنا  بقع  هب  يارب  ناشفادها  ندرک  ارجا  ندیـشک و  هشقن  لاح  رد  هظحل  ره  شراصنا ، ناوعا و  مامت  اب  ناطیـش  .دنک 
نآ راک  نایاپ  اب  يواسم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  هک  دـنناد  یم  بوخ  اه  نآ  اریز  دنتـسه ؛ ترـضح 

.دننک اوغا  یتحار  هب  ار  اه  ناسنا  دنناوت  یمن  رگید  دوش و  یم  مامت  اه  نآ  تلود  رمع  نامز ، نآ  رد  .تساه 

ِّبَر َلاَق  : )) داد تلهم  مولعم ، تقو  ات  ار  وا  دنوادخ  تساوخ ، تلهم  تمایق  زور  ات  دش و  هدنار  یهلا  هاگرد  زا  ناطیـش  هک  یماگنه 
ظفح يا  هدش  هدـنار  ناطیـش  ره  زا  ار  نآ  و  . » � ؛)) ِمُوْلعَْملا ِْتقَْولا  ِمْوَی  َیلِإ  َنیِرَْظنُْملا *  ْنِم  َکَّنِإَف  َلاَـق  َنُوثَْعُبی *  ِمْوَی  َیلِإ  ِینْرِْظنََاَـف 

مامالا ثیداحا  مجعم  ص376 و  ج52 ، راونألا ، راحب  ص203 ؛ هئیضملا ، راونالا  بختنم  (1) ات 38 . تایآ 36  رجح ، هروس  میدرک .»
ثیداحا ) ) مجعم ص221 و  ج63 ، راونألا ، راحب  ص240 ؛ همامالا ، لئالد  ص242 ؛ ج2 ، یشایع ، ریسفت  (2) ص197 . ج5 ، يدهملا ،

ماما روهظ  هب  مولعم » تقو  ، » مالسلا مهیلع   (3) ص198 . ج5 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا 

ات یناگتفای *  تلهم  زا  وت  دومرف : دنوادخ ] * ] هد تلهم  دش ، دـنهاوخ  هتخیگنارب  هک  يزور  ات  ارم  اراگدرورپ ! تفگ : ناطیـش ] - »] 1
، داجس ماما  زا  یتایاور  رد  مولعم .» تقو  و ]  ] زور

قداص ماما  - 2
، ثیداحا مجعم  ص321 و  ج52 ، راونألا ، راحب  ص270 ؛ رثالا ، هیافک  ص371 ؛ ج1 ، همعنلا ، مامتو  نیدلا  لامک  . � اضر ماما  و  - 3

ص201. ج5 ،
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ِّلُک ْنِم  اَهاَنْظِفَح  َو   )) هفیرـش هیآ  قادـصم  مه  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  .تسا  هدـش  لیوأت  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم 
.دنا (2) هدومرف  نایب  روهظ  زور  ار   (1) ٍمیِجَر )) ٍناَْطیَش 

یلو دنتسه ؛ هدامآ  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  زا  عافد  يارب  هک  دننک  یم  روصت  تماما  هب  نادقتعم  رگید ، يوس  زا 
يارب ار  یتارطخ  نانآ  دوخ  اسب  هچ  دـنا و  هدوبن  دنلبرـس  قفوم و  ناـحتما ، هصرع  رد  اـه  نآ  رثکا  هک  دـهد  یم  ناـشن  خـیرات  هبرجت 

.دنا هدناسر  بیسآ  دوخ  نامز  ماما  هب  نایعیش  زا  یخرب  یتح  دنا و  هدروآ  دوجو  هب  مالسا 

، دوب هدیسرپ   (3) اُونَمآ )) َنیِذَّلا  ْنَع  ُِعفاَدـُی  َهَّللا  َّنِإ   )) هفیرـش هیآ  هرابرد  هک  رامع  نب  قاحـسا  هب  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
: دندومرف

یم عافد  ام  زا  لاعتم  دـنوادخ  .میتسه  ام  دـنا ، هدروآ  نامیا  هک  ییاـه  نآ   (4) انتعیـش ؛ تعاذأ  ام  اّنع  عفادی  هللا  اونمآ و  نیذـلا  نحن 
.دننک تیذا  ار  ام  ناوریپ ، هک  یماگنه  هب  دنک ،

يرجم هتفرگ و  رارق  لباقم  فص  رد  هکلب  دـنا ، هدوبن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  عفادـم  اهنت  هن  نایعیـش ، زا  یخرب  خـیرات ، تداهـش  هب 
ار فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هک  یناسک  اسب  هچ  .دنا  هدش  ناطیش  ياه  حرط 

هیآ 17. رجح ، هروس  - 1
مامالا ثیداحا  مجعم  ص242 و  ج63 ، راونألا ، راحب  ص85 ؛ ج3 ، نیلقثلارون ، ص281 ؛ ج1 ، ناهربلا ، ص139 ؛ رابخالا ، یناعم  - 2

ص196. ج5 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا 
هیآ 38. جح ، هروس  دنک .» یم  عافد  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  زا  دنوادخ  ًاعطق  - » 3

ص382. ج23 ، راونألا ، راحب  ص171 و  دئاوفلازنک ، - 4

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  یتمالس  ياعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 80 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12452/AKS BARNAMEH/#content_note_71_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12452/AKS BARNAMEH/#content_note_71_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12452/AKS BARNAMEH/#content_note_71_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12452/AKS BARNAMEH/#content_note_71_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:72

ییارآ فص  ترضح  نآ  ربارب  رد  دنوش ، یم  هدیمان  هعیش  هک  ییاه  نآ  یلو  دننیرفاین ، ترضح  نآ  يارب  مه  يرطخ  دنـسانش ، یمن 
فیرـش عیقوت  رد  ماما  نآ  دوخ  هک  روط  نامه  .دنزاس  تحاران  ار  ناشبلق  دنیامن و  مادقا  ناشیا  ياه  هزیگنا  فادـها و  هیلع  دـننک و 

: دومرف

زا هشپ  لاب  هک  یناسک  هعیـش و  نادرخ  مک  نانادان و   (1) هنم ؛ حجرأ  هضوعبلا  حانج  هنید  نم  و  مهئاقمح ، هعیـشلا و  ءالهج  اناذآ  دق 
.دنرازآ یم  ار  ام  تسا ، رت  مکحم  نانآ  يراد  نید 

ًادئاق و 

دئاـق درب ، یم  شیپ  هب  ار  ناوراـک  دـنک و  یم  تکرح  ناوراـک  يوـلج  هک  یـسک  .تساوشیپ (2)  ربهار و  ربـهر ، ياـنعم  هب  دـئاق » »
یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  ربهر  ربهار و  لاح ، همه  رد  هک  دـهاوخ  یم  لاعتم  دـنوادخ  زا  زارف  نیا  رد  هدـننکاعد  .دوش  یم  هدـناوخ 

.دشاب فیرشلا  هجرف 

لاح هب  ار  وا  دـنکن و  یتسرپرـس  ار  ناسنا  يا  هظحل  لاعتم  دـنوادخ  رگا  .دنتـسه  راگدرورپ  تیانع  جاتحم  تادوجوم ، ماـمت  ًاـساسا 
.دوش یم  جراخ  قح  ریسم  زا  دنک و  یم  نایغط  دراذگاو ، شسفن  ياوه  دوخ و 

: تشاد یم  هضرع  زور  ره  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  ربمایپ  تاقولخم ، فرشا  نیاربانب ،

رب مشچ  کی  ایادخ !  (3) ریخلا ؛ نم  دعبأ  ّرشلا و  نم  برقأ  یسفن  یلإ  ینلکت  نإ  ّکنإف  ًادبأ ، نیع  هفرط  یسفن  یلإ  ینلکتال  ...یهلإ 
.موش یم  رود  رایسب  یبوخ  زا  کیدزن و  رایسب  يدب  هب  ینک ، راذگاو  مسفن  هب  ارم  رگا  اریز  راذگماو ؛ مدوخ  هب  ارم  ندز  مه 

ص474. ج2 ، جاجتحالا ، - 1
ص1324. ج2 ، دئارلا ، - 2

ص181. ج10 ، دئاوزلا ، عمجم  ص188 و  ج4 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  - 3
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تدوخ ریغ  هب  ار  ام  ایادخ   (1) كریغ ؛ یلإ  انلکتال  و  : » تسا هدش  لقن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  زا  مه  ییاعد  رد 
«. راذگماو

هجرف یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ّیلو  هک  دـهاوخ  یم  راگدرورپ  زا  مه ، هب  کیدزن  تاراـبع  ظاـفلا و  اـب  رظتنم ، قشاـع  هک  نآ  هصـالخ 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ّیلو  يارب  یهلا  صاـخ  تیاـنع  تساوـخرد  اـعد  نیا  حور  تقیقح ، رد  .دـنک  یتسرپرـس  ار  فیرـشلا 

.تسا فیرشلا 

ًارِصا�ن َو 

هچ تیامح  و  دسرب ، بولطم  هجیتن  هب  دناوتب  ات  دریگ  رارق  يرای  تیامح و  دروم  دـیاب  دـسرب ، ماجنارـس  هب  دـهاوخب  هک  یتکرح  ره 
!؟ تسا هدنهد  يرای  نیرتهب  قلطم و  تردق  هک  دنوادخ ، زا  رتهب  یسک 

هدومرف مزال  دوخ  رب  ار  تیامح  عافد و  نیا  دـنوادخ  .تساه  نآ  زا  عافد  نینمؤم و  ترـصن  یهلا ، ياه  تنـس  اـه و  هدـعو  زا  یکی 
یماسا .تسا  هدمآ  نایم  هب  نخـس  ادـخ  طسوت  ایلوا  ایبنا و  يرای  زا  اهراب  نآرق ، رد   (2) نینموملا .)) ُرْـصَن  اْنیَلَع  اقَح  َناک  َو  : )) تسا

: تسا رارق  نیا  زا  هدش ، اه  نآ  لاح  لماش  یهلا  ترصن  هک  ناربمایپ  زا  یخرب 

«. میداد تاجن  دندوب ، یتشک  رد  وا  اب  هک  ار  یناسک  وا و  ام   » (3) ِْکلُْفلا ؛)) ِیف  ُهَعَم  ْنَم  ُهاْنیَّجَنَف َو  : )) مالسلا هیلع  حون  ترضح  _ 

درس و میهاربا  رب  شتآ ! يا   » (4) ًامالَس ؛)) ًادَْرب َو  ِینوُک  ُران  ای  : )) مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  _ 

ص288. هیدهم ، هفیحص  ص392 و  ج98 ، راونألا ، راحب  ص803 ؛ دجهتملا ، حابصم  ص701 ؛ حابصملا ، - 1
هیآ 47. مور ، هروس  - 2

هیآ 73. سنوی ، هروس  - 3
هیآ 69. ءایبنا ، هروس  - 4
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«. شاب تمالس 

«. میداد تاجن  ار  شرسمه ] زج  هب   ] شناگتسب وا و  ام   » (1) َنیِعَمْجَأ ؛)) ُهَلْهَأ  ُهاْنیََّجن َو  ْذِإ  : )) مالسلا هیلع  طول  ترضح  _ 

فـسوی يارب  هنوگ  نیا  ام  و   » (2) ُءاشَی ؛)) ُْثیَح  اْهنِم  ُأَّوَبَتَی  ِضْرَْألا  ِیف  َفُسُوِیل  اَّنَّکَم  َِکلذَـک  َو  : )) مالـسلا هیلع  فسوی  ترـضح  _ 
«. دنیزگرب دهاوخ  یم  هک  ار  نآ  ياج  ره  هک  میداد  رارق  تنکم  نیمز  رد 

«. میداد تاجن  ار  وا  هارمه  نانمؤم  بیعش و  ام   » (3) ُهَعَم ؛)) اُونَمآ  َنیِذَّلا  ًاْبیَعُش َو  اْنیََّجن  : )) مالسلا هیلع  بیعش  ترضح  _ 

«. میداد تاجن  ار  وا  هارمه  نانمؤم  حلاص و  ام   » (4) ُهَعَم ؛)) اُونَمآ  َنیِذَّلا  ًاِحلاص َو  اْنیََّجن  : )) مالسلا هیلع  حلاص  ترضح  _ 

«. میداد تاجن  ار  وا  هارمه  نانمؤم  دوه و  ام   » (5) ُهَعَم ؛)) اُونَمآ  َنیِذَّلا  ًادوُه َو  اْنیََّجن  : )) مالسلا هیلع  دوه  ترضح  _ 

«. میداد تاجن  مغ  زا  ار  سنوی  ام   » (6) ِّمَْغلا ؛)) َنِم  ُهاْنیََّجن  َو  : )) مالسلا هیلع  سنوی  ترضح  _ 

ار یناسک  یسوم و  ام   » (7) َنیِعَمْجَأ ؛)) ُهَعَم  ْنَم  یسُوم َو  اْنیَْجنَأ  َو  : )) مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  _ 

هیآ 134. تافاص ، هروس  - 1
هیآ 56. فسوی ، هروس  - 2

هیآ 94. دوه ، هروس  - 3

هیآ 66. دوه ، هروس  - 4

هیآ 58. دوه ، هروس  - 5
هیآ 88. ءایبنا ، هروس  - 6

هیآ 65. ءارعش ، هروس  - 7
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«. میداد تاجن  دندوب ، وا  اب  هک 

«. مرب یم  الاب  دوخ  يوس  هب  مریگ و  یم  ار  وت  نم   » (1) ََّیلِإ ؛)) َکُِعفار  َکیِّفَوَتُم َو  یِّنِإ  : )) مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  _ 

«. میدوشگ يراکشآ  يزوریپ  وت  يارب  ام  انامه   » (2) ًانِیبُم ؛)) ًاْحتَف  ََکل  انْحَتَف  اَّنِإ  : )) هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  _ 

: دنتسه تقیقح  نیا  رگ  نایب  ریز  تایآ  .تسا  هداد  يرای  يرایسب  فقاوم  رد  زین  ار  نانمؤم  دنوادخ  نینچ  مه 

«. دیدوب لیلذ  هک  یلاح  رد  درک ، يرای  ردب  گنج  رد  ار  امش  دنوادخ  انامه   » (3) ٌهَّلِذَأ ؛)) ُْمْتنَأ  ٍرْدَِبب َو  ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل  َو  _ ))

«. درک لزان  نینمؤم  شربمایپ و  رب  ار  دوخ  شمارآ  دنوادخ   » (4) َنِینِمْؤُْملا ؛)) یَلَع  ِِهلوُسَر َو  یلَع  ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأ  َُّمث  _ ))

ات درک  لزاـن  ناـنمؤم  ياـه  لد  رد  ار  شمارآ  هک  تـسوا   » (5) ًاـنامیِإ ؛)) اوُدادْزَِیل  َنِینِمْؤُْملا  ِبوـُُلق  ِیف  َهَنیِکَّسلا  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُـه  _ ))
«. وش دایز  ناشنامیا 

: زا دنا  ترابع  اه  نآ  زا  یخرب  .دنک  یم  هولج  یفلتخم  ياه  تروص  هب  نانمؤم  ناربمایپ و  دروم  رد  یهلا  ترصن 

هیآ 55 نارمع ، لآ  هروس  - 1
هیآ 1. حتف ، هروس  - 2

هیآ 123. نارمع ، لآ  هروس  - 3
هیآ 26. هبوت ، هروس  - 4

هیآ 4. حتف ، هروس  - 5
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((. اْینُّدـلا ِهایَْحلا  ِیف  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ُتِّبَُثی   )) (1) ْمُِکبُوُلق ،)) یلَع  َِطبْرَِیل  َو  : )) مه هب  اـه  لد  شیارگ  تفلا و  داـجیا  _ 
(2)

تباجتـسا هب  زین  ایبنا  هروس  رد   (3) ُهُّبَر .)) َُهل  َباجَتْساَف  : )) دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هرابرد  نآرق  اعد : تباجتـسا  _ 
َو : )) میناوـخ یم  يروـش  هروـس  رد  نینچ  مـه  .تسا (4)  هدـش  هراـشا  مالـسلا  مهیلع  بویا  اـیرکز و  سنوی ، حون ، ترـضح  ياـعد 

یم باجتـسم  دـنا ، حـلاص  لمع  نامیا و  لـها  هک  ار  یناـسک  ياـعد  دـنوادخ   » (5) ِتاـِحلاَّصلا ؛)) اُولِمَع  اوـُنَمآ َو  َنیِذَّلا  ُبیِجَتْـسَی 
«. دیامرف

«. میدرک تیانع  گرزب  یتموکح  اه  نآ  هب   » (6) ًامیِظَع ؛)) ًاْکُلم  ْمُهاْنیَتآ  : )) تموکح ياطعا  _ 

«. درک يرای  ار  امش  يرایسب  عقاوم  رد  دنوادخ   » (7) ٍهَرِیثَک ؛)) َنِطاوَم  ِیف  ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل  : )) گنج رد  هبلغ  _ 

وا داتسرف و  وا  رب  ار  شمارآ  راگدرورپ   » (8) اهْوََرت ؛)) َْمل  ٍدُونُِجب  ُهَدَّیَأ  ِْهیَلَع َو  ُهَتَنیِکَس  ُهَّللا  َلَْزنَأَف  : )) بلق رب  شمارآ  هنیکس و  لوزن  _ 
هدهاشم ار  اه  نآ  دیتسناوت  یمن  هک  یهاپس  اب  ار 

هیآ 11. لافنا ، هروس  - 1
هیآ 27. میهاربا ، هروس  - 2
هیآ 34. فسوی ، هروس  - 3

88 و 90. ، 84 تایآ 76 ، ءایبنا ، هروس  اْنبَجَتْساَف .)) - )) 4
هیآ 26. يروش ، هروس  - 5

هیآ 54. ءاسن ، هروس  - 6
هیآ 25. هبوت ، هروس  - 7
هیآ 40. هبوت ، هروس  - 8
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«. درک يرای  دینک ،

«. میدرک قرغ  ار  نانآ  ِیگمه   » (1) ْمُهاْنقَرْغَأَف ؛)) : )) وا زا  ماقتنا  ای  نمشد  تکاله  _ 

هک دنوادخ  ایآ   » (2) َنِیلَْزنُم ؛)) ِهَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِهَثالَِثب  ْمُکُّبَر  ْمُکَّدُِمی  ْنَأ  ْمُکَیِفْکَی  َْنل  َأ  : )) یبیغ ياهدادـما  ناگتـشرف و  لوزن  _ 
»؟ تسین یفاک  داتسرف ، امش  يرای  هب  ار  هتشرف  رازه  هس 

«. تخادنا تشحو  بعر و  ناشیاه  لد  رد  و   » (3) َبْعُّرلا ؛)) ُمِِهبُوُلق  ِیف  َفَذَق  َو  : )) نمشد لد  رد  بعر  داجیا  _ 

«. دیایب ادخ  يزوریپ  يرای و  هک  یماگنه   » (4) ُْحتَْفلا ؛)) ِهَّللا َو  ُرْصَن  َءاج  اذِإ  : )) یهلا ترصن  هیاس  رد  يزوریپ  _ 

«. دنک ادیپ  يرترب  نایدا  یمامت  رب  ات   » (5) ِهِّلُک ؛)) ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  : )) گنهرف رکف و  شرتسگ  _ 

«. میداد تاجن  ار  یتشک  نانیشنرس  حون و   » (6) ِهَنیِفَّسلا ؛)) َباحْصَأ  ُهاْنیَْجنَأَف َو  : )) اهرطخ زا  تاجن  _ 

، راگدرورپ  » (7) َنیِِرفاْکلا ؛)) ِْدیَک  ُنِهُوم  َهَّللا  َّنَأ  َو  : )) اه هعدخ  اه و  هلیح  ندرک  یثنخ  _ 

هیآ 136. فارعا ، هروس  - 1
هیآ 124. نارمع ، لآ  هروس  - 2

هیآ 27. میهاربا ، هروس  هیآ 2 و  رشح ، هروس  - 3
هیآ 1. رصن ، هروس  - 4

هیآ 9. فص ، هروس  - 5
هیآ 15. توبکنع ، هروس  - 6

هیآ 18. لافنا ، هروس  - 7
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«. دیامن یم  رثا  یب  ار  نارفاک  گنرین 

زا .دراد  جایتحا  یهلا  ترـصن  هب  زین  ناشیا  دوخ  اما   (1) تسا ، ناروای  یب  رـصان  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هچرگا 
: اریز دنک ؛ یم  بلط  لاوحا  اه و  همانرب  همه  رد  ار  وا  يرای  ترصن و  لاعتم  دنوادخ  زا  هدننکاعد  ور ، نیا 

(2) اریصن ؛)) هللااب  یفک  و  : )) تسا ریصن  وا  اهنت  _ 

(3) ریصَّنلا ؛)) َمِْعن  یلْوَْملا َو  َمِْعن  : )) تسا رصان  نیرتهب  وا  _ 

(4) ِمیکَْحلا ؛)) ِزیزَْعلا  ِهّللا  ِْدنِع  ْنِم  الِإ  ُرْصَّنلا  اَم  َو  : )) تسارصان اهنت  وا  _ 

(5) ٍهَریثَک ؛)) َنِطاوَم  یف  ُهّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل  : )) تسا هداد  ترصن  ار  نانمؤم  اهراب  وا  _ 

(6) اْینُّدلا ؛)) ِهایَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیذَّلا  انَلُسُر َو  ُرُْصنََنل  ّانِإ  : )) تسه هدوب و  نانمؤم  ایلوا و  ایبنا ، رصان  _ 

(7) َنیِرفاْکلا ؛)) ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصنا  انَماْدقَأ َو  ْتِّبَث  : )) دوش ترصن  تساوخرد  وا  زا  دیاب  _ 

(8) ٍرْدَِبب .)) ُهَّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقل  َو  امُهُِّیلَو ...  ُهَّللا  َو  : )) تسا نانمؤم  رب  ادخ  تیالو  هناشن  یهلا ، ترصن  _ 

.دهع ياعد  نانجلا ، حیتافم  كریغ .» ًارصان  هل  دجی  نمل ال  ًارصان  كدابع و  مولظمل  ًاعزفم  مهّللا  هلعجاو  - » 1
هیآ 45. ءاسن ، هروس  - 2
هیآ 40. لافنا ، هروس  - 3

هیآ 126. نارمع ، لآ  هروس  - 4
هیآ 25. هبوت ، هروس  - 5
هیآ 51. رفاغ ، هروس  - 6

هیآ 147. نارمع ، لآ  هروس  هیآ 250 و  هرقب ، هروس  - 7
هیآ 47. مور ، هروس  - 8
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.تسا هدش  نایب  توافتم  تارابع  اب  يودهم  هیعدا  زا  يرایسب  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يارب  ترصن  تساوخرد 
زامن ندناوخ  يارب  لزنم  زا  جورخ  ماگنه  هب  نابرق ، رطف و  دیع  هعمج و  زور  رد  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  لاثم  يارب 

(1) ًازیزع .» ًارصن  هرصنا  و  وگب ... :

يرای اب  ایادـخ !  (2) كدـبع ؛ رـصنا  كرـصنب و  هدـّیأ  مهللا  : » تشاد یم  هضرع  رهظ  زاـمن  بیقعت  رد  زین  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
«. امن يرای  ار  تا  هدنب  نک و  دییأت  ار  وا  تدوخ 

: وـگب ماـش  حبـص و  ره  رد  نکم و  كرت  ار  نیا  ینک ، یم  كرت  ار  هچره  هک  دوـمرف  شرافـس  یـصخش  هب  نینچ  مـه  ترـضح  نآ 
، دوب فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تراـیز  رمع و  لوط  ناـهاوخ  هک  یـسک  هب  (3) و  ًازیزع » ًارصن  هرـصناو ، »...

(4) رصنلا .» هیفاعلا و  جرفلا و  کّیلول  لّجع  و  دنک ...« : اعد  نینچ  هک  دومرف  شرافس 

: دومن یم  اعد  نینچ  ماما  نآ  هرابرد  زین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

اب امرف و  رـصن  هب  دیؤم  ار  وا  ...هدب  ترـصن  دنم  تزع  رـصن  اب  ار  وا   (5) بعرلاب ؛ هرصنا  رصنلاب و  هدّیأ  ...زیزعلا و  كرـصنب  رـصناو 
.امن يرای  ار  وا  نانمشد ، لد  رد  بعر  داجیا 

(6) ًازیزع ؛ ًارصن  زیزعلا  كرصنب  هرصناو  : » تسا هدمآ  زین  ترضح  نآ  زا  يرگید  ياعد  رد 

ص260. هیدهم ، هفیحص  ص585 و  لامعالا ، لابقا  - 1
ص189. هیدهم ، هفیحص  ص62 و  ج86 ، راونألا ، راحب  ص27 ؛ نیمالا ، دلبلا  ص170 ؛ لئاسلا ، حالف  - 2

ص62. ج2 ، مراکملا ، لایکم  ص530 و  ج2 ، یفاک ، - 3
ص29. ج2 ، مراکملا ، لایکم  ص7 و  ج86 ، راونألا ، راحب  ص167 ؛ لئاسلا ، حالف  ص58 ؛ دجهتملا ، حابصم  - 4

ص127. ج2 ، مراکملا ، لایکم  ح507 و  عوبسالا ، لامج  - 5
ص314. هیدهم ، هفیحص  ص427 و  ج1 ، لامعالا ، لابقا  - 6
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«. امرف يرای  هناردتقم  تدنمورین ، يوق و  ترصن  هب  ار  وا 

یم بلط  ادخ  زا  هنوگ  نیا  ار  شا  هتسیاش  راگدای  يرای  ترصن و  شیاهزامن ، تونق  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  نینچ  مه 
شتشپ تا  يرای  اب  ...نک و  زوریپ  شنانمشد  مامت  رب  ار  وا  ایادخ !  (1) كرصنب ؛ هرزا  مهّللا  ددشاف  ...هاداع  نم  یلع  هرصناو  : » دیامن

«. نادرگ مکحم  ار 

«. امرف يرای  ار  وا  اهلاراب !  (2) هرصنا ؛ مهّللا  : » میراد یم  هضرع  زین  نیسای » لآ   » ترایز رد 

زین ار  تبیغ  رـصع  رد  ترـصن  هچرگا  دـشاب ؛ ترـضح  نآ  روهظ  جرف و  يانمت  عقاو ، رد  ترـصن ، تساوخرد  هک  تسین  دـیعب  هتبلا 
.دوش یم  لماش 

ًالیِلَد َو 

هدافتسا امنهار  لیلد و  ناونع  اب  یصخش  زا  دصقم ، هب  ندیسر  يارب  اه  - ناوراک هتشذگ ، نامز  رد  .تسامنهار (3)  يانعم  هب  لیلد » »
شیابیز مایق  اب  دوش و  مهارف  وا  روهظ  ياه  هنیمز  ات  دشاب  ماما  يامنهار  لیلد و  شدوخ  هک  میهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  ام  .دـندرک  یم 

.دنادرگ مکاح  ناهج  رد  ار  تلادع 

رد .دـنک  ییامنهار  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  هک  دـهاوخ  یم  لاـعتم  دـنوادخ  زا  زارف  نیا  نتفگ  اـب  هدـننکاعد 
ظافلا تالمج و  اـب  تسا _  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  يارب  یتمالـس  تساوخرد  هک  اـعد _  نیا  حور  تقیقح ،

ای تسا ، ًاّیلو »  » رب يرگید  نایب  فطع  ًالیلد »  » .دوش یم  نایب  یتوافتم 

ص156. دجهتملا ، حابصم  ص660 و  نیمالا ، دلبلا  ص85 ؛ تاوعدلا ، جهم  - 1
ص2. ج94 ، راونألا ، راحب  ص316 و  ج2 ، جاجتحالا ، - 2

ص251. ج2 ، هغّللا ، سییاقم  مجعم  ءیشلا .» یف  هرامإلا  لیلدلا : قیرطلا و  یلع  ًانالف  تللد  امهلعّتت ، هرامإب  ءیشلا  هنابإ  ...ّلد  - » 3

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  یتمالس  ياعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 89 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12452/AKS BARNAMEH/#content_note_80_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12452/AKS BARNAMEH/#content_note_80_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12452/AKS BARNAMEH/#content_note_80_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:81

.ترضح نآ  یتمالس  تساوخرد  رب  رگید  يدیکأت 

ار شنامز  ماما  هودـنا ، مغ و  یتحاران و  یـشوخان و  هک  تسا  نارگ  تخـس و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  قشاـع  رب 
تخـس نارگ و  يولبلا ؛ ینود  کب  طیحت  نأ  ّیلع  زیزع  : » تسا هدـمآ  هبدـن  ياـعد  رد  .دـشاب  شیوخ  ياـیند  مرگرـس  وا  دریگارف و 

«. دنک هطاحا  ار  وت  اهنت  الب  یشاب و  راتفرگ  وت  اهنت  هک  نم  رب  تسا 

اه ناج  اه و  لد  شخب  مارآ  هب  دیاب  اه ، شیوشت  نیا  مامت  عفر  يارب  .دوش  یم  ادیپ  بارطضا  ینارگن و  دشاب ، یقیقح  یتخـس  یتقو 
نیدنچ زور ، هنابش  ره  رد  درک و  يراشفاپ  رارصا و  یلـصا  تساوخرد  رب  ددعتم ، ظافلا  نایب  اب  تشادرب و  اعد  هب  تسد  درپس و  لد 

.دومن نایب  ار  دوخ  هتساوخ  فلتخم ، تالاح  رد  راب 

ًانْیَع َو 

اعد نیا  رد  .تسا  زاـین  صاـخ  هنّیعم و  هنیرق  هب  دروـم ، ره  رد  نیارباـنب ، .دراد  يددـعتم  یناـعم  تسا و  یظفل  كرتـشم  نیع »  » هژاو
نآ ظفاح  رظان و  نابهگن ، اه  هظحل  مامت  رد  هک  میهاوخ  یم  لاعتم  دـنوادخ  زا  اـم  .تسا (1)  هدـمآ  رظان  نابهگن و  يانعم  هب  نیع » »

(2) اننیعاب .)) کناف  کبر  مکحل  ربصا  و  : )) تسا بقارم  وا  اهنت  اریز  دشاب ؛ ماما 

يدهم ماما  يارب  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  .دـنک  یمن  دـیدهت  ار  وا  يرطخ  چـیه  دـشاب ، یـسک  نابهگن  َملاع  راگدرورپ  رگا 
] ینابهگن و   [ تیاعر دوخ ، هدـید  اـب  ار  وا  ایادـخ !  (3) کنیعب ؛ ِهِعار  و  : » دومرف یم  اـعد  هنوگ  نیا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع 

«. امرف

ص1233. ج2 ، دئارلا ، هیلع .» نیع  وه  - » 1
هیآ 48. روط ، هروس  - 2

ص204. ج3 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  ياعد 47 و  هیداجس ، هفیحص  - 3
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نآ هرابرد  املع  زا  يرایسب  هک  دراد  لفاون » برق   » هب روهشم  ثیدح  هب  هراشا  ظفل ، نیا  دیاش  : » دنا هتـشون  زارف  نیا  حرـش  رد  یخرب 
مـشچ دنوادخ ، هک  دسر  یم  یماقم  هب  لاعتم ، دنوادخ  هب  رت  شیب  هچره  برقت  اب  هدنب ، هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  .دنا  هدرک  ثحب 

زا تایاور ، یخرب  رد  هک  تسا  ببـس  نیمه  هب  ددرگ ؛ یم  ییادـخ  وا  راـتفگ  راـتفر و  همه  عقاو ، رد  دوش و  یم  وا  ناـبز  شوگ و  و 
(1) تسا .» هدش  دای  هللا » نیع   » ترابع اب  ترضح  نآ 

تبقارم تیامح و  ظفح و  لاعتم و  دنوادخ  هانپ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  دوش  یم  نشور  هملک  شش  نیا  زا 
.دنراد هدهعرب  ار  هعماج  یتسرپرس  وا ،

ًاعْوَط َکَضْرأ  ُهَنِکْسُت  �یّتَح 

تبیغ و تاظحل  مامت  رد  ار  شیالوم  یتمالـس  هدـننکاعد ، هکلب  ریخ ؛ تسا ؟ تبیغ  رـصع  هب  صوصخم  طقف  اه  تساوخرد  نیا  ایآ 
هدش مولعم  مالک  تیاغ  یّتح »  » ظفل اب  شخب  نیا  رد  دش و  هتفگ  هعاس » ّلک  یف  هعاسلا و  هذه  یف   » اعد يادتبا  رد  .دبلط  یم  روهظ 

هللا یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  : » تسا حرـش  نیا  هب  ثیدح  نتم  ص 275 . ش 18 ، راظتنا ، همان  لصف  - 1
تنک هتببحا  اذاف  هبحا ، یتح  هلفاـنلاب  یلا  ببحتیل  هنا  هیلع و  هضرتفا  اـمم  یلا  بحا  ءیـشب  يدـبع  یلا  ببحت  اـم  هللا : لاـق  هلآ  هیلع و 

هتبجا و یناعد  اذا  اهب  یشمی  یتلا  هلجر  اهب و  شطبی  یتلا  هدی  و  هب ، قطنی  يذلا  هناسل  هب و  رصبی  يذلا  هرصب  هب و  عمسی  يذلا  هعمس 
هدنب درکن  یتسود  راهظا  دومرف : دنوادخ  هک  هدرک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هتیطعا ؛ ینلأس  اذا 

ار وا  زین  نم  هک  نیا  اـت  دـیآ  یم  نم  تبحم  يوـس  هب  لـفاون  اـب  وا  و  وا ، رب  مدرک  بجاو  هچ  نآ  زا  رت  ینتـشاد  تسود  يزیچ  هب  نم 
هک هاگ  نآ  مشاب ، یم  وا  ییانیب  و  دونش ؛ یم  هک  هاگ  نآ  مشاب ، یم  وا  ییاونـش  مرادب  تسود  ار  وا  هک  یماگنه  سپ  .مرادب  تسود 
نآ مشاب  یم  وا  ياپ  دنز و  یم  هبرـض  هک  هاگ  نآ  مشاب  یم  وا  تسد  دـیوگ و  یم  نخـس  هک  هاگ  نآ  مشاب  یم  وا  نابز  دـنیب و  یم 

نـساحم  ) .مهد یم  وا  هب  دـنک  تساوخرد  نم  زا  رگا  منک و  یم  تباجا  دـنک  اعد  نم  هاگرد  هب  هک  یماـگنه  دور ، یم  هار  هک  هاـگ 
درادـن دربراک  اعد  نیا  حرـش  رد  اما  تسا  حیحـص  بلطم  نیا  هتبلا  ص 352 ) ج 2 ، ینیلک ، یفاـک ، لوصا  ص 291 و  ج 1 ، یقرب ،

.دوش یمن  یتساوخرد  نینچ  اعد  نیا  ردو 
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ار مماـما  روـهظ ، تبیغ و  رـصع  رد  ایادـخ ! : » مینک یم  تساوـخرد  نینچ  ینعی  .تساـّیغم  رد  لـخاد  تیاـغ  نیا  تقیقح ، رد  .تسا 
!« رادب تمالس  ار  وا  نک و  ینابیتشپ 

ناشیا تنوکـس  یهگناو  تساور ؛ نامرف  مکاح و  یکاخ ، هرک  نیمه  يور  رب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  نونکا  مه 
دننک تعاطا  ترضح  زا  اه  ناسنا  مامت  دیامن و  روهظ  هک  يزور  ات  تسا ، یتخس  افتخا و  لاح  رد  نانمـشد  ترثک  تبیغ و  لیلد  هب 

.دنرادرب تسد  هتشاد ، دوجو  مالـسلا  مهیلع  یهلا  نأشلا  میظع  يایـصوا  ایبنا و  ریاس  اب  دروخرب  رد  هک  ییاهدانع  اه و  تفلاخم  زا  و 
(1)

نیا لیوأت  رد  هک  نانچ  دهد ؛ رارق  رادرب  نامرف  مار و  ترـضح ، نآ  يارب  ار  نیمز  لها  هک  دهاوخ  یم  لاعتم  دـنوادخ  زا  هدـننکاعد 
هاوخ و تسا ، نیمز  اه و  نامـسآ  رد  هک  ره   » (2) ًاهرک ؛)) اعوط و  ضرالا  تاومسلا و  یف  نم  ملسا  هل  و  : )) تسا هدمآ  هفیرـش  هیآ 

«. تسا هداهن  لاعتم ) دنوادخ   ) وا نامرف  هب  رس  هاوخان ،

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هللا لجع  يدـهم  ماما  هک  یماگنه   (3) هللا ؛ لوسر  ًادـمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  ةداهـشب  اهیف  يدون  ّالا  ضرا  یقبیـال  مئاـقلا  ماـقا  ذا 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تلاسر  هب  تداهـش  دیحوت و  گناب  لگ  هک  نآ  رگم  دنام ، یمن  یقاب  ینیمز  دنک ، مایق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 

.ددرگ یم  دنلب  نآ  رد  هلآ 

« عیطی عاط ،  » لعف ردصم  ًاعوط »  » مود و لوعفم  کضرأ »  » و لوعفم ، لعاف و  لعف و  هنکست »  » وحن فرـص و  ظاحل  زا  تقیقح  رد  - 1
يرادرب و نامرف  ندـش ، عیطم  نداهن ، ندرگ  ندـش ، مار  دایقنا ، ینعی  ًاعئاط »  » ياـنعم هب  مود  لوعفم  يارب  لاـح  دـیآ و  یم  رامـش  هب 
لعاف و مسا  هک  ًاعئاط  هب  اذـل  دوش ، یم  بوسحم  دـماج  ردـصم و  ًاعوط »  » دـشاب و قتـشم  دـیاب  لاح  هک  ییاج  نآ  زا  .تسا  ینتورف 

یجان لثم  دراد  تعواطم  یلوعفم و  يانعم  عقاو  رد  دیآ ، یم  رامـش  هب  مزال  لعف  زا  لعاف  مسا  نوچ  و  دوش ، یم  لیوأت  تسا  قتـشم 
.هدمآ دورف  ینعی  لزان  هتفای و  تاجن  ینعی 

هیآ 83. نارمع ، لآ  هروس  - 2
ص 59. ج 5 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  ص 183 و  ج 1 ، یشایع ، ریسفت  - 3
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هب تبغر ، لیم و  اب  ناگمه  دوش ، مکاح  نکاس و  نیمز  يور  رب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  هک  هاـگ  نآ  نیارباـنب 
هدننکاعد اذل  .تسین  اه  نآ  يارب  يرابجا  هارکا و  چیه  هک  یلاح  رد  دنوش ، - یم شیاریذـپ  ناج  زا  دـنهن و  یم  ندرگ  وا  تیمکاح 

راگزور هک  دوش  ینالوط  اج  نآ  ات  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یتمالس  اب  مأوت  رمع  هک  دهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زا 
لیم اب  دندز ، یم  زاب  رس  شتعاطا  زا  مدرم  هک  نآ  زا  سپ  دسر و  ارف  مدرم  تعاطا  لاح  رد  نیمز  رب  ترـضح  نآ  تنوکـس  روهظ و 

.دنیآرد شتعاطا  هب  تبغر  و 

یتمالـس یناگدنز و  هک  تسا  نآ  زارف ، نیا  يانعم  تروص ، نیا  رد  .دشاب (1)  ترضح  يارب  یتفـص  ًاعوط »  » هک دراد  لامتحا  هتبلا 
اریز دوش ؛ مکاح  نکاس و  قایتشا ، تبغر و  لیم و  اب  نیمز  رد  وا  هک  دـشاب  ینامز  اـت  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يوزرآ  ایبنا و  تثعب  فده  دنوادخ ، هتساوخ  یهلا ، ماکحا  يارجا  نیمز و و  رب  تیمکاح  روهظ و 
.دوش یم  بلط  شترضح  يارب  تبغر ، لیم و  يور  زا  ضرا  رب  تیمکاح  تنوکس و  تلع ، نیمه  هب  تسا و  فیرشلا 

، ناشیا زا  مدرم  ندرکن  تعاطا  تلع  هب  یلو  دنتسه ، رقتسم  نیمز  يور  رب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  رـصع  نیا  رد 
یمن بوسحم  تنوکس » ، » تسین شمارآ  رارقتسا و  اب  مأوت  یگدنز ، عون  نیا  هک  اج  نآ  زا  .دنرب  یم  رـس  هب  یفلتخم  ياه  لحم  رد 

.دوش (2)

: دنا هدومرف  نایب  هنوگ  نیا  ار  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  شرافس  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

ًارارسإ اهاصقأ ، اهافخأ و  ّالإ  ضرألا  نم  نّطُوا  نأ ال  ّیلإ  دهع  یبأ  ّنإ 

عوضخلا و هبغرلا و  دویق : هثالث  هلف  عوضخ ، هبغر و  عم  مکحلا  رمألا و  هیضتقی  امب  لمعلا  وه  هّداملا : هذه  یف  دحاولا  لصألا  ّنأ  - » 1
تاـملک یف  قیقحتلا  ـال .» مأ  لـمع  وأ  عوضخ  لـصح  ءاوس  هرکلا ، قدـصی  لـیامتلا  هبغرلا و  تدـقف  اذإ  .رمـألا و  قـبط  یلع  لـمعلا 

ص137. ج7 ، نآرقلا ،
«. یحورلا يّداـملا و  رارقتـسالا  نم  ّمعأ  مه  هکرحلا و  لـباقم  یف  رارقتـسالا  وه  ینکـس :[  [ هداـملا هذـه  یف  دـحاولا  لـصألا  ّنأ  - » 2

ص163. ج5 ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا 
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نیرت و یفخم  رگم  منکن ، باـختنا  تنوکـس  يارب  ار  نیمز  زا  ینطو  هک  تفرگ  دـهعت  نم  زا  مردـپ  هـک  یتـسرد  هـب   (1) ...يرمأل ؛
.مزاس هدیشوپ  ار  دوخ  رما  هک  نآ  يارب  ار ؛ نآ  ِنیرترود 

: دنا هدومرف  هراشا  هیضق  نیا  هب  زین  هّرس  سدق  دیفم  خیش  هب  عیقوت  رد  ترضح  نآ 

نینمؤملا انتعیشل  و  حالـصلا ، نم  انل  یلاعت  هللا  هانارأ  يذلا  بسح  نیملاظلا ، نکاسم  نع  یئانلا  انناکمب  نیوأت [  [ نیأن اّنک  نإ  نحن و  »
ینکـس نارگ  متـس  هاگیاج  زا  رود  یناـکم  رد  نونکا  مه   (2) مکئابنأب ؛ ًاملع  طیحن  ّانإف  نیقـسافلل ، ایندـلا  هلود  تماداـم  کـلذ  یف 

راک نیا  رد  تسا _  ناراک  هبت  تسد  هب  ایند  تموکح  هک  یمادام  ار _  ام  نامیااب  نایعیـش  اـم و  حالـص  دـنوادخ  اریز  میا ؛ هدـیزگ 
«. میهاگآ امش  لاوحا  رابخا و  رب  نیا ، دوجو  اب  .تسا  هداد  رارق 

: دسیون یم  اعد  زا  زارف  نیا  حرش  رد  هّرس  سدق  یلح  نامیلس  نب  نسح 

یف ّقحلا  راهظإل  عیطتـسم  ریغ  هّقح  یلع  رثأتـسم  بوصغم  روهقم  مویلا  ّهنأل  مالـسلا و  هیلع  هدـی  هطاـسبنا  هروهظ و  ناـمز  یلع  ّلدـی 
( تبیغ رـصع   ) هزورما اریز  دراد ؛ تلالد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دـی  طسب  روهظ و  نامز  رب  هلمج  نیا   (3) قلخلا ؛

.درادن ار  قیالخ  نایم  رد  قح  راهظا  ناوت  تسا و  هدش  بصغ  شقح  هدنام و  روهقم  ناشیا 

هک يزور  نآ  دـننک ؟ یم  تعاطا  ناشیا  زا  تبغر  لیم و  يور  زا  مه  مدرم  دـنوش و  یم  رهاظ  دـی  طـسب  اـب  ترـضح  نآ  يزور  هچ 
تبغر لیم و  هک  یلاح  رد  نآ _  لها  نیمز و  زور ، نآ  رد  .دنراد  اپرب  ار  لدع  ماظن  ناشیا  دـیامرفب و  روهظ  نذا  لاعتم ، راگدرورپ 

 _ دنراد لماک 

ص447. ج2 ، نیدلا ، لامک  - 1
ص176. ج53 ، راونألا ، راحب  ص596 و  ج2 ، جاجتحالا ، - 2

ص193. تاجردلا ، رئاصب  رصتخم  - 3
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.دوش یم  نکفا  نینط  یتسه  ملاع  رساترس  رد  دیحوت  گناب  لگ  دیآ و  یم  رد  زازتها  هب  مالسا  مچرپ  دننک ، یم  تعاطا  ناشیا  زا 

(( اًهْرَکَو اًعْوَط  ِضْرَْألاَو  ِتاَوَمَّسلا  ِیف  ْنَم  َمَلْـسَأ  َُهلَو   )) ۀفیرـش هیآ   (3) مالـسلا ، مهیلع  مظاک  ماما  قداص (2) و  ماما   (1) یلع ، ماما 
.دنا هدومرف  لیوأت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هب  ار   (4)

: دیامرف یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تلاسر ادخ و  ییاتکی  هب  هک  نآ  زج  دنام ، یمن  نیمز  يور  رب  يا  هطقن  دـنک ، مایق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  هک  یماگنه 
.دهد (5) یم  یهاوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترضح 

: دومرف ناشیا  .مدیسرپ  ...ملسا )) هلو   )) هیآ دروم  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دیوگ : یم  ریکب  نبا 

، يراـصن دوهی ، رب  ار  مالـسا  دوش ، رهاـظ  وا  هک  یماـگنه  .تسا  هدـش  لزاـن  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مئاـق  قح  رد  هیآ  نیا 
تبغر يور  زا  مالـسا ] تیناقح  تخانـش  زا  سپ   ] هکره سپ  دنک ؛ یم  هضرع  برغ  قرـش و  نیرفاک  نیدترم و  نیدـحلم ، نیئباص ،

قرش و رد  ات  دوش  یم  دروخرب  وا  اب  دریذپن  سک  ره  دیامرف و  یم  رما  یمالسا  فئاظو  رگید  تاکز و  زامن و  هب  ار  وا  دروآ ، مالسا 
.دشابن (6) یقاب  دحوم  زج  يدحا  ناهج ، برغ 

ماما تسد  هب  نیمز  هک  تسا  نآ  قح  ترضح  هژیو  ياه  تیانع  هدارا و  نیا  ِماجنارس 

، فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهملا  مامالا  ثیداحا  مجعم  ص77 و  ج53 ، راونألا ، راحب  ص201 ؛ تاجردلا ، رئاصب  رصتخم  - 1
ص59. ج5 ،

، فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهملا  ماـمالا  ثیداـحا  مجعم  ص340 و  ج52 ، راونألاراحب ، ص183 ؛ ج1 ، یشایع ، ریـسفت  - 2
ص60. ج5 ،

ص183 ج1 ، یشایع ، ریسفت  - 3
هیآ 83. نارمع ، لآ  هروس  تسوا .» میلست  هاوخان ، هاوخ و  تسا ، نیمز  اه و  نامسآ  رد  هکره  - » 4

ص340. ج52 ،  راونالا ، راحب  - 5
ص60.  ، ،ج5 يدهملا مامالا  ثیداحا  مجعم  - 6
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نودـب یهلا  تدابع  دوش و  یم  كاپ  اه  ینامرفان  اه و  یگدولآ  زا  شا ، ینامـسآ  مایق  اب  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم 
ام َو  : )) دـبای یم  قـقحت  تقلخ  زا  فدـه  (1) و  اْئیَـش )) ِیب  َنوُکِرُْـشی  ِینَنوُُدبْعَی ال  : )) ددرگ یم  ققحم  نیمز  يور  رب  یکرـش  چـیه 

(2) ِنوُُدبْعَِیل .)) َّالِإ  َْسنِْإلا  َّنِْجلا َو  ُْتقَلَخ 

ياه ناسنا  ات  دبای  همادا  ینالوط  یتدم  ندمآ ، دیدپ  زا  سپ  دنمـشزرا ، تمعن  نیا  هک  میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ام  اعد ، نیا  همادا  رد 
.دنوش لئان  کین  ماجنارس  هب  تموکح  نیا  هیاس  رد  يدایز 

ًالیِوَط ا�هیِف  ُهَعِّتَمُت  َو 

وت اراگدرورپ ! : » دهاوخ یم  نینچ  دنوادخ  زا  هدننکاعد  .تسا  یناهج  دوعوم  نآ  تموکح  يارب  اقب  لوط  يوزرآ  اعد ، زا  زارف  نیا 
«. زاس نّکمتم  نیمز  يور  ینالوط  تدم  يارب  ار  وا 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  هب  هک  میرک  نآرق  زا  یتایآ  اـب  هک  تسا ، هدـمآ  هنّکمت »  » تراـبع اـه  هخـسن  نوتم و  زا  یخرب  رد 
ياـنعم هب  ود  ره  تسا و  هباـشم  بیرق و  رایـسب  لـعف ، ود  نیا  ینعم  .دراد (3)  يرتشیب  تبـسانم  يراگزاس و  هدش ، لیوأت  فیرـشلا 

.دنوش یم  لامعتسا  ندرب  هرهب  ندرک و  هدافتسا 

: میناوخ یم  میرک  نآرق  رد 

يِذَّلا ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َنَنّکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْسا  اَمَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاَِحلاَّصلا  ْاُولِمَعَو  ْمُکنِم  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  ))
ًاْنمَأ ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  نِّم  مُهََّنلِّدَُبَیل  ْمَُهل َو  یَضَتْرا 

هیآ 55. رون ، هروس  - 1
هیآ 56. تایراذ ، هروس  - 2

؛)) ْمَُهل یَـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو  . )) هیآ 6 صـصق ، هروس  میهد .» ناشتردـق  نیمز  رد  و  « ؛)) ِضْرَْألا ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمنَو  - )) 3
هیآ 55. رون ، هروس  دنک .» رقتسم  ناشدوس  هب  تسا ، هدیدنسپ  ناشیارب  هک  ار  ینید  نآ  »
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(1) َنوُقِساَْفلا ؛)) ُمُه  َِکئلْوُأَف  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  نَمَو  ًاْئیَش  ِیب  َنوُکِرُْشی  َال  ِینَنوُُدبْعَی 

نیمز رد  ار  ناـنآ  ًاـمتح  هک  تسا  هداد  هدـعو  دـنا ، هداد  ماـجنا  هتـسیاش  ياـهراک  هدروآ و  ناـمیا  هک  امـش  زا  یناـسک  هب  دـنوادخ  »
ناشیارب تسا ، هدیدنسپ  نانآ  يارب  هک  ار  ینید  ًاعطق  و  درک ، نیشناج  ار  ناشیا  زا  شیپ  یناسک  هک  هنوگ  نامه  دهد ؛ رارق  نیـشناج 

سک ره  و  دننکن ، نم  کیرش  ار  يزیچ  دنتسرپب و  ارم  اهنت ]  ] ات دنک ، نیزگیاج  ار  تینما  ناشـسرت  یپ  زا  دشخب و  رادتقا  رارقتـسا و 
«. دنا ناقساف  نامه  نانآ  سپ  دزرو ، رفک  نیا  زا  دعب 

: تسا رارق  نیا  هب  دوش ، یم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  هک  ییاه  مایپ 

ّننکمیل هّللادعو ...   )) .دوب دهاوخ  نارفاک  هطلس  تسکش  اب  هارمه  نانمؤم و  دوس  هب  خیرات  هدنیآ  .تسا  ناهج  هدنیآ  نید  مالسا ، . 1
(( مهنید مهل 

(( اونمآ نیّذلا  هّللا  دعو   )) .دنکن سویأم  ار  اه  نآ  اه  یتخس  راشف و  ات  دیهد  دیما  نمؤم  نامورحم  هب  . 2

، دنـشاب لمع  نامیا و  لها  هک  یناسک  هب  .تسا  حـلاص  لمع  نامیا و  اهنت  قح ، یناهج  تموکح  داجیا  يارب  تقاـیل  زمر  دـیلک و  . 3
(( تاحلاصلا اولمع  اونمآ و  نیّذلا   )) .دنشاب نامیا  لها  اهنت  هک  نانآ  هن  تسا ، هدش  هداد  يزوریپ  هدعو 

(( یننودبعی مهّنفلختسیل ...   )) .تسا نید  ظفح  يارب  تموکح  تسایس و  هکلب  تسین ؛ ادج  تسایس  زا  نید  . 4

نم نیذـّلا  فلختـسا  امک   )) .دوب دـهاوخ  دـیفم  بلاطم ، يریذـپرواب  يارب  خـیرات  زا  ییاـه  هنومن  ناـیب  مدرم ، داـشرا  غیلبت و  رد  . 5
(( مهلبق

هیآ 55. رون ، هروس  - 1
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(( مهلبق نم  نیّذلا  فلختسا  امک   )) .تسا یهلا  تنس  کی  قح ، لها  ییاهن  يزوریپ  . 6

مهل ّننّکمیل   )) .تسا نیمز  رب  لـماک  تینما  دـیحوت و  قـقحت  یهلا و  نـید  رارقتـسا  ناـمیا ، لـها  تموـکح  يزوریپ و  زا  فدـه  . 7
(( نوکرشیال ...مهّنلدبیل  ..مهنید 

(( مهّنلدبیل ...مهل  ّننّکمیل  هّللادعو ...   )) .مینیبب خیرات  تالوحت  رد  ار  ادخ  تسد  . 8

(( مهل یضترا  يّذلا  مهنید   )) .تسا یهلا  تیاضر  دروم  نید  اهنت  مالسا ، نید  . 9

(( انمأ مهفوخ  دعب  نم  مهّّنلدبیلو   )) .دش دهاوخ  ققحم  مالسا  تموکح  هیاس  رد  یعقاو  تینما  . 10

تداـبع یهلا ، ياـه  هدـعو  ییاـهن  فدـه  اریز  دزاـس ؛ یم  مهارف  تداـبع  يارب  ار  یبساـنم  طیارـش  یمالـسا ، هعماـج  رد  تینما  . 11
(( یننودبعی انمأ   )) .تسا دنوادخ  هناصلاخ 

(( نوکرشیال یننودبعی   )) .دشابن نآ  رد  یکرش  هنوگ  چیه  هک  تسا  لماک  ینامز  ادخ ، تدابع  . 12

(( کلذ دعب  رفک  نم  و   )) .تشاد دنهاوخ  فارحنا  یهورگ  زین  ناحلاص  تموکح  رد  . 13

رب مالسا  « ؛)) هّلک نیّدلا  یلع  هرِهُظیل  : )) تسا هدمآ  هیآ  هس  رد  هلمج  زا  تسا ؛ هداد  هدعو  ار  ناحلاص  یناهج  تموکح  اهراب  نآرق ،
نم حلاص  ناگدنب   » (2) نوحلاصلا ؛)) َيدابع  اهثری  ضرالا  ّنا  : )) میناوخ یم  يرگید  ياـج  رد   (1) دش .» دـهاوخ  زوریپ  نایدا  همه 

هبقاعلاو  )) (3) يوقّتلل ،)) هبقاعلاو  : )) تسا هدمآ  میرک  نآرق  زا  يرگید  ياج  رد  و  دش » دنهاوخ  نیمز  ثراو 

هیآ 9. فص ، هروس  هیآ 28 و  حتف ، هروس  هیآ 33 ؛ هبوت ، هروس  - 1
هیآ 105. ءایبنا ، هروس  - 2

هیآ 132. هط ، هروس  - 3
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(1) نیقّتملل .))

يا هناخ  نیمز  يور  رب  نامز  نآ  رد  : » دیوگ یم  دنک و  یم  لقن  ثیدح  دـنچ  مالـسا  لماک  يزوریپ  هرابرد  دوخ ، ریـسفت  رد  یبطُرق 
(2) دش .» دهاوخ  دراو  نآ  رد  مالسا  هک  نآ  رگم  دوب ، دهاوخن 

هقطنم رد  دنوادخ  نامرف  هب  هکم ، زا  تشگرب  ریـسم  رد  دوخ و  جـح  رفـس  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یماگنه 
نم زورما   » (3) ًانید ؛)) مالسالا  مکل  ُتیضَر  : )) دش لزان  هیآ  نیا  درک ، مالعا  دوخ  نیشناج  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مخ ، ریدغ 

يِذـّلا مهنید  : )) دیدنـسپ نانمؤم  يارب  هک  تسا  ینید  نآ  يزوریپ  دـنوادخ ، هدـعو  زین  هیآ  نیا  رد  مدیدنـسپ .» امـش  يارب  ار  مالـسا 
(4) مهل .)) یضترا 

نیا هب  هجوت  اب  .دنک  یم  اضاقت  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  ینالوط  تموکح  روهظ ، تساوخرد  زا  دعب  هدننکاعد 
اهراب اهراب و  یقّتم ، نمؤم و  ياه  ناسنا  خیرات ، لوط  رد  هدش و  رداص  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هیحان  زا  فیرش  ياعد  نیا  هک 

ًاعطق دـیامرف ، یم  تباجتـسا  ار  اهاعد  مه  لاعتم  راگدرورپ  هدوب و  اعد  نیا  تباجتـسا  ناش  هتـساوخ  اـهنت  دـنا و  هدرک  همزمز  ار  نآ 
.دماجنا یم  لوط  هب  نیمز  رمع  نایاپ  ات  تسا و  ینالوط  دهد ، یم  لیکشت  ناشیا  هک  یتموکح 

نایب هاتوک  ار  ترضح  نآ  تموکح  تدم  هک  هدش  دراو  یتایاور  تنس ، لها  عبانم  رد 

هیآ 128. فارعا ، هروس  - 1
ص 4692. ج 7 ، نآرقلا ، ماکحأل  عماجلا  یبطرق ، ریسفت  - 2

هیآ 3. هدئام ، هروس  - 3
هیآ 5. رون ، هروس  - 4
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ياه نارود  هب  هراـشا  دوش ، یم  هدـید  یفلتخم  ثیداـحا  زین  هعیـش  عباـنم  رد  رگا  .دنتـسین (1)  ینتفریذپ  تایاور  نیا  اما  دـننک ؛ یم 
، ترـضح نآ  تلود  لماکت  نارود  دیـشک ، دـهاوخ  لوط  هب  لاس  تفه  تموکح ، رارقتـسا  ات  روهظ  نامز  زا  ینعی  تسا ؛ تموکح 

.دوب دهاوخ  لاس  دص  یس  زا  شیب  شا  ییاهن  نارود  و  لاس ، لهچ 

ار یتخس  جنر و  يدامتم ، ياه  لاس  لوط  رد  رشب  .درادن  جایتحا  ینالوط  همدقم  نیا  هب  هاتوک ، رایسب  ینارود  هک  تسا  نشور  رایسب 
.دنیشنب (2) هراظن  هب  ینالوط  ياه  لاس  رد  ار  بان  تقیقح  ات  هدرک  لمحت 

اعد هب  تسا  هتـسیاش  هک  دوش  یم  هتفگ  نیمحارلا » محرا  ای  کتمحرب   » ترابع اعد ، نیا  ناـیاپ  رد  سلاـجم ، لـفاحم و  زا  یخرب  رد 
هفاضا اعد  هب  تیئزج  دـصق  هب  هلمج  نیا  رگا  نیاربانب  .تسا  هدـشن  رکذ  هلمج  نیا  اـعد ، عباـنم  زا  کـی  چـیه  رد  اریز  دوشن ؛ هدوزفا 

، دوش

هدـش نایب  لاس  تفه  ص331 )  ) هدوملا عیبانی  رد  و  زور ، لـهچ  ص31 ) ج3 ،  ) هیکم تاحوتف  رد  ترـضح  نآ  تموکح  تدـم  - 1
نآ دارم  اـما  دـنا ، - هدرک مـالعا  لاـس  تفه  ار  يودـهم  تموکح  تدـم  هک  دراد  دوـجو  یتاـیاور  مه  یعیـش  نوـتم  رد  هتبلا  .تسا 

 ) .دـماجنا یم  لوط  هب  لاس  هد  نآ ، لاس  ره  هک  دوش  یم  دـنُک  نانچ  دوخ  شدرگ  رد  کلف  هکلب  تسین ؛ يداع  ياه  لاس  تاـیاور ،
مکینـس نم  هنـس  نیعبـس  نوکت  نینـس  عبـس  مئاقلا  کلمی  : » دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ص345 ) دیفم ، داشرا 

«. امـش ياه  لاس  زا  لاس  داتفه  اب  تسا  ربارب  هک  دـنک  یم  تموکح  لاس  تفه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترـضح  هذـه ؛
ص386) ج52 ، راونألا ، راحب  )

لجع يدهم  یناهج  تموکح  ص217 و  نامز ، ماما  لاوما  نوماریپ  خساپ  شـسرپ و  دص  کی  ص110 ؛ تیرشب ، دادماب  كر : - 2
یف هانیور  ام  یلع  نوکی  اذه  : » دسیون یم  زارف  نیا  حرش  رد  یلح  نامیلس  نب  نسح  لیلج  خیـش  ص281 . فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا 

زا دـعب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  تعجر  هب  طوبرم  هدـش ، تیاور  هک  روط  ناـمه  شخب ، نیا  مالـسلا ؛ هیلع  هتعجر 
ماما هک  دـیآ  یمرب  نینچ  اعد  رهاظ  زا  .تساعد  رهاظ  فلاخم  نخـس ، نیا  اـما  ص194 ؛ تاجردلا ، رئاصب  رـصتخم  تسا .» ناشتافو 

جاتحم ات  دـیآ  یمن  مزال  يروظحم  میرادـن ، رب  مه  رهاظ  زا  تسد  هچ  ناـنچ  .دـنک  یم  تموکح  يداـیز  ياـه  لاـس  روهظ  زا  دـعب 
.میشاب هیجوت  ای  ریسفت  لیوأت و 
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حـضاو مومع  يارب  اهدصق  هنوگ  نیا  هک  ییاج  نآ  زا  لاح ، نیا  اب  .درادن  لاکـشا  دشاب ، رظندـم  اعد  قلطم  رگا  یلو  دراد ؛ لاکـشا 
.دوشن هتفگ  ترابع  نیا  هک  تسا  بسانم  تسین ،
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یتمالس ياعد  تئارق  دئاوف 

، فیاظو نآ  زا  یکی  .دنراد (1)  یفیاظو  ناشیا  هب  تبسن  دنتسه و  لوئـسم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ربارب  رد  همه 
.ندرک اعد  نداد و  هقدص  دننام  دوش ؛ یم  ناشیا  یتسرد  نت  بجوم  هک  تسا  یلامعا  نداد  ماجنا 

دوجو لاعتم ، راگدرورپ  دـنکن ، مه  اعد  دـهدن و  هقدـص  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تمالـس  يارب  یـسک  رگا  یتح 
يارب يراثآ  هک  نآ  زا  لبق  لامعا ، هنوگ  نیا  هک  تسا  نآ  هتکن  اـما  دراد ؛ یم  ظوفحم  اـهالب  ثداوح و  دـنزگ  زا  ار  ناـشیا  یمارگ 
زامن دـنوش و  رفاک  اه  ناسنا  همه  رگا  هک  ندـناوخ  زاـمن  دـننام  .دراد (2)  هارمه  هب  لماع  يارب  یجیاتن  دـئاوف و  دـشاب ، هتـشاد  ماـما 

يا هرذ  دنناوخن ،

هدرک نایب  ار  هفیظو  داتشه  ( 568 صص 181 _  ج2 ،  ) مراکملا لایکم  رد  یناهفـصا  يوسوم  یقتدمحم  دیـس  هللا  تیآ  موحرم  - 1
.دنا

رکذ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  قح  رد  اعد  يارب  هدیاف  دص  کی  زا  شیب  مراکملا ، لایکم  باتک  لوا  دـلج  رد  - 2
بجوم لد ، رد  ماما  تبحم  دایدزا  تسا و  تبحم  هقالع و  هناشن  ناشیا ، يارب  اعد  فلا ) زا : دـنا  تراـبع  ناـنآ  ِنیرت  مهم  هک  هدـش ،

د) تسا ؛ لد  رد  ماما  دای  نتشاد  هگن  هدنز  ببس  اعد  ج ) تسا ؛ ترـضح  اب  نامیپ  دهع و  دیدجت  اعد  ب ) ددرگ ؛ یم  نامیا  تیوقت 
رد .تسا  تخس  شیارب  زین  ترضح  ندرزآ  ًاملسم  دهدب ، تیمها  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یتمالـس  هب  هک  یـسک 

ماما نآ  لاعتم و  ) ) راگدرورپ يدونـشخ  بجوم  هک  دراد  یماو  یلامعا  نداد  ماجنا  هب  ار  ناسنا  ترـضح ، یتمالـس  يارب  اعد  هجیتن 
.دوش یم  نانمؤم  یگدنز  رد  شیاشگ  جرف و  زین  ترضح و  نآ  جرف  بجوم  تسا و  رثؤم  مهم و  يا  هلأسم  اعد  ه )_ دوش ؛ یم 
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اًعیِمَج ِضْرَْألا  ِیف  ْنَمَو  ُْمْتنَأ  اوُرُفْکَت  ْنِإ  : )) تسین ناگدـنب  تادابع  جاتحم  زین  لاعتم  دـنوادخ  دوش و  یمن  مک  راگدرورپ  تمظع  زا 
«. تسا هدوتس  زاین  یب  دنوادخ  نامگ  یب  دیوش ، رفاک  یگمه  تسا  نیمز  يور  هکره  امش و  رگا   » (1) ٌدیِمَح ؛)) ٌِّینََغل  َهَّللا  َّنِإَف 

دـناوخ و یم  زامن  هک  یـسک  نیاربانب ، .دـناوخ  یم  زامن  دـنک و  یم  تدابع  راگدرورپ ، تیانع  هب  جاـیتحا  هفیظو و  ساـسارب  ناـسنا 
َّنِإ ُْمتْرَفَک  ِْنَئلَو  ْمُکَّنَدیِزََأل  ُْمتْرَکَـش  ِْنَئل  : )) اریز دـنک ؛ یم  دوخ  بیـصن  ار  يدایز  دـئاوف  دـهد ، یم  ماجنا  ار  راگدرورپ  تمعن  رکش 

تخـس نم  باذع  ًاعطق  دینک ، یـساپسان  رگا  و  دوزفا ، مهاوخ  امـش  تمعن  رب  دـینک ، يرازگـساپس  ًاعقاو  رگا   » (2) ٌدیِدََشل ؛)) ِیباَذَع 
«. دوب دهاوخ 

ُءاَزَج ْلَه   )) ۀفیرـش هیآ  رب  انب  .تسا  ناشیا  صاخ  تیانع  هجوت و  بلج  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يارب  اعد  جیاتن  زا 
هجرف یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما   (4) اَـهوُّدُر ،)) ْوَأ  اَْـهنِم  َنَسْحَأـِب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ْمـُتیِّیُح  اَذِإَو   )) هـیآ (3) و  ُناَسْحِْإلا )) اَّلِإ  ِناَـسْحِْإلا 

.دنک یم  مه  اعد  وا  قح  رد  هدننکاعد ، درف  هب  ناوارف  تایانع  لذب  رب  هوالع  فیرشلا 

تالامک و هب  ندیسر  يارب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هک  تسین  نیا  يانعم  هب  اعد  دئاوف  ثحب 

 . هیآ 8 میهاربا ، هروس  - 1
هیآ 7. میهاربا ، هروس  - 2

هیآ 60. نمحرلا ، هروس  تسا »؟ ناسحا  زج  ناسحا ، شاداپ  رگم  - » 3
هیآ 86. ءاسن ، هروس  دینادرگرب .» خساپ [ رد   [ ار نامه  ای  دییوگ ، دورد  نآ ، زا  رتهب  هب  امش  دش ، هتفگ  دورد  امش  هب  نوچ  و  - » 4
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هنیمز همدقم و  ار  ام  ياعد  هدومن و  فطل  دهاوخب ، رگا  زین  لاعتم  دـنوادخ  تسادـخ و  هب  دـنمزاین  اهنت  وا  .دراد  زاین  ام  هب  یتمالس ،
.دهد یم  رارق  ترضح  نآ  یتمالس  يارب 

؛ دوش یم  باجتـسم  ناشیا  تکرب  هب  مه  ام  ياهاعد  یتح  دسر و  یم  ام  هب  ناشیا  هطـساو  هب  اهریخ  اه و  یبوخ  همه  هک  میدقتعم  ام 
.درادن ناشیا  يوس  زا  ضیف  تطاسو  اب  یتافانم  ام  ياهاعد  ندوب  دیفم  اذل 

؛ تسین دوش ، یم  حرطم  نارگید  دروم  رد  هک  يا  هدیاف  نآ  روظنم ، دراد ، هدیاف  ترـضح  نآ  يارب  ام  ياعد  هک  دوش  یم  هتفگ  رگا 
: مینک یم  هضرع  شخب  ود  رد  ار  اعد  نیا  تئارق  دئاوف  همدقم ، نیا  اب  .درادن  ام  هب  يزاین  چیه  یهلا  تجح  هکارچ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يارب  اعد  دئاوف  فلا )

الب عفر  . 1

نانمؤمریما هک  تسا  هدمآ  خیرات  رد  ًالثم  .دوب  دهاوخ  زین  اه  نآ  هجوتم  الب  يراتفرگ و  یتخس ،  اذل  دنتسه ؛ رشب  مالسلا  مهیلع  همئا 
هدش هتـشون  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  یخرب  یناگدنز  رد  ای  دندوب  هدش  يدـیدش  درد  مشچ  هب  التبم  ربیخ  گنج  رد  مالـسلا  هیلع 
دوخ يرامیب  عفر  يارب  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  نیا  ای  تسا  هدیسر  ناشرضحم  هب  نانآ ، ندومن  هجلاعم  يرامیب و  عفر  يارب  بیبط  هک 

.دنا هدرک  اعد 

عفر يارب  دندش و  یم  لمحتم  ار  یناوارف  ياه  هصغ  جنر و  یتحاران و  ناشندوب ، رشب  ياضتقم  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  یلک  روط  هب 
دنتساوخ یسک  زا  دندش و  رامیب  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  راب  کی  هک  نانچ  .دندرک  یم  ادیپ  لسوت  يونعم  يدام و  للع  هب  نآ ،

: دسرپ یم  ماما  زا  صخـش  نآ  .دنک  اعد  سدقم  ناکم  نآ  رد  ناشیا  يرامیب  عفر  يارب  دورب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  هب  هک 
هعاطالا بجاو  ماما  زین  امش  دنتسه ، هعاطلا  ضرتفم  ماما  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  روط  نامه  »
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، دنداد صخـش  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یحیـضوت  زا  درک »؟ اعد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رد  دیاب  ارچ  سپ  .تسا 
.دنتسناد (1) یم  رثؤم  دوخ ، يرامیب  عفر  يارب  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  هّبق  ریز  يداع  درف  کی  ياعد  ناشیا  هک  دوش  یم  مولعم 

اهالب عفر  يارب  میناوت  یم  ام  دبای و  یم  موهفم  انعم و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يارب  ندرک  اعد  تیاور ، نیا  ربانب 
.مینک اعد  شترضح  یتمالس  يارب  ناشیا ، تایانع  بلج  و 

بناج زا  روهظ  هدژم  زج  يزیچ  دـنک ، یم  فرطرب  اج  کـی  ار  ناـمماما  ياـه  جـنر  اـهدرد و  همه  هچ  نآ  هک  میناد  یم  بوخ  هتبلا 
نآ جرف  رد  لیجعت  يارب  اعد  مینکب ، ترـضح  نآ  ياه  يراتفرگ  همه  عفر  يارب  میناوت  یم  هک  ییاعد  نیرتهب  سپ  تسین ؛ دـنوادخ 
نیا رگا  هک  میناد  یم  مینک و  یم  اعد  ناشیا  جرف  رد  لیجعت  يارب  اه ، نآ  همه  زا  شیب  اـهاعد و  همه  ردـص  رد  اذـل  .تسا  راوگرزب 

.ددرگ یم  قّقحم  نآ  نمض  مه  رگید  ياه  هتساوخ  دوش ، باجتسم  اعد 

ماما نآ  رب  یهلا  تایانع  تاکرب و  لوزن  . 2

یهلا تمحر  .تسا  ناشیا  هب  راگدرورپ  تایانع  صاصتخا  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  يارب  اعد  دئاوف  زا  رگید  یکی 
.درادـن تایانع  نیا  شریذـپ  يارب  یتیدودـحم  مه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  تسا و  نارک  یب  هدرتسگ و  رایـسب 

هجرد نتفر  الاب  يارب  دهشت  رد  هک  تسا  بحتسم  یتح  .دبای  یم  موهفم  اتسار  نیمه  رد  زین  مالسلا  مهیلع  وا  لآ  ربمایپ و  رب  تاولص 
.مینک (2) اعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

اج نآ  رد  اعد  هک  دراد  ییاه  ناکم  لاعتم  دـنوادخ  عاقبلا ؛ کلت  نم  ۀـعقبلا  کلتف  ُءاعدـلا  اـهیف  ُباجتـسی  ًاـعاقب  یلاـعت  نا هللا  - .» 1
ح 2. ص421 ، ج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  تساه .» ناکم  نآ  زا  یکی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  تسا و  باجتسم 

ص691. ج 1 ، یقثولا ، ةورع  .تسا  بحتسم  دهشت  تاولص  زا  دعب  هتجرد » عفرا  هتعافش و  لبقت  و   » رکذ نتفگ  - 2
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یم مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دراد  هدـیاف  ناشیا  يارب  دـنک ، اـعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يارب  زین  ناملـسمریغ  یتح  سک  ره 
: دیامرف

هب .دیرامـشن  کچوک  ار  يدرف  چـیه  ياعد   (1) هسفن ؛ یف  هل  باجتـسیال  و  مکیف ، يدوهیلل  باجتـسی  هناف  دحا ، ةوعد  اورقحتـستال 
.ددرگ یمن  باجتسم  شدوخ  قح  رد  هچرگا  دوش ؛ یم  باجتسم  امش  قح  رد  يدوهی  ياعد  هک  یتسرد 

یَلَع َنوُّلَُـصی  ُهَتَِکئاَلَمَو  َهَّللا  َّنِإ  : )) دومرف یمن  لاعتم  دنوادخ  تشادن ، رثا  رگا  .دراد  رثا  ام  ياعد  زاب  میـشاب ، مه  راک  هنگ  ام  رگا  اذل 
وت دنتسرف ؛ یم  تاولص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  ناگتـشرف  ادخ و   (2) امِیلْسَت .)) اوُمِّلَسَو  ِْهیَلَع  اوُّلَـص  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  ِِّیبَّنلا 

.دیتسرفب تاولص  هک  دومرف  یمن  ام  هب  نآرق  رد  ادخ  تشادن ، يا  هدیاف  رگا  .تسرفب  تاولص  مه  وت  یتسرف !؟ یمن  تاولص  ارچ 

قح رد  نییاپ ،  هبترم  رد  یـسک  ياعد  .دـینک  اعد  نم  يارب  هک  تسا  هتفگ  اـم  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح 
«. نک اعد  نم  هب  : » دومرف مالسلا  اهیلع  يربک  بنیز  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  .دنک  یم  رثا  شدوخ  زا  رتالاب  يدرف 

.میراد ناشتسود  هک  مییوگب  ناشیا  هب  میهاوخ  یم  تقیقح  رد  مینک ، یم  اعد  ترضح  نآ  يارب  یتقو  ام  .تسا  رکشت  عون  کی  اعد 

جرف لیجعت  . 3

.دریذپ یم  نایاپ  زین  ناشیا  هصغ  مغ و  روما ، همه  رد  شیاشگ  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  اب 

ص 294. ج 93 ، راونألا ، راحب  - 1
هیآ 56. بازحا ، هروس  - 2
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.دوش یم  اعد  زین  ناشیا  جرف  روهظ و  يارب  یتمالس ، ياعد  رخاوا  رد  اذل 

، صوصخ نیا  رد  لیلد  نیرت  حیرـص  .میـشاب  رثؤم  شترـضح  ِروهظ  ریخأت  ای  میدقت  رد  میناوت  یم  اه  ناسنا  ام  هک  تسادـیپ  هتفگان 
: تسا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح 

َنوَعِرف نِم  مُهَصِّلَُخی  نَا  َنوُراه  یـسوم َو  یِلا  ُهللا  یَحوأف  ًاحابـص  َنیعبرَا  ِهللا  َیِلا  اوََکب  اوُّجَـض َو  ُباذَعلا  َلیئارـسا  یَنب  یلع  َلاط  اّملف 
هیرگ دندز و  هجـض  یهلا  هاگـشیپ  هب  حابـص  لهچ  دش ، ینالوط  لیئارـسا  ینب  رب  باذع  تدم  یتقو  ٍۀَنَـس ؛ َةَِأم  َنیعبَـس َو  مُهنَع  َّطَحَف 
نیا هب  .دـنک  یم  صالخ  نوعرف  ّرـش  زا  ار  اه  نآ  هک  دومرف  یحو  مالـسلا  اـمهیلع  نوراـه  یـسوم و  هب  دـنوادخ  هک  نیا  اـت  دـندرک 

.درک مک  ناشیا  باذع  زا  لاس  داتفه  دص و  بیترت 

: دندومرف هفاضا  ارجام  نیا  لقن  زا  سپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نینچ رگا  .تسا  روط  نیمه  زین  امـش  عـضو   (1) هاهتنُم ؛ یلإ  یهَتنَی  َرمألا  ّنإـف  اُونوُکَت  َمل  اِذا  اـّمَأَف  اـّنَع  ُهللا  َجَّرََفل  ُمتلَعَف  َول  ُمتنَأ  اذَـکه 
.دیسر دهاوخ  دوخ  ّدح  نیرخآ  هب  راک  دیشابن ، نینچ  رگا  اما  دناسر ؛ یم  ار  ام  جرف  دنوادخ  دینک ،

هدننکاعد يارب  اعد  دئاوف  ب )

تفرعم بسک  . 1

ام تفرعم  رب  مینک ، یم  تساوخرد  يزیچ  دنوادخ  زا  یتقو  .دوب  دهاوخ  ریذـپ  ناکما  لاعتم ، دـنوادخ  رتشیب  تخانـش  اعد ، هیاس  رد 
تبسن ام  تفرعم  میهاوخ ، یم  يزیچ  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يارب  هک  یماگنه  .دوش  یم  هدوزفا  وا  هب  تبـسن 

هب ندیـشخب  قمع  رد  اهاعد  هنوگ  نیا  ًاعطق  درک !؟ اعدوا  يارب  تخانـشن و  ار  ماما  هک  دوش  یم  اریز  .دـنک  یم  ادـیپ  دایدزا  ناشیا  هب 
.تسا راذگریثأت  تفرعم 

ح 49. ص 154 ، ج 2 ، یشایع ، ریسفت  - 1
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یناور شمارآ  . 2

يرارقرب اـعد  هکارچ  تسادـخ ؛ اـب  زاـین  زار و  اـعد و  شمارآ ، ندروآ  تسد  هب  بارطـضا و  ندرب  نیب  زا  ياـه  هار  نیرتهب  زا  یکی 
.تساناوت يراک  ره  رب  هک  ییادخ  تسادخ ، اب  هدنب  طابترا 

؛ دوش یم  مه  ناسنا  شمارآ  هیام  ماما ، يارب  اعد  هک  نآ  نمـض  .دنک  یم  مرگ  لد  رترب ، یتردق  هب  راودـیما و  ار  ناسنا  طابترا ، نیا 
.دوب دهاوخ  رثؤم  ام  ناور  تشادهب  رد  هلأسم  نیا  تسام و  دای  هب  زین  وا  میشاب ، وا  رکف  هب  ام  یتقو  اریز 

یهاوخدوخ ندرب  نیب  زا  . 3

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هک  نانچ  .دوخ  يارب  سپس  دنک ، اعد  نارگید  يارب  لوا  ناسنا  هک  تسا  رتهب  اعد  تباجتـسا  يارب  هک  میناد  یم 
تباجتسا ثعاب  هک  ارچ  دنک ؛ اعد  مه  نارگید  يارب  دهد و  تیمومع  ار  نآ  دنک ، یم  اعد  امـش  زا  یـسک  یتقو  : » دنیامرف یم  هلآ  و 

یم باجتسم  شیاعد  دنک ، اعد  دوخ  زا  لبق  ار  نمؤم  لهچ  سک  ره  : » دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچ  مه   (1) تساعد .»
(2) دوش .»

نامیاه هتساوخو  دوخ  رگا  .تسا  سفن  ِیهاوخدوخ  یبلطراصحنا و  اب  ینورد  هزرابم  عقاو ، رد  نارگید ، يارب  یتمالـس  ریخ و  بلط 
.میا هتفرگ  هلصاف  یهاوخدوخ  زا  هک  دوش  یم  مولعم  مییامن ، مدقم  دوخ  ياه  هتساوخ  همه  رب  ار  ماما  مینک و  شومارف  ار 

ص 487. ج 2 ، یشایع ، ریسفت  - 1
ص 509 ج 2 ، یفاک ، - 2
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خزود زا  تاجن  . 4

: دنیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

ار ناشیاهاپ  وگب  شتآ  هب  دیامرف : یم  شرافـس  منهج  کلام  هب  دنوادخ  اما  دـنربب ، منهج  هب  ار  يا  هدـع  هک  دوش  یم  رما  تمایق  رد 
نوچ دنازوسن ، ار  ناشیاه  تسد  دنتفرگ و  یم  وضو  نوچ  دنازوسن ، ار  ناشتروص  دنتفر ؛ یم  دـجاسم  هب  نآ  اب  هک  - نوچ دـنازوسن ،

(1) ...دنتفرگ .  یم  الاب  اعد  ماگنه  ار  اه  نآ 

ار شدنمزاین  ياه  تسد  دشاب و  ترضح  نآ  يوگاعد  شنابز  دشاب ، هتشاد  لد  رد  ار  ماما  رهِم  یسک  رگا  دینک ؛ تواضق  دوخ  امش 
!؟ دنک یمن  دروخرب  وا  اب  يرت  شیب  مرک  فطل و  اب  لاعتم  دنوادخ  ایآ  دربب ، الاب  ادخ  دزن  ناشیا ، قح  رد  اعد  يارب 

تیلاعف هب  لیم  شیازفا  . 5

ادخ زا  دنیـشنب و  هناخ  رد  هک  تسا  یـسک  اه  نآ  زا  یکی  .دوش  یمن  تباجا  رفن  راهچ  ياعد  : » دنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
زا یکی  .دنک  مهارف  ار  نآ  تباجا  طیارـش  رثکادح  دیاب  دنک ، یم  بلط  ادخ  زا  ار  يزیچ  ًاعقاو  هک  یـسک   (2) ...دنک .» بلط  يزور 

.تساعد اب  هارمه  فده  ققحت  ياتسار  رد  تیلاعف  ماجنا  طیارش ، نآ 

نیرتهب رـصع ، نیا  قولخم  نیرترب  يارب  دـنک و  یم  افوکـش  ناج  لد و  رد  ار  ماما  دای  دوخ ، تـالاح  نیرتهب  رد  هک  يرظتنم  ناـسنا 
نودب نتساوخ  ایآ  دشاب ؟ دیاب  هنوگچ  دوخ  ياه  هتساوخ  ققحت  يارب  لمع و  نادیم  رد  دنک ، یم  تلئسم  دنوادخ  زا  ار  اه  هتـساوخ 

هیجوت مادقا ،

ص 360. ج 1 ، یلآللا ، یلاوع  - 1
ص 511. ج 2 ، یفاک ، - 2
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زادناریت هب  لمع ، نودب  هدـننکاعد   (2) رتوالب ؛ یمارلاک  لمع  الب  یعادلا  : » دیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح   (1) تسا ؟ ریذپ 
«. دنام یم  هز  نودب 

ءرملا لمع  لضفأ  و  : » دنا هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا (3)  هدش  رکذ  جرف  راظتنا  زا  دـعب  هلأسم  نیمه  ییابیز ، تیاور  رد 
«. رتوالب یمارلاک  لمعالب  یعادلا  هللا و  جرف  هراظتنا 

رسمه هب  یسک  رگا  .دنوش  هار  مه  شنابز  اب  دیاب  زین  وا  حراوج  اضعا و  مامت  بلق و  دراد ، ادخ  يوس  زا  شیاشگ  راظتنا  یـسک  رگا 
، دنکن طلـسم  وا  رب  ار  ملاظ  دیامرف و  عفد  وا  زا  ار  ملظ  هک  دهاوخب  لاعتم  دنوادخ  زا  اهراب  بش  لد  رد  اما  دنک ، ملظ  دوخ  راکمه  و 

لمع رگید ، تراـبع  هب  .تسا  بوخ  ملظ  هک  دـیوگ  یم  شلمع  اـب  وا  اریز  دوب ؛ دـهاوخن  یهلا  هاـگرد  ياریذـپ  شا  هتـساوخ  زگره 
.دناسرب ریخ  وا  هب  هک  دهاوخ  یم  لاعتم  دنوادخ  زا  ینابز  یب  نابز  اب  تسا ، نارگید  هاوخریخ  یسک  رگا  تساعد ؛ یعون 

اشوک دوخ  هتساوخ  ققحت  يارب  دیاب  دناوخ ، یم  یتمالس  ياعد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  يارب  هک  یـسک  نیاربانب 
تلفغ نداد _  هقدص  دننام  دروآ _  یم  ناغمرا  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يارب  ار  یتمالس  هک  یلامعا  زا  دشاب و 

.دزرون

هقدـص : » تسا هتفگ  هداد و  صاـصتخا  هلأـسم  نیمه  هب  ار  رظتنم  مراـهچ  تسیب و  موس و  تسیب و  هفیظو  مراـکملا  لاـیکم  بحاـص 
یتمالس دصق  هب  ترضح و  نآ  زا  تباین  هب  نداد 

نویع لهج .» لمع  الب  تاجردلا  بتارملا و  بلط  ...قمح  لمع  الب  هّنجلا  بلط  : » تسا تقامح  زین  لمع  نودب  تشهب  نتـساوخ  - 1
ص 318. ظعاوملا ، مکحلا و 

ح8965. ص145 ، ج7 ، هعیشلا ، لئاسو  كر : .تسا  هدش  لقن  مه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تیاور  نیا  ح337 . هغالبلا ، جهن  - 2
ص60 و 208. ج75 ، راونألا ، راحب  ص 221 و  لوقعلا ، فحت  - 3
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ص:102

(1) تسا .» نارظتنم  فیاظو  زا  ناشیا ،

ادخ دزن  تیبوبحم  . 6

.تساه نآ  لضفا  هکلب  تادابع و  نآ  زا  یکی  اعد  دنک و  یم  یلاعت  قح  هاگرد  بوبحم  ار  ناسنا  یتدابع ، ره  ماجنا 

يارب ندرک  اعد  هجیتن ، رد  .تسا  تخـس  شیارب  ترـضح  نآ  ندرزآ  ًاملـسم  دـشاب ، مهم  شیارب  شنامز  ماـما  یتمالـس  هک  یـسک 
ماقم هب  ندیسر  ببس  هجیتن ، رد  ترضح و  نآ  يدونشخ  بجوم  هک  دراد  یم  او  ییاهراک  ماجنا  هب  ار  ناسنا  ترـضح ، نآ  یتمالس 

.تسا یهلا  ناوضر 

میهاربا نا  : )) تسا هدومرف  هدرک و  دیجمت  فیرعت و  شندرکاعد  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  زا  میرک ، نآرق  رد  دنوادخ 
(3) دنک .» یم  اعد  رایسب  هک  تسا  یسک  هاّوا  : » دنیامرف یم  هیآ  نیا  ریسفت  نایب  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   (2) بینم .)) هاّوا  میلحل 

.میناوخب دایز  ار  نآ  هک  تسا  بسانم  ور ، نیا  زا  كرهد .» نم  كرضح  یتم  : » تسا هدمآ  زین  اعد  نیا  تئارق  روتسد  رد 

هعماج حالصا  هب  هجوت  . 7

، هعماج رگید و  کی  هب  تبـسن  ار  دارفا  همه  و  هداد ، رارق  هجوت  دروم  ار  ناـسنا  يدرف  یعاـمتجا و  یگدـنز  داـعبا  همه  مالـسا ، نید 
هدـش بجاو  نید ، عورف  زا  یکی  ناونع  هب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  فیلکت  بلاق  رد  تیلوئـسم  نیا  .تسا  هتـسناد  لوئـسم 

زا یکی  تسا و 

ص301 و 309. ج2 ، راونألا ، راحب  - 1
هیآ 75. دوه ، هروس  - 2

ص 29. ج 9 ، راونألا ، راحب  - 3
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.دیآ یم  رامش  هب  اعد  تباجتسا  طیارش 

مه ناشیا   (1) دـنک .» باجتـسم  ار  ناتیاعد  دـنوادخ  ات  دـینک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : » دـنیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 
رب ار  تما  رارـشا  دنوادخ  ادابم  .دینکن  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  : » دـنا هدومرف  ناشنادـنزرف  هب  دوخ  تیـصو  رد  نینچ 

(2) دوشن .» تباجا  دینک ، اعد  هچره  سپس  دنک و  طلسم  امش 

هعماج ندش  يونعم  . 8

ًاعطق دـشاب ، رولبتم  نآ  رد  ادـخ  زا  تساوخرد  زاین و  زار و  هک  يا  هعماـج  .تسا  یمالـسا  هعماـج  ندـش  يونعم  اـعد ، مهم  راـثآ  زا 
.دوب دهاوخ  بسانم  رایسب  روهظ ، ياضف  تخاس  يارب  نیا  دنز و  یم  جوم  نآ  رد  تیونعم  هک  تسا  يا  هعماج 

ص 266. ج 5 ، لئاسولا ، كردتسم  - 1
همان 47. هغالبلا ، جهن  - 2
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اعد تباجتسا  طیارش 

ندش هدامآ  بجوم  دوخ ، اعد ، طیارـش  ندرک  هدامآ  .دنک  اعد  سپـس  دناسرب ، اعد  تباجا  هجرد  هب  ار  شیوخ  ادتبا  دیاب  هدـننکاعد 
: زا دنا  ترابع  طیارش  نیا  زا  یخرب  .ددرگ  یم  روهظ  طیارش 

ادخ یگدنب  . 1

ِیب ْاُونِمُْؤْیلَو  ِیل  ْاُوبیِجَتْـسَْیلَف  ِناَعَد  اَذِإ  ِعاَّدلا  َهَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِداَبِع  ََکلَأَس  اَذِإَو  : )) دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 
هدننکاعد ياعد  مکیدزن و  نم  نامگ  یب  وگب ]: رود ؟ ای  مکیدزن  هک   ] دنسرپب نم  هرابرد  وت  زا  مناگدنب  هاگره  و  « ؛)) َنوُدُشْرَی ْمُهَّلََعل 
(1) دنسرب .» دوخ  دشر  هب  هک  دشاب  دنروآ ؛ نامیا  نم  هب  دننک و  تباجا  ارم  دیاب  سپ  .منک  یم  تباجا  دناوخب  ارم  یتقو  ار 

راک و مامت  دوش و  ادخ  عیطم  ًالماک  ناسنا  هک  نآ  ینعی  ندـش ، ادـخ  هدـنب  .دـش  ادـخ  هدـنب  دـیاب  لوا  اعد ، تباجتـسا  يارب  نیاربانب 
، یکـشزپ سیردت ، لیـصحت ، دهد و  یم  ییادـخ  تهج  ناسنا  ياهراک  مامت  هب  تین ، نیا  .دـشاب  وا  ياضر  بلج  تهج  رد  شلمع 

.دوش یم  یهلا  يا  هعماج  هعماج ، دریگ و  یم  رارق  یهلا  ریسم  رد  همه  ...و  تعنص  یسدنهم ،

هیآ 186. هرقب ، هروس  - 1
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لالح داصتقا  . 2

: دنیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

هب رگید  ياهاج  رد  مدرم  اما  مداد ، رارق  زیچ  شـش  رد  ار  زیچ  شـش  نم  درک : یحو  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  میظع  يادـخ 
ادصورـس و رد  مدرم  اما  ما ، هداد  رارق  لالح  يزور  رد  ار  اـعد  تباجتـسا  نم  هک  تسا  نیا  اـه  نآ  زا  یکی  .دـندرگ  یم  نآ  لاـبند 

.دنسر (1) یمن  نآ  هب  دنور و  یم  شلابند  هیرگ 

مک یـشورف ، نارگ  .دش  دهاوخ  يداصتقاریغ  يداصتقا و  ياه  هنیمز  رد  يا  هدرتسگ  تاحالـصا  همدقم  دوخ ، لالح ، يزور  بسک 
شغ زا  ار  دوخ  تیلاعف  راک و  هک  درک  دهاوخ  یعس  لالح  همقل  بسک  يارب  ناسنا  دوش و  یم  هدرپس  یشومارف  هب  ...و  ابر  یشورف ،

مه دارفا ، همه  راـک ، نیا  اـب  .دـهد  ماـجنا  نسحا  وحن  هب  ار  دوخ  راـک  دریگ ، یم  لاـملا  تیب  زا  هک  یقوـقح  ربارب  رد  دـنک و  یلاـخ 
.دنرب یم  شیپ  حالصا  يوس  هب  ار  دوخ  راک  مه  دنهد و  یم  ماجنا  يداصتقا  تاحالصا 

هوشر و سالتخا ، ینانچ ، نآ  ياه  يرادرب  هالک  ابر ، دوجو  یلصا  تلع  .تسا  داصتقا  هعماج ، رد  ناهانگ  دسافم و  زا  يرایسب  أشنم 
یفنم يریثأت  ملاسان ، ياه  شور  نیا  هک  دنادب  ناسنا  یتقو  .تسا  يداصتقا  لئاسم  هدرک ، هایـس  ار  هعماج  هرهچ  هک  يدـسافم  رگید 

.درک دهاوخ  عطق  ار  دسافم  نیا  یلصا  هشیر  دروآ ، تسد  هب  یلالح  همقل  ات  دریگب  نآ  كرت  رب  میمصت  دراد و  وا  تایونعم  رب 

هانگ كرت  . 3

یم اعد  دوب و  هدجس  لاح  رد  يدرم  .تشذگ  یم  یهار  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  .دوش  یمن  باجتـسم  راک  هنگ  ناسنا  ياعد 
زونه درف  نآ  هک  دید  تشگرب و  تفر و  ترضح  .درک 

ص 173. ج12 ، لئاسولا ، كردتسم  ِلاَْقلا .» ِلیِْقلا َو  ِیف  اَهَنُوُبلْطَی  ُساَّنلا  ِلاَلَْحلا َو  هَمُْقل  ِیف  ِءاَعُّدلا  َهباَِجا  ُْتعَضَو  ّینا  - » 1
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! یسوم يا  : » دمآ یحو  مدرک »! یم  باجتسم  ار  شیاعد  مدوب ، نم  رگا  ایادخ ! : » درک ضرع  .دنک  یم  اعد  تسا و  هدجـس  لاح  رد 
«. تسا هانگ  لها  نوچ  منک ؛ یمن  باجتسم  ار  شیاعد  دشاب ، هدجس  رد  مه  رمع  رخآ  ات  وا  رگا 

زا هانگ  ملظ و  داسف ، هنماد  هک  دوش  یم  ثعاـب  هلأـسم  نیا  درادـن و  هاـنگ  كرت  زج  يا  هراـچ  شیاـعد ، تباجتـسا  يارب  ناـسنا  اذـل 
.دیآ دوجو  هب  ملاس  يا  هعماج  دوش و  هدیچرب  هعماج 

نیملاعلا بر  هللادمحلا  نا  اناوعد  رخآ  و 
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« عبانم تسرهف  »

.ق 1415 هوسالاراد ، توریب ، یضر ، دیس  هغالبلا ، جهن 

.ش 1369 هیمالسالا ، بتکلاراد  یغالب ، نیدلاردص  دیس  همجرت  هیداجس ، هفیحص 

.ق 1428 حور ، مق ، یمق ، سابع  خیش  نانجلا ، حیتافم 

.ق 1426 یملعالا ، هسسؤم  توریب ، لامعالا ، لابقا  یسوم ، نب  یلع  سوواط ، نبا  .1

.ات یب  یضر ، تاراشتنا  مق ، عوبسالا ، لامج  .________ ، 2

.ش لوا 1386 للملا ، نیب  رشن  پاچ و  نارهت ، لئاسلا ، حالف  .________ ، 3

.ق 1417 تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، رئازلا ، حابصم  .________ ، 4

.ق 1411 رئاخذلاراد ، تاراشتنا  مق ، تاوعدلا ، جهم  .________ ، 5

.ق 1428 مود ، یبرقلا ، يوذ  مق ، بقانملا ، یلع ، نبدمحم  بوشآ ، رهش  نبا  .6

.ق 1428 ءافولاراد ، توریب ، هیکم ، تاحوتف  نیدلا ، یحم  یبرع ، نبا  .7

.ق 1429 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحالاراد  توریب ، هغللا ، سیئاقم  مجعم  دمحا ، سراف ، نبا  .8

.ش 1377 مویقلا ، مق ، ریبکلا ، رازملا  يدهشم ، نبا  .9

، مق لوا ، یقارع ، یبتجم  قیقحت  یلآللا ، یلاوع  روهمج ، یبا  نبا  ییاسحا ، .10
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.ق 1403 ءادهشلادیس ،

.ق 1416 تاساردلل ، ریدغلا  زکرم  مق ، بدالاو ، هنسلاو  باتکلا  یف  ریدغلا  نیسحلادبع ، ینیما ، .11

.ش 1370 هیمالسا ، بتکلاراد  نارهت ، نساحملا ، دلاخ ، نب  دمحم  نب  دمحا  یقرب ، .12

نیب داـینب  يدوراـمرگ ، يوسوم  یـضترم  دیـس  همجرت  یلوملاو ، یلوملا  ینعم  یف  يوسلا  جـهنلا  یلع ، نسحم  همـالع  یناتـسلب ، .13
.ریدغ یللملا 

.ش 1389 مود ، رینم ، تراشتنا  نارهت ، نارظتنم ، تاجانم  دمحم ، دیس  یمشاه ، ینب  .14

.ش 1373 سدق ، ناتسآ  دهشم ، دئارلا ، دوعسم ، ناربج ، .15

.مق هیملع  هزوح  تیودهم  یصصخت  زکرم  مق ، دوعومراظتنا ، همانلصف  ناگدنسیونزا ، یعمج  .16

.ش 1378 ثیدحلاراد ، مق ، هعماجلا ، هرایز  حرش  یف  هعطاسلا  راونالا  سابع ، داوج ، .17

.ات یب  فراعم ، رشن  مق ، هللا ،  تیآ  رضحم  رد  اه  خساپ  اه و  شسرپ  اه ، هیصوت  هللادبع ، یلمآ ، يداوج  . 18

.ق 1429 بتکلاراد ، نارهت ، تازجعملاو ، صوصنلاب  هادهلا  تابثا  نسح ، نب  دمحم  یلماع ، رح  .19

.ش 1362 نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  لماع ، لبج  ءاملع  یف  لامآلا  لما  .________ ، 20

.ق 1409 تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، هعیشلا ، لئاسو  .________ ، 21

.ق 1404 نیسردم ، هعماج  مق ، لوقعلا ، فحت  هبعش ، نبا  ینارح ، .22

، نیسردم هعماج  مق ، هرهاظلا ، تایآلا  لیوأت  نیدلا ، فرش  دیس  يدابآرتسا ، ینیسح  .23
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.ق 1409

.ق 1408 یشعرم ، هللا  تیآ  هناخباتک  مق ، هیوقلا ، ددعلا  فسوی ، نب  یلع  نیدلا  یضر  یلح ، .24

.ش 1370 هیردیح ، هعبطم  فجن ، تاجردلا ، رئاصب  رصتخم  نامیلس ، نب  نسح  یلح ، .25

.ش 1378 نیسردم ، هعماج  مق ، هابتشالا ، حاضیا  .________ ، 26

.ق 1401 رادیب ، مق ، رثالا ، هیافک  یلع ، نب  دمحم  یمق ، زازخ  . 27

.ق 1425 ءافولاراد ، توریب ، ثیدحلا ، لاجر  مجعم  مساقلاوبا ، ییوخ ، .28

.ق 1412 یضترم ، فیرش  مق ، بولقلاداشرا ، نسحلا ، یبا  نب  نسح  یملید ، .29

.ش 1385 غوبن ، مق ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نوماریپ  خساپ  شسرپ و  دصکی  اضریلع ، ینارهت ، یلاجر  .30

.ش 1376 نایاسراپ ، مق ، تریصب ، تیآ  نسح ،  یعیفش ، .31

.ق 1416 تیبلا ، لآ  هسسؤم  توریب ، داشرالا ، دیفم ، خیش  .32

، مالسلا اهیلع  هموصعم  ترضح  تاراشتنا  مق ، تیبرت ، قالخا و  یلاع  بتکم  ناضمر ، كرابم  هام  هللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاص  .33
.ش  1387

.ش 1362 هیمالسا ، نارهت ، یلاما ، نیسح ، نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، .34

.ش 1387 ثیدحلاراد ، مق ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  .________ ، 35

.ش 1361 نیسردم ، هعماج  مق ، رابخالا ، یناعم  . ________ ، 36

.ق 1425 مود ، نیسردم ، هعماج  مق ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  .________ ، 37

.ق 1404 یشعرم ، هللا  تیآ  مق ، تاجردلا ، رئاصب  نسح ، نب  دمحم  رافص ، .38
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.ات یب  يوفطصم ، تاراشتنا  مق ، یقثولا ، هورع  مظاکدمحم ، دیس  يدزی ، ییابطابط  .39

.ش 1374 مجنپ ، نیسردم ، هعماج  تاراشتنا  مق ، يوسوم ، رقابدمحم  دیس  همجرت  نازیملا ، ریسفت  نیسحدمحم ، ییابطابط ، .40

.ق 1403 یضترم ، رشن  دهشم ، جاجتحالا ، نسح ، نب  لضف  یسربط ، .41

.ش 1372 موس ، ورسخرصان ، نارهت ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  .________ ، 42

.ش 1381 یناهارف ، يرقابریم ، همجرت  قالخالا ، مراکم  .________ ، 43

.ش 1385 نارکمج ، مق ، تیرشب ، دادماب  داوجدمحم ،  یسبط ، .44

.ش 1365 نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  ماکحالا ، بیذهت  نسح ، نب  دمحم  یسوط ، .45

.ق 1411 یمالسا ، فراعم  هسسؤم  مق ، تبیغ ، .________ ، 46

.ش 1369 هعیش ، هقف  هسسؤم  توریب ، دجهتملا ، حابصم  .________ ، 47

.ق 1415 مراهچ ، نایلیعامسا ، مق ، نیلقثلارون ، ریسفت  هعمج ،  نب  یلع  دبع  يزیوح ، یسورع  .48

.ش 1380 هیملع ، هناخپاچ  نارهت ، یشایع ، ریسفت  دوعسم ، نب  دمحم  يدنقرمس ، یملس  شایع  .49

.ش 1392 مالسلا ،  هیلع  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق ، دهع ، ياعد  هیاس  رد  يودهم  یگدنز  نسحم ، یتئارق ، .50

.ش 1385 نآرق ، زا  ییاه  سرد  نارهت ، غیلبت ، نآرق و  .________ ، 51

.ش 1371 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، نآرق ، سوماق  ربکا ،  یلع  یشرق ، .52

.ش 1364 لوا ، ورسخرصان ، نارهت ، نآرقلا ، ماکحال  عماجلا  ریسفت  دمحا ، نب  دمحم  یبطرق ، .53
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.ش 1384 هوسا ، مق ، راحبلا ، هنیفس  سابع ، خیش  یمق ، .54

.ق 1425 هوسالاراد ، توریب ، هدوملا ، عیبانی  میهاربا ، نب  نامیلس  يزودنق ، .55

.ق 1428 هوسالاراد ، توریب ، دئاوفلازنک ، یلع ، نب  دمحم  یکجارک ، .56

.ق 1428 غالبلا ، توریب ، نیمالا ، دلبلا  یلع ، نب  میهاربا  یمعفک ، .57

.ق 1428 غالبلا ، هسسؤم  توریب ، یمعفک ، حابصملا  .________ ، 58

.ش 1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، یفاکلا ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلک ، .59

.ق 1425 هیمالسا ، فراعم  هسسؤم  مق ، يدهملا ، مامالا  ثیداحا  مجعم  نارگید ، یلع و  یناروک ، .60

.ش 1376 ثیدحلاراد ، مق ، ظعاوملاو ، مکحلا  نویع  دمحم ، نب  یلع  یطساو ، یثیل  .61

.ش 1385 قذاح ، مق ، هیدهم ، هفیحص  یضترم ، دیس  یناتسیس ، يدهتجم  .62

.ق 1404 ءافولا ، توریب ، راونالاراحب ، رقاب ، دمحم  یسلجم ، .63

.ق 1404 هیمالسالا ، بتکلاراد  لوسرلا ، لآ  رابخا  حرش  یف  لوقعلا  هآرم  .________ ، 64

.ش 1384 ثیدحلاراد ، مق ، همکحلا ، نازیم  دمحم ، يرهش ، ير  يدمحم  .65

.ش 1374 داشرا ، گنهرف و  ترازو  نارهت ، نآرقلا ، تاملک  یف  قیقحتلا  نسح ، يوفطصم ، .66

.ش 1385 دیون ، مق ، یشیاشخب ، یقیقع  همجرت  یلاما ، نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم ، .67

.ش 1374 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ،  ریسفت  نارگید ، رصان و  يزاریش ، مراکم  .68

، مق مالسلا ،  هیلع  نانمؤمریما  هسردم  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  .________ ، 69
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.ش 1385

.ش 1361 هیدهم ، هسسوم  دزی ، مئاقلل ، ءاعدلا  دئاوف  یف  مئانغلا  زنک  یناهفصا ، يوسوم  .70

.ش 1385 نارکمج ، مق ، مراکملا ، لایکم  یقت ، دمحم  یناهفصا ، يوسوم  .71

.ق 1408 نیسردم ، هعماج  مق ، لاجرلا ، یلع ، نب  دمحا  ، یشاجن .72

.ق 1420 لوا ، مالسلا ، هیلع  يداه  ماما  هسسؤم  مق ، هئیضملا ، راونالا  بختنم  نیدلا ، ءاهب  دیس  یفجن ، .73

.ش 1365 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ینامعن ، تبیغ  میهاربا ، نبدمحم  ینامعن ، .74

.ش 1387 نارکمج ، مق ، بقاثلا ، مجن  نیسح ،  ازریم  يرون ، . 75

.ق 1417 تیبلا ، لآ  هسسؤم  مق ، لئاسولا ، كردتسم  . ________ ، 76

.ق 1408 نانبل ، بتکلاراد ، توریب ، دئاوزلا ، عمجم  نیدلارون ، یمثیه ، .77

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  یتمالس  ياعد  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 121 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 122 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 125زکرم  هحفص 124 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

