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ریدغ هثداح  یخیرات  ياه  94هنیمز 
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مخ ریدغ  رد  ص )  ) ربمایپ 97هبطخ 

اهتشون 102یپ 

ریدغ 102هبطخ 

باتک 102تاصخشم 

هباطخ زا  لبق  ياه  103همانرب 

103همدقم

ربنم زارف  رب  یلمع  مادقا  105ود 

( یبرع  ) مخ ریدغ  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هبطخ  107نتم 

ریدغلا 107هبطخ 

مخ ریدغ  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هبطخ  112همجرت 

هبطخ 112همجرت 

( یبرع  ) مخ ریدغ  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هبطخ  لماک  119نتم 

ءانثلا 119دمحلا و 

ّماه عوضوم  یف  یهِلا  121رما 

مهتیالو رشع و  ینثإلا  همئألا  همامإب  یمسرلا  123نالعالا 

هَّللا لوسر  يدیب  یلع  125عفر 

همامإلا هلأسم  وحن  هّمُالا  هّجوت  یلع  126دیکاتلا 

نیقفانملا دصاقم  یلإ  127هراشالا 

مهئادعأ تیبلا و  لهأ  129ءایلوا 

يدهملا 130مامالا 

هعیبلا رمأل  132دیهمتلا 

تامّرحملا تابجاولا و  مارحلا ، 132لالحلا و 

هیمسر هروصب  133هعیبلا 
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مخ ریدغ  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هبطخ  همجرت  لماک  135نتم 

یهلا يانث  دمح و   1135

مهم یبلطم  يارب  یهلا  نامرف   2138

مالسلا مهیلع  ماما  هدزاود  تماما  تیالو و  یمسر  نالعا   3141

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسد  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ندرک  دنلب  یفرعم و   4145

تماما هلئسم  هب  تما  هجوت  رب  دیکأت   5147

نیقفانم ياه  ینکشراک  هب  هراشا   6148

ناشیا نانمشد  مالسلا و  هیلع  تیب  لها  ناوریپ   7151

هجرف هللا  لجع  يدهم  ترضح   8153

تعیب ندرک  حرطم   9154

تامرحم تابجاو و  مارح ، لالح و   10154

یمسر نتفرگ  تعیب   11158

هبطخ زا  دعب  160مسارم 

نادرم 160تعیب 

نانز 161تعیب 

باحس 161همامع 

ریدغ 161رعش 

ریدغ رد  162لیئربج 

ریدغ 162هزجعم 

ریدغ مسارم  163نایاپ 

ریدغ رد  یناهج  تجح  163مامتا 

هیریدغ 164هبطخ 

تموکح نامز  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هیریدغ  164هبطخ 

مالسلا هیلع  یلع  نیدحوملا  یلوم  هاگن  زا  165ریدغ 

ریدغ دیع  رد  مالسلا  هیلع  يولع  166روشنم 

اهتشون 166یپ 
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ریدغ 168تایآ 

باتک 168تاصخشم 

غیلبت هیآ  169ریسفت 

غیلبت 169هیآ 

هیآ 169همجرت 

هیآ 169نایب 

« کبر نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  »188

« سانلا نم  کمصعی  هللا  و  : » هلمج رد  تمصع  190يانعم 

یتیاور 198ثحب 

اهتشون 219یپ 

ریدغ 225تایآ 

 …« سئی مویلا   » هیآ ي 225یسررب 

مامتا لامکا و  226قرف 

؟ تسا زور  مادک  مویلا »   » زا 229دوصقم 

 « مویلا  » هرابرد فلتخم  230تایرظن 

هعیش 237نایب 

تاهباشتم 242تامکحم و 

نید لامکا  هیآ  245ریسفت 

نآرق رد  245ریدغ 

ریدغ ثیدح  نید و  لامکا  248هیآ 

ریدغ ثیدح  نید و  لامکا  هیآ  غیلبت و  249هیآ 

250رکذت

یلازغ 253فارتعا 

رصان تسود و  هن  تسا  تسرپرس  ینعم  هب  253الوم 

ریدغ 256ثیدح 

باتک 256تاصخشم 
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ریدغ ثیدح  256دنس 

256همدقم

ناقفخ طیارش  رد  ریدغ  ثیدح  256تیاور 

ریدغ ثیدح  دنس  هرابرد  باتک  258یفرعم 

ریدغ هبطخ  لماک  نتم  259كرادم 

ریدغ هبطخ  لماک  نتم  هدننک  تیاور  لاجر  260دانسا و 

اهتشون 262یپ 

ریدغ ثیدح  264نتم 

264همدقم

« یلوم  » هملک يانعم  رد  264ثحب 

ریدغ ثیدح  نتم  هرابرد  باتک  268یفرعم 

اهتشون 270یپ 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تیاور  هب  270ریدغ 

270همدقم

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  272رد 

هلیسو هبطخ  273رد 

هرفن شش  ياروش  274رد 

نامثع راگزور  275رد 

لمج گنج  نادیم  276رد 

نیفص هنحص  277رد 

هفوک دجسم  279رد 

هفوک نادیم  280رد 

هفوک دجسم  282رد 

ناورهن گنج  زا  283سپ 

رگید 284دراوم 

اهتشون 287یپ 
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ریدغ 290ثیداحا 

290همدقم

نآرق رد  295ریدغ 

بتکم رد  ریدغ  دیع  هاگیاج  لوا : 295لصف 

ریدغ ياه  هتسیاب  اه و  هتسیاش  مود : 301لصف 

ریدغ رد  تیالو  موس : 314لصف 

323عبانم

ریدغ ثیدح  323لهچ 

323همدقم

بتکم رد  ریدغ  دیع  هاگیاج  لوا : 328لصف 

ریدغ ياه  هتسیاب  اه و  هتسیاش  مود : 335لصف 

ریدغ رد  تیالو  موس : 347لصف 

355عبانم

ریدغ ثیدح  قرط  355يربط و 

ریدغ ثیدح  قرط  356يربط و 

باتک 358ناونع 

؟ تسا هدوب  یناسک  هچ  رایتخا  رد  يربط  بقانم  ریدغ و  360باتک 

هیالولا باتک  فیلات  رد  يربط  361هزیگنا 

عیشت هب  ماهتا  هیالولا و  باتک  362فیلات 

(24 ! ) يربط 363عیشت 

نآ زا  ناگدننک  هدافتسا  364هیالولا و 

اهتشون 369یپ 

تماما 374تفالخ و 

باتک 374تاصخشم 

تماما بتارم  375یناعم و 

تماما بتارم  375یناعم و 
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ماما 375ینعم 

ص)  ) مرکا لوسر  376نوؤش 

عامتجا يربهر  ینعم  هب  380تماما 

ینید تیعجرم  ینعم  هب  381تماما 

تیالو ینعم  هب  386تماما 

تماما باب  رد  390یثیدح 

نآرق رد  392تماما 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  دعب  نید  نایب  395تماما و 

395همدقم

هلاسم طلغ  395حرط 

تسا تماما  ياه  هخاش  زا  یکی  398تموکح 

نید نایب  رد  تسا  ربمغیپ  نیشناج  399ماما ،

( مالسلا مهیلع   ) همئا تمصع  هلاسم  نیلقث و  401ثیدح 

ثیدح تباتک  404عنم 

سایق زا  406هدافتسا 

هعیش رظن  زا  408سایق 

تسین باختنا  ياج  موصعم  دوجو  408اب 

يونعم تیالو  410هلاسم 

نیلقث ثیدح  411تیمها 

ریدغ 412ثیدح 

تماما هلاسم  یمالک  414یسررب 

414همدقم

تماما 418فیرعت 

تماما باب  رد  هعیش  یلقع  419لیلد 

نید رما  سانشراک  ینعی  421ماما 

تمصع 422هلاسم 
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صیصنت 424هلاسم 

صوصن 427یسررب 

راذنالا موی  430ناتساد 

مرکا ربمغیپ  اب  هلیبق  سیئر  تاقالم  431ناتساد 

نآ رتاوت  ریدغ و  432ثیدح 

تلزنم 434ثیدح 

ریدغ ثیدح  رد  441تماما 

441همدقم

ریدغ ثیدح  443رابتعا 

نآ خساپ  يزار و  رخف  445لاکشا 

اهتشون 449یپ 

هعیش هاگدید  زا  یسانش  452ماما 

ماما 452يانعم 

یمالسا تموکح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ینیشناج  453تماما و 

هتشذگ نانخس  دییأت  458رد 

هیهلا فراعم  نایب  رد  460تماما 

ماما یبن و  نایم  462قرف 

لامعا نطاب  رد  463تماما 

مالسا نایاوشیپ  466همئا و 

اهتشون 467یپ 

یشهوژپ 482ریدغ 

مخ ریدغ  رد  مالسا  یسایس  ماظن  482نییبت 

482همدقم

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگن  زا  مالسلا  هیلع  یلع  484ياهیگژیو 

یسایس تاعزانم  ربمایپ و  487تلحر 

اهتشون 491یپ 
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493تاصخشم

نآ لامعا  ریدغ و  493دیع 

یمالسا دیع  نیرت  هوکشرپ  نیرترب و  ریدغ  493دیع 

493همدقم

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هاگدید  495زا 

تلاسر نادناخ  هاگرظن  497زا 

تشون 499یپ 

مالسلا هیلع  تیب  لها  هریس  ردریدغ  499دیع 

499همدقم

ریدغ نتفرگ  500دیع 

همئا ریدغ و  دیع  503نییآ 

اهتشون 510یپ 

ریدغ دیع  510زامن 

510همدقم

اهقف 510راتفگ 

516تایاور

اهلاکشا هب  517خساپ 

اهتشون 518یپ 

یمالسا دیع  نیرتگرزب  ریدغ  520دیع 

520همدقم

يوبن تنس  ریدغ ، 521دیع 

یمالسا دیع  نیرتگرزب  524نیموصعم و 

؟ تسا دیع  ریدغ ، 525ارچ 

اهتشون 528یپ 

ریدغ 530هقف 

530همدقم
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نداد يراطفا  532فلا 

ندش ردارب  534ب 

نتسج 534يزاریب 

ون هزیکاپ و  سابل  ندیشوپ  534پ 

تینهت کیربت و  535ت 

535مسبت

یگدنز 537هعسوت 

نتفرگ نشج  537ج 

ندرک دمح  537ح 

اعد 537د 

دیدزاب 538دید و 

هزور 538ر 

ترایز 540ز 

نداد 540تنیز 

ندرک يداش  542ش 

نداد هقدص  542ص 

نداتسرف 542تاولص 

نداد ماعط  542ط 

تدابع 543ع 

ندز 543رطع 

نداد ماجنا  حلاص  543لمع 

ندرک لسغ  543غ 

نانمؤم جئاوح  ياضق  543ق 

ندرک کمک  543ك 

ندرک یتشآ  تشذگ و  544گ 

ییور 544هداشگ 
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تاواسم 544م 

544هحفاصم

ندرک تفوطع  544ینابرهم و 

زامن 545ن 

ناسحا 546یکین و 

نارگید هب  کمک  يارب  نتفرگ  ماو  546و 

نداد هیده  547ه 

547شیامه

اهتشون 547یپ 

یلماعلا یضترم  رفعج  همالع  هاگدید  زا  ریدغ  552دیع 

(1  ) مخ ریدغ  552دیع 

اهتشون 556یپ 

ریدغلا ینیما و  558همالع 

باتک 558تاصخشم 

ریدغ صاوغ  ینیما  558همالع 

رون 558دالیم 

ورس 561مایق 

قشع 561ترجه 

قیاقش 562هاپس 

رحب 563صاوغ 

ریدغ ینامرآ  564رهش 

تیاده 568ناتسوب 

رخآ 568زامن 

اهتشون 568یپ 

ریدغلا ياه  569یگژیو 

569همدقم
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یبدا راکهاش   1570

یمالسا تدحو   2571

لیدب یب  يرثا   3573

لقن نیما   4573

سانشدقن هاگشناد  دقن و  راگزومآ   5573

ریدغلا رد  دقن  ياهیگژیو   6575

دقن دقن   7577

ریدغلا یلصا  هاگ  هیکت  تنس  لها  عبانم   8578

یهار ود  رس  رب  تنس  لها   9579

« میرک نآرق   » اب ریدغلا »  » یگتخیمآ  10579

تیب لها  تبحم   11581

تسایس باتک  نید و  درم   12581

گرزب یفراعملا  هریاد  ریدغلا »  » 13582

فلتخم ياهشناد  یقالت  لحم  ریدغلا »  » 14583

باتک ناونع  رازه  تسیب   15584

تسا روآ  بجعت  سک  ود  يارب  ریدغلا   16586

بلاطم يزاسادج   17586

لیلد هماقا  رد  لآ  هدیا  یشور   18586

یمالسا للملا  نیب  هب  قلعتم  يرثا  ریدغلا   19587

رترب ياه  هناوتشپ   20587

خیراتلا هقف  588ریدغلا و 

588همدقم

طبترم تینهذ  591داجیا 

« ریدغلا  » رد 592دقن 

هوتسن 595نانچمه 

596ماهلا
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« میرک نآرق   » اب ریدغلا »  » 597یگتخیمآ

598نحل

610تناما

اهتشون 616یپ 

618هناخباتک

ریدغ هعقاو  زا  هظحل  هب  هظحل  618شرازگ 

داقتعا ناتساد  618ریدغ ،

ریدغ 620تمظع 

ریدغ ات  هنیدم  623زا 

هکم ات  هنیدم  624زا 

نینمؤملاریما هارمه  نمی  625جاجح 

جح 626لامعا 

تیالو بحاص  هب  ءایبنا  ثاریم  627لیوحت 

« نینمؤملاریما  » ناونع هب  628مالس 

ریدغ رد  روضح  یمومع  628نالعا 

مخ ریدغ  ییایفارغج  629تیعقوم 

ریدغ 630ینارنخس 

ربنم ینارنخس و  هاگیاج  يزاس  633هدامآ 

ربنم زارف  رب  نینمؤملاریما  634ربمایپ و 

ربمایپ 635ینارنخس 

میوا میلست  ادخ و  635هدنب 

غَِّلب لوسرلا  اهیا  636ای 

ایند رخآ  ات  ماما  637هدزاود 

هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  640نم 

دش لماک  ادخ  641نید 

هفیقس 642يارجام 
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تیب لها  تبحم  643تیالو و 

يدهم 644ترضح 

ریدغ اب  يرادافو  645نامیپ 

تسا هنادواج  یهلا  646ماکحا 

دینک تعیب  ماما  هدزاود  647اب 

ریدغ رد  هزور  هس  649مسارم 

نادرم 650تعیب 

نانز 652تعیب 

« باحس  » 652همامع

ریدغ 654رعش 

ریدغ رد  لیئربج  656روضح 

ریدغ رد  یهلا  657هزجعم 

ریدغ مسارم  661نایاپ 

ریدغ 662هسامح 

قح زا  662عافد 

مالسا یسایس  هفسلف ي  یلصا  670هتسه 

اه تشون  673یپ 

عیشت یلصا  675هیاپ 

یلیالع نخس  680لیلحت 

تسا مالسا  راکنا  ریدغ  682راکنا 

تسا يدبا  یتقیقح  ریدغ  689ياوتحم 

همان 101)  ) يرصم يرشب  میلس  خیش  692شتسرپ 

همان 102)  ) نیدلا فرش  693خساپ 

مالسا یسایس  697هفسلف 

عوضوم يداقتعا  707تیمها 

عوضوم 726دنچ 
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نیملسم زورما  لکشم  لوا : 726عوضوم 

ینکفا هقرفت  مود : 734عوضوم 

738هراشا

(1  ) تاساسحا فطاوع و  تیاعر  موس : 746عوضوم 

(2  ) تاساسحا فطاوع و  تیاعر  موس : 759عوضوم 

موس عوضوم  ياه  772یقرواپ 

مالسا رهوج  ندناسانش  مراهچ : 781عوضوم 

مالسا رد  ریدغ  784دیع 

رشان 784نخس 

مجرتم 785راتفگشیپ 

( ریدغ  ) هب لوسر  ادخ و  788تیانع 

هعیش هب  صاصتخا  791مدع 

ریدغ دیع  793هقباس 

کیربت 794نتم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع  ریدغ و  797دیع 

غورد کی  هب  806یخساپ 

تناما 809جات 

810رکذت

( ریدغ نوماریپ  لاوس  هب 72  خساپ   ) یسانش 811ریدغ 

811زاغآرس

ریدغ نوماریپ   1813

ریدغ گرزب  هثداح  نوماریپ   2819

ریدغ هناتسآ  رد   3823

ریدغ تیالو و  نوماریپ   4831

ریدغ زا  سپ  ثداوح   5836

تایاور تایآ و  رد  ریدغ   6845
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مالسا رد  853هعیش 

رشان زا  853یمالک 

855راتفگشیپ

داتسا لاح  862حرش 

یئابطابط همالع  865راثآ 

868همدقم

اهتشون 872یپ 

هعیش يامن  وشن و  شیادیپ و  تیفیک  لوا : 874شخب 

نآ تیفیک  هعیش و  شیادیپ  874زاغآ 

فالتخا زورب  ینس و  تیرثکا  زا  هعیش  تیلقا  ندش  ادج  876ببس 

یملع تیعجرم  ینیشناج و  هلئسم  878ود 

هعیش رظن  اب  نآ  تریاغم  یباختنا و  تفالخ  یسایس  879شور 

ترضح نآ  شور  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  تفالخ  884ياهتنا 

تشاد رب  مالسلا  هیلع  یلع  هلاس  جنپ  تفالخ  زا  هعیش  هک  887هرهب يا 

هعیش يارب  راگزور  نیرت  891تخس 

هیما ینب  تنطلس  893رارقتسا 

يرجه مود  نرق  رد  896هعیش 

يرجه موس  نرق  رد  898هعیش 

يرجه مراهچ  نرق  رد  898هعیش 

يرجه مهن  نرق  رد  899هعیش 

يرجه مهدزای  ات  مهد  نرق  رد  900هعیش 

يرجه مهدراهچ  ات  هدزاود  نرق  رد  901هعیش 

اهتشون 901یپ 

هعیش 920تاباعشنا 

 [ بعش زا  یخرب  ضارقنا  و   ] باعشنا 920لصا 

هیدیز 923هعیش 
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ناشتاباعشنا هیلیعامسا و  924هعیش 

هعنقم هیزورد و  هیلعتسم و  927هیرازن و 

هیلیعامسا هیدیز و  اب  ناشیا  قرف  یماما و  هدزاود  929هعیش 

یماما هدزاود  هعیش  هچخیرات  931هصالخ 

( يرمق يرجه   35  - 11  ) نیدشار يافلخ  نامز  رد  هعیش » »931

اهتشون 932یپ 

هعیش یبهذم  رکفت  مود : 932شخب 

یبهذم رکفت  932يانعم 

مالسا رد  یبهذم  رکفت  یساسا  932ذخأم 

هدربمان قیرط  هس  نایم  رد  937توافت 

اهتشون 937یپ 

هباحص 939ثیدح 

939ثیدح

تنس باتک و  رد  ددجم  940ثحب 

نآرق نطاب  941رهاظ و 

نآرق 944لیوأت 

ثیدح رد  ثحب  947همتت 

ثیدح هب  لمع  رد  هعیش  949شور 

مالسا رد  یمومع  میلعت  949میلعت و 

هیلقن مولع  951هعیش و 

اهتشون 952یپ 

یلقع ثحب  مود : 954قیرط 

یمالک یفسلف و  یلقع ، 954رکفت 

هیلقع مولع  ریاس  هفسلف و  رد  هعیش  رادیاپ  957ششوک 

دنام یقاب  هعیش  رد  هفسلف  958ارچ 

هعیش یملع  غباون  زا  نت  958دنچ 
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اهتشون 960یپ 

فشک موس : 961قیرط 

ینافرع كرد  961ناسنا و 

مالسا رد  نافرع  962روهظ 

نآ همانرب  سفن و  نافرع  هب  تنس  باتک و  964یئامنهار 

اهتشون 966یپ 

یماما هدزاود  هعیش  رظن  زا  یمالسا  تاداقتعا  موس : 967شخب 

یسانشادخ  1967

ناهج ناسنا و  طابترا  هار  زا  رگید  969يرظن 

دنوادخ 972تینادحو 

تفص 973تاذ و 

يدنوادخ تافص  974يانعم 

تافص يانعم  رد  رتشیب  975حیضوت 

لعف 976تافص 

ردق 977اضق و 

رایتخا 979ناسنا و 

اهتشون 981یپ 

یمومع تیاده  فده  يوس  هب  یسانش  ربمغیپ   2987

یصوصخ 989تیاده 

نوناق 990درخ و 

توبن تمصع  992ناربمغیپ 

ینامسآ نید  993ناربمغیپ و 

توبن یحو و  تجح  995ناربمغیپ و 

ادخ ناربمغیپ  997هرامش 

تعیرش نابحاص  مزعلا و  اولوا  997ناربمغیپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  997توبن 
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نآرق هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  1003ربمغیپ 

اهتشون 1006یپ 

ندب حور و  زا  ناسنا  بیکرت  یسانش  داعم   31012

نارگید رظن  زا  حور »  » تقیقح رد  1014ثحب 

مالسا رظن  زا  1015گرم 

1016خزرب

زیخاتسر تمایق  1017زور 

رگید 1021نایب 

شنیرفآ یلاوت  1028رارمتسا و 

اهتشون 1028یپ 

ماما يانعم  یسانش  ماما   41030

یمالسا تموکح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ینیشناج  1030تماما و 

هتشذگ نانخس  دییأت  1035رد 

هیهلا فراعم  نایب  رد  1037تماما 

ماما یبن و  نایم  1039قرف 

مالسا نایاوشیپ  1043همئا و 

مالسلا هیلع  ماما  هدزاود  یگدنز  خیرات  زا  1054یلامجا 

لوا 1054ماما 

مود 1060ماما 

موس 1062ماما 

مراهچ 1070ماما 

مجنپ 1071ماما 

مشش 1072ماما 

متفه 1074ماما 

متشه 1082ماما 

مهن 1085ماما 
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مهد 1086ماما 

مهدزای 1088ماما 

مهدزاود 1089ماما 

صاخ 1090باون 

یمومع رظن  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  رد  1091ثحب 

یصوصخ رظن  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  رد  1092ثحب 

اهنآ خساپ  دنچ و  1092یلاکشا 

اهتشون 1095یپ 

هعیش يونعم  1109مایپ 

ریدغ بوتکم  1111ثاریم 

1111همدقم

مالسا گنهرف  رد  1112ریدغ 

بوتکم گنهرف  اب  ریدغ  هدرتسگ  1114غیلبت 

ریدغ عوضوم  رد  اهباتک  1114نیلوا 

تیاور لوا : 1115هلحرم 

فیلأت هب  تیاور  زا  مود : 1116هلحرم 

نتم دنس و  رد  قیقحت  موس : 1117هلحرم 

ریدغ یملع  یئافوکش  مراهچ : 1118هلحرم 

ریدغ ياه  1119همانباتک 

یپاچ ياهباتک  1123رامآ 

یطخ ياهباتک  1125رامآ 

نیفلؤم 1126رامآ 

بهذم رظن  1128زا 

فیلأت دادعت  رظن  1128زا 

نرق هدراهچ  روهشم  1128نیفلؤم 

فلتخم ياهنابز  1130رامآ 
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یقیقحت ياهشیارگ  تاعوضوم و  1131رامآ 

ریدغ هبطخ  ياه  همجرت  هب  1136یهاگن 

اهتشون 1143یپ 

ریدغ 1143رعش 

ریدغ تایبدا  1144رعش و 

ریدغ رعش  بتک  1146نیودت 

رضاح رصع  رد  ریدغ  1147رعش 

یسراف بدا  رعش و  رد  1147ریدغ 

یناپمک هللا  1147هیآ 

یناسارخ هللا  بیبح  ازریم  هللا  1148هیآ 

یناسارخ یثدحم  1149یفطصم 

يرالاس یلع  1149دمحم 

يدورامرگ يوسوم  1150هرهاط 

یهاشنامرک 1151لدشوخ 

يدورامرگ يوسوم  یفطصم  1151دیس 

ریدغ شود  رب  1151شرع 

نیئال یهاپس  1152اضریلع 

يرذوبا راعش  1152رصان 

ینامرک هداز  1153مظان 

يزاریش 1153تصرف 

( قفش  ) هدازروفغ داوج  1154دمحم 

دیوم اضر  1155دیس 

يروباشین 1158يریظن 

هنایبا يدادح  ییحی  1158رتکد 

یخرهاش 1159دومحم 

( ناشفارز  ) يرفص یلع  1159دمحم 
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1160ییحی

راهب یقت  1160دمحم 

یلیبدرا 1161یلاح 

يزیزع 1162دمحا 

یناهفصا 1162مرکم 

كاکش ریم  یلع  1162فسوی 

یناریمش 1162یئاط 

ورسخ رصان  1163میکح 

راگزاس اضرمالغ  1163جاح 

یبدا 1164تاعطق 

ناگدنیارس هنیئآ  رد  ریدغ  1168هسامح 

ریدغلا 1180ياهناتساد 

باتک 1180تاصخشم 

1181راتفگشیپ

ینیما همالع  یگدنز  هب  1183یهاگن 

ریدغلا نوماریپ  نادنمشناد  املع و  1185ياهاگدید 

1186هراشا

یفجن يوسوم  نیسح  دیس  هللا  1187تیآ 

يدنه يوسوم  نیسح  دیس  راوگرزب  1187دنمشناد 

یلباک رادرس  یلق  ردیح  خیش  اناوت  1187دنمشناد 

هاگشناد داتسا  یلماع  نیدلا  رهز  بیجن  1187دمحم 

يدیبز حاود  ناملس  1187داتسا 

هیروس گرزب  یتفم  یفرع  دیعس  1188دمحم 

یحیسم رگشهوژپ  همالس  سلوب  1188داتسا 

ردص نیدلاردص  دیس  هللا  1188تیآ 

نیسای لآ  یضترم  1188خیش 
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يزاریش ینیسح  يدهم  نب  1189دمحم 

يزاریش يداهلادبع  هللا  1189تیآ 

ندنل زا  صولخ  ءافص  1189داتسا 

هللا لوسر  یگدنز  زا  ییاه  1189ناتسا 

تعامج زامن  1189نیتسخن 

یهلا 1190تردق 

کحم 1190گنس 

نداد 1190هقدص 

روبق 1191ترایز 

تشهب ياهرد  زا  1192يرد 

تشهب 1192قوش 

ربمایپ ربق  ترایز  يراجیتسا و  1193جح 

نامسآ زا  1193ینان 

ناریسا 1195ياذغ 

نیهوت 1195يازس 

یهلا 1197هیده 

نیشناج 1198باختنا 

یلع 1199نانمشد 

ادخ 1201نمشد 

جراوخ 1202ياوشیپ 

هللا لوسر  تامارک  1203زا 

ربمایپ 1205تحیصن 

رامیب 1207تدایع 

ربمایپ 1207یکدوک 

1209قافنا

ندب رب  1209غاد 
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رز میس و  رب  1210گرم 

یبیغ 1210ياهرعش 

دمحم ترضح  يربمایپ  هب  اهتب  1212تداهش 

ربمایپ هب  غورد  1213يازس 

ربمایپ 1214نیرفن 

بهل 1214گرم 

ناربمایپ هب  یلع  1215تهابش 

لالب تفگش  1221باوخ 

یبارعا 1222شزرمآ 

لسوت راکنا  1222ناورم و 

ءافش 1224بلط 

بلاطوبا 1224يرادافو 

يرعبز 1225رسپ 

یلع ترضح  یگدنز  زا  ییاه  1226ناتساد 

ور هنایم  1226هورگ 

یلع ترضح  1228تمارک 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  زامن  نیرت  1228هیبش 

ناکرشم 1229رازآ 

نایفسوبا هداوناخ  زا  1229يزاوآ 

لاوما میسقت  رد  1230تلادع 

لیئربج اب  1231تاقالم 

یلع ترضح  1231نفدم 

بآ 1233همشچ 

عیفر 1233ماقم 

تسا یلع  اب  1235قح 

هایس هچراپ  1236هکت 
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دیهش 1237دیز 

یلع ترضح  1237دلوت 

تسیچ هب  1239يرترب 

هللا لوسر  1241مچرپ 

همطاف ترضح  1242ترایز 

ریدغ زور  1243يراذگجات 

نانموم 1243يالوم 

هحلط 1244هبوت 

یلع ترضح  نارای  1245زا 

مور هاشداپ  1247همان 

كوبت 1250گنج 

یلع ترضح  1251لزنم 

لیئربج 1252راتفگ 

مدرم 1252نیرتهب 

لیئربج 1254دایرف 

راقفلاوذ 1254ناتساد 

یبن نابز  1255زا 

ربمایپ ینیب  1256شیپ 

ریقف درم  هب  یلع  1256هیده 

مخ ریدغ  ثیدح  هب  ندروخ  1258مسق 

دمحم لآ  لیاضف  1260زا 

ربمایپ زارمه  یلع ، 1261ترضح 

ریدغ 1264ناتساد 

نیشناج 1266باصتنا 

یلع ترضح  یگتسیاش  هب  دعس  1268فارتعا 

یلع ترضح  زا  تبقنم  1270راهچ 
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نیفلاخم زا  یکی  1272هبوت 

ربمایپ اب  یتسود  1274راختفا 

نیموصعم همئا  یگدنز  زا  ییاه  1276ناتساد 

هیواعم هلیح  رکم و  طسوت  نیسح  ماما  1276تداهش 

ترضح 1278ياعد 

ردپ 1279ربنم 

بیغ زا  1279هدورس يا 

طقسلا 1279دهشم 

نامسآ زا  1281یشاداپ 

تالکشم 1282لح 

اضر ماما  لباقم  رد  1282عضاوت 

اضر ماما  رضحم  1283رد 

ریدغ هب  نیسح  ماما  1283دنگوس 

كرابم 1284رس 

نیسحلا 1285سار 

تسلا زور  زا  1286تدایس 

گرزب 1287تقیقح 

تیب لها  نارعاش  زا  ییاه  1288ناتساد 

رعش نابز  زا  1288سرت 

هرانم نداتفا  كاخ  1290رب 

لد نشور  1290رعاش 

دبا 1291نادنز 

لیمج نبا  زا  1291یتیاکح 

یضر فیرش  1292تشذگرد 

يدهلا 1293ملع 

ماما 1293هیده 
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یخونت شوه  1295هظفاح و 

راگزور ياه  یتفگش  1295زا 

نمؤم 1297نارعاش 

تقبس 1299يوگ 

رعش 1300شاداپ 

یهلا 1301شزرمآ 

دجسم رد  ندناوخ  1302رعش 

يراصنا 1303سیق 

1304ناراگتسر

عطاق 1304خساپ 

تیب لها  رب  ییارس  1306هحون 

هناقداص 1307يایور 

قیاقح هب  1308فارتعا 

تیب لها  هب  1310مارتحا 

ناوراک 1311رابغ 

مرح ياه  1312هدرپ 

هدیصق نیا  هب  1313تنسحا 

1313تراسا

راز هروش  رد  1314یلگ 

نینمؤملاریما 1314مداخ 

يریمح دیس  1315یکدوک 

يریمح دیس  باوخ  1317ریبعت 

يریمح دمحم  1318هیریدغ 

رعاش 1319تیمک 

تفگش 1319یباوخ 

هللااب روصنملا  1321ماما 
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نادنز زا  ییاه  1323ر 

اعد 1325تباجا 

1326امنهار

يدسا تیمک  1326تداهش 

يریمح 1327دیس 

اضر ماما  1328باوخ 

ثیدح يوار  هب  1330هیده يا 

يریمح دیس  1331تافو 

تیب لها  ناتسود  زا  ییاه  1332ناتساد 

رکب یبا  نب  دمحم  1332تداهش 

ندروخ اذغ  رد  1333تکرش 

دحا زور  1333دیهش 

رادافو 1334رای 

یعقاو 1334زامن 

ردپ 1334ثرا 

بلاطوبا 1335نامیا 

دحا 1335يادهش 

یلع 1336یتسود 

ترایز رد  1337عوضخ 

ترایز هب  1338شرافس 

حلاص 1338کلم 

هللا لوسر  1340نادنزرف 

هبوت 1341هناخ 

ماما هدنیامن  اب  1342رادید 

1342سمشلادر

هداز يدوهی  کی  1343ياوتف 
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مالسا هب  1344فرشت 

تمکح 1344رون و 

هنسحلا 1346ضرق 

سیق 1346تواخس 

قح 1347تیانع 

یضر فیرش  1348یگدنشخب 

هدننک نعل  1348تازاجم 

ناملسم 1350يوناب 

1352ییامزآروز

رصم 1353يرادناتسا 

ربمایپ يومع  سابع  نکش  نادند  1354باوج 

دیزی رب  1355تنعل 

دابع نب  بحاص  1356تافو 

سیفن باتک  1356شورف 

یضترم دیس  رب  1357تاولص 

کین 1357لاصخ 

همان 1358باوج 

رسای رامع  اب  نامثع  1359راتفر 

رتشا کلام  1360تداهش 

يدع نب  1360رجح 

هدیرب 1362ياپ 

ثیدح رب  1363یهاوگ 

یلع بح  1363لیلد 

تیب لها  هب  1365تبحم 

رذوبا 1366دیعبت 

رذوبا ندش  1367ناملسم 
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اهنامسآ رد  رذوبا  1369ترهش 

دوعسم نبا  1370يرامیب 

دوعسم نب  هللادبع  1371تیصو 

دوعسم نب  هللادبع  تیصخش  1373ماقم و 

تیب لها  نانمشد  زا  ییاه  1374ناتساد 

دیزی هب  هیواعم  1374تحیصن 

نسح ماما  تداهش  رد  هیواعم  يداش  1375راهظا 

نایعیش هیلع  هیواعم  1376تیانج 

یلع هاگیاج  زا  هیواعم  یعالطا  یب  1376راهظا 

يداصتقا 1377ضیعبت 

نیفص گنج  رد  هیواعم  1378يراکهبت 

تفالخ يارب  هیواعم  1379ياعدا 

دلاخ نب  نمحرلادبع  ندش  1380هتشک 

هیواعم يدهعیلو  هب  نامثع  نب  دیعس  1381عمط 

دزد کی  دروم  رد  یمالسا  يازج  نوناق  ندشن  1382ارجا 

هیواعم اب  دایز  1383باستنا 

دیزی يارب  يریگ  1384تعیب 

هملس ما  1385بیرف 

نیملسم 1385دیع 

قساف 1387دیلو 

نئاخ 1387يازس 

حرس یبا  1388نبا 

وگغورد نازاس  1388ثیدح 

هیواعم 1389فارتعا 

یلع ترضح  تیالو  راکنا  1389باذع 

یلام 1390کمک 
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یلع ترضح  ینیب  1392شیپ 

نادنز زا  1392رارف 

دیدنخب 1394دیناوخب و 

يرفیک نیئآ  ندرک  1394لامیاپ 

مرکا لوسر  ربق  1396ترایز 

یلع ترضح  زا  1397يرعش 

ربمایپ تنس  1399رییغت 

هقباس دب  1399مکاح 

گرزب 1401يوگغورد 

هبنشراهچ 1403زامن 

زامن ریبکت  1405كرت 

هیواعم 1405يراوخبارش 

هیواعم يراوخ  1407ابر 

تیاور 1407لعج 

یلع نعل  1409هیواعم و 

نینمؤملاریما ضرالا  1409یط 

مکاح زا  1411دیعبت 

سرت ناج و  زا  1413يرعش 

یلع ترضح  نانمشد  خلت  1413تشونرس 

ثیداحا بیذکت  1414ماجنارس 

صاع نب  ورمع  ندروآ  مالسا  1416یگنوگچ 

رشب 1416عامتجا 

یناطیش 1418هلیح 

هیواعم 1418هدنخ 

صاع نب  ورمع  1419تشذگرد 

یناطیش 1419رذن 
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هیواعم 1421یناوخزاوآ 

هاشداپ رب  1421مالس 

دیزی 1423یتسم 

رمع رسپ  هب  1423هوشر 

هیواعم هب  نکش  نادند  1425باوج 

هیواعم هب  هعصعص  ییاه  1426خساپ 

هیلجلج 1428هدیصق 

صاع نب  ورمع  1431ردام 

مکاح 1431دیعبت 

تعیب 1433هویش 

ادخ هار  رد  1434مشچ 

تعیب 1435تسد 

ریدغ ثیدح  رب  هریرهوبا  1437فارتعا 

تارظانم زا  ییاه  1439ناتساد 

ربمایپ دجسم  رد  1439هرظانم 

يدوهی اب  1440هرظانم 

نارجن فقسا  1442هفیلخ و 

سیق هیواعم و  1446هرظانم 

نومأم 1448هرظانم 

يرعم ءالعلاوبا  اب  1450هرظانم 

نومأم 1455هرظانم 

یلع ياهتواضق  زا  ییاه  1458ناتساد 

مکح کی  نداد  رد  هیواعم  1458ندنامرد 

هناوید نز  هرابرد  هفیلخ  1458تواضق 

غرمرتش مخت  1460هرافک 

یعقاو 1461ردام 
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هبعک رویز  1463رز و 

مرح 1464راکش 

دوبن یلع  1465رگا 

هفیلخ ياجبان  1466تواضق 

ناهانگ 1467هدرپ 

كدوک 1468هید 

هرطضم 1470نز 

هفیلخ هناهاگآان  1471روتسد 

تنس هب  هفیلخ  1472لهج 

بیجع دازون  1472هفیلخ و 

ادخ 1475نوناق 

بارش 1475دح 

يرسپ يردام و  1476تابثا 

هفیلخ 1478ینادان 

افلخ یناگدنز  زا  ییاه  1481ناتساد 

1481یناوخزاوآ

شوخ 1482يوب 

دجسم هب  نداد  1482تعسو 

تشوگ 1484ندروخ 

هفیلخ هب  1485تحیصن 

نامیا 1486ياعدا 

هفیلخ هظفاح  1487شوه و 

هعتم زا  هفیلخ  1488یهن 

رصع زا  دعب  1489زامن 

تمهت هب  هفیلخ  1490سسجت 

ربمایپ 1490ثرا 
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غولب ققحت  رد  هفیلخ  1492يار 

مدرم 1492رظن 

ناوضر 1494هرجش 

عونمم 1494سسجت 

لسع بآ و  1496فرظ 

ادخ باتک  1496لیوات 

دنتسه رتاناد  رمع  زا  مدرم  1498همه 

هملک يا يانعم  1499نتسنادن 

هفیلخ 1499شناد 

زامن رد  کش  1501مکح 

ربمایپ يومع  هب  1501لسوت 

رمع اب  يداع  يدرم  1502يارجام 

یهاو 1502لایخ 

زامن تلیضف  1504رد 

یلع لیاضف  هب  رمع  1505فارتعا 

نامثع هیلع  1506شتآ 

نامثع نمشد  1506نیلوا 

نامثع 1508نیلتاق 

مدرم 1509ياهراک 

سابع هب  نامثع  1509تیاکش 

يراگتسر 1511هار 

ادخ باتک  1513يارجا 

لاوما 1514میسقت 

دیعبت يارب  ییاه  1515هناهب 

نامثع زیمآ  تنوشخ  1516راتفر 

هفیلخ ياه  1517ششخب 
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موثلک ما  تافو  بش  رد  1519هفیلخ 

مرکا یبن  يادص  زا  1520رتالاب 

دنوادخ هاگشیپ  1521رد 

رکبوبا 1522ياهوزرآ 

ثعشا 1524ناتساد 

یمیلس ناگتشگرب  نید  1526زا 

هفیلخ 1527تازاجم 

نارتهک 1528ییاورنامرف 

دزد 1529رفیک 

ناسکی 1529هرهب 

يردام يردپ و  1530گرزبردام 

هقباس شوخ  1530هفیلخ 

شیع سلجم  1532نیرخآ 

یسرداد 1533هویش 

گرزبردام 1533هرهب 

اه باتک  هرابرد  هفیلخ  1535يار 

اه مان  رد  هفیلخ  1535داهتجا 

دح يارجا  زا  دعب  ندز  1537دح 

لاوما 1537هرداصم 

نآرق تالکشم  زا  1539لاوس 

یگتخاس ثیداحا  زا  ییاه  1539ناتساد 

لیئربج رکبوبا و  1540یهاوگ 

درک لقن  هیواعم  هک  1540یثیدح 

نامثع 1541بقانم 

رمع تامارک  رد  یلعج  1541یناتساد 

هزرل 1543نیمز 
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رکبوبا 1543تبیه 

هعیش هب  نیغورد  1545تمهت 

رومأم 1546گس 

رکبوبا تشهب  1546يانهپ 

دنک یم  ایح  رکبوبا  زا  1548ادخ 

رکبوبا نفد  1549تمارک 

زیمآولغ 1550ثیداحا 

رکبوبا شیر  هب  1551لسوت 

نآ شقن  ربمایپ و  1553رتشگنا 

هدش نایرب  1553رگج 

هریرهوبا زا  یلعج  1555یتیاور 

تفالخ دروم  رد  یگتخاس  1555ثیدح 

لبنح نبا  دمحا  1557یعفاش و 

یلع ترضح  1557نمشد 

یگتخاس 1559ثیداحا 

یگتخاس 1561یثیدح 

تسا ملعا  1561هفینحوبا 

بذاک 1563يایور 

یخیرات هقرفتم  1564ياهناتساد 

لتاق 1564صاصق 

ییاوسر 1565هصغ 

فهک 1566باحصا 

کلام 1569ناتساد 

ناگدرم نایم  1570رد 

مدرم 1572نیرتدنمتواخس 

ردپ 1574تحیصن 
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دادغب 1576هنتف 

یخرک 1577فورعم 

اهرذن 1578ربق 

سابل 1579كربت 

هللا لوسر  1580نیلعن 

بآ يور  رب  1581تکرح 

هکم 1582ترایز 

فراع زار  1583ياشفا 

ترفغم 1584بلط 

لادبا 1584زا 

یفاح 1586رشب 

نآ يازس  دنوادخ و  هب  1587ضارتعا 

تسا یفاک  ار  ام  1589ادخ 

باتک هنییآ  رد  1591ریدغ 

باتک 1591تاصخشم 

1592(آ)

( فلا )1593

1603(ب)

1605(پ)

1613(ت)

1628(ج)

1629(چ)

1629(ح)

1648(خ)

1656(د)

1664(ذ)
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1665(ر)

1674(ز)

1674(س)

1677(ش)

1680(ص)

1681(ض)

1681(ط)

1684(ظ)

1689(ع)

1709(غ)

لوا 1709تمسق 

مود 1724تمسق 

موس 1745تمسق 

مراهچ 1760تمسق 

مجنپ 1782تمسق 

1801(ف)

1806(ق)

1808(ك)

1813(ل)

1814(م)

1825(ن)

1831(و)

1833(ه)

1833(ي)

تنرتنیا یناهج  هکبش  رد  نایعیش  یگنهرف  زکارم  1838تاسسؤم و 

قارع نایعیش  1838سلجم 
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اکیرمآ اهیلع -  هَّللا  مالس  بنیز  ءاروجلا  1838هسسؤم 

رصم ع ،)  ) تیب لها  یسررب  یلعا  1839سلجم 

مق قح -  هار  رد  1839هسسؤم 

نیرحب هیمالسالا - ) هیعوتلا   ) یمالسا يرادیب  1839هیداحتا 

اداناک ییوخ -  ماما  هیریخ  1839هسسؤم 

نیرحب میکح -  رکذ  1839نمجنا 

ناتسکاپ (ع - ) هَّللاهیقب یمالسا  1840هسسؤم 

نارهت یمالسا -  تاطابترا  گنهرف و  1840هسسؤم 

زیربت میرکلا -  نآرق  دهم  1840هسسؤم 

نانبل ردص -  یسوم  دیس  ماما )  ) 1840هسسؤم

مق ثیدحلاراد -  تاعلاطم  1841زکرم 

اکیرمآ اداناک و  ناملسم -  نایهاگشناد  1841هعومجم 

ایلارتسا (ع - ) يدهملا مامالا  1841زکرم 

مق رون -  راظتنا  رد  یگنهرف  1841هسسؤم 

مق ثاریم - ) يایحا   ) تارثلا ءایحال  1841یفطصملاراد 

مق نایراصنا -  تاراشتنا  پاچ و  1842هسسؤم 

ناتسکاپ جئاوحلا -  باب  1842هعومجم 

زاریش قاثیم -  یگنهرف  1842هسسؤم 

مق (ع - ) تیبلا لآ  مولع  یناهج  1842زکرم 

ع)  ) تیبلا لها  یمالسا  1843هیداحتا 

ع)  ) مساق ناناوج  1843تیعمج 

ایناتیرب هیرشع -  انثا  هعیش  1843هسسؤم 

( ناوناب يارب  (، ) ع  ) تیبلا لها  یناهج  1843هسسؤم 

ایناتیرب دیدج -  هشیدنا  1844هسسؤم 

ایناتیرب هیماما -  هاگیاج  یناهج  1844سلجم 

اکیرمآ هیرشع -  ینثا  هعیش  1844هعومجم 
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یمالسا هیدهم  1844زکرم 

یمالسا لمع  1844هعومجم 

مق (ع - ) رقاب ماما  هیریخ  1844هسسؤم 

ناملآ يداهلا -  1845هسسؤم 

نیرحب میرک -  نآرق  زامن و  شزومآ  1845حرط 

مق سی -  تاقیقحت  1845رتفد 

اکیرمآ موصعم -  1845تیعمج 

مق هیملع  هزوح  یگنهرف  ياهشهوژپ  1845زکرم 

يوانیدناکسا ینیسح  1846تیعمج 

(س) ءارهزلا یمالسا  یتاقیقحت  1846عمجم 

(س) ءارهزلا یمالسا  1846هعومجم 

نانبل ییایناپسا -  شخب  (ع ،) یلع ماما  1846هسسؤم 

نیتناژرآ یمالسا  1846زکرم 

نانبل هریسلاراد -  1847هسسؤم 

اکیرمآ یمالسا  1847زکرم 

اکیرمآ یمالسا -  یگنهرف  1847زکرم 

نارهت (ع - ) نیسحلاراصنا 1847هسسؤم 

مق هر - )  ) ییوخ هَّللا  تیآ  راثآ  ءایحا  1847هسسؤم 

اکیرمآ هر - ) ) ییوخ هَّللا  تیآ  1848هسسؤم 

ایناتیرب هر - )  ) ییوخ هَّللا  تیآ  1848زکرم 

دنله یمالسا -  یگنهرف  1848زکرم 

نانبل مشاه -  ینب  هیریخ  یگنهرف -  1848هعومجم 

(( (ع موصعم ناراورس   ) تاداس نوماریپ  شهوژپ  1848زکرم 

نارهت یمالسا -  بهاذم  نیب  بیرقت  یناهج  1849عمجم 

نارهت یقارع -  ياهشهوژپ  1849زکرم 

ناتسکاپ يدهلا -  1849هسسؤم 
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مق هر - ) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  1849هسسؤم 

نانبل یمالسا -  تاعلاطم  1849زکرم 

( هر ) یفجن یشعرم  هَّللا  تیآ  یمومع  1850هناخباتک 

مق ءارسا -  تاعلاطم  1850زکرم 

مق (ع - ) اضر ماما  1850هسسؤم 

هعیش 1850هیداحتا 

مق غلبم -  مازعا  1851رتفد 

مق هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  1851رتفد 

مق (ع - ) قداص ماما  1851هسسؤم 

نارهت غالبلا -  1851هسسؤم 

مق هیملع  1851هزوح 

مق هیملع  1852هزوح 

مق هعوسوم - )  ) يرتویپماک یمالسا  1852فراعملاهریاد 

اکیرمآ (ع - ) بنیز ءاروحلا  1852هسسؤم 

مق یمالسا -  ثاریم  ءایحا  1852زکرم 

اداناک (س - ) بنیز ءاروحلا  1852هسسؤم 

نارهت - دوعوم یگنهرف  1853هسسؤم 

1853هقباسم

1853هقباسم

ریدغ هقباسم  1853تالاوس 

زکرم 1856هرابرد 
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ریدغ اب  هارمه 

باتک تاصخشم 

1388، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس

 . ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  ریدغ / اب  هارمه  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1388 ناهفصا ،  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 

هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

ریدغ هنارک  رب 

باتک تاصخشم 

مجرتم هدنروآدرگ و   -، 1338 دیعس ، ریم  ناینیسح ،  هسانشرس :

ناینیسح دیعس  ریم  مامتها  هب  ریدغ / هنارک  رب  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1366 1407ق = .  ریدغلا ، دجسم  نارهت :]  : ] رشن تاصخشم 

ص 69 يرهاظ : تاصخشم 

لایر 160 کباش :

یلبق یسیون  تسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 

ریدغلا دجسم  ياه  تیلاعف  زا  یهاتوک  شرازگ  اب  هارمه  تشاددای :

سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :

مخ ریدغ  عوضوم :

اه هبطخ  11ق - .  ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ،  ربمایپ  ص ،)   ) دمحم عوضوم :

ح 55ب 4  / BP223/5 هرگنک : يدنب  هدر 

297/452 ییوید : يدنب  هدر 
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م 915-66 یلم : یسانشباتک  هرامش 

ریدغ هعقاو  زا  يا  هصالخ 

جح رفس  يارب  یمومع  نالعا 

يراصنا دمحم  باتک ص 32  هنییآ  رد  ریدغ 

مهیلع همئا  تیالو  مالعا  جح و  میلعت  يارب  هکم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رفـس  نیرخآ  یهلا  روتـسد  هب  ترجه ، مهد  لاس  رد 
هقباس نامز  نآ  طیارـش  رد  هک  دندرک  یهارمه  ار  ترـضح  نآ  رفن  رازه  تسیب  دـصکی و  زا  شیب  رفـس  نیا  رد  .دـش  زاغآ  مالـسلا 

.تشادن

لبق یمک  هک  مخ  ریدغ  رد  مهم  يا  همانرب  يارب  دنوش و  جراخ  هکم  زا  جاجح  همه  دش  مالعا  جـح ، مسارم  نایاپ  زا  سپ  هلـصافالب 
.دنبای روضح  دوب  اهناوراک  ندش  ادج  لحم  زا 

.دندرک تکرح  ریدغ  يوس  هب  تیعمج  لیس  جح ، مسارم  نایاپ  زا  سپ  زور  هس 

ریدغ رد  میظع  عامتجا 

هدایپ مدرم  دنداتسیا و  تکرح  زا  اهبکرم  دش و  رداص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  زا  فقوت  نامرف  دوعوم ، لحم  هب  ندیـسر  اب 
.درک هدامآ  هزور  هس  فقوت  يارب  یئاج  سک  ره  دندش و 

، ناتخرد يور  دندرک و  هدامآ  ار  لاسنهک  تخرد  دنچ  ریز  رامع  دادقم و  رذوبا و  ناملس و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  هب 
نارتش زادناور  اهگنس و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تماق  يدنلب  هب  يربنم  نابیاس ، ریز  رد  .دنداد  رارق  نابیاس  ناونع  هب  يا  هچراپ 

.دنشاب فرشم  مدرم  همه  رب  هبطخ  ماگنه  ترضح  هک  يروط  هب  دنتخاس 

ارف ار  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  دنداتـسیا و  ربـنم  زارف  رب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تعاـمج ، زاـمن  يادا  زا  سپ  رهظ ، ماـگنه 
هلپ کی  ربنم  زارف  رب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هباطخ ، عورـش  زا  لبق  .دنتـسیاب  ترـضح  تسار  تمـس  رد  ربنم  زارف  رب  ات  دـندناوخ 

.دندوب هداتسیا  ترضح  نآ  تسار  فرط  رد  رت  نیئاپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینارنخس 

عامتجا ربنم  لـباقم  رد  مدرم  همه  اـت  دـندش  رظتنم  دـندومن و  تیعمج  پچ  تسار و  تمـس  هب  یهاـگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
زا صاخ  لکش  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  .دندرک  زاغآ  نایناهج  يارب  ار  دوخ  یمسر  هباطخ  نیرخآ  یخیرات و  ینارنخـس  سپـس  .دننک 
رد ناوت  یم  ار  نآ  هک  میور  یم  ترضح  نانخـس  لابقتـسا  هب  دنوش  یم  هدید  مایق  لاح  رد  ربنم  زارف  رب  رفن  ود  هک  ینارنخـس  ربنم و 

: دومن میسرت  شخب  هدزای 
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رکذ ار  دـنوادخ  تمحر  تردـق و  تافـص  دـنتخادرپ و  یهلا  ياـنث  دـمح و  هب  نخـس  شخب  نیلوا  رد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
.دنداد تداهش  یهلا  تاذ  لباقم  رد  دوخ  یگدنب  هب  و  دندومرف ،

شخب رد 
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مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  یمهم  نامرف  دیاب  هک  دندرک  حیرصت  دندومن و  یلصا  بلطم  هجوتم  ار  نخس  ترـضح  مود ،
.مراد وا  باذع  زا  سرت  ما و  هدناسرن  ار  یهلا  تلاسر  مناسرن  ار  مایپ  نیا  رگا  و  منک ، غالبا 

عطق هراب  کی  اهعمط  همه  ات  دـندومن  مالعا  ایند  زور  نیرخآ  اـت  ار  مالـسلا  مهیلع  ماـما  هدزاود  تماـما  ترـضح  شخب ، نیموس  رد 
ذوفن اهناکم و  همه  رد  اهنامز و  لوط  رد  اهناسنا  همه  رب  نانآ  تیالو  تیمومع  هب  هراشا  ترضح ، ینارنخـس  رد  مهم  تاکن  زا  .دوش 

مـالعا تاراـیتخا  عیمج  مارح و  لـالح و  رد  لوسر  ادـخ و  زا  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  ماـت  تباـین  و  دوب ، روـما  عـیمج  رد  ناـشتاملک 
.دندومرف

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هبطخ ، مراهچ  شخب  رد  دـشاب ، هتـسب  تهج  ره  زا  نیقفانم  تسد  دورب و  نیب  زا  یماهبا  هنوگ  ره  هکنآ  يارب 
نآ ياهاپ  هک  يدـح  ات  دـندرک  دـنلب  اج  زا  ار  ترـضح  نآ  دـنتفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناوزاب  كرابم  ياهتـسد  اـب  هلآ 

: دندومرف لاح  نیا  رد  .تفرگ  رارق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناوناز  يذاحم  ترضح 

« هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  »

.تسا رترایتخا  بحاص  وا  هب  تبسن  مه  یلع  نیا  ما  هدوب  رترایتخا  بحاص  شدوخ  زا  وا  هب  تبسن  نم  سک  ره  »

! ایادخ

و دنک ، يرای  ار  وا  سک  ره  نک  يرای  و  درادب ، نمـشد  ار  وا  سک  ره  رادب  نمـشد  و  درادب ، تسود  ار  یلع  سک  ره  رادب  تسود 
«. دنک راوخ  ار  وا  سک  ره  نک  راوخ 

مالسلا مهیلع  همئا  تیالو  اب  ار  تمعن  مامت  نید و  لامک  سپس 
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.دنتفرگ دهاش  تلاسر  نیا  غالبا  رب  ار  مدرم  هکئالم و  ادخ و  نآ  زا  دعب  دندومرف و  مالعا 

: دندومرف احیرص  ترضح  مجنپ  شخب  رد 

«. دوب دهاوخ  منهج  رد  دنک و  یم  طوقس  شکین  لامعا  دنز  زاب  رس  مالسلا  مهیلع  همئا  تیالو  زا  سک  ره  »

.دندش رکذتم  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  زا  يا  همش  نآ  زا  دعب 

.درک رادومن  ار  یهلا  بضغ  هبنج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانخس  زا  مشش  هلحرم 

: دندومرف نآرق  زا  نعل  باذع و  تایآ  توالت  اب  ترضح 

رب ار  ام  دـنوادخ  هک  دـننادب  یلو  متـسه ، نانآ  زا  یـشوپ  مشچ  هب  رومأم  هک  دنتـسه  نم  باحـصا  زا  يا  هدـع  تاـیآ  نیا  زا  روظنم  »
«. تسین ترخآ  باذع  زا  عنام  ایند  رد  نانآ  زا  یشوپ  مشچ  و  تسا ، هداد  رارق  تجح  نیرصقم  نینئاخ و  نیفلاخم و  نیدناعم و 

: دندومرف هدرک  هراشا  دنناشک  یم  منهج  هب  ار  مدرم  هک  یهارمگ  ناماما  هب  سپس 

«. مرازیب نانآ  همه  زا  نم  »

سپس دننک و  یم  بصغ  ار  تماما  ماقم  نم  زا  دعب  هک  دندرک  حیرصت  دنتشاد و  هنوعلم » هفیحـص  باحـصا   » هب مه  يزمر  يا  هراشا 
.دندرک تنعل  ار  نیبصاغ 

: دندومرف دنداد و  رارق  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  تیالو و  تارثا  رب  ار  نخس  هیکت  ترضح  متفه ، شخب  رد 

«. دنتسه مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نایعیش  دمح  هروس  رد  میقتسم  طارص  باحصا  »

.دندومرف ریسفت  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  ناوریپ  نایعیش و  هب  ار  اهنآ  دندرک و  توالت  تشهب  لها  هرابرد  نآرق  زا  یتایآ  سپس 

.دندرک ینعم  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  نانمشد  هب  ار  اهنآ  دندومن و  توالت  منهج  لها  هرابرد  مه  یتایآ 

فاصوا و هب  دندومرف و  هادـف  انحاورا  يدـهملا  نسحلا  نب  هجح  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  هرابرد  یـساسا  یبلاطم  متـشه  شخب  رد 
يا هدنیآ  دندرک و  هراشا  شترضح  صاخ  نوؤش 
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: دندومرف مهن  شخب  رد  .دنداد  هدژم  نایناهج  هب  ار  هجرف  هللا  لجع  نامز  ماما  تسد  هب  داد  لدع و  زا  رپ 

.منک یم  توعد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  تعیب  سپس  مدوخ و  اب  تعیب  هب  ار  امش  هباطخ  مامتا  زا  سپ 

.تسا هدومن  تعیب  نم  اب  مه  یلع  و  ما ، هدرک  تعیب  دنوادخ  اب  نم  هک  تسا  نآ  تعیب  نیا  هناوتشپ 

.تسا یلاعت  قح  اب  تعیب  دنوادخ و  فرط  زا  مریگ  یم  امش  زا  هک  یتعیب  نیا  زا  سپ 

: دوب یتدیقع  مهم  هیاپ  دنچ  نایب  دوصقم  هک  دنتفگ  نخس  یهلا  ماکحا  هرابرد  ترضح  شخب ، نیمهد  رد 

مریگ یم  مالـسلا  مهیلع  همئا  هرابرد  امـش  زا  هک  یتعیب  اب  درادـن  ناکما  نم  طسوت  اهمارح  اـهلالح و  همه  ناـیب  نوچ  هکنیا  هلمج  زا 
هرابرد ریدـغ  مایپ  غیلبت  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیرتالاب  هکنیا  رگید  .ما  هدرک  نایب  تماـیق  زور  اـت  ار  مارح  لـالح و  یعونب 

.تسا ناشتفلاخم  زا  یهن  ناشیا و  زا  تعاطا  هب  رما  مالسلا و  مهیلع  ناماما 

.دش ماجنا  یناسل  تعیب  هباطخ ، هلحرم  نیرخآ  رد 

: دندومرف مدرم ، همه  يارب  تسد  اب  تعیب  ناکما  مدع  ناکم و  نامز و  يداع  ریغ  طئارش  هوبنا و  تیعمج  نآ  هب  هجوت  اب  ترضح 

«. مریگب رارقا  امش  ياهنابز  زا  تسد ، اب  تعیب  زا  لبق  ات  هداد  روتسد  دنوادخ  »

مهیلع ماـما  هدزاود  زا  تعاـطا  نآ  هصـالخ  هک  دـندرک  نییعت  دـندرک  یم  رارقا  نآ  هب  مدرم  هـمه  تسیاـب  یم  هـک  ار  یبـلطم  سپس 
اب تعیب  نمـض  رد  .دوب  ریدغ  زا  نابئاغ  هدنیآ و  ياهلـسن  هب  ریدغ  مایپ  ندناسر  رب  لیدبت و  رییغت و  مدـع  رب  نامیپ  دـهع و  مالـسلا و 

: دندومرف ترضح  اریز  دش  یم  باسح  مه  تسد 

تعیب نامتسد  نابز و  ناج و  اب  دیئوگب  »
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«. مینک یم 

یمومع تعیب 

هیلع نینمؤملاریما  يرگید  رد  ترـضح و  نآ  دوخ  یکی  رد  هک  دش  اپ  رب  همیخ  ود  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هباطخ  مامتا  زا  سپ 
هیلع نینمؤملاریما  همیخ  رد  کیربت ، تعیب و  زا  سپ  دندش و  یم  ترـضح  همیخ  دراو  هتـسد  هتـسد  مدرم  .دندومرف  سولج  مالـسلا ،

.دنتفگ یم  کیربت  دندرک و  یم  تعیب  ترضح  نآ  اب  دنتفای و  یم  روضح  مالسلا 

تـسد مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تروص  نیا  هب  .دندومن  تعیب  دوب  نآ  طسو  رد  يا  هدرپ  هک  یبآ  فرظ  نداد  رارق  اب  زین ، نانز 
.دنداد یم  رارق  بآ  رد  ار  دوخ  تسد  نانز  رگید  يوس  رد  دنداد و  یم  رارق  بآ  لخاد  هدرپ  يوس  کی  رد  ار  كرابم 

ریدغ رد  زور  هس  عیاقو 

هک تسویپ  عوقو  هب  ریدـغ  تیمها  هناشن  هب  دـیکأت و  ناونع  هب  نایرج  دـنچ  هباـطخ  داریا  زا  سپ  ریدـغ ، رد  فقوت  زور  هس  لوط  رد 
: تسا نینچ  نآ  حرش 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  رـس  رب  راختفا  ناونع  هب  تشاد  مان  باحـس »  » هک ار  دوخ  همامع  مسارم ، نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.دنداد رارق 

رعـش نیلوا  ترـضح  هزاجا  اب  و  دـیوگب ، يرعـش  ریدـغ  دروم  رد  ات  درک  تساوخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تباث  نب  ناسح 
.دورس ار  ریدغ 

: دومرف مدرم  هب  باطخ  دش و  رهاظ  یناسنا  تروص  هب  مالسلا  هیلع  لیئربج 

«. دنز یمن  مه  رب  ار  نآ  شلوسر  ادخ و  هب  رفاک  زج  هک  تفرگ  ینامیپ  دهع و  بلاط  یبا  نب  یلع  يارب  ربمایپ  »

: تفگ نیقفانم  زا  يدرم 

«. تسرفب ام  رب  یکاندرد  باذع  ای  رابب  ام  رب  نامسآ  زا  یگنس  تسوت  فرط  زا  دیوگ  یم  دمحم  هچنآ  رگا  ایادخ  »

یهلا دییأت  ریدغ  هزجعم  نیا  و  درک ، كاله  ار  وا  دمآ و  دورف  وا  رس  رب  نامسآ  زا  یگنس  هظحل  نیمه  رد 
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.درک نشور  ناگمه  رب  ار 

زا سپ  مدرم  .تسب  شقن  خیرات  تاحفص  رد  هیالولا » مایا   » ناونع هب  اهزور  نآ  و  تفای ، نایاپ  ریدغ  روش  رپ  مسارم  زور  هس  زا  سپ 
رد ریدـغ  هعقاو  ربخ  .دـندش  دوخ  راید  رهـش و  یهار  تمایق ، زور  ات  ترـضح  نآ  نانیـشناج  هب  لماک  تفرعم  ناـشربمایپ و  اـب  عادو 

.درک مامت  مدرم  همه  رب  ار  شتجح  هنوگنیدب  دنوادخ  دیدرگ و  عیاش  تعرس  هب  دش و  رشتنم  اهرهش 

دیشروخ هدراهچ  هاگن  زا  ریدغ 

همدقم

: تسا هدش  يراذگ  هیاپ  ثیدح  ود  رب  عیشت  بهذم  ساسا 

.درک دزشوگ  مدرم  هب  ار  نآ  ناکم  راهچ  رد  زور  دون  زا  رتمک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  (، 1  ) نیلقث ثیدح  یکی 

.تسا لوا  ثیدح  لمکم  مود  ثیدح  تفگ  ناوت  یم  .ریدغ  ثیدح  يرگید 

ریما ینیـشناج  تماـما و  رب  ترـضح  نآ  رارـصا  زین  ترتـع و  نآرق و  هراـبرد ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـح  زا  شیب  شراـفس 
یم ور  هب  ور  نآ  اب  يو  زا  دعب  یمالسا  تما  هک  دوب  یبوشآ  نارگن  ترضح  هک  تسا  تقیقح  نیا  هدنهد  ناشن  مالسلا  هیلع  نانموم 

.دوش

زا ار  ریدـغ  هعقاو  هلاقم  نیا  رد  ام  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تلاسر  هب  نداد  تیمها  ریدـغ ، هب  نداد  تیمها 
.میهد یم  رارق  هعلاطم  دروم  مالسلا ) مهیلع   ) موصعم ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینعی  ریدغ  یعقاو  نافراع  نابز 

ریدغ ادخ و  لوسر 

: دنک یم  لقن  نینچ  شدج  زا  ترضح  نآ  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلاما »  » باتک رد  قودص  خیش 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانموم  ریما  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  يزور 

! یلع يا 

رما نم  هب  هچنآ  رگا  .درک  لزاـن  نم  رب  وت  تیـالو  هراـبرد ي  ار  ( 2 « ) کبر نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی   » هیآ ي دـنوادخ 
نخس زج  نم  یلع ، يا  .تسا  لطاب  شرادرک  دنک ، تاقالم  وت  تیالو  نودب  ار  ادخ  هک  یسک  تسا و  لطاب  ملمع  منکن ، غیلبت  هدش 

(3  ) .میوگ یمن  ادخ 

ریدغ مالسلا و  هیلع  یلع  ماما 

: دیوگ یم  هدرک ، هراشا  رکبوبا  اب  ( 4  ) نانموم ریما  تعیب  هب  یلاله  سیق  نب  میلس 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


: لاقف یلع  مهیلع  لبقا  مث  »

هنع لاق  ائیـش  عدی  ملف  اذک  اذک و  مخ  ریدغ  موی  لوقی  هللا  لوسر  متعمـسا  هللا  مکدشنا  راصنالا ! نیرجاهملا و  نیملـسملا و  رـشعم  ای 
(4 « ) معن اولاق  هایا  مهرکذ  الا  هللا  لوسر 

: دومرف مدرم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  سپ 

! راصنا نارجاهم و  ناناملسم و  يا 

هللا یلص  ربمایپ  هک  ار  ییاه  زیچ  مامت  سپس  .دومرف  نانچ  نینچ و  مخ  ریدغ  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیدینـشن  ایآ 
: دنتفگ یگمه  .درک  يروآ  دای  مدرم  هب  دوب  هدومرف  زور  نآ  رد  هلآ  هیلع و 

.يرآ

هک رکبوبا  يارب  ترـضح  نآ  لالدتـسا  هلمج  زا  .درک  هراشا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانموم  ریما  ياه  لالدتـسا  هب  ناوت  یم  هنیمز  نیا  رد 
: دومرف

؟ وت ای  متسه  یناملسم  ره  وت و  يالوم  نم  ایآ  ریدغ ، زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  ساسا  رب 

(5  ) .امش تفگ : رکبوبا 

: دیوگ یم  لیفطلا  یبا 

: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  هک  مدینش  مدوب و  هناخ  رد  اروش  زور  رد 

هتفگ وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسه  امش  نایم  رد  یسک  نم  زا  ریغ  ایآ 
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: دشاب

« .هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  »

(6  ) .هن دنتفگ : یگمه 

ریدغ و  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترضح 

: تسا هدرک  تیاور  نینچ  دیسا  نب  دمحم  زا  هیالولا »  » شفورعم باتک  رد  هدقع  نبا 

: دندیسرپ ارهز  همطاف  زا 

؟ دومرف يزیچ  نانموم  ریما  تماما  هرابرد ي  شتلحر  زا  شیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ایآ 

: داد باوج  ترضح  نآ 

(7 « ) مخ ریدغ  موی  متیسنا  ابجعا  «و 

!؟ دیدرک شومارف  ار  مخ  ریدغ  زور  ایآ  اتفگش !

: درک لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  قداصلا  تنب  همطاف  زا  وا  مالسلا و  هیلع  مظاکلا  تنب  همطاف  زا  اضرلا  تنب  همطاف 

: دومرف ریدغ  زور  رد  ربمایپ  هک  درک  لقن  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز همطاف  رتخد  موثلک ، ما 

(8 « ) هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  »

ریدغ مالسلا و  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا 

: دومرف وا  هب  دنک ، مالعا  سب  شتآ  هیواعم  اب  تساوخ  یم  هک  یماگنه  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

: دومرف مردپ  هرابرد ي  هک  دندینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ناملسم  تما 

« یسوم نم  نوراه  هلزنمب  ینم  هنا  »

(9  ) .دومرف بصن  ماما  ناونع  هب  مخ  ریدغ  رد  ار  يو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دندید  نینچمه 

ریدغ مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما 
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: دسیون یم  سیق  نب  میلس 

: دومرف هدرک  عمج  ار  مشاه  ینب  سپس  .درک  ترایز  ار  ادخ  هناخ  هیواعم  گرم  زا  لبق  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

؟ درک بصن  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دیناد  یم  ایآ 

(10  ) .يرآ دنتفگ : یگمه 

ریدغ مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

: دیوگ یم  فورعم ، سیون  خیرات  قاحسا ، نبا 

: متفگ نیسح  نب  یلع  هب 

؟ هچ ینعی  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم  »

: دومرف ترضح 

« هدعب مامالا  هنا  مهربخا  »

(11  ) .شدوخ زا  دعب  ماما  تسوا  هک  داد  ربخ  اهنآ  هب 

ریدغ مالسلا و  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

: دیوگ یم  بلغت  نب  نابا 

: دومرف ترضح  مدیسرپ : هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم  : » ربمایپ هتفگ  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 

: دومرف ربمایپ  دیعس ، ابا  يا 

(12  ) .دوب دهاوخ  نم  نیشناج  مدرم  نایم  رد  نانموم  ریما 

ریدغ مالسلا و  هیلع  قداصرفعج  ماما 

: دیوگ یم  ماحش  دیز 

.دیسرپ تنس  هرابرد ي  يو  زا  یلزتعم  يدرم  مدوب ، قداص  ماما  دزن 

: دومرف خساپ  رد  ترضح 
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، دوبن تنس  هچنانچ  دراد و  دوجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  تنـس  رد  نآ ) مکح   ) دراد زاین  نآ  هب  مدآ  دنزرف  هک  يزیچ  ره 
.درک یمن  جاجتحا  ناگدنب  رب  زگره  دنوادخ 

: دیسرپ درم 

؟ دنک یم  جاجتحا  ام  رب  يزیچ  هچ  اب  دنوادخ 

: دومرف ترضح 

« انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  »

(13  ) .درک یمن  جاجتحا  نآ  هب  ادخ  دوبن ، مامت  هضیرف  ای  تنس  رگا  دینادرگ و  مامت  ار  تیالو  هلیسو  نیدب 

ریدغ مالسلا و  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

.دیسرپ ( 14  ) مخ ریدغ  دجسم  رد  زامن  هرابرد ي  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  جاجح  نب  نمحرلادبع 

: دومرف خساپ  رد  ترضح 

(15 « ) کلذب رمای  یبا  ناک  دق  الضف و  هیف  ناف  هیف  لص  »

درک یم  رما  نآ  هب  مردپ  دراد و  دوجو  ناوارف  لضف  نآ  رد  هک  یتسرد  هب  ناوخب ، زامن 

ریدغ مالسلا و  هیلع  اضر  ماما 

: دیوگ یم  یطنزب  رصن  یبا  نب  دمحم 

یخرب دندرک ، یم  وگتفگ  ریدغ  هرابرد  رگیدکی  اب  دوب و  تیعمج  زا  رپ  سلجم  هک  یلاح  رد  مدوب ، مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدـخ 
: دومرف ماما  دندش ؛ رکنم  ار  هعقاو  نیا  مدرم  زا 

: دومرف سپس  .نیمز  لها  نایم  ات  تسا  رتروهشم  نامسآ  لها  نایم  رد  ریدغ  زور  هک  درک  تیاور  شردپ  زا  مردپ 

! رصن یبا  يا 

« ریدغلا موی  رضحاف  تنک  ام  نیا  »

نادرم و زا  لاس  تصـش  هانگ  دنوادخ  زور  نیا  رد  هک  یتسرد  هب  .شاب  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  دزن  زور  نیا  رد  یتسه  هک  اجکره 
سپـس دنک …  یم  دازآ  زور  نیا  رد  دناهر ؛ یم  خزود  شتآ  زا  ناضمر  هام  رد  هچنآ  ربارب  ود  دزرمآ و  یم  ار  ملـسم  نموم و  نانز 

: دومرف
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(16 « ) تارم رشع  موی  لک  هکئالملا  مهتحفاصل  هقیقحب  مویلا  اذه  لضف  سانلا  فرع  ول  هللاو  »

.دندرک یم  هحفاصم  نانآ  اب  راب  هد  زور  ره  رد  ناگتشرف  دیدرت  یب  دنتسناد ، یم  ار  زور  نیا  شزرا  مدرم  رگا 

ریدغ مالسلا و  هیلع  داوج  دمحم  ماما 

: درک تیاور  نینچ  ( 17 « ) دوقعلاب اوفوا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   » هیآ ي لیذ  رد  مالسلا  هیلع  یناث  رفعج  وبا  زا  ریمع  یبا  نبا 

لزان دوقعلاب » اوفوا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   » هیآ ي سپس  تسا ؛ هدرک  هراشا  تفالخ  هب  ناکم  هد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ 
(18  ) .دش

: تفگ دیاب  تیاور  نیا  حیضوت  رد 

رد .دش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  بلق  رب  هک  تسا  يا  هروس  نیرخآ  هروس ، نیا  .تسا  هدئام  هروس  لوا  رد  هدش  دای  هیآ 
.دراد دوجو  تسا ، ریدغ  هعقاو  هب  رظان  هک  غیلبت ، هیآ   » و لامکا » هیآ  ، » هروس نیا 

ریدغ مالسلا و  هیلع  يداه  ماما 

زا ماما  نآ  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نانموم  ریما  ترایز  داـشرا ، فیرـش  باـتک  رد  دـیفم ، خـیش 
: دیوگ یم  دنک و  یم  لقن  شردپ 

: دومرف درک و  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ریدغ ، دیع  زور  رد  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

 …« هللا هعاطل  صلخملا  هللا  هحدمب  صوصخملا  کنا  دهشا  »

.یصلخم وا  تعاط  رد  دراد و  صاصتخا  وت  هب  ادخ  حدم  هک  مهد  یم  تداهش 

: دیامرف یم  سپس 

: دومرف مکح  دنوادخ 

« .سانلا نم  کمصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  »

: دهد یم  همادا  هاگنآ 

: دیسرپ اهنآ  زا  درک و  مدرم  هب  باطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ مدرک غالبا  متشاد ، هدهعرب  هچنآ  ایآ 
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: دنتفگ یگمه 

.يرآ

: دومرف سپس 

! شاب هاوگ  ایادخ 

: دومرف نآ  زا  دعب 

؟ مهسفنا نم  نینموملاب  یلوا  تسلا  »

نم لذخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  لاق  كدیب و  ذـخاف  یلب  اولاقف 
« هلذخ

؟ متسین رتراوازس  اهنآ  دوخ  زا  نانموم  هب  نم  ایآ 

: دنتفگ

.هلب

: دومرف تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  نآ  زا  سپ 

یلع نیا  میوا ، يالوم  نم  سکره 
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(19  … ) تسوا يالوم 

ریدغ مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

: دیسرپ تشون و  همان  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هب  فیرظ  نب  نسح 

؟ هچ ینعی  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم   » ربمایپ هتفگ 

: دومرف خساپ  رد  ترضح 

« هقرفلا دنع  هللا  بزح  هب  فرعی  املع  هلعج  نا  کلذب  دارا  »

.دوش هتخانش  نآ  اب  اهفالتخا  ماگنه  ادخ  بزح  ات  دشاب  یمچرپ  ناشن و  هلمج ، نیا  هک  دومرف  هدارا  دنوادخ 

: دیوگ یم  يروباشین  لیعامسا  نب  قاحسا 

: تشون نینچ  میهاربا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ترضح 

هک دوب  وا  تمحر  هکلب  دوبن ، وا  زاـین  ببـس  هب  راـک  نیا  .درک  ررقم  امـش  رب  ار  تاـبجاو  شیوخ  تمحر  تنم و  اـب  لاـعتم  دـنوادخ 
هب ات  دیامزایب  ار  امـش  نوردنا  دزاس و  ادج  كاپ  زا  ار  كاپان  ات  درک  نانچ  وا  درادن ؛ دوجو  وا  زج  يدوبعم  چـیه  .دـش  امـش  هجوتم 

هزور و تاـکز ، تخادرپ  زاـمن ، هماـقا  هرمع ، جـح و  ورنیا ، زا  .دوـش  نیعم  تشهب  رد  امـش  لزاـنم  دریگب و  شیپ  وا  تـمحر  يوـس 
دوخ هار  نتفای  يارب  ار  يدیلک  دینک ؛ زاب  ار  تابجاو  رگید  ياهرد  ات  داد  رارق  ناتهار  ارف  ار  يرد  درک و  راذـگاو  امـش  رب  ار  تیالو 

ارف ار  تابجاو  زا  یبجاو  چیه  دیدنام و  یم  نادرگرـس  تاناویح  دننام  امـش  دوبن ، شدنزرف  زا  وا  نانیـشناج  دـمحم و  رگا  .داد  رارق 
، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  ایلوا  نییعت  ببـس  هب  دـنوادخ  یتقو  دـش ؟ یناـکم  دراو  رد ، ریغ  زا  ناوت  یم  رگم  .دـیتفرگ  یمن 

: دومرف درک ، مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن 

(20 « ) انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  »

دوخ يایلوا  يارب  سپس  .دشاب  امش  نید  مالسا  هک  مدش  یضار  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  لماک و  ار  ناتنید  زورما 
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امـش رب  اه  یندـیماشآ  كاروخ و  لاوما و  نانز و  اـت  دـینک  ادا  ار  اـهنآ  قوقح  داد  ناـمرف  امـش  هب  داد و  رارق  یقوقح  امـش  ندرگرب 
 … دناسانشب تبیغ  هطساو  هب  ار  امش  ناگدننک  تعاطا  دناسانـشب و  امـش  هب  ار  تورث  دشر و  تکرب و  نآ  هطـساو  هب  دشاب و  لالح 

(21)

ریدغ مالسلا و  هیلع  نامز  ماما 

: میناوخ یم  نینچ  تسا  ترضح  نآ  هب  بوسنم  ارهاظ  هک  هبدن  ياعد  رد 

لاقف و داه  موق  لکل  رذـنملا و  وه  ناک  ذا  ایداه  اـمهلآ  اـمهیلع و  کتاولـص  بلاـط  یبا  نب  یلع  هیلو  ماـقا  هماـیا  تضقنا  اـملف  »… 
 …« هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  هماما  ءالملا 

اهتشون یپ 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  يا  هراپ  هب  ام  .تسا  هدش  دراو  تنس  لها  عبانم  رتشیب  رد  نیلقث  ثیدح   1

ص 337 و 629 ح 1551 ینابیش ، هنسلا 

ص 663 ج 5 ، يذمرت ، حیحص 

ص 114 ج 10 ، یقهیب ، يربک  ننس 

ص 110 ج 3 ، يروباشین ، مکاح  كردتسملا ،

ص 588 ص 171 و ج 2 ، ج 1 ، لبنح ، نب  دمحا  هباحصلا ، لئاضف 

ص 185 ج 2 ، دواد ، یبا  ننس 

ص 194 ج 2 ، دعس ، نبا  يربک ، تاقبط 

ص 1873 ج 4 ، ملسم ، حیحص 

.هیآ 71 هدئام ، هروس   2

ص 400 ، 74 سلجم ، قودص ، خیش  یلاما   3

ص 41 تثعب ، هسسوم  رشن  یلاله ، سیق  نب  میلس  باتک   4

.ج 30 نیعبرا ، باب  ص 505 ، قودص ، خیش  لاصخ   5
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ص 342 ج 1 ، قودص ، خیش  یلاما   6

ح 473 ص 112 ، ج 2 ، یلماع ، رح  هادهلا ، تابثا   7

26 ص 25 . ج 3 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

ص 112 ج 2 ، هادهلا ، تابثا   8

ص 282 ج 16 ، قحلا ، قاقحا 

ص 171 ج 2 ، قودص ، خیش  یلاما   9

ص 168 سیق ، نب  میلس   10

ص 65 رابخالا ، یناعم   11

ص 223 ج 37 ، راونالاراحب ،

ص 66 رابخالا ، یناعم   12

ص 446 ج 1 ، ناهرب ، ریسفت   13

.دوش هعجارم  هرامش 12  جح  تاقیم  هلجم  هب  دجسم  نیا  تیمها  هرابرد ي   14

ص 566 ج 4 ، یفاک ، لوصا   15

ح 52 ص 24 ، ج 6 ، یسوط ، خیش  ماکحالا ، بیذهت   16

ص 41 ج 3 ، بوشآرهش ، نبا  بقانم 

.هیآ 1 هدئام ، هروس   17

ج 1، یمق ، ریسفت   18
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ص 160

ص 363 ج 100 ، راونالاراحب ،  19

ص 223 ج 37 ، نامه ،  20

.ح 66 باب 182 ، ص 249 ، ج 1 ، عئارشلا ، للع   21

هرامش 25 رثوک  هلجم  ذخأم :

یقطان ص 

ریدغ ياهمان  گنهرف 

همدقم

نایبیبح ارهز  هرامش 2  رثوک  هلجم  ذخأم :

يراذگمان رگید ، لیالد  لیلد و  نیمه  هب  دننک  یم  لقتنم  ار  دـنلب  یناعم  یتحار  هب  دـنریگ و  یم  ياج  اه  نهذ  رد  تلوهـس  هب  اهمان 
اهشزرا دض  ای  اهشزرا  ندرک  ادیپ  جاور  ندش و  حرطم  تسا و  هدش  یفنم  تبثم و  یتاغیلبت  ياه  هویـش  زا  یکی  اه  هتفه  ای  اهزور و 

.دراد یپ  رد  ار 

اهزور يراذگمان  زا  يا  هتـسیاش  ياه  هنومن  تلود و …  هتفه  يرو و  هرهب  زور  زابناج و  زور  رادساپ ، زور  رگراک ، زور  ردام ، زور 
رد هک  تسا  ییاه  زور  مه  اذغ و …  زور  بآ ، زور  سدـق ، یناهج  زور  نیفعـضتسم ، یناهج  زور  .دنتـسه  ام  هعماج  رد  اه  هتفه  و 

تیبـثت دوخ و  ینارون  ياـه  هشیدـنا  ياـقلا  يارب  هویـش  نیا  زا  شیپ ، لاـس  دـصراهچ  رازه و  مالـسا  .دنتـسه  حرطم  یناـهج  حـطس 
.تسا هتفرگ  هرهب  یهلا ، سدقم  ياهنامرآ 

نیا همه  رب  هدـیزگرب  هفرع و …  زور  رطف ، دـیع  نابرق ، دـیع  دـننام  یـصاخ  ياه  مسا  اهزور  زا  یخرب  يارب  هکنیا  رب  هوـالع  مالـسا 
رکذـت و بجوم  هتـسب و  شقن  نانمؤم ، لد  نهذ و  رد  رتشیب  هچ  ره  اهزور  نیا  تسادـق  تمظع و  ات  تسا  هداهن  هللا  مایا  مان  اـهزور 

.ددرگ نانآ  هبنت 

هک تسا  نیا  ریدـغ  یگژیو  تسا  ریدـغ  هدـش  هتفرگ  هرهب  يراذـگمان  هویـش  زا  نآ ، میظعت  يارب  مالـسا  رد  هک  ییاـه  زور  زا  یکی 
زور ياهمان  دـهد  یم  ناشن  رگید  ياـهزور  هب  تبـسن  ار  زور  نیا  تمظع  دوخ  نیا  هدـش و  هداد  رارق  نآ  يارب  ینوگاـنوگ  ياـهمان 

دنراد یمرب  هدرپ  زور  نیا  داعبا  رارسا و  زا  ریدغ ،
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ره ای  ناکم و  ای  نامز  يارب  یمان  ندیزگرب  رب  مالـسا  هکنآ  هچ  دیاشگ  یم  ام  رب  ریدـغ  دـنلب  هعلق  زا  هزات  يرد  اهمان  نیا  زا  یمان  ره 
ندناسانش نتخانـش و  يور  نیا  زا  .تسا  هدرک  هجوت  نآ  يایاوز  اه و  هبنج  هب  هتـشاد و  رظن  رد  ار  یمـسم  تایـصوصخ  رگید ، زیچ 

زور نیا  شیپ  زا  شیب  هتـسب و  شقن  لد  نهذ و  رد  زور  نیا  زا  نشور  يریوصت  راک  نیا  اب  .تسا  ترورـض  کی  ریدغ  زور  ياهمان 
.دناسانش یم  ار  گرزب 

یحور ینعم و  نآ ، اب  ار  ریدغ  دیع  رورس  نشج و  لفاحم  میسیونب و  طخ  نیرتابیز  لکش و  نیرتهب  اب  ار  ریدغ  ياهمان  تسا  هتسیاش 
.میشخبب هزات 

: میا هتفرگرب  تایاور  زا  هک  تسا  ریدغ  زور  يارب  تفص  ای  مان و  هاجنپ  دیآ  یم  ریز  رد  هچنآ 

ریدغ زور  يارب  تفص  ای  مان و  هاجنپ 

؛ ادخ دیع  نیرتگرزب   1

(1 ( ) ربکالا هللا  دیع  )

؛ شیاشگ زور   2

(2 ( ) جرفلا عوقو  موی  )

؛ راگدرورپ يدونشخ  زور   3

(3 ( ) نمحرلا هاضرم  موی  )

؛ ناطیش ینوبز  زور   4

(4 ( ) ناطیشلا همغرم  موی  )

؛ نید نازورف  لعشم  زور   5

(5 ( ) نیدلا رانم  موی  )

؛ نتساخ اپ  هب  زور   6

(6 ( ) مایقلا موی  )

؛ ینامداش زور   7

(7 ( ) رورسلا موی  )
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؛ دنخبل زور   8

(8 ( ) مسبتلا موی  )

؛ ییامنهار زور   9

(9 ( ) داشرالا موی  )

؛ ناگتسیاش تلزنم  نتفرگ  يدنلب  زور   10

(10 ( ) جردلا عفر  موی  )

؛ ادخ لیالد  ندش  نشور  زور   11

(11 ( ) ججحلا حوضو  موی  )

؛ ناگدنب شیامزآ  زور   12

(12 ( ) دابعلا هنحم  موی  )

؛ ناطیش ندنار  زور   13

(13 ( ) ناطیشلا رحد  موی  )

؛ تقیقح ندرک  راکشآ  زور   14

(14 ( ) حاضیالا موی  )

؛ نامیا قیاقح  ندرک  نایب  زور   15

(15 ( ) نامیالا قیاقح  نع  نایبلا  موی  )

؛ تیالو زور   16

(16 ( ) هیالولا موی  )

؛ تمارک زور   17

(17 ( ) همارکلا موی  )
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؛ نید لامک  زور   18

(18 ( ) نیدلا لامک  موی  )

؛ لطاب زا  قح  يزاسادج  زور   19

(19 ( ) لصفلا موی  )

؛ ناهرب زور   20

(20 ( ) ناهربلا موی  )

؛ نانمؤم ریما  ندش  بوصنم  زور   21

(21  ) مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  بصن  موی  )

؛ ناهاوگ یهاوگ و  زور   22

( دوهشملا دهاشلا و  موی  )
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(22)

؛ نامیپ زور   23

(23 ( ) دوهعملا دهعلا  موی  )

؛ قاثیم زور   24

(24 ( ) ذوخأملا قاثیملا  موی  )

؛ نتسارآ زور   25

(25 ( ) هنیزلا موی  )

؛ نایعیش لامعا  یلوبق  زور   26

(26 ( ) هعیشلا لامعا  لوبق  موی  )

؛ نایامنهر هب  ینومنهر  زور   27

(27 ( ) داورلا یلع  لیلدلا  موی  )

؛ ناما نما و  زور   28

(28 ( ) نومأملا نمالا  موی  )

؛ ناهنپ روما  ندرک  راکشآ  زور   29

(29 ( ) رئارسلا ءالبا  موی  )

؛ مالسلا هیلع  تیب  لها  دیع   30

(30  ) مالسلا هیلع  تیبلا  لها  دیع  )

؛ نایعیش دیع   31

(31 ( ) هعیشلا دیع  )

؛ تدابع زور   32
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(32 ( ) هدابعلا موی  )

؛ تمعن مامتا  زور   33

(33 ( ) همعنلا مامت  موی  )

؛ نوصم رهوگ  راهظا  زور   34

(34 ( ) نونکملا نم  نوصملا  راهظا  موی  )

؛ هدیشوپ دصاقم  ندرک  الم  رب  زور   35

(35 ( ) رودصلا ایافخ  ءالبا  موی  )

؛ ناگدیزگرب هب  حیرصت  زور   36

(36 ( ) صوصخلا لها  یلع  صوصنلا  موی  )

؛ دمحم لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زور   37

(37 ( ) دمحم لآ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم موی  )

؛ زامن زور   38

(38 ( ) هالصلا موی  )

؛ يراذگرکش زور   39

(39 ( ) رکشلا موی  )

؛) گرب خاش و  رپ  ناتخرد   ) حود زور   40

(40 ( ) حودلا موی  )

؛ ریدغ زور   41

(41 ( ) ریدغلا موی  )

؛ يراد هزور  زور   42
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(42 ( ) مایصلا موی  )

؛ ماعطا زور   43

(43 ( ) ماعطلا ماعطا  موی  )

؛ نشج زور   44

(44 ( ) دیعلا موی  )

؛ الاب ملاع  زور   45

(45 ( ) یلعالا ألملا  موی  )

؛ نید ندرک  لماک  زور   46

(46 ( ) نیدلا لامکا  موی  )

؛ یباداش زور   47

(47 ( ) حرفلا موی  )

؛ بان ماقم  زا  ندوشگ  نخس  تحارص  هب  زور   48

(48 ( ) حارصلا ماقملا  نع  حاصفالا  موی  )

دوحجلا قافنلا و  نع  دوقعلا  نایبت  موی   49

(49  ) .قافن رفک و  نایم  دنویپ  ياشفا  زور 

نارضاح دهعت  ییامهدرگ و  زور   50

(50 ( ) لوؤسملا عمجلا  موی  )

اهتشون یپ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   1

ربکالا هللا  دیع  وه  و 
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(. تسا دنوادخ  دیع  نیرترب  ریدغ ، دیع  )

ص 286 ج 1 ، ریدغلا ،

: مالسلا هیلع  یلع  ماما   2

جرفلا عقو  هیف  موی  اذه 

(. دسر یم  نآ  رد  شیاشگ  هک  تسا  يزور  نیا ، )

ص 700 دجهتملا ، حابصم 

: مالسلا هیلع  قداص  ماما   3

نمحرلا هاضرم  هیف  و 

(. تسا هتفهن  دنوادخ  تیاضر  زور ، نیا  رد  )

ص ج 98 ، راونالاراحب ،
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323

: مالسلا هیلع  اضر  ماما   4

ناطیشلا همغرم  موی  هنا 

( تسا ناطیش  هودنا  زور  ریدغ ، زور  )

ص 323 ج 98 ، راونالاراحب ،

: مالسلا هیلع  قداص  ماما   5

امهنم فرشأ  نیدلا  رانم  موی 

.تسا رت  یمارگ  نابرق  رطف و  دیع  ود  زا  نید ، نازورف  لعشم  زور  )

: مالسلا هیلع  قداص  ماما   6

مایقلا موی  کلذ 

( تسا نتساخ  اپ  هب  زور  ریدغ ، زور  )

ص 323 ج 98 ، راونالاراحب ،

: مالسلا هیلع  قداص  ماما   7

رورسلا موی  هنا 

( تسا ینامداش  زور  ریدغ ، زور  )

ص 286 ج 1 ، ریدغلا ،

: مالسلا هیلع  اضر  ماما   8

مسبتلا موی  وه  و 

( تسا دنخبل  زور  ریدغ ، زور  )

257 تابقارملا .،
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: مالسلا هیلع  یلع  ماما   9

داشرالا موی  اذه 

( تسا ندرک  ییامنهار  زور  نیا ، )

ص 700 دجهتملا ، حابصم 

: مالسلا هیلع  یلع  ماما   10

جردلا تعفر  هیف …  موی  اذه 

( تفرگ يدنلب  نآ ، رد  ناگتسیاش  تلزنم  هک  تسا  يزور  نیا  )

ص 700 دجهتملا ، حابصم 

: مالسلا هیلع  یلع  ماما   11

ججحلا تحضو  هیف …  موی …  اذه 

.تشگ نشور  نآ ، رد  دنوادخ  لیالد  هک  تسا  يزور  نیا  )

: مالسلا هیلع  یلع  ماما   12

دابعلا هنحم  موی  اذه 

( تسا ناگدنب  شیامزآ  زور  نیا  )

ص 700 دجهتملا ، حابصم 

: مالسلا هیلع  یلع  ماما   13

ناطیشلا رحد  موی  وه …  و 

( تسا ناطیش  ندنار  زور  ریدغ  زور  )

ص 700 دجهتملا ، حابصم 

: مالسلا هیلع  یلع  ماما   14
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حاضیالا موی  وه  و 

( تسا تقیقح  ندرک  راکشآ  زور  ریدغ ، زور  )

ص 700 دجهتملا ، حابصم 

: مالسلا هیلع  یلع  ماما   15

نامیالا قیاقح  نع  نایبلا  موی  وه …  و 

( تسا نامیا  قیاقح  ندرک  نایب  زور  ریدغ  زور  )

ص 700 دجهتملا ، حابصم 

، دنک یم  یفرعم  تاقولخم  اهناسنا و  هب  تیالو  هضرع  زور  ار  ریدغ  زور  لصفم ، یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   16

ص 257 تابقارملا ،

: مالسلا هیلع  قداص  ماما   17

: وگب دوخ  ینامیا  ردارب  اب  تاقالم  ماگنه  رد 

مویلا اذهب  انمرکا  يذلا  هللادمحلا 

( داد تمارک  زور  نیا  رد  ار  ام  هک  ار  دنوادخ  دمح  )

ص 257 تابقرملا ،

نیدلا لامک  موی  وه …  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما   18

، ریدغ )
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( تسا نید  لامک  زور 

ص 700 دجهتملا ، حابصم 

: مالسلا هیلع  یلع  ماما   19

نودعوت متنک  يذلا  لصفلا  موی  اذه 

( دیا هدش  هداد  هدعو  نآ  هب  هک  تسا  يزاسادج  زور  نیا  )

ص 700 دجهتملا ، حابصم 

: مالسلا هیلع  یلع  ماما   20

ناهربلا موی  وه …  و 

( تسا ناهرب  زور  ریدغ ، زور  )

ص 700 دجهتملا ، حابصم 

: مالسلا هیلع  قداص  ماما   21

 … مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هللا  لوسر  هنم  بصن  يذلا  مویلا 

( درک بوصنم  ار  نانمؤم  ریما  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يزور  )

ص 285 ج 1 ، ریدغلا ،

: مالسلا هیلع  یلع  ماما   22

دوهشملا دهاشلا و  موی  وه …  و 

( تسا ناهاوگ  یهاوگ و  زور  ریدغ ، )

: مالسلا هیلع  قداص  ماما  ص 700  دجهتملا ، حابصم 

( دوهشم عمج   ) ناگدش هتفرگ  یهاوگ  هب  زور  نیمز  رد  ریدغ  مان 

ص 231 ج 98 ، راونالاراحب ، .تسا 
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: مالسلا هیلع  یلع  ماما   23

دوهعملا دهعلا  موی  وه …  و 

( تسا نامیپ  هدعو و  زور  ریدغ ، )

: مالسلا هیلع  قداص  ماما  ص 700  دجهتملا ، حابصم 

( تسا نتسب  نامیپ  زور  اهنامسآ  رد  ریدغ  مان 

ص 321 ج 98 ، راونالاراحب ،

: مالسلا هیلع  قداص  ماما   24

، تسا هدش  هتفرگ  قاثیم  زور  نیمز ، رد  ریدغ  مان 

ص 321 ج 98 ، راونالاراحب ،

: مالسلا هیلع  اضر  ماما   25

.تسا تنیز  زور  ریدغ ، زور 

ص 257 تابقارملا ،

: مالسلا هیلع  اضر  ماما   26

هعیشلا لامعا  لبقت  موی 

( دوش یم  لوبق  نآ  رد  هعیش  لامعا  هک  تسا  يزور  ریدغ  )

ص 257 تابقارملا ،

: مالسلا هیلع  یلع  ماما   27

داورلا یلع  لیلدلا  موی  اذه … 

( تسا نایامنهر  هب  ینومنهر  زور  نیا ، )

ص 700 دجهتملا ، حابصم 
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: مالسلا هیلع  یلع  ماما   28

نومأملا نمالا  موی  اذه 

( تسا ناما  نما و  زور  نیا ، )

ص 700 دجهتملا ، حابصم 

: مالسلا هیلع  یلع  ماما   29

رئارسلا ءالبا  موی  اذه 

( تسا ناهنپ  روما  ندرک  راکشآ  زور  نیا ، )

ص 700 دجهتملا ، حابصم 

: مالسلا هیلع  قداص  ماما   30

انل ادیع  هلعج 

( داد رارق  دیع  مالسلا  هیلع  تیب  لها  ام  يارب  ار  زور  نیا  دنوادخ  )

ص 300 ج 98 ، راونالاراحب ،

31
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: مالسلا هیلع  قداص  ماما 

انتعیش انیلاومل و  ادیع …  هلعج 

( داد رارق  دیع  نایعیش ، ناراد و  تسود  يارب  ار  زور  نیا  دنوادخ  )

ص 300 ج 98 ، راونالاراحب ،

: مالسلا هیلع  قداص  ماما   32

.تسا تدابع  زور  ریدغ ، زور 

ص 285 ج 1 ، ریدغلا ،

: مالسلا هیلع  قداص  ماما   33

همعنلا هیف  تمت  يذلا …  مویلا  هنا 

( دش مامت  نآ ، رد  تمعن  ریدغ ، زور  )

ص 285 ج 1 ، ریدغلا ،

: مالسلا هیلع  یلع  ماما   34

نونکملا نم  نوصملا  راهظا  موی  اذه 

(. تسا هتشاد  ناهنپ  زار  زا  نوصم  رهوگ  راهظا  زور  نیا ، )

ص 700 دهتجملا ، حابصم 

: مالسلا هیلع  یلع  ماما   35

رومالا تارمضم  رودصلا و  ایافخ  يدبا  موی  اذه 

( درک الَم  رب  ار  ناهن  ياه  تین  دصاقم و  هک  تسا  يزور  نیا ، )

: مالسلا هیلع  یلع  ماما  ص 36700  دجهتملا ، حابصم 

صوصخلا لها  یلع  صوصنلا  موی  اذه 
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.نامه تسا .) ناگدیزگرب  حیرصت  زور  نیا ، )

: مالسلا هیلع  قداص  ماما   37

مالسلا هیلع  هلآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحمل  هلعج  يذلا  مویلا  وه 

( داد رارق  وا  لآ  دمحم و  يارب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  يزور  ریدغ ، زور  )

ص 257 تابقارملا ،

: مالسلا هیلع  قداص  ماما   38

.تسا زامن  زور  ریدغ ، زور 

ج 1 ص 285 ریدغلا ،

: مالسلا هیلع  قداص  ماما   39

.تسا يارازگ  رکش  زور  ریدغ ، زور 

ص 285 ج 1 ، ریدغلا ،

: مالسلا هیلع  یلع  ماما   40

هئاصلخ یف  هتدارا  نع  هل  نیب  ام  جردلا  موی  یف  هیبن  یلع  لزنا  و 

( تشاد راهظا  دوخ  ناگدیزگ  صاخ و  ناگدنب  قح  رد  ار  شیوخ  هدارا  مود ، زور  رد  دنوادخ  (و 

ص 700 دجهتملا ، حابصم 

تیالو تفرگ و  رارق  اهنآ  هیاس  رد  ترضح  تشاد و  دوجو  ریدغ  نیمزرـس  رد  هک  تسا  یگرب  خاش و  رپ  ناتخرد  جرد ، زا  دوصقم 
.دومرف غالبا  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.تسا هدش  هتفرگ  هعقاو  ناکم  زا  هک  تسا  ریدغ  مان  نیرت  فورعم  مان ، نیا   41

هیلع قداص  ماما   42
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: مالسلا

مایص موی  کلذ 

( تسا يراد  هزور  زور  ریدغ ، زور  )

ص 323 ج 98 ، راونالاراحب ،

: مالسلا هیلع  قداص  ماما   43

ص 323 ج 98 ، راونالاراحب ، .تسا  ماعطا  زور  ریدغ ، زور 

: مالسلا هیلع  قداص  ماما   44

دیع موی  هنا 

( تسا نشج  دیع و  زور  ریدغ ، زور  )

ص 298 ج 98 ، راونالاراحب ،

: مالسلا هیلع  یلع  ماما   45

 … یلعالا ألملا  موی  اذه 

 …( تسا الاب  ملاع  زور  نیا  )

ص 700 دجهتملا ، حابصم 

: مالسلا هیلع  اضر  ماما   46

 … نیدلا هیف  هللا  لمکا  يذلا  مویلا  وه 

 …( درک لماک  نآ ، رد  ار  نید  دنوادخ  هک  تسا  يزور  نیا ، )

ص 257 تابقارملا ،

: مالسلا هیلع  قداص  ماما   47

حرف موی  هنا 
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( تسا یباداش  زور  ریدغ ، )

ص 286 ج 1 ، ریدغلا ،

: مالسلا هیلع  یلع  ماما   48

حارصلا ماقملا  نع  حاضیالا  موی  وه …  و 

( تسا بان  ماقم  زا  نتفگ  نخس  تحارص  هب  زور  ریدغ ، زور  )

ص 700 دجهتملا ، حابصم 

: مالسلا هیلع  یلع  ماما   49

دوحجلا قافنلا و  نع  دوقعلا  نایبت  موی  وه  و 

( تسا قافن  رفک و  نایم  دنویپ  هرگ  ندرک  زاب  زور  ریدغ ، )

ص 700 دجهتملا ، حابصم 

: مالسلا هیلع  قداص  ماما   50

ص 320 ج 98 ، راونالا ، راحب  .تسا  ناگدش  تساوخزاب  زور  نیمز ، رد  ریدغ  مان 

تارایز اهاعد و  رد  ریدغ 

همدقم

يراصنا رقاب  دمحم  ریدغ ص 201  اب  نرق  هدراهچ 

نآ هب  داد و  یم  تعیب  تسد  شیالوم  اب  دوب و  رضاح  ریدغ  رد  تشگ و  یم  رب  بقع  هب  نامز  شاک  يا  هک  تسا  هعیـش  ره  يوزرآ 
.تفگ یم  کیربت  ترضح 

تعیب دیدجت  وا  اب  میدش و  یم  بایفرش  شروضح  هب  ریدغ  زور  رد  هلاس  ره  و  دوب ، هدنز  نونکا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شاک  يا 
.میتفگ یم  تینهت  وا  هب  رگید  راب  میدرک و  یم 

ترضح و نآ  رهطم  مرح  رد  روضح  فرـشا و  فجن  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترایز  .تسین  لکـشم  نادنچ  وزرآ  نیا  ققحت 
وا اب  نتفگ  نخس  وا و  سدق  تحاس  هب  بدا  ضرع 
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.تسا یعقاو  تینهت  کیربت و  یقیقح و  تعیب  دـیدجت  هعیـش ، رظن  زا  شهاگـشیپ  رد  یبلق  يوزرآ  نیا  نتفگ  زاب  ناـج و  میمـص  زا 
ریدغ و نابایب  رد  روضح  مکح  رد  دهد  یم  ار  ام  خساپ  دونـش و  یم  ار  ام  يادص  هک  دوجو  ملاع  تیـصخش  مود  نآ  هب  ریدغ  مالس 

.تسوا كرابم  تسد  اب  تعیب 

هیلع نینمؤملاریما  ربق  رانک  ریدـغ  زور  رد  ناکما  دـح  اـت  هک  ( 1  ) دنا هدومرف  دـیکا  شرافـس  مالـسلا  امهیلع  اضر  ماما  قداص و  ماما 
ره رد  میوش  رضاح  وا  مرح  رد  میناوت  یمن  رگا  یتح  .مینک  اپ  هب  ریدغ  بحاص  مرح  رد  ار  میظع  دوبدای  نیا  میشاب و  رضاح  مالـسلا 
اب مینک و  رضاح  وا  مرح  رد  ار  دوخ  بلق  میهد و  یمالس  وا  هب  مینک و  هراشا  شیافص  اب  رازم  يوس  هب  تسا  یفاک  میـشاب  هک  ییاج 

.دراشف یم  شیوخ  یهللادی  ناتسد  اب  ار  ام  تعیب  تسد  دهد و  یم  مرگ  یمالس  ار  ام  مالس  وا  هک  مییوگب ، نخس  نامیالوم 

رازگرب هراومه  نونکات  مالـسلا  مهیلع  همئا  نامز  زا  و  تسا ، نآ  بحاص  اب  ددجم  تعیب  ریدغ و  هرطاخ  دـیدجت  هنالاس ، دوبدای  نیا 
تـسد هب  ار  وا  تیقر  دنب  دنا و  هتفای  روضح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مرح  رد  ریدغ  زور  بش و  رد  رفن  نارازه  هنالاس  .تسا  هدـش 
ناونع هب  ار  نیا  و  دـنا ، هدومن  راختفا  ناش  یتسه  همه  رب  وا  قلطم  يراـیتخا  بحاـص  هب  دـنا و  هتخاـس  دوخ  ندرگ  تنیز  شکراـبم 

.دنا هدومن  یقلت  هجرف  هللا  لجع  دمحم  لآ  مئاق  ترضح  شدنزرف  اب  تعیب 

دندمآ و فجن  هب  ریدغ  زور  رد  درک  دیعبت  ارماس  هب  هنیدم  زا  ار  ترـضح  نآ  یـسابع  مصتعم  هک  یلاس  رد  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما 
دنتفای و روضح  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناشدج  مرح  رد 
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(2  ) .دندومرف اشنا  ترضح  نآ  هب  باطخ  یلصفم  ترایز 

یم نایب  ار  ترضح  نآ  ياهتنحم  قباوس و  لیاضف و  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هرابرد  هعیش  دیاقع  لماک  هرود  ترایز  نیا 
ریدغ هلئـسم  نآ  رد  هک  اهاعد  یخرب  زین  تسا و  نامراد  هشیر  دیاقع  اب  يدهع  دیدجت  هک  ار  ترایز  نیا  زا  یتالمج  اجنیا  رد  .دنک 

: میروآ یم  تسا  هدش  حرطم 

: هبدن ياعد  رد  . 1

توبن نایاپ  تماما 

، داه موق  لکل  رذنملا و  وه  ناک  ذإ  ایداه  امهلآ  امهیلع و  کتاولص  بلاط  یبأ  نب  یلع  هیلو  ماقأ  همایأ  تضقنا  املف 

: همامأ ألملا  لاقف و 

.هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللأ  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 

مدرم رگتیاده  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دوخ  یلو  دمآ  رـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلاسر  نارود  هک  هاگنآ 
: دومرف دندوب  وا  ربارب  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  اذل  .دهاوخ  یم  يرگتیاده  یموق  ره  دوب و  مدرم  هدنناسرت  وا  هک  ارچ  دومن ، بوصنم 

رادب نمـشد  درادب و  تسود  ار  وا  سک  ره  رادب  تسود  ایادـخ  .تسوا  رایتخا  بحاص  یلع  متـسه  وا  رایتخا  بحاص  نم  سک  ره  »
.دنک راوخ  ار  وا  سک  ره  نک  راوخ  دنک و  يرای  ار  وا  سک  ره  نک  يرای  درادب و  نمشد  ار  وا  سک  ره 

: هلیدع ياعد  رد  . 2

ریدغ بحاص  هب  نامیا 

.هیلإ یلع » اذه   » هلوقب راشأ  ریدغلا و  موی  هبصن  يذلا  هیصوب  انمآ 

هراشا وا  هب  یلع » نیا   » هملک اب  درک و  بوصنم  ریدـغ  زور  رد  ار  وا  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیـشناج  هب  میروآ  یم  نامیا  اـم 
.درک

: ریدغ ترایز  زا  یتمسق  . 3

درک بجاو  ار  وت  تیالو  تعاطا و 

.نینمؤملا یلوم  يالوم و  ای  کیلع  مالسلا 

.میقتسملا هطارص  میوقلا و  هللا  نید  ای  کیلع  مالسلا 
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ضرف هتمأ  یلع  بجوأ  هرمأب و  عدـصف  کـیف ، هلزنأ  اـم  هللا  نع  غلب  دـق  هنأ  و  هلآ …  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  وخأ  کـنأ  دهـشأ 
یلاعت هللا  دهـشأ  مث  .کلذـک  هللا  هلعج  امک  مهـسفنأ  نم  نینمؤملاب  یلوأ  کلعج  کـل و  هعیبلا  مهیلع  دـقع  کـتیالو و  کـتعاط و 

: لاقف مهیلع 

؟ تغلب دق  تسلأ 

.یلب مهللا  اولاقف :

: لاقف

.قاثیملا دعب  كدهع  ثکان  رارقإلا و  دعب  کتیالو  دحاج  هللا  نعلف  .دابعلا  نیب  امکاح  ادیهش و  کب  یفک  دهشا و  مهللا 

.نینمؤم رایتخا  بحاص  نم و  رایتخا  بحاص  يا  وت  رب  مالس 

.وا میقتسم  هار  دنوادخ و  مکحم  نید  يا  وت  رب  مالس 

هدرک لزان  وت  هرابرد  هچنآ  دـنوادخ  فرط  زا  ترـضح  نآ  و  یتسه …  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ردارب  وت  هک  مهد  یم  تداـهش 
تعیب ناـنآ  زا  وت  يارب  و  درک ، بجاو  مدرم  رب  ار  تتیـالو  وت و  تعاـطا  بوجو  دروآ و  رد  ارجا  هب  ار  ادـخ  روتـسد  دـیناسر و  دوـب 

هداد یماقم  نینچ  ترـضح  نآ  هب  دـنوادخ  هک  روط  نامه  داد  رارق  ناشدوخ  زا  رترایتخا  بحاـص  نینمؤم  هب  تبـسن  ار  وت  تفرگ و 
: دومرف تفرگ و  دهاش  نانآ  رب  ار  یلاعت  يادخ  سپس  .دوب 

؟ مدناسر امش  هب  نم  ایآ 

: دنتفگ

.مسق ادخ  هب  يرآ 

: درک ضرع 

ناونع هب  وت  شاب و  دهاش  ایادخ 
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.ینک یم  تیافک  ناگدنب  نیب  مکاح  دهاش و 

.دنک تنعل  نامیپ  زا  دعب  ار  وت  دهع  هدننک  رارقا و ش  زا  دعب  ار  وت  تیالو  رکنم  دنوادخ 

: ریدغ ترایز  زا  يرگید  تمسق  . 4

تسایوگ وت  تیالو  هب  نآرق 

.لوسرلا کلذب  همالا  یلع  دهعلا  کل  ذخأ  لیزنتلا و  کتیالوب  قطن  يذلا  قحلا  نینمؤملاریما  کنأ  دهشأ 

انل هاضترا  يذـلا  میوقلا  نیدـلا  نع  دـناع  كریغ  کب  لداعلا  نأ  نیمألا و  لوسرلاب  نمآ  ام  کیف  كاشلا  نأ  نینمؤملاریما  ای  دهـشأ 
.ریدغلا موی  کتیالوب  هلمکأ  نیملاعلا و  بر 

.كاداع نم  قحلا  نع  دنع  كاوس و  عبتا  نم  لضأ  هللا و  لض و 

تما زا  نآ  رـس  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسایوگ و  وت  تیالو  هب  نآرق  هک  یتسه  یقح  رب  نینمؤملاریما  وت  مهد  یم  تداـهش 
.تسا هتفرگ  نامیپ  دهع و 

هک یـسک  و  تسا ، هدرواین  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نیما  ربمایپ  هب  وت  هرابرد  هدننک  کش  هک  مهد  یم  تداهـش  نینمؤملاریما ، ای 
لماک ار  نآ  ریدـغ  زور  رد  وت  تیالو  اب  هدیدنـسپ و  ام  يارب  نیملاـعلا  بر  هک  یمکحم  نید  زا  دـهد  رارق  يواـسم  وت  ریغ  اـب  ار  وت 

.تسا هدرک  ینمشد  تیدض و  هدرک ،

.تسا هدیزرو  دانع  قح  اب  دنک  ینمشد  وت  اب  سک  ره  هدش و  هارمگ  دش  وت  ریغ  عبات  هک  یسک  مسق  ادخ  هب 

يدرکن اهر  ار  دوخ  قح  سرت  رطاخ  . 5

اـضرلا ترهظأ  الکان و ال  کیبصاغ  هدـهاجم  نع  تمجحأ  اعزاج و ال  کـقح  نع  تکـسمأ  ـال  اـعراض و  تیقتا  اـم  کـنأ  دهـشأ 
.ابقارم کقح  بلط  نع  تنکتسا  تفعض و ال  هللا و ال  لیبس  یف  کباصأ  امل  تنهو  انهادم و ال  هللا  یضری  ام  فالخب 

اوظعتا و اـمف  مهتظعو  اورکدا و  اـمف  مهترکذ  كرمأ و  هیلإ  تضوف  کـبر و  تبـستحا  تملظ  ذإ  لـب  کلذـک ، نوـکت  نأ  هللا  ذاـعم 
.اوفوخت امف  مهتفوخ 

و يدرکن ، كاسما  دوخ  قح  زا  سرت  رطاخ  هب  و  يدرکن ، هیقت  تلذ  يور  زا  وت  هک  مهد  یم  تداهش 
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راهظا ادـخ  ياضر  فالخ  رب  یبلطم  يراکـشزاس  ناونع  هب  و  يدرکن ، يراددوخ  تقح  نیبصاغ  اب  داهج  زا  ینیـشن  بقع  ناونع  هب 
دوخ قح  بلط  زا  راـظتنا  ناونع  هب  يدادـن و  ناـشن  فعـض  يدرکن و  یتسـس  دیـسر  وت  هب  ادـخ  هار  رد  هچنآ  لـباقم  رد  و  يدرکن ،

.يدادن ناشن  یناوتان 

! یشاب نینچ  وت  هک  هللا  ذاعم 

داـی هب  دنتـساوخن  یلو  يدـش  رکذـتم  ار  ناـملاظ  و  يدرپس ، وا  هب  ار  دوخ  راـک  يدرک و  ربـص  ادـخ  يارب  يدـش  مولظم  یتـقو  هکلب 
! دندیسرتن یلو  يدیناسرت  ادخ  زا  ار  نانآ  و  درکن ، رثا  نانآ  رد  یلو  يدرک  هظعوم  ار  نانآ  و  دنروایب ،

دنتسکش تتمرح  هک  نانآ  دنک  تنعل  ادخ  . 6

.نوحلاک اهیف  مه  رانلا و  مههوجو  حفلت  نیذلا  نورسخألا  مهنأ  دهشأ  و  کنع ، قحلا  يدئاذ  کنم و  همرحلا  یلحتسم  هللا  نعل 

.كاوان نمب  كاواس  نم  هللا  نعل 

.کتیالو هیلع  هللا  ضرف  نم  کب  لدع  نم  هللا  نعل 

، دنرتراک نایز  همه  زا  نانآ  هک  مهد  یم  تداهـش  .دـندرک  رود  وت  زا  ار  تقح  دنتـسکش و  ار  وت  تمرح  هک  نانآ  دـنک  تنعل  ادـخ 
.دنتسه سوبع  هتفرگ و  يور  اب  نآ  رد  دروخ و  یم  ناشیاهتروص  هب  شتآ  ترارح  هک  نانآ 

.دنادب يواسم  داتسیا  وت  لباقم  رد  هک  نآ  اب  ار  وت  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ 

.دنادب يواسم  هدرک  بجاو  وا  رب  ار  تتیالو  دنوادخ  هکنآ  اب  ار  وت  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  ادخ 

دندرواین نامیا  یمک  هدع  زج  . 7

کناهربل و انالعإ  کنأشل و  ءالعإ  هتمأل  كالوأ  ام  راهظإب  هرمأ  مث  هتوعد ، کیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هیبنل  باجتـسا  یلاـعت  هللا  نإ 
.ریذاعملل اعطق  لیطابألل و  اضحد 

مل نإ  کبر و  نم  کیلإ  لزنأ  ام  غلب  لوسرلا  اهیأ  ای  نیملاعلا : بر  هیلإ  یحوأ  نیقفانملا  کیف  یقتا  نیقسافلا و  هنتف  نم  قفـشأ  املف 
عمـسأ و بطخف و  ریجهلا  ءاضمر  یف  ضهن  ریـسملا و  رازوأ  هسفن  یلع  عضوف  .سانلا  نم  کمـصعی  هللا  هتلاـسر و  تغلب  اـمف  لـعفت 

، غلبأف يدان 

: لاقف عمجأ  مهلأس  مث 

؟ تغلب له 

: اولاقف
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.یلب مهللا 

: لاقف

.دهشا مهللا 

: لاق مث 

؟ مهسفنأ نم  نینمؤملاب  یلوأ  تسلأ 

: اولاقف

.یلب

: لاق كدیب و  ذخأف 

هللا لزنأ  امب  نمآ  امف  هلذخ .» نم  لذخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  »
ریسخت ریغ  مهرثکأ  داز  لیلق و ال  الإ  هیبن  یلع  کیف 

ات داد  روتسد  وا  هب  و  درک ، باجتسم  وت  هرابرد ي  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شربمایپ  ياعد  یلاعت  دنوادخ 
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اجیب ياهرذع  هدیبوک و  ار  لطاب  نانخـس  دشاب و  هدرک  مالعا  ار  وت  لیلد  هبترم و  دنلب  ار  وت  ماقم  ات  دنک  راهظا  تما  رب  ار  وت  تیالو 
.دشاب هدرک  نک  هشیر  ار 

: درک یحو  نینچ  وا  هب  ناهج  راگدرورپ  دیسرت ، وت  هرابرد  نیقفانم  زا  درک و  رطخ  ساسحا  ناقساف  هنتف  زا  هک  هاگنآ 

مدرم رـش  زا  ار  وت  دـنوادخ  و  يا ، هدـناسرن  ار  وا  تلاسر  یناسرن  رگا  و  هدـش ، لزان  وت  رب  تراگدرورپ  زا  هچنآ  ناسرب  ربماـیپ ، يا  »
«. دنک یم  ظفح 

ادن دیناونش و  درک و  داریا  يا  هبطخ  تساخ و  اپ  هب  رهظ  ترارح  تدش  رد  دش و  لمحتم  ار  رفس  یتخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
.دیناسر درک و 

: دیسرپ اهنآ  همه  زا  سپس 

؟ مدیناسر ایآ 

: دنتفگ

.مسق ادخ  هب  يرآ 

: درک ضرع 

: دیسرپ سپس  .شاب  دهاش  ایادخ 

؟ ما هدوبن  رترایتخا  بحاص  ناشدوخ  زا  نینمؤم  هب  تبسن  نم  ایآ 

: دنتفگ

.يرآ

: دومرف تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  سپ 

نمـشد درادب و  تسود  ار  وا  سک  ره  رادب  تسود  ایادـخ  .تسوا  رایتخا  بحاص  یلع  نیا  ما  هدوب  وا  رایتخا  بحاص  نم  سک  ره  »
«. دنک راوخ  ار  وا  سک  ره  نک  راوخ  دنک و  يرای  ار  وا  سک  ره  نک  يرای  و  درادب ، نمشد  ار  وا  سک  ره  رادب 

دایز دوخ  يارب  يراک  نایز  زج  ناشرثکا  دـندرواین و  نامیا  یمک  هدـع  زج  درک  لزان  شربمایپ  رب  وت  هرابرد  دـنوادخ  هچنآ  هب  یلو 
.دندرکن

تسادخ بناج  زا  یقح  نیا  هک  میدقتعم  . 8
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بلقنم يأ  اوملظ  نیذـلا  ملعیـس  رفک و  هب و  بذـک  ربکتـسا و  هضراـع و  نم  نعلاـف  كدـنع ، نم  قحلا  وـه  اذـه  نأ  ملعن  اـنإ  مهللا 
.نوبلقنی

نیقفانملا نیکرشملا و  نم  نینمؤملاریما  ای  هیلع  کفیس  تللس  کیلع و  هفیس  لس  نم  یلع  نیعمجأ  هلـسر  هتکئالم و  هنعل  هللا و  هنعل 
یلإ
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وأ كرصن  نع  دعق  وأ  ناسل  وأ  دیب  کیلع  ناعأ  وأ  رکنی  مل  هنیع و  ضمغأ  ههرکی و  مل  كءاس و  امب  یضر  نم  یلع  و  نیدلا ، موی 
.هسفن نم  هب  یلوأ  هللا  کلعج  نم  کب  لدع  وأ  کقح  دحج  کلضف و  طمغ  وأ  کعم  داهجلا  نع  لذخ 

! ایادخ

.تسوت بناج  زا  یقح  نیا  هک  میناد  یم  ام 

يدوز هب  دوش و  رفاک  دنک و  بیذکت  ار  نآ  درواین و  دورف  میظعت  رـس  نآ  لباقم  رد  دـنک و  هضراعم  نآ  اب  سک  ره  نک  تنعل  سپ 
.تشگ دنهاوخ  زاب  اجک  هب  هک  تسناد  دنهاوخ  دندرک  ملظ  هک  نانآ 

زا دیشک  ریشمش  وت  رب  هک  یسک  يدیشک و  ریشمش  وا  رب  وت  هک  یسک  رب  شئایبنا  هکئالم و  همه  تنعل  ادخ و  تنعل  نینمؤملاریما ، ای 
هک یسک  رب  و  دنکن ، تحاران  ار  وا  دشاب و  یضار  دنک  یم  تحاران  ار  وت  هچنآ  هب  هک  یسک  رب  تمایق و  زور  ات  نیقفانم  نیکرشم و 
زا ای  هدرک  يراددوخ  وت  يرای  زا  ای  هدرک  کمک  نابز  ای  تسد  اـب  وت  هیلع  هک  یـسک  رب  و  دـنک ، یمن  راـکنا  هتـسب و  ار  دوخ  مشچ 

ار وت  دـنوادخ  هک  ار  یـسک  اـی  هدومن  راـکنا  ار  وت  قح  هدرمـش و  کـچوک  ار  وت  تلیـضف  اـی  هدرک  عنم  ار  نارگید  وت  هارمه  داـهج 
.دنادب ربارب  وت  اب  هداد  رارق  وا  رب  رایتخا  بحاص 

وت قح  راکنا  زا  دعب  بیجع  هلئسم  . 9

هداهش کتداهش و  در  اکدف و  ءاسنلا  هدیس  ءارهزلا  هرهاطلا  هقیدصلا  بصغ  کقح  كدحج  دعب  عزفألا  بطخلا  بجعألا و  رمألا  و 
مکلضف و نابأ  مکتلزنم و  عفر  مکتجرد و  همألا  یلع  یلاعت  هللا  یلعأ  دق  و  مکیلع ، هللا  یلـص  یفطـصملا  هرتع  کتلالـس و  نیدیـسلا 

یلع مکفرش 
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.نیملاعلا

در مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترـضح  ءاسنلا  هدیـس  هرهاط  هقیدص  زا  كدف  بصغ  وت ، قح  راکنا  زا  دعب  كانزوس  راک  بیجع و  هلئـسم 
یلاح رد  نیا  و  داب ، امش  رب  ادخ  تاولص  هک  تسا  مالسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  وت  ترتع  لسن و  زا  اقآ  ود  وت و  تداهش 

رب ار  امـش  هدرک و  نشور  ار  امـش  لضف  هداد و  رارق  دـنلب  ار  امـش  تلزنم  هدرب و  الاب  تما  رب  ار  امـش  هجرد  یلاـعت  دـنوادخ  هک  دوب 
.تسا هداد  تفارش  نایملاع 

هدرک ملظ  وت  هب  هک  یسک  تسا  ریحتم  . 10

.راصنألا مدع  هدحولا و  دنع  ءایبنألا  نحم  امهب  کتنحم  تهبشأف  .قحلا  نع  کملظ  نم  همعأ  ام 

سبل فشکت  کنایبب و  هبشلا  روتـس  کتهت  کنانبب و  بورحلا  بهل  دمخت  .کلـضف  نعاطلا  طبحی  کفـصو و ال  حداملا  طیحی  ام 
.قحلا حیرص  نع  لطابلا 

مهیلع ءاـیبنا  ياـه  يراـتفرگ  هب  رمع ،) رکبوبا و   ) ود نآ  هب  وت  تنحم  .تسا  هدرک  ملظ  وت  هب  هک  یـسک  قـح  زا  تسا  ریحتم  ردـقچ 
وت رب  هدننز  نعط  و  دنک ، یمن  ادیپ  هطاحا  تفاصوا  هب  وت  هدننک  حدم  .درک  ادیپ  تهابـش  نتـشادن  کمک  ییاه و  نت  ماگنه  مالـسلا 

و يدومن ، یم  هراپ  تنایب  اب  ار  ههبـش  ياه  هدرپ  و  يدرک ، یم  شوماخ  تناتـشگنا  اب  ار  اهگنج  شتآ  .دروآ  یمن  نیئاپ  ار  تتلیـضف 
.يدرک یم  فشکنم  حیرص  قح  اب  ار  لطاب  ششوپ 

نک تنعل  ار  تیلو  قح  نیرکنم  ایادخ  . 11

هدـهع و رکنأ  هقح و  کیلو  بصغ  نم  نعلا  كراـن و  رح  مهلـصأ  کـتانعل و  عیمجب  کـئایبنأ  ءایـصوأ  کـئایبنأ و  هلتق  نعلا  مهللا 
مهللا .مهراصنأ  مهعایشأ و  هملظ و  نم  نینمؤملاریما و  هلتق  نعلا  مهللا  .نیدلا  هل  تلمکأ  موی  هل  هیالولاب  رارقإلا  نیقیلا و  دعب  هدحج 

.الیبو انعل  هیلذاخ  هلتقب و  نیضارلا  هیرصان و  هودع و  نیعباتملا  هیلتاق و  نیسحلا و  یملاظ  نعلا 

هک ار  یناسک  نک  تنعل  ناشچب و  نانآ  هب  ار  شتآ  یمرگ  و  نک ، تنعل  تیاهتنعل  همه  اب  ار  تئایبنا  نانیشناج  ءایبنا و  نیلتاق  ایادخ ،
لماـک شیارب  ار  نید  هک  يزور  رد  وا  تیـالو  هب  رارقا  نیقی و  زا  دـعب  دـندومن و  راـکنا  ار  وا  ناـمیپ  دـندرک و  بصغ  ار  تیلو  قح 

.امرف تنعل  ار  ناشنارای  ناوریپ و  دندرک و  ملظ  وا  هب  هک  یناسک  نینمؤملاریما و  نیلتاق  ایادخ  .دندرک  راکنا  ار  نآ  يدرک ،

! ایادخ

وا و نیلتاق  مالسلا و  هیلع  نیسح  نیملاظ 
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.دشاب نآ  لابند  دب  یتبقاع  هک  امرف  یتنعل  ار  وا  ناگدننک  راوخ  وا و  لتق  هب  نایضار  ار و  شنمشد  هدننک  يرای  وا و  نمشد  نیعبات 

امرف تنعل  ار  دمحم  لآ  هب  ملاظ  نیلوا  ایادخ  . 12

.مهقوقح مهیعنام  دمحم و  لآ  ملظ  ملاظ  لوأ  نعلا  مهللا 

.همایقلا موی  یلإ  نس  امب  نتسم  لک  نعللاب و  دمحم  لآل  بصاغ  ملاظ و  لوأ  صخ  مهللا 

نیزئافلا نم  مهتیالوب  نیکـسمتم و  مه  هب  انلعجا  نیرهاطلا و  هلآ  نییـصولا و  دیـس  یلع  یلع  نییبنلا و  متاخ  دـمحم  یلع  لص  مهللا 
.نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخ  نیذلا ال  نینمآلا 

! ایادخ

.امرف تنعل  ار  ناشیا  قوقح  نیعنام  درک و  ملظ  دمحم  لآ  هب  هک  یملاظ  نیلوا 

! ایادخ

.امرف صوصخم  تنعل  دنک  یم  لمع  تمایق  زور  ات  ار  وا  ياهتعدب  هک  سک  ره  دمحم و  لآ  قح  بصاغ  ملاظ و  نیلوا 

! ایادخ

ناشتیالو اب  هداد و  رارق  نانآ  هب  کسمتم  ار  ام  و  تسرف ، تاولـص  شنیرهاط  لآ  ءایـصوا و  ياقآ  یلع  رب  ناربمایپ و  متاخ  دمحم  رب 
.هد رارق  دنوش  یمن  نوزحم  تسین و  یسرت  نانآ  رب  هک  ناما  نابحاص  زا  ناراگتسر و  زا  ار  ام 

میتفریذپ ار  ریدغ  ریدغ : دیع  زور  ياعد  رد  . 13

انبر مهللأ  بلاط …  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریما  نینمؤملا  یلوم  اـنالوم و  هـالاوم  یف  لوسرلا  اـنعبتا  هللا و  یعاد  اـنبجأ  انقدـص و  مهللا 
هانقدـص و لوسرلا و  انعبتا  کیعاد و  انبجأ  کفطل  کنمب و  انبر  ای  انإف  انمآف …  مکبرب  اونمآ  نأ  نامیالل  يدانی  اـیدانم  انعمـس  اـننإ 

 … انیلوت ام  انلوف  توغاطلا ، تبجلاب و  انرفک  نینمؤملا و  یلوم  انقدص 

! ایادخ

يالوم نامیالوم و  تیالو  هرابرد  میدش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  وریپ  ار و  وت  هدننک  توعد  میدومن  تباجا  میدرک و  قیدصت  ام 
ناتراگدرورپ هب  هک  دنک  یم  ادن  نامیا  يارب  يا  يدانم  میدینـش  ام  اراگدرورپ ، ایادـخ ، بلاط …  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نانمؤم 

میداد تبثم  خساپ  ار  تا  هدننک  توعد  وت  فطل  تنم و  هب  ام  اراگدرورپ ، میدروآ …  نامیا  زین  ام  .دیروایب  نامیا 
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توغاط تبج و  هب  و  میدرک ، قیدصت  ار  نینمؤم  يالوم  نینچمه  میدرک و  قیدصت  ار  وا  میدش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  وریپ  و 
.هد رارق  نامهارمه  میا  هتفریذپ  هک  ار  یتیالو  ایادخ  .میدش  رفاک 

ریدغ تفرعم  . 14

نم نیدـلا ، مهل  تلمکأ  کـقلخ و  قاـنعأ  یف  دـهعلا  کـیلول  هیف  تدـقع  يذـلا  موـیلا  اذـه  یف  ینلعجت  نأ  کـلأسأ …  ینإ  مهللا 
موی ضرألا  یف  دوهعملا و  دهعلا  موی  ءامـسلا  یف  هتیمـس  ربکألا و  كدـیع  هتلعج  امکف  مهللا  هلـضفب …  نیرقملا  هتمرحب و  نیفراعلا 

انتیدـه و ذإ  دـعب  انلـضت  انلمـش و ال  هب  عمجأ  اننویع و  هب  ررقأ  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  لوؤسملا  عمجلا  ذوخأملا و  قاثیملا 
.نیمحارلا محرأ  ای  نیرکاشلا  نم  کمعنأل  انلعجا 

ارم يا ، هدرک  لماک  ناشیا  رب  ار  نید  يا و  هتـسب  تقلخ  ندرگرب  يدهع  تیلو  يارب  هک  يزور  نیا  رد  ارم  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادـخ 
يا و هداد  رارق  دوخ  گرزب  دیع  ار  نآ  هک  هنوگنامه  ایادخ  یهد …  رارق  نآ  تلیضف  هب  ناگدننک  رارقا  نآ و  تمرح  هب  نیفراع  زا 
دمحم و رب  يا ، هدرک  يراذگمان  هدنوش  لاؤس  عامتجا  هدش و  هتفرگ  نامیپ  زور  نیمز  رد  يا و  هدیمان  دوهعم  دهع  زور  نامـسآ  رد 

هارمگ ار  ام  تیادـه  زا  دـعب  امرف و  مظنم  نآ  تکرب  هب  ار  اـم  ياـهراک  اـمرف و  نشور  نادـب  ار  اـم  مشچ  تسرف و  دورد  دـمحم  لآ 
.ناگدننک محر  نیرت  هدننک  محر  يا  هد ، رارق  نارکاش  زا  تیاهتمعن  هب  تبسن  ار  ام  امرفم و 

ریدغ قح  رکنم  رب  تنعل  . 15

نعلت نأ  کلأسأ …  ینإ  مهللا  هرونب …  اناده  هتفرعمب و  انفرـش  هب و  انمرک  هتمرح و  انرـصب  مویلا و  اذه  لضف  انفرع  يذلا  دمحلا هللا 
.كرون ءافطإل  کلیبس  نع  دصف  هتمرح  رکنأ  مویلا و  اذه  قح  دحج  نم 

تمارک ام  هب  نآ  هلیسو  هب  داد و  تریصب  نآ  تمرح  هب  تبسن  ار  ام  دیناسانش و  ام  هب  ار  زور  نیا  تلیضف  هک  ار  ییادخ  دمح 
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نیا قح  هک  ار  یناسک  ینک  تنعل  مهاوخ  یم  وت  زا  ایادخ ، .درک  تیاده  ار  ام  نآ  رون  هب  داد و  فرش  ام  هب  نآ  تفرعم  اب  دیـشخب و 
.دنتسب ار  وت  هار  وت  رون  ندرک  شوماخ  يارب  دنتفریذپن و  ار  نآ  تمرح  دندرک و  راکنا  ار  زور 

مرازگساپس ریدغ  رب  ار  ادخ  . 16

.مالسلا هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  نینمؤملاریما  هیالوب  هتمعن  مامت  هنید و  لامک  لعج  يذلا  دمحلا هللا 

.داد رارق  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تیالو  اب  ار  شتمعن  مامت  شنید و  لامک  هک  ار  ییادخ  رکش 

اهتشون یپ 

ملاوع ج 15/3 ص 220 ( 1

ج 97 ص 360 راونالا ، راحب  ( 2

ریدغ هثداح  یخیرات  ياه  هنیمز 

همدقم

فراع دیجم  رتکد  تایاور ص 5  نآرق و  هنییآ  رد  ریدغ 

هناخ ترایز  تهج  ار  دوخ  میمـصت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  يرجه ، مهد  لاس  هدـعقلا  يذ  هام  لولح  اـب 
هب نآ  رب  هوالع  دیدرگ و  رشتنم  نآ  فارطا  هنیدم و  رهش  رد  تعرس  هب  ربخ  نیا  .داهن  نایم  رد  ناناملسم  اب  جح  هضیرف  يادا  ادخ و 

يارب رفن  نارازه  نامز  كدنا  رد  هک  يروط  هب  دیـسر ، دـندرک  یم  یگدـنز  ناتـسبرع  فلتخم  طاقن  رد  هک  رگید  ناناملـسم  شوگ 
.دندش رضاح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رانک  رد  جح  هضیرف  يرازگرب 

اهنآ دادعت  ناخروم  هک  ناناملسم  زا  يدایز  رامش  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ناوراک  هدعقلا  يذ  مجنپ  تسیب و  رد 
زا هک  دندوب  یناسک  زا  ریغ  هدع  نیا  .دیدرگ  جراخ  هکم  دـصق  هب  هنیدـم  زا  دـنا ، هدرک  رکذ  رتشیب  یکدـنا  ای  رفن و  رازه  دـص  ات  ار 

.دندش قحلم  نارازگ  جح  هب  نآ  فارطا  ياهیدابآ  هکم و  نانکاس  هلمج  زا  ناتسبرع  رگید  طاقن 

: تسا هدروآ  داشرالا  باتک  رد  دیفم  خیش 

یکدنا .تسویپ  عوقو  هب  عادولا  هجح  هلهابم ، نایرج  نارجن و  نایحیـسم  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دروخرب  زا  سپ 
یلاها زا  ار  نداعم  اه و  هنیجنگ  سمخ  ات  داتسرف  نمی  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دماشیپ ، نیا  زا  لبق 

.دنک تفایرد  دندوب ، هدش  دهعتم  لوپ  هلح و  زا  نارجن  نایحیسم  هک  ار  هچنآ  دریگب و  اجنآ 

.درک تمیزع  دوخ  تیرومأم  لحم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
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سکچیه مدرم  نایم  رد  درکن و  دامتعا  راک  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  رگید  سک  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ماـجنا هراـبرد  اریز  تشاد ، لیـسگ  رفـس  نیا  هب  دوـخ  بیاـن  ناوـنع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شترـضح  .دـیدن  راـک  نـیا  هتـسیاش  ار 

.دوب رطاخ  هدوسآ  دوب ، هتشاذگ  شا  هدهع  رب  هک  یتیرومأم 

اب نآ  فارطا  هنیدم و  زا  يدایز  تیعمج  هکنآ  زا  سپ  دومن و  جـح  گنهآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مایا  نیمه  رد 
نآ اب  نامزمه  .دیدرگ  جراخ  هنیدم  زا  هدعقلا  يذ  مجنپ  تسیب و  رد  ترـضح  نآ  دندش ، هارمه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

ترضح نآ  هب  نآ  رد  درک و  لاسرا  درب  یم  رس  هب  نمی  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  هب  يا  همان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.تشونن مالسلا  هیلع  یلع  يارب  یبلطم  نآ  تین  یگنوگچ  دوخ و  جح  عون  دروم  رد  اما  دیآ ، هکم  هب  نمی  زا  هک  درک  شرافس 

اب زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  داتفا و  هار  هب  هکم  يوس  هب  ناناملسم  عمج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لاح ، ره  هب 
درپس و یصخش  هب  ار  هاپـس  هکم ، هب  ندش  کیدزن  اب  شترـضح  .دومن  تکرح  هکم  تمـس  هب  نمی  زا  دندوب ، شهارمه  هک  یهاپس 

لوسر هکم  هب  دورو  زا  لبق  دـش  قفوم  هک  يروط  هب  تشگ  هناور  تعرـس  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رادـید  تهج  دوخ 
یشرازگ دوب  هدروآ  هک  ییایاده  اه و  هلح  دوخ و  رفس  هرابرد  دنک و  تاقالم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
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.دیامن میدقت 

: هک درک  لاؤس  وا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  رادید  زا  يدنسرخ  راهظا  نمض  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

! یلع يا 

؟ یتسب مارحا  یتین  هچ  هب 

: تفگ خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

امش تین  هب  نم  تسب ، یهاوخ  مارحا  یتین  هچ  هب  دوخ  هک  يدوب  هتشونن  نم  يارب  امـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يا 
: متفگ مدز و  دنویپ  امش  تین  هب  ار  متین  هیبلت  مارحا و  ماگنه  هب  ور  نیا  زا  مدوبن ، هاگآ 

! ایادخ راب 

یلص ادخ  لوسر  .ما  هدروآ  دوخ  اب  ینابرق  يارب  زین  رتش  راهچ  یـس و  تسا و  هتـسب  وت  لوسر  هک  مدنب  یم  مارحا  یتین  نامه  هب  نم 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

! ربکا هللا 

دوخ مارحا  رب  نونکا  .یتسه  کیرـش  نم  اب  ینابرق  ماجنا  کسانم و  جـح و  رد  وت  .ما  هدروآ  یناـبرق  يارب  رتش  شـش  تصـش و  نم 
.میدرگ قحلم  مه  هب  هکم  رد  ات  روایب  اعیرس  ار  نانآ  درگ و  زاب  رکشل  يوس  هب  شاب و 

هب هفرع و  زور  رد  ترـضح  نآ  .درب  رـس  هب  هکم  رد  يزور  دنچ  جح  کسانم  ماجنا  تهج  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
ياهـشزرا هب  دـهعت  یهلا ، ياوقت  تیاـعر  هب  ار  ناـگمه  نآ  رد  هک  دومرف  داریا  ناناملـسم  عمج  رد  يا  هبطخ  دـیع  زور  رد  یتـیاور 

(1  ) .دومن شرافس  رگیدکی  قوقح  تاعارم  یقالخا و 

رداص تکرح  نامرف  .دیوگ  كرت  هنیدم  دصق  هب  ار  هکم  هک  تفرگ  میمصت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  نآ  زا  سپ 
.دنتشاذگ رس  تشپ  هنیدم  دصق  هب  ار  هکم  دوخ  ربمایپ  یهارمه  هب  مدرم  میظع  لیخ  رگید  راب  دیدرگ و 

هب میظع  ناوراک  نیا  هک  یماگنه 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ار  هیآ  نیا  دمآ و  دورف  مخ  ریدـغ  مان  هب  يا  هطقن  رد  یهلا  یحو  نیما  دیـسر ، هفحج  کیدزن 
: هک درک  لزان  ملس 

موقلا يدـهی  ـال  هللا  نا  ساـنلا  نم  کمـصعی  هللا  هتلاـسر و  تغلب  اـمف  لـعفت  مل  نا  کـبر و  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی 
(2  ) .نیرفاکلا

: ینعی

! ربمایپ يا 

زا ار  وت  دنوادخ  يا و  هدادن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن ، نینچ  رگا  ناسرب و  مدرم  هب  تسا ، هدش  لزان  تراگدرورپ  يوس  زا  ار  هچنآ 
.درک دهاوخن  تیاده  ار  نارفاک  تیعمج  دنوادخ  دنک و  یم  ظفح  مدرم  یلامتحا ) ياهرطخ  )

ار یناسک  ناناملسم  نامرف ، نیا  اب  دنام و  زاب  تکرح  زا  ناوراک  هک  داد  روتـسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هیآ  نیا  لوزن  اب 
نارگید هب  جـیردت ، هب  زین  دـندوب  بقع  رد  هک  یناـسک  دـندرک و  توـعد  تشگزاـب  هب  دـندوب ، تکرح  رد  هلفاـق  شیپاـشیپ  رد  هک 

.دنتسویپ

اپ ریز  هب  ار  رگید  یتمسق  رس و  رب  ار  دوخ  يابع  زا  یتمسق  مدرم  هک  يروط  هب  دوب ، مرگ  تدش  هب  اوه  دوب و  هدیـسر  ارف  رهظ  ماگنه 
هدامآ يا  هزات  مایپ  ندینش  يارب  دیاب  همه  هک  داد  عالطا  نانآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیـسر و  ارف  زامن  تقو  .دندنکفا 

تفرگ و رارق  نآ  يالاب  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنداد و  بیترت  نارتش  زاهج  زا  يربنم  ناناملـسم  اجنیا  رد  .دنوش 
(3  ) .دومرف داریا  دمآ ، دهاوخ  هک  یحرش  هب  ار  دوخ  یخیرات  هبطخ 

مخ ریدغ  رد  ص )  ) ربمایپ هبطخ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هبطخ  ربتعم ، كرادم  زا  هدافتسا  اب  ریدغلا »  » باتک رد  ینیما  همالع 
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: تسا هدرک  شرازگ  نینچ  مخ  ریدغ  رد  ار  ملس 

دوخ ياوران  لامعا  اهیدب و  زا  مینک و  یم  لکوت  وا  رب  میراد و  نامیا  وا  هب  میبلط و  یم  يرای  وا  زا  .تسادخ  صوصخم  انث  دـمح و 
.دوـب دـهاوخن  وا  يارب  يا  هدـننک  هارمگ  درک ، تیادـه  هک  ار  سک  ره  تسین و  ییاـمنهار  وا  زج  ار  ناـهارمگ  .میرب  یم  هاـنپ  وا  هب 

.تسوا ربمایپ  هدنب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ 

! مدرم يا  ناه 

امـش راتفگ  هشیدـنا و  کنیا  دیلوئـسم ، زین  امـش  ملوئـسم و  نم  .مورب  امـش  نایم  زا  میوگ و  کیبل  ار  قح  توعد  هک  تسا  کـیدزن 
؟ تسیچ نم  هرابرد 

: دنتفگ مدرم  ماگنه  نیا  رد 

 … دهد کین  شاداپ  ار  وت  دنوادخ  .يدومن  ششوک  ام  يارب  يداد و  ماجنا  ار  دوخ  تلاسر  وت  هک  میهد  یم  یهاوگ 

: دومرف یکدنا  زا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

اب هک  دیـشیدنیب  .مراذگ  یم  امـش  نایم  رد  هیامنارگ  زیچ  ود  اما  تفرگ ، مهاوخ  تقبـس  امـش  رب  رگید  يارـس  هب  لاقتنا  رد  نم  انامه 
.دییامن یم  راتفر  هنوگچ  زیچ  ود  نیا 

: تفگ تیعمج  نایم  زا  رفن  کی  اجنیا  رد 

؟ تسیچ دنمجرا  اهبنارگ و  زیچ  ود  نآ  زا  روظنم  هللا ، لوسر  ای 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  لوسر 

نم تیب  لها  ترتع و  تسا ، رتکچوک  هک  رگید  نآ  تسا و  دـنوادخ  اب  امـش  طاـبترا  هلیـسو  تسا و  رتگرزب  هک  ادـخ  باـتک  یکی 
.دنوش دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  ود  نیا  هک  تسا  هداد  ربخ  نم  هب  دنوادخ  تسا و 

! مدرم يا  ناه 

ود ره  زا  يوریپ  زا  دیریگن و  یشیپ  ود  نآ  زا 
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.دش دیهاوخ  كاله  هک  دینکن  یهاتوک 

نایامن ود  ره  لغب  ریز  هک  يروط  هب  درب  الاب  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماـگنه  نیا  رد 
.دیدرگ

: هک داد  رارق  باطخ  دروم  تروص  نیا  هب  ار  ناناملسم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

! سانلا اهیا  »

»؟ مهسفنا نم  نینمؤملاب  سانلا  یلوا  نم 

: ینعی

؟ تسا رتراوازس  اهنآ  دوخ  زا  نانمؤم  هب  مدرم  زا  یسک  هچ  مدرم  يا 

: دنتفگ

.دنرتاناد شلوسر  ادخ و 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.مرتراوازس ناشدوخ  زا  نانآ  رب  نم  متسه و  نانمؤم  يالوم  نم  نم و  يالوم  دنوادخ  انامه 

: دومرف سپس 

 …« هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لآ  مهللا و  هالوم ، یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  »

: ینعی

.تسوا يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  سک  ره 

راد ضوغبم  دراد و  بوبحم  ار  وا  هک  ار  سک  نآ  رادب  بوبحم  .رادب  نمشد  ار  وا  نانمـشد  رادب و  تسود  ار  وا  ناتـسود  ادنوادخ ،
.هد رارق  قح  نازیم  رایعم و  ار  وا  راذگاو و  ار  وا  ناگدنراذگاو  نک و  يرای  ار  شنارای  .دراد  ضوغبم  ار  وا  هک  سک  نآ 

: دومرف سپس 

«. بئاغلا دهاشلا  غلبیلف  الا  »

: ینعی
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.دنناسرب نابیاغ  هب  ار  رما  نیا  یتسیاب  نارضاح  دیشاب ، هاگآ 

دروآ دورف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  ار  هیآ  نیا  تشگ و  لزان  لیئربج  رگید  راب  هک  دندوب  هدشن  هدنکارپ  تیعمج  زونه 
: هک

.انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا 

: ینعی

.مدیدنسپ ناتیارب  امش  نید  ناونع  هب  ار  مالسا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امش  نییآ  زورما 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 
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: دومرف هیآ  نیا  لوزن  اب 

.نم زا  دعب  یلع  تیالو  نم و  تلاسر  هب  ادخ  يدونشخ  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا  رب  ربکا  هللا 

زا لبق  هک  یناسک  هلمج  زا  دـنتفگ و  تینهت  تلزنم  ماقم و  نیا  تهج  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دـندش و  کیدزن  مدرم  ماگنه  نیا  رد 
: دنتفگ هک  دندوب  رمع  رکبوبا و  دنتفگ  کیربت  مالسلا  هیلع  یلع  هب  نارگید 

! یتشگ نمؤم  نز  درم و  ره  يالوم  ام و  يالوم  هک  بلاط  وبا  رسپ  يا  داب  وت  هب 

.دیوگب يرعش  هراب  نیا  رد  هک  تساوخ  هزاجا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تباث  نب  ناسح  سپس 

: تسا ریز  حرش  هب  نآ  زا  یتمسق  همجرت  هک  دورس  يراعشا  وا  دومرف و  هزاجا  وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.ندینش ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يادن  تسازس  هچ  داد و  ادن  ریدغ  زور  رد  نانآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: دومرف

؟ تسا یسک  هچ  امش  ربمایپ  امش و  يالوم 

: هک دنتفگ  ضامغا  یشوپ و  مشچ  نودب  اهنآ  و 

.درک میهاوخن  یچیپرس  وت  تیالو  شریذپ  زا  ام  ییام و  ربمایپ  وت  تسام و  يالوم  وت  يادخ 

: تفگ یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.ما هدرک  باختنا  ربهر  ماما و  مدوخ  زا  دعب  ار  وت  نم  اریز  زیخرب ،

: دومرف سپس  و 

.دینک يوریپ  وا  زا  یتسار  قدص و  رس  زا  مه  امش  تسوا ، ربهر  الوم و  درم  نیا  میوا ، ربهر  الوم و  نم  سک  ره 

: درک ضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد 

! ایادخ راب 

 … رادب نمشد  ار  وا  نمشد  رادب و  تسود  ار  وا  تسود 

نب ناسح  هکنآ  زا  سپ 
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: هک دروآ  نابز  هب  ناسح  هرابرد  ار  دوخ  فورعم  هلمج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دورس ، ار  دوخ  رعش  تباث 

(4 «. ) تسا وت  دیوم  سدقلا  حور  ینک  یم  يرای  ار  ام  دوخ  نابز  اب  هک  یتقو  ات  »

هناور يدصقم  بناج  هب  يا  هتـسد  هورگ و  ره  دنتـساخرب و  ناناملـسم  مخ ، ریدـغ  نیمزرـس  رد  نیـشناج  نییعت  مسارم  نایاپ  زا  سپ 
.تشگ

هب دنتفرگ  شیپ  رد  ار  هنیدم  هار  زین  دندوب  هدمآ  ترضح  نآ  هارمه  هب  هنیدم  زا  هک  يدایز  هدع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
رتسب هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دعب  يدـنچ  دـندش و  هنیدـم  دراو  دوب  هدیـسرن  نایاپ  هب  مهد  لاس  زونه  هک  يروط 
نییعت ار  دوخ  زا  سپ  يربهر  نیـشناج و  فیلکت  نآ  زا  لبق  یکدنا  هک  یتروص  رد  دـیماجنا ، رورـس  نآ  تلحر  هب  هک  داتفا  يرامیب 

.دوب هدرک 

اهتشون یپ 

250 ماشه 4 / نبا  هریس  هب  فورعم  هیوبنلا  هریسلا  هب  دیرگنب  هبطخ  نیا  زا  عالطا  تهج  ( 1

هدئام 67 هروس  ( 2

: هب دیرگنب  زین  صیخلت و  یکدنا  اب  دیفم 1/158 165  خیش  داشرا  ( 3

263 259 يرولا 1 / مالعا 

.مخ ریدغ  ثحبم   693 یفطصملا /  هریس 

همجرت اب   34 31 ریدغلا 1 / هب  دیرگنب  ارجام  لیصفت  ریدغ و  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هبطخ  زا  رتشیب  عالطا  يارب  ( 4
.یسراف

تنس لها  فلتخم  عبانم  زا  لقن   693 یفطصملا /  هریس 

،165 دیفم 1 / خیش  داشرا 

518 512 مالسا /  ربمایپ  خیرات  زا  ییاه  زارف 

ریدغ هبطخ 

باتک تاصخشم 

ینآرق ياه  تیلاعف  جیورت  هعـسوت و  یگنهامه ، زکرم  نیودت  هیهت و  (/ مخ ریدغ  هعقاو  حرـش  : ) ریدـغ هبطخ  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
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.اینروصنم دمحم  مولعلارحب ، دمحم  راتساریو  هداز ؛ يداه  اضردمحم  همدقم  ؛ روشک

.1386 شناد  ، ناتسبش  نارهت : رشن : تاصخشم 

.ص  104 يرهاظ : تاصخشم 

کباش : 978-600-90157-8-8

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

.96 ص 95 -  همانباتک : تشاددای :

.اه هبطخ  11ق -- .  ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ،  ربمایپ  (ص ،)  دمحم عوضوم :

 . تفالخ تابثا  40ق -- .  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ،  ماما  ع ،)   ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم :

 . هبطخ مخ ،  ریدغ  عوضوم :

.سیون همدقم  ، اضردمحم یناشاک ، هداز  يداه  هدوزفا : هسانش 

راتساریو ، دومحم یمولعلا ، رحب  هدوزفا : هسانش 

راتساریو ، دمحم این ، روصنم  هدوزفا : هسانش 

.روشک ینآرق  ياه  تیلاعف  جیورت  هعسوت و  یگنهامه  زکرم  .یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  .ناریا  هدوزفا : هسانش 

خ65 1386  /  BP223/54 : هرگنک يدنب  هدر 

ییوید : 297/452 يدنب  هدر 

1161816 یلم : یسانشباتک  هرامش 

هباطخ زا  لبق  ياه  همانرب 

همدقم

يراصنا رقاب  دمحم  ریدغ ص 9  هباطخ 

نآ هارمه  هب  رفن  رازه  تسیب  دـصکی و  زا  شیب  یتـیعمج  دـندرک  تکرح  هـکم  زا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هـک  زور  نآ  حـبص 
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.دندمآ مخ  ریدغ  يوس  هب  ترضح 

: دنک ادن  يدانم  ات  دندومرف  دنداد و  رییغت  هداج  تسار  تمس  هب  ار  تکرح  ریسم  ترضح  ریدغ ، هقطنم  هب  ندیسر  اب 

شیپ زا  لحم  رد  همه  ات  دننک ، فقوت  دنتـسه  رـس  تشپ  هک  نانآ  دندرگ و  زاب  دنا  هتفر  شیپ  هک  نانآ  دـنوش و  فقوتم  مدرم  همه  »
: دنداد روتسد  نینچمه  دنوش .» عمج  هدش  نییعت 

«. دنامب یلاخ  لحم  نآ  دورن و  دوب  اجنآ  رد  هک  یلاسنهک  ناتخرد  ریز  یسک  »

دندرک و ادیپ  یئاج  دوخ  يارب  کی  ره  دندش و  هدایپ  ریدـغ  هقطنم  رد  مدرم  همه  دنداتـسیا و  تکرح  زا  اهبکرم  همه  روتـسد  نیا  اب 
دوب يدح  هب  نیمز  یغاد  باتفآ و  ترارح  رثا  رد  امرگ  تدش  .دندش  رقتسم  دندرک و  اپ  رب  ار  اه  همیخ 
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هدع و  دندوب ، هداد  رارق  دوخ  ياپ  ریز  ار  نآ  زا  يا  هشوگ  هتخادنا و  رس  رب  ار  ناشسابل  زا  يا  هشوگ  ترضح  دوخ  یتح  مدرم و  هک 
.دندوب هدیچیپ  ناشیاهاپ  هب  ار  ابع  امرگ  تدش  زا  يا 

نانآ .دنداد  ار  لاسنهک  تخرد  دنچ  نیب  هطوحم  يزاس  هدامآ  روتسد  رامع  دادقم و  رذوبا و  ناملس و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
ود نیب  هلـصاف  رد  .دندرک  یـشاپ  بآ  هدز و  وراج  ار  اجنآ  راومه ، ان  ياهگنـس  يروآ  عمج  ناتخرد و  ریز  ياهراخ  ندـنک  زا  سپ 

رظن رد  ترـضح  هک  يا  هزور  هس  همانرب  يارب  لحم  نآ  و  دشاب ، باتفآ  زا  ینابیاس  ات  دـنتخادنا  ییاه  هچراپ  اه  هخاش  يور  تخرد 
.دوش دعاسم  الماک  دنتشاد 

يا هچراپ  اهنآ  همه  يور  دنتفرگ و  کمک  زین  اهبکرم  ریاس  نارتش و  ياهزادنا  ور  زا  دـندیچ و  مه  يور  ار  اهگنـس  نابیاس ، ریز  رد 
رارق طسو  رد  تیعمج  فرط  ود  هب  تبسن  هک  دندرک  اپ  رب  يروط  ار  ربنم  نیا  .دنتخاس  ترـضح  تماق  يدنلب  هب  يربنم  و  دنتخادنا ،

ار ترضح  نآ  همه  دسرب و  همه  هب  ترضح  يادص  ات  دنشاب  مدرم  رب  فرشم  ینارنخـس  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دریگب و 
ار بلاطم  دنتـشاد  رارق  رترود  هک  يدارفا  ات  درک  یم  رارکت  مدرم  يارب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانخـس  رفن  کی  هتبلا  .دـننیبب 

.دنونشب رتهب 

ربنم زارف  رب  یلمع  مادقا  ود 

: دومن هجوت  بلج  رایسب  هک  دنداد  ماجنا  یلمع  مادقا  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هبطخ ، يانثا  رد 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  یفرعم  ندرک و  دنلب  لوا :

هنوگ ره  هار  راگزور  رخآ  ات  هکنآ  يارب  مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  تفـالخ و  ماـقم  رکذ  ینیچ و  همدـقم  زا  سپ  ترـضح 
کش و

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 105 

http://www.ghaemiyeh.com


ادـتبا بیترت ه  نیدـب  .دـندرک  یفرعم  ـالمع  ار  ترـضح  نآ  یناـسل ، تروص  هب  تیـالو  بحاـص  یفرعم  زا  سپ  دـشاب ، هتـسب  ههبش 
: دندومرف

ار شیوزاب  منک و  یم  دنلب  ار  وا  مریگ و  یم  ار  وا  تسد  هک  یـسک  نیا  رگم  دنک  یمن  نایب  امـش  يارب  ار  نآ  ریـسفت  نآرق و  نطاب  »
«. مرب یم  الاب  ار  وا  هتفرگ و 

هیلع نینمؤملاریما  ماـگنه  نیا  رد  .دـنتفرگ  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناوزاـب  دـندرک و  یلمع  ار  دوخ  هتفگ  ترـضح  نآزا ، سپ 
یلص ربمایپ  سپس  .دش  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ناشیاهتسد  هک  يروطب  دندرک  زاب  ترضح  تروص  تمـس  هب  ار  دوخ  ناتـسد  مالـسلا 
یلص ربمایپ  ياهوناز  يذاحم  ترضح  نآ  ياهاپ  هک  يدح  ات  دندرک  دنلب  اج  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نینمؤملاریما  هلآ  هیلع و  هللا 

: دندومرف لاح  نیا  رد  .تفرگ  رارق  هلآ  هیلع و  هللا 

« هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  »

«. تسوا رایتخا  بحاص  یلوم و  یلع  نیا  میوا  رایتخا  بحاص  یلوم و  نم  هک  سک  ره  »

اهنابز اهبلق و  اب  تعیب  مود :

تعیب زا  فلتخم  ياه  هناهب  هب  يدارفا  تشاد  ناکما  یفرط  زا  و  دوب ، لکـشم  هوبنا  تیعمج  نآ  درف  درف  زا  نتفرگ  تعیب  هک  اجنآ  زا 
: دندومرف ینارنخس  رخاوا  رد  ترضح  اذل  دنباین ، روضح  دننک و  یلاخ  هناش 

نم هک  ار  ینخس  نیا  البق  یگمه  سپ  دینک ، تعیب  دحاو  نامز  رد  نم  تسد  اب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  امـش  تیعمج  نوچ  مدرم ، يا 
: دیئوگب دینک و  رارکت  تعیب  دصقب  میوگ  یم 

نآ هب  مینک و  یم  تعاطا  يدـناسر  ام  هب  شنادـنزرف  زا  ناماما  بلاط و  یبا  نب  یلع  هرابرد  هک  ار  دـنوادخ  بناج  زا  وت  ناـمرف  اـم  »
وت اب  نامتسد  نابز و  ناج و  بلق و  اب  و  میتسه ، یضار 
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هتفرگ نامناتسد  ریامـض و  اهنابز و  اهناج و  اهبلق و  زا  ام  زا  نانآ  يارب  هراب  نیا  رد  نامیپ  دهع و  مینک …  یم  تعیب  یهلا  رما  نیا  رب 
« دیامن یم  رارقا  نادب  شنابز  اب  هن  رگ  و  شتسد ، اب  تسناوت  سک  ره  .دش 

( یبرع  ) مخ ریدغ  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هبطخ  نتم 

ریدغلا هبطخ 

11 دلجملا 1 ص 9 ، ینیمالا  همالعلل  ریدغلا  باتک 

قلخ هنیدملا  مدقف  کلذـب ، سانلا  یف  نذأ  و  هرجاهم ، نم  رـشع  هنـس  یف  جـحلا  یلإ  جورخلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عمجأ 
مل مامتلا و  هجح  لامکلا و  هجح  غـالبلا و  هجح  مالـسالا و  هجح  عادولا و  هجح  اـهیلع  لاـقی  یتلا  کـلت  هتجح  یف  هب  نومتأـی  ریثک 

نییراحص نیبوث  یف  ادرجتم  الجرتم  انهدتم  الستغم  هنیدملا  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  جرخف  هللا ، هافوت  نأ  یلإ  رجاه  ذنم  اهریغ  جحی 
لهأ هعم  راس  و  جداوهلا ، یف  نهلک  هءاسن  هعم  جرخأ  و  هدعقلا ، يذ  نم  نیقب  تس  وأ  لایل  سمخل  تبسلا  موی  کلذ  و  ءادر ، رازإ و 

سانلا باصأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هجورخ  دنع  سانلا و  ءانفأ  برعلا و  لئابق  نم  هللا  ءاش  نم  و  راصنألا ، نیرجاهملا و  هماع -  و  هتیب ،
عم و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  هعم  جحلا  نم  سانلا  نم  اریثک  تعنم  هبـصح  وأ  امهحتفب ) لادلا و  حتف  میجلا و  مضب   ) يردـج هنیدـملاب 

: لیق و  افلأ ، رشع  هعبرأ  فلأ و  هئام  لاقی : و  فلأ ، نوعست  هعم  جرخ  لاقی : دق  و  یلاعت ، هللا  الإ  اهملعی  عومج ال  هعم  ناک  کلذ 

: لیق و  افلأ ، نورشع  فلأ و  هئام 

رثکأف هعم  اوجح  نیذلا  امأ  و  هعم ، جرخ  نم  هدع  هذه  و  کلذ ، نم  رثکأ  لاقی  و  افلأ ، نورشع  هعبرأ و  فلأ و  هئام 
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.یسوم یبأ  و  نینمؤملاریما )  ) یلع عم  نمیلا  نم  اوتأ  نیذلا  هکمب و  نیمیقملاک  کلذ  نم 

حبصلا یلص  مث  ءاشعلا ، برغملا و  كانه  یلص  و  هلایـسلا ، فرـشب  یـشعتف  حرا  مث  ململیب ، دحألا  موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  حبـصأ 
و هب ، یشعت  یـشعتملاب و  ءاشعلا  برغملا و  یلـص  و  فرـصنملاب ، رـصعلا  یلـصف  ءاحورلا  نم  راس  مث  ءاحورلا ، لزن  مث  هیبظلا ، قرعب 

حبصأ و  ءاعبرألا ، موی  ءایقسلا  لزن  و  هفحجلا ) هبقع  وهو   ) لمج یحلب  مجتحا  جرعلاب و  ءاثالثلا  موی  حبـصأ  و  هباثألاب ، حبـصلا  یلص 
مث نافسعب ، دحألا  موی  ناک  و  هیف ، تبـسو  دیدق  یلإ  اهنم  و  هفحجلا ، هعمجلا  موی  لزن  ءاوبألا و  نم  حار  مث  كانه  یلـص  و  ءاوبألاب ،

، یشملا هیلإ  اوکشف  افوفص  اوفصف  هاشملا  ضرتعا  میمغلاب  ناک  املف  راس 

: لاقف

یسمأ و یتح  حربی  ملف  نارهظلا  رمب  نینثالا  موی  ناک  و  هحار ، کلذل  اودجوف  اولعفف  ودعلا ) نود  عیرـس  یـشم   ) نالـسیلاب اونیعتـسا 
.ءاثالثلا راهن  هکم  لخدف  امهنیب  تاب  نیتینثلا  یلإ  یهتنا  امل  و  هکم ، لخد  یتح  برغملا  لصی  ملف  فرسب  سمشلا  هل  تبرغ 

یتلا هفحجلا  نم  مخ  ریدغ  یلإ  لصو  تاروکذملا و  عومجلا  نم  ناک  نم  هعم  هنیدملا و  یلإ  اعجار  فرصنا  هکـسانم و  یـضق  املف 
نع نیمألا  لیئربج  هیلإ  لزن  هجحلا  يذ  نم  رشع  نماثلا  سیمخلا  موی  کلذ  و  نییقارعلا ، نییرـصملا و  نییندملا و  قرط  اهیف  بعـشتت 

: هلوقب هللا 

هعاطلا ضرف  هیالولا و  نم  هیف  لزن  ام  مهغلبی  سانلل و  املع  ایلع  میقی  نأ  هرمأ  هیآلا و  کبر ) نم  کیلإ  لزنأ  ام  غلب  لوسرلا  اـهیأ  اـی  )
کلذ یف  مهنع  رخأت  نم  سبحی  مهنم و  مدقت  نم  دری  نأ  هللا  لوسر  رمأف  هفحجلا  نم  ابیرق  موقلا  لئاوأ  ناک  و  دحأ ، لک  یلع 
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نهتحت ام  مقف  مهلزانم  موقلا  ذـخأ  اذإ  یتح  دـحأ  نهتحت  لزنی  نأ ال  ماظع  تاحود  تاـبراقتم  سمخ  تارمـس  نع  یهن  ناـکملا و 
هسأر و یلع  هءادر  ضعب  لجرلا  عضی  ارجاه  اموی  ناک  و  نهتحت ، ساـنلاب  یلـصف  نهیلإ  دـمع  رهظلا  هالـص  هالـصلاب  يدون  اذإ  یتح 

نم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  فرصنا  املف  سمشلا ، نم  هرمس  هرجـش  یلع  بوثب  هللا  لوسرل  للظ  و  ءاضمرلا ، هدش  نم  هیمدق  تحت  هضعب 
: لاقف هتریقع  اعفار  عیمجلا ، عمسأ  لبإلا و  باتقأ  یلع  موقلا  طسو  ابیطخ  ماق  هتالص 

و ال لض ، نمل  يداه  يذلا ال  انلامعأ  تائیـس  نم  و  انـسفنأ ، رورـش  نم  هللااب  ذوعن  و  هیلع ، لکوتن  و  هب ، نمؤن  هنیعتـسن و  دـمحلا هللا و 
.هلوسر هدبع و  ادمحم  نأ  و  هللا ، الإ  هلإ  نأ ال  دهشأ  و  يده ، نمل  لضم 

دعب امأ 

! سانلا اهیأ 

متنأ لوؤسم و  ینإ  و  تبجأف ، یعدأ  نأ  کـشوأ  ینإ  و  هلبق ، يذـلا  رمع  فصن  لـثم  ـالإ  یبن  رمعی  مل  هنأ  ریبخلا  فیطللا  ینأـبن  دـق 
؟ نولئاق متنأ  اذامف  نولوؤسم ،

: اولاق

: لاق اریخ ، هللا  كازجف  تدهجو  تحصن  تغلب و  دق  کنأ  دهشن 

هیتآ ال هعاسلا  نأ  قح و  توملا  نأ  قح و  هراـن  قح و  هتنج  نأ  و  هلوسر ، هدـبع و  ادـمحم  نأ  و  هللا ، ـالإ  هلإ  ـال  نأ  نودهـشت  متـسلأ 
؟ روبقلا یف  نم  ثعبی  هللا  نأ  اهیف و  بیر 

: اولاق

: لاق کلذب ، دهشن  یلب 

: لاق مث  دهشا ، مهللأ 

؟ نوعمست الأ  سانلا  اهیأ 

: اولاق

: لاق .معن 

اورظناف هضف  نم  موجنلا  ددع  حادقأ  هیف  يرصب  ءاعنص و  نیب  ام  هضرع  نإ  و  ضوحلا ، یلع  نودراو  متنأ  و  ضوحلا ، یلع  طرف  ینإف 
؟ هللا لوسر  ای  نالقثلا  ام  و  دانم : يدانف  نیلقثلا  یف  ینوفلخت  فیک 

: لاق
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لج زع و  هللا  دیب  فرط  هللا  باتک  ربکألا  لقثلا 
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ضوحلا یلع  داری  یتح  اقرفتی  نل  امهنأ  ینأبن  ریبخلا  فیطللا  نإ  و  یترتع ، رغصألا  رخآلا  و  اولضت ، هب ال  اوکـسمتف  مکیدیأب  فرط  و 
امهطابآ و ضایب  يؤر  یتح  اهعفرف  یلع  دیب  ذخأ  مث  اوکلهتف ، امهنع  اورـصقت  و ال  اوکلهتف ، امهومدـقت  الف  یبر ، امهل  کلذ  تلأسف 

: لاقف نوعمجأ ، موقلا  هفرع 

؟ مهسفنأ نم  نینمؤملاب  سانلا  یلوأ  نم  سانلا  اهیأ 

: اولاق

: لاق ملعأ ، هلوسر  هللا و 

دمحأ ظفل  یف  و  تارم ، ثلث  اهلوقی  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نمف  مهسفنأ  نم  مه  هب  یلوأ  انأ  نینمؤملا و  یلوم  انأ  يالوم و  هللا  نإ 
: لاق مث  تارم  عبرأ  هلبانحلا : مامإ 

قحلا ردأ  و  هلذخ ، نم  لذـخا  و  هرـصن ، نم  رـصنا  و  هضغبأ ، نم  ضغبأ  و  هبحأ ، نم  بحأ  و  هاداع ، نم  داع  و  هالاو ، نم  لا  مهللأ و 
، راد ثیح  هعم 

: هلوقب هللا  یحو  نیمأ  لزن  یتح  اوقرفتی  مل  مث  بیاغلا ، دهاشلا  غلبیلف  الأ 

.هیآلا یتمعن ) مکیلع  تممتأ  مکنید و  مکل  تلمکأ  مویلا  )

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف 

نینمؤملاریما نوئنهی  موقلا  قفط  مث  يدعب ، نم  یلعل  هیالولا  و  یتلاسرب ، برلا  یـضر  و  همعنلا ، مامتإ  و  نیدلا ، لامکإ  یلع  ربکأ  هللا 
: لوقی لک  رمع  رکبوبا و  ناخیشلا  هباحصلا : مدقم  یف  هأنه  نمم  هیلع و  هللا  تاولص 

، هنمؤم نمؤم و  لک  یلوم  يالوم و  تیسمأ  تحبصأ و  بلاط  یبأ  نب  ای  کل  خب  خب 

: سابع نبا  لاق  و 

، موقلا قانعأ  یف  هللاو  تبجو 

: ناسح لاقف 

، نهعمست اتایبأ  یلع  یف  لوقأ  نأ  هللا  لوسر  ای  یل  نذئإ 

: لاقف

، هللا هکرب  یلع  لق 
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: لاقف ناسح  ماقف 

! شیرق هخیشم  رشعم  ای 

هیضام هیالولا  یف  هللا  لوسر  نم  هداهشب  یلوق  اهعبتأ 

: لاق مث 

مهیبن ریدغلا  موی  مه  هب  دانی 

/. ایدانم لوسرلاب  عمساف  مخب 

مخ ریدغ  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هبطخ  همجرت 

هبطخ همجرت 

ترایز ترجه ، لاس  نیمهد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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نالعا ترـضح  نآ  رما  بسح  رب  فارطا  فئاوط  هفلتخم و  لیابق  نایم  رد  دومرف و  گنهآ  نیملـسم  عامتجا  اب  ار  هبعک )  ) ادـخ هناخ 
يوریپ و ترضح  نآ  زا  هللا ) تیب  جح  کسانم  يادا   ) یهلا فیلکت  نیا  ماجنا  رد  ات  دندمآ  هنیدم  هب  یمیظع  هورگ  هجیتن  رد  و  دش ،

شیپ هن  داد ، ماجنا  هنیدم  هب  ترجاهم  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دوب  یجح  اهنت  نیا  .دنریگ  ارف  ار  ترضح  نآ  تامیلعت 
زا دنا ، هدومن  تبث  خیرات  رد  ددعتم  یماسا  هب  ار  جح  نیا  هتفاین و  عوقو  ترضح  نآ  فرط  زا  لمع  نیا  رگید  نآ  زا  دعب  هن  نآ و  زا 

: لیبق

عادولا هجح 

مالسالا هجح 

غالبلا هجح 

لامکلا هجح 

.مامتلا هجح 

تسب و رمک  هب  ار  یکی  هک  مارحا )  ) هداس هماج  ود  اب  طقف  دومرف و  نیهدـت  لـسغ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  عقوم  نیا  رد 
یمامت دش و  جراخ  هنیدم  زا  هدایپ  جح  دصقب  مارحلا  هدـعقیذ  مجنپ  تسیب  ای  مراهچ  تسیب  هبنـش  زور  دـنکفا  شود  هب  ار  رگید  نآ 

برع و لیابق  راصنا و  نیرجاهم و  مامت  قافتا  هب  دوخ و  تیبلا  لها  همه  اـب  و  داد ، رارق  اـه  جدوه  رد  زین  ار  دوخ  مرح  لـها  ناـنز و 
.دومرف تکرح  قلخ  زا  یمیظع  هورگ 

مدرم زا  يرایسب  هک  دیدرگ  بجوم  هضراع  نیمه  دوب و  هتفای  عویـش  مدرم  نایم  رد  هبـصح -  ای  هلبآ -  يرامیب  ماگنه  نیا  رد  اقافتا 
دصکی هب  اهنآ  دادعت  هک  دندومن  تکرح  ترضح  نآ  اب  يرامشیب  هورگ  فصولا  عم  دندنام  زاب  رفـس  نیا  رد  تکرـش  تمیزع و  زا 

رازه و راهچ  تسیب و  دصکی و  ات  تسیب  دصکی و  رازه و  هدراهچ  و 
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.تسا هدش  تبث  رتشیب 

 - دنوش یم  هفاضا  دادعت  نیا  رب  دـندمآ  نمی  زا  یـسوم  وبا  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینموملاریما  قافتا  هب  هک  اهنآ  هکم و  یلاها  زا  هتبلا 
برغم و زامن  اجنآ  رد  دندیسر و  هلایـسلا » فرـش   » هب هاگنابـش  دوب و  ململی »  » رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يوبن  بکوم  هبنـشکی  دادماب 
زا چوک  زا  سپ  دـندمآ و  دورف  ءاحور »  » رد سپـس  دـندومرف  هضیرف  يادا  هیبظلا » قرع   » رد ار  بش  نآ  حبـص  دـندناوخ و  ار  ءاـشع 

زامن دندرک و  اذغ  فرص  اجنامه  رد  دندناوخ و  یشعتم »  » رد ار  اشع  برغم و  زامن  دندومرف و  ادا  فرصنم »  » رد ار  رصع  زامن  اجنآ 
فورعم لمج » یحل   » مان هب  هک  يا  هطقن  رد  دندرک و  كرد  جرع »  » رد ار  هبنـش  هس  دادماب  دندناوخ و  هباثا »  » رد ار  دـعب  زور  حـبص 

زا سپ  و  هبنشراهچ » زور   » دندمآ دورف  ءایقس »  » رد سپس  درک  تماجح  ترـضح  نآ  تسا  هفحج »  » ياهزارف بیـش و  رد  هک  تسا 
« دیدق  » هب اجنآ  زا  دندیـسر و  هفحج »  » هب هعمج  زور  دندرک و  تکرح  اجنآ  زا  دندناوخ و  ءاوبا »  » رد ار  حبـص  زامن  اجنآ  زا  تکرح 

«. میمغ  » هب ندیسر  اجنآ و  زا  هار  یط  زا  سپ  و  نافسع »  » رد هبنشکی  زور  دندومرف و  كرد  اجنآ  رد  ار  هبنش  هتفر و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  .دندومن  هوکش  یگتسخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  دنتـسب و  فص  ربمغیپ  لباقم  رد  ناگدایپ 
ماگنه دندرب و  رـس  هب  نارهظلا » رم   » رد هبنـشود  زور  .دندومن  یتحار  ساسحا  روتـسد  نیا  ءارجا  اب  دنداد و  ود  مدـق  روتـسد  اهنآ  هب 

هب برغم  زامن  يادا  زا  شیپ  و  فرس »  » هب باتفآ  بورغ 
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هکم لخاد  هبنش  هس  زور  هدرب و  رس  هب  اجنآ  رد  ار  بش  دندمآ و  دورف  هکم ) هب  فرـشم  هوک  ود   ) نیتینث رد  دندیـسر و  هکم  یلاوح 
.دندش

گنهآ دـندوب  ترـضح  نآ  هارمهب  هک  یتیعمج  اب  دـنداد و  ماجنا  ار  جـح  کـسانم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هکنآ  زا  سپ 
.دندیسر تسا ) هفحج  کیدزن  رد  هک   ) مخ ریدغ  هب  نوچ  دندومرف  هنیدم  هب  تشگزاب 

: دروآ ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  زا  دمآ و  دورف  نیما  لیئربج 

 … کبر نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای 

دوش و یم  ادـج  بعـشنم و  اجنآ  زا  قارع ) رـصم و  هنیدـم و  لها  هار   ) ددـعتم ياه  هار  هک  تسا  یهاگلزنم  هفحج  هک  تسناد  دـیاب 
قوف هیآ  یهلا  یحو  نیما  تفای  ققحت  هجحیذ  مهدجه  هبنـشجنپ  زور  رد  هطقن  نآ  هب  ناهارمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دورو 

دیامرف و بوصنم  یفرعم و  تماما  تیالو و  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  درک  رما  ار  ترـضح  نآ  دنوادخ  فرط  زا  دروآ و  ار  رکذلا 
زا هک  اهنآ  ماگنه  نیا  رد  .دیامرف  غالبا  ناگمه  هب  هدـمآ  بجاو  قلخ  رب  ادـخ  بناج  زا  وا  رماوا  تعاطا  وا و  زا  يوریپ  هرابرد  هچنآ 

.دندش فقوتم  اجنامه  رد  دندیسر و  دندوب  هلفاق  لابند  رد  هک  مه  اهنآ  دنتشگزاب و  ربمغیپ  رما  هب  دندوب  هتشذگ  ناکم  نآ 

ناتخرد ریز  یسک  دومرف  نغدق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  تشاد  دوجو  رتسگ  هیاس  هوبنا و  نهک و  ناتخرد  نیمزرـس  نیا  رد 
هب تفای  تدـش  اوه  ترارح  رهظ  تقو  .دـنزاس  فرطرب  ار  اجنآ  كاـشاخ  راـخ و  دـیاین و  دورف  دـندوب  هتـسویپ  مه  هب  هک  هناـگجنپ 

زا یتمسق  مدرم  هک  يروط 
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دندنکفا تخرد  يور  هیهت و  يرداچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  شیاسآ  يارب  دندنکفا و  اپ  ریز  ار  یتمسق  رـس و  رب  ار  دوخ  يادر 
ار رهظ  زامن  ناتخرد  نآ  ریز  رد  ترـضح  نآ  دش و  هتفگ  رهظ  ناذا  .تشگ  مهارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  يارب  یلماک  هیاس  ات 

.دومرف ادا  ناهارمه  همه  اب 

هبطخ زاـغآ  تفرگ و  رارق  دـندوب  هداد  بیترت  نارتش  زاـهج  زا  هک  یعفترم  لـحم  رب  نیرـضاح  هورگ  ناـیم  رد  زاـمن  زا  غارف  زا  سپ 
: دومرف نینچ  تخاس و  هجوتم  ار  ناگمه  دنلب  يادص  اب  دومرف و 

دوخ و ياه  يدب  زا  تسا و  وا  هب  ام  لکوت  میراد و  نامیا  وا  هب  میهاوخیم و  وا  زا  يرای  .تسا  ادخ  تاذ  صوصخم  شیاتس  دمح و 
دوب و دهاوخن  هدـننک  هارمگ  هدومرف  یئامنهار  وا  هک  ار  سکنآ  تسین و  یئامنهار  وا  زج  ار  ناهارمگ  .میربیم  هانپ  وا  هب  اوران  لامعا 

.تسا وا  هداتسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هکنیا  تسین و  وا  زج  شتسرپ ) روخ  رد   ) يدوبعم هک  مهد  یم  یهاوگ 

مرمع نارود  هک  هداد  یهگآ  ارم  اناد  نابرهم و  دـنوادخ  انامه  .مدرم  هورگ  يا  .وا  یگناـگی  هب  یهاوگ  دـنوادخ و  شیاتـس  زا  سپ 
میراد هدهع  هب  هچنآ  بسح  رب  مادک  ره  اهامش  نم و  .تفاتش  مهاوخ  یقاب  يارسب  تباجا و  ار  دنوادخ  توعد  ابیرق  هتشگ و  يرپس 

.؟ تسیچ امش  راتفگ  هشیدنا و  کنیا  .میلوئسم 

: دنتفگ مدرم 

اطع وکین  شاداـپ  وت  هب  يادـخ  .يدومرفن  غیرد  هفیظو  هار  رد  شـشوک  اـم و  دـنپ  زا  يدومرف و  غـالبا  وت  هک  میهد  یم  یهاوـگ  اـم 
: دیامرف

: دومرف

هیلع هللا  یلص  دمحم  هکنیا  دنوادخ و  یگناگیب  اهامش  هک  تسنیا  هن  ایآ 
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ناگدرم هکنیا  تسا و  ریذپان  دیدرت  تمایق  گرم و  خزود و  تشهب و  هکنیا  هب  دیهد و  یم  یهاوگ  تسا  وا  هداتـسرف  هدـنب و  هلآ  و 
؟ تسا امش  دامتعا  دروم  تسار و  همه  اهنیا  دزیگنا و  یم  رب  ادخ  ار 

: دنتفگ ناگمه 

.میهد یم  یهاوگ  قیاقح  نیا  هب  يرآ ،

: تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

هدینـش و ار  ترـضح  نآ  نانخـس  هکنیا  هب  نانآ  ددجم  رارقا  یگمه و  یئاونـش  هجوت و  رد  هغلابم  دیکات و  اب  و  شاب ، هاوگ  ادنوادخ 
: دومرف دنراد  هجوت 

یم دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  امـش  تفرگ و  مهاوخ  تقبـس  امـش  رب  ضوح  رانک  هب  ندیـسر  رگید و  يارـسب  لاقتنا  رد  نم  انامه 
.تسه نیمیس  ياهماج  اهحدق و  ناگراتس -  هرامش  هب  نآ  رد  تسا و  يرـصب  اعنـص و  نیب  تفاسم  دننامب  نم  ضوح  يانهپ  .دیوش 

؟ دیئامن راتفر  هنوگچ  مراذگیم  امش  نایم  رد  هک  دنمجرا  اهبنارگ و  زیچ  ود  اب  نم  نتشذگرد  زا  سپ  هک  دیشاب  بظاوم  دیشیدنیب و 

؟ تسیچ دنمجرا  اهبنارگ و  زیچ  ود  نآ  هللا  لوسر  ای  هک  دروآرب  گناب  مدرم  نایم  رد  یکی  عقوم  نیا  رد 

هکنیا زا  هیانک   ) تسا امـش  تسد  رد  نآ  رگید  فرط  ادخ و  تسد  رد  نآ  فرطکی  هک  تسا  ادخ  باتک  تسا  رتگرزب  هکنآ  دومرف 
هک رگید  نآ  دـیوشن و  هارمگ  ات  دـیهدن  تسد  زا  دـیریگب و  مکحم  ار  نآ  نیارباـنب  تسا ) دـنوادخ  اـب  طاـبترا  هلیـسو  ادـخ  باـتک 
ادج رگیدـکی  زا  زگره  ود  نیا  هک  دومرف  هاگآ  ارم  اناد  نابرهم و  يادـخ  انامه  دـشابیم و  نم ) تیب  لها   ) نم ترتع  تسا  رتکچوک 

( ار ترتع  باتک و  یئادج  مدع   ) ار رما  نیا  نم  دنوش و  دراو  نم  رب  ضوح  رانک  ات  دش  دنهاوخن 
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هک دـینکن  یهاتوک  دـیتسیان و  زاـب  ود  نآ  يوریپ  زا  دـیریگن و  یـشیپ  ود  نآ  رب  .نیارباـنب  .ما  هدومن  تساوخرد  دوخ  راـگدرورپ  زا 
.دش دیهاوخ  كاله 

دندید و ار  وا  مدرم  دش و  نایامن  ود  ره  لغب  ریز  يدیفس  هک  يدح  هب  ات  دومن  دنلب  ار  وا  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  سپس 
: دومرف دنتخانش و 

؟ دشابیم رتراوازس )  ) اهنآ دوخ  زا  نامیا  لها  رب  هک  تسیک  مدرم  يا 

: دنتفگ

.دنرتاناد شلوسر  يادخ و 

.ناشدوخ زا  اهنآ  هب  مرتراوازس  یلوا و  متسه و  نینموم  يالوم  نم  تسا و  نم  يالوم  ادخ  انامه  دومرف 

لبنح نب  دـمحا  هتفگ  هب  اـنب  راـب و  هس  ار  نخـس  نیا  دوب و  دـهاوخ  وا  يـالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  میوا  يـالوم  نم  هک  سک  ره  سپ 
: تفگ دوشگ و  اعد  هب  تسد  سپس  .دومرف  رارکت  راب  راهچ  اه  یلبنح  ياوشیپ 

! ایادخ راب 

نادرگ راوخ  ار و  وا  نارای  اـمرف  يراـی  دراد و  نمـشد  ار  وا  هک  ار  هکنآ  راد  نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  هکنآ  رادـب  تسود 
هب ار  رما  نیا  دنرـضاح  هک  ناـنآ  دـیاب  .دومرف  هاـگنآ  .هد  رارق  یتـسار  قح و  روحم  نازیم و  راـیعم و  ار  وا  و  ار ، وا  ناگدـننک  راوـخ 

: دروآ ار  هیآ  نیا  دیسر و  یهلا  یحو  نیما  هک  دوب  هدشن  هدنکارپ  تیعمج  زونه  .دنیامن  غالبا  دنناسرب و  نیبئاغ 

« انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  »

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  عقوم  نیا  رد 

، نم زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  نم و  تلاسر  هب  ادخ  يدونشخ  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا  رب  ربکا ، هللا 

نانآ هلمج  زا  مالسا و  هیلع  نینموملاریما  تینهت  هب  دندرک  عورش  هورگ  نآ  سپس 
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: دنتفگ هک  دندوب  رمع ) رکبوبا و   - ) نیخیش نارگید ) زا  شیپ  )

یتشگ و ینموم  نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  هک  یلاح  رد  يدومن  كرد  ار  ماش  حبص و  هک  بلاط  یبا  رـسپ  يا  وت  يارب  هب  هب 
: تفگ سابع  نبا 

: تفگ تباث  نبا  ناسح  سپس  .تشگ  بجاو  همه  رب  مالسلا ) هیلع  یلع  تیالو   ) رما نیا  هک  دنگوس  ادخ  هب 

.میارسب يراعشا  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ات  امرف  هزاجا  هللا  لوسر  ای 

.یهلا تکرب  تنمیم و  اب  وگب  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

: تفگ نینچ  تساخرب و  ناسح  ماگنه  نیا  رد 

: تفگ منکیم و  نایب  ار  دوخ  راعشا  راتفگ و  تشگ ، ملسم  هک  تیالو  هرابرد  مالسا  ربمغیپ  رضحم  رد  .شیرق  ناگرزب  هورگ  يا 

مهیبن ریدغلا  موی  مهیدانی ،

/. ایدانم لوسرلاب  عمساف  مخب 

( یبرع  ) مخ ریدغ  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هبطخ  لماک  نتم 

ءانثلا دمحلا و 

ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

ِِهناکَم َو یف  َوُه  ًاْملِع َو  ٍءییَـش  ِّلُِکب  َطاحَأ  َو  ِِهناکْرَا ، یف  َمُظَع  ِِهناْطلُـس َو  یف  َّلَج  ِهِدُّرَفَت َو  یف  انَد  ِهِدُّحَوَت َو  یف  الَع  يذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلا 
.ُدوُعی ِهَیلإ  ٍْرمَا  ُّلُک  ًادیعُم َو  ًائِْدبُم َو  َو  ُلوُزی ، ًادیجَم ال  ُلازی َو  ًادوُمْحَم ال  ْلَزی ، َْمل  ًادیمَح  ِِهناهُْرب ، ِِهتَرْدُِقب َو  ِْقلَْخلا  َعیمَج  َرَهَق 

ِعیمَج یلَع  ٌلِّضَفَتُم  ِحوُّرلا ، ِهَِکئالَْملا َو  ُّبَر  ٌحوُّبُـس ، ٌسوُُّدق  ِتاوامَّسلا ، َنیـضَرَْألا َو  ُراَّبَج  ِتاَّوُحْدَْملا َو  یِحاد  ِتاکوُمْـسَْملا َو  ُئِراب 
.ُهارَت ُنویُْعلا ال  ٍنیَع َو  َّلُک  ُظَْحلی  ُهَأَْشنَا  ْنَم  ِعیمَج  یلَع  ٌلِّوَطَتُم  ُهَأََرب ، ْنَم 

.ِِهباذَع ْنِم  اوُّقَحَتْسا  اَِمب  ْمِهَیلإ  ُرِدابی  َو ال  ِهِماِقْتنِاب ، ُلَْجعی  .ِِهتَمِْعِنب ال  ْمِهیَلَع  َّنَم  ُُهتَمْحَر َو  ٍءییَش  َّلُک  َعِس  ْدَق َو  ٍهانَأ ، وُذ  ٌمیلَح  ٌمیرَک 

ِّلُک یلَع  ُهَبَلَْغلا  ٍئیَـش َو  ِّلُِکب  ُهَطاحِْإلا  َُهل  .ُتایِفَْخلا  ِهیَلَع  ْتَهَبَتْـشا  ِتاـنُونْکَْملا َو َال  ِهیَلَع  َفْخَت  َْمل  َو  َِرئاـمَّضلا ، َِملَع  َِرئارَّسلا َو  َمِهَف  ْدَـق 
یف ُهَّوُْقلا  ٍءییَش َو 
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َّالإ َهلِإ  ال  ِطْسِْقلِاب ، ٌِمئاق  یَح َو  ٌِمئاد  َءییَش  َنیح ال  ِءییَّشلا  ُءیِْـشنُم  َوُه  ییَـش ٌء و  ُُهْلثِم  َسَیل  َو  ییَـش ٍء ، ِّلُک  یلَع  ُهَرْدُْقلا  ٍءییَـش َو  ِّلُک 
.ُمیکَْحلا ُزیزَْعلا  َوُه 

َوُه َفیَک  ٌدَحَا  ُدِـجی  َو ال  ٍهَنیاعُم ، ْنِم  ُهَفْـص  ٌدَـحَا َو  ُقَْحلی  .ُریبَْخلا ال  ُفیطَّللا  َوُه  َراْصبَْألا َو  ُكِرْدـی  َوُه  ُراْصبَْألا َو  ُهَکِرْدـُت  ْنَا  ْنَع  َّلَج 
.ِهِسْفَن یلَع  َّلَج  َّزَع َو  َّلَد  اِمب  َِّالا  ٍهِینالَع  ٍّرِس َو  ْنِم 

ِهِریدْقَت َو یف  ٌکیرَش  ُهَعَم  ٍریشُم َو ال  ِهَرَواشُم  ِالب  ُهَْرمَا  ُذِْفنی  يذَّلا  َو  ُهُرُون ، ََدبَْألا  یَـشْغی  يذَّلا  َو  ُهُسُْدق ، َرْهَّدلا  َأَلَم  يذَّلا  ُهَّللا  ُهَّنَا  ُدَهْـشَاَو 
.ِهِریبْدَت یف  ُنَواعی  ال 

ُهَّللا َوُهَف  .َْتنابَف  اهَأََرب  َْتناکَف َو  اهَأَْشنَا  .ٍلاِیتْحا  ٍفُّلَکَت َو َال  ٍدَـحَا َو ال  ْنِم  ٍهَنوُعَم  ـِالب  َقَلَخ  اـم  َقَلَخ  َو  ٍلاـثِم ، ِریَغ  یلَع  َعَدَْـتبا  اَـم  َرَّوَص 
.ُرُومُْالا ِهَیِلا  ُعِجْرَت  يذَّلا  ُمَرْکَْألا  َو  ُروُجی ، يذَّلا ال  ُلْدَْعلا  ُهَعینَّصلا ، ُنَسَْحلا  ُهَْعنَّصلا ، ُنِْقتُْملا  َوُه  َِّالا  َهِلا  يذَّلا ال 

.ِِهتَبیَِهل ٍءییَش  ُّلُک  َعَضَخ  َو  ِِهتَرْدُِقل ، ٍءییَـش  ُّلُک  َمَلْـسَتْسا  َو  ِِهتَّزِِعل ، ٍءییَـش  ُّلُک  َّلَذ  َو  ِِهتَمَظَِعل ، ٍءییَـش  ُّلُک  َعَضاوَت  يذَّلا  ُهَّللا  ُهَّنَا  ُدَهْـشَاَو 
یلَع َراهَّنلا  ُرِّوَکی  ِراهَّنلا َو  یَلَع  َلیَّللا  ُرِّوَکی  .یّمَـسُم  ٍلَجَِأل  يرْجی  ٌّلُک  ِرَمَْقلا ، ِسْمَّشلا َو  ُرِّخَـسُم  ِكْالفَْألا َو  ُکِّلَفُم  ِكالْمَْألا َو  ُکـِلَم 

.ٍدیرَم ٍناطیَش  ِّلُک  ُِکلْهُم  ٍدینَع َو  ٍراَّبَج  ِّلُک  ُمِصاق  .ًاثیثَح  ُُهُبلْطی  ِلیَّللا 

ُدیری َو  یـضْمیَف ، ُءاشی  ٌدِجام  ُّبَر  ٌدِحاو َو  ٌهِلا  .ٌدَحَا  ًاْوفُک  َُهل  ْنُکی  َْمل  ْدـَلوی َو  َْمل  ْدـِلی َو  َْمل  ٌدَمَـص  ٌدَـحَا  ٌّدـِن  ُهَعَم  ٌّدِـض َو ال  َُهل  ْنُکی  َْمل 
َُهل ُْکلُْملا َو  َُهل  یطْعی ، ُعَنْمی َو  یصْقی َو  ینْدی َو  َو  یْکبی ، ُکِحْضی َو  َو  ینْغی ، ُرِقْفی َو  َو  ییْحی ، ُتیمی َو  َو  یصْحیَف ، ُمَْلعی  َو  یـضْقیَف ،

ِهِدِیب ُدْمَْحلا ،
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.ٍریدَق ٍءییَش  ِّلُک  یلَع  َوُه  ُریَْخلا َو 

ُّبَر ِساْفنَْألا َو  یِـصُْحم  ِءاطَْعلا ، ُلِزُْجم  ِءاعُّدلا َو  ُبیجَتْـسُم  .ُراّفَْغلا  ُزیزَْعلا  َوُه  َِّالا  َهِلا  ال  ِلیَّللا ، ِیف  َراهَّنلا  ُِجلوی  ِراهَّنلا َو  ِیف  َلیَّللا  ُجـِلوی 
َو َنیِحلاَّصِلل ، ُمِصاْعلا  .َنیِّحلُْملا  ُحاْحِلا  ُهُمِْربی  َنیخِرْـصَتْسُْملا َو ال  ُخارُـص  ُهُرُجْـضی  َو ال  ییَـش ٌء ، ِهیَلَع  ُلِکْـشی  ـال  يذَّلا  ِساَّنلا ، ِهَّنِْجلا َو 

.ٍلاح ِّلُک  یلَع  ُهَدَمْحی  ُهَرُکْشی َو  ْنَا  َقَلَخ  ْنَم  ِّلُک  ْنِم  َّقَحَتْسا  يذَّلا  .َنیَملاْعلا  ُّبَر  َنینِمْؤُْملا َو  َیلْوَم  َو  َنیِحْلفُْمِلل ، ُقِّفَوُْملا 

ُعیُطا َو ِهِْرمَِأل َو  ُعَمْـسَا  .ِِهلُـسُر  ِِهُبتُک َو  ِِهتَِکئالَِمب َو  ِِهب َو  ُنِمُوا  َو  ِءاخَّرلا ، ِهَّدِّشلا َو  ِءارَّضلا َو  ِءارَّسلا َو  یَلَع  ًاـِمئاد  ُهُرُکْـشَا  ًاریثَک َو  ُهُدَـمْحَا 
.ُهُرْوَج ُفاخی  ُهُرْکَم َو ال  ُنَمْؤی  يذَّلا ال  ُهَّللا  ُهَّنَِأل  ِِهَتبوُقُع ، ْنِم  ًافْوَخ  ِِهتَعاط َو  یف  ًهَبْغَر  ُهاضَق ، اِمل  ُِملْسَتْسَا  ُهاضْری َو  ام  ِّلُک  یِلا  ُرِدابُا 

ّماه عوضوم  یف  یهلِا  رما 

یّنَع اهُعَفْدی  ٌهَعِراق ال  ُْهنِم  یب  َّلِحَتَف  َلَْعفَا  ْنَا ال  ْنِم  ًارَذَح  یِلا  ِِهب  یحْوَا  ام  يّدَُؤا  َو  ِهِیبُوبُّرلِاب ، َُهل  ُدَهْشَا  ِهیِدُوبُْعلِاب َو  یـسْفَن  یلَع  َُهل  ُِّرقَأَو 
َو ُهََتلاسِر ، ُْتغََّلب  امَف  ِیلَع  ِّقَح  یف  َیِلا  َلَْزنَا  ام  ْغَِّلبُا  َْمل  ْنِا  ّینَأ  ینَمَلْعأ  ْدَق  ُهَّنِأل  َوُه - َِّالا  َهِلا  ال  ُُهتَّلُخ - ْتَفَـص  ُُهتَلیح َو  ْتَمُظَع  ْنِا  ٌدَـحَا َو 

.ُمیرَْکلا ِیفاْکلا  ُهَّللا  َوُه  ِساَّنلا َو  َنِم  َهَمْصِْعلا  یلاعَت  َكَرابَت َو  یل  َنِمَض  ْدَق 

- ٍِبلاطیبَا ِْنب  ِیلَِعل  ِهَفالِْخلا  ِیف  ینْعی  ِیلَع  یف  َکِّبَر - ْنِم  َکَیِلا  َلِْزنُا  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهیَا  ای  ِمیحَّرلا ، ِناـمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : ) َیِلا یحْوَاَـف 
(. ِساَّنلا َنِم  َکُمِصْعی  ُهَّللا  ُهََتلاسِر َو  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِا  َو 

ینُُرمْأی ًاثالَث  ًاراِرم  یِلا  َطَبَه  َلیئَْربَج  َّنِا  ِهیْآلا : ِهِذـه  َبَبَـس  ْمَُکل  ُنَیبُا  اَنَا  َو  َیِلا ، یلاعَت  ُهَّللا  َلَْزنَا  اـم  ِغیْلبَت  یف  ُتْرَّصَق  اـم  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
- یِّبَر ِمالَّسلا  ِنَع 
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ُمامِْإلا یتَُّما َو  یلَع  یتَفیلَخ  ییِـص َو  یخَا َو َو  ٍِبلاطیبَا  َْنب  ِیلَع  َّنَا  ٍدَوْسَا : ٍضْیبَا َو  َّلُک  َِملْعُاَف  ِدَهْـشَْملا  اَذـه  یف  َمُوقَا  ْنَا  ُمالَّسلا - َوُه  َو 
َكَرابَت َو ُهَّللا  َلَْزنَا  ْدَق  َو  ِِهلوُسَر ، ِهَّللا َو  َدـَْعب  ْمُکِیل  َوُه َو  يدـَْعب َو  ِیبَن  ُهَّنَا ال  َِّالا  یـسُوم  ْنِم  َنوُراه  ُّلَحَم  یّنِم  ُهُّلَحَم  يذَّلا  يدـَْعب ، ْنِم 
َو َنوُعِکار ،) ْمُه  َهاکَّزلا َو  َنُوتْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُکِیل  امَّنِا َو  : ) ِِهباتِک ْنِم  ًهیآ  َِکلِذب  یَلَع  یلاعَت 

.ٍلاح ِّلُک  یف  َّلَج  َّزَع َو  َهَّللا  ُدیری  ٌعِکار  َوُه  َهاکَّزلا َو  یَتآ  َهالَّصلا َو  َماقأ  يذَّلا  ٍِبلاطیبَا  ُْنب  یلِع 

َنیِمئَّاللا ِلاغِْدا  َنیِقفانُْملا َو  ِهَْرثَک  َنیقَّتُْملا َو  ِهَّلِِقب  یْملِِعل  ُساَّنلا - اَهیَا  ْمُکَیِلا - َِکلذ  ِغیْلبَت  ْنَع  َمالَّسلا  ِیل  یِفْعَتْـسی  ْنَا  َلیئَْربَج  ُْتلَأَـسَو 
َْدنِع َوُه  ًانیَه َو  ُهَنُوبَسْحی  َو  ْمِِهبُوُلق ، یف  َسَیل  ام  ْمِِهتَنِْـسلَِأب  َنُولوُقی  ْمُهَّنَِأب  ِِهباتِک  یف  ُهَّللا  ُمُهَفَـص  َنیذَّلا َو  ِمالْـسِْإلِاب ، َنیئِزْهَتْـسُْملا  ِلیِح  َو 
یّنِم ِِهلُوبَق  ُهاوَه َو  ِهیَلَع َو  یلاْبِقا  ياِیا َو  ِِهتَمَزالُم  ِهَْرثَِکل  َِکلذَـک  ّینَا  اوُمَعَز  ًانُُذا َو  ینوُّمَـس  یّتَح  ٍهَّرَم  َریَغ  یل  ْمُهاذَا  ِهَْرثَک  َو  ٌمیظَع ، ِهَّللا 

، ْمَُکل ٍریَخ  ٌنُُذا - ُهَّنَا  َنوُمَعْزی  َنیذَّلا  یَلَع  ٌنُُذا - ُْلق  ٌنُُذا ، َوُه  َنُولوُقی  ِیبَّنلا َو  َنوُذْؤی  َنیذَّلا  ُمُْهنِم  َو   ) َِکلذ یف  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  َلَْزنَا  یّتَح 
ْنَا ُتْأَمْوََأل َو  ْمِِهنایْعَِأب  ْمِهَیِلا  َئَمْوَا  ْنَا  ُتیَّمََسل َو  ْمِِهئامْـسَِأب  َِکلِذب  َنیِلئاْقلا  یِّمَُـسا  ْنَا  ُْتئِـش  َْول  ُهیآلا و  َنینِمْؤُْمِلل ) ُنِمْؤی  ِهَّللِاب َو  ُنِمْؤی 

.ُْتمَّرَکَت ْدَق  ْمِهِرُوُما  یف  ِهَّللا  یّنِکل َو  َو  ُْتَللََدل ، ْمِهیَلَع  َّلُدَا 

یف َکِّبَر - ْنِم  َکَیِلا  َلِْزنُا  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهیَا  ای  : ) الت مث  ِیلَع ، ِّقَح  یف  َیِلا  ُهَّللا  َلَْزنَا  ام  َغَِّلبُا  ْنَا  َِّالا  یّنِم  ُهَّللا  یَـضْری  ـال  َکـِلذ  ُّلُـکو 
ِّقَح
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(. ِساَّنلا َنِم  َکُمِصْعی  ُهَّللا  ُهََتلاسِر َو  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِا  َو  ِیلَع -

مهتیالو رشع و  ینثإلا  همئألا  همامإب  یمسرلا  نالعالا 

یَلَع ِراْصنَْألا َو  َنیرِجاهُْملا َو  یَلَع  ُهَتَعاط  َضَرَف  ًاماِما  ًاِیل َو  ْمَُکل َو  ُهَبَصَن  ْدَق  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلْعا  ُهوُمَْهفا َو  ِهیف َو  َِکلذ  ِساَّنلا  َرِـشاعَم  اوُمَلْعاَف 
ِضْیبَْألا َو یَلَع  َو  ِریبَْکلا ، ِریغَّصلا َو  ِكُولْمَْملا َو  ِّرُْحلا َو  َو  ِیبَرَْعلا ، یِمَجَْعلا َو  یَلَع  َو  ِرِـضاْحلا ، يداْبلا َو  یَلَع  َو  ٍناسْحِِإب ، ْمَُهل  َنیِعباَّتلا 

َعِمَـس ْنَِمل  َُهل َو  ُهَّللا  َرَفَغ  ْدَقَف  ُهَقَّدَص ، ُهَِعبَت َو  ْنَم  ٌموُحْرَم  ُهََفلاخ ، ْنَم  ٌنوُْعلَم  ُهُْرمَا ، ٌذُُِهلْوَق  ٍزاج  ُهُمْکُح ، ٍضام  ٍدِّحَُوم  ِّلُک  یلَع  َو  ِدَوْسَْألا ،
.َُهل َعاطَا  ُْهنِم َو 

ْمُکالْوَم َو َوُه  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإَـف  ْمُکِّبَر ، ِهَّللا  ِْرمَأـِل  اوُداـْقنا  اوُعیطَا َو  اوُعَمْـساَف َو  ِدَهْـشَْملا ، اَذـه  یف  ُهُمُوقَا  ٍماـقَم  ُرِخآ  ُهَّنِا  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
ْنِم یتیِّرُذ  یف  ُهَمامِْإلا  َُّمث  ْمُکِّبَر ، ِهَّللا  ِْرمَأـِب  ْمُکُماـِما  ْمُکِیل َو  ِیلَع َو  يدـَْعب  ْنِم  َُّمث  ْمَُکل ، ُبِطاـخُْملا  ُهِیبَن  ُُهلوُسَر َو  ِِهنوُد  ْنِم  َُّمث  ْمُکُهِلا ،

.َُهلوُسَر َهَّللا َو  َنْوَْقلَت  ٍمْوی  یِلا  ِهِْدلُو 

َمارَْحلا َلالَْحلا َو  ینَفَّرَع  َّلَج  َّزَع َو  ُهَّللا  َو  ْمُه ، ُُهلوُسَر َو  ْمُکیَلَع َو  ُهَّللا  ُهَمَّرَح  ام  َِّالا  ٍمارَح  َو ال  ْمُه ، ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُهَّلَحَا  ام  َِّالا  َلالَح  ـال 
ُّلُک َو  ِیف ، ُهَّللا  ُهاصْحَا  ْدَـق  َِّالا َو  ٍْملِع  ْنِم  ام  .ُهُولِّضَف  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم  ِهَیِلا ص  ِهِمارَح  ِِهلالَح َو  ِِهباتِک َو  ْنِم  ّیبَر  ینَمَّلَع  اِمب  ُتیَْـضفَا  اَنَا  َو 

: سی ِهَروُس  یف  ُهَّللا  ُهَرَکَذ  يذَّلا  ُنیبُْملا  ُمامِْإلا  َوُه  َو  ًاـِیلَع ، ُُهتْمَّلَع  ْدَـق  ـَِّالا َو  ٍْملِع  ْنِم  اـم  َو  َنیقَّتُْملا ، ِماـِما  یف  ُُهتیَـصْحَا  ْدَـقَف  ُتْمِّلُع  ٍْملِع 
َیِلا يدْهی  يذَّلا  َوُهَف  ِِهتیالِو ، ْنِم  اوُفِْکنَتْسَت  َو ال  ُْهنِم ، اوُرِْفنَت  ُْهنَع َو ال  اوُّلِضَت  ال  ِساَّنلا ، َرِشاعَم  ٍنیبُم .) ٍماِما  یف  ُهانیَصْحَا  ٍئَش  َّلُکو  )
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یب ِنامیْالا  َیِلا  ُهِْقبْـسی  َْمل  ِِهلوُسَر  ِهَّللِاب َو  َنَمآ  ْنَم  ُلَّوَا  .ٍِمئال  ُهَمَْول  ِهَّللا  ِیف  ُهُذُـخْأَت  َو ال  ُْهنَع ، یْهنی  َلِطاْبلا َو  ُقِهْزی  َو  ِِهب ، ُلَـمْعی  ِّقَْحلا َو 
ًهالَص َو ِساَّنلا  ُلَّوَا  .ُهُریَغ  ِلاجِّرلا  َنِم  ِِهلوُسَر  َعَم  َهَّللا  ُُدبْعی  َدَحَا  ِهَّللا َو ال  ِلوُسَر  َعَم  َناک  يذَّلا  َو  ِهِسْفَِنب ، ِهَّللا  َلوُسَر  يدَف  يذَّلا  َو  ٌدَحَا ،

.ِهِسْفَِنب یل  ًایِداف  َلَعَفَف  یعَجْضَم ، یف  َمانی  ْنَا  ِهَّللا  ِنَع  ُُهتْرَمَا  .یعَم  َهَّللا  َدَبَع  ْنَم  ُلَّوَا 

.ُهَّللا ُهَبَصَن  ْدَقَف  ُهُولَْبقا  َو  ُهَّللا ، ُهَلَّضَف  ْدَقَف  ُهُولِّضَف  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

ُهَْرمَا ََفلاخ  ْنَِمب  َِکلذ  َلَعْفی  ْنَا  ِهَّللا  یَلَع  ًاْمتَح  َُهل ، َرِفْغی  َْنل  ُهَتیالِو َو  َرَْکنَا  ٍدَـحَا  یلَع  ُهَّللا  َبُوتی  َْنل  َو  ِهَّللا ، َنِم  ٌماِما  ُهَّنِا  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
.َنیِرفاْکِلل ْتَّدُِعا  ُهَراجِْحلا  ُساَّنلا َو  اهُدُوق  ًاران َو  اُولْصَتَف  ُهوُِفلاُخت ، ْنَا  اوُرَذْحاَف  .ِروُهُّدلا  َرْهَد  ِدابْآلا َو  ََدبَا  ًارُْکن  ًاباذَع  َُهبِّذَعی  ْنَا  َو 

ِعیمَج یلَع  ُهَّجُْحلا  َنیلَـسْرُْملا َو  ِءاـِیْبنَْألا َو  ُمَتاـخ  ِهَّللا - َو  اـَنَا - َو  َنیلـَـسْرُْملا ، َنـیِیبَّنلا َو  َنـِم  َنُولَّوَأـْلا  َرََّشب  ِهَّللا - َو  یب - ِساَّنلا ، َرـِـشاعَم 
اذه یلْوَق  ْنِم  ٍءییَش  یف  َّکَش  ْنَم  یلوُْالا َو  ِهِیلِهاْجلا  َْرفُک  َرَفَک  ْدَقَف  َِکلذ  یف  َّکَش  ْنَمَف  .َنیـضَرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِلْهَا  ْنِم  َنیقُولْخَْملا 

.ِراَّنلا ِیف  انیف  ُكاَّشلا  َو  ْمُْهنِم ، ِّلُْکلا  ِیف  َّکَش  ْدَقَف  ِهَِّمئَْألا  َنِم  ٍدِحاو  یف  َّکَش  ْنَم  َو  َیِلا ، َلِْزنُا  ام  ِّلُک  یف  َّکَش  ْدَقَف 

َرْهَد َنیِدبآلا َو  ََدبَا  یّنِم  ُدْمَْحلا  َُهل  الَا  َوُه ، َِّالا  َهِلا  َیِلا َو ال  ُْهنِم  ًاناسِْحا  یَلَع َو  ُْهنِم  ًاّنَم  ِهَلیـضَْفلا  ِهِذِهب  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ِینابَح  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
.ٍلاح ِّلُک  یلَع  َنیرِهاَّدلا َو 

ٌبوُـضْغَم ٌنوـُْعلَم ، ٌنوـُْعلَم  .ُقـْلَْخلا  یَِقب  َقْزِّرلا َو  ُهَّللا  َلَْزنَا  اـم  یثـْنُا  ٍرَکَذ َو  ْنِم  يدـَْعب  ِساَّنلا  ُلَْـضفَا  ُهَّنِاَـف  ًاـِیلَع  اوـُلِّضَف  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
یلْوَق یَلَع  َّدَر  ْنَم  ٌبوُضْغَم 
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: لوقی َِکلِذب َو  یلاعَت  ِهَّللا  ِنَع  ینَرَّبَخ  َلیئَْربَج  َّنِا  الَا  .ُهِْقفاوی  َْمل  اذه َو 

َّنِا اِهتُوُبث - َدَْعب  ٌمَدَـق  َّلِزَتَف  ُهوُِفلاُخت  ْنَا  َهَّللا - اوُقَّتا  ٍدَِـغل َو  ْتَمَّدَـق  ام  ٌسْفَن  ْرُْظنَْتل  َو  (، ) یبَضَغ یتَنَْعل َو  ِهیَلَعَف  ُهَّلَوَتی  َْمل  ًاِیلَع َو  يداع  ْنَم  )
(. َنُولَمْعی اِمب  ٌریبَخ  َهَّللا 

ُتْطَّرَف ام  یلَع  اتَرْـسَح  ای  ٌسْفَن  َلوُقَت  ْنَا  : ) ُهُِفلاخی ْنَّمَع  ًاربُْخم  یلاعَت  َلاـقَف  ِزیزَْعلا ، ِِهباـتِک  یف  َرَکَذ  يذَّلا  ِهَّللا  ُْبنَج  ُهَّنِا  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
(. ِهَّللا ِْبنَج  یف 

َحِـضوی َْنل  ُهَرِجاوَز َو  ْمَُکل  َنیَبی  َْنل  ِهَّللاَوَف  ُهَِهباشَتُم ، اوُِعبَّتَت  ِِهتامَکُْحم َو ال  یِلا  اوُرُْظنا  ِِهتاـیآ َو  اوُمَْهفا  َنآْرُقلا َو  اوُرَّبَدَـت  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
َو ُهالْوَم ، ِیلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  َّنَا  ْمُکُِمْلعُم : يَدِیب َو  ُهُِعفار  ِهِدُضَِعب َو  ٌِلئاش  َیِلا َو  ُهُدِعْـصُم  ِهِدِیب َو  ٌذِخآ  اَنَا  يذَّلا  َِّالا  ُهَریـسْفَت  ْمَُکل 

.یَلَع اَهلَْزنَا  َّلَج  َّزَع َو  ِهَّللا  َنِم  ُُهتالاُوم  َو  ییِص ، یخَا َو َو  ٍِبلاطیبَا  ُْنب  ِیلَع  َوُه 

ِِهبِحاص َو ْنَع  ٌِئْبنُم  امُْهنِم  ٍدِحاو  ُّلُکَف  ُرَبْکَْألا ، ُلْقِّثلا  ُنآْرُْقلا  َو  ُرَغْصَْألا ، ُلْقِّثلا  ُمُه  ِِهْبلُص  ْنِم  يْدلُو  ْنِم  َنیبیَّطلا  ًاِیلَع َو  َّنِا  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
.ِهِضْرَا یف  ُهُماَّکُح  ِهِْقلَخ َو  یف  ِهَّللا  ُءانَُما  ْمُهَّنِا  الَا  .َضْوَْحلا  یَلَع  ادِری  یّتَح  اقِرَتْفی  َْنل  َُهل ، ٌِقفاُوم 

ُهَّنِا ال الَا  َّلَجَوَّزَع ، ِهَّللا  ِنَع  ُْتُلق  اَنَا  َلاق َو  َّلَجوَّزع  َهَّللا  َّنِا  الأ َو  ُتْحَضْوَا ، ْدَق  الَا َو  ُْتعَمْـسَا ، ْدَق  الَا َو  ُْتغََّلب ، ْدَق  الَا َو  ُتیَّدَا ، ْدَق  الَأ َو 
.ُهُریَغ ٍدَحَِأل  يدَْعب  َنینِمْؤُْملا  ُهَْرِما  ُّلِحَت  الَا ال  اذه ، یخَا  َریَغ  نینمؤملاریما ) )

هَّللا لوسر  يدیب  یلع  عفر 

هیلع و هللا  یلص  هَّللا  لوسر  دعـص  ام  لّوأ  ذنم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  ناک  و  هعفرف ، مالـسلا  هیلع  یلع  دضع  یلإ  هدیب  برـض  ّمث 
امّهنأک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هجو  نع  ًانِمایتُم  هماقم  نود  هجرد  یلع  هربنم  هلآ 
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عم هلجر  تراص  یّتح  مالـسلا  هیلع  ًایلع  لاش  ءامـسلا و  یلإ  امهطـسب  هدـیب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  هعفرف  .دـحاو  ماقم  یف 
: لاق َّمث  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  هبکر 

َّلَـجوَّزَع َو ِهَّللا  ِباـتِک  ِریـسْفَت  یلَع  یب َو  َنَمآ  ْنَم  یلَع  یتَُّما  یف  یتَفیلَخ  و  یْملِع ، یعاو  ییِـص َو  یخَا َو َو  ِیلَع  اذـه  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
ِهَّللا َو ِلوُـسَر  ُهَـفیلَخ  ُهَّنِا  .ِِهتیـِـصْعَم  ْنَـع  یهاَّنلا  ِِهتَعاـط َو  یلَع  یلاوُْـملا  ِِهئادــْعَِأل َو  ُبِراـحُْملا  ُهاـضْری َو  اـِمب  ُلـِماْعلا  ِهـَیِلا َو  یعاَّدــلا 

.ِهَّللا ِْرمَِاب  َنیقِراْملا  َنیطِساْقلا َو  َنیثِکاَّنلا َو  ُِلتاق  َو  ِهَّللا ، َنِم  يداْهلا  ُمامِالا  نینمؤملاریما َو 

: هللا ُلوُقی 

: ُلُوقَا ِّبَر  ای  َكِْرمَِاب  يََدل .) ُلْوَْقلا  ُلَّدَبی  ام  )

.ُهَّقَح َدَحَج  ْنَم  یلَع  ْبِضْغا  ُهَرَْکنَا َو  ْنَم  ْنَْعلا  َُهلَذَخ َو  ْنَم  ْلُذْخا  ُهَرَصَن َو  ْنَم  ْرُصْنا  ُهاداع َو  ْنَم  ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاو  َّمُهَّللَا 

مُکیَلَع ُتْمَْمتَا  ْمُکَنید َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  َمْوْیلَا  : ) ِمْوْیلا اَذـِهل  ُهاِیا  َِکبْـصَن  َکـِلذ َو  ِنیْیبَت  َدـْنِع  َکـِیل  ِیلَع َو  یف  َهیآـْلا  َْتلَْزنَا  َکَّنِا  َّمُهَّللَا 
(. َنیرِساْخلا َنِم  ِهَرِخآلا  ِیف  َوُه  ُْهنِم َو  َلَبْقی  ْنَلَف  ًانید  ِمالْسِالا  َریَغ  ِغَْتبی  ْنَم  َو  (، ) ًانید َمالْسِالا  ُمَُکل  ُتیضَر  یتَمِْعن َو 

.ُْتغََّلب ْدَق  ّینَا  َكُدِهُْشا  ّینِا  َّمُهَّللَا 

همامإلا هلأسم  وحن  هّمُالا  هّجوت  یلع  دیکاتلا 

ِهَمایِْقلا َو ِمْوی  یِلا  ِِهْبلُـص  ْنِم  يدـْلُو  ْنِم  ُهَماقَم  ُموُقی  ْنَِمب  ِِهب َو  َّمَتْأـی  َْمل  ْنَمَف  .ِِهتَماـمِِاب  ْمُکَنید  َّلَـجَوَّزَع  ُهَّللا  َلَـمْکَا  اـّمنِا  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
ُباذَْعلا َو ال ُمُْهنَع  ُفَّفَخی  ال  ، ) َنوُِدلاخ ْمُه  ِراَّنلا  ِیف  ِهَرِخآلا َو  اْینُّدلا و  ِیف  ْمُُهلامْعَا  ْتَِطبَح  َنیذَّلا  َِکئلوُاَف  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ِضْرَْعلا 

(. َنوُرَْظنی ْمُه 

ُهیآ َْتلََزن  ام  ِنایِـضار و  ُْهنَع  اَنَا  َّلَـجَوَّزَع َو  ُهَّللا  َو  یَلَع ، ْمُکُّزَعَا  َیِلا َو  ْمُُکبَْرقَا  یب َو  ْمُکُّقَحَا  یل َو  ْمُکُرَْـصنَا  ِیلَع ، اذـه  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
َّالإ ِنآْرُْقلا  ِیف  اضِر 
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یَلَع یتَا  ْلَـه   ) یف ِهَّنَْجلاـِب  ُهَّللا  َدِهَـش  ـال  َو  ِهیف ، ـَّالإ  ِنآرُْقلا  ِیف  ٍحْدَـم  ُهیآ  َْتلََزن  ـال  َو  ِِهب ، َأَدـَب  ـَّالإ  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َبَطاـخ  ـال  َو  ِهیف ،
.ُهَریَغ اِهب  َحَدَم  ُهاوِس َو ال  یف  اَهلَْزنَا  َُهل  َِّالا  ِناْسنِْالا )

ُریَخ َو ْمُکیِـص  ِیبَن َو َو  ُریَخ  ْمُکِیبَن  .يِدْهَْملا  يِداْهلا  یِقَّنلا  یِقَّتلا  َوُه  َو  ِهَّللا ، ِلوُسَر  ْنَع  ُلِداجُْملا  ِهَّللا َو  ِنید  ُرِـصان  َوُه  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
.ِءایِصْوَْألا ُریَخ  ُهُوَنب  یِص َو 

.ِیلَع نینمؤملاریما  ِْبلُص  ْنِم  یتیِّرُذ  َو  ِِهْبلُص ، ْنِم  ِیبَن  ُّلُک  ُهیِّرُذ  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

ِضْرَْألا َیِلا  َِطبُْها  َمَدآ  َّنِاَف  ْمُکُمادـْقَا ، َّلِزَت  ْمُُکلامْعَا َو  َِطبْحَتَف  ُهوُدُـسْحَت  ـالَف  ِدَـسَْحلِاب ، ِهَّنَْجلا  َنِم  َمَدآ  َجَرْخَا  َسیْلبِا  َّنِا  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
.ِهَّللا ُءادْعَا  ْمُْکنِم  ُْمْتنَا َو  ُْمْتنَا  ْمُِکب َو  َفیَک  َو  َّلَجَوَّزَع ، ِهَّللا  ُهَْوفَص  َوُه  َو  ٍهَدِحاو ، ٍهَئیطَِخب 

: ِرْـصَْعلا ُهَروُس  َْتلََزن  ِهَّللا - َو  ِیلَع - یف  ٌِصلُْخم و  ٌنِمُؤم  َِّالا  ِِهب  ُنِمؤی  َو ال  یِقَت ، َّالإ  ًاِیلَع  یلاوی  َو ال  یِقَـش ، َِّالا  ًاِیلَع  ُضِْغبی  ـال  ُهَّنِا  ـالأ َو 
.ِْربَّصلا ِّقَْحلِاب َو  یِضَر  َنَمآ َو  يذَّلا  ِیلَع  َِّالا  ٍرْسُخ ) یَفل  َناْسنِْإلا  َّنِا  ِرْصَْعلا ، َو  ِمیحَّرلا ، ِنامْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  )

.ُنیبُْملا ُغالَْبلا  َِّالا  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  یَتلاسِر َو  ْمُُکتْغََّلب  َهَّللا َو  ُتْدَهْشَتْسا  ْدَق  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

(. َنوُِملْسُم ُْمْتنَا  َِّالا َو  َُّنتوُمَت  ِِهتاُقت َو ال  َّقَح  َهَّللا  اوُقَِّتا  ، ) ِساَّنلا َرِشاعَم 

نیقفانملا دصاقم  یلإ  هراشالا 

اَّنََعل اـمَک  ْمُُهنَْعَلن  ْوَا  اـهِرابْدأ  یلَع  اـهَّدُرَنَف  ًاـهوُجُو  َسِمْطَن  ْنَا  ِلـْبَق  ْنِم  ُهَـعَم  َلِْزنُا  يذَّلا  ِروُّنلا  ِِهلوُـسَر َو  ِهَّللاـِب َو  اوـُنِمآ  ، ) ِساَّنلا َرِـشاعَم 
ُّلُک ْلَمْعْیلَف  .ْمُْهنَع  ِحْفَّصلِاب  ُتِْرُما  ْدَق  َو  ْمِِهباْسنَا ، ْمِِهئامْسَِأب َو  ْمُُهفِرْعَا  یباحْصَا  ْنِم  ًامْوَق  َِّالا  ِهیْآلا  ِهِذِهب  ینَع  ام  ِهَّللاب  ِْتبَّسلا .) َباحْصَا 

.ِضُْغْبلا ِّبُْحلا َو  َنِم  ِِهْبلَق  یف  ِیلَِعل  ُدِجی  ام  یلَع  ٍءيِْرما 

یف َُّمث  ِیف  ٌكُولْسَم  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  َنِم  ُروُّنلا  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 
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ًهَّجُح انَلَعَج  ْدَـق  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنَِأل  اَنل ، َوُه  ٍّقَح  ِّلُِکب  ِهَّللا َو  ِّقَِحب  ُذُـخْأی  يذَّلا  يِدـْهَْملا  ِِمئاـْقلا  َیِلا  ُْهنِم  ِلْـسَّنلا  ِیف  َُّمث  ٍِبلاـطیبَا ، ِْنب  یلَع 
.َنیَملاْعلا ِعیمَج  ْنِم  َنیبِصاْغلا  َنیِملاَّظلا َو  َنیِمثْآلا َو  َنیِنئاْخلا َو  َنیِفلاخُْملا َو  َنیِدناعُْملا َو  َنیرِّصَقُْملا و  یَلَع 

ِهیَبِقَع یلَع  ِْبلَْقنی  ْنَم  ْمُِکباقْعَأ َو  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  ُْتِلُتق  ْوَا  ُِّتم  ْنِإَفَأ  ُلُـسُّرلا ، ِیْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ِهَّللا  ُلوُسَر  ّینَا  ْمُکُرِذـْنُا  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
.ِِهْبلُص ْنِم  يْدلُو  ِهِدَْعب  ْنِم  َُّمث  ِرْکُّشلا ، ِْربَّصلِاب َو  ُفوُصْوَْملا  َوُه  ًاِیلَع  َّنِا  الأ َو  .َنیِرباَّصلا  َنیرِکاَّشلا  ُهَّللا  يِزْجیَس  ًائیَش َو  َهَّللا  َّرُضی  ْنَلَف 

َّنِا ٍساُحن ، ٍران َو  ْنِم  ٍظاوُِشب  ْمُکِیلَْتبی  ْمُکیَلَع َو  َطَخْسی  ْمُکَلَمَع َو  َِطبْحیَف  ِهَّللا  یَلَع  اوُّنُمَت  َْلب ال  ْمُکِمالْسِِإب ، یَلَع  اوُّنُمَت  ال  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 
.ِداصْرِْملِاَبل ْمُکَّبَر 

.َنوُرَْصنی ِهَمایِْقلا ال  َمْوی  ِراَّنلا َو  َیِلا  َنوُعْدی  ٌهَِّمئَا  يدَْعب  ْنِم  ُنوُکیَس  ُهَّنِا  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

.ْمُْهنِم ِنائیَرب  اَنَا  َهَّللا َو  َّنِا  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

ُباحْـصَا ْمُهَّنِا  ـالأ  .َنیرِّبَکَتُْملا  يَْوثَم  َْسِئَبل  ِراَّنلا َو  َنِم  ِلَفْـسَْألا  ِكْرَّدـلا  ِیف  ْمُهَعایْـشَا  ْمُهَعاـْبتَا َو  ْمُهَراـْصنَا َو  ْمُهَّنِا َو  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
!! ِِهتَفیحَص یف  ْمُکُدَحَا  ْرُْظنْیلَف  ِهَفیحَّصلا ،

: لاق

.هفیحصلا رمأ  مهنم - همذرش  ّالإ  سانلا - یلع  بهذف 

یلَع ٍِبئاغ َو  ٍرِضاح َو  ِّلُک  یلَع  ًهَّجُح  ِهِغیْلبَِتب  ُتِْرُما  ام  ُْتغََّلب  ْدَق  َو  ِهَمایِْقلا ، ِمْوی  یِلا  یبِقَع  یف  ًهَثارِو  ًهَماِما َو  اهُعَدَا  ّینِا  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
.ِهَمایِْقلا ِمْوی  یِلا  ََدلَْولا  ُِدلاْولا  َِبئاْغلا َو  ُرِضاْحلا  ِغِّلَبْیلَف  َْدلوی ، َْمل  ْوَأ  َِدلُو  ْدَهْشی ، َْمل  ْوَأ  َدِهَش  ْنَّمِم  ٍدَحَا  ِّلُک 

ُلِـسْری ُغُْرفی َو  ْنَم  ِنالَقَّثلا  اَهیَا  ْمَُکل  ُغُْرفیَـس  اهَدـْنِع  َو  َنیبِصَتْغُْملا ، َنیبِصاْغلا  ُهَّللا  َنََعل  الأ  ًاباِصتْغا ، ًاْکُلم َو  يدـَْعب  َهَمامِالا  َنُولَعْجیَـسَو 
.ِنارِصَْتنَت الَف  ٌساُحن  ٍران َو  ْنِم  ٌظاوُش  امُکیَلَع 

، ِبیَّطلا َنِم  َثیبَْخلا  َزیمی  یّتَح  ِهیَلَع  ُْمْتنَا  ام  یلَع  ْمُکَرَذِیل  ْنُکی  َْمل  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِا  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 
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.ِبیَْغلا یَلَع  ْمُکَِعلْطِیل  ُهَّللا  َناک  ام  َو 

.ُهَدْع ٌقِّدَصُم َو  ُهَّللا  يِدْهَْملا َو  َمامْإلا  اَهُکِّلَمُم  ِهَمایِْقلا َو  ِمْوی  َْلبَق  اِهبیذْکَِتب  اهُِکلْهُم  ُهَّللا  َِّالا َو  ٍهیْرَق  ْنِم  ام  ُهَّنِا  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

ُّمث َنیلَّوَْألا ، ِِکلُْهن  َْملَا  : » یلاعَت ُهَّللا  َلاق  .َنیرِخْآلا  ُِکلْهُم  َوُه  َو  َنیلَّوَْألا ، َکَلْهَا  ْدََقل  ُهَّللا  َو  َنیلَّوَْألا ، ُرَثْکَا  ْمُکَْلبَق  َّلَض  ْدَق  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
«. َنیبِّذَکُْمِلل ٍِذئَمْوی  ٌلی  َو  َنیمِرْجُْملِاب ، ُلَعْفَن  َِکلذَک  َنیرِخْآلا ، ُمُهُِعْبُتن 

ُهوُعیطَا اوُِملْـسَت َو  ِهِْرمَِأل  اوُعَمْـساَف  ِهیَدـَل ، یْهَّنلا  ِْرمَْألا َو  ُْملِعَف  .ِهِْرمَِأب  ُُهتیَهَن  ًاِیلَع َو  ُتْرَمَا  ْدَـق  َو  یناهَن ، ینَرَمَا َو  ْدَـق  َهَّللا  َّنِا  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
.ِِهلیبَس ْنَع  ُُلبُّسلا  ُمُِکب  ُقَّرَفَتَت  ِهِداُرم َو ال  یِلا  اوُریص  َو  اوُدِشُْرت ، ِهیْهَِنل  اوُهَْتنا  اوُدَتْهَت َو 

مهئادعأ تیبلا و  لهأ  ءایلوا 

ِّقَْحلا َو َیِلا  َنوُدْهی  يدُْهلا ، ُهَِّمئَا  ِِهْبلُص  ْنِم  يْدلُو  َُّمث  يدَْعب ، ْنِم  ِیلَع  َُّمث  ِهِعابِّتِاب ، ْمُکَرَمَا  يذَّلا  میقَتْسُْملا  ِهَّللا  ُطارِص  اَنَا  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 
.َنُولِدْعی ِِهب 

ْتَّمَع َو ْمَُهل  َو  َْتلََزن ، ِهَّللا  ْمِهیف َو  َْتلََزن َو  ِیف  لاق : و  اهرخآ ، یِلا  َنیَملاـْعلا »…  ِّبَر  ِهَّلل  ُدْـمَْحلا  ِمیحَّرلا ، ِناـمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » أرق ّمث 
.َنُوِبلاْغلا ُمُه  ِهَّللا  َبْزِح  َّنِا  الَا  َنُونَزْحی ، ْمُه  ْمِهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  َنیذَّلا ال  ِهَّللا  ُءاِیلْوَا  َِکئلُوا  ْتَّصَخ ، ْمُهاِیا 

.ًاروُرُغ ِلْوَْقلا  َفُرْخُز  ٍضَْعب  یِلا  ْمُهُضَْعب  یحوی  ِنیطایَّشلا  ُناوِْخا  َنوُواْغلا  ُءاهَفُّسلا  ُمُه  ْمُهَئادْعأ  َّنِا  الَا 

َُهلوُسَر َهَّللا َو  َّداح  ْنَم  َنوُّداوی  ِرِخْآلا  ِموْیلا  ِهَّللِاب َو  َنُونِمْؤی  ًامْوَق  ُدِـجَت  ال  : » َّلَجَوَّزَع َلاقَف  ِِهباتِک ، یف  ُهَّللا  ُمُهَرَکَذ  َنیذَّلا  ُمُهَئاِیلْوأ  َّنِا  ـالَأ 
.هیآلا رخآ  یِلا  َنامیْالا » ُمِِهبُوُلق  یف  َبَتَک  َِکئلُوا  ْمُهَتَریشَع ، ْوَا  ْمُهَناوِْخا  ْوَا  ْمُهَئاْنبَا  ْوَا  ْمُهَئابآ  اُوناک  َْول  َو 

: َلاقَف َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُمُهَفَص  َنیذَّلا َو  َنُونِمْؤُْملا  ُمُهَئاِیلْوَا  َّنِا  الَأ 

«. َنوُدَتْهُم ْمُه  ُْنمَْألا َو  ُمَُهل  َِکئلُوا  ٍْملُِظب  ْمُهَنامیا  اوُسَْبلی  َْمل  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  »

.اُوباتْری َْمل  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  ُمُهَئاِیلْوَا  َّنِا  الَأ 

َنُولُخْدی َنیذَّلا  ُمُهَئاِیلْوَا  َّنِا  الَا 
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.َنیِدلاخ اهُولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُکیَلَع  ٌمالَس  َنُولوُقی : ِمیلْسَّتلِاب  ُهَِکئالَْملا  ُمُهاَّقَلَتَت  َنینِمآ ، ٍمالَِسب  َهَّنَْجلا 

.ٍباسِح ِریَِغب  اهیف  َنُوقَزْری  ُهَّنَْجلا  ُمَُهل  ْمُهَئاِیلْوَا ، َّنِا  الَا 

.ًاریعَس َنْوَلْصی  َنیذَّلا  ُمُهَئادْعَا  َّنِا  الَا 

.ًاریفَز اَهل  َنْوَری  ُروُفَت َو  یِه  ًاقیهَش َو  َمَّنَهَِجل  َنوُعَمْسی  َنیذَّلا  ُمُهَئادْعَا  َّنِا  الَأ 

.هیآلا اهَتُْخا » ْتَنََعل  ٌهَُّما  ْتَلَخَد  امَّلُک  : » ْمِهیف ُهَّللا  َلاق  َنیذَّلا  ُمُهَئادْعَا  َّنِا  الَا 

اْنُلق اْنبَّذَکَف َو  ٌریذَن  انَءاج  ْدَـق  یَلب  اُولاق  ٌریذـَن ، ْمُِکتْای  َْملَا  اُهتَنَزَخ  ْمَُهلَاَس  ٌجْوَف  اهیف  یِْقُلا  امَّلُک  : » َّلَجَوَّزَع ُهَّللا  َلاق  َنیذَّلا  ُمُهَئادـْعَأ  َّنِا  الَأ 
: هلوق یلإ  ٍریبَک » ٍلالَض  یف  َِّالا  ُْمْتنَا  ْنِا  یَش ٍء ، ْنِم  ُهَّللا  َلََّزن  ام 

«. ِریعَّسلا ِباحْصَِأل  ًاقْحُسَف  الَا  »

.ٌریبَک ٌرْجَا  ٌهَرِفْغَم َو  ْمَُهل  ِبیَْغلِاب ، ْمُهَّبَر  َنْوَشْخی  َنیذَّلا  ُمُهَئاِیلْوَا  َّنِا  الَا 

.ِریبَْکلا ِرْجَْألا  ِریعَّسلا َو  َنَیب  ام  َناَّتَش  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

.ُهَّبَحَا ُهَّللا َو  ُهَحَدَم  ْنَم  ُّلُک  انِیل  َو َو  ُهَنََعل ، ُهَّللا َو  ُهَّمَذ  ْنَم  انُّوُدَع  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

.ُریشَْبلا ِیلَع  ُریذَّنلا َو  ّینِا  الَا و  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

.ٍداه ِیلَع  ٌرِْذنُم َو  ّینِا  الَأ و  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

.ییِصَو ِیلع  ِیبَن َو  ّینِا  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

ْنِم َنوُجُرْخی  ْمُه  ْمُهُدـِلاو َو  ّینِا  الَا َو  .ُهُدـْلُو  ِهِدـَْعب  ْنِم  ُهَِّمئَْألا  َو  يدـَْعب ، ْنِم  یِـصَْولا  ُمامِْإلا َو  یلِع  ٌلوُسَر َو  ّینِا  ـالَا َو  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
.ِِهْبلُص

يدهملا مامالا 

ُهَّنِا الَا  .اهُمِداه  ِنوُصُْحلا َو  ُِحتاف  ُهَّنِا  الَا  .َنیِملاَّظلا  َنِم  ُمِقَْتنُْملا  ُهَّنِا  الَأ  .ِنیّدلا  یَلَع  ُرِهاَّظلا  ُهَّنِا  الَا  .يِدـْهَْملا  َِمئاْقلا  اَّنِم  ِهَِّمئألا  َمَتاخ  َّنِا  الَا 
.اهیداه ِكْرِّشلا َو  ِلْهَا  ْنِم  ٍهَلیبَق  ِّلُک  ُِبلاغ 

.ِهَّللا ِنیِدل  ُرِصاَّنلا  ُهَّنِا  الَا  .ِهَّللا  ِءاِیلْوَِأل  ٍراث  ِّلُِکب  ُكِرْدُْملا  ُهَّنِا  الَا 

ِّلُک ُثِراو  ُهَّنِا  الَا  .ُهُراتُْخم  ِهَّللا َو  ُهَریِخ  ُهَّنِا  الَا  .ِِهلْهَِجب  ٍلْهَج  يذ  َّلُک  ِِهلْضَِفب َو  ٍلْضَف  يذ  َّلُک  ُمِسی  ُهَّنِا  الَا  .ٍقیمَع  ٍرَْحب  ْنِم  ُفاَّرَْغلا  ُهَّنِا  الَا 
.ٍمْهَف ِّلُِکب  ُطیحُْملا  ٍْملِع َو 
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ُدیَشُْملا َّلَجَوَّزَع َو  ِهِّبَر  ْنَع  ُِربْخُْملا  ُهَّنِا  الَا 
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.ِهَیِلا ُضَّوَفُْملا  ُهَّنِا  الَا  .ُدیدَّسلا  ُدیشَّرلا  ُهَّنِا  الَا  .ِِهتایآ  ِْرمَِأل 

.ُهَْدنِع َِّالا  َرُون  ُهَعَم َو ال  َِّالا  َّقَح  ُهَدَْعب َو ال  َهَّجُح  ًهَّجُح َو ال  یقاْبلا  ُهَّنِا  الَا  .ِهیَدی  َنَیب  ِنوُرُْقلا  َنِم  َفَلَس  ْنَم  ِِهب  َرََّشب  ْدَق  ُهَّنِا  الَا 

.ِِهتِینالَع ِهِّرِس َو  یف  ُُهنیمَا  َو  ِهِْقلَخ ، یف  ُهُمَکَح  َو  ِهِضْرَا ، یف  ِهَّللا  ِیل  ُهَّنِا َو  الَا َو  .ِهیَلَع  َروُْصنَم  َُهل َو ال  َِبلاغ  ُهَّنِا ال  الَا 

هعیبلا رمأل  دیهمتلا 

.يدَْعب ْمُکُمِهْفی  ِیلَع  اذه  َو  ْمُُکتْمَْهفَا ، ْمَُکل َو  ُْتنَیب  ْدَق  ّینإ  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

.يدَْعب ِِهتَقَفاصُم  َُّمث  ِِهب ، ِراْرقِْإلا  ِِهتَعَیب َو  یلَع  یتَقَفاصُم  یِلا  ْمُکوُعْدَا  یتَبْطُخ  ِءاضِْقنا  َْدنِع  ّینِا  الَا َو 

ِهَّللاُدی َهَّللا ، َنوُعیابی  امَّنِا  َکَنوُعیابی  َنیذَّلا  َّنِا   » .َّلَج َّزَع َو  ِهَّللا  ِنَع  َُهل  ِهَعیَْبلِاب  ْمُکُذِخآ  انَا  َو  ینَعیاب ، ْدَـق  ِیلَع  َهَّللا َو  ُْتعیاب  ْدَـق  ّینِا  الَا َو 
«. ًامیظَع ًارْجَا  ِهیتْؤیَسَف  َهَّللا  ُهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفْوَا  ْنَم  َو  ِهِسْفَن ، یلَع  ُثُْکنی  امَّنِاَف  َثَکَن  ْنَمَف  .ْمِهیدیَا  َقْوَف 

تامّرحملا تابجاولا و  مارحلا ، لالحلا و 

.هیآلا امِِهب » َفَّوَّطی  ْنَا  ِهیَلَع  َحانُج  الَف  َرَمَتْعا  ِوَا  َتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  ، » ِهَّللا ِِرئاعَش  ْنِم  َهَرْمُْعلا  َّجَْحلا َو  َّنِا  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

.اوُرَقَْتفا اوُرََتب َو  َِّالا  ُْهنَع  اوُفَّلَخَت  َو ال  اوُرِْشبُا ، اْوَنْغَتْسا َو  َِّالا  ٍتَیب  ُلْهَا  ُهَدَر  امَف َو  َتیَْبلا ، اوُّجِح  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

.ُهَلَمَع َفَنْأَتْسا  ُُهتَّجَح  ْتَضَْقنا  اَذِاَف  َِکلذ ، ِِهْتقَو  یِلا  ِِهْبنَذ  ْنِم  َفَلَس  ام  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  َِّالا  ٌنِمُْؤم  ِِفقْوَْملِاب  َفَقَو  ام  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

.َنینِسْحُْملا َرْجَا  ُعیضی  ُهَّللا ال  ْمِهیَلَع َو  ٌهَفَّلَُخم  ْمُُهتاقَفَن  َنُوناعُم َو  ُجاَّجُْحلا  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

.ٍعْالِقا ٍَهبْوَِتب َو  َِّالا  ِدِهاشَْملا  ِنَع  اُوفِرَْصنَت  َو ال  ِهُّقَفَّتلا ، ِنیّدلا َو  ِلامَِکب  َتیَْبلا  اوُّجِح  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

ٌنیَبُم ْمُکِیلَو َو  ِیلَعَف  ُْمتیـسَن  ْوَا  ُْمتْرَّصَقَف  ُدَـمَْألا  ُمُکیَلَع  َلاط  ْنإَف  َّلَجَوَّزَع ، ُهَّللا  ُمُکَرَمَا  امَک  َهاـکَّزلا  اُوتآ  َهـالَّصلا َو  اوُمیقَا  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
ُْهنَع َو َنُولَأسَت  اِمب  ْمُکَنوُِربْخی  یتیِّرُذ  ْنِم  ُُفلْخَت  ْنَم  َوُه َو  َو  ُْهنِم ، اَنَا  یّنِم َو  ُهَّنِا  .ِهِْقلَخ  َنیمَا  يدَْعب  ْمَُکل  َّلَجَوَّزع  ُهَّللا  ُهَبَـصَن  يذَّلا  ْمَُکل ،

.َنوُمَْلعَت ام ال  ْمَُکل  َنُونیَبی 

َهَعیَْبلا َذُـخآ  ْنَا  ُتِْرمُاَف  ٍدِـحاو ، ٍماقَم  یف  ِمارَْحلا  ِنَع  یِْهنَا  ِلالَْحلِاب َو  َُرمآَف  اـمُهَفِّرَُعا  امُهیِـصُْحا َو  ْنَا  ْنِم  ُرَثْکَا  َمارَْحلا  َلـالَْحلا َو  َّنِا  ـالَا 
ِءایِصْوَْألا َنینِمْؤُْملاِریمَا َو  ِیلَع  یف  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ِنَع  ِِهب  ُْتئِج  ام  ِلُوبَِقب  ْمَُکل  َهَقْفَّصلا  ْمُْکنِم َو 
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.یضْقی ُرِّدَقی َو  يذَّلا  َهَّللا  یَْقلی  ٍمْوی  یِلا  يِدْهَْملا  اهُِمتاخ  ًهَِمئاق ، ْمِهیف  ًهَماِما  ُْهنِم  یّنِم َو  ْمُه  َنیذَّلا  ِهِدَْعب  ْنِم 

ُهوُظَفْحا َِکلذ َو  اوُرُکْذاَف  الَا  .ْلِّدـَبُا  َْمل  َِکلذ َو  ْنَع  ْعِجْرَا  َْمل  ّینِإَف  ُْهنَع  ْمُُکتیَهَن  ٍمارَح  ُّلُک  ِهیَلَع َو  ْمُُکْتَللَد  ٍلالَح  ُّلُک  َو  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
.ُهوُریَُغت ُهُولِّدَُبت َو ال  َو ال  ِِهب ، اْوَصاوَت  َو 

.ِرَْکنُْملا ِنَع  اْوَْهنا  ِفوُْرعَْملِاب َو  اوُُرمْأ  َهاکَّزلا َو  اُوتآ  َهالَّصلا َو  اوُمیقَاَف  الَا  َلْوَْقلا : ُدِّدَُجا  ّینِا  الَا َو 

َنِم ٌْرمَا  ُهَّنإف  ِِهتََفلاُخم ، ْنَع  ُهْوَْهنَت  یّنَع َو  ِِهلُوبَِقب  ُهوُُرمْأَـت  ْرُـضْحی َو  َْمل  ْنَم  ُهوُغِّلَُبت  یلْوَق َو  یِلا  اوُهَْتنَت  ْنَا  ِفوُْرعَْملاـِب  ِْرمَأـْلا  َْسأَر  َّنِا  ـالَا َو 
.ٍموُصْعَم ٍماِما  َعَم  َِّالا  ٍرَْکنُم  ْنَع  یْهَن  ٍفوُْرعَِمب َو ال  َْرمَا  یّنِم و ال  َّلَجَوَّزَع َو  ِهَّللا 

ًهِیقاب ًهَِملَک  اهَلَعَجَو  : » ِِهباتِک یف  ُهَّللا  ُلوُقی  ُثیَح  ُْهنِم ، یّنِم َو  ْمُهَّنإ  ْمُُکْتفَّرَع  َو  ُهُدـْلُو ، ِهِدـَْعب  ْنِم  َهَِّمئَْألا  َّنَا  ْمُُکفِّرَعی  ُنآْرُْقلا  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
: ُْتُلق و  ِِهبِقَع ،» یف 

«. امِِهب ُْمتْکَّسَمَت  ْنِا  ام  اوُّلِضَت  َْنل  »

«. ٌمیظَع ٌءیَش  ِهَعاَّسلا  ََهلَْزلَز  َّنِا  : » َّلَجَوَّزَع ُهَّللا  َلاق  امَک  َهَعاَّسلا  اوُرَذْحا  َو  يْوقَّتلا ، يْوقَّتلا ، ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

َبیُثا ِهَنَـسَْحلِاب  َءاج  ْنَمَف  .َباقِْعلا  َباوَّثلا َو  َنیَملاْعلا َو  ِّبَر  يَدـی  َنَیب  َهَبَـساحُْملا  َنیزاوَْملا َو  َباسِْحلا َو  َداـعَْملا َو  َتاـمَْملا َو  اوُرُکُْذا 
.ٌبیصَن ِنانِْجلا  ِیف  َُهل  َسیَلَف  ِهَئیَّسلِاب  َءاج  ْنَم  اهیَلَع َو 

هیمسر هروصب  هعیبلا 

اِمب َراْرقِْإلا  ُمُِکتَنِْـسلَا  ْنِم  َذُخآ  ْنَا  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ِینَرَمَا  ْدَق  َو  ٍدِحاو ، ٍْتقَو  یف  ٍدِـحاو  ٍّفَِکب  ینوُِقفاُصت  ْنَا  ْنِم  ُرَثْکَا  ْمُکَّنِا  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
.ِِهْبلُص ْنِم  یتیِّرُذ  َّنَا  ْمُُکتْمَلْعَا  ام  یلَع  ُْهنِم ، یّنِم َو  ِهَِّمئَْألا  َنِم  ُهَدَْعب  َءاج  ْنَِمل  َو  َنینِمْؤُْملاِریمَا ، ِیلَِعل  ُتْدَّقَع 

ْتَدـِلُو ْنَم  نینمؤملاریما َو  ِیلَع  انِماِما  ِْرمَا  یف  َکِّبَر  انِّبَر َو  ْنَع  َْتغََّلب  اِمل  َنوُداـْقنُم  َنوُضار  َنوُعیطُم  َنوُعِماـس  اَّنإ  : » ْمُکِعَمْجَأـِب اُولوُقَف 
.ِهَِّمئَْألا َنِم  ِِهْبلُص  ْنِم 
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.انیدیَا اِنتَنِْسلَا َو  انِسُْفنَا َو  اِنبُولُِقب َو  َِکلذ  یلَع  َکُعیاُبن 

ِدـْهَْعلا َو ال ِنَع  ُعِجَْرن  َو ال  ُباتَْرن ، ُدَـحَْجن َو ال  ُّکُشَن َو ال  ـال  َو  ُلِّدَُـبن ، ـال  ُریَُغن َو  ـال  ُثَْعُبن و  ِهیَلَع  ُتوُمَن َو  ِهیَلَع  ییَْحن َو  َکـِلذ  یلع 
.َقاثیْملا ُضُْقنَن 

ُهَّللا ُهَبَـصَن  ْنَم  ِنیَـسُْحلا َو  ِنَسَْحلا َو  ُهَدـَْعب ، ِهِدـْلُو  ْنِم  َکـِتیِّرُذ  ْنِم  َتْرَکَذ  َنیذَّلا  ِهَِّمئَأـْلا  نینمؤـملاریما َو  ِیلَع  یف  ِهَّللا  ِظـْعَِوب  اـنَتْظَعَو 
َو ال ِِهناِسِلب ، َّرَقَا  ْدَقَف  َِّالا  ِهِدِیب َو  اهَکَرْدَا  ْنَم  .انیدیَا  انِریامَض َو  اِنتَنِْسلَا َو  انِسُْفنَا َو  اِنبُوُلق َو  ْنِم  اَّنِم ، ٌذوُخْأَم  ْمَُهل  ُقاثیْملا  ُدْهَْعلاَف َو  .امُهَدَْعب 

َهَّللا ُدِهُْـشن  َو  انیلاهَا ، انِدالْوَا َو  ْنِم  یـصاْقلا  یناَّدـلا َو  َْکنَع  َکـِلذ  يّدَُؤن  ُنَْحن  .ًـالَوِح  انِـسُْفنَا  ْنِم  ُهَّللا  يَری  ـال  ًالَدـَب َو  َِکلذـِب  یغَْتبَن 
« .ٌدیهَش ِِهب  انیَلَع  َْتنَا  ًادیهَش َو  ِهَّللِاب  یفَک  َِکلِذب َو 

ْنَم َو  اهیَلَع ،» ُّلِضی  امَّنِاَف  َّلَض  ْنَم  ِهِسْفَِنلَف َو  يدَـتْها  ِنَمَف  ، » ٍسْفَن ِّلُک  َهِیفاخ  ٍتْوَص َو  َّلُـک  ُمَْلعی  َهَّللا  َّنِاَـف  َنُولوُقَت ؟ اـم  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
«. ْمِهیدیَا َقْوَف  ِهَّللا  ُدی  ، » َهَّللا ُعیابی  امَّنِاَف  َعیاب 

.ًهِیقاب ًهَِملَک  ِهَرِخْالا  اْینُّدـلا َو  ِیف  ْمُْهنِم  َهَِّمئَْألا  َنیَـسُْحلا َو  َنَسَْحلا َو  َنینِمْؤُْملاَریمأ َو  ًاِیلَع  اوُعیاب  ینوُعیاـب َو  َهَّللا َو  اوُعیاـبَف  ِساَّنلا ، َرِـشاعَم 
«. ًامیظَع ًارْجَا  ِهیتْؤیَسَف  َهَّللا  ُهیَلَع  َدَهاع  اِمب  یفْوَا  ْنَم  ِهِسْفَن َو  یلَع  ُثُْکنی  امَّنِاَف  َثَکَن  ْنَمَو  ، » یف ْنَم َو  ُمَحْری  َرَدَغ َو  ْنَم  ُهَّللا  ُِکلْهی 

: اُولُوق َو  َنینِمْؤُْملا ، ِهَْرمِِاب  ِیلَع  یلَع  اوُمِّلَس  ْمَُکل َو  ُْتُلق  يذَّلا  اُولُوق  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

: اُولُوق َو  ُریصَْملا ،» َکَیِلا  انَّبَر َو  َکَناْرفُغ  انْعَطَا  انْعِمَس َو  »

.هیآلا ُهَّللا » اَنادَه  ْنَا  الَْول  يِدَتْهَِنل  اَّنُک  ام  اذِهل َو  انادَه  يذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  »

اهیِصُْحا ْنَا  ْنِم  ُرَثْکَأ  ِنآْرُْقلا - ِیف  اَهلَْزنَا  ْدَق  َو  َّلَجَوَّزَع - ِهَّللا  َْدنِع  ٍِبلاطیبَا  ِْنب  ِیلَع  َِلئاضَف  َّنِا  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 
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.ُهُوقِّدَصَف اهَفَرَع  اِهب َو  ْمُکَأَْبنَا  ْنَمَف  ٍدِحاو ، ٍماقَم  یف 

.ًامیظَع ًازْوَف  َزاف  ْدَقَف  ْمُُهتْرَکَذ  َنیذَّلا  َهَِّمئَْألا  ًاِیلَع َو  َُهلوُسَر َو  َهَّللا َو  ِعِطی  ْنَم  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

.ِمیعَّنلا ِتاَّنَج  یف  َنوُِزئاْفلا  ُمُه  َِکئلُوا  َنینِمْؤُْملا  ِهَْرمِِإب  ِهِْمیلْسَّتلا  ِِهتالاُوم َو  ِِهتَعیابُم َو  یِلا  َنوُِقباَّسلا  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

.ًائیَش َهَّللا  َّرُضی  ْنَلَف  ًاعیمَج  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  ُْمْتنَا َو  اوُرُفْکَت  ْنِإَف  ِلْوَْقلا ، َنِم  ْمُْکنَع  ِِهب  ُهَّللا  یضْری  ام  اُولُوق  ِساَّنلا ، َرِشاعَم 

.َنیَملاْعلا ِّبَر  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َو  َنیِرفاْکلا ، َنیدِحاْجلا  یَلَع  ْبِضْغا  ُتْرَمَا َو  ُتیَّدَا َو  اِمب  َنینِمْؤُْمِلل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا 

مخ ریدغ  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هبطخ  همجرت  لماک  نتم 

یهلا يانث  دمح و   1

يراصنا رقاب  دمحم  ریدغ ص 55  هباطخ 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

دوخ هطلس  تردق و  رد  .تسا  کیدزن  دوخ  ندوب  درف  ییاه و  نت  رد  و  هبترم ، دنلب  دوخ  یگناگی  رد  هک  ار  ییادخ  ساپـس  دمح و 
اب ار  تاقولخم  همه  و  تسا ، دوخ  ياج  رد  هک  یلاح  رد  دراد  هطاحا  زیچ  همه  هب  وا  ملع  .تسا  میظع  دوخ  ناـکرا  رد  تلـالج و  اـب 

.دوب دهاوخ  شیاتس  دروم  نانچمه  هدوب و  ساپس  دروم  هشیمه  .دراد  هرطیس  تحت  دوخ  ناهرب  تردق و 

.ددرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  يراک  ره  تسوا و  هدننادرگ  زاب  وا و  هدننک  ادتبا  .تسین  ینتفر  نیب  زا  هک  یتمظع  بحاص 

اهنیمز و نارمکح  هناگی  نیمز ) زا  هیانک   ) اه هدرتسگ  هدننک  نهپ  و  كالفا ) اهنامسآ و  زا  هیانک   ) اه هدش  هدرب  الاب  هدنروآ  دوجو  هب 
هچنآ ره  رب  هدننک  فطل  هدرک و  قلخ  هچنآ  همه  رب  هدننک  لضفت  حور ، هکئالم و  راگدرورپ  هدش ، حیبست  هزنم و  كاپ و  اهنامـسآ ،

.دننیب یمن  ار  وا  اهمشچ  یلو  تسوا  رظن  ریز  یمشچ  ره  .تسا  هدروآ  دوجو  هب 

رب دوخ  تمعن  اب  هتفرگ و  ارف  ار  زیچ  همه  وا  تمحر  .تسا  هدننک  لمحت  رابدرب و  هدننک و  مرک 
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.دزرو یمن  تردابم  دننآ  قحتسم  هک  شباذع  زا  هچنآ  هب  و  دنک ، یمن  هلجع  دوخ  نتفرگ  ماقتنا  رد  .تسا  هدراذگ  تنم  اهنآ  همه 

تسار وا  .دوش  یمن  هبتـشم  وا  رب  اه  یفخم  دنام و  یمن  یفخم  وا  رب  اهناهنپ  دناد و  یم  ار  ریامـض  دمهف و  یم  ار  اه  هریرـس  اهنطاب و 
دوـجو هب  تـسوا  .تـسین  یئیـش  وا  دـننام  و  يزیچ ، ره  رب  تردـق  يزیچ و  ره  رد  توـق  زیچ و  هـمه  رب  هـبلغ  يزیچ و  ره  رب  هطاـحا 

تزع و اب  هک  وا  زج  ییادخ  تسین  .تسا  مئاق  لدـع  طسق و  هب  تسا و  هدـنز  مئاد و  .دوبن  يزیچ  هک  یماگنه  زیچ )  ) ئیـش هدـنروآ 
.تسا میکح 

یمن سکچیه  .تسا  هاگآ  هدننک و  فطل  وا  دنک و  یم  كرد  ار  اهمـشچ  وا  یلو  دـننک  كرد  ار  وا  اهمـشچ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب 
زع و دنوادخ  دوخ  هچنآ  هب  رگم  دبای  یمن  تسد  راکشآ  رس و  زا  وا  یگنوگچ  هب  سکچیه  و  دبای ، هار  وا  تفـص  هب  ندید  هب  دناوت 

.تسا هدرک  ییامنهار  لج 

ار تیدـبا  شرون  هک  وا  .تسا  هدرک  رپ  ار  راگزور  وا  ندوب  هزنم  یکاـپ و  سدـق و  هک  ییادـخ  تسوا  هک  وا  يارب  مهد  یم  یهاوگ 
شریبدت رد  درادن و  کیرـش  شریدقت  رد  دنک و  یم  ارجا  يا  هدـننک  تروشم  تروشم  نودـب  ار  شروتـسد  هک  وا  .تسا  هتفرگ  ارف 

.دوش یمن  کمک 

هب جایتحا  نودب  تمحز و  نودب  یـسک و  زا  کمک  نودب  هدرک  قلخ  هچنآ  هدومن و  ریوصت  یلاثم  هنومن و  نودب  هدرک  داجیا  هچنآ 
.دندش رهاظ  سپ  درک  قلخ  دندمآ و  دوجو  هب  سپ  درک  داجیا  ار  اهنآ  .تسا  هدرک  قلخ  هلیح  رکف و 

وا راک  مکحم و  وا  تعنص  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک  ییادخ  تسوا  سپ 
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.ددرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  اهراک  هک  يا  هدننک  مرک  دنک و  یمن  ملظ  هک  یلداع  تسا ، ابیز 

هدـش و لـیلذ  وا  تزع  لـباقم  رد  زیچ  همه  هدرک و  عضاوت  وا  تمظع  لـباقم  رد  زیچ  همه  هک  ییادـخ  تسوا  هک  مهد  یم  تداـهش 
.دنا هدش  عضاخ  وا  تبیه  ربارب  رد  زیچ  همه  هدروآ و  دورف  میلست  رس  وا  تردق  ربارب  رد  زیچ  همه 

يور رب  ار  بش  .دنتسه  تکرح  رد  هدش  نییعت  نامز  اب  همه  هک  هام ، باتفآ و  هدننک  رخـسم  كالفا و  هدننادرگ  ناهاشداپ و  هاشداپ 
هدننک كاله  و  دانع ، اب  يوگروز  ره  هدننک  مه ش  رد  .دور  یم  نآ  یپ  رد  تعرـس  هب  هک  دنادرگ  یم  بش  يور  رب  ار  زور  زور و 

.درمتم چیپرس و  ناطیش  ره 

.تسین ییاتمه  چـیه  وا  يارب  دـیاز و  یمن  هدـشن و  هدـیئاز  .تسا  زاین  یب  اـتکی و  .تسا  هدوبن  یـضراعم  وا  هارمه  يدـض و  وا  يارب 
سپ دناد  یم  و  دیامن ، یم  ردقم  سپ  دنک  یم  هدارا  و  دناسر ، یم  ماجنا  هب  سپ  دـهاوخ  یم  .تمظع  اب  راگدرورپ  هناگی و  يادـخ 

دنک و یم  کیدزن  دنایرگ ، یم  دنادنخ و  یم  دیامن ، یم  ینغ  دـنک و  یم  ریقف  دـنک ، یم  هدـنز  دـناریم و  یم  .دروآ  یم  هرامـش  هب 
ره رب  وا  تسوا و  تسد  هب  ریخ  .تسوا  يارب  ساپـس  دـمح و  وا و  نآ  زا  یهاشداپ  .دـیامن  یم  اطع  دـنک و  یم  عنم  دـیامن ، یم  رود 

.تسا رداق  يزیچ 

اطع رایـسب  اعد ، هدـننک  تباجا  .تسا  هدـنزرمآ  تزع و  اب  هک  وا  زج  ییادـخ  تسین  .درب  یم  ورف  بش  رد  ار  زور  زور و  رد  ار  بش 
یمن رجضنم  ار  وا  ناهاوخداد  دایرف  و  دوش ، یمن  لکشم  وا  رب  يرما  چیه  هک  رـشب ، نج و  راگدرورپ  اهـسفن و  هدنرامـش ي  هدننک ،

وا ناگدننک ش  رارصا  رارصا  و  دنک ،
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.نیملاع راگدرورپ  نینمؤم و  رایتخا  بحاص  ناراگتسر و  هدننک  قفوم  نیحلاص و  هدنرادهگن  .دنک  یمن  هتسخ  ار 

.دنیوگ ساپس  رکش و  هک  یلاح  ره  رد  ار  وا  هک  تسا  قحتسم  هدرک  قلخ  هچنآ  ره  زا  هک  ییادخ 

لاـح رد  هچ  تدـش و  لاـح  رد  هچ  يراـتفرگ ، رد  هچ  شیاـسآ و  رد  هچ  میاـمن ، یم  رکـش  اـمئاد  میوگ و  یم  رایـسب  ساپـس  ار  وا 
هب میامن و  یم  تعاطا  مهد و  یم  شوگ  ار  وا  تاروتـسد  .مروآ  یم  نامیا  شناربمایپ  شیاهباتک و  شا و  هکئالم  وا و  هب  شمارآ و 
زا سرت  وا و  تعاطا  رد  تبغر  ناونع  هب  موش  یم  میلـست  وا  تاردـقم  لـباقم  رد  مزرو و  یم  ترداـبم  دـنک  یم  یـضار  ار  وا  هچنآ 

(. دنک یمن  ملظ  ینعی   ) میرادن سرت  مه  وا  ملظ  زا  دوب و  ناما  رد  وا  رکم  زا  ناوت  یمن  هک  ییادخ  تسوا  هک  ارچ  وا ، تبوقع 

مهم یبلطم  يارب  یهلا  نامرف   2

یحو نم  هب  هچنآ  و  يراـگدرورپ ، هب  وا  يارب  مهد  یم  تداهـش  و  وا ، یگدـنب  ناونع  هب  دوخ  سفن  رب  دـنوادخ  يارب  منک  یم  رارقا 
دنچ ره  دنک  عفد  ار  نآ  دناوتن  سکچیه  هک  دیآ  دورف  نم  رب  وا  زا  یباذع  مهدـن  ماجنا  رگا  ادابم  هکنآ  سرت  زا  میامن  یم  ادا  هدومن 
قح رد  هچنآ  رگا  هک  هدومرف  مالعا  نم  هب  دنوادخ  اریز  وا  زج  ییادخ  تسین  دشاب  صلاخ  وا  یتسود  ددنب و  راکب  یمیظع  هلیح  هک 

هدننک تیافک  ادخ  هدومن و  تنامض  ار  مدرم  رـش  زا  ظفح  نم  يارب  و  ما ، هدناسرن  ار  وا  تلاسر  منکن  غالبا  هدومن  لزان  نم  رب  یلع 
.تسا میرک  و 

: تسا هدرک  یحو  نینچ  نم  هب  دنوادخ 

یبا نب  یلعل  هفالخلا  یف  ینعی  یلع  یف  کبر  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »
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« سانلا نم  کمصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نإ  بلاط و 

یهدن ماجنا  رگا  بلاط و  یبا  نب  یلع  تفالخ  ینعی  یلع ، هرابرد  هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  نک  غالبا  ربمایپ  يا  »
«. دنک یم  ظفح  مدرم  زا  ار  وت  دنوادخ  و  يا ، هدناسرن  ار  وا  تلاسر 

یم ناـیب  امـش  يارب  ار  هیآ  نیا  لوزن  ببـس  نم  و  ما ، هدرکن  یهاـتوک  هدرک  لزاـن  نم  رب  دـنوادخ  هچنآ  ندـناسر  رد  نم  مدرم ، يا 
: منک

عامتجا لحم  نیا  رد  هک  درک  رومأم  ارم  تسا  مالس  وا  هک  مراگدرورپ  مالـس  دنوادخ  فرط  زا  دش و  لزان  نم  رب  هبترم  هس  لیئربج 
نم زا  دعب  ماما  متما و  رب  نم  نیشناج  نم و  یصو  نم و  ردارب  بلاط  یبا  نب  یلع   » هک منک  مالعا  یهایس  دیفس و  رهرب  مزیخ و  اپ  هب 
ادخ زا  دعب  امش  رایتخا  بحاص  وا  تسین و  نم  زا  دعب  يربمایپ  هکنیا  زج  تسا  یسوم  هب  نوراه  تبسن  دننامه  نمب  وا  تبـسن  .تسا 

: تسا هدرک  لزان  نم  رب  شباتک  زا  يا  هیآ  دروم  نیا  رد  دنوادخ  و  تسا ،» شلوسر  و 

« نوعکار مه  هاکزلا و  نوتؤی  هالصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  »

یم تاکز  عوکر  لاح  رد  دـنراد و  یم  اپ  هب  ار  زامن  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  دنتـسه و  شلوسر  ادـخ و  امـش  راـیتخا  بحاـص  »
« دنهد

.دنک یم  دصق  ار  لج  زع و  دنوادخ  لاح  ره  رد  هداد و  تاکز  عوکر  لاح  رد  هتـشاد و  اپ  هب  ار  زامن  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  و 
یمک زا  اریز  درادب ، فاعم  مهم  نیا  غالبا  زا  ارم  ات  دهاوخب  ادخ  زا  هک  مدرک  تساوخرد  لیئربج  زا  نم  مدرم ، يا 
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رد دـنوادخ  هک  یناسک  مراد ، عالطا  مالـسا  ناگدـننک  هرخـسم  ياـه  هلیح  ناگدـننک و  تمـالم  داـسفا  نیقفاـنم و  يداـیز  نیقتم و 
رد دنرامش  یم  لهس  ار  راک  نیا  تسین و  ناشیاهبلق  رد  هچنآ  دنیوگ  یم  ناشنابز  اب  هک  تسا  هدرک  فیـصوت  نینچ  ار  نانآ  شباتک 

هدنهد شوگ  « ) نذا  » ارم هک  اجنآ  ات  دنا  هدرک  تیذا  ارم  اهراب  نیقفانم  هکنیا  رطاخ  هب  نینچمه  تسا و  میظع  دنوادخ  دزن  هک  یلاح 
وا و لیامت  وا و  هب  نم  هجوت  نم و  اب  یلع )  ) وا رایسب  تمزالم  رطاخ  هب  متـسه  نینچ  نم  هک  دندرک  نامگ  و  دندیمان ، یفرح ) ره  رب 

: درک لزان  نینچ  هراب  نیا  رد  لج  زع و  دنوادخ  هکنآ  ات  نم ، زا  شلوبق 

 …« نینمؤملل نمؤی  هللااب و  نمؤی  مکل ، ریخ  نذا  هنأ  نومعزی  نیذلا  یلع  نذا  لق  نذأ  وه  نولوقی  یبنلا و  نوذؤی  نیذلا  مهنم  «و 

تسا شوگ  وگب : تسا ، یفرح ) ره  رب  هدنهد  شوگ  « ) نذا  » وا دنیوگ  یم  دننک و  یم  تیذا  ار  ربمایپ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  زا  «و 
عضاوت راهظا  نینمؤم  لباقم  رد  دروآ و  یم  نامیا  ادخ  هب  تساریخ ، امـش  يارب  تسا و  نذا »  » وا دننک  یم  نامگ  هک  یناسک  دض  رب 

«. دیامن یم  مارتحا  و 

رگا و  میامن ، یم  منک  هراشا  اهنآ  صخـش  هب  مهاوخب  رگا  و  مناوت ، یم  مربب  مان  ار  نذا )  ) تبـسن نیا  ناگدـنیوگ  مهاوخب  نم  رگا  و 
.ما هدرک  راتفر  يراوگرزب  اب  نانآ  راک  رد  نم  مسق  ادخ  هب  یلو  مناوت ، یم  منک  یفرعم  ار  اهنآ  مئالع  اب  مهاوخب 

.میامن غالبا  هدرک  لزان  نم  رب  یلع  قح  رد  هچنآ  رگم  دوش  یمن  یضار  نم  زا  دنوادخ  اهنیا ، همه  زا  دعب 

: دندومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ترضح  سپس 

قح یف  کبر  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  »
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« سانلا نم  کمصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نإ  یلع و 

ار وت  دنوادخ  و  يا ، هدناسرن  ار  وا  تلاسر  یهدن  ماجنا  رگا  هدش و  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  زا  یلع  قح  رد  هچنآ  ناسرب  ربمایپ  يا  »
«. دنک یم  ظفح  مدرم  زا 

مالسلا مهیلع  ماما  هدزاود  تماما  تیالو و  یمسر  نالعا   3

هک هداد  رارق  یماما  رایتخا و  بحاـص  امـش  يارب  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـینادب  و  دـیمهفب ، دـینادب و  وا  هراـبرد  ار  بلطم  نیا  مدرم ، يا 
رب و  یبرع ، یمجع و  رب  و  يرهش ، ییاتسور و  رب  و  یکین ، هب  نانآ  نیعبات  رب  راصنا و  نیرجاهم و  رب  تسا  هدومن  بجاو  ار  شتعاطا 
وا رما  لمع و  دروم  وا  مالک  هدـنوش و  ارجا  وا  مکح  یتسرپ  اتکی  ره  رب  .هایـس  دیفـس و  رب  و  کـچوک ، گرزب و  رب  و  هدـنب ، دازآ و 

.تسا یهلا  تمحر  دروم  دـیامن  قیدـصت  ار  وا  دـشاب و  وا  عباـت  سک  ره  و  تسا ، نوعلم  دـنک  تفلاـخم  وا  اـب  سک  ره  .تسا  ذـفان 
.تسا هدیزرمآ  دنک  تعاطا  ار  وا  دونشب و  وا  زا  هک  ار  سک  ره  ار و  وا  دنوادخ 

دنوادـخ رما  لباقم  رد  دـینک و  تعاطا  دیونـشب و  سپ  میتسیا ، یم  اـپ  هب  یعاـمتجا  نینچ  رد  هک  تسا  يراـب  نیرخآ  نیا  مدرم ، يا 
دنوادـخ زا  دـعب  و  تسا ، امـش  دوبعم  امـش و  رایتخا  بحاـص  لـج  زع و  دـنوادخ  هک  ارچ  دـیروآ ، دورف  میلـست  رـس  ناـتراگدرورپ 

زا دعب  و  تسا ، دنوادخ  رما  هب  امش  ماما  امش و  رایتخا  بحاص  یلع  نم  زا  دعب  و  هداد ، رارق  بطاخم  ار  امش  هک  شربمایپ  شلوسر و 
.درک دیهاوخ  تاقالم  ار  شلوسر  ادخ و  هک  يزور  ات  تسوا  نادنزرف  زا  نم  لسن  رد  تماما  وا 

تسین یلالح 
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امش رب  ناماما )  ) نانآ شلوسر و  ادخ و  هچنآ  رگم  تسین  یمارح  و  دنشاب ، هدرک  لالح  ناماما )  ) نانآ شلوسر و  ادخ و  هچنآ  رگم 
هب شمارح  لالح و  شباتک و  زا  مراگدرورپ  هچنآ  و  تسا ، هدناسانش  نم  هب  ار  مارح  لالح و  لج  زع و  دنوادخ  .دنشاب  هدرک  مارح 

.ما هدرپس  وا  هب  هتخومآ  نم 

ار یملع  ره  تسا و  هدرک  عمج  نم  رد  ار  نآ  دنوادخ  هکنآ  رگم  تسین  یملع  چیه  .دـیهد  تلیـضف  نارگید ) رب   ) ار یلع  مدرم ، يا 
هک نیبـم » ماـما   » تسوا .ما  هتخومآ  یلع  هب  ار  نآ  هکنآ  رگم  تسین  یملع  چـیه  و  ما ، هدومن  عـمج  نیقتملا  ماـما  رد  ما  هتخوـمآ  هک 

: تسا هدرک  رکذ  سی  هروس  رد  دنوادخ 

« نیبم مامإ  یف  هانیصحا  ءییش  لک  «و 

«. میدرک عمج  نیبم  ماما  رد  ار  يزچ  ره  «و 

قح هب  هک  تسوا  .دـینزن  زاب  رـس  وا  تیـالو  زا  دـینادرگم و  رب  يور  وا  زا  و  دـیوشن ، هارمگ  يرگید  يوس  هب  یلع )  ) وا زا  مدرم ، يا 
وا يا  هدننک  تمالم  شنزرس  ادخ  هار  رد  و  دیامن ، یم  یهن  نآ  زا  هدومن و  لاطبا  ار  لطاب  و  دنک ، یم  لمع  نآ  هب  هدومن و  تیاده 

.دوش یمن  عنام  ار 

ناج اب  هک  تسوا  .تفرگن  تقبـس  وا  رب  نم  هب  نامیا  رد  سکچیه  دروآ و  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  هک  تسا  یـسک  لوا  یلع )  ) وا
یمن تدابع  ار  ادخ  وا  هارمه  نادرم  زا  سکچیه  هک  یلاح  رد  دوب  ادخ  ربمایپ  اب  هک  تسوا  .درک  يراکادف  ادخ  لوسر  هار  رد  دوخ 

ار ادـخ  وا  هارمه  نادرم  زا  سکچیه  هک  یلاـح  رد  دوب  ادـخ  ربماـیپ  اـب  هک  تسا  یـسک  لوا  و  ندرازگ ، زاـمن  رد  مدرم  نیلوا  .درک 
رد مدرم  نیلوا  .درک  یمن  تدابع 
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وا دـباوخب ، نم  هاگباوخ  رد  ات  مدرک  رما  وا  هب  دـنوادخ  فرط  زا  .درک  تدابع  ار  ادـخ  نم  اب  هک  تسا  یـسک  لوا  و  ندرازگ ، زاـمن 
.دیباوخ نم  ياج  رد  دوب  هدرک  نم  يادف  ار  شناج  هک  یلاح  رد  مه 

.تسا هدومن  بوصنم  ار  وا  دنوادخ  هک  دینک  لوبق  ار  وا  و  تسا ، هداد  تلیضف  ار  وا  ادخ  هک  دیهد  تلیضف  ار  وا  مدرم ، يا 

یمن ار  وا  دریذـپ و  یمن  ار  شا  هبوت  زگره  دـنوادخ  دـنک  راکنا  ار  وا  تیالو  سک  ره  و  تسا ، ماما  دـنوادخ  فرط  زا  وا  مدرم ، يا 
راگزور رخآ  ات  تیدبا و  ات  دیدش  یباذع  هب  ار  وا  دنک و  نینچ  دیامن  تفلاخم  وا  اب  هک  یسک  اب  هک  دنوادخ  رب  تسا  یمتح  .دشخب 

.دیامن بذعم 

هدامآ نارفاک  يارب  دنتسه و  اهگنس  مدرم و  نآ  هریگـشتآ ي  هک  دیوش  یـشتآ  راتفرگ  دینک و  تفلاخم  وا  اب  هکنیا  زا  دیزیهرپب  سپ 
.تسا هدش 

رب تجح  نیلـسرم و  ناربمایپ و  متاخ  مسق  ادخ  هب  نم  و  دنا ، هداد  تراشب  نم  هب  نیـشیپ  نالوسر  ناربمایپ و  مسق  ادـخ  هب  مدرم ، يا 
ره تسا و  هدش  رفاک  لوا  تیلهاج  رفک  دـننام  دـنک  کش  بلاطم  نیا  رد  سک  ره  .متـسه  اهنیمز  اهنامـسآ و  لها  زا  نیقولخم  همه 

کـش ناماما  زا  یکی  رد  سک  ره  و  تسا ، هدرک  کش  هدش  لزان  نم  رب  هچنآ  همه  رد  دنک  کش  نم  راتفگ  نیا  زا  يزیچ  رد  سک 
.تسا شتآ  رد  ام  هرابرد  هدننک  کش  و  تسا ، هدرک  کش  نانآ  همه  رد  دنک 

ییادخ .تسا  نم  يوس  هب  وا  بناج  زا  یناسحا  نم و  رب  وا  زا  یتنم  هک  هتشاد  ینازرا  نم  رب  ار  تلیضف  نیا  دنوادخ  مدرم ، يا 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 143 

http://www.ghaemiyeh.com


.لاح ره  رد  راگزور و  رخآ  ات  تیدبا و  ات  وا  رب  نم  زا  ساپس  دمح و  .تسین  وا  زج 

دنک و یم  لزان  ار  يزور  دنوادخ  هک  یمادام  ات  تسا  نز  درم و  زا  نم  زا  دـعب  مدرم  لضفا  وا  هک  دـیهد  تلیـضف  ار  یلع  مدرم ، يا 
قفاوم نآ  اب  دنک و  در  ارم  راتفگ  نیا  هک  یسک  تسا  بضغ  دروم  تسا  بضغ  دروم  تسا ، نوعلم  تسا  نوعلم  .دنتـسه  یقاب  قلخ 

: دیوگ یم  تسا و  هدروآ  نم  يارب  ار  ربخ  نیا  دنوادخ  بناج  زا  لیئربج  هک  دینادب  .دشابن 

هداتـسرف شیپ  هچ  ادرف  يارب  دـنیبب  سک  ره  داـب .» وا  رب  نم  بضغ  تنعل و  دریذـپن  ار  وا  تیـالو  دـنک و  ینمـشد  یلع  اـب  سک  ره  »
دیهد یم  ماجنا  هچنآ  زا  دنوادخ  دزغلب ، نآ  ندوب  تباث  زا  دعب  یمدـق  هجیتن  رد  دـینک و  تفلاخم  یلع  اب  هک  دیـسرتب  ادـخ  زا  .تسا 

.تسا هاگآ 

هدوـمرف دـنک  تفلاـخم  وا  اـب  هک  یـسک  هراـبرد  هدرک و  رکذ  شزیزع  باـتک  رد  دـنوادخ  هک  تسا  هللا » بنج  ( » یلع  ) وا مدرم ، يا 
: تسا

« هللا بنج  یف  تطرف  ام  یلع  اترسح  ای  سفن  لوقت  نا  »

«. مدرک یهاتوک  طیرفت و  دنوادخ  بنج  هرابرد  هچنآ  رب  ترسح  يا  »

، مسق ادـخ  هب  .دـیورن  نآ  هباشتم  لابند  هب  دـینک و  رظن  نآ  تامکحم  رد  دـیمهفب و  ار  نآ  تایآ  دـیئامن و  ربدـت  ار  نآرق  مدرم ، يا 
ار وا  مریگ و  یم  ار  وا  تسد  نم  هک  یصخش  نیا  رگم  دنک  یمن  نشور  ناتیارب  ار  شریسفت  دنک و  یمن  نایب  امش  يارب  ار  نآ  نطاب 

سک ره   » هک منامهف  یم  امش  هب  منک و  یم  دنلب  ار  وا  متسد  ود  اب  مریگ و  یم  ار  وا  يوزاب  مرب و  یم  الاب  دوخ  يوس  هب 
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بناج زا  وا  تیالو  تسا ، نم  نیـشناج  ردارب و  بلاط  یبا  نب  یلع  وا  و  تسا » وا  رایتخا  بحاص  یلع  نیا  میوا  راـیتخا  بحاـص  نم 
.تسا هدرک  لزان  نم  رب  هک  تسا  لج  زع و  دنوادخ 

دهد و یم  ربخ  يرگید  زاود  نیا  زا  کی  ره  .تسا  ربکا  لقث  نآرق  دنرغـصا و  لقث  وا  لسن  زا  منادـنزرف  زا  ناکاپ  یلع و  مدرم ، يا 
دنوادخ ياه  نیما  نانآ  هک  دینادب  .دنوش  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رـس  رب  ات  دـنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  اهنآ  .تسا  قفاوم  نآ  اب 

.دنتسه نیمز  رد  وا  نامکاح  مدرم و  نیب 

دنوادخ هک  دـینادب  مدومن ، نشور  نم  هک  دـینادب  مدیناونـش ، نم  هک  دـینادب  مدرک ، غالبا  نم  هک  دـینادب  مدومن ، ادا  نم  هک  دـینادب 
نینمؤملاریما هک  دینادب  .تسین  مردارب  نیا  زج  ینینمؤملاریما  هک  دینادب  میوگ ، یم  لج  زع و  دـنوادخ  بناج  زا  نم  تسا و  هدومرف 

.تسین لالح  وا  زج  يدحا  يارب  نم  زا  دعب  ندوب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسد  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ندرک  دنلب  یفرعم و   4

هک دوب  یلاـح  رد  نیا  درک و  دـنلب  ار  ترـضح  نآ  دز و  مالـسلا  هیلع  یلع  يوزاـب  رب  ار  شتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپس 
هداتسیا ترضح  ناکم  زا  رت  نیئاپ  هلپ  کی  دوب  هدمآ  ربنم  زارف  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ینامز  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.دنا هداتسیا  ناکم  کی  رد  ود  ره  ییوگ  هک  دوب  لیام  تسار  فرط  هب  ترضح  تروص  هب  تبسن  دوب و 

اج زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دومن و  زاب  نامـسآ  يوس  هب  ار  تسد  ود  ره  درک و  دنلب  ار  وا  شتـسد  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  يوناز  يزاوم  ترضح  نآ  ياپ  هک  يدح  ات  دومن  دنلب 
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: دومرف سپس  .دیسر  هلآ 

و دـنا ، هدروآ  ناـمیا  نم  هب  هک  ناـنآ  رب  متما  رد  نم  نیـشناج  و  نم ، ملع  عماـج  نم و  یـصو  نم و  ردارب  تسا  یلع  نـیا  مدرم ، يا 
اب هدننک  گنج  و  دنک ، یم  یـضار  ار  وا  هچنآ  هب  هدننک  لمع  و  نآ ، هب  توعد  لج و  زع و  دـنوادخ  باتک  ریـسفت  رد  نم  نیـشناج 

ماما نینمؤملاریما و  تسوا  و  ادخ ، لوسر  هفیلخ  تسوا  .وا  تیـصعم  زا  هدـننک  یهن  وا و  تعاطا  رب  هدـننک  یتسود  ادـخ و  نانمـشد 
.دنوادخ رما  هب  ناقرام  ناطساق و  ناثکان و  لتاق  تسوا  و  دنوادخ ، فرط  زا  هدننک  تیاده 

: دیامرف یم  دنوادخ 

« يدل لوقلا  لدبی  ام  »

« دریذپ یمن  رییغت  نم  هاگشیپ  رد  نخس  »

: میوگ یم  وت  رما  هب  اراگدرورپ ،

ار یلع  سک  ره  نک  يرای  درادب و  نمـشد  ار  یلع  سک  ره  رادب  نمـشد  درادب و  تسود  ار  یلع  سک  ره  رادب  تسود  ادـنوادخ  »
یلع قح  هک  سک  ره  رب  امن  بضغ  دـنک و  راکنا  ار  یلع  سک  ره  امن  تنعل  و  دـنک ، راوخ  ار  یلع  سک  ره  نک  راوخ  ودـنک  يرای 

«. دیامن راکنا  ار 

: يدرک لزان  وا  هرابرد  ار  هیآ  نیا  زور  نیا  رد  یلع  ندومن  بوصنم  بلطم و  نیا  ندش  نشور  ماگنه  وت  اراگدرورپ ،

«. انید مالسإلا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  »

دوخ تمعن  مدومن و  لماک  ناتیارب  ار  امـش  نید  زورما  «. » نیرِـساْخلا َنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُه  ُْهنِم َو  َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانید  ِمالْـسِْإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَم  «َو 
« مدش یضار  امش  نید  ناونع  هب  ار  مالسا  مدرک و  مامت  امش  رب  ار 

«. دوب دهاوخ  ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  دش و  دهاوخن  لوبق  وا  زا  زگره  دنک  باختنا  مالسا  زا  ریغ  ینید  سک  ره  «و 
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.مدومن غالبا  نم  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  وت  اراگدرورپ ،

تماما هلئسم  هب  تما  هجوت  رب  دیکأت   5

نم نادنزرف  زا  وا  نیـشناج  هک  یناسک  هب  وا و  هب  دنکن  ادتقا  سک  ره  سپ  دومن ، لماک  وا  تماما  اب  ار  امـش  نید  دنوادخ  مدرم ، يا 
هتفر نیب  زا  ترخآ  ایند و  رد  ناشلامعا  یناسک  نینچ  لج ، زع و  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  نتفر  زور  تمایق و  زور  ات  دنتـسه  وا  لسن  زا  و 

.دوش یمن  هداد  تلهم  اهنآ  هب  دبای و  یمن  فیفخت  نانآ  زا  باذع  .دوب  دنهاوخ  یمئاد  شتآ  رد  و 

نیرتزیزع نم و  هب  امش  نیرت  کیدزن  نم و  هب  امش  نیرتراوازس  نم و  هب  تبسن  امش  نیرت  هدننک  يرای  هک  تسا  یلع  نیا  مدرم ، يا 
و وا ، هرابرد ي  رگم  تسا  هدشن  لزان  نآرق  رد  یتیاضر  هیآ  چیه  .میتسه  یـضار  وا  زا  نم  لج و  زع و  دـنوادخ  .تسا  نم  دزن  امش 

تـسین نآرق  رد  یحدـم  هیآ  چـیه  و  تسا ، هدوب  بطاخم  وا  ادـتبا  هکنآ  رگم  هدادـن  رارق  باطخ  دروم  ار  نینمؤم  دـنوادخ  هاگچیه 
وا ریغ  هرابرد  ار  هروس  نیا  وا و  يارب  رگم  هدادن  تشهب  هب  تداهـش  ناسنإلا »…  یلع  یتا  له   » هروس رد  دنوادخ  و  وا ، هرابرد  رگم 

.تسا هدرکن  حدم  ار  وا  زج  هروس  نیا  اب  هدرکن و  لزان 

.هدـش تیادـه  هدـننک  تیادـه  هزیکاپ  ياوقت  اب  تسوا  و  تسا ، ادـخ  لوسر  زا  هدـننک  عافد  ادـخ و  نید  هدـنهد  يرای  وا  مدرم ، يا 
.دنتسه ءایصوا  نیرتهب  وا  نادنزرف  یصو و  نیرتهب  ناتیصو  ربمایپ و  نیرتهب  ناتربمایپ 

.تسا یلع  نینمؤملاریما  بلص  زا  نم  لسن  یلو  دنتسه  وا  دوخ  بلص  زا  يربمایپ  ره  لسن  مدرم ، يا 

یلع هب  ادابم  .درک  نوریب  تشهب  زا  دسح  اب  ار  مدآ  ناطیش  مدرم ، يا 
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هدش باختنا  هک  یلاح  رد  دش  هداتـسرف  نیمز  هب  هانگ  کی  رطاخ  هب  مدآ  .دزغلب  ناتیاه  مدـق  دوش و  دوبان  ناتلامعا  هک  دـینک  دـسح 
.دنتسه ادخ  نانمشد  امش  نیب  رد  دیئامش و  هک  یلاح  رد  دوب  دیهاوخ  هنوگچ  امش  سپ  دوب ، لج  زع و  دنوادخ 

نمؤم رگم  دروآ  یمن  نامیا  وا  هب  و  يوقت ، اـب  رگم  دـنک  یمن  یتسود  یلع  اـب  یقـش و  رگم  دـنک  یمن  ینمـشد  یلع  اـب  هک  دـینادب 
« رسخ یفل  ناسنإلا  نا  رصعلا ، و  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  «: » رصعلا و   » هروس تسا  هدش  لزان  یلع  هرابرد  مسق  ادخ  هب  .صلخم 

.درک هیصوت  ربص  قح و  هب  دروآ و  نامیا  هک  یلع  رگم  تسا » نایز  رد  ناسنا  رصع ، هب  مسق  »

زا مدرم  يا  .تسین  يزیچ  نشور  غالبا  زج  لوسر  هدهع  رب  و  مدومن ، غالبا  امـش  هب  ار  متلاسر  متفرگ و  دهاش  ار  ادـخ  نم  مدرم ، يا 
.دیشاب ناملسم  هکنآ  رگم  دیورن  ایند  زا  دیسرت و  دیاب  هک  روط  نآ  دیسرتب  ادخ 

نیقفانم ياه  ینکشراک  هب  هراشا   6

نآ ار و  یهوجو  مینک  كاله  هکنآ  زا  لبق  تسا ، هدـش  لزان  وا  هارمه  هک  يرون  هب  شلوسر و  ادـخ و  هب  دـیروآ  نامیا  ، » مدرم يا 
رگم تسا  هدـشن  دـصق  هیآ  نیا  زا  مسق ، ادـخ  هب  مینک .» تنعل  تبـس  باحـصا  دـننام  ار  نانآ  ای  مینادرگ  رب  تشپ  هب  ار  اـه  تروص 

.منک یشوپ  هدرپ  نانآ  زا  هک  مرومأم  یلو  مسانش  یم  ناشبسن  مسا و  هب  ار  نانآ  هک  مباحصا  زا  یموق 

.دبای یم  یلع  هب  تبسن  ضغب  ای  بح  زا  شبلق  رد  هچنآ  قباطم  دنک  لمع  سک  ره  سپ 

لسن رد  دعب  بلاط و  یبا  نب  یلع  رد  سپس  هدش و  هداهن  نم  رد  لج  زع و  دنوادخ  بناج  زا  رون  مدرم ، يا 
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ناگدننک و یهاتوک  رب  ار  ام  لج  زع و  دنوادخ  هک  ارچ  دریگ ، یم  دشاب  ام  يارب  هک  یقح  ره  دـنوادخ و  قح  هک  مئاق  يدـهم  ات  وا 
.تسا هداد  رارق  تجح  نایملاع  همه  زا  نابصاغ  ناملاظ و  ناراکهانگ و  نانئاخ و  نافلاخم و  نادناعم و  رب 

هتشک ای  مریمب  نم  رگا  ایآ  دنا ، هدوب  ناربمایپ  نم  زا  لبق  متسه و  ادخ  لوسر  نم  هک  میامن  یم  راذنا  مناسرت و  یم  ار  امش  مدرم ، يا 
؟ دیئامن یم  درگ  بقع  امش  موش 

یلع هک  دـینادب  .دـهد  یم  شاداپ  ار  نیرباص  نیرکاش و  يدوز  هب  ادـخ  و  دـناسر ، یمن  يررـض  ادـخ  هب  ددرگرب  بقع  هب  سک  ره 
.دنا نینچ  وا  لسن  زا  منادنزرف  وا  زا  دعب  رکش و  ربص و  هب  هدش  فیصوت  تسا 

دنک یم  بضغ  امش  رب  دیامن و  یم  دوبان  ار  ناتلامعا  هک  دیراذگن ، تنم  ادخ  رب  هکلب  دیراذگم ، تنم  نم  رب  ناتمالـسا  اب  مدرم ، يا 
.تسا نیمک  رد  امش  راگدرورپ  دنک ، یم  التبم  هتخادگ )  ) سم شتآ و  زا  يا  هلعش  هب  ار  امش  و 

نم دنوادخ و  مدرم ، يا  .دنوش  یمن  کمک  تمایق  زور  دننک و  یم  توعد  شتآ  هب  هک  دوب  دـنهاوخ  یناماما  نم  زا  دـعب  مدرم ، يا 
ياـج تسا  دـب  هچ  دنـشتآ و  هـجرد  نـیرت  نیئاـپ  رد  ناـشناوریپ  ناـشنیعبات و  ناـشنارای و  ناـنآ و  مدرم ، يا  .میتـسه  رازیب  ناـنآ  زا 

.دنک رظن  دوخ  هفیحص  رد  امش  زا  کی  ره  سپ  دنتسه ، هفیحص » باحصا   » نانآ هک  دینادب  ناربکتم ؛

: دیوگ یم  يوار 

ناشیارب دـندیمهفن و  ار  مالک  نیا  زا  ترـضح  روظنم  مدرم  رثکا  دروآ  ار  هفیحـص » باحـصا   » مان هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یتقو 
.دندیمهف ار  ترضح  دوصقم  یمک  هدع  طقف  دش و  زیگنا  لاؤس 

تماما و ناونع  هب  ار  تفالخ  رما  نم  مدرم ، يا 
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رضاح رب  دشاب  تجح  ات  مدوب  شغالبا  هب  رومأم  هچنآ  مدیناسر  نم  و  مراپس ، یم  هعیدو  هب  تمایق  زور  ات  مدوخ  لسن  رد  نآ  تثارو 
.دنا هدماین  ای  دنا  هدمآ  ایندب  دنرادن ، ای  دنراد  روضح  هک  یناسک  همه  رب  بئاغ و  و 

.دنناسرب تمایق  زور  ات  نادنزرف  هب  ناردپ  نابئاغ و  هب  نارضاح  سپ 

دنک و تنعل  ار  ناگدننک  يدعت  نیبصاغ و  دنوادخ  .دنریگ  یم  روز  ملظ و  اب  یهاشداپ و  ناونع  هب  نم  زا  دعب  ار  تماما  يدوز  هب  و 
سم شتآ و  زا  يا  هلعـش  امــش  رب  دتــسرف  یم  دزیرب و  دـیاب  هـکنآ  امــش  يارب  دزیر  یم  هـک  سنا  نـج و  يا  تـسا  ماـگنه  نآ  رد 

.دینک عفد  دوخ  زا  ار  نآ  دیناوت  یمن  و  هتخادگ ) )

رب ار  امـش  دنوادخ  و  دـنک ، ادـج  هزیکاپ  زا  ار  ثیبخ  هکنآ  ات  درک  دـهاوخن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  امـش  لج  زع و  دـنوادخ  مدرم ، يا 
.دنک یمن  علطم  بیغ 

ار اهنآ  تماـیق  زور  زا  لـبق  دـنوادخ  ار ) یهلا  تاـیآ  نآ  لـها   ) بیذـکت رثا  رد  هکنآ  رگم  تسین  يداـبآ  نیمزرـس  چـیه  مدرم ، يا 
.دیامن یم  یلمع  ار  دوخ  هدع  دنوادخ و  و  دروآ ، دهاوخ  جع )  ) يدهم ترضح  تموکح  تحت  ار  نآ  درک و  دهاوخ  كاله 

.درک دهاوخ  كاله  ار  ناگدنیآ  هک  تسوا  دومن و  كاله  ار  اهنآ  دنوادخ  و  دندش ، كاله  ناینیشیپ  رثکا  امش  زا  لبق  مدرم ، يا 

: دیامرف یم  یلاعت  يادخ 

« نیبذکملل ذئموی  لی  و  نیمرجملاب ، لعفن  کلذک  نیرخالا ، مهعبتن  مث  نیلوألا ، کلهن  مل  «أ 

؟ میدرکن كاله  ار  ناینیشیپ  ام  ایآ  »

؟ میداتسرفن ار  نارگید  نانآ  یپ  رد  ایآ 

«. زور نآ  رد  نیبذکم  رب  ياو  .مینک  یم  نینچ  نامرجم  اب  ام 

رما ار  یلع  یهلا  رما  هب  مه  نم  و  تسا ، هدومن  یهن  رما و  ارم  دنوادخ  مدرم ، يا 
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.تسوا دزن  یهن  رما و  ملع  و  ما ، هدومن  یهن  و 

، دیشاب تسرد  هار  رد  ات  دینک  لوبق  ار  وا  یهن  دیوش و  تیاده  ات  دینک  تعاطا  ار  وا  و  دینامب ، تمالس  ات  دیهد  شوگ  ار  وا  رما  سپ 
.دنکن فرحنم  وا  هار  زا  ار  امش  هناگیب ، ياه  هار  دیورب و  وا  دارم  دصقم و  يوس  هب  و 

ناشیا نانمشد  مالسلا و  هیلع  تیب  لها  ناوریپ   7

وا لسن  زا  منادنزرف  سپس  و  نم ، زا  دعب  یلع  سپس  و  هدومن ، رما  نآ  تیعبت  هب  ار  امش  هک  متسه  دنوادخ  میقتسم  هار  نم  مدرم ، يا 
.دننک یم  راتفر  تلادع  هب  قح  يرایب  دننک و  یم  تیاده  قح  هب  دنا ، تیاده  ناماما  هک 

: دندناوخ نینچ  ترضح  سپس 

: دندومرف سپس  دمح و  هروس  رخآ  ات  نیملاعلا »…  بر  دمحلا هللا  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب  »

روط هب  تساهنآ و  لماش  مومع  روط  هب  .تسا  هدـش  لزان  ناماما )  ) ناشیا هرابرد  مسق  ادـخ  هب  و  هدـش ، لزاـن  نم  هراـبرد  هروس  نیا 
بلاغ دنوادخ  بزح  هک  دینادب  دنوش ، یمن  نوزحم  تسین و  نانآ  رب  یـسرت  هک  دـنیادخ  ناتـسود  ناشیا  .تسا  نانآ  هرابرد  صاخ 

.دنتسه

.دنناسر یم  رگیدکی  هب  رورغ  يور  زا  ار  لیطابا  هک  دننیطایش  ناردارب  هارمگ و  ءاهفس  ناشیا  نانمشد  هک  دینادب 

: تسا هدومرف  هدرک و  دای  ار  نانآ  شباتک  رد  دنوادخ  هک  دنا  یناسک  تیب ) لها   ) ناشیا ناتسود  هک  دینادب 

کئلوا مهتریـشع ، وا  مهناوخإ  وا  مهئانبا  وا  مهئابآ  اوناک  ول  هلوسر و  هللا و  داح  نم  نوداوی  رخآلا  مویلا  هللااب و  نونمؤی  اموق  دـجت  «ال 
، هیآ رخآ  ات  نامیالا »…  مهبولق  یف  بتک 

دنراد تیدـض  شلوسر  ادـخ و  اب  هک  یناسک  اب  لاح  نیع  رد  و  دنـشاب ، هدروآ  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  هک  ار  یموق  یبای  یمن  »
ناشناردپ هچ  رگا  دنشاب ، هتشاد  یتسود  يور 
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 …« تسا هدش  هتشون  ناشبولق  رد  نامیا  هک  دننانآ  .دنشاب  ناشلیماف  ای  ناشناردارب  ای  ناشنادنزرف  ای 

: تسا هدومرف  هدرک و  فیصوت  ار  نانآ  لج  زع و  دنوادخ  هک  دنا  یناسک  تیب ) لها   ) ناشیا ناتسود  هک  دینادب 

« نودتهم مه  نمألا و  مهل  کئلوا  ملظب  مهنامیا  اوسبلی  مل  اونمآ و  نیذلا  »

«. دنا ناگتفای  تیاده  نانآ  تسا و  ناما  ناشیا  رب  هک  دننانآ  دنا ، هدناشوپن  ملظ  اب  ار  ناشنامیا  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  »

.دنا هداتفین  کش  هب  دنا و  هدروآ  نامیا  هک  دنا  یناسک  ناشیا  ناتسود  هک  دینادب 

یم نانآ  تاقالم  هب  مالـس  اب  هکئالم  دنوش و  یم  تشهب  دراو  نما  لاح  رد  یتمالـس و  اب  هک  دنا  یناسک  ناشیا  ناتـسود  هک  دـینادب 
: دنیوگ یم  دنیآ و 

«. دیوش تشهب  لخاد  هشیمه  يارب  سپ  دیدش ، هزیکاپ  امش  رب  مالس  »

.دنوش یم  هداد  يزور  باسح  نودب  نآ  رد  تسا و  نانآ  يارب  تشهب  هک  دنتسه  یناسک  ناشیا  ناتسود  هک  دینادب 

هک دنا  یناسک  ناشیا  نانمشد  هک  دینادب  دنوش ، یم  دراو  شتآ  ياه  هلعـش  هب  هک  دنا  یناسک  تیب ) لها   ) ناشیا نانمـشد  هک  دینادب 
.دننیب یم  ار  نآ  ندیشک  هلعش  دنوش و  یم  یکانتشحو  يادص  دشوج  یم  هک  یلاح  رد  منهج  زا 

ره ، » هیآ رخآ  ات  اهتخا »…  تنعل  هما  تلخد  املک   » تسا هدومرف  نانآ  هرابرد  دـنوادخ  هک  دـنا  یناـسک  ناـشیا  نانمـشد  هک  دـینادب 
 …«. دنک یم  تنعل  ار  دوخ  ياتمه  دوش  یم  منهج )  ) لخاد هک  یهورگ 

: دیامرف یم  لج  زع و  دنوادخ  هک  دنا  یناسک  ناشیا  نانمشد  هک  دینادب 

یف الا  متنا  نا  ییـش ء ، نم  هللا  لزن  ام  انلق  انبذـکف و  ریذـن  انءاج  دـق  یلب  اولاق  ریذـن ، مکتأی  ملا  اهتنزخ  مهلأس  جوف  اهیف  یقلا  اـملک  »
« ریعسلا باحصأل  اقحسف  ریبک …  لالض 

: دنسرپ یم  ناشیا  زا  خزود  ناراد  هنازخ  دنزادنا  یم  منهج  رد  ار  ناشیا ) زا   ) یهورگ هاگ  ره  »

؟ دماین امش  يارب  يا  هدنناسرت  ایآ 

: دنیوگ یم 

ریذن و ام  يارب  یلب ،
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: میتفگ میدرک و  بیذکت  ار  وا  ام  یلو  دمآ  هدنناسرت 

«. شتآ باحصا  دنشاب  رود  سپ  دیتسه …  گرزب  یهارمگ  رد  امش  و  تسا ، هدرکن  لزان  زیچ  چیه  دنوادخ 

گرزب رجا  ترفغم و  نان  يارب آ  دنسرت و  یم  ناشراگدرورپ  زا  یناهنپ  رد  هک  دنتسه  یناسک  تیب ) لها   ) ناشیا ناتسود  هک  دینادب 
.تسا

! گرزب رجا  نیب  شتآ و  ياه  هلعش  نیب  تسا  هلصاف  ردقچ  مدرم ، يا 

حدـم ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  یـسک  نآ  ام  تسود  و  هدومن ، تنعل  تمذـم و  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  یـسک  اـم  نمـشد  مدرم ، يا 
.درادب شتسود  هدومن و 

.تسا هدننک  تیاده  یلع  ما و  هدنناسرت  ریذن و  نم  هک  دینادب  مدرم ، يا 

.تسا نم  نیشناج  یلع  مربمایپ و  نم  مدرم ، يا 

ردپ نم  هک  دینادب  .دنتـسه  وا  نادنزرف  وا  زا  دـعب  ناماما  و  تسا ، نم  زا  دـعب  یـصو  ماما و  یلع  مربمایپ و  نم  هک  دـینادب  مدرم ، يا 
.دنیآ یم  دوجو  هب  وا  بلص  زا  اهنآ  منانآ و 

هجرف هللا  لجع  يدهم  ترضح   8

اه و هعلق  حـتاف  تسوا  نیملاظ ، زا  هدـنریگ  ماقتنا  تسوا  نایدا ، رب  بلاغ  تسوا  .تسام  زا  مئاق  يدـهم  ناـماما ، نیرخآ  هک  دـینادب 
.نانآ هدننک  تیاده  كرش و  له  زا  يا  هلیبق  ره  رب  بلاغ  تسوا  اهنآ ، هدننک  مدهنم 

.ادخ نید  هدنهد  يرای  تسوا  .ادخ  ءایلوا  زا  ینوخ  ره  ماقتنا  هدنریگ  تسوا  هک  دینادب 

ردق هب  ار  یتلاهج  بحاص  ره  شلضف و  ردق  هب  ار  یتلیضف  بحاص  ره  هک  تسوا  .قیمع  ییایرد  زا  هدننک  هدافتسا  تسوا  هک  دینادب 
.یمهف ره  هب  هدنراد  هطاحا  یلمع و  ره  ثراو  تسوا  .دنوادخ  هدش  رایتخا  هدش و  باختنا  تسوا  .دهد  یم  هناشن  شلهج 

اهراک هک  تسوا  .ناینب  مکحم  هتفای  تیاده  تسوا  .یهلا  تایآ  هدنرب  الاب  و  شراگدرورپ ، زا  هدنهد  ربخ  تسوا  هک  دینادب 
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.تسا هدش  هدرپس  وا  هب 

تـسین یقح  چیه  .تسین  یتجح  وا  زا  دعب  دنام و  یم  یقاب  تجح  ناونع  هب  هک  تسوا  دـنا ، هداد  تراشب  وا  هب  ناینیـشیپ  هک  تسوا 
.وا دزن  رگم  تسین  يرون  چیه  و  وا ، هارمه  رگم 

نیب وا  هدننک  مکح  نیمز و  رد  ادخ  یلو  تسوا  .دوش  یمن  کمک  وا  دض  رب  یـسک  تسین و  وا  رب  بلاغ  هک  تسا  یـسک  وا  دـینادب 
.شراکشآ ناهن و  رب  وا  نیما  شقلخ و 

تعیب ندرک  حرطم   9

.دنامهف یم  امش  هب  نم  زا  دعب  هک  تسا  یلع  نیا  و  مدینامهف ، امش  هب  مدرک و  نشور  ناتیارب  نم  مدرم ، يا 

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

مریگ یم  تعیب  امش  زا  وا  يارب  دنوادخ  بناج  زا  نم  و  تسا ، هدرک  تعیب  نم  اب  یلع  ما و  هدرک  تعیب  ادخ  اب  نم  هک  دینادب 

:( دیامرف یم  دنوادخ  )

هللا هیلع  دـهاع  اـمب  یفوأ  نم  و  هسفن ، یلع  ثکنی  اـمناف  ثکن  نمف  مهیدـیا ، قوـف  هللا  دـی  هللا ، نوعیاـبی  اـمنا  کـنوعیابی  نیذـلا  نا  »
« امیظع ارجا  هیتؤیسف 

.تسا نانآ  تسد  يور  رب  دنوادخ  تسد  دننک ، یم  تعیب  ادخ  اب  عقاو  رد  دننک  یم  تعیب  وت  اب  هک  یناسک  »

وا هب  دنوادخ  دشاب  رادافو  هتسب  دهع  ادخ  اب  هچنآ  هب  سک  ره  و  تسوا ، دوخ  ررـض  رب  نتـسکش  نیا  دنکـشب  ار  تعیب  سک  ره  سپ 
«. درک دهاوخ  تیانع  یمیظع  رجا 

تامرحم تابجاو و  مارح ، لالح و   10

، دنتسه یهلا  رئاعش  زا  هرمع  جح و  مدرم ، يا 

:( دیامرف یم  دنوادخ  )

، هیآ رخآ  ات  امهب » فوطی  نا  هیلع  حانج  الف  رمتعا  وا  تیبلا  جح  نمف  »

«. دنک فاوط  رایسب  هورم  افص و  رب  هک  تسین  یلاکشا  وا  يارب  دیایب  هرمع  ای  جح  ناونع  هب  ادخ  هناخ  هب  سک  ره  سپ  »

چیه و  دنوش ، یم  داش  دندرگ و  یم  ینغتـسم  هکنآ  رگم  دنوش  یمن  دراو  ادخ  هناخ  هب  ینادناخ  چیه  .دیورب  ادخ  جـح  هب  مدرم ، يا 
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، رعـشم تافرع ،  ) فقوم رد  ینمؤم  چیه  مدرم ، يا  .دندرگ  یم  ریقف  دنوش و  یم  عطقنم  هکنآ  رگم  دننک  یمن  كرت  ار  نآ  ینادـناخ 
و دزرمآ ، یم  تقو  نآ  ات  ار  وا  هتشذگ  ناهانگ  دنوادخ  هکنآ  رگم  دنک  یمن  فوقو  ینم )
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.دریگ یم  رس  زا  ار  شلامعا  تفای  نایاپ  شجح  هک  هاگ  ره 

.دیامن یمن  عیاض  ار  نینسحم  يازج  دنوادخ  و  ددرگ ، یم  رب  نانآ  هب  دننک  یم  جرخ  هچنآ  دنوش و  یم  کمک  نایجاح  مدرم ، يا 

رب هانگ  زا  ندیـشک  تسد  هبوت و  اب  زج  هفرـشم  دـهاشم  نآ  زا  دـیورب و  ادـخ  هناخ  جـح  هب  مهف  هقفت و  اب  لماک و  نید  اـب  مدرم ، يا 
.دیدرگم

یلیوط نامز  رگا  تسا و  هداد  نامرف  امـش  هب  لج  زع و  دنوادخ  هک  روط  نامه  دـیزادرپب  ار  تاکز  دـیراد و  اپ  هب  ار  زامن  مدرم ، يا 
زع دنوادخ  هک  وا  دنک ، یم  نایب  امش  يارب  تسا و  امش  رایتخا  بحاص  یلع  دیدرک ، شومارف  ای  دیدومن  یهاتوک  تشذگ و  امش  رب 

.میوا زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  .تسا  هدومن  بوصنم  ار  وا  شقلخ  رب  نیما  ناونع  هب  نم  زا  دعب  لج  و 

.دننک یم  نایب  امش  يارب  دیناد  یمن  ار  هچنآ  دنهد و  یم  ربخ  امش  هب  دینک  لاؤس  هچنآ  زا  دننم  لسن  زا  هک  نانآ  وا و 

اه لالح  همه  هب  سلجم  کـی  رد  مناوتب  منک و  یفرعم  مرامـشب و  ار  اـهنآ  همه  نم  هک  تسا  نآ  زا  شیب  مارح  لـالح و  هک  دـینادب 
.منک یهن  اه  مارح  همه  زا  مهد و  روتسد 

هراـبرد لـج  زع و  دـنوادخ  فرط  زا  هـچنآ  دـینک  لوـبق  هـکنیا  رب  مهدـب  تـسد  امـش  اـب  مریگب و  تـعیب  امــش  زا  هـک  مرومأـم  سپ 
اپ هب  اهنآ  رد  طقف  هک  تسا  یتماما  عوضوم ) نآ  و  ، ) دنیوا نم و  لسن  زا  نانآ  هک  ما  هدروآ  وا  زا  دعب  نانیشناج  یلع و  نینمؤملاریما 

.دنک تاقالم  ار ، ردق  اضق و  ربدم  يادخ  هک  يزور  ات  تسا  يدهم  ناشیا  رخآ  و  دوب ، دهاوخ 

ره مدرم ، يا 
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نیا .ما  هدادن  رییغت  ما و  هتشگنرب  اهنآ  زا  زگره  مدومن ، یهن  نآ  زا  ار  امش  هک  یمارح  ره  مدرک و  ییامنهار  نادب  ار  امش  هک  یلالح 
.دیهدن رییغت  دینکن و  لیدبت  ار  نآ  و  دینک ، شرافس  رگیدکی  هب  دینک و  ظفح  ار  نآ  دیشاب و  هتشاد  دای  هب  ار  بلطم 

.دیئامن یهن  تارکنم  زا  دینک و  رما  کین  راک  هب  دیزادرپب و  ار  تاکز  دیراد و  اپ  هب  ار  زامن  منک : یم  رارکت  ار  دوخ  نخس  نم 

نم فرط  زا  ار  وا  دیناسرب و  دنتـسین  رـضاح  هک  یناسک  هب  ار  نآ  دیمهفب و  ارم  نخـس  هک  تسنآ  فورعم  هب  رما  نیرتالاب  هک  دینادب 
هب رما  چیه  و  تسا ، نم  دزن  زا  لج و  زع و  دنوادخ  بناج  زا  يروتـسد  نیا  هک  ارچ  دیئامن ، یهن  شتفلاخم  زا  دینک و  رما  شلوبق  هب 

.موصعم ماما  اب  رگم  دوش  یمن  يرکنم  زا  یهن  فورعم و 

زا نم و  لسن  زا  نانآ  هک  مدناسانش  امش  هب  مه  نم  دنتسه و  وا  نادنزرف  یلع  زا  دعب  ناماما  هک  دناسانش  یم  امش  هب  نآرق  مدرم ، يا 
.دنیوا لسن 

: دیامرف یم  شباتک  رد  دنوادخ  هک  اج  نآ 

« هبقع یف  هیقاب  هملک  اهلعج  «و 

« داد رارق  وا  لسن  رد  یقاب  هملک  ناونع  هب  ار  تماما )  ) نآ »

: متفگ امش  هب  زین  نم  و 

«. دیوش یمن  هارمگ  زگره  دینک  کسمت  تیب ) لها  نآرق و   ) ود نآ  هب  رگا  »

: هدومرف لج  زع و  يادخ  هک  هنوگ  نامه  دیشاب  رذح  رب  تمایق  زا  .ار  يوقت  ار  يوقت  مدرم ، يا 

« میظع ءییش  هعاسلا  هلزلز  نإ  »

«. تسا یمیظع  ئیش  تمایق  هلزلز  »

هنسح سک  ره  .دیروآ  دای  هب  ار  باقع  باوث و  نیملاعلا و  بر  هاگـشیپ  رد  یـسرباسح  یهلا و  ياهوزارت  باسح و  داعم و  گرم و 
اب
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.دوب دهاوخن  یبیصن  ار  وا  تشهب  رد  دروایب  هانگ  سک  ره  و  دوش ، یم  هداد  باوث  نآ  قبط  دروایب  دوخ 

یمسر نتفرگ  تعیب   11

زا هک  تسا  هدرک  رومأم  ارم  مراگدرورپ  و  دیهد ، تسد  نم  اب  نامز  کی  رد  تسد و  کی  اب  هک  دیتسه  نآ  زا  شیب  امـش  مدرم ، يا 
، دنیوا نم و  لسن  زا  دنیآ و  یم  وا  زا  دعب  هک  یناماما  نینمؤملاریما و  یلع  يارب  مدومن  دقعنم  هچنآ  هرابرد ي  مریگب  رارقا  امش  نابز 

.دنیوا بلص  زا  نم  نادنزرف  هک  مدنامهف  امش  هب  هکنانچ 

: دیئوگب نینچ  یگمه  سپ 

ام هب  تدوخ  ام و  راگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  هرابرد  میروآ  یم  دورف  میلـست  رـس  میتسه و  یـضار  مینک و  یم  تعاطا  میدینـش و  ام  »
اب نامیاه و  بلق  اب  بلطم  نیا  رب  .دنیآ  یم  ایند  هب  وا  بلـص  زا  هک  یناماما  نینمؤملاریما و  یلع  نامماما  تماما  رما  هرابرد  يدناسر 

روشحم نآ  اب  تمایق ) زور   ) میریم و یم  نآ  اب  میا و  هدـنز  هدـیقع  نیا  رب  .مینک  یم  تعیب  وت  اب  نامناتـسد  اب  نامنابز و  اب  نامناج و 
نیا زا  میهد و  یمن  هار  لد  هب  دـیدرت  میئاـمن و  یمن  راـکنا  مینک و  یمن  کـش  مینک و  یمن  لیدـبت  داد و  میهاوخن  رییغت  .میوش  یم 

.مینکش یمن  ار  نامیپ  میدرگ و  یمن  رب  لوق 

ینعی دنیوا ، نادنزرف  وت و  لسن  زا  وا  زا  دعب  یتفگ  هک  یناماما  نینمؤملاریما و  یلع  هرابرد  يدومن  تحیصن  یهلا  هظعوم  هب  ار  ام  وت 
.تسا هدومن  بوصنم  ود  نآ  زا  دعب  دنوادخ  هک  نانآ  نیسح و  نسح و 

ره .نامیاه  تسد  نامرئامـض و  نامیاه و  نابز  نامیاه و  ناج  ناـمیاه و  بلق  زا  دـش ، هتفرگ  اـم  زا  ناـمیپ  دـهع و  ناـنآ  يارب  سپ 
اب هن  رگ  دیامن و  یم  تعیب  تسد  اب  تسناوت  سک 
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.دنیبن ینوگرگد  نامیاه  سفن  زا  هراب ) نیا  رد   ) دنوادخ میتسین و  دهع  نیا  رییغت  یپ  رد  زگره  .دنک  یم  رارقا  شنابز 

دنوادخ .میریگ  یم  دهاش  نآ  رب  ار  ادخ  و  میناسر ، یم  نام  لیماف  نام و  نادـنزرف  زا  رود  کیدزن و  هب  وت  لوق  زا  ار  بلاطم  نیا  ام 
«. یتسه دهاش  ام  رارقا  نیا  رب  زین  وت  دنک و  یم  تیافک  ندوب  دهاش  رد 

؟ دیئوگ یم  هچ  مدرم ، يا 

.دناد یم  ار  یسک  ره  ياه  یناهنپ  ار و  ییادص  ره  دنوادخ 

اب دنک  تعیب  سک  ره  و  تسا ، هدش  هارمگ  شدوخ  ررض  هب  دش  هارمگ  سک  ره  تسا و  شدوخ  عفن  هب  تفای  تیاده  سک  ره  سپ 
.تسا ناگدننک ) تعیب   ) اهنآ تسد  يور  رب  دنوادخ  تسد  دنک ، یم  تعیب  دنوادخ 

هب ترخآ ، ایند و  رد  ناشیا  زا  ناماما  نیـسح و  نسح و  نینمؤملاریما و  یلع  اب  دیئامن و  تعیب  نم  اب  دینک و  تعیب  ادـخ  اب  مدرم ، يا 
دروم ار  نارادافو  كاله و  ار  نانکـش ) تعیب   ) ناگدـننک ردـغ  دـنوادخ  .دـینک  تعیب  تسا  یقاب  ناشیا  لسن  رد  هک  یتماـما  ناونع 

دنک افو  هتـسب  نامیپ  ادخ  اب  هچنآ  هب  سک  ره  و  تسا ، هتـسکش  شیوخ  ررـض  هب  دنکـشب  ار  تعیب  سک  ره  دهد و  یم  رارق  تمحر 
.دیامرف یم  تیانع  یمیظع  رجا  وا  هب  دنوادخ 

: دیئوگب دینک و  مالس  نینمؤملاریما »  » ناونع هب  یلع  هب  و  دینک ،) رارکت   ) دیئوگب متفگ  امش  هب  هچنآ  مدرم ، يا 

« تسوت يوس  هب  تشگزاب  میهاوخ و  یم  ار  وت  ترفغم  اراگدرورپ  میدرک ، تعاطا  میدینش و  »

: دیئوگب و 

 …«. میدش یمن  تیاده  ام  درک  یمن  تیاده  دنوادخ  رگا  و  درک ، تیاده  نیا  هب  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس  دمح و  »

هدرک لزان  ار  نآ  نآرق  رد  هک  دنوادخ  دزن  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  مدرم ، يا 
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ار وا  تشاد  ار  نآ  تفرعم  داد و  ربـخ  امـش  هب  اـهنآ  هراـبرد  سک  ره  سپ  مرامـشب ، سلجم  کـی  رد  ار  همه  هک  تـسا  نآ  زا  شیب 
.دینک قیدصت 

.تسا هتفای  تسد  گرزب  يراگتسر  هب  دنک  تعاطا  مدرک  رکذ  هک  ار  یناماما  یلع و  شلوسر و  ادخ و  سک  ره  مدرم ، يا 

ناـنآ دـنریگب  تقبـس  وا ، اـب  نینمؤـملاریما »  » ناوـنع هب  ندرک  مالـس  وا و  تیـالو  لوـبق  وا و  اـب  تـعیب  يارب  هـک  یناـسک  مدرم ، يا 
.دوب دنهاوخ  تمعن  ياه  غاب  رد  دنناراگتسر و 

دنوش رفاک  دنتسه  نیمز  رد  هک  یناسک  همه  امش و  رگا  و  دوش ، یـضار  امـش  زا  دنوادخ  نآ  رطاخ  هب  هک  دیئوگب  ینخـس  مدرم ، يا 
.دنناسر یمن  يررض  ادخ  هب 

صوصخم ساپـس  دـمح و  و  امن ، بضغ  دـنرفاک  هک  نیرکنم  رب  و  زرمایب ، ار  نینمؤم  مدومن  رما  مدرک و  ادا  هچنآ  رطاـخ  هب  ایادـخ ،
.تسا ملاع  دنوادخ 

هبطخ زا  دعب  مسارم 

نادرم تعیب 

يراصنا رقاب  دمحم  ریدغ ص 15  هباطخ 

ناونع هب  ناشیا  اب  و  دـندروآ ، موجه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يوس  هب  مدرم  هباطخ ، نتفاـی  ناـیاپ  اـب 
.دنتفگ یم  تینهت  کیربت و  دنداد و  یم  تسد  تعیب 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هب  دـندومرف و  سولج  دوخ  یکی  رد  .دوـش  اـپ  رب  همیخ  ود  اـت  دـنداد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
زا سپ  دنتفای و  یم  روضح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  همیخ  رد  هتـسد  هتـسد  مدرم  .دیامرف  سولج  رگید  همیخ  رد  ات  دنداد  روتـسد 
یم تعیب  شترـضح  اب  ناشربمایپ  زا  دـعب  هفیلخ  ماـما و  ناونع  هب  دـندمآ و  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  همیخ  هب  کـیربت  تعیب و 

تینهت کیربت و  ار  الاو  ماقم  نیا  و  دندرک ، یم  مالس  ترضح  نآ  رب  نینمؤملاریما »  » بقل اب  دندرک و 
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.دنتشاد تماقا  ریدغ  رد  ار  تدم  نیا  ترضح  تشاد و  همادا  زور  هس  ات  تینهت  تعیب و  همانرب  .دنتفگ  یم 

ولج نارگید  زا  ار  دوخ  دـندومن و  تعیب  نینمؤملاریما  اب  همه  زا  شیپ  ریدـغ  رد  هک  یناسک  هک  دوب  نآ  تعیب  نیا  رد  بلاـج  هلئـسم 
.دنتشاذگ اپ  ریز  ار  دوخ  نامیپ  دنتسکش و  ار  دوخ  تعیب  همه  زا  رتدوز  هک  دنتخادنا 

: دنار یم  نابز  رب  ار  تاملک  نیا  تعیب ، زا  دعب  رمع  هکنیا  بلاج 

! بلاط یبا  رسپ  يا  داب ، تیاراوگ  داب ، تیارب  راختفا  »

«! يا هدش  ینمؤم  نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  نونکا  نسحلا ، ابا  يا  تلاح  هب  اشوخ 

نانز تعیب 

هیلع نینمؤـملاریما  .دـندز  نآ  يور  رب  يا  هدرپ  هدروآ و  یبآ  فرظ  اـت  دـنداد  روتـسد  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رگید ، فرط  زا 
ترـضح نآ  اـب  بآ ، فرظ  رد  دوخ  تسد  نداد  رارق  اـب  هدرپ  رگید  يوس  رد  ناـنز  هداـهن و  بآ  فرظ  رد  ار  دوـخ  تسد  مالـسلا 

.دندرک تعیب 

هللا یلص  ربمایپ  نارسمه  هیلک  و  دنتشاد ، روضح  ریدغ  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرهاط  هقیدص  ترـضح  هک  دوش  یم  يروآ  دای 
.دندوب رضاح  مسارم  نآ  رد  زین  هلآ  هیلع و 

باحس همامع 

هیلع نینمؤملاریما  رـس  رب  راختفا  جات  ناونع  هب  تشاد ، مان  باحـس »  » هک ار  دوخ  هماـمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مسارم ، نیا  رد 
.دنداد رارق  ترضح  نآ  شود  رب  رس  تشپ  زا  ار  همامع  ياهتنا  دنتشاذگ و  مالسلا 

ریدغ رعش 

هرابرد يرعش  میظع  هعقاو  نیا  تبسانم  هب  ات  تساوخ  هزاجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  تباث  نب  ناسح  ریدغ ، روش  رپ  مسارم  رد 
.دیوگب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: دندومرف ترضح 

.دنوادخ تکرب  هب  وگب 

: تفگ تفرگ و  رارق  يدنلب  ياج  رد  ناسح 

«. دینک شوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياضما  یهاوگ و  هب  ارم  نخس  شیرق ، ناگرزب  يا  »
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.دنام راگدای  هب  دش و  تبث  ریدغ  زا  یخیرات  دنس  کی  ناونع  هب  هک  دناوخ  دوب  هدورس  اجنامه  هک  ار  يراعشا  سپس 

ریدغ رد  لیئربج 

: تفگ یم  مدرم  رانک  رد  يور  ابیز  يدرم  هک  دوب  نیا  رگید  تجح  مامتا 

! دومن مکحم  ار  شیومع  رسپ  راک  ردقچ  .مدیدن  زگره  زور  نیا  دننام  يزور  مسق  ادخ  هب  »

.دنز یمن  مه  رب  ار  نآ  شلوسر  ادخ و  هب  رفاک  زج  هک  تسب  ینامیپ  وا  يارب 

«. دنکشب ار  وا  نامیپ  هک  یسک  رب  ياو 

: تفگ دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  رمع 

!؟ تفگ یم  هچ  درم  نیا  يدینش 

: دندومرف ترضح 

؟ یتخانش ار  وا 

: تفگ

.هن

.دندومرف ترضح 

رازیب وت  زا  نانمؤم  هکئالم و  لوسر و  ادـخ و  ینک  نینچ  رگا  .ینکـشن  ار  نامیپ  نیا  شاب  بظاوم  وت  .دوب  لـیئربج  نیمـالا  حور  وا  »
«! دوب دنهاوخ 

ریدغ هزجعم 

يرهف ثراح  .تسویپ  عوقو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  طسوت  تیـالو  مـالعا  زا  سپ  هک  دوب  يا  هزجعم  ریدـغ ، رب  یهلا  ياـضما 
: دیسرپ هناضرتعم  دمآ و  ترضح  دزن 

؟ دوب ادخ  بناج  زا  يدرک  مالعا  زورما  هک  تیالو  نیا  ایآ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.دوب ادخ  بناج  زا  يرآ 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 162 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ دنوادخ  هب  باطخ  ثراح  اجنیا  رد 

! ایادخ »

«!! تسرفب ام  رب  یکاندرد  باذع  ای  رابب  ام  رب  نامسآ  زا  یگنس  تسوت  بناج  زا  قح و  دیوگ  یم  دمحم  هچنآ  رگا 

جراخ شربد  زا  دراو و  شزغم  زا  هک  داتـسرف  وا  رب  نامـسآ  زا  یگنـس  دـنوادخ  داـتفا ، هار  هب  دـش و  ماـمت  ثراـح  نخـس  هک  نیمه 
.درک كاله  ار  وا  اجنامه  دیدرگ و 

قحتسم نآ  نیرکنم  تسا و  یهلا  نامرف  هتفرگ و  همشچ  رس  یحو  عبنم  زا  ریدغ »  » هک دش  ملـسم  ناگمه  رب  رگید  راب  هزجعم ، نیا  اب 
.دنباذع

ریدغ مسارم  نایاپ 

، برع لئابق  اه و  هورگ  .تسب  شقن  اه  نهذ  رد  هیالولا » مایا   » ناونع هب  اهزور  نآ  تفریذـپ و  ناـیاپ  ریدـغ  مسارم  زور ، هس  زا  سپ 
هللا یلص  ربمایپ  دندش و  دوخ  راید  رهش و  یهار  ترضح  نآ  نیشناج  هب  لماک  تفرعم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  عادو  زا  سپ 

.دندیدرگ هنیدم  مزاع  هلآ  هیلع و 

رب ار  شتجح  دنوادخ  هنوگ  نیدب  و  دیـسر ، ناگمه  شوگ  هب  دیدرگ و  عیاش  تعرـس  هب  دش و  رـشتنم  اهرهـش  رد  ریدـغ  هعقاو  ربخ 
.درک مامت  مدرم 

ریدغ رد  یناهج  تجح  مامتا 

رد ار  نآ  نتم  دـننک و  ظفح  ار  ریدـغ  هبطخ  دوخ  مهـس  هب  کی  ره  ریدـغ ، رد  رـضاح  رفن  رازه  تسیب  دـصکی و  زا  شیب  تشاد  اج 
.دنهد رارق  دوخ  ناتسود  لیماف و  نادنزرف و  رایتخا 

یلص ربمایپ  ننس  ربمایپ و  ننس  فراعم و  نتشون  نتفگ و  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  نیملـسم  هعماج  ياضف  هتبلا 
عطقم نآ  رد  ناشزوسلد  ربمایپ  زاس  تشونرس  نانخس  دنناوتن  مدرم  هک  دش  ببـس  دوب  عونمم  نآ  رد  يدامتم  ياهلاس  هلآ  هیلع و  هللا 
طاسب ندـیچرب  اب  يواسم  ریدـغ  ندرک  حرطم  هک  تسادـیپ  .دنـشاب  هعماج  تینیع  رد  نآ  يارجا  رکف  رد  دـننک و  وگزاب  ار  ساسح 

.دنداد یمن  ار  يراک  نینچ  هزاجا  زگره  نانآ  و  دوب ، تفالخ  نیبصاغ 

ياه لسن  يارب  دـندرک و  ظفح  ار  نآ  زا  یتمـسق  ای  ریدـغ  هباطخ  يدایز  هدـع  هک  تفرگ  ياج  اه  هنیـس  رد  یتروص  هب  ریدـغ ، اـما 
هب یثیدـح  چـیه  نیملـسم ، هبطاق  نیب  اذـل  .دوبن  یمهم  ربخ  نینچ  راشتنا  زا  عنم  تردـق  ار  سکچیه  و  دنتـشاذگ ، راـگدای  هب  هدـنیآ 

رظن زا  نآ ، رتاوت  زا  هتشذگ  و  درادن ، هدننک  تیاور  ریدغ » ثیدح   » هزادنا
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.تسا هداعلا  قوف  تیارد  لاجر و 

، یناهج دـح  رد  نیملـسم  عیـسو  هنماد  ایند و  زور  نیرخآ  اـت  یهلا  نید  تدـم  دـنلب  هدـنیآ  هب  هجوت  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
.دندومرف یفرعم  نایناهج  هب  یمسر  هباطخ  نیا  رد  ار  تمایق  زور  ات  دوخ  نانیشناج 

یمن هدرواـین و  دورف  میظعت  رـس  ناـشربمایپ  یقیقح  نانیـشناج  لـباقم  رد  ناـنچمه  اـه  ناـمز  لوط  رد  نیملـسم  زا  ییاـه  هورگ  رگا 
ربمایپ نانیشناج  ار  وا  نادنزرف  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هدزای  بلاط و  یبا  نب  یلع  طقف  خیرات ، لوط  رد  نایعیش  میظع  عمج  یلو  دنروآ ،

.دنناد یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ياه لسن  زا  يرایـسب  یلو  دـندیدن ، لمع  هلحرم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لصف  الب  تفالخ  نیملـسم ، زور  نآ  عاـمتجا  رگا 
.دوب ریدغ »  » زا فده  نیرتالاب  نیا  هک  دنتخانش  ار  ناشربمایپ  یعقاو  یصو  ناناملسم  يدعب 

هیریدغ هبطخ 

تموکح نامز  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هیریدغ  هبطخ 

ینامز دمحا  هرامش 2  رثوک  هلجم  ذخأم :

ادیپ يریگمـشچ  روضح  ناناملـسم  .دش  فداصم  هعمج  اب  ریدغ  دیع  زور  اقافتا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیمکاح  هرود  رد 
یم مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  .تفرگ  رارق  مدرم  ربارب  رد  نآ  ياه  هبطخ  ندناوخ  هعمج و  زامن  هماقا  يارب  ترـضح  نآ  دندرک و 

: دیوگ

قح ترـضح  ياـنث  دـمح و  هب  تسخن  وا  .درک  زاـغآ  ار  اـه  هبطخ  مردـپ  هک  رهظ ،] ناذا  زا  لـبق   ] دوب هتـشذگ  زور  زا  تعاـس  جـنپ 
باطخ دعب  داد و  رارق  هجوت  دروم  ار  شیاه  تمعن  تسناد ، يو  نآ  زا  ار  قلطم  تیمکاح  درمشرب ، ار  شا  یبوبر  تافص  تخادرپ ،

: دومرف مدرم  هب 

کی ره  هک  يدـیع  ود  تسا ؛ هداد  رارق  نامز  کی  رد  امـش  يارب  ار  ریدـغ ] هعمج و   ] گرزب رایـسب  دـیع  ود  زورما  یلاـعت  دـنوادخ 
رثا يرگید  رد  تیاده  کی  ره  هلیسو  هب  دشخب و  یم  لماکت  ار  يرگید  يدوجو  هفسلف 
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: دومرف سپس  دشخب …  یم 

نید و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  شربماـیپ  توبن  هب  فارتعا  اـب  رگم  دوش  یمن  هتفریذـپ  دـنوادخ  یگناـگی  هب  ناـمیا  دـیحوت و 
همه و  تسا ؛ هداد  ار  شتیالو  نامرف  ادخ  هک  یـسک  رما  تیالو  لوبق  اب  رگم  دوش  یمن  هتفریذپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  تعیرش 

.تیالو لها  هب  کسمت  لسوت و  زا  دعب  رگم  دریذپ  یمن  ناماس  روما  نیا 

مالسلا هیلع  یلع  نیدحوملا  یلوم  هاگن  زا  ریدغ 

: دومرف سپس 

تیاصو تیالو و  ات  داد  نامرف  وا  هب  داتـسرف ، ورف  شربمایپ  رب  درک  هدارا  دوخ  نیبختنم  هراـبرد ي  هچنآ  ( 1  ) ریدغ زور  رد  دنوادخ 
زور نآ  رد  دراد ، رایـسب  تلزنم  ردق و  ریدغ  زور  .دشابن  نانمـشد  دنزگ  نارگن  دریگب  ناقفانم  نارفاک و  زا  ار  لاجم  دنک و  غالبا  ار 

نـشور دنلب و  هاگیاج  زا  هدیقع  راهظا  يرگنـشور و  زور  زورما  .تسا  هدـش  مامت  همه  رب  شتجح  هدیـسر و  ارف  یهلا  ياه  شیاشگ 
یبا نب  یلع   ] دوهـشم و  هلآ ] هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ( ] 2  ) زور ریدـغ  .تسا  دـهع  هب  يافو  زور  نید و  لماکت  زور  زورما  تسا ،

، تسا مالسا  لیصا  قیاقح  ندش  راکشآ  زور  تسا ، قافن  رفک و  هدرپ  ریز  ياه  نامیپ  نتخیر  مه  رد  زور  تسا ، مالسلا ] هیلع  بلاط 
یم بیذـکت  ار  نآ  هک  تسا  یناـسک  فوفـص  ندـش  ادـج  زور  تسا ، ناـهرب  لالدتـسا و  زور  تسا ، ناطیـش  يراوـخ  تلذ و  زور 
زور تسادـخ ، ناگدـنب  ناحتما  تیادـه و  زور  دـیدرک ، ضارعا  نآ  زا  امـش  زا  يا  هدـع  هک  تسا  يزور  نیرتگرزب  زورما  دـندرک 
دارفا رب  هلآ ] هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماهبا  نودب  نانخس   ] صوصن هضرع  زور  تساه ، هنیس  اهلد و  رد  هتفهن  ياه  هنیک  ندش  راکـشآ 

ربمایپ ثیش  زور  ریدغ  تسا ، صوصخلا ]  لها   ] هتخابلد نمؤم و 
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 … نوعمش و عشوی و  سیردا و  زور  تسا ، مالسلا  هیلع 

ریدغ دیع  رد  مالسلا  هیلع  يولع  روشنم 

: دومرف هبطخ  رخآ  تمسق  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

: دیریگب دیع  ار  ریدغ ]  ] زورما گرزب  عامتجا  نیا  زا  تشگرب  زا  دعب  ناناملسم ، يا  امش  رب  ادخ  تمحر 

[. دیرامشب گرزب  ار  نآ  لیذ  روما  ماجنا  اب  [و 

(3  ) .دینک هشیپ  ششخب  یکین و  دیهد و  شرتسگ  ناتنادنواشیوخ  هداوناخ و  دارفا  رب  ار  تمعن  فلا )

(5  ) و ( 4  ) .دینک ششخب  یکین و  ناوت  ردق  هب  شیوخ  ینید  ناردارب  هب  ب )

.دیشاب رازگرکش  هتشاد ، ینازرا  امش  هب  هک  ییاه  تمعن  ربارب  رد  ار  يادخ  ج )

.دزاس رتاریگ  ریگارف و  ار  امش  عامتجا  دنوادخ  ات  دیوش  عمج  رگیدکی  رانک  د )

.دنک تیانع  رتشیب  ینابرهم  تفلا و  امش  هب  دنوادخ  ات  دینک  یکین  رگیدکی  هب  ه )

زا شیب  یباوث  رجا و  ياطعا  اب  زور ] نیا  رد   ] دـنوادخ هک  روط  نامه  دـییوگ  تینهت  کیربت و  رگیدـکی  هب  ار  یهلا  ياـه  تمعن  و )
: دومرف دعب  .دیوگ  یم  تینهت  امش  هب  دایعا  رگید 

ببـس نارگید  هب  ینابرهم  دـیازفا ، یم  ناترمع  رب  دـشخب و  یم  تکرب  ناتلاوما  هب  ریدـغ )  ) زورما رد  نارگید  هب  یلام  ياـه  کـمک 
.دش دهاوخ  قح  تایانع  تمحر و 

.دیریگب شوغآ  رد  ار  رگیدکی  ینامداش  ییورشوخ و  اب  ز )

.دییوگ ساپس  شیوخ  تاقیفوت  رب  ار  دنوادخ  ح )

دعب .دیوش  هارمه  ناشکاروخ  رد  نانآ  اب  دیورب و  ناشترایز  هب  دینک ، ندید  دنراد  امـش  کمک  هب  مشچ  هک  ینافیعـض  ارقف و  زا  ط )
: دومرف ترضح 

دوب دهاوخ  رتشیب  هکلب  تسا ، ربارب  مهرد  رازه  تسیود  اب  ریدغ  دیع  زور  رد  ارقف  هب  کمک  مهرد  کی 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  دینک ، مالـس  دییوگب و  کیربت  مه  هب  دینک ، هحفاصم  دـیدرک  تاقالم  ار  رگیدـکی  یتقو  ي )
(6  ) .داد نامرف  نینچ  نم 

اهتشون یپ 
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« حودلا موی   » هب ریبعت  تیاور  رد  مخ  ریدغ  زور  زا   1
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(. ص 115 ج 94 ، راونالاراحب ،  ) .تسا هدش  هتفرگ  راک  هب  راعشا  رد  مه  تایاور و  رد  مه  هژاو  نیا  هک  تسا  هدش 

ح 69 ص 425 ، ج 1 ، یفاک ، لوصا  تفای : لیذ  دراوم  رد  ناوت  یم  ار  دوهشم  دهاش و  ریسفت  2 و 3 )

ح 1 ص 386 ، ج 35 ، راونالاراحب ،

.ح 61 ص 114 ، ج 36 ،

.تسا هدش  قیفلت  تارابع  همجرت  رد  4 و 5 )

هدش و لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  طسوت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هبطخ  زا  يرادقم  ح 8 ، ص 118 112 ، ج 95 ، راونالاراحب ،  6
.میدومن صیخلت  همجرت و  ار  نآ  ام 

ریدغ تایآ 

باتک تاصخشم 

 - 1341 رغصا ، یلع  یناوضر ،  هسانشرس :

.یناوضر رغصا  یلع  فیلات  ریدغ /  تایآ  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1389 نارکمج  ، سدقم  دجسم  مق : رشن : تاصخشم 

.ص  71 يرهاظ : تاصخشم 

.ریدغ نامدای  ثحابم  هلسلس  تسورف :

لایر  978-964-973-175-9:  7000 کباش :

اپاف یسیون : تسرهف  تیعضو 

.مود پاچ  تشاددای :

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :
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ییوید : 297/452 يدنب  هدر 

1632452 یلم : یسانشباتک  هرامش 

غیلبت هیآ  ریسفت 

غیلبت هیآ 

یئابطابط نیسح  دمحم  هللااهیآ  داتسا  دلج 6  نازیملا  ریسفت  همجرت 

موقلا يدـهی  ـال  هللا  نا  ساـنلا  نم  کمـصعی  هللا  هتلاـسر و  تغلب  اـمف  لـعفت  مل  نا  کـبر و  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی 
(67  ) نیرفاکلا

هیآ همجرت 

ادخ يدناسرن و  ار  راگدرورپ  ماغیپ  الصا  یناسرن )  ) ینکن رگا  ناسرب و  هدش  لزان  وت  هب  راگدرورپ  هیحان  زا  ار  هچنآ  ام  هداتـسرف  يا 
(. 67 ( ) دناسر یمن  ناشدصاقم  هب   ) دیامرف یمن  تیاده  ار  نارفاک  ادخ  اریز  دراد  یم  هگن  مدرم  رش )  ) زا ار  وت 

هیآ نایب 

هدش نایب  نشور  روط  هب  هتکن  ود  هیآ  رد  اریز  تسا ، رهاظ  نشور و  دنراد  شدعب  لبق و  تایآ  هک  یقایـس  زا  رظن  فرـص  هیآ  يانعم 
راشف و شرـس  تشپ  هک  يدیکأ  روتـسد  هتبلا   ) تسا هداد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  يروتـسد  یکی 
وا هک  هداد  دوخ  لوسر  هب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  يا  هدعو  مه  یکی  و  دنک ، غالبا  رـشب  هب  ار  يا  هزات  ماغیپ  هک  نیا  هب  تسا ) دیدهت 

ار یمدآ  دراد  هیآ  هک  یتیعقوم  رد  تقد  یمک  نکیل  دنک ، يرادـهگن  دوش  يو  هجوتم  تسا  نکمم  غالبا  نیا  رد  هک  یتارطخ  زا  ار 
فلتخم ءاحنا  هب  نانآ  هک  نیا  هب  دنناشیا  خـیبوت  باتک و  لها  لاح  ضرعتم  همه  نآ  دـعب  لبق و  تایآ  اریز  دراد ، یم  او  تفگـش  هب 
طابترا چیه  ثحب  دروم  هیآ  نومضم  اب  نومـضم  نیا  و  دنا ، هدش  بکترم  ار  یهلا  تامرحم  و  دنا ، هدرک  يدعت  یهلا  تاروتـسد  زا 

« مهلجرا تحت  نم  مهقوف و  نم  اولکال  مهبر  نم  مهیلا  لزنا  ام  لیجنالا و  هیروتلا و  اوماقا  مهنا  ول  و   » هیآ ي نآ  یلبق  هیآ  هچ  درادن ،
اومیقت یتح  ءیـش  یلع  متـسل  باتکلا  لها  ای  لق   » هیآ ي مه  يدـعب  هیآ  و  تسا ، باـتک  لـها  اـب  نآ  رد  نخـس  يور  هک  تسا  ( 1)

باتک لها  هب  زین  نآ  رد  باطخ  هک  تسا  ( 2  …« ) مکیلا لزنا  ام  لیجنالاو و  هیروتلا 
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لـبق و تاـیآ  هیآ و  نیا  نیب  یطبر  چـیه  روطچ  هک  نیا  رد  ار  یمدآ  بجعت  ثحب  دروم  هیآ  دوـخ  تـالمج  رد  تقد  هوـالع  تسا ،
!!؟ تسین شدعب 

ياراد همه  دشاب و  هدش  لزان  دراد  دوخ  دـعب  لبق و  تایآ  ریاس  اب  العف  هک  یبیترت  نیمه  هب  ثحب  دروم  هیآ  رگا  و  دـنک ، یم  رتدایز 
هللا یلـص  هللا  لوسر  هب  دکؤم  روتـسد  نیا  هک  دیآ  یم  تسد  هب  بلطم  نیا  اهنآ  عومجم  زا  تروص  نیا  رد  دنـشاب  هدوب  قایـس  کی 

.هدومرف لزان  باتک  لها  صوصخ  رد  ادخ  هک  تسا  یماغیپ  غیلبت  يارب  هلآ  هیلع و 

قایس تدحو  تهج  زا  دشاب و  یم  ریطخ  مهم و  رایسب  يرما  دیدج  تیرومام  عوضوم  تسین و  دوهی  هفیرش ، هیآ  رد  سان »  » زا دارم 
: هدومرف شدعب  هیآ  رد  هک  دوب  دهاوخ  يزیچ  نامه  مایپ ، نآ  زا  دارم  نیعتم  روط  هب 

نیا اب  هجو  چـیه  هب  هیآ  دوخ  قایـس  نکیل  هدـش » لزان  امـش  يوس  هب  ناتراگدرورپ  بناـج  زا  هچ  نآ  مکبر و  نم  مکیلا  لزنا  اـم  «و 
هک تسا  نیا  نآ  يراگزاسان  هجو  تسین ، اج  نیا  شیاج  هیآ  نیا  هک  تسا  نیارب  لیلد  يراگزاسان  نیا  و  تسین ، راـگزاس  لاـمتحا 

رومام هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تسا و  نآ  نایب  ددص  رد  هیآ  نیا  هک  یمکح  دیآ  یم  رب  سانلا » نم  کمصعی  هللا  و   » هلمج زا 
لاوحا عاضوا و  و  شینید ، تفرـشیپ  رب  ای  هللا و  لوسر  ناج  رب  ای  تسه  رطخ  میب  نآ  غیلبت  رد  هک  تسا  یمهم  رما  هدش ، نآ  غیلبت  هب 

زوجم ات  دوش  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هجوتم  يرطخ  نانآ  هیحان  زا  هک  هدوبن  يروط  زور  نآ  ياراصن  دوهی و 
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هب تجاح  دزادنیب و  قیوعت  هب  ار  نآ  یتدم  يارب  ای  و  دشکب ، دوخ  غیلبت  راک  زا  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  دـشاب  نیا 
، دهدب ار  شنمشد  رطخ  زا  تسارح  ظفح و  هدعو  دناسرب  نانآ  هب  ار  هزات  ماغیپ  هک  یتروص  رد  دوخ  لوسر  هب  ادخ  هک  دتفیب  نیا 

نیا تشاد  اـج  دـسرب ؛ باـنج  نآ  هب  باـتک  لـها  زا  هک  هدوب  نکمم  ـالامتحا  هک  هدوـب  یمخز  مشچ  رطخ ، نیا  رگا  نیا ، رب  هوـالع 
يدودعم هدع  نیب  رد  تبرغ و  رهش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  ترجه  لیاوا  رد  اریز  دوش ، لزان  ترجه  لیاوا  رد  هروس 

ره تدش  تدح و  اب  هک  ینایدوهی  مه  نآ  دندوب ، هدرک  روصحم  ار  وا  نایدوهی  شفرط  راهچ  زا  درب  یم  رس  هب  رهش  نآ  نیملسم  زا 
، دنتخادنا هارب  نآ  لاثما  ربیخ و  ریظن  ینینوخ  ياه  هنحص  هتساخرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هیلع  هزرابم  هب  رتشیب  هچ 

رمع رخاوا  رد  هروس  نیا  لوزن  نکیل  دوش ، لزان  هیآ  نیا  اهزور  نآ  رد  تشاد  اج  دوب  دوهی  ساـن »  » زا دارم  ثحب  دروم  هیآ  رد  رگا 
نـشور روط  هب  سپ  دـنا ، هدونغ  يا  هشوگ  رد  نیملـسم  تمظع  تردـق و  زا  باتک  لها  همه  هک  هداتفا  قاـفتا  ترـضح  نآ  فیرش 

، ینیگنـس زا  هک  یفیلکت  هیآ  نیا  رد  همه ، رب  هوـالع  درادـن ، باـتک  لـها  اـب  یطاـبترا  هنوـگ  چـیه  ثحب  دروـم  هیآ  هک  دـش  موـلعم 
هللا یلـص  هللا  لوسر  هجوتم  اهنآ  هیحان  زا  يرطخ  باتک  لها  هب  نآ  غالبا  رد  ات  هدـشن  باتک  لها  هب  دـشاب  اسرف  تقاط  نکـشرمک و 

.دوش هب  هلآ  هیلع و 

لوا ياه  لاس  رد  هتشذگ  اهنیا  همه  زا 
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رافک دـش  رومام  الثم  دزاس ، زور  نآ  رـشب  دزـشوگ  ار  یکاـنرطخ  سب  فیلاـکت  دـش  روماـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تثعب ،
رتزیرنوخ رت و  نشخ  رایسب  هک  ار  برع  نیکرشم  دنک ، توعد  یتسرپ  تب  كرت  صلاخ و  دیحوت  هب  ار  بصعتم  برع  نآ  شیرق و 

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  زورما  هک  يا  هدعو  دیدهت و  نیا  دـناوخ ، هب  دـیحوت  مالـسا و  هب  دـنباتک  لها  زا  رتکانرطخ  و 
یگزات هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  تسا  یتاـعوضوم  نیرت  كاـنرطخ  هزاـت ، ماـغیپ  دوش  یم  مولعم  دادـن ، زور  نآ  دـهد 

یم لیکـشت  ار  هدئام  هروس  هدمع  تمـسق  دنباتک  لها  لاح  ضرعتم  هک  یتایآ  دش  هتفگ  هچنآ  رب  هوالع  .تسا  هدش  نآ  غیلبت  رومام 
ياراد هروس  نیا  لوزن  عقوم  رد  دـش  هتفگ  هک  ناـنچمه  دوهی  و  تسا ، هدـش  لزاـن  هروس  نیا  رد  عطق  روـط  هب  مه  هیآ  نیا  و  دـنهد ،
تنعل بضغ و  تفر ، یم  یـشوماخ  هب  ور  شتآ ، نآ  هداد و  تسدزا  ار  دوخ  قباس  تکوش  تردق و  نآ  دـندوبن ، یتدـش  تردـق و 

اب درک ، یم  ششوماخ  یثنخ و  ار  نآ  دنوادخ  دنتخاس ، یم  اپ  هب  يا  هنتف  يزورفا و  شتآ  ره  هدش و  ناش  لاح  لماش  مه  راگدرورپ 
اب و  درک !؟ روصت  ناوت  یم  دـسرتب  دوهی  زا  ادـخ  نید  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هکنیا  يارب  یحیحـص  يانعم  هچ  لاح  نیا 

تموکح هب  اراصن  دننام  ای  و  دراذگ ، یم  مدـق  مالـسا  هریظح  هب  تبغر  عوط و  هب  دوهی  هک  تسا  یمایا  هروس  نیا  لوزن  مایا  هک  نیا 
تسج و ناوت  یم  دوهی  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  سرت  يارب  یهجو  هچ  دهد ، یم  هیزج  مالسا 
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اب تفای !؟ ناوت  یم  دزاس  شمرگلد  دوخ  تیامح  هدعو  هب  دـنادب و  قحم  سرت  نیا  رد  ار  وا  یلاعت  يادـخ  هک  نیا  يارب  یئانعم  هچ 
!؟ تشاد نیا  رب  قباس  هک  یئاز  تشحو  ياه  تیعقوم  كانرطخ و  فقاوم  همه  نآ 

نیا تسا ، ات  ود  اهنآ  قایـس  اب  نآ  قایـس  یبنجا و  دوخ  دعب  لبق و  تایآ  نیب  رد  هیآ  نیا  هک  تسین  يدـیدرت  کش و  چـیه  نیاربانب 
: میزادرپ یم  هیآ  دوخ  لیلحت  هیزجت و  هب  کنیا  دش  نشور  هک  انعم 

دنک یم  فشک  نآ  ماکحا  زا  یمکح  ای  نید و  عومجم  زا  تسا  ترابع  ای  هک  یمهم  رما  کی  زا  هفیرش  هیآ 

زور کی  ات  ار  نآ  دراد  انب  لد  رد  و  دـسرت ، یم  نآ  غیلبت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  تسا  يرما  تسه  هچ  ره  رما  نآ  و 
: دیامرفب هک  دیدهت  نیا  هب  یتجاح  دوبن  نیب  رد  شریخات  بانج و  نآ  سرت  رگا  هچ  دزادنیب ، ریخات  یبسانم 

يدـیدهت دـنک  یم  کیرحت  ماکحا  غیلبت  هب  ار  بانج  نآ  هک  مه  تثعب  لوا  تایآ  رد  اذـل  و  دوبن ، هتلاسر » تغلب  امف  لعفت  مل  نا  «و 
: دیامرف یم  قلع »  » هروس رد  الثم  تسا ، میالم  یلیخ  اهنآ  نحل  سکع  رب  هکلب  .دوش  یمن  هدید 

: دیامرف یم  هدجس » مح   » هروس رد  و  ( 3  …« ) قلخ يذلا  کبر  مساب  ءرقا  »

: دیامرف یم  رثدم »  » هروس رد  و  ( 4 « ) نیکرشملل لیو  هورفغتسا و  هیلا و  اومیقتساف  »

.تایآ نیا  لاثما  و  ( 5 « ) رذناف مق  رثدملا  اهیا  ای  »

لالحمضا رطخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکلب  هدوبن  یناج  رطخ  هدوب  نارگن  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  يرطخ 
تسا هدوب  كانمیب  نید 

نیا غیلبت  رد  یلمتحم  تارطخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  میتفگ 
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ار دوخ  فیرش  ناج  هکنیا  زا  بانج  نآ  اریز  تسین ، بانج  نآ  صخـش  يارب  یناج  رطخ  رطخ  نیا  نکیل  دنک  یم  ینیب  شیپ  مکح 
لخب دوخ  نوخ  زا  یهلا  رماوا  نیرتکچوک  يارب  یتح  هک  تسا  نیا  زا  لجأ  وا  يرآ  تشادـن ، غیرد  دـنک  نابرق  ادـخ  ياضر  هار  رد 

رب هوالع  دنک ، یم  بیذـکت  ار  نآ  شفیرـش  یگدـنز  رهاظم  بانج و  نآ  دوخ  هریـس  هک  تسا  یبلطم  دوخ  ناج  زا  وا  سرت  دزرو ،
: هدومرف هداد و  تداهش  اه  سرت  هنوگ  نیا  زا  ءایبنا  نماد  تراهط  رب  شمیرک  مالک  رد  دوخ  یلاعت ، يادخ  نیا ،

تالاسر نوغلبی  نیذلا  ارودـقم  اردـق  هللا  رما  ناک  لبق و  نم  اولخ  نیذـلا  یف  هللا  هنـس  هل  هللا  ضرف  امیف  جرح  نم  یبنلا  یلع  ناک  ام  »
: هدومرف هضیرف  نیا  رئاظن  هرابرد ي  و  ( 6 « ) ابیسح هللااب  یفک  هللا و  الا  ادحا  نوشخی  هنوشخی و ال  هللا و 

ار نانآ  نمـشد  هکنیا  اب  هک  هدوتـس  تلـصخ  نیا  هب  ار  دوخ  ناگدنب  زا  يا  هدع  زین  و  ( 7 « ) نینمؤم متنک  نا  نوفاخ  مهوفاخت و  ـالف  »
زا ادخ  زا  زج  کلذ  عم  هدرک  دیدهت 

: دیامرف یم  دنرادن و  كاب  يدحا 

(8 « ) لیکولا معن  هللا و  انبسح  اولاق  انامیا و  مهدازف  مهوشخاف  مکل  اوعمج  دق  سانلا  نا  سانلا  مهل  لاق  نیذلا  »

دسرب يو  هب  یمخز  مشچ  ادابم  هک  نیا  يارب  ادخ  لوسر  دیوگب  هللااب ) ذایعلا   ) یـسک هک  تسا  حضاو  ياه  طلغ  زا  مه  فرح  نیا  و 
ماجنا زورما  ار  ادـخ  رما  هللا  لوسر  رگا  هک  تسا  نیا  هب  دـبال  لاـیخ  مهوت و  نیا  تشگرب  اریز  دزادـنیب ، قیوعت  هبار  ادـخ  رما  ماـجنا 

طلغ دوخ  فرح  نیا  و  دنام ، دهاوخ  نیمز  ادخ  راک  هجیتن  رد  تشک و  دنهاوخ  ار  وا  دهد 
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نیا اب  و  دنام ، یمن  نیمز  شراک  ادخ  دید  یم  یمخز  مشچ  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  نیا  ضرف  هب  اریز  تسا ، یشحاف 
هدرک و ار  ریثات  رد  لالقتـسا  بلـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  میرک  نآرق  رد  هک  نیا  اب  تسا و  وا  ملاـع  رد  زاـس  ببـس  هک 

: هدومرف

؟ تسا زجاع  رگید  فلتخم  لئاسو  هب  دوخ  راک  ندرب  شیپ  زا  ایآ  یش ء » رمالا  نم  کل  سیل  »

نید نتفر  نیب  زا  لالحمـضا و  رطخ  ار  رطخ  نآ  تسا  نکمم  نکیل  دـشاب و  هللا  لوسر  یناـج  رطخ  لـمتحم ، رطخ  دوش  یمن  سپ  ! 
وه و و  دنزاس ، مهتم  ار  وا  دهد  ماجنا  عقوم  ریغ  رد  ار  ماغیپ  نآ  غیلبت  لمع  بانج  نآ  رگا  تفر  یم  نآ  میب  هک  نایب  نیا  هب  تسناد ،

يارب اه  یـشیدنا  تحلـصم  تاداهتجا و  هنوگ  نیا  و  دوش ، هجیتن  یب  دساف و  وا  توعد  ادـخ و  نید  هجیتن  رد  دزادـنیب و  هار  لاجنج 
.تشاذگ ناج  زا  سرت  دیابن  ار  یشیدنا  تحلصم  نیا  مسا  تسا و  هدوب  زیاج  بانج  نآ 

دوـش یم  موـلعم  اـج  نیا  زا  تسا  دودرم  دـشاب  نید  عوـمجم  لزنا » اـم  : » زا دارم  هدـش و  لزاـن  تثعب  لـیاوا  رد  هیآ  هک  لاـمتحا  نیا 
یحیحص لامتحا  ( 9  ) دـنا هداد  ار  لامتحا  نیا  نیرـسفم  زا  یـضعب  هک  روط  نامه  هدـش  لزاـن  تثعب  لـیاوا  رد  هیآ  هک  نیا  لاـمتحا 

ات هدـشن  غیلبت  نید  زونه  تثعب  لوا  رد  اریز  .تسین  راگزاس  سانلا » نم  کمـصعی  هللا  و   » هلمج اـب  لاـمتحا  نیا  هک  نیا  يارب  تسین ،
رد یناج و  رطخ  نامه  دبال  دشاب ، هتشاد  دوجو  ربمایپ  تامحز  نتفر  رده  نید و  نتفر  نیب  زا  میب  مهم  رما  نیا  غیلبت  رد 
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لـصا کبر » نم  کیلا  لزنا  ام   » زا دارم  رگا  نیا  رب  هوالع  تسا ، یطلغ  لامتحا  میتفگ  مه  نآ  هک  تسادخ  راک  ندنام  نیمز  هجیتن 
اریز .دوب  دهاوخ  تسا » بآ  دور  یم  يوج  رد  هچنآ   » فورعم هلمج  هب  نآ  يانعم  تشگرب  وغل و  هیآ  دـشاب  نآ  عرف  لصا و  ای  نید 

: دوش یم  نیا  هیآ  يانعم 

! لوسر يا  ناه 

رـس و لامتحا  نیمه  هب  تسا  نکمم  دـنا  هتفگ  اه  یـضعب  ار ، نید  يا  هدرکن  غـالبا  ار  نید  ینکن  غـالبا  رگا  اریز  ار  نید  نک  غـالبا 
: هلمج زا  دارم  تفگ  داد و  یتروص 

: هتفگ هک  دشاب  مجنلا  یبا  راتفگ  لیبق  زا  هیآ  تسه  هک  يزیچ  دشاب  نید  نامه  لزنا » ام  »

« يرعش يرعش  مجنلا و  وبا  انا  »

.تسا فورعم  یگداعلا  قوف  تغالب و  رد  هک  تسا  نم  رعش  نامه  نم  رعش  مجنلا و  وبا  منم 

: دش دهاوخ  نینچ  روکذم  هیآ  يانعم  نیاربانب  و 

همه نآ  اب  ناحبـس  دـنوادخ  رما  ماجنا  رد  لمع  تعرـس  غیلبت و  رد  هک  دـش  یهاوخ  تعافـش  نیا  راچد  ینکن  غالبا  ار  تلاـسر  رگا 
: هک تشاد  ار  انعم  نیا  مه  مجنلا  یبا  رعش  هک  نیا  امک  يا ، هدرک  یهاتوک  لامها و  تشاد  هارمه  هک  يدیکات 

حیحـص مه  هیجوت  نیا  نکیل  (. 10  ) تشاد ار  انعم  نیمه  .تسا  هدـش  هتخانـش  يرترب  تغالب و  هب  هک  تسا  يرعـش  ناـمه  نم  رعش 
نآ رئاظن  صاخ و  ماع و  دییقت و  قالطا و  ماقم  هک  تسا  نسحتسم  یئاج  رد  تسا  مجنلا  وبا  مالک  رد  هک  يا  هتکن  نیا  اریز  تسین ،
زا نامز  ياه  ههرب  زا  يا  ههرب  رد  درف  کی  ای  قلطم  ای  ماع  دارفا  زا  یکی  هدرک  لاـیخ  هدنونـش  هک  یئاـج  رد  هک  اـنعم  نیا  هب  دـشاب ،

هدنیوگ هدش  نوریب  اهنامز  مومع  ای  دارفا  مومع  تحت 
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: دیوگ یم  مهوت  نیا  عفر  يارب 

يرعـش هحیرق  تردـق و  دوشن  لایخ  هک  تسا  نیا  مجنلا  یبا  رعـش  يانعم  الثم  تسا ، یقاب  مومع  تحت  رد  قباـسلا  یف  اـمک  درف  نیا 
تسا ینساحم  همه  دجاو  مزورما  راعشا  هن ، تسا ، قباس  هتـسجرب  راعـشا  ریغ  مزورما  راعـشا  هجیتن  رد  هتفر و  تسد  زا  هدوسرف و  نم 

.دوب مقباس  راعشا  هک 

دـشاب و نید  لوصا  ای  نید و  عومجم  تلاسر  زا  دارم  رگا  هک  نیا  يارب  تسین ، هتکن  نیا  ندرب  راکب  ياج  ثحب  دروم  هیآ  رد  اـما  و 
ار تلاسر  نیا  رگا  دوش  هتفگ  ات  تسین ، نیب  رد  زیچ  ود  رگید  تسا ، نیمه  ضرف  هک  نیا  اـمک  دـشاب  تثعب  لـیاوا  رد  مه  هیآ  لوزن 

هیآ قایـس  هک  دش  مولعم  سپ  نید ، ياپ  ات  رـس  هب  تبـسن  تسا  تلاسر  کی  دش  ضرف  اریز  يا ، هدرکن  غیلبت  ار  تلاسر  ینکن  غیلبت 
نید لـصا  اـی  عوـمجم و  مه  ار  لزنا » اـم   » زا دارم  و  درمـش ، تثعب  لوا  هلزاـن  تاـیآ  زا  ار  نآ  دوـشب  هک  تسین  یقایـس  ثحب  دروـم 

.تسناد

هب ینامز  چـیه  رد  هکلب  تسناد ، تثعب  لـیاوا  رد  نید  عومجم  ار  لزنا » اـم   » زا دوصقم  دوش  یمن  اـهنت  هن  هک  دـش  نشور  نینچمه  و 
.تسین نامز  کـی  هب  رـصحنم  لاکـشا  نیا  دوب و  لـعفت » مل  نا   » هلمج ندوب  وغل  تهج  زا  لاکـشا  اریز  تفرگ ، ناوت  یمن  اـنعم  نیا 
روذحم هزات  دشاب ، تثعب  لوا  زج  هیآ  لوزن  خـیرات  دوبن  نکمم  دوب ، نید  لوصا  ای  عومجم و  تلاسر ، زا  دارم  رگا  هک  نیا  رب  هوالع 

.تسا یقاب  دوخ  ياج  هب  نید  رد  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  فوخ 

نآ هک  دش  هدافتسا  یبوخ  هب  هوجو  نیا  همه  زا  سپ 
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ناوت یمن  یضرف  ریدقت و  چیه  هب  دراد ، هارمه  دیکات  راشف و  هدش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  یگزات  هب  هک  ار  يزیچ 
و تسناد ، نآ  ماکحا  زا  یمکح  نید و  زا  یـضعب  يانعم  هب  ار  نآ  دیاب  ریزگان  تفرگ ، نآ  عومجم  ای  نید و  لصا  زا  ترابع  ار  نآ 

: درک انعم  تروص  نیدب  ار  هیآ 

غیلبت زا  هک  تسا  نیا  لـثم  ینکن  غـیلبت  ار  یکی  نیا  رگا  هک  نک ، غـیلبت  هدـش  لزاـن  وـت  هب  تراـگدرورپ  هیحاـن  زا  هـک  یمکح  نـیا 
« تلاـسر  » زا دوـصقم  هزاـت و  مکح  نآ  لزنا » اـم   » زا دوـصقم  هک  تسا  نیا  اـنعم  نیا  همزـال  و  یـشاب ، هدرک  یهاـتوک  نید  عوـمجم 

: هلمج ریظن  هیآ  ندوب  وغل  زا  دوب  ترابع  هک  دش  میهاوخ  قباس  روذحم  نامه  راچد  هنرگ  و  دشاب ، نید  عومجم 

هزات هک  دشاب  یـصوصخم  تلاسر  نیمه  هتلاسر »  » هملک زا  دارم  رگا  میتفگ  هک  يروط  نامه  اریز  تسا ، بآ  دوریم  يوج  رد  هچنآ 
: دوش یم  نیا  هیآ  يانعم  تسا  هدش  لزان 

زا وـغل و  تسا  یمـالک  نیا  هک  تسا  موـلعم  و  يا ، هدرکن  غـیلبت  ار  نآ  ینکن  غـیلبت  ار  نآ  رگا  هک  نـک  غـیلبت  ار  هزاـت  تلاـسر  نـیا 
غیلبت ار  نآ  عوـمجم  اـی  نید و  لـصا  هنرگ  نک و  غـیلبت  ار  مکح  نیا  هک  تسا  نیا  دارم  سپ  رود ، مـیکح  يادـخ  سدـقم  تحاـس 

.تسا نامه  هدافا  ماقم  رد  مه  مجنلا  وبا  رعش  هک  تسا  یلوقعم  حیحص و  يانعم  کی  نیا  و  يا ، هدرکن 

؟ دشاب یم  نآ  عومجم  نید و  لصا  غالبا  مدع  یئاهنت ) هب   ) نآ ندرکن  غالبا  همزال  هک  تسا  یفیلکت  هچ  نیا 

همزال هک  تسا  یفیلکت  هچ  نیا  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  اج  نیا  رد 
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: دیوگب خساپ  رد  مه  یسک  تسا  نکمم  دشاب و  هدشن  غیلبت  نآ  عومجم  نید و  لصا  هک  تسا  نیا  یئاهنت  هب  نآ  ندرکن  غیلبت 

هب تسا ، رارق  رب  یگتـسب  طابترا و  لامک  اهنآ  نیب  دـنطوبرم و  هتـسویپ و  مه  هب  همه  نید  ماـکحا  ـالوصا  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا 
يارب دوش ، ضرف  نآ  غیلبت  رد  لالخا ، نیا  رگا  اصوصخم  تسا ، هدـش  لالخا  همه  رد  دوش  لالخا  اـهنآ  زا  یکی  رد  رگا  هک  يروط 
باوج نیا  و  تسین ، نیا  لاؤس  نآ  باوج  نکیل  تسا ، لمع  هیحان  زا  رت  لماک  رتدیدش و  غیلبت  هیحان  رد  ماکحا  نیب  طابترا  هک  نیا 

: هلمج ینعی  تسا  ثحب  دروم  هیآ  لیذ  رد  هک  يا  هلمج  رهاظ  اب  نکیل  تسا ، یحیحص  فرح  دوخ  ياج  رد  هکنیا  اب 

نیا نیفلاخم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هلمج  نیا  زا  اریز  تسین ، راگزاس  نیرفاکلا » موقلا  يدـهی  ـال  هللا  نا  ساـنلا  نم  کمـصعی  هللا  «و 
دنهاوخ ای  هدرک و  تفلاخم  مکح  نیا  اب  یناسک  هکلب  تسا ، هدوبن  یملع  تفلاخم  مه  ناش  تفلاـخم  هدوبن و  اـه  ناملـسم  زا  مکح 

لاطبا يارب  لیاسو  مامت  اب  هک  یناسک  تسا ، یساسا  تفلاخم  مه  ناش  تفلاخم  هتسج و  يرازیب  نید  زا  ای  دنشاب و  رفاک  ای  هک  درک 
تیلاعف هدومن و  يرای  اهنآ  معز  هب  ار  دوخ  لوسر  هک  دهد  یم  هدعو  دنوادخ  اذل  و  دیـشوک ، دنهاوخ  مکح  نیا  ندراذـگ  رثا  یب  و 

.دومن دهاوخن  تیاده  ناشفده  يوس  هب  ناشراک و  رد  و  درک ، دهاوخ  یثنخ  ار  اهنآ  ياه 

، دنتسین تیمها  زا  هجرد  کی  رد  همه  مالسا  ماکحا  هک  نیا  يارب  تسناد ، یلمع  تفلاخم  ناوت  یمن  ار  تفلاخم  نیا  نیا ، رب  هوالع 
هب تحلصم  لامک  زا  نید  تابجاو  زا  یضعب  الثم 
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هدید توافت  نیا  مه  تامرحم  رد  هکنیا  امک  لاله ، ندید  تقو  رد  اعد  دننام  دنتـسین ، هجرد  نیا  هب  یـضعب  و  دنا ، نید  دومع  هباثم 
تـسا مارح  ود  ره  نیا  و  مرحمان ، هب  هاگن  یکی  تسا و  هنـصحم  يانز  یکی  الثم  .دنتـسین  هدسفم  زا  هبترم  کی  رد  همه  و  دوش ، یم 

ياه تدابع  همه  ول  و   ) دـناوخن ار  ون  هام  ندـید  تقو  رد  ياعد  الثم  یـسک  رگا  تفگ  ناوت  یمن  سپ  اـجک ، نیا  اـجک و  نآ  نکیل 
( دشاب هدرک  زیهرپ  رگید  تامرحم  یمامت  زا  ول  و   ) دنک هاگن  مرحمان  هب  ای  و  دشاب ) هداد  ماجنا  ار  هبجاو 

ماکحا کی  کی  تفلاـخم  اریز  درک ، هیجوت  ناوت  یمن  ار  هللا  لوسر  سرت  نیارباـنب  .هدرکن  لاـثتما  ار  مالـسا  ماـکحا  زا  کـی  چـیه 
، دهد هدعو  اه  تفلاخم  نآ  رش  زا  يرادهگن  هب  ار  وا  مه  دنوادخ  و  دسرتب ، نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  تسین  يزیچ 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  دراد  اج  هک  يدحب  تسا  تیمها  لامک  زئاح  هک  تسا  یمکح  مکح  نیا  هک  تسین  دیدرت  ياج  نیاربانب 
رد هک  تسا  یمکح  دزاـس ، نئمطم  مرگلد و  ار  يو  دوخ  هدـعو  اـب  مه  دـنوادخ  دـشاب و  كانـشیدنا  نآ  اـب  مدرم  تفلاـخم  زا  هلآ 

یمکح تسا ، اهنآ  همه  رد  لامها  نآ  رد  لاـمها  و  تسا ، نید  ماـکحا  همه  ندـشن  غیلبت  شندـشن  غیلبت  هک  تسیا  هجرد  هب  تیمها 
.یتیصاخ تکرح و  سح و  هن  دراد و  یماود  هن  هک  حور  نودب  تسا  يدسج  نآ  دوبن  اب  نید  هک  تسا 

تسا هدوب  كانشیدنا  نیملسم  هیحان  زا  نآ  غالبا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیمها و  لامک  زئاح  هدوب  یفیلکت  فیلکت  نیا 
زا هن 
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هیام هک  تسا  یمکح  مکح ، نآ  دـنک  یم  فشک  هیآ  و  دوش ، یم  هدافتـسا  هیآ  زا  یبوخ  هب  بلطم  نیا  نیکرـشم و  راـفک و  هیحاـن 
هدـینادرگرب و ار  قرو  هجیتن  رد  و  دـننک ، ماـیق  نآ  هیلع  مدرم  دور  یم  راـظتنا  هک  تسا  یمکح  تسا ، نآ  رارقتـسا  نید و  تیماـمت 

لوسر هک  نیا  زا  دنک  یم  فشک  زین  و  دنزاس ، یشالتم  مدهنم و  هدرک  انب  نید  ناینب  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  ار  هچنآ 
، مارآ یطیحم  بسانم و  یتصرف  راظتنا  رد  اذل  و  هدوب ، كانشیدنا  نآ  زا  هدرک و  یم  سرفت  ار  انعم  نیا  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

.دنریذپب ار  نآ  مه  نیملسم  دنک و  غالبا  نیملسم  مومع  هب  ار  بلطم  دناوتب  هک  هدرک  یم  ادرف  زورما و 

.تسا هداد  مکح  نآ  غیلبت  هب  دیکأ  يروف و  روتسد  و  تسا ، هدش  لزان  هیآ  نیا  یعقوم  نینچ  رد  و 

اریز هدوب  نیملـسم  هیحاـن  زا  هکلب  هتفر ، یمن  راـفک  ریاـس  برع و  ناتـسرپ  تب  نیکرـشم و  هیحاـن  زا  راـظتنا  نیا  هک  تسناد  دـیاب  و 
توعد هک  تسا  روصتم  رافک  هیحاـن  زا  یتقو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاـمحز  ندرک  یثنخ  عاـضوا و  نتخاـس  نوگرگد 

هنحص اه و  ینکشراک  و  درادن ، روصت  نیملـسم  تسد  هب  زج  دوش  ضرف  یبالقنا  رگا  راشتنا  زا  سپاما  دشاب ، هدشن  رـشتنم  یمالـسا 
هک هدرک ، لـقن  ناـنآ  زا  نونکاـت  تثعب  لوا  زا  میرک  نآرق  هک  تسا  یتاـئارتفا  ناـمه  دراد  روصت  راـفک  فرط  زا  هک  یئاـه  يزاـس 

: دنتفگ یم  هدناوخ  شا  هناوید  یهاگ 

: دنهد یم  شدای  دنتفگ  یم  یهاگ  و  ( 11 « ) نونجم ملعم  »

: دنتفگ یم  هدیمان و  شرعاش  هاگ  و  ( 12 « ) رشب هملعی  امنا  »

هتسناد و شرحاس  هاگ  و  ( 13 « ) نونملا بیر  هب  صبرتن  رعاش  »
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: دنتفگ یم 

: دنتفگ یم  هدناوخ و  یمیدق  هنهک و  ياه  فرح  زا  ار  شنآرق  ای  و  ( 15 « ) اروحسم الجر  الا  نوعبتت  نا  (، » 14 « ) نونجم وا  رحاس  »

(، 16 « ) رثؤی رحس  الا  اذه  نا  »

(، 17 « ) الیصا هرکب و  هیلع  یلمت  یهف  اهبتتکا  نیلوالا  ریطاسا  »

(، 18 « ) داری ءیشل  اذه  نا  مکتهلا  یلع  اوربصا  اوشما و  نا  »

نیا همه  باوج  هکنیا  يارب  دشن ، مه  نید  ناکرا  یتسـس  نهو و  ثعاب  دنتفگ و  بانج  نآ  هرابرد ي  هک  یتافرخزم  زا  اهنیا  لاثما  و 
زونه و  دنلزلزتم ، مالـسا  نید  هب  تبـسن  تائارتفا  نیا  نابحاص  دـیآ  یم  رب  اهفرح  نیا  زا  هک  تسنیا  نآ  و  تسا ، هملک  کی  تائارتفا 

.دنا هدرکن  بسک  یتماقتسا  نآ  تیناقح  مالسا و  هرابرد ي  هدشن و  نشور  ناشیا  رب  قح 

هچ دوش ، برطضم  نآ  عوقو  ندرب  وب  سرفت و  زا  ادخ  لوسر  ات  هدوبن ، شزیزع  ربمغیپ  مالسا و  هب  صتخم  اه  تمهت  تائارتفا و  نیا 
نآ اب  دوخ  تما  هیحان  زا  اـهیراتفرگ  هنوگ  نیا  اـب  ندـش  ورب  ور  تاـئالتبا و  هنوگ  نیا  رد  مه  مالـسلا  مهیلع  نیلـسرم  ءاـیبنا و  ریاـس 
زا دعب  يایبنا  حون و  ترـضح  هب  تبـسن  ار  اه  يراتفرگ  هنوگ  نیا  میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  هکنیا  امک  دنا ، هدوب  کیرـش  بانج 

، تسناد تثعب  لیاوا  رد  رافک  تائارتفا  اـه و  يراـتفرگ  لـیبق  زا  ناوت  یمن  ار  لـمتحم  رطخ  سپ  دـهد ، یم  غارـس  مالـسلا  هیلع  حون 
شعوقو و  دوش ، یمن  قبطنم  اـهیراتفرگ  نآ  اـب  ناـمز  تیفیک و  تهج  زا  هک  هدوب  يرما  هدوب ) مه  املـسم  و   ) هدوب رگا  يرطخ  هکلب 

.درادن روصت  یمالسا  عمتجم  رد  نید  نتفرگ  ياپ  ترجه و  زا  دعب  رد  زج 

هدوب طولخم  نیملـسم  زور  نآ  هعماج  هچ  درک ، هیبشت  نوجعم  کی  هب  ار  نآ  ناوتیم  هک  هدوب  يروط  نیملـسم  زور  نآ  عمتجم  يرآ 
کی زا 
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کی و  دندوب ، هدمآرد  نیملـسم  کلـس  رد  رهاظب  هک  نیقفانم  زا  هظحالم  لباق  هدع  کی  یقیقح و  ناناملـسم  حـلاص و  نادرم  هدـع 
مدرم روج  دـنچ  نیا  رب  مه  میرک  نآرق  دـندرک و  یم  رواب  یـسک  ره  زا  ار  یفرح  ره  هک  حول  هداس  لد و  رامیب  نامدرم  زا  مه  هدـع 

رد ناشیا  تشذـگ ، باتک  نیا  یلبق  تادـلجم  رد  نآ  ریـسفت  هک  نآرق  زا  يدایز  تایآ  تداهـش  هب  و  دراد ، حیرـص  هراـشا  زور  نآ 
نینچمه و  هدوب ، هاش  اب  تیعر  راتفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اب  ناشراتفر  دـندوب  هدروآ  نامیا  اعقاو  ای  رهاـظ و  هب  هکنیا  نیع 

.دنا هتسیرگن  یم  یموق  یلم و  نیناوق  زا  ینوناق  رظن  هب  مه  ار  ینید  ماکحا 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  هللااب ) ذایعلا   ) دـنک راتفرگ  مهوت  نیا  هب  ار  مدرم  ماکحا ، زا  یـضعب  غیلبت  هک  هدوب  نکمم  نیاربانب 
مهوت نیا  دوش ، یم  بانج  نآ  دیاع  يدوس  مکح  نیا  عیرـشت  زا  هصالخ  و  هدرک ، عیرـشت  دوخ  عفن  هب  دوخ و  شیپ  زا  ار  مکح  نیا 

ار نتـشیوخ  دوخ  تیقفوم  يارب  هک  دـشاب  یهاشداپ  صخـش  نیا  دـنکن  یتسار  هک  دـنتفیب  رکف  نیا  هب  مدرم  هک  دوش  یم  نیا  ثعاب 
ياحنا هب  یتموکح  تکلمم و  ره  رد  هک  دـشاب  ینیناوق  ناـمه  هدومن  ررقم  نید  مسا  هب  هک  مه  ماـکحا  نیا  و  هدرک ، دادـملق  ربماـیپ 

.ددرگ یم  ءارجا  فلتخم 

رد ههبش  مهوت و  نینچ  رگا  هک  تسا  حضاو  رپ  تسا و  هدش  رومام  نادب  هچنآ  غالبا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینارگن  تلع 
ریثات نید  ندرب  نیب  زا  داسف و  رد  هزادنا  هچ  ات  دوش  ریگاج  ناشیاهلد  رد  دریگ و  ياپ  مدرم  نیب 
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هیآ رد  هک  یمکح  نیا  هک  تسین  نیا  ریغ  سپ  دزاـس ، هجوتم  ار  ءوس  رثا  نآ  دـناوت  یمن  يریبدـت  رکف و  چـیه  ورین و  چـیه  و  دراد ،
هک دزادنا  یم  مهوت  نیا  هب  ار  مدرم  نآ  غیلبت  هک  تسا  یمکح  هدـش  نآ  غیلبت  هب  رومام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ثحب  دروم 

دیز و ناتـساد  ریظن  تسا ، هدـشن  تیاعر  نآ  رد  ناش  عفن  مومع و  تحلـصم  و  دـیوگ ، یم  دوخ  شیپ  زا  ار  بلطم  نیا  ادـخ  لوسر 
توافت نیا  اب  یـصاصتخا ، ماکحا  نیا  ِلاثما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  تمینغ  سمخ  صاصتخا  لوسر و  تاجوز  ددـعت 

دناسر یمن  اهنآ  هب  يررض  دنک و  یمن  بلس  اهنآ  زا  یعفن  ینعی  درادن  نیملـسم  هماع  اب  یـساسم  نوچ  یـصاصتخا  ماکحا  ریاس  هک 
.دوش یمن  اهلد  رد  ههبش  نآ  داجیا  ثعاب  اعبط  تهج  نیا  زا 

بانج نآ  دوخ  هب  صوصخم  یمکح  اهنت  دوخ  هدناوخ  رسپ  دیز  رـسمه  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ  لوسر  جاودزا  ناتـساد  الثم 
نکیل تسا ، هدش  عیرشت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  صخـش  عافتنا  روظنم  هب  مه  نیا  هک  دوش  مهوت  تسا  نکمم  هچ  رگ  هدوبن ،

یلیخ ور  نیا  زا  دننک ، جاودزا  دوخ  ياه  هدناوخ  رـسپ  نز  اب  دنناوت  یم  نیملـسم  مومع  تسا و  هدش  مالعا  یمومع  مکح  نیا  نوچ 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  صوصخم  تسا  یمکح  هچ  رگ  یمئاد ، رسمه  راهچ  زا  شیب  جاودزا  ناتساد  رد  و  دنز ، یمن  قوذ  هب 

نیا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هللااب ) ذایعلا   ) هکنیا ضرف  هب  اریز  ددرگ ، یمن  اه  لد  رد  ههبش  نآ  تیوقت  ثعاب  مه  زاب  نکیل  هلآ 
یناسفن ياوه  يور  زا  ار  مکح 
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چیه دهد و  هعـسوت  ار  مکح  نیا  هک  دسر  یمن  رظن  هب  بانج  نآ  يارب  یعنام  چیه  نوچ  دشاب  هدرک  ررقم  دنوادخ  روتـسد  نودـب  و 
هریس و هک  یهللا  لوسر  اصوصخم  دنز ، یمن  اه  قوذ  هب  مه  زاب  ور  نیا  زا  دیامن ، هقیاضم  هعسوت  نیا  زا  هک  دور  یمن  روصت  یضرف 

ياهزیچ لام و  زا  دـنوادخ  هچنآ  رد  ار  مدرم  هک  یهللا  لوسر  تسا ، فورعم  مولعم و  رفاک  ناملـسم و  رب  سفنب  راـثیا  رد  شراـتفر 
رـسمه راهچ  زا  شیب  هکنیا  هب  دـنک  موکحم  دودـحم و  ار  مدرم  تسا  نکمم  هنوگچ  دراد ، یم  مدـقم  دوخ  رب  هدومرف  يزور  رگید 

صوصخ هب  تبـسن  مکح  نیا  يارجا  هک  تسین  يدیدرت  چـیه  ياج  سپ  دـنک !؟ رایتخا  رفن  ات 9  دوخ  نکیل  دـننکن و  رایتخا  یمئاد 
.اوه يور  زا  هن  هدوب  دنوادخ  هیحان  زا  دوخ 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ینیـشناج  و  تیالو »  » تسا هدش  نآ  غالبا  هب  رومام  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يریطخ  مهم و  رما  نآ 
رومام هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هفیرش  هیآ  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  یبوخ  هب  دش  هتفگ  نونکات  هچنآ  همه  زا  اجنیا و  زا  تسا 
فرح نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنکن  هک  دنک  یم  راچد  ههبش  نیا  هب  ار  مدرم  نآ  يارجا  غیلبت و  هک  هدش  یمکح  غیلبت  هب 
نیمه زا  هدوب ، كانـشیدنا  نآ  راهظا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  هدوب  یمهوت  نینچ  ياج  نوچ  دـنز ، یم  دوخ  عفن  هب  ار 
ددـص رد  نیفلاـخم  رگا  هک  داد  هدـعو  ار  وا  و  دـنک ، غیلبت  ار  نآ  یـسرت  چـیه  نودـب  هک  دومرف  دـیکأ  رما  دـنوادخ  هک  هدوب  تهج 

ار اهنآ  دنیآ  رب  تفلاخم 
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نآ نومضم  نوچ  دنک ، یم  دییات  تسا  هدش  دراو  هیماما  قرط  زا  مه  هماع و  قرط  زا  مه  هک  ار  یتایاور  بلطم  نیا  و  دنکن ، تیاده 
هب رومام  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دنوادخ  و  هدش ، لزان  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هرابرد ي  هفیرـش  هیآ  هک  تسنیا  تایاور 

دوخ نیشناج  ار  دوخ  مع  رـسپ  دوخ  شیپ  زا  يو  دننک  لایخ  مدرم  ادابم  هک  هدوب  كانمیب  لمع  نیا  زا  بانج  نآ  و  هدومن ، نآ  غیلبت 
رد راچان  دـش ، لزان  هیآ  نیا  هکنیا  ات  تخادـنا  ریخات  بسانم  عقوم  راـظتنا  هب  ار  رما  نآ  ماـجنا  هظحـالم  نیمه  هب  و  تسا ، هداد  رارق 

: دومرف اجنآ  رد  درک و  یلمع  ار  نآ  مخ  ریدغ 

« هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  »

«: ینعی

(19  ) .تسوا يالوم  زین  بلاطیبا  نب  یلع  نیا  میوا ، يالوم  نم  هک  ره 

«: تیالو  » اما

ملـسم و روط  هب  هدـش  یم  هرادا  باـنج  نآ  تسد  هب  نآ  قتف  قتر و  تما و  روما  هللا  لوـسر  ناـمز  رد  هک  يروطناـمه  تسناد  دـیاب 
دوخب یلقاع  چیه  اعطق  و  دشاب ، راد  هدـهع  ار  مهم  رما  نیا  هک  تسا  مزال  یـصخش  زین  يو  تشذـگ  رد  زا  سپ  یماهبا  چـیه  نودـب 

هدش یفرعم  مالعا و  يدبا  یناهج و  ناهج ، يادخ  فرط  زا  هک  ینید  ریگملاع ، عیسو و  نینچ  ینید  دنک  مهوت  هک  دهد  یمن  هزاجا 
هب طوبرم  نیناوق  یماـمت  هک  ار  یعرف  ماـکحا  یقـالخا و  لوـصا  همه  يداـقتعا و  لـئاسم  عـیمج  شفراـعم  تعـسو  هک  ینید  تسا ،

روطنآ هک  یسک  ظفاح و  هب  جایتحا  انثتسا  نیناوق و  ریاس  فالخ  رب  تسا  نمـضتم  ار  یناسنا  یعامتجا  يدرف و  تانکـس  تاکرح و 
دنک مهوت  ای  و  درادن ، دنک  يرادهگن  ار  نآ  دیاب  دیاش و  هک 
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، دیامن هرادا  ریبدت و  ار  نآ  روما  هک  تسا  یمکاح  یلاو و  زا  زاین  یب  یناسنا  تاعمتجم  همه  فالخ  رب  ءانثتسا و  یمالسا  عمتجم  هک 
!؟ دیوگ یم  هچ  دـسرپب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هریـس  زا  هک  ار  یـسک  باوج  درک  رگا  و  دـنکب !؟ یمهوت  نینچ  هک  تسیک 

ینیشناج هب  ار  یسک  دنتفر  یم  نوریب  رهـش  زا  گنج  مزع  هب  تقو  ره  هک  دوب  نیا  رب  شا  هریـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اریز 
گنج رد  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  هکنیا  اـمک  دنتـشاذگ ، یم  دوخ  ياـج  نیملـسم  یعاـمتجا  روما  هرادا  روظنم  هب  دوـخ و 

: درک ضرع  تشاد  ادخ  هار  رد  تداهش  هب  یطرفم  قشع  هک  مه  مالسلا  هیلع  یلع  دنداد ، رارق  هنیدم  رد  دوخ  نیشناج  كوبت 

!؟ هدنامن یقاب  یسک  ناکدوک  نانز و  زج  رهش  رد  هکنیا  اب  یهد ؟ یم  رارق  هنیدم  رد  دوخ  نیشناج  هفیلخ و  ارم  ایآ 

: دومرف ربمایپ 

دندمآ یناربمغیپ  مالسلا  هیلع  یسوم  زا  دعب  هک  توافت  نیا  اب  یسوم ، هب  دشاب  نوراه  تبسن  نم  هب  وت ، تبسن  هک  یتسین  یـضار  ایآ 
.!؟ دمآ دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  سپ  و 

اهنآ لاثما  نمی و  فئاط و  هکم و  دـننام  دوب  هدـش  حـتف  نیملـسم  تسد  هب  زور  نآ  هک  یئاهرهـش  ریاس  رد  ترـضح  نآ  نینچمه  و 
ینارادمچرپ ارما و  دنداتسرف  یم  فارطا  هب  هک  گرزب  هچ  کچوک و  هچ  اهرکـشل  رب  زین  و  دومرف ، یم  بصن  یماکح  نانیـشناج و 

زا سپ  نامز  نامز و  نآ  نیب  یقرف  نوچ  و  دوخ ، تایح  مایا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  راتفر  تسا  هدوب  نیا  دندرامگ ، یم 
يارب ار  یصخش  و  دنکب ، يرکف  مه  دوخ  تبیغ  نامز  يارب  دیاب  ور  نیا  زا  تسین ، بانج  نآ  تلحر 
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لاح نیا  اب  و  شروضح ، نامز  زا  تسا  رتشیب  بانج  نآ  تبیغ  نامز  رد  یلاو  هب  مدرم  جایتحا  هکلب  دـیامرفب ، نییعت  تما  روما  هرادا 
.!؟ تسا هدرکن  يرکف  چیه  مدرم  زور  نآ  يارب  بانج  نآ  هک  درک  روصت  ناوت  یم  هنوگچ 

« کبر نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  »

: هفیرش هیآ  رد  هک  یتاکن 

دشاب یم  کبر » نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  »

: مینک یم  هراشا  اهنآ  کی  کی  هب  هک  تسه  هفیرش  هیآ  نیا  رد  هتکن  دنچ 

رارق باـطخ  دروم  تلاـسر  ناوـنع  هب  تسا  يداـیز  باـقلا  ياراد  هکنیا  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  هیآ  نیا  رد  هکنیا  یکی 
ماـقم نیا  رد  باـنج  نآ  نیواـنع  باـقلا و  نیرت  بساـنم  و  تسا ، غیلبت  زا  وـگتفگ  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  تهج  نیا  زا  نیا  و  هتفرگ ،
هلیـسو هب  هک  یغیلبت  بوجو  ینعی  مکح ، تلع  هب  تسا  يا  هراشا  دوخ  بقل  نیا  نتفر  راکب  هکنیا  يارب  تسا ، تلاسر  ناونع  ناـمه 

يراک مایپ  ندیناسر  تلاسر و  ماجنا  زج  لوسر ، هک  دنامهف  یم  و  تسا ، هدش  دزشوگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  هیآ  نیمه 
.دنک یم  مایق  تسا  ندیناسر  غیلبت و  نامه  هک  نآ  مزاول  هب  هتبلا  هتفر  تلاسر  راب  ریز  هک  یسک  و  درادن ،

يزیچ نآ  هب  مه  دشاب و  هدرک  هراشا  نآ  تمظع  هب  مه  ات  هدربن ، مسا  دوش  غیلبت  دـیاب  هک  یبلطم  نآ  دوخ  زا  هیآ  نیا  رد  هکنیا  مود 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  تسا  يرما  بلطم  نیا  هک  دـنامهفب  ینعی  دـنک ، هراشا  تشاد ، هراشا  نآ  هب  تلاسر  بقل  هک 

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  زا  رایتخا  بلس  رب  ناهرب  ود  هفیرش  هیآ  رد  نیا ، رب  انب  درادن ، يرایتخا  هنوگ  چیه  نآ 
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رد و  بلطم ، لصا  نتفگن  مه  یکی  و  لوسر ، هب  بانج  نآ  زا  ریبعت  یکی  تسا ، هدـش  هماقا  غیلبت  رد  ریخاـت  اـی  ندرک و  غیلبت  رد  هلآ 
ندرک ینلع  بلطم و  راهظا  رب  شتأرج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  يارب  تسه  مه  عطاق  رذع  ود  تسا  ناهرب  ود  هکنیا  نیع 

هللا یلص  هللا  لوسر  هک  دنامهف  یم  ینعی  تسه ، مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تسارف  قیدصت  لاح  نیع  رد  و  مومع ، يارب  نآ 
ات هک  تسا  یلئاـسم  زا  بلطم  نیا  هک  دـناسر  یم  زین  و  تسا ، هدوـب  بیـصم  رطخ  ساـسحا  رد  هدرک و  سرفت  تـسرد  هـلآ  هـیلع و 

دوخ ياج  هفیظو  نیا  يافیا  رد  یسک  دوش و  غالبا  مدرم  هب  شدوخ  كرابم  نابز  هب  دیاب  تسا  هدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
.دریگ یمن  ار  بانج  نآ 

تسا عوضوم  تیمها  نیبم  تقیقح  رد  یلو  دراد  يدیدهت  تروص  هچ  رگ  هتلاسر » تغلب  امیف  لعفت  مل  نا  و   » هلمج

« تالاسر  » رگید ياه  تئارق  هب  ای  و  تلاسر »  » زا دارم  میدرک  هراشا  مه  اـقباس  هک  يروط  ناـمه  هتلاـسر » تغلب  اـمف  لـعفت  مل  نا  «و 
تمظع تیمها و  هیآ  نحل  زا  هک  میتفگ  اـقباس  زین  و  دوب ، هتفرگ  شودـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  تسا  یفیاـظو  عومجم 

لثم دوشن  غیلبت  رگا  هک  تسا  یمکح  روکذـم  مکح  هک  دوش  یم  هدـیمهف  و  دوش ، یم  هدافتـسا  هدرک  هراـشا  نآ  هب  هک  یمکح  نیا 
تروـص مـالک  هچ  رگ  تفگ  ناوـت  یم  نیارباـنب  دـشاب ، هدرکن  غـیلبت  تسا  هتفرگ  هدـهع  هب  هک  ار  یتلاـسر  زا  زیچ  چـیه  هک  تسنیا 

دهاوخ یم  و  تسا ، بلطم  تیمها  نایب  ددص  رد  تقیقح  رد  نکیل  دراد  دیدهت 
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.تسا هدشن  ادا  تیاعر و  نید  يازجا  زا  يزیچ  قح  دوش  یهاتوک  نآ  قح  رد  رگا  هک  تسا  مهم  ردقنیا  بلطم  دنامهفب 

، تسا طرش  دوبن  دوب و  ریثات  تیمها و  نایب  يارب  شقایس  تخیر و  هک  تسا  يا  هیطرـش  هلمج  تغلب » امف  لعفت  مل  نا  و   » هلمج سپ 
عقاو رد  تسا ، هیطرـش  اـتروص  هک  هیطرـش  هلمج  نیا  تقیقح  رد  و  تسا ، طرـش  دوبن  دوـب و  رب  عرفتم  مه  ازج  دوـبن  دوـب و  هکنیا  و 

هب لهج  تهج  هب  دـشاب  لوهجم  ازج  ققحت  هک  دور  یم  راک  هب  یتقو  الومعم  مدرم  تارواـحم  رد  هیطرـش  هلمج  اریز  تسین ، هیطرش 
نیا زا  داد  لهج  تبسن  یلاعت  يادخ  هب  ناوت  یمن  تغلب » امف  لعفت  مل  نا   » ینعی ثحب  دروم  هیطرـش  هلمج  رد  نوچ  و  طرـش ، ققحت 

تحاـس هکنیا  رب  هوـالع  تسین ، هیطرـش  تقیقح  رد  هک  میناد  یم  تسا  هدـش  ناـیب  هیطرـش  تروـص  هب  هلمج  مینیب  یم  مـه  رگا  ور 
ینامرفان تفلاخم و  تبسن  رگا »  » هیطرش و تروص  هب  ول  یلاعت و  يادخ  هکنیا  زا  تسا  هزنم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  سدقم 

: هدومرف وا  حدم  رد  شدوخ  هکنیا  اب  دهدب ، وا  هب  غیلبت  كرت  و 

« دنک لوحم  یصخش  هچ  هب  اجک و  رد  ار  دوخ  تلاسر  هک  تسا  رتاناد  دنوادخ  ینعی  هتلاسر  لعجی  ثیح  ملعا  هللا  »

تـسا مکح  نیا  تیمها  مالعا  عقاو  رد  نکیل  دناسر  یم  ار  دیدهت  رهاظب  هک  تسا  تسرد  تغلب »…  امف  لعفت  مل  نا  و   » هلمج سپ 
وا هب  ضارتـعا  هنوگچیه  قح  مدرم  و  درادـن ، یهاـنگ  یمرج و  چـیه  نآ  غیلبت  رد  هللا  لوسر  هکنیا  مدرم و  ریاـس  هب  باـنج و  نآ  هب 

.دنرادن

« سانلا نم  کمصعی  هللا  و  : » هلمج رد  تمصع  يانعم 

هللا ال نا  سانلا  نم  کمصعی  هللا  «و 
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« نیرفاکلا موقلا  يدهی 

: تسا هتفگ  بغار 

هک یظفاح  بلط  رد  هک  ناسنا  زا  تسا  یتلاح  نآ  يانعم  هب  ماصتعا  و  تسا ، كاسما  يانعم  هب  داص ) نوکـس  نیع و  حـتفب  « ) مصع »
: دیوگ یم  هک  اجنآ  ات  دهد  یم  مالک  طسب  هملک  نیا  يانعم  رد  نینچمه  بغار  .دهد  یم  ناشن  دوخ  زا  دنک  ظفح  ار  وا 

ياـنعم هب  تسا  ءاـیبنا  رد  هک  یتمـصع  دوـش و  یم  ظـفح  هتـسب و  يزیچ  نآ  هلیـسو  هب  هـک  تـسا  يزیچ  نـیع ) رـسک  هـب  « ) ماـصع »
: دنک یم  ظفح  ینوگانوگ  لیاسو  اب  ار  ناشیا  دنوادخ  و  تیصعم ، زا  تسا  ناشیا  يرادهگن 

تمعن اب  رگید  یکی  تسا و  هداد  صاصتخا  تمارک  نآ  هب  ار  ناشیا  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  يرهوگ  یکاـپ  لد و  يافـص  اـب  یکی 
نانیمطا تنیکس و  زین  و  تسا ، اهنآ  ياهمدق  تیبثت  ترصن و  اب  رگید  هتشاد و  ینازرا  نانآ  هب  هک  تسا  یناسفن  ینامـسج و  لئاضف 

: هدومرف یلاعت  يادخ  هکنیا  امک  تسا ، ناشتاقیفوت  ناشیاهلد و  يرادهگن  رطاخ و 

« سانلا نم  کمصعی  هللا  «و 

نآ رب  دنب ) تسد   ) تمـصع هک  ار  یعـضوم  نآ  تسد ، زا  و  دـنزادنا ، یم  تسد  رد  نانز  هک  دنبتـسد  ریظن  تسا  يزیچ  تمـصع  و 
ریظن دنا ، هتفگ  تمصع  دنب  تسد  هب  شتهابش  رظن  زا  نایاپراچ  ياپ  اب  تسد  چم  يدیفس  هب  یضعب  و  دنیوگ ، مصعم  دریگ  یم  رارق 
نیمه رب  دـنیوگ و  یم  لجحم  هدرک و  هیبشت  دـشاب  هتـسب  شیاپ  کی  هک  یئاپراچ  هب  دـشاب  دیفـس  شیاپ  کی  هکار  یئاـپراچ  هکنیا 

: دوش یم  هتفگ  سایق 

(. 20 « ) راد هدالق  غالک  مصعا  بارغ  »

دروم هیآ  هب  شندز  لاـثم  نکیل  تسا  یحیحـص  ياـنعم  هچ  رگ  درک ، مالـسلا  هیلع  ءاـیبنا  تمـصع  يارب  بغار  هک  ار  یئاـنعم  اـما  و 
ءایبنا تمصع  هب  طوبرم  ثحب  دروم  هیآ  هکنیا  يارب  تسین ، تسرد  ثحب 
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ءایبنا تمصع  يارب  هک  یئانعم  نآ  و  ثحب ، دروم  هیآ  هب  هن  دز  یم  لثم  يرگید  تایآ  هب  ءایبنا  تمصع  يارب  دوب  بوخ  يو  تسین ،
همکحلا و باتکلا و  کیلع  هللا  لزنا  ءیـش و  نم  کنورـضی  ام  و   » هیآ ي اـب  مینک  قیبطت  ینآرق  تاـیآ  اـب  میهاوخب  رگا  تسا  هدرک 

.دوش یم  قیبطت  رتهب  ( 21 « ) امیظع کیلع  هللا  لضف  ناک  ملعت و  نکت  مل  ام  کملع 

هتفر یم  راظتنا  هک  يرـش  دشاب ، مدرم  رـش  زا  تظافح  يرادـهگن و  يانعم  هب  هک  تسنیا  شرهاظ  ثحب  دروم  هیآ  رد  تمـصع  اما  و 
شغیلبت و رد  تیقفوم  ای  شینید و  سدقم  ياه  فده  دصاقم و  عنام  ای  هدش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  فیرـش  سفن  هجوتم 

.درادن ءایبنا  تمصع  هلاسم  هب  یطبر  نیا  و  دوشب ، تسوا  سدقم  تحاس  بسانم  هچنآ  هاتوک  نخس  شتامحز و  ندیسر  هجیتن  هب  ای 

شلامعتـسا نیاربانب  تسا ، يرادهگن  نتفرگ و  يانعم  هب  هملک  نیا  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هملک  نیا  لامعتـسا  دراوم  زا  لاح  ره  هب  و 
قلعم ار  مدرم  رـش  زا  تمـصع  هکنیا  و  تسا ، نـتفرگ  ظـفح  همزـال  هـچ  موزلم ، يارب  تـسا  مزـال  هراعتـسا  لـیبق  زا  ظـفح  ینعم  رد 

؟ تسا مدرم  نوؤش  زا  یناش  هچ  هب  طوبرم  تسا و  يرش  هچ  رش  نآ  هک  دومرفن  نایب  و  تشاذگ ،

؟ تسا نتخاس  ریگلفاغ  ندرک و  مومسم  نتشک و  لیبق  زا  ایآ 

؟ تسا ارتفا  مانشد و  لیبق  زا  یحور  ياهرازآ  دوصقم  ای 

مومع هدافا  ات  درک  توکس  مدرم  رازآ  هجنکش و  عون  نایب  زا  هاتوک  نخس  تسا و  هعدخ  رکم و  ندرب  راکب  ینکـشراک و  لیبق  زا  ای 
اه ینکشراک  نامه  رتشیب  همه  زا  نکیل  و  دوش ، لماش  ار  اهرازآ  عاونا  همه  و  دنک ،
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.دسر یم  نهذ  هب  تسا  نآ  ذوفن  قنور و  ندیهاک  نید و  طوقس  ثعاب  هک  یتامادقا  و 

« سانلا نم  کمصعی  هللا  و   » رد سان »  » زا دارم  تسا و  نآ  نمضتم  سان »  » هملک هک  یموهفم 

یگدام رن و  لیبق  زا  ینیوکت  تایـصوصخ  هن  نآ  قدـص  رد  هک  تسا  یعماج  صاخ ، ناسنا  هن  تسا  ناـسنا  عون  ياـنعم  هب  ساـنلا » »
نیا دارفا  همه  هب  هک  تهج  نیمه  زا  و  اهنآ ، نتـشادن  لام و  لضف و  ملع و  نتـشاد  دـننام  ینیوکت ، ریغ  تازایتما  هن  و  دراد ، تلاخد 
تهج زا  زین  دوش و  هتفگ  سان »  » درف کی  هب  هک  تسا  هدش  هدـید  رتمک  دوش و  یم  لامعتـسا  تعامج  رد  رتشیب  تسا  قداص  سنج 

تلیـضف نآ  رد  هک  تسا  يدراوم  رد  تلالد  نیا  هتبلا  دنک ، حدم  رب  تلالد  اسب  هچ  تسا ، تیناسنا  يانعم  نمـضتم  هملک  نیا  هکنیا 
هیآ ي: نیا  دننام  دشاب ، هدش  هظحالم  تیناسنا  يانعم  هب 

(22 « ) سانلا نمآ  امک  اونمآ  مهل  لیق  اذا  »

تـسا لطاب  زا  نآ  زیمت  قح و  كرد  كالم  هک  تیناسنا  اهنآ  رد  هک  دنا  یناسک  نآ  زا  دارم  و  تسا ، حودـمم  سان  هیآ  نیا  رد  هک 
: دوش یم  نیا  هیآ  يانعم  سپ  دشاب ، هتشاد  دوجو 

، دـنک شهوکن  رب  تلالد  سکع  رب  اسب  هچ  و  دـندروآ ، نامیا  لماک  مدرم  هک  يروطنامه  دـیرآ  نامیا  دوش  یم  هتفگ  اهنآ  هب  یتقو 
ظاحل هب  جاتحم  هک  دـشاب  يرما  زا  وگتفگ  هک  تسا  یئاج  رد  نیا  و  دـناسرب ، ار  يدارفا  یتسپ  تسخ و  دراوم  زا  يا  هراـپ  رد  ینعی 

هیآ ي: نیا  دننام  دشاب ، تسا  مزال  ناسنا  مسا  قدص  رد  هچنآ  رب  دئاز  تیناسنا  لئاضف  زا  يا  هراپ 

، دنرادن تیناسنا  يانعم  لصا  رب  دئاز  یلئاضف  مدرم  رتشیب  نوچ  ( 23 « ) نوملعی سانلا ال  رثکا  نکل  «و 
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نیا زا  تضرغ  و  شابم ، هرغ  اهنآ  تیعمج  هب  یلیخ  نکم و  داـمتعا  مدرم  ياـه  هدـعو  هب  یلیخ  یئوگب : یـسک  هب  هکنیا  دـننام  زین  و 
مزع تابث  افو و  هکلم  ناگدنراد  الضف و  زا  هک  تسا  یمرگ  تشپ  هیام  ناشتیعمج  دامتعا و  لباق  یناسک  هدعو  هک  دشاب  نیا  راتفگ 

هک تسا  یئاج  رد  نیا  و  مذ ، رب  هن  دراد و  تلالد  حدـم  رب  هن  مه  یهاگ  دـشاب ، قداص  وا  رب  ناسنا  هملک  هک  یئاپ  ود  ره  هن  دنـشاب ،
هیآ ي: نیا  دننام  دشاب ، لیخد  يرگید  زیچ  هظحالم  نودب  یناسنا  سنج  اهنت  نآ  رد  هک  دشاب  يزیچ  رد  وگتفگ 

(. 24 « ) مکیقتا هللا  دنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ابوعش و  مکانلعج  یثنا و  رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  سانلا  اهیا  ای  »

هب مه  ثحب  دروم  هیآ  رد  هک  تسین  دـیعب  و  صقان ، ای  لضاف و  ناـسنا  زا  هن  تسا  یناـسنا  سنج  زا  وگتفگ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  اریز 
ریغ روط  هب  لد  رامیب  قفانم و  نمؤم و  زا  صاخـشا  مقر  همه  هک  يداوس  دـشاب ، نیملـسم  داوس  سان  زا  دارم  ینعی  دـشاب ، انعم  نیمه 

كاـنمیب نآ  صاخـشا  همه  زا  دـشاب  كاـنمیب  يداوس  نینچ  زا  یـسک  رگا  نیارباـنب  دـنراد ، دوـجو  نآ  رد  مه  اـب  هتخیمآ  زیاـمتم و 
یم مولعم  اریز  دناسرب ، ار  یناشن  یب  تیمومع و  یگتخیمآ و  نیا  مه  نیرفاکلا » موقلا  يدهی  هللا ال  نا   » هلمج اسب  هچ  و  دوب ، دهاوخ 

هک میتفگ  مه  اقباس  اریز  تسین ، دـیعب  چـیه  نیا  و  دـنا ، هدوب  اهنآ  نیب  رد  نیملـسم و  سابل  رد  ناشن  مان و  یب  رافک  زا  یناسک  دوش 
دوخب یتکوش  مالسا  هک  تسا  هدش  لزان  یمایا  رد  ترجه و  زا  دعب  ثحب  دروم  هیآ 
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تـشگنا یعقاو  ناناملـسم  هکنیا  زا  رظن  فرـص  یمایا  نینچ  رد  هک  تسا  مولعم  و  دـندوب ، هدـیورگ  نآ  هب  یهوبنا  تیعمج  هتفرگ و 
اج ناملـسم  ناونع  هب  اهنآ و  نیب  رد  ار  دوخ  رافک  زا  یناـسک  تسا  هدوب  نکمم  هدوب و  یمیظع  داوس  نیملـسم  داوس  دـندوب ، راـمش 
هللا و   » هلمج لیلعت  ماقم  رد  دنوادخ  مینیب  یم  اذل  و  دنهد ، ماجنا  تلوهـس  هب  ار  دوخ  ياه  ینکـشراک  هنامـصخ و  تایلمع  و  دـننزب ،

: دیامرف یم  سانلا » نم  کمصعی 

« نیرفاکلا موقلا  يدهی  هللا ال  نا  »

.دناوخ یم  رافک  ار  نیفلاخم  دهد ، یم  دوخ  لوسر  هب  تظافح  هدعو  هکنیا  زا  دعب  نوچ 

: هلمج يانعم  هرابرد ي  مزال  حیضوت  ود 

: هلمج و  سانلا » نم  کمصعی  هللا  «و 

« نیرفاکلا موقلا  يدهی  هللا ال  نا  »

: دیآ یم  شیپ  لاؤس  نیا  اجنیا  رد 

نآ سپ  تسا  نینچ  رگا  دومرف و  ظفح  راـفک  رـش  زا  ار  دوخ  لوسر  دـنوادخ  دوش  یم  هدافتـسا  ثحب  دروم  هیآ  زا  هک  يروطناـمه 
لوسر هکنیا  رد  دنحیرـص  هک  ینآرق  تایآ  ریاس  اب  هیآ  نیا  ایآ  و  دوب !؟ هچ  دـید  دوخ  تما  زا  رافک و  زا  هک  اه  تنحم  رازآ و  همه 

ادـخ لوسر  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  و  درادـن !؟ تاـفانم  هدـید  یئاـسرف  تقاـط  ياـه  تنحم  نید  غیلبت  هار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
: دومرف شدوخ 

: دیامرف یم  هیآ  نیا  هک  دیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  نینچمه  هدیدن و  مدید  نم  هک  یئاهرازآ  دننام  رادقم و  هب  يربمغیپ  چیه  زگره 

یمامت دوخ  هک  يدنوادخ  تسین !؟ لقع  حیرـص  فلاخم  نآرق و  ياپارـس  یفانم  هلمج  نیا  ایآ  دنک ، یمن  تیاده  ار  رافک  دنوادخ 
نابرهم يادخ  نیمه  تسا  لوقعم  ایآ  هدومرف ، مهارف  تسا  ینامـسآ  ياهباتک  ءایبنا و  نداتـسرف  اهنآ  زا  یکی  هک  ار  تیادـه  لیاسو 

هک دزروب  رارصا  دوخ  يایبنا  هب  یفرط  زا 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 195 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرفب شدوخ  یفرط  زا  دینک و  انشآ  ناشیادخ  هب  ارم  ناگدنب 

مینیب یم  دوخ  مشچ  هب  ام  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  و  دوش !؟ مامت  اهنآ  رب  صلاخ  تجح  هکنیا  رگم  دنک  یمن  تیاده  ار  رافک  دـنوادخ 
.!؟ دنک یم  تیاده  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  رافک  دنوادخ  هک 

: هک تسنیا  یلوا  لاؤس  باوج 

نیا هب  هداد ، حیـضوت  ار  سانلا » نم  کمـصعی  هللا  و   » هلمج تقیقح  رد  نیرفاکلا » موقلا  يدـهی  هللا ال  نا   » هدومرف هک  یلاـعت  يادـخ 
لباقم رد  دوب  نکمم  هک  یئاهنآ  هچ  اه ، تنحم  عاونا  یمامت  لماش  هک  ار  نآ  قالطا  هدرک و  فرـصت  نآ  قـالطا  هعـس  رد  هک  اـنعم 

نآ يارجا  هب  تیقفوم  زا  لبق  مکح و  نیا  صوصخ  رد  هک  یئاـهرازآ  هب  تسا  هدرک  دـییقت  دوب  نآ  ریغ  هچ  دـنیبب و  مکح  نیا  غیلبت 
هدـیروش و وا  رب  ای  و  دـنناسرب ، لتقب  مکح  نیا  غیلبت  نیح  رد  ار  باـنج  نآ  هک  هدوب  نیا  هب  اـی  ـالاح  دـسرب ، نانمـشد  زا  دوب  نکمم 

مکح نیا  هک  دنرب  راکب  يا  هلیح  ای  هتفرگ و  تسا  مدرم  دادترا  ثعاب  هک  یئاه  تمهت  داب  هب  ار  وا  ای  و  دـنزاس ، نوگرگد  ار  عاضوا 
هچ ره  رب  ار  دوخ  نیبم  نید  قح و  هملک  یلاعت  يادـخ  نکیل  و  دـننک ، روگ  رد  هدرک و  هفخ  دـسرب  لمع  هلحرم  هب  هکنیا  زا  لـبق  ار 

: هدومرف دوخ  زیزع  مالک  رد  هکنیا  امک  دیامن ، یم  راهظا  هماقا و  دهاوخب  هک  سک  ره  تقو و  ره  اجک و  ره  دهاوخب و 

(. 25 « ) اریدق کلذ  یلع  هللا  ناک  نیرخاب و  تای  سانلا و  اهیا  مکبهذی  اشی  نا  »

: مود لاؤس  زا  باوج  اما  و 

نمضتم هک  تسیا  هیآ  صوصخ  هب  رفک  اجنیا ، رد  رفک  زا  دوصقم  هک  تسناد  دیاب 
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امک دراد ، نآ  هب  هراشا  هدش » لزان  وت  هب  تراگدرورپ  زا  هچنآ  کبر  نم  کیلا  لزنا  ام   » هلمج هک  یمکح  تسا ، ثحب  دروم  مکح 
: هدومرف هدناوخ و  رفاک  ار  جح  صوصخ  نیفلاخم  جح ، هیآ  رد  هکنیا 

هب رفک  اریز  تسا ، نیتداهش  هب  رارقا  زا  نید و  لصا  زا  رابکتـسا  يانعم  هب  هک  يرفک  هن  ( 26 « ) نیملاعلا نع  ینغ  هللا  ناف  رفک  نم  «و 
ام هک  تسا ، نآرق  نید و  عومجم  کبر » نم  کیلا  لزنا  ام   » زا دارم  دیوگب  یـسک  هکنیا  رگم  درادن ، تبـسانم  هیآ  دروم  اب  انعم  نیا 
هب تیاده  دارم  هکلب  تسین ، تسار  هار  هب  تیادـه  مه  تیادـه  زا  دارم  نیاربانب  و  میتفریذـپن ، ار  فرح  نیا  هداد و  ار  شباوج  اقباس 

ریظن دهد ، یمن  رارق  ناشـسرتسد  رد  ار  نانآ  تیقفوم  بابـسا  راک و  رازبا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  و  تسا ، اهنآ  موش  دصاقم 
: دیامرف یم  هک  هیآ  نیا 

هیآ ي: نیا  و  ( 27 « ) نیقسافلا موقلا  يدهیال  هللا  نا  »

رد اقباس  اـم  و  تسا ، ملظ  قسف و  هب  تیادـه  هیآ  ود  نیا  رد  تیادـه  زا  دارم  تسا  مولعم  هک  ( 28 « ) نیملاظلا موقلا  يدـهی  هللا ال  «و 
.میدرک ثحب  تیاده  نیا  هب  عجار  باتک  نیا  مود  دلج 

هدروآ و دراو  قح  هملک  هب  نید و  هب  دنهاوخب  هک  همطل  ره  ات  دراذگ  یمن  نانعلا  قلطم  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  تسنیا  هیآ  يانعم  سپ 
دنراد هک  يدـب  یموش و  زا  نیقـساف  نیملاظ و  رافک و  یلک  روط  هب  نوچ  دـننک ، شوماـخ  هدرک  لزاـن  دوخ  بناـج  زا  هک  ار  يرون 

زا سپ  یکی  هک  ار  یبابـسا  ریـسم  تسا و  يراـج  ادـخ  قلخ  نیب  هک  ار  یتنـس  دـنهاوخ  یم  و  دـنوادخ ، تنـسرییغت  یپ  رد  هراوـمه 
هار رد  يرگید 
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قالطا اهنآ  رب  هانگ  مان  هکنیا  اهنآ و  نیب  دنتلیضف و  تیاده و  بابسا  همه  هک  ار  یبابسا  هدرک  ضوع  دننایرج  رد  تاببـسم  لیـصحت 
دنهاوخ و یم  روط  نیا  نانآ  يرآ  دننک ، فرحنم  دوخ  دساف  لطاب و  دصاقم  يوس  هب  هدرک و  هدولآ  تسا ، هلصاف  اه  گنسرف  دوش 
ار نانآ  ناش  یعاسم  دنچ  ره  دـنک ، یمن  زجاع  نوبز و  ار  دـنوادخ  هتـشاد  ناشینازرا  ادـخ  مه  ار  نآ  هک  ناشتکوش  تردـق و  نکیل 
العتسا و نیا  نکیل  دنوش و  لئان  دوخ  دیلپ  دصاقم  هب  دبای و  ناماس  ناشراک  هجیتن ، رد  دهد و  تفرـشیپ  هاتوک  مدق  دنچ  رد  انایحا و 

يارب هک  یهاچ  رد  ار  نانآ  دـنوادخ  هکلب  دـش ، دـهاوخ  هابت  هرخالاب  هتفاین و  ماود  یهاـتوک  تدـم  يارب  زج  ناـشیاهراک  تماقتـسا 
(. 29 « ) هلهاب الا  ءیسلا  رکملا  قیحی  و ال   » يرآ تخادنا ، دهاوخ  رد  دندوب  هدنک  نیملسم 

یتیاور ثحب 

: هفیرش هیآ  لیذ  رد  یتایاور  )

 …« غلب لوسرلا  اهیا  ای  »

هللا دـبع  نب  رباج  سابع و  نبا  زا  حـلاص  یبا  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  مخ ) ریدـغ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  غـالبا  نآ و  لوزن  ناـش 
: دنا هتفگ  هک  هدش  تیاور 

هدرک بصن  مدرم  نیب  رد  تیملع  ناونع  هبار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  درک  رومام  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  دوخ  یبن  یلاعت  يادخ 
هب نابز  هتخاـس و  شمهتم  مدرم  دیـسرت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تهج  نیمه  زا  و  دـهد ، یهاـگآ  يو  تیـالو  هب  ار  مدرم  و 

: دنیوگب هدوشگ  شنعط 

ریزگان لوسرلا »…  اهیا  ای  : » داتسرف ورف  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  اذل  و  تسا ، هدرک  بصنم  نیا  دزمان  ار  یلع  ناناملسم  همه  نیب  رد 
هب مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
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(30  ) .دومن مایق  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  رما 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  ماما  زا  شردپ  زا  ریدس  نب  نانح  زا  باتک  نامه  رد  و 

هیآ نیا  دش و  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  نالعا  يارب  عادولا  هجح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تایح  رد  لیئربج  هک  یتقو 
: دروآ دورف  ار 

 …« کبر نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  »

ار یلع  تسد  مدرم  سرت  زا  زور  هس  نیا  رد  و  هفحج ، هب  دیـسر  ات  درک  ثکم  نآ  ماجنا  رد  زور  هس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
، دش هدایپ  هتفرگ و  راب  دنتفگ  یم  هعیهم »  » ار نآ  هک  یلحم  رد  ریدغ  زور  رد  هکنیا  ات  درکن ، دـنلب  دوخ  تسد  يالاب  ار  وا  تفرگن و 

هللا لوسر  دـندرک ، عامتجا  لومعم  بسح  رب  مه  مدرم  دـننک ، توعد  زامن  يارب  ار  مدرم  هداد و  رـس  زامن  گناب  داد  روتـسد  هاـگنآ 
: دومرف تفرگ و  رارق  ناشربارب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

؟ دراد تیولوا  امش  هب  امش  دوخ  زا  یسک  هچ 

موس راب  دنداد ، ار  باوج  نامه  همه  درک و  رارکت  ار  مالک  نیمه  رگید  راب  هاگنآ  لوسر ، ادخ و  دندرک  ضرع  دـنلب  گناب  هب  همه 
: دومرف هتفرگ  ار  یلع  تسد  سپس  و  دینش ، ار  باوج  نامه  دیسرپ و  ار  نامه  زین 

ینمشد یلع  اب  هک  ار  یسک  رادب  نمشد  ار و  یلع  نارادتـسود  رادب  تسود  اراگدرورپ  تسوا ، يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  هک  ره 
یلع هک  نوچ  دراذگب ، اهنت  ار  یلع  تجاح  عقوم  رد  هک  ار  یـسک  راذگب  اهنت  و  دهد ، يرای  یلع  هب  هک  ار  هک  ره  نک  يرای  دـنک و 

یلع زا  نم  نم و  زا 
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نم زا  سپ  دندوب و  یناربمغیپ  یـسوم  زا  دعب  هک  توافت  نیا  اب  یـسوم ، هب  تبـسن  تسا  نوراه  هلزنمب  نم  هب  تبـسن  یلع  و  متـسه ،
(. 31  ) دوب دهاوخن  يربمغیپ 

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  دوراجلا  یبا  زا  باتک  نامه  رد  زاب 

نا سانلا  نم  کمـصعی  هللا  هتلاسر و  تغلبامف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   » هیآ ي یلاعت  يادخ  یتقو 
هتفرگ تسد  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دومرف ، لزان  دوخ  یبن  رب  ار  نیرفاکلا » موقلا  يدهی  هللا ال 

: دومرف هاگنآ 

هدرک و تباجا  ار  يادخ  توعد  یگدنز  یتدم  زا  سپ  هک  دوبن  نیا  زج  دندش  ثوعبم  نم  زا  لبق  هک  یئایبنا  زا  مادک  چیه  مدرم  يا 
مهاوخ لاقتنا  رگید  يارـس  هب  و  دش ، مهاوخ  توعد  نآ  ياریذپ  اه  یکیدزن  نیا  رد  زین  نم  و  دندیـشک ، یم  رگید  يارـس  هب  تخر 
دیهاوخ هچ  ارم  لاـح  دنـسرپب  امـش  زا  هک  يزور  نآ  دـیلوؤسم ، دوخ  هبون  هب  مه  امـش  ملوؤسم و  دوخ  هبوـن  هب  نم  مدرم  يا  .تفاـی 

؟ تفگ

: دندرک ضرع  یگمه 

و يدوب ، ام  هاوخ  ریخ  و  يدـیناسر ، یناسرب  ام  هب  دـیاب  هک  هچنآ  و  يداد ، ماجنا  ار  دوخ  یغیلبت  هفیظو  وت  هک  میهد  یم  تداهـش  اـم 
يادخ هب  ترـضح  نآ  هاگنآ  دهد  تیازج  تسا  هداد  نیلـسرم  هب  هک  یئازج  نیرتهب  هب  دنوادخ  يداد ، ماجنا  یتشاد  هدهع  رب  هچنآ 

: درک ضرع  دوخ 

: دومرف هدرک  مدرم  هب  يور  هاگنآ  شاب ، دهاش  اهنیا  تداهش  رب  وت  اراگدرورپ 

نیمز و يور  نیملـسم  مومع  هب  کنیا  نم  هک  دـیهد  ربخ  ارجام  هب  ار  نیبیاغ  دـیابیم  دـیراد  روضح  اجنیا  رد  هک  نیملـسم  هورگ  يا 
هب ناگدنورگ 
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هک تسا  يدـهع  نیا  تسا و  نم  تیالو  یلع  تیالو  هک  دیـشاب  ربخ  اـب  مالـسلا ، هیلع  یلع  تیـالو  هب  منک  یم  تیـصو  مالـسا  نید 
: دومرف هبترم  هس  هاگنآ  منک ، غالبا  امش  هب  ار  نآ  هک  دوب  هداد  روتسد  نم  هب  و  دوب ، هدرپس  نم  هب  دنوادخ 

؟ دیدینش همه  ایآ 

: درک ضرع  یکی  نایم  نآ  رد 

یم تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  زا  راسی  نب  لیـضف  زا  دوخ  دانـسا  هب  رئاصب  بحاص  و  ( 32  ) .هللا لوسر  ای  میدینـش  یبوخ  هب  يرآ 
: دندومرف ثحب  دروم  هیآ  ریسفت  رد  ترضح  نآ  هک  دنک 

(33  ) .دوب مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  نامه  دوب  هدش  لزان  راگدرورپ  هیحان  زا  هچنآ 

: فلؤم

هدومرف یلـصفم  ثیدح  رد  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  ماما  زا  دوراجلا  یبا  زا  دوخ  دانـسا  هب  یفاک  رد  ینیلک  موحرم 
: دنا

(34  ) .تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هرابرد ي  هفیرش  هیآ 

لقن مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  ماما  زا  شردپ  زا  راتخم  نب  ضیف  نب  دمحم  زا  دوخ  دانسا  هب  رابخالا  یناعم  رد  همحرلا ) هیلع   ) قودص و 
رد دوراـجلا  یبا  زا  یـشایع  ار  اـنعم  نـیا  زین  و  ( 35  ) .تسا هدومرف  ار  اـنعم  نیمه  یلـصفم  ثیدـح  نمـض  رد  باـنج  نآ  هک  هدرک 

ریسفت زا  و  ( 36  ) .تسا هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  ماما  زا  يرـصتخم  ثیدح  رد  دیزی  نب  ورمع  زا  مه  یلیوط و  ثیدح 
: دومرف ترضح  نآ  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  ماما  زا  هک  هدش  لقن  یبلعث 

هیآ نیا  یتقو  تهج  نیمه  زا  و  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  تلیضف  هرابرد ي  کبر » نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   » هفیرـش هیآ 
: دومرف تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دش  لزان 

میوا يالوم  نم  هک  ره 
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نبا زا  حـلاص  یبا  زا  یبلک  زا  دوخ  دانـسا  هب  هیآ  نیا  لـیذ  رد  هک  تسا  هدـش  لـقن  یبـلعث  زا  زین  و  ( 37  ) .تسوا يالوم  یلع  کـنیا 
: تفگ هک  هدرک  لقن  سابع 

غیلبت یلع  تیالو  هرابرد ي  هک  داد  روتسد  دوخ  لوسر  هب  یلاعت  يادخ  اریز  هدش ، لزان  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هرابرد ي  هیآ 
: دومرف تفرگ و  ار  یلع  تسد  مه  بانج  نآ  دنک ،

نمـشد و  تسا ، یلع  يالو  ياراد  هک  ار  یـسک  نآ  دوخ  تیالو  هب  نک  لخاد  اهلا  راب  تسوا ، يالوم  یلع  میوا  يـالوم  نم  هک  ره 
(. 38  ) تسا یلع  نمشد  هک  ار  سکنآ  رادب 

دنک یم  لقن  یلع  نب  دمحم  زا  یملـسا و  هدیرب  زا  يردخ و  زا  دوخ  دانـسا  هب  هک  دنک  یم  لقن  یفقث  میهاربا  زا  ناهرب  ریـسفت  رد  و 
: دنا هتفگ  هک 

(. 39  ) تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  ناش  رد  ریدغ و  زور  رد  هیآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  ترضح  هک  هتفگ  هیآ  يانعم  رد  هک  تسا  یبلعث  ریسفت  زا  و 

(. 40  ) نک غیلبت  هدمآ  دورف  تیوس  هب  تراگدرورپ  هیحان  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد ي  هچنآ  هک  تسنیا  هیآ  يانعم 

رب سپس  هدرک و  لقن  رانملا  ریسفت  بحاص  هک  نامعن  نب  ثراح  هصق  تیالو و  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بصن  دروم  رد  یتیاور 
: تسا هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  یبلعث  ریسفت  زا  رانملا  ریسفت  رد  هدومن و  داریا  یتالاکشا  نآ 

یب ثراح  دیسر ، يرهف  نامعن  نب  ثراح  شوگ  هب  ات  دش ، رشتنم  دالب  همه  رد  اج و  همه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  راتفگ  نیا 
حطبا رد  عقوم  نآ  ترضح  نآ  و  دیدرگ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  روضح  بایفرش  دش و  راوس  ار  دوخ  رتش  گنرد 
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نآ هک  یلاح  رد  هدومن و  بانج  نآ  هب  يور  هاگنآ  دـش ، کیدزن  داهن و  نآ  ياپ  رب  دـنب  هدـمآ و  دورف  دوخ  رتش  زا  ثراح  دـندوب ،
: درک ضرع  دوب  شباحصا  زا  یعمج  نیب  رد  ترضح 

هاگنآ میتفریذپ ، زین  ام  میهد ، تداهش  وت  تلاسر  دنوادخ و  تینادحو  هب  هک  يداد  روتسد  ام  هب  تراگدرورپ  هیحان  زا  وت  دمحم ! ای 
رسپ يوزاب  ود  ات  درکن  تیافک  ار  وت  ام  زا  تعاطا  همه  نیا  و  میدرک ، لوبق  ام  و  درک ) رکذ  ار  ماکحا  همه  و   ) هچ هچ و  یتفگ  ام  هب 

: یتفگ و  يداد ، يرورس  ام  همه  رب  ار  وا  هدیشک و  ار  تمع 

زا ای  تسا  وت  دوخ  هیحان  زا  تمع  رـسپ  يرورـس  ناتـساد  مسرپب  وت  زا  ما  هدـمآ  کنیا  تسا ، وا  يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  هک  ره 
؟ تسادخ هیحان 

.

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

دوخ بکرم  يوـس  هب  ثراـح  تسادـخ ، هیحاـن  زا  متاروتـسد  همه  دـننام  زین  نآ  تسین  يدوـبعم  وا  زج  هک  یئادـخ  نآ  هب  دـنگوس 
: تفگ یم  هک  یلاح  رد  تشگرب و 

هب زونه  نک ، لزان  ام  رب  كاندرد  یباذع  ای  و  نارابب ، ام  رب  نامـسآ  زا  یگنـس  تسا  وت  هیحان  زا  تسا و  قح  بلطم  نیا  رگا  اهلا  راب 
شنت نیئاپ  زا  تفر و  ورف  شرـس  قرف  زا  هک  يروطب  هداد  رارق  يا  هزیر  گنـس  فده  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  دوب  هدیـسرن  دوخ  رتش 
سیل نیرفاکلل  .عقاو  باذـعب  لئاس  لاس   » هیآ ي ود  نیا  جراعم  هروس  رد  هعقاو  نیمه  هرابرد ي  و  تخاس ، شکاله  هدـمآ و  نوریب 

دوب نیا  داتسرف  ار  ( 41 « ) عفاد هل 

(42  ) .دنک یم  لقن  یبلعث  زا  رانملا  بحاص  هک  ثیدح  نآ  زا  يا  هراپ 

: فلؤم

زا دعب  رانملا  بحاص 
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: دیوگ یم  روط  نیا  دوخ  باتک  رد  ثیدح  نیا  لقن 

هیآ و  هدش ، لزان  هکم  رد  جراعم  هروس  نیا  رب  هوالع  تسین ، دامتعا  لباق  اذـل  و  تسا ، لوعجم  یگتخاس و  تایاور  زا  تیاور  نیا  و 
دنچ ردب و  گنج  زا  سپ  ترجه و  زا  دـعب  لافنا  هروس  و  تسا ، لافنا  هروس  رد  ( 43 « ) كدنع نم  قحلا  وه  اذـه  ناک  نا  مهللا   » ي
ناش رد  تسا  یندم  رگید  یکم و  یکی  هک  هروس  ود  زا  هیآ  ود  تسا  نکمم  روطچ  تسا ، هدش  لزان  هدئام  هروس  لوزن  زا  لبق  لاس 
رافک زا  یـضعب  هک  تسا  یبلطم  زا  تیاکح  جراـعم  هروس  لوا  هیآ  ود  هک  تسا  نیا  رما  تقیقح  دنـشاب و  هدـش  لزاـن  هثداـح  کـی 
نیا رد  و  هدوب ، ناناملـسم  زا  يرهف  نامعن  نب  ثراح  هک  تسا  نیا  تیاور  رهاظ  نیا  رب  هوالع  دـنا ، هتفگ  یم  ترجه  زا  لـبق  شیرق 
یم تیاور  نیا  هکنیا  رگید  و  میرادـن ، غارـس  ناشن  مان و  نینچ  هب  ار  یـسک  هباحـص  نیب  رد  هکنآ  لاح  و  تسا ، هدـش  دـترم  هیـضق 

عادولا و هجح  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  و  هکم ، رد  تسا  یعضوم  مان  حطبا  و  هداد ، خر  حطبا  رد  ثراح  ناتساد  تفگ 
قوف تیاور  رب  رانملا  بحاـص  هک  یتالاکـشا  در  (. 44  ) درک تلحر  ایند  زا  ات  دـیدن  ار  هکم  رگید  و  درب ، فیرـشت  هنیدـم  هب  ریدـغ 

هنوگچ يو  هکدناد  یم  مرتحم  هدـنناوخ  و  هدرک ، دراو  تیاور  هب  رانملا  بحاص  هک  هشدـخ  دـنچ  دوب  نیا  تسا  هدومن  داریا  رکذـلا 
.تسا هتفگ  هدوهیب  نخس  و  هدرک ، مکحت  دوخ  مالک  زا  اج  دنچ  رد 

: تسا هتفگ  هک  اجنآ  یکی 

دبال و  تسا ، یکم  جراعم  هروس  تسا و  لوعجم  یگتخاس و  تیاور 
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مه ام  لیلد  هکنیا  اب  میدـیمهف  یم  دوب  بوخ  هچ  و  هدـش ، لقن  ریبز  نبا  سابع و  نبا  زا  تایاور  رد  هک  تسا  یبلطم  شراتفگ  لـیلد 
رب دـندحاو و  ربـخ  ود  ره  هکنیا  اـب  تسه  وا  داـمتعا  دروم  تیاور  رد  یحیجرت  هچ  تسا  تیاور  هب  مه  وا  داـمتعا  لـیلد و  تیاور و 

دراد یلیلد  هچ  وا  نکیل  دنک و  یم  دییات  ار  لامتحا  نیا  مه  شتایآ  زا  یلیخ  نومضم  هکنیا  امک  دشاب  یکم  جراعم  هروس  هک  ضرف 
؟ تسین یندم  نآ  تایآ  زا  کی  چیه  هکنیا  رب 

رمع رخاوا  رد  و  تسا ، یندم  مه  هدئام  هروس  نیمه  هکنیا  امک  دنـشاب ، یندم  دنتـسه  ام  ثحب  دروم  هک  شلوا  هیآ  ود  تسا  نکمم 
دروم هیآ  ینعی  نآ  تایآ  زا  یکی  هک  دنراد  رارـصا  شناکلـسم  مه  وا و  لاح  نیع  رد  و  هدش ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
دروم هیآ  یندم و  هدئام  هروس  دشاب  زیاج  نایاقآ  فارتعا  هب  یتقو  نیاربانب  .تسا  هداتفا  قافتا  تثعب  لیاوا  رد  شلوزن  یکم و  ثحب 

.یندم نآ  لوا  هیآ  ود  دشاب و  یکم  مه  جراعم  هروس  هک  دراد  یبیع  هچ  دشاب  یکم  نآ  تایآ  زا  ثحب 

: تسا هتفگ  هکنیا  اما 

فرح لیلد  نودـب  مکحت و  مه  نیا  دـنا ، هتفگ  ترجه  زا  لبق  شیرق  رافک  زا  یـضعب  هک  ار  يراتفگ  دـنک  یم  تیاـکح  روبزم  هیآ 
نآرق فیلات  عقوم  رد  هکنیا  رب  دوش  یم  لیلد  اجک  نیا  دشاب ، هدـش  لزان  هدـئام  هروس  زا  لبق  لافنا  هروس  هک  مریگ  اریز  تسا ، ندز 

یلا هیف  نوعجرت  اموی  اوقتا  و   » هیآ ي ابر و  تایآ  هکنیا  امک  دنشاب ، هدادن  رارق  لافنا  رد  هدش  لزان  لافنا  زا  دعب  هک  یتایآ  زا  یضعب 
هب هک  ( 45 « ) هللا
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هروس هکنیا  اب  هتفرگ ، رارق  هرقب  هروس  رد  تسا  هدـش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رب  هک  تسا  يا  هیآ  نیرخآ  ناـیاقآ ، رظن 
.دنا هدش  لزان  نآ  زا  لبق  لاس  دنچ  تایآ  نیا  و  هدش ، لزان  ترجه  لیاوا  رد  هرقب 

: تسا هتفگ  هکنیا  اما  و 

مکحت زین  نیا  دنا ، هتفگ  یم  ترجه  زا  لبق  رافک  هک  تسا  يراتفگ  زا  تیاکح  قحلا »…  وه  اذـه  ناک  نا  مهللا  اولاق  ذا  و   » هیآ ي
هاگ چیه  دـشاب  مالک  بولـسا  هب  فراع  هک  یـسک  هکنیا  يارب  تسنآ ، فالخ  رب  لیلد  هیآ  قایـس  هکنیا  زا  رظنفرـص  تسا ، يرگید 

یئاجنآ زا  میلا » باذعب  انتئا  وا  ءامـسلا  نم  هراجح  انیلع  رطماف  كدنع  نم  قحلا  وه  اذـه  ناک  نا  مهللا   » هیآ ي هک  دـنک  یمن  کش 
« قح  » هملک مه  و  وه »  » لصف ریمـض  مه  و  اذه »  » هراشا مسا  مه  هک  كدـنع » نم  قحلا  وه  اذـه  ناک  نا   » هلمج رب  تسا  لمتـشم  هک 
ار نآ  تسرپ  تب  کی  هک  تسین  یمالک  تسا ، هتفر  راکب  نآ  رد  كدنع » نم   » هملک مه  هدـمآ و  رد  مال »  » و فلا »  » نآ رـس  رب  هک 

ماقم نآ  هیحان  زا  هقح  روما  هک  تسا  دقتعم  هتشاد و  ناعذا  نامیا و  تیبوبر  ماقم  هب  هک  تسا  یـسک  مالک  مالک ، نیا  هکلب  دیوگب ،
اعدا يرگید  هک  يرما  هرابرد ي  انایحا  رگا  هک  تسا  یـسک  نینچ  دوش ، یم  لزان  هیحان  نآزا  عیارـش  عیمج  و  دریگ ، یم  همـشچرس 

تیناقح و صیخـشت  رد  دنک و  فقوت  ادخ ، هیحان  زا  تسا  يرما  نیا  هک  دـنک  یم  اعدا  نآ و  ریغ  هن  تسا  قح  رما  نآ  هک  دـنک  یم 
تلالم یگتسخ و  طرف  زا  راچان  دمهفب ، ار  قح  دناوتن  و  دربب ، ورف  نابیرگب  رس  وا  راتفگ  قدص 
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هدکتب تب و  اب  همه  شراک  رس و  و  دروخ ، یمن  بآ  هزوک  نیا  زا  الـصا  هک  یـسک  هن  دنک ، نیرفن  دوخ  ناجب  هدش  ریـس  یگدنز  زا 
.یئزج هلاسم  کی  هب  دسر  هچ  درادن  لوبق  ار  ربمغیپ  ادخ و  وا  هن ، ای  دشاب  قح  فرح  نیا  هکنیا  زا  دراد  كاب  هچ  وا  تسا ،

: تفگ هکنیا  اما  و 

یسک هباحص  نیب  رد  هکنآ  لاح  و  تسا ، هدش  دترم  هیضق  نیا  رد  هدوب و  ناناملـسم  زا  نامعن  نب  ثراح  هک  تسا  نیا  تیاور  رهاظ 
لاجر ياملع  زا  کی  مادک  دوش  یم  لاؤس  ناشیا  زا  هکنیا  يارب  تسا ، يرگید  مکحت  زین  نیا  میرادن ، غارس  ناشن  مان و  نینچ  هب  ار 

سپ ای  هدروآ و  نامیا  يو  هب  هدرک و  رادید  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  ار  یـصاخشا  مومع  هک  هداد  جرخب  یتردق  نینچ 
دراد یعنام  هچ  دیراد  غارس  ار  یطبض  نینچ  امش  رگا  دشاب و  هدرک  طبـض  ار  اهنآ  همجرت  هدروآ و  تسد  هب  دنا  هدش  دترم  نامیا  زا 

.دشاب نیدترم  نآ  زا  یکی  هب  عجار  مه  یبلعث  تیاور  هک 

: تفگ هکنیا  اما  و 

نیا زا  هدربن ، فیرشت  هکم  هب  ریدغ  ناتساد  عادولا و  هجح  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هکم و  رد  تسا  یعـضوم  مان  حطبا 
ثدحتسم يانعم  هب  هکلب  هتفرگن ، رازگیر  زا  تسترابع  هک  دوخ  یلصا  يانعم  هب  ار  حطبا »  » ظفل رانملا  بحاص  هک  دیآ  یم  رب  مالک 

یکی تسه ، تسد  رد  نآ  فالخ  رب  لیلد  هکلب  درادـن ، بلطم  نیا  رب  مه  یلیلد  و  تسا ، هتفرگ  هکم  رد  تسا  یعـضوم  مان  هک  نآ 
هچ و  دنا ، هدناوخ  حطبا  مه  ار  هنیدم  هک  يرگید  تایاور  تیاور و  نیمه 
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: دوش هدافتسا  مه  رعش  نیا  زا  اسب 

هفیس يدارملا  لب  دق  توجن و 

/. بلاط حطابالا  خیش  یبا  نبا  نم  هللا  هنعل 

گرزب خیـش و  هک  بلاط  وبا  دـنزرف  یلع  رـس  نوخ  هب  ار  دوخ  ریـشمش  هللا ) هنعل  مجلم  نبا   ) يدارم هک  یتلاح  رد  متفای  تاـجن  نم  »
.هدش هدیمان  حطبا  نآ  فارطا  مه  هکم و  مه  رعش ، نیا  رد  اریز  داد ،» بآ  تسا  اه  حطبا 

: تسا هتفگ  عالطالا  دصارم  بحاص 

مه دیرد  نبا  دشاب ، زیر  ياه  گیر  ياراد  هک  تسا  لیس  رتسب  يانعم  هب  هطقن ) یب  ءاح  ءاط و  حتف  اب و  نوکس  فلا و  حتفب  « ) حطبا »
: هتفگ

: هتفگ دیز  وبا  دنک ، یم  شرف  نیمز  يور  رب  ار  نآ  بالیس  هک  تسا  یمرن  نش  احطب  حطبا و 

هب دنیوگ  یم  حطبا  ار  انم »  » و هکم »  » رهـش و  گنت ، هچ  دشاب و  عیـسو  لیـس  رتسب  هچ  دـنام ، یم  یقاب  لیـس  زا  هک  تسا  يرثا  حـطبا 
یلحم انم  نآ و  نیب  و  تسا ، رتمک  انم  هب  تبـسن  نآ  هلـصاف  هکلب  تسا ، هزادـنا  کـی  هب  ود  ره  زا  لیـس  رتسب  هلـصاف  هکنیا  هظحـالم 
.تسین حیحـص  و  تسا ، يوط  وذ  انم  نآ و  نیب  دـنا  هتفگ  یـضعب  و  تسا ، هناـنک  ینب  فیخ  هکم  نآ و  نیب  بصحم و  ماـن  هب  تسا 

یمن هدید  حطبا  هملک  اهنآ  لقن  رد  و  دنا ، هدرک  لقن  مه  نارگید  هنیع  هب  هدرک  لقن  یبلعث  هک  ار  یتیاور  هتـشذگ  اهنیا  همه  زا  ( 46)
.دمآ دهاوخ  نآ  ریغ  نینچ  مه  روهمج و  زا  وا  نایبلا و  عمجم  زا  يدوز  هب  هک  تسا  نامه  لقن  نآ  دوش و 

: مییوگ یم  اهنیا  همه  زا  دعب  نیا ، رب  هوالع 

نیا لباق  هک  تسین  دشاب  هدش  هماقا  شتحص  رب  یعطق  هنیرق  هک  يربخ  ای  هرتاوتم و  رابخا  زا  تیاور 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 208 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هک  تسین  نیا  رب  ام  يانب  هک  میدناسر  هدـنناوخ  رظن  هب  هتـشذگ  ثاحبا  رد  اقباس  ام  هک  تسا  دـحاو  ربخ  هکلب  دـشاب ، ثحب  همه 
همه رد  رگا  تسا ، نیا  رب  ناشیانب  القع  همه  الوصا  هکلب  مییاـهنت ، اـم  هن  نیا  و  مینک ، داـمتعا  راـبخا  هنوگ  نیا  رب  هیعرف  ماـکحا  ریغ 
داحآ رابخا  هب  دوخ  هرمزور  تارواـحم  رد  زج  هک  تسا  نیا  رب  ناـشیانب  اـهنآ  همه  هک  تفاـی  میهاوخ  مینک  صحفت  يرـشب  فیاوط 

هتفرگ و لاکـشا  هشدـخ و  داب  هب  ار  تیاور  هک  مصخ  لابق  رد  هک  دوب  نیا  يارب  میدرک  ثحب  ام  هک  مه  رادـقم  نیا  دـننکن ، داـمتعا 
توکـس تسین  دراو  شتالاکـشا  هکنیا  هب  ملع  اب  دـنک و  دادـملق  لوعجم  یگتخاس و  ار  تیاور  حیحـص ، لـیلد  نودـب  تساوخ  یم 

.میشاب هدرکن 

: دیامرف یم  نایبلا  عمجم  رد  یسربط 

زا يرـصب  دـمحا  وبا  زا  یناجرج  رکبوبا  زا  يزاریـش  هللا  دـبع  وبا  زا  یناکـسح  مساقلا  وبا  مکاح  هک  داد  ربخ  ار  اـم  دـمحلا  وبا  دـیس 
زا مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  زا  هنییع  نب  نایفس  زا  یطساو  بویا  نب  دمحم  زا  راصنا  يالوم  لیعامسا  نب  دیز  زا  لهـس  نب  دمحم 

: دومرف درک ، بصن  ار  یلع  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یتقو  هک  دوخ  راوگرزب  ناردپ 

ثراح نب  نامعن  شوگ  هب  ات  دـش  شخپ  اهرهـش  رد  بلطم  نیا  و  تسوا ، يـالوم  بلاـطیبا  نب  یلع  کـنیا  میوا  يـالوم  نم  هک  ره 
: درک ضرع  ثراح  دیسر ، يرهف 

هزور و زامن و  مینک ، جح  داهج و  يداد  روتسد  میهد ، تداهـش  یهللا  لوسر  وت  هکنیا  و  هللا » الا  هلا  ال   » هملک هب  يداد  روتـسد  ام  هب 
همه نیا  هب  میرآ ، اج  هب  ار  تاکز 
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: یتفگ هدومن و  بوصنم  ام  يرورس  هب  ار  رسپ  نیا  هکنیا  ات  يدرکن  افتکا  تعاطا 

؟ تسادخ هیحان  زا  ای  تسا  وت  هیحان  زا  بلطم  نیا  منیبب  وگب  الاح  تسوا ، يالوم  یلع  میوا  يالوم  نم  هک  ره 

هک یلاح  رد  ثراح  نب  نامعن  تسادـخ ، هیحاـن  زا  زین  نیا  تسین  يدوبعم  وا  زج  هک  یئادـخ  نآ  هب  دـنگوس  يرآ ، دومرف  ترـضح 
: تفگ یم 

.تشگرب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دزن  زا  ءامسلا ،» نم  هراجح  انیلع  رطماف  كدنع  نم  قحلا  وه  اذه  ناک  نا  مهللا  »

(47  ) .دومرف لزان  هعقاو  نیمه  هب  عجار  ار  عقاو » باذعب  لئاس  لاس   » هیآ ي دومن و  شکاله  دیبوک و  شرس  رب  یگنس  مه  دنوادخ 

: فلؤم

دنچ فذح  اب  ار  ریز  ثیدح  نآرقلا  لوزن  باتک  رد  میعن  وبا  ظفاح  و  ( 48  ) .تسا هدرک  تیاور  یفاک  رد  ینیلک  ار  نومضم  نیمه 
: تفگ هک  ( 49  ) هدرک لقن  هیطع  زا  شمعا  زا  فاجحلا  یبا  زا  وا  هک  دنک  یم  لقن  رماع  نب  یلع  ات  دنس  هلسلس  زا  طسو  زا  رفن 

: دش لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد ي  هفیرش  هیآ  نیا 

: دومرف زین  یلاعت  يادخ  و  کبر »…  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  »

(. 50 « ) انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  »

: تسا هتفگ  دوخ  همهملا  لوصف  باتک  رد  یکلام  هک  تسا  هدش  لقن  و 

هک ( 51  ) دنک یم  عفر  يردخ  دیعس  یبا  ات  ار  یثیدح  دوخ  دنس  هب  لوزنلا  بابسا  هب  موسوم  دوخ  باتک  رد  يدحاو  نسحلا  وبا  ماما 
(52  ) .تسا هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  مخ و  ریدغ  زور  رد  کبر » نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   » هیآ ي هتفگ  وا 

: فلؤم

بحاص ار  تیاور  نیمه 
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رد رد  دنا ، هدرک  لقن  يردخ  دیعـس  یبا  زا  ار  نآ  زین  نانآ  هک  هدرک  لقن  رکاسع  نبا  هیودرم و  نبا  متاح و  یبا  نبا  زا  ریدـقلا  حـتف 
هک نانچ  نآ ) نیونت  میم و  دـیدشت  راد و  هطقن  ءاخ  مض  هب  « ) مخ ، » مخ ریدـغ  اـما  و  ( 53  ) .تسا هدـش  لقن  روط  نیمه  مه  روثنملا 

فورعم تسا  یلادوگ  ینعی  ریدغ  ناتـسب ، نآ  رانک  رد  هک  هفحج ، یلیم  هس  رد  تسا  یناتـسب  مسا  تسا ، هتفگ  يوون  نیدـلا  ییحم 
هک هدرک  تیاور  دوعـسم  نبا  زا  هیودرم  نبا  هک  هدـش  لـقن  ریدـقلا  حـتف  رد  و  مخ ، ناتـسب  هب  کـیدزن  لادوگ  ینعی  مخ ، لادوگ  هب 

: تفگ

: میدناوخ یم  رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  رد  ام 

«. سانلا نم  کمـصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  نینمؤملا و  یلوم  اـیلع  نا  کـبر  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی  »
(54)

: فلؤم

کیلا لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   » هیآ ي هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  يدایز  رابخا  زا  تسا  يرـصتخم  دش  لقن  اجنیا  رد  رابخا  زا  هچنآ 
هللا لوسر  هک  ار  یـشیامرف  ینعی  ریدغ  ثیدح  اما  و  تسا ، هدش  لزان  مخ  ریدـغ  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد ي  کبر »…  نم 
لها قرط  زا  مه  هعیش و  قرط  زا  مه  هک  رتاوتم  تسا  یثیدح  دوخ  دومرف ، مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد ي  زور  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

: هلمج نآ  زا  تسا ، هدش  لقن  هباحص  زا  يریثک  عمج  زا  قیرط و  دص  زا  رتشیب  هب  تنس 

دنا هدرک  لقن  ار  ریدغ  ثیدح  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هباحص  زا  یعمج  مان 

، بزاع نب  ءارب   1

، مقرا نب  دیز   2

، يراصنا بویا  وبا   3

، باطخ نب  رمع   4

نب یلع   5
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، مالسلا هیلع  بلاطیبا 

، یسراف ناملس   6

، يرافغ رذوبا   7

، رسای نب  رامع   8

، هدیرب  9

، صاقو یبا  نب  دعس   10

، سابع نب  هللا  دبع   11

، هریره وبا   12

، هللا دبع  نب  رباج   13

، يردخ دیعس  وبا   14

، کلام نب  سنا   15

، نیصح نب  نارمع   16

، یفوا یبا  نبا   17

، هنادعس  18

مالسلا هیلع  یلع  اصوصخم  دنراد ، عامجا  نآ  تحص  رب  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  ناماما  همه  نیا ، رب  هوالع  مقرا .، نب  دیز  رـسمه   19
هللا لوسر  زا  ار  نآ  هدوب و  رـضاح  مخ  ریدـغ  رد  سک  ره  هک  داد  دـنگوس  ثیدـح  نیا  هب  عـجار  ار  مدرم  هبحر )  ) هفوـک نادـیم  رد 

شوگ هب  مخ  ریدغ  زور  رد  هک  نیا  نآ و  تحص  رب  دنتساخرب و  يریثک  عمج  دهد ، تداهـش  دزیخرب و  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  دراد  تایاور  نیا  زا  يرایـسب  رد  دنداد و  یهاوگ  دنا  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  دوخ 

: دومرف هلآ 

؟ اهنآ دوخ  زا  نینمؤم  هب  میالوا  نم  هک  دیدوبن  دقتعم  رگم  ایآ  سانلا  اهیا 

: دومرف ارچ ، دنتفگ 
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ار ثیدـح  يدایز  قرط  هب  نارگید  نینچمه  و  ( 55  ) لبنح نب  دـمحا  هکنیا  امک  تسوا ، يـالوم  یلع  میوا  يـالوم  نم  هک  سک  ره 
نآ و یتیاور  قرط  هدع  ندروآ  تسد  هب  ثیدح و  کی  نیا  صوصخ  رد  اهنت  هک  یئاه  باتک  رایسب  هچ  و  دنا ، هدرک  لقن  روط  نیا 

هرابرد اهنآ  رد  تیافک  ردقب  هک  تسا  هدش  فیلات  هعیش  ياملع  ملق  هب  هچ  تنـس و  لها  ياملع  ملق  هب  هچ  نآ  نتم  هرابرد ي  ثحب 
.تسا هدش  ثحب  ریدغ  فیرش  ثیدح  ي 

دانسا هب  نیطمسلا  باتک  رد  ینیوج  دننک و  یم  لقن  فلتخم  ییاه  ناتساد  ار  هفیرش  هیآ  لوزن  ناش  هک  هماع  قرط  زا  رگید  یتایاور 
یبا زا  دوخ 
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: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  هریره 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

: تفگ یم  هک  دمآ  مشوگب  یئادن  شرع  ریز  زا  دنداد  ریس  متفه  نامسآ  فرط  هب  ارم  یتقو  جارعم  بش  رد 

دورف جارعم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یتـقو  .نک  یفرعم  مدرم  هب  ار  یلع  نینمؤـم ، تسود  تسا و  ادـخ  تیآ  یلع  یتـسار 
هللا هتلاـسر و  تغلب  اـمف  لـعفت  مل  نا  کـبر و  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوـسرلا  اـهیا  اـی   » هیآ ي اذـل  درک ، شوـمارف  ار  ادـن  نآ  دـمآ 

(56  ) .دش لزان  شیروآدای  يارب  نیرفاکلا » موقلا  يدهی  هللا ال  نا  سانلا  نم  کمصعی 

: تفگ هک  دنک  یم  تیاور  هللا  دبع  نب  رباج  زا  متاح  یبا  نبا  هک  تسا  ریدقلا  حتف  رد  و 

رد دمآ و  دورف  یناتسلخن  رب  فرشم  یلحم  رد  عیقرلا  تاذ  رد  تشگ  یم  رب  رامنا  ینب  هوزغ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یتقو 
: تفگ دوخ  ياقفر  هب  ثراو  مان  هب  راجنلا  ینب  زا  يدرم  دندوب  هتخادنا  هاچ  رد  ار  كرابم  ياهاپ  هتسشن و  یهاچ  بل  رب  هک  یلاح 

؟ هنوگچ دندیسرپ  شیاقفر  تشک ، مهاوخ  ار  دمحم  نم 

: تفگ

دمآ و ترضح  نآ  کیدزن  تفگب و  نیا  .مشک  یم  ار  وا  ریشمش  نامه  اب  داد ، نم  هب  یتقو  هد ، نم  هب  ار  تریـشمش  میوگ  یم  وا  هب 
: درک ضرع 

ریشمش دمآ و  رد  هزرل  هب  شتسد  هظحل  نامه  رد  داد ، يو  هب  ار  دوخ  ریشمش  ترضح  میوبب ، ات  هد  نم  هب  ار  دوخ  ریشمش  دمحم  يا 
: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  داتفا ، نیمز  هب  شتسد  زا 

ام غلب  لوسرلا  اهیا  ای  : » داتسرف ورف  ار  هیآ  نیا  یلاعت  يادخ  هعقاو  نیا  زا  دعب  یهد ، ماجنا  یتساوخ  یم  هچنآ  تشاذگن  ادخ 
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(. 57  …« ) کیلا لزنا 

: فلؤم

زا هیودرم  نبا  زین  و  هدرک ، لقن  دوخ  حیحـص  رد  ار  تیاور  نیمه  نابح  وبا  هک  تسا  هتفگ  ربخ  نیا  لقن  زا  دعب  ریدقلا  حـتف  بحاص 
ار نآ  ریظن  یظرق  بعک  نب  دـمحم  ثیدـح  زا  ریرج  نبا  .هدربـن  ار  درم  نآ  مسا  نکیل  و  هدرک ، لـقن  ار  ناتـساد  نیا  ریظن  هریره  یبا 

هچنآ یلو  ریدـقلا  حـتف  بحاص  تیاکح  دوب  نیا  تسفورعم ، تباث و  حیحـص  لـقن  رد  مه  ثراـح  نب  ثروغ  هصق  و  هدرک ، تیاور 
نآ ریغ  ریدقلا و  حتف  روثنملا و  رد  باتک  رد  ( 58  ) .تسین قیبطت  لباق  هفیرش  هیآ  هب  زگره  ثیدح  نیا  نومضم  هک  تسا  نیا  تسه 

: هتفگ وا  هک  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  هراتخملا  باتک  رد  ءایض  هیودرم و  نبا  زا  ود 

؟ دمآ رت  تخس  ار  وت  ینآرق  تایآ  زا  کیمادک  دندیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  زا 

: دومرف

هدمآ درگ  اجنآ  رد  مه  شابوا  سانشان و  مدرم  زا  يا  هدع  کی  برع و  نیکرشم  مدوب و  انم  رد  هجح ) يذ   ) جح مسوم  مایا  رد  نم 
: دروآ دورف  ار  هیآ  نیا  لیئربج  هک  دندوب 

: دومرف ترضح  کیلا »…  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  »

رد و  دـنک ، يرای  کمک و  متلاسر  غیلبت  رد  ارم  تسیک  سانلا ! اهیا  مداد : رد  ادـن  دـنلب  گناب  هب  هدـمآ و  هبقع  کـیدزن  متـساخرب و 
؟ دشاب وا  يارب  تشهب  لباقم ،

! سانلا اهیا 

ار نیا  .دوش  ناتبیصن  تشهب  هتفای و  يراگتسر  ات  امش  يوس  هب  میادخ  هداتـسرف  نم  هکنیا  رب  دیهد  تداهـش  و  هللا » الا  هلا  ال   » دییوگب
و دنتخادنا ، میورب  ناهد  بآ  دنداد و  رارق  كاخ  گنس و  فده  ارم  هکنیا  رگم  دنامن  يا  هچب  نز و  درم و  چیه  متفگ ، هک 
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: دنتفگ یم 

: تفگ نم  هب  یصخش  نایم  نیا  رد  تسا ، نید  یب  يوگغورد  نیا 

ربمغیپ حون  هک  روطنامه  يزاس ، ناشراچد  دـنوادخ  رهق  هب  و  ینک ، نیرفن  شابوا  نیا  رب  هک  دراد  اج  نـالا  یهللا  لوسر  یتسار  رگا 
: درک ضرع  نیرفن  ياجب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  .تخاس  كاله  ار  دوخ  موق  نیرفن  اب 

رود ار  نانآ  هتفرگ و  مدرم  تسد  زا  ار  وا  دیـسر و  شیومع  سابع  ناـیم  نیا  رد  دـننادان ، یمدرم  هک  نک  تیادـه  ارم  موق  اـهلا  راـب 
(59  ) .درک

: فلؤم

یـسک هکنیا  رگم  دوـش ، یمن  قیبـطت  ناتـساد  نیا  رب  شیماـمت  مه  هیآ  و  تسین ، قیبـطت  لـباق  هیآ  رب  هک  تسا  یتـیاور  تیاور ، نـیا 
، يرگید تقو  هیآ  یقب  ام  و  دوب ، هدـش  لزان  کبر » نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  اـی   » هلمج اـهنت  زور  نآ  تسا  نکمم  دـیوگب 

نیا ریظن  زاـب  تسا ، هدـش  لـقن  هیآ  یماـمت  تیاور  رد  نوـچ  دـنک ، یم  بیذـکت  ار  نآ  تیاور  نیا  دوـخ  هک  تسا  یفرح  مـه  نـیا 
.دیآ یم  ادعب  هک  تسا  یتیاور  تیاور ،

هتفگ هک  دنک  یم  لقن  دهاجم  زا  خیـشلا  وبا  متاح و  یبا  ریرج و  نبا  دیمح و  نب  دبع  هک  تسا  ریدـقلا  حـتف  روثنملا و  رد  باتک  رد 
: تسا

! نم راگدرورپ  يا  درک  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دش  لزان  کبر » نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   » هیآ ي یتقو 

: دش لزان  هیآ  نیا  شباوج  رد  دنزیرب !؟ مرس  رب  مدرم  همه  رگا  منک  راکچ  لاح  نیا  اب  متسین ، شیب  رفن  کی  نم 

(. 60 « ) هتلاسر تغلب  امف  لعفت  مل  نا  «و 

: تسا هتفگ  هک  دنک  یم  لقن  نسح  زا  باتک  نیمه  رد  و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 

تلاسر هب  ارم  یلاعت  يادخ 
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رد ارم  یلاـعت  يادـخ  درک ، دـنهاوخ  بیذـکت  ارم  مدرم  متـسنادیم  نوچ  مدـش ، نارگن  عوـضوم  نیا  زا  نم  دوـمرف و  ثوـعبم  دوـخ 
: داتسرف ورف  ار  هیآ  نیا  و  دومرف ، دیدهت  دوخ  باذع  هب  منک  یهاتوک  هک  یتروص 

(61 «. ) کبر نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  »

: فلؤم

دننام تهج  نیا  زا  هدش  طاقـسا  مه  شدنـس  هدـشن و  لقن  نآ  همه  ینعی  تسه ، لاسرا  عطق و  اهنآ  رد  هکنیا  رظن  زا  تیاور  ود  نیا 
هللا لوسر  دیوگ  یم  هک  تسا  یتایاور  زا  یـضعب  شیوشت ، يرابتعا و  یب  رد  تیاور  ود  نیا  ریظن  دندامتعا و  لباق  ریغ  یلبق  تیاور 

نانابهگن ترـضح  دـش و  لزان  هیآ  نیا  هکنآ  ات  تشاـمگ ، یم  دوخ  تسارح  تظاـفح و  هب  ار  یناـسک  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
: دومرف و  دومن ، صخرم  ار  دوخ 

.مرادن یسک  تسارح  هب  تجاح  رگید  دنک ، ظفح  ارم  هداد  هدعو  ادخ 

وبا مکاح و  خیش و  وبا  يذمرت و  دننام  رابخا  نیلقان  نینچمه  تسا و  تیاور  هب  ناشریـسفت  هک  ینیرـسفم  هک  تسا  رانملا  ریـسفت  رد 
دوب هکم  رد  هک  یتدم  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  دنا  هدرک  تیاور  هباحـص  زا  رفن  دنچ  زا  یگمه  یناربط  یقهیب و  میعن و 

ترضح نآ  دش  لزان  هیآ  نیا  هکنآ  زا  سپ  تشامگ ، یم  دوخ  ینابهگن  تسارح و  رب  ار  یناسک  هراومه  دوب  هدشن  لزان  هیآ  نیا  و 
بلاط وبا  تشاد ، شتـسارح  رب  مامتها  رتشیب  همه  زا  ترـضح  نآ  نانابهگن  ناـیم  رد  هک  یـسک  و  دومن ، صخرم  ار  دوخ  ناـنابهگن 

هدش لقن  هراب  نیا  رد  هک  یتایاور  زا  زاب  هک  تسا  رانملا  ریسفت  رد  زین  و  ( 62  ) .درک یم  تسارح  ار  بانج  نآ  مه  سابع  و  دوب ،
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، هدش یم  تسارح  یـصاخشا  هلیـسو  هب  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هک  هدش  لقن  سابع  نبا  رباج و  زا  هک  تسا  یتیاور 
لزان هیآ  نیا  هکنآ  ات  درامگ ، یم  شهارمه  شینابهگن  يارب  مشاـه  ینب  زا  ار  یـصاخشا  هزور  همه  بلاـط  وبا  شیومع  اـصوصخم 

: تفگ شیومع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دش و 

(63  ) .يرامگب متسارح  هب  ار  یصاخشا  هکنیا  هب  مرادن  تجاح  رگید  درک ، ظفح  يدنزگ  ره  زا  ارم  یلاعت  يادخ  کنیا  ناج  ومع 

: فلؤم

یم تسارح  هیآ  لوزن  زا  لبق  نوچ  هدوب و  ترجه  زا  لبق  هیآ  لوزن  هکنیا  رب  دنراد  تلالد  دـینیب  یم  هک  يروطنامه  تیاور  ود  نیا 
و تسا ، هدش  لزان  هکم  رد  شتماقا  تدم  طساوا  رد  هیآ  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  هتفگ ، كرت  ار  نانابهگن  نآ ، زا  دعب  یتدم  هدش و 

نآ رب  راک  نمـشد  بیذـکت  تیذا و  تهج  زا  و  هدرک ، یم  غیلبت  یتدـم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هکنیا  رب  دـنراد  تلـالد  زین 
رومام راگدرورپ  فرط  زا  هراب  ود  هدیشک و  غیلبت  زا  تسد  یتدم  ریزگان  و  هدیسرت ، دوخ  ناج  رب  هک  يدح  هب  هدش ، تخـس  بانج 

راک هب  هراب  ود  ور  نیا  زا  و  هداد ، دیون  ار  وا  دوخ  تظافح  يرادهگن و  هب  مه  و  هدرک ، دـیدهت  ار  وا  مه  یلاعت  يادـخ  هدـش و  غیلبت 
هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  ردق  تلالج  نکیل  دوش و  یم  هدافتـسا  تیاور  ود  نآ  زا  هک  تسا  یبلطم  نیا  تسا ، هتخادرپ  دوخ  قباس 

.تسا تایاور  نیا  فعض  رب  دهاش  دوخ  نیا  و  دسرتب ، دوخ  ناج  رب  ای  دنک و  غیلبت  كرت  هک  تسا  نیا  زا  شیب  هلآ 

حتف و  روثنملا » رد   » رد و 
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وبا هیودرم و  نبا  مکاح و  خیشلا و  وبا  متاح و  یبا  نبا  رذنم و  نبا  ریرج و  نبا  يذمرت و  دیمح و  نب  دبع  هک  تسا  هدش  لقن  ریدقلا 
: تفگ هک  هشیاع  زا  لئالد  زا  دننک  یم  لقن  یقهیب  میعن و 

و دش ، لزان  سانلا » نم  کمصعی  هللا  و   » هیآ ي هکنآ  ات  دش  یم  تسارح  یصاخشا  هلیسو  هب  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
: دومرف هدروآ و  نوریب  هبق  زا  رس  اذل 

! سانلا اهیا 

(64  ) .دومرف ظفح  يدنزگ  ره  زا  ارم  یلاعت  يادخ  هک  دیور  دوخ  راک  یپ  رد 

: فلؤم

.تسا هدش  لزان  هنیدم  رد  هیآ  هکنیا  رد  تسا  رهاظ  دینیب  یم  هک  يروطنامه  تیاور  نیا 

: تسا هتفگ  هتلاسر » تغلب  امف  لعفت  مل  نا  و   » هیآ ي ریسفت  رد  هک  دنک  یم  لقن  سابع  نبا  زا  يربط  ریسفت  رد  و 

(65  ) .يا هدرکن  غیلبت  ار  ادخ  تلاسر  تسا ، هدش  لزان  وت  هب  هک  ار  یتایآ  زا  یکی  ینک  نامتک  رگا  ینعی 

: فلؤم

یحیحـص هجو  تیاور  يارب  هدـش ، لزان  بانج  نآ  هب  هک  یماـکحا  زا  دـشاب  ینیعم  مکح  کـی  هیآ و  کـی  مـالک  نیا  زا  دارم  رگا 
ناوت یمن  تیاور  يارب  یحیحـص  ياـنعم  دوـش ، ضرف  هک  یمکح  هیآ و  ره  هب  تبـسن  دـشاب  دـیدهت  دارم  رگا  هنرگ  دوـب و  دـهاوخ 

.درادن قیبطت  یضرف  نینچ  کی  اب  هیآ  نومضم  هک  میتفگ  اقباس  اریز  تفای ،

اهتشون یپ 

ریز رـس و  يالاب  زا  دنتـشادیم  اپ  هب  هدـش  لزان  ناشیوس  هب  ناـشراگدرورپ  هیحاـن  زا  هک  ار  هچنآ  لـیجنا و  تاروت و  ناـشیا  رگا  ( 1)
.دندروخیم يزور  ناشاهاپ 

هب هدرک  لزان  ناتیوس  هب  ناتراگدرورپ  هک  ار  هچنآ  ار و  لیجنا  تاروت و  هکنآ  رگم  دوب  دیهاوخن  زیچ  چـیه  باتک  لها  يا  وگب  ( 2)
.دیرادب اپ 

هب ناوخب  ( 3)
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.هیآ 1 قلع  هروس  .دیرفآ  ار  ملاع  هک  يراگدرورپ  نامه  تراگدرورپ ، مان 

.نیکرـشم لاح  رب  ياو  و  دـینک ، رافغتـسا  اه  هدرک  زا  هجوتم و  تادابع  رد  دـیزروب و  تماقتـسا  دوخ  فیاظو  رد  دـیاب  نیاربانب  ( 4)
.هیآ 6 هدجس  مح  هروس 

.هیآ 1 رثدم  هروس  ( 5)

ار یتنس  وا  هرابرد ي  دنوادخ  دشاب ، یجرح  هدومرف  بجاو  ادخ  هک  هچنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  رب  هک  تسین  نینچ  ( 6)
هدوب یمتح  ردـق  اضق و  روط  هب  هراومه  راـگدرورپ  رما  و  دوب ، هدومن  ارجا  ررقم و  ار  ناـمه  ءاـیبنا  همه  هراـبرد ي  هک  هدومرف  ررقم 

زج يدـحا  زا  دندیـسرت و  یم  وا  زا  دـندناسر و  یم  دـندوب  ثوعبم  ناشیوس  هب  هک  یمدرم  هب  ار  وا  ياهمایپ  هک  یئایبنا  نامه  تسا ،
.هیآ 39 بازحا  هروس  .نانآ  هب  نداد  شاداپ  ظفح و  يارب  دنوادخ  تسا  سب  و  دنتشادن ، ساره  ادخ 

.هیآ 175 نارمع  لآ  هروس  .دیتسه  نامیا  اب  یمدرم  رگا  دیسرتب  نم  زا  هکلب  دیسرتن ، نانآ  زا  ( 7)

: دنتفگ ناناب  مدرم  هک  یناسک  ( 8)

ياجب دیدهت  نیمه  نکیل  دیزیهرپب ، ناشیا  اب  ندش  وربور  زا  دیسرتب و  هدرک ، يروآ  عمج  امـش  هیلع  يریثک  قلخ  نمـشد ، هک  راهنز 
: دنتفگ و  دومن ، مکحم  شیپ  زا  شیب  ار  ناشنامیا  دزاس  دراو  یللخ  نانآ  هدارا  رد  هکنیا 

.تسا یلیکو  وکین  وا  هک  دنوادخ ، ام  يارب  تسا  سب 

.هیآ 173 نارمع  لآ  هروس 

رانملا ج 6 ص 463 ریسفت  ( 9)

یناعملا ج 6 ص 169 حور  ریسفت  ( 10)

.دریگ یم  ماهلا  نج  نامه  زا  هک  تسیا  هدز  نج  وا  ( 11)

.هیآ 9 ناخد  هروس 

.دهد یم  میلعت  ار  وا  یناسنا  املسم  ( 12)

.هیآ 103 لحن  هروس 

مان و شدوخ و  هدش  راگزور  ثداوح  شوختسد  ارعش  ریاس  دننام  مه  وا  میرظتنم  ام  هک  تسیرعاش  ( 13)
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.دورب اهدای  زا  شناشن 

.هیآ 30 روط  هروس 

.هدز نج  ای  تسا و  رحاس  ای  ( 14)

.هیآ 52 تایراذ  هروس 

.دنا هدرک  شیوداج  نارحاس  هک  ار  يدرم  رگم  دینک  یمن  يوریپ  امش  ( 15)

.هیآ 47 ءارسا  هروس 

.تسا هدیسر  وا  هب  هنیس  هب  هنیس  هک  يرحس  نامه  زج  تسین  نیا  ( 16)

.هیآ 24 رثدم  هروس 

.دنناوخ یم  شیارب  ماش  حبص و  ره  رد  هدرک و  خاسنتسا  وا  هک  تسیا  هنهک  بلاطم  نامه  وا  ياهفرح  دنتفگ  ( 17)

.هیآ 5 ناقرف  هروس 

تسا يدصاقم  هب  ندیسر  يارب  دنز ) یم  درم  نیا  هک   ) اهفرح نیا  دوخ ، نایادخ  رب  دینک  ربص  دیورب و  دنتفگ  یم  ناشناگرزب  ( 18)
.قح روظنمب  هن  هدنارورپ  رس  رد  هک 

.هیآ 6 هروس ص 

نایبلا ج 3 ص 223 عمجم  ( 19)

(. مصع  ) بغار ص 336 337 تادرفم  ( 20)

عیارـش و دومرف و  لزان  وت  هب  ار  تنـس  نآرق و  .تسا  وت  رادـهگن  يادـخ  هچ  دـنناسر ، یمن  يررـض  وت  هب  دوخ  دـیک  اـب  اـهنیا  ( 21)
.تسا میظع  وترب  دنوادخ  لضف  يرآ  .یتشادن  يربخ  اهنآ  زا  دوخ  وت  هک  داد  دای  وت  هب  هتشذگ  ناربمغیپ  زا  يرابخا 

.هیآ 113 ءاسن  هروس 

.هیآ 13 هرقب  هروس  (22)

.دنمهف یمن  مدرم  رتشیب  نکیل  ( 23)

.هیآ 30 مور  هروس 
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! مدرم يا  ناه  ( 24)

امـش نیرت  یمارگ  ًاققحم  دیـسانشب ، ار  رگیدـکی  اـت  هلیبق  هلیبق  هخاـش و  هخاـش  میداد  ناـترارق  يا و  هداـم  رن و  زا  ار  امـش  میدـیرفآ 
.تسا ربخ  اب  ياناد  دنوادخ  یتسار  هب  تسا ، امش  دارفا  نیرتاسراپ 

.هیآ 13 تارجح  هروس 

.تسه هدوب و  رداق  انعم  نیا  رب  دنوادخ  و  دروآ ، یم  دوجو  هب  ار  يرگید  تلم  هدومن  كاله  ار  امش  دهاوخب  رگا  ( 25)

.هیآ 133 ءاسن  هروس 

.تسا نایملاع  همه  زا  زاین  یب  دنوادخ  ًاققحم  هک  دنادب )  ) دیزرو رفک  هک  یسک  و  ( 26)

.هیآ 97 نارمع  لآ  هروس 

نیقساف و دنک  یمن  تیاده  دنوادخ  ًاققحم  ( 27)
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.ار ناراکهبت 

.هیآ 6 نیقفانم  هروس 

.ار رگمتس  موق  دنک  یمن  تیاده  دنوادخ  و  ( 28)

.هیآ 258 هرقب  هروس 

.دوش یمن  طیحم  طلسم و  وا  رب  زج  دریگ و  یمن  ار  شبحاص  نابیرگ  زج  دوش  یم  هدینت  هک  یماد  دب و  رکم  ( 29)

.هیآ 43 رطاف  هروس 

.ح 152 یشایع ج 1 ص 331  ریسفت  ( 30)

.ح 153 یشایع ج 1 ص 332  ریسفت  ( 31)

.ح 155 یشایع ج 1 ص 334  ریسفت  ( 32)

.ح 40 تاجردلا ص 515  رئاصب  ( 33)

.ح 6 یفاک ج 1 ص 290  ( 34)

.رابخالا یناعم  ( 35)

.ح 154 یشایع ج 1 ص 233  ریسفت  ( 36)

.ح 20 مارملا ص 80  هیاغ  (37 و 38 )

.ح 11 ناهربلا ج 1 ص 490  ریسفت  ( 39)

.ح 20 مارملا ص 80  هیاغ  ( 40)

.دنک يریگولج  نآ  عوقو  زا  دناوت  یمن  یسک  دوب و  یندش  لزان  رافک  رب  هک  درک  تساوخرد  ار  یباذع  ادخ  زا  یلئاس  ( 41)

.هیآ 1 جراعم  هروس 

رانملا ج 6 ص 464 ریسفت  ( 42)

.نارابب ام  رب  نامسآ  زا  یگنس  تسا  وت  هیحان  زا  قح و  بلطم  نیا  رگا  اهلا  راب  ( 43)
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.هیآ 33 لافنا  هروس 

رانملا ج 6 ص 464 ریسفت  ( 44)

.دیدرگ یم  رب  ادخ  يوس  هب  زور  نآ  رد  هک  يزور  زا  دیزیهرپب  و  ( 45)

.هیآ 281 هرقب  هروس 

هنکمالا ص 17 ءامسا  یلع  عالطالا  دصارم  ( 46)

نایبلا ج 10 ص 352 عمجم  ( 47)

.ح 18 یفاک ج 8 ص 57  ( 48)

.ح 8 مارملا ص 335  هیاغ  ( 49)

باختنا امش  يارب  ار  مالسا  نایدا ، نیب  زا  ار و  دوخ  تمعن  امـش  رب  مدومن  مامت  ار و  امـش  نید  امـش  يارب  مدرک  لیمکت  زورما  ( 50)
مدومن

.هیآ 3 هدئام  هروس 

.نآ تاور  زا  یتمسق  فذح  زا  تسترابع  دنس  عفر  ( 51)

همهملا ص 42 لوصفلا  ( 52)

ص 298 ج 2 ، روثنملا ، ردلا  ( 53)

، ریدقلا حتف  ( 54)
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ص 57 ج 2 ،

دمحا ج 5 ص 366 دنسم  ( 55)

نیطمسلا ج 2 ص 57 دئارف  ( 56)

ریدقلا ج 2 ص 57 حتف  ( 57)

ج 2 ص 58 ریدقلا ، حتف  ( 58)

ج 2 ص 57 ریدقلا ، حتف  روثنملا ج 2 ص 298 و  رد  ( 59)

روثنملا ج 2 ص 298 رد  ( 60)

ج 2 ص 57 ریدقلا ، حتف  ( 61)

رانملا ج 6 ص 473 ریسفت  (62 و 63 )

ریدقلا ج 2 ص 57 حتف  روثنملا ج 2 ص 229 و  رد  ( 64)

يربط ج 6 ص 198 ریسفت  ( 65)

ریدغ تایآ 

 …« سئی مویلا   » هیآ ي یسررب 

: تسا هدمآ  هیآ  نیا  هدئام  هروس  لیاوا  رد 

مکل تیـضر  یتـمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  موـیلا  نوـشخا  مهوـشخت و  ـالف  مکنید  نـم  اورفک  نیذـلا  سئی  موـیلا 
(. 1  ) انید مالسالا 

مه ود  ره  هک  تسا  نیا  ملـسم  ردـق  و  هیآ ، ود  هن  دنتـسه  هیآ  کی  نمـض  دـنوش ، یم  عورـش  مویلا »   » اـب ود  ره  هک  تمـسق  ود  نیا 
.مزادرپ یم  نئارق  يور  زا  نآ  ینعم  حرش  هب  دعب  منک  یم  ضرع  ار  هیآ  نیا  همجرت  .بلطم  ود  هن  تسا  بلطم  کی  هب  طوبرم 

ینعم هب  یهاگ  تسا و  زور  نآ  ینعم  هب  یهاگ  دـهع ) مال  فلا و   ) دوش یم  رکذ  مال »  فلا و   » اـب یتقو  زور -  ینعی  موی - »   » هملک
دعب دـنا  هدرب  مان  ار  يزور  کی  البق  هک  دور  یم  راک  هب  ییاج  رد  زور » نآ   » ینعم هب  .دوش  یم  هدرب  راک  هب  دروم  ود  ره  رد  زورما ،

نم اورفک  نیذـلا  سئی  مویلا   » .دـش دراو  زورما  نیمه  ینعی  دـش  دراو  موـیلا  سک  نـالف  مییوـگب  رگا  یلو  .زور  نآ  رد  دـنیوگ  یم 
نید زا  نارفاک  زورما ) ای   ) زور نآ  رد  .میهد ) یم  دعب  ار  شحرش  زورما ، ای  تسا  زور  نآ  دوصقم  مییوگ  یمن  ام  الاح   « ) مکنید
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 « مهوشخت الف   » دندش سویام  امش 

*****

.3/ هدئام (. 1)

؟ دندش سویام  امش  نید  زا  اهنآ  هچ  ینعی  .دیشاب  هتشادن  میب  رگید  اهنآ  زا  سپ ،

راک و زا  تسد  دـندش  سویام  نوچ  .دـنربب  نایم  زا  ار  نآ  دـنوش و  قئاف  زوریپ و  امـش  نید  رب  هک  دـندش  سویاـم  رگید  اـهنآ  ینعی 
.دنتشادرب دنتشاد  مالسا  هیلع  البق  هک  یشور  نآ  تیلاعف و 

: دیامرف یم  تسا ، بیجع  یلیخ  دعب  هلمج  .دیشاب  هتشادن  میب  رگید  اهنآ  زا 

اب دیشاب ، هتشاد  میب  نم  هیحان  زا  یلو  دیـشاب  هتـشادن  میب  اهنآ  هیحان  زا  زورما  هک  تسا  نیا  تبحـص  .دیـسرتب  نم  زا  اما  نوشخا »  «و 
، دیـسرتن دـیامرف  یم  .دـسرب  بیـسآ  نید  نیا  هب  نانآ  هیحان  زا  هک  دوب  نیا  اهنآ  زا  میب  .تسا  نید  دوخ  هرابرد  ثحب  هکنیا  هب  هجوت 
زا دـسرب ، نید  نیا  هب  یبیـسآ  رگا  هک  تسا  نیا  شیانعم  ارهق  .دیـسرتب  نم  زا  نوشخا »  و   » دـنناسرب یبیـسآ  دـنناوت  یمن  اهنآ  رگید 

، دیـسرتب نم  زا  ناتدوخ ، نید  رب  دیـسرتن  رافک  زا  نیا  زا  دعب  هک  دشاب  هتـشاد  دناوت  یم  یموهفم  هچ  نیا  لاح  .دـسر  یم  نم  فرط 
.تسیچ دوصقم  هک  مینک  یم  ضرع  دعب 

و  » مدـناسر لاـمک  دـح  هب  مدرک ، لـماک  ار  امـش  نید  زورما ) اـی   ) زور نآ  مکنید »  مکل  تلمکا  مویلا  :[ » دـیامرف یم  هیآ  همادا  رد  ]
: تسا هدش  رکذ  مه  هب  کیدزن  هملک  ود  اجنیا  رد  .مدناسر  نایاپ  هب  ار  مدوخ  تمعن  و  یتمعن »  مکیلع  تممتا 

: دنکیدزن مه  هب  یلیخ  هملک  ود  نیا  .مامتا  لامکا و 

.مدرک مامت  ای  مدرک  لماک 

مامتا لامکا و  قرف 

يزیچ کـی  هک  دوـش  یم  هتفگ  ییاـج  رد  ماـمت »   » هک تـسا  نـیا  رگیدـکی  اـب  یبرع ) رد  رتـشیب  یـسراف و  رد   ) هـملک ود  نـیا  قرف 
بترم شئازجا  همه  زونه  هک  یتقو  ات  دیایب ، رگیدکی  رس  تشپ  دیاب  شئازجا 
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مییوگ یم  هک  ناـمتخاس  کـی  لـثم  .دـش  ماـمت  مییوـگ  یم  دـمآ ، مه  شئزج  نیرخآ  هک  یتـقو  تسا ، صقاـن  مییوـگ  یم  هدـشن ،
همه ات  .تسین  مامت  دنا ، هدز  مه  ار  نآ  فقـس  یتح  دنا و  هدروآ  الاب  ار  شیاه  هیاپ  هک  یتقو  ات  نامتخاس  کی  .دـش  مامت  نامتخاس 
نیا مییوگ  یم  دنـشابن ، درک -  هدافتـسا  دوش  یمن  ناـمتخاس  نآ  زا  دـشابن  رگا  هک  تسا -  مزـال  ناـمتخاس  کـی  يارب  هک  یئازجا 

 « لماک  » هلاسم رد  اما  .دـش  مامت  مییوگ  یم  دـیزگ ، ینکـس  نآ  رد  ناوتب  هک  يروط  هب  دوب  ءازجا  همه  یتقو  .تسین  مامت  ناـمتخاس 
زونه یلو  دـشاب  هتـشادن  یمامتان  صقاـن و  ءزج  چـیه  تسا  نکمم  هکلب  دراد  یـصقان  ءزج  لـماک ] ریغ  یـش ء   ] هک تسین  روط  نیا 

دیآ یم  ایند  هب  مه  هچب  دوش ، یم  مامت  شنامتخاس  همه  ینعی  دـسر  یم  مامت  دـح  هب  ردام  محر  رد  نینج  کی  ـالثم  .دـشابن  لـماک 
هتشاد یـصقان  ءزج  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  ندرک  دشر  .تسا  هدرکن  دنکب  دیاب  هک  ار  يدشر  نآ  ینعی  تسین  یلماک  ناسنا  زونه  یلو 

.تسا یمک  یفیک و  فالتخا  رگیدکی  اب  مامت  لماک و  فالتخا  عقاو  رد  .دشاب 

: دیوگ یم  فرط  کی  زا  نآرق 

 « مکنید مکل  تلمکا  مویلا  »

، مدناسر لامک  دح  هب  ار  امش  نید  زور  نیا  رد 

: دیوگ یم  رگید  فرط  زا  و 

امش يارب  ار  مالسا  نم  زورما  رد  انید » مالسالا  مکل  تیـضر  و   » مدناسر مامتا  دح  هب  مه  ار  مدوخ  تمعن  یتمعن »  مکیلع  تممتا  «و 
دوصقم هک  تسا  حضاو  .دشاب  نآ  هتـساوخ  یم  ادـخ  هک  تسا  یمالـسا  نآ  زورما  مالـسا ، نیا  ینعی  .مدیدنـسپ  نید  کی  ناونع  هب 

دح هب  مالـسا  نونکا  نوچ  هک  تسا  نیا  دوصقم  هکلب  هدرک ! رییغت  شرظن  ادـخ  یلو  تسا  قباس  مالـسا  نامه  مالـسا  هک  تسین  نیا 
لامک و
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.تسا هتفای  مامت  هدش و  لماک  مالسا  نیمه  هتساوخ  یم  ادخ  هک  ینید  نآ  .تسا  یهلا  یضرم  نید  نامه  نیا  دیسر ، مامت  دح 

؟ تسا زور  مادک  دوصقم  هک  تسا  مویلا »   » هملک هرابرد  تسه  هچ  ره  .تسین  نیا  زا  شیب  هیآ  موهفم 

دیاب نیا  .دیـسر  مامتا  هب  ییادخ  تمعن  تفای و  لامک  نید  زور  نآ  رد  دیوگ  یم  نآرق  هک  تیمها  زا  دح  نیا  رد  تسا  زور  مادـک 
هعیـش و هب  طوبرم  رگید  نیا  و  دـشاب ، هدـش  عقاو  زور  نآ  رد  دـیاب  يا  هداعلا  قوف  یلیخ  هثداح  کی  دـشاب ، یمهم  یلیخ  زور  کـی 

یمن هدیمهف  دنکب  زور  نآ  رب  تلالد  هک  يزیچ  چیه  مه  تایآ  نیا  دـعب  ام  لبق و  ام  زا  هک  تسا  نیا  هیـضق  بیاجع  زا  .تسین  ینس 
ای هثداـح  يا  هیآ  زا  لـبق  هک  تسه  تقو  کـی  .دـیمهف  دوش  یمن  زور ] نآ  هراـبرد   ] يزیچ هیآ  دوخ  یظفل  نئارق  زا  هصـالخ  .دوش 

دروم نیا  رد  .میتفگ  اجنیا  رد  هک  یبلطم  نآ  تبـسانم  هب  ینعی  زورما »  » دـیوگ یم  دـعب  هدرک  لقن  ار  یمهم  یلیخ  بلطم  ای  ناـیرج 
تسا و لـالح  امـش  رب  یناویح  هچ  تشوگ  هکنیا  هب  عجار  تسه  يا  هداـس  رایـسب  تاروتـسد  هیآ  نیا  زا  لـبق  نوچ  تسین  روط  نیا 

امـش رب  كوخ ) ینعی   ) ریزنخ تشوگ  تسا ، مارح  امـش  رب  نوخ  تسا ، نینچ  هتیم  مکح  تسا ، مارح  امـش  رب  یناوـیح  هچ  تشوـگ 
: دیوگ یم  هبترم  کی  تسا و …  مارح 

مکل تیـضر  یتـمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  موـیلا  نوـشخا  مهوـشخت و  ـالف  مکنید  نم  اورفک  نیذـلا  سئی  موـیلا  »
«. انید مالسالا 

: درادن یعنام  رارطضا  تروص  رد  تسا و  مارح  یتشوگ  هچ  هک  لوا  قایس  نامه  هب  ددرگ  یمرب  هبترم  ود  دوش  یم  مامت  هک  نیا 

یف رطضا  نمف  »
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 …« فناجتم ریغ  هصمخم 

دوش یم  لصتم  رگیدـمه  هب  نآ  دـعب  ام  لبق و  ام  میرادرب ، نآ  طسو  زا  ار  تمـسق  نآ  اـم  رگا  هک  تسا  یلکـش  هب  تاـیآ  نیا  ینعی 
رگید ياج  هس  ود  رد  هدمآ  تایآ  نیا  دعب  ام  لبق و  ام  رد  هک  ینومـضم  نیمه  هکنیا  امک  دوش  دراو  یللخ  نیرتکچوک  هکنیا  نودب 

.دشاب یم  لماک  مئالتم و  زین  بلطم  و  دریگب ، رارق  طسو  رد  رما  نیا  هکنیا  نودب  هدش  رارکت  نآرق 

؟ تسا زور  مادک  مویلا »   » زا دوصقم 

هچ زورما »  » نیا هک  دنروآ  تسد  هب  ار  مویلا »   » ینعم هک  دنتسه  شالت  نیا  رد  ینس  هعیـش و  زا  معا  نیرـسفم  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا 
؟ تسا يزور 

، دروخ یم  يزور  هچ  هب  نومضم  نیا  مینیبب  نومضم  هنیرق  زا  ینعی  میمهفب  نئارق  زا  ام  هک  تسا  نیا  هار  کی  .دراد  هار  ود  راک  نیا 
؟ دشاب هدمآ  يا  هلمج  نینچ  دوش  یم  يزور  هچ  هرابرد 

تنس و خیرات و  هب  دننک  یم  باختنا  ار  لوا  هار  هک  یهورگ  .تسیچ  هیآ  نیا  لوزن  ناش  هک  میمهفب  ثیدح  خیرات و  زا  هکنیا  رگید 
هب ام  دنیوگ  یم  دنرادن ، راک  دش -  لزان  تبـسانم  هچ  هب  تقو و  هچ  هیآ  نیا  هکنیا  هرابرد  تسا  هدمآ  هچ  ثیدح  رد  هک  ثیدح - 

«. زورما  » هن زور » نآ   » ینعی مویلا »   » سپ تسا ، تثعب  نامز  هب  طوبرم  هیآ  نیا  هک  دنا  هتفگ  هجیتن  رد  .مینک  یم  هاگن  هیآ  نومضم 

اونما نیذلا  اهیا  ای  هیآ  اب  دشاب و  یم  نآرق  مجنپ  هروس  هک  تسا  هدئام  هروس  لئاوا  رد  تایآ  نیا  هک  منکب  ضرع  ناتیارب  مه  ار  نیا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  رب  هک  تسا  يا  هروس  نیرخآ  نیرـسفم  عیمج  قاـفتا  هب  هدـئام  هروس  و  دوش ، یم  عورـش  دوقعلاـب  اوفوا 

ینعی تسا  هدش  لزان 
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دعب هک  دنا  هتفگ  ار  هیآ  ات  ود  یکی  هتبلا  .تسا  هدش  لزان  رترید  مه  حتفلا  هللا و  رـصن  ءاج  اذا  هروس  زا  یتح  .یندـم  تسا  يا  هروس 
هروس نیا  .تسا  هدشن  لزان  هروس  نیا  زا  دعب  يا  هروس  یلو  تسا  هدـش  هداد  رارق  رگید  ياه  هروس  رد  هک  هدـش  لزان  هروس  نیا  زا 

.تسا هدش  لزان  ربمغیپ  رب  هک  تسا  یتایآ  نیرخآ  ءزج 

 « مویلا  » هرابرد فلتخم  تایرظن 

تثعب زور  (. 1)

؟ يا هنیرق  هچ  يور  مییوگ  یم  زورما .»  » هن تسا  زور » نآ   « » مویلا  » زا دوصقم  هک  دنا  هتفگ  یضعب  میتفگ 

ناونع هب  امـش  يارب  ار  مالـسا  نم  زور  نیا  رد  هک  دنک  یم  فیـصوت  نانچنآ  ار  يزور  کی  و  مویلا »   » دـیوگ یم  یتقو  دـنیوگ  یم 
مکل تیضر  هنیرق  هب  ار  نخس  نیا  امش  هک  دنا  هداد  باوج  .دشاب  ربمغیپ  تثعب  زور  نامه  دیاب  زور  نیا  اتدعاق  مدیدنسپ ، نید  کی 

هب ار  نید  زورما  نم  هک  تسا  نیا  تبحـص  اریز  دوـبن  شلبق  تـالمج  هک  یتروـص  رد  تسا  تسرد  نیا  .دـییوگ  یم  اـنید  مالـسالا 
مالسالا مکل  تیـضر   » .تسا هدوب  تمعن  نیا  عورـش  زور  تثعب  زور  هکنآ ] لاح  و  ، ] مدناسر مامتا  دح  هب  ار  تمعن  مدناسر و  نایاپ 

یم هک  یمالسا  نآ  ناونع  هب  ار  نید ]  ] نیا نم  دش  مامت  مالـسا  تمعن  دش و  لماک  مالـسا  هک  الاح  هک  تسا  ناونع  نیا  هب  زین  انید »
.مدیدنسپ امش  يارب  مهاوخ ،

.دشاب تثعب  زور  دناوت  یمن  مویلا »   » سپ

هکم حتف  زور  . 2

.تسا هکم  حتف  زور  (، 1  ) دنا هداد  لامتحا  هک  يرگید  زور  میرذگب ، هک  تثعب  زور  زا 

زور نآ ، و  تسا ) یمهم  یلیخ  زور  دنیوگ  یم  مه  تسار   ) تسا یمهم  یلیخ  زور  مالـسا  خـیرات  رد  مه  رگید  زور  کی  دـنا  هتفگ 
: دش لزان  هیآ  هک  تسا  هکم  حتف 

ام هللا  کل  رفغیل  انیبم  احتف  کل  انحتف  انا 
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(. 2  ) رخات ام  کبنذ و  نم  مدقت 

هب دندرک  هلمح  هک  لیف  باحـصا  ناتـساد  لیفلا و  ماع  زا  دعب  .تشاد  یبیجع  تیعقوم  عضو و  یحور  رظن  زا  برعلا  هریزج  رد  هکم 
ادـیپ گرزب  دَـبعَم  ناونع  هب  هبعک  هب  یمیظع  داقتعا  کـی  برعلا  هریزج  مدرم  ماـمت  دـندروخ ، تسکـش  بیجع  عضو  نآ  هب  هکم و 

هک تسا  هبعک  نیا  هلب  دنتفگ  دنتـشاذگ و  ناشدوخ  باسح  هب  ار  هیـضق ]  ] نیا شیرق  .دوب  اجنامه  زا  مه  شیرق  رورغ  .دـندوب  هدرک 
.دنام یمن  یقاب  ناشیا  زا  یسک  هک  دوش  یم  ینامسآ  يالب  راچد  نانچنآ  دیآ و  یم  تردق  نآ  اب  يرکـشل  هک  دراد  یمارتحا  نینچ 

تعاـطا و عوـن  کـی  زین  برعلا  هریزج  مدرم  رد  دـندرک و  ادــیپ  رورغ  بـیجع  شیرق  سپ  نآ  زا  میتـسه ! مـهم  ردــقچ  اـم  دــینیبب 
.دندرک یم  مدرم  هب  تساوخ ، یم  ناشلد  هک  یمکحت  ره  اهنآ  .تفای  رایسب  جاور  هکم  رازاب  .دوب  هدمآ  دیدپ  ناشیا  زا  يرادربنامرف 

.دندرک یم  تعاطا  دندوب ، هدرک  ادیپ  هبعک  هب  هک  يداقتعا  یناور و  هبنج  نیمه  يور  مه  مدرم 

*****

/1 و 2. حتف .مینک 2 . یم  لقن  مه  ام  دنا ، هتفگ  نوچ  .تسا  لامتحا  طقف  درادن ، يا  هنیرق  چیه  اهنیا  (. 1)

درک حتف  ار  هکم  مرکا  ربمغیپ  .دوش  طلسم  دنک و  ادیپ  تردق  هبعک  رب  یـسک  تسا  لاحم  هک  دندرک  ادیپ  داقتعا  مدرم  ماگنه  نآ  زا 
تیانع همه  نیا  هک  مرکا  ربمغیپ  دیاش  .دـسرب  یـسک  هب  یبیـسآ  نیرتکچوک  هکنیا  نودـب  یتحاران و  چـیه  نودـب  يزیرنوخ ، نودـب 

رد زین  ار  هلاسم  نیا  دنامب ، ظوفحم  تساوخ  یم  هک  هبعک  تمرح  هلاسم  زا  ریغ  دنک ، حـتف  يزیرنوخ  نودـب  ار  هکم  هکنیا  هب  تشاد 
باسح هب  یسک  دندش ، یم  هتشک  مه  ناملسم  دص  هچنانچ  دندیگنج ، یم  رگید  ياج  رد  رگا  .تشاد  رظن 
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لیف باحصا  رس  رب  هک  يراک  نامه  دینیبب ! دنتفگ  یم  دیسر ، یم  یبیـسآ  اهناملـسم  هب  هکم  حتف  رد  رگا  یلو  تشاذگ ، یمن  يزیچ 
زا هن  نیملـسم و  زا  هن  دماین ، یـسک  غامد  زا  مه  نوخ  هک  درک  حتف  نانچنآ  ار  هکم  مرکا  ربمغیپ  .دمآ  دمحم  باحـصا  رـس  رب  دمآ ،

ار اهنآ  زا  رفن  هس  ود  دـندرک ، یم  تمواقم  يا  هدـع  هک  هکم  زا  يا  هشوگ  رد  شدوخ ، ياه  هنیک  يور  دـیلو  نب  دـلاخ  طقف  .راـفک 
.تشک

وت زا  نم  ایادخ  تسج : يربت  و  دـیدرک !؟ يراک  نینچ  ارچ  هک  درک  دـیدهت  ار  اهنآ  بیجع  دیـسر  مرکا  ربمغیپ  هب  ربخ  نیا  هک  دـعب 
.مدوبن یضار  راک  نیا  هب  زگره  نم  درک و  درم  نیا  هک  يراک  زا  میوج  یم  يربت 

.تشاذگ برعلا  هریزج  مدرم  رد  يا  هداعلا  قوف  رثا  یناور  رظن  زا  هکم  حتف  هک  دوب  نیا 

وا هب  مه  یبیـسآ  چـیه  درک و  فرـصت  ار  هکم  دـمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  .تسا  يرگید  عضو  هک  دوـش  یم  موـلعم  دـنتفگ 
: دیامرف یم  نآرق  هیآ  .دندرک  رایتخا  مالسا  دندمآ و  یه  دندش ، یم  میلست  برعلا  هریزج  مدرم  رگید  هک  دوب  نیا  زا  دعب  .دیسرن 

هک یمدرم  ادخ  دزن  رد  ( 1  ) اولتاق دعب و  نم  اوقفنا  نیذـلا  نم  هجرد  مظعا  کئلوا  لتاق  حـتفلا و  لبق  نم  قفنا  نم  مکنم  يوتـسی  ال 
زا لبق  نوچ  دنتـسین ، ربارب  دندرک  نینچ  هکم  حتف  زا  دعب  هک  اهنآ  اب  دـندرک ، یلام  ای  یناج  يراکادـف  مالـسا  يارب  هکم  حـتف  زا  لبق 
یم دوخ  هب  دوخ  مدرم  هکم  حـتف  زا  دـعب  یلو  دوب  لماک  نامیا  يور  اهنآ ] لاـمعا  نیا  و   ] دـندوب تیلقا  رد  نیملـسم  زونه  هکم  حـتف 

لبق نامیا  شزرا  هکم  حتف  زا  دعب  نامیا  دندرک .] یم  رایتخا  مالسا  و   ] دندمآ
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.تشادن ار  هکم  حتف  زا 

.میرادن یثحب  مه  ام  تسین و  یثحب  چیه  تسا  مالسا  يارب  یمیظع  يزوریپ  زور  هکم  حتف  زور  هکنیا  رد  سپ 

دهد یم  تیمها  نآ  هب  همه  نیا  نآرق  هک  يزور  زا  دوصقم  دیاش  دنا  هتفگ  یخرب  میتفگ 

*****

.10/ دیدح (. 1)

هکم حتف  گرزب  زور  یتمعن  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  نوشخا  مهوشخت و  الف  مکنید  نم  اورفک  نیذلا  سئی  مویلا 
چیه هکنیا  زا  هتشذگ  مه  نخس  نیا  .تسین ) نخـس  نیا  تابثا  يارب  خیرات  رد  ای  ظفل  رد  یلیلد  مدرک  ضرع  هک  روط  نامه   ) .دشاب

: دیوگ یم  هیآ  نوچ  دنک  یمن  دییات  ار  نآ  زین  هیآ  ردص  دنک ، یمن  دییات  ار  نآ  یخیرات  هنیرق و 

زیچ همه  مشاب ، هتفگن  هک  هدـنامن  یقاب  يزیچ  ینعی  مدـناسر ، نایاپ  هب  ار  مدوخ  تمعن  یتمعن  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا 
یمن یتمعن  مکیلع  تممتا  اب  نیا  .تسا  هدش  لزان  هکم  حتف  زا  دعب  مالسا  تاروتسد  زا  يرایـسب  میناد  یم  ام  هکنآ  لاح  و  متفگ ، ار 
هلمج زا  تایآ و  زا  يرایسب  .تسین  مامت  همین  نامتخاس  روظنم  املـسم  مدناسر ، نایاپ  هب  ار  نامتخاس  نیا  نم  دیوگ  یم  یتقو  .دزاس 

هک هیآ  نیا  دناوت  یم  روطچ  .هدش  لزان  هکم  حـتف  زا  دـعب  دراد ، دایز  مه  روتـسد  تسا و  دایز  لصفم و  اقافتا  هک  هدـئام  هروس  همه 
مهد لاس  رخاوا  رد  هدـئام  هروس  هک  یلاـح  رد  هدوب  يرجه  متـشه  لاـس  رد  هک  دـشاب  هکم  حـتف  هب  طوبرم  تسا  هدـئام  هروس  ءزج 

.دیآ یمن  رد  روج  تمعن  مامتا  اب  زاب  هدش ، لزان  هکم ] حتف  رد   ] هیآ نیا  اهنت  مییوگب  مه  رگا  .تسا  هدش  لزان  يرجه 

نآ تسه و  زین  يرگید  داریا  دشاب ، هکم  حتف  زور  هیآ  نیا  رد  مویلا »   » زا روظنم  هکنیا  رد 
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: دیوگ یم  هیآ  هکنیا 

مکنید نم  اورفک  نیذلا  سئی  مویلا 

.دندش سویام  امش  نید  رب  طلست  زا  ینعی  دندش  سویام  امش  نید  زا  نارفاک  زورما 

؟ دش روط  نیا  هکم  حتف  زور  رد  ایآ 

دورب نیب  زا  نید  نیا  هکنیا  زا  یلک  هب  نارفاـک  رگید  هک  دوـب  يزور  زور  نآ  اـیآ  یلو  تشاد  میظع  رثا  حـتف  نیا  هک  تـسا  تـسرد 
.هن دندش ؟ سویام 

ینم رد  نینمؤملاریما  هلیسو  هب  تئارب  هروس  تئارق  زور  . 3

هروس تئارق  زور  ینعی  تسا  زور  نآ  دوصقم  الامتحا  دنا  هتفگ  و  تسا ) هدوب  رتمهم  هک   ) دنا هدرمش  یمهم  زور  زین  ار  يرگید  زور 
یتح یماظن و  تردـق  نآ ، بجوم  هب  دوب و  یماظن  حـتف  کی  هکم  حـتف  .يرجه  مهن  لاس  رد  ینم  رد  نینمؤملاریما  هلیـسو  هب  تئارب 
اذهل دوب و  هتسب  حلص  داد  رارق  درک ، یم  یگدنز  حلص  طیارش  اب  رافک  اب  ربمغیپ  زونه  یلو  دش  تیبثت  بیجع  مالـسا  يونعم  تردق 

مسارم  ] مه لاس  کی  .دننک  تکرش  جح  رد  هک  دنتشاد  قح  زین  دنشاب و  هکم  رد  دننک و  فاوط  هبعک  هناخ  رد  دنتشاد  قح  مه  اهنآ 
: دوب تروص  نیمه  هب  جح ]

.دندرک یم  تکرش  مه  اهنآ  دندرک ، یم  تکرش  نیملسم 

هروس يرجه  مهن  لاس  رد  .دنداد  یم  ماجنا  ناشدوخ  موسر  قباطم  مه  اهنآ  دنداد ، یم  ماجنا  مالـسا  قباطم  ار  ناشمـسارم  نیملـسم 
زا هک  دناوخب  یمومع  عمجم  رد  ینم  رد  ار  هروس  نیا  دورب  نینمؤملاریما  هک  دش  رارق  دش  لزان  هروس  نیا  هک  دـعب  .دـش  لزان  تئارب 

.سب تسا و  نیملسم  صاخ  مسارم  نیا  دننک و  تکرش  جح  مسارم  رد  دنرادن  قح  نیکرشم  رگید  سپ  نیا 

هیآ هک  دوب  هار  نیب  زونه  یلو  تفر  وا  .جاحلا  ریما  ناونع  هب  دنداتسرف  ار  رکبوبا  لوا  لوسر  ترضح  هک  تسا  فورعم  ناتساد 
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دروم دوب ، هتفر  جاـحلا  هراـما  يارب  طـقف  وا  دوبن و  تئارب  هروس  لوا  زا  اـی  درب  دوخ  اـب  مه  ار  تئارب  هروس  رکبوبا  هکنیا  .دـش  لزاـن 
هک دنرامـش  یم  نینمؤملاریما  لئاضف  ءزج  ار  نآ  تسا و  ینـس  هعیـش و  قافتا  دروم  نیا ، لاـح  ره  هب  یلو  تسا  نیرـسفم  فـالتخا 

هروس نیا  هک  تسا  هدش  لزان  یحو  نم  رب  هک  ورب  دومرف  وا  هب  داتـسرف و  شدوخ  صوصخم  بکرم  اب  ار  نینمؤملاریما  مرکا  ربمغیپ 
لقن روط  نیا  ار  ناتـساد  .دیـسر  رکبوبا  هب  هار  نیب  رد  تفر و  نینمؤملاریما  .تسوت  زا  هک  یـسک  ای  وت  رگم  دناوخب  دیابن  مدرم  رب  ار 

.تخانش یم  ار  ادص  نیا  وا  .دیشک  يا  هرعن  ربمغیپ  صوصخم  رتش  .دوب  يا  همیخ  رد  رکبوبا  هک  دنا  هدرک 

؟ تساجنیا رتش  نیا  ارچ  تسا ، ربمغیپ  رتش  يادص  نیا  تفگ 

.تسا یمهم  ربخ  دیمهف  .دش  تحاران  یلیخ  .تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  دید  هاگان 

: تفگ

؟ هدش يربخ  ایآ 

: دومرف

.مناوخب مدرم  رب  ار  تئارب  هروس  هک  هدرک  رومام  ارم  ربمغیپ 

: تفگ

؟ هن ای  هدش  لزان  مه  نم  هیلع  يزیچ  ایآ 

: دومرف

.هن

: تسا فالتخا  اجنیا  رد 

هدیقع یلو  .دش  هتفرگ  وا  زا  تسپ  کی  نیا  داد و  همادا  رفـس  هب  رکبوبا  درک و  تئارق  ار  تئارب  هروس  تفر و  یلع  دنیوگ  یم  اهیّنُس 
مرکا ربمغیپ  هب  ات  تشگرب و  اجنآ  زا  رکبوبا  هک  تسا  نیا  هدش  لقن  نازیملا  ریسفت  رد  هک  روط  نامه  ننست  لها  زا  يرایـسب  هعیش و 

: تفگ دیسر 

! هللا لوسر  ای 

؟ تسا هدش  لزان  هروس  نیا  رد  نم  هیلع  يزیچ  ایآ 

: دومرف
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.هن

رد دـنرادن  قح  رافک  رگید  زورما  زا  هک  دـش  مالعا  زور  نآ  رد  .دوب  يا  هداعلا  قوف  زور  نیملـسم  يارب  مه  تئارب  هروس  مالعا  زور 
، دراد نیملسم  هب  صاصتخا  مرح  طیحم  دننک و  تکرش  جح  مسارم 
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لثم نایدا  اب  یتسیزمه  دنک ، یمن  لمحت  ار  كرش  مالسا  دننک ، یگدنز  كرش  عضو  هب  دنناوت  یمن  رگید  هک  دندیمهف  نیکرـشم  و 
.دریذپ یمن  ار  كرش  اب  یتسیزمه  یلو  دریذپ  یم  ار  تیسوجم  تینارصن و  تیدوهی ،

.دشاب زور  نیا  مویلا »   » زا دوصقم  دیاش  دنا  هتفگ 

دیآ یمن  رد  روج  مدرک ) مامت  ار  نامتخاس  مدناسر ، نایاپ  هب  ار  تمعن   ) یتمعن مکیلع  تممتااب  بلطم  نیا  هک  دـنا  هتفگ  خـساپ  رد 
نآ زا  دعب  رگید  هک  دشاب  ربمغیپ  رمع  رخآ  ياهزور  زا  دیاب  امتح  زور  نیا  .تسا  هدیسر  زور  نآ  زا  دعب  تاروتسد  زا  يرایسب  نوچ 
زا هتـشذگ  ینعی  دنرادن  یلیلد  چیه  تسا ، زور  نالف  مویلا »   » زا دوصقم  دـنا  هتفگ  هک  ییاه  نیا  ( 1  ) .دشاب هدیسرن  يدیدج  روتسد 

.دنک یمن  دییات  مه  نئارق  دنک ، یمن  دییات  خیرات  هک  نیا 

هعیش نایب 

یخیرات هبنج  زا  . 1

.خیرات مه  دنک و  یم  دییات  ار  نآ  تایآ ، نومضم  مه  تسا  یعدم  هک  دراد  ینایب  کی  اجنیا  رد  هعیش 

.دنک یم  دییات  خیرات  هکنیا  رگید  دنک و  یم  دییات  تایآ  نومضم  هکنیا  یکی  دوش ، ثحب  دیاب  تمسق  ود  رد  بلطم  سپ 

.تسا یلصفم  یلیخ  یخیرات  هلاسم  کی  منک  ثحب  ار  مود  تمسق  مهاوخب  رگا 

تباث یثیدـح  هبنج  زا  یخیرات و  هبنج  زا  هک  دـنا  هدرک  هیکت  تهج  نیا  يور  رتشیب  دـنا  هتـشون  دروم  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  بلغا 
یتـمعن و مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  موـیلا  نوـشخا  مهوـشخت و  ـالف  مکنید  نم  اورفک  نیذـلا  سئی  موـیلا  هیآ  هک  دـننک 

.دنک یم  تباث  ار  بلطم  نیمه  ریدغلا  باتک  .تسا  هدش  لزان  مخ  ریدغ  رد  انید  مالسالا  مکل  تیضر 

یمومع خـیرات  ياهباتک  زا  مالـسا  یخیرات  باتک  نیرت  یمیدـق  .تسا  روط  نیمه  مه  نیخروم  دروم  رد  ثیدـح ، بتک  زا  هتـشذگ 
هعیش و هک  یمالسا  خیرات  ياهباتک  نیرتربتعم  زا  یمالسا و 
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باتک .دـنا  هدرک  همجرت  ار  باتک  نیا  دـلج  ود  ره  یتیآ  رتکد  موحرم  .تسا  یبوقعی  خـیرات  باـتک  دنرامـش  یم  ربتعم  ار  نآ  ینس 
هتشون يرجه  موس  نرق  لیاوا  رد  تسا و  ینقتم  رایسب 

*****

یتعیرـش یقت  دـمحم  ياقآ  ياه  ینارنخـس  شلوا  ياهتمـسق  هدرک و  رـشتنم  داشرا  هینیـسح  اریخا  هک  تیالو  تفالخ و  باـتک  (. 1)
نم نآلا  هک  ار  ییاه  تمسق  نیمه  دندرک ، ثحب  هدئام  هروس  زا  هدافتسا  اب  دندرک و  داریا  هینیـسح  رد  شیپ  لاس  راهچ  رد  هک  تسا 

اهثحب نآ  حیضوت  یکدنا  نم  زورما  تانایب  دیاش  دشاب ، هتـشاد  يرتشیب  ثحب  هب  جایتحا  تسا  نکمم  نوچ  یلو  دراد  منک  یم  ثحب 
.دنهد یم  حیضوت  ار  رگیدمه  ود  نیا  .تسه  مه  نم  ضیارع  حیضوت  دیناوخ  یم  باتک  نآ  رد  هک  ییاه  نآ  ای  دشاب  مه 

.هدش هتشون  لکوتم  نامز  دودح  نومام و  نامز  زا  دعب  ارهاظ  .تسا  هدش 

ياهباتک .تسا  هتـشون  ار  مخ  ریدغ  ناتـساد  هک  تسا  ییاه  باتک  نآ  زا  تسین ، یثیدح  تسا و  یخیرات  باتک  طقف  هک  باتک  نیا 
.دنا هدرک  رکذ  ار  مخ  ریدغ  هثداح  زین  دنا -  هتشون  ننست  لها  مه  ار  اهنآ  هک  يرگید - 

اب یعوضوم  هرابرد  مهاوخ  یم  هک  دندرک  مالعا  فقوتم و  ار  هلفاق  دندیسر ، تسا  ( 2  ) هفحج کیدزن  هک  مخ  ریدغ  هب  هک  یماگنه 
.منک تبحص  مدرم 

یعفترم زکرم  رگید  ياهزیچ  رتش و  زاهج  زا  .دننک  تسرد  شیارب  يربنم  هک  داد  روتـسد  دـعب  .دـش ) لزان  اجنآ  رد  زین  اه  هیآ  نیا  )
.دنتخاس

: درک تبحص  لصفم  نآ و  يالاب  تفر  ترضح 

؟ مکسفنا نم  مکب  یلوا  تسلا  »

: اولاق

 «. یلب

: دومرف هاگنآ 

 «. هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  »

: دش لزان  هیآ  نیا  هک  دوب  نیا  زا  دعب 

.یتمعن مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  نوشخا  مهوشخت و  الف  مکنید  نم  اورفک  نیذلا  سئی  مویلا 

زا میهاوخب  رگا 
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دنا هدرک  لقن  ار  هثداح  نیا  هک  ار  ننست  لها  زا  اصوصخم  ینس و  هعیش و  زا  ییاه  باتک  کی  کی  دیاب  مینک ، ثحب  یخیرات  هبنج 
دهشم رد  شیپ  لاس  دنچ  ار  یباتک  .دنا  هتشون  نآ  ياه  همجرت  ای  ریدغلا  لثم  ییاه  باتک  رد  ار  اهنیا  .مینک  یسررب  میروایب و 

*****

تسیب و رد  لوسر  ترضح  تافو  .تسا  هداد  خر  ناشیا  تافو  هب  هدنام  هام  ود  لوسر  ترضح  رمع  رخآ  لاس  رد  عادولا  هجح  (. 1)
هک هچنآ  قباطم  .دنا  هدیسر  مخ  ریدغ  هب  هجحلا  يذ  مهدجه  رد  .هداتفا  قافتا  لوالا  عیبر  مهدزاود  رد  اهینس  لوق  هب  ای  رفص  متـشه 

هثداح نیا  دنیوگ  یم  اهینس  هک  هچنآ  قباطم  هداد و  يور  ترـضح  تافو  زا  لبق  زور  هد  هام و  ود  مخ  ریدغ  هثداح  دیوگ  یم  هعیش 
.تسا هداتفا  قافتا  لوسر  ترضح  تلحر  زا  لبق  زور  راهچ  تسیب و  هام و  ود 

جح زا  دعب  داتفا و  ریخات  هب  نام  هنیدم  هک  ناممود  رفـس  رد  ما  هتفر  هفحج  هب  نم  .دیـشاب  هتفر  هفحج  هب  امـش  زا  یـضعب  دـیاش  (. 2)
ییاوتف فالتخا  عقاو  رد  مه  فالتخا  .دوش  یمن  ای  دـش  مرحم  دوش  یم  هدـج  زا  اـیآ  هک  تسه  یفـالتخا  اـهاوتف  رد  .هدـج  هب  میتفر 

.دش مرحم  ناوت  یم  دشاب  اهتاقیم  زا  یکی  اب  يذاحم  هک  یطاقن  زا  یکی  زا  نوچ  تسا ، ییایفارغج  رظن  فالتخا  تفگ  دـیاب  تسین ،
اهتاقیم زا  یکی  اب  يذاحم  هدج  ایآ  هک  دنک  نییعت  دناوتب  اقیقد  دیاش  دـنادب  بوخ  ار  ناتـسبرع  يایفارغج  هک  ینادـیفارغج  مدآ  کی 

؟ تسین ای  تسه 

اب يذاحم  هدج  هک  دمآ  نامرظن  هب  میدرک ، ادیپ  ار  ناتسبرع  ياه  هشقن  هکم  هنیدم و  رد  هک  دعب  یلو  میدرکن  لمع  لوا  نامدوخ  ام 
یناسک .دشاب  تسرد  اه  هشقن  نآ  رگا  تسه  اهتاقیم  زا  یضعب 
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هدج زا  دنوش ، مرحم  یعقاو  ياهتاقیم  زا  یکی  زا  هک  دـننک  طایتحا  دـنهاوخ  یم  نوچ  دـننک  یم  تکرح  هکم  يوس  هب  هدـج  زا  هک 
لامـش هک  ماش  هار  زا  دارفا  یتقو  ینعی  تسا  ماش  لها  تاقیم  هفحج  .تسا  غبار  کیدزن  هنیدـم  هار  زا  هفحج  و  هفحج ، هب  دـنیآ  یم 
دنداد رارق  تاـقیم  ار  اـجنآ  مرکا  ربـمغیپ  .دندیـسر  یم  هفحج  هب  هار  زا  یکدـنا  ندومیپ  زا  سپ  دـندمآ ، یم  دوش  یم  هکم ]  ] یبرغ

نآ هب  یتقو  هکم  زا  تشگزاب  رد  نیملـسم  هک  هدوب  یلحم  تسا و  هفحج  کـیدزن  مخ  ریدـغ  .دـنیآ  یم  هار  نآ  زا  هک  یمدرم  يارب 
ر.دوخ ياهرهش  هب  زین  نارگید  دنتفر و  یم  هنیدم  هب  هنیدم  لها  دندش ، یم  قرفتم  دندیسر  یم  هطقن 

---

دیاش نایاقآ  لثم  يارب  .ریدـغ  هلاسم  رد  تسا  يا  هصالخ  هدـبز و  اـبیرقت  هک  دـندرک  رـشتنم  قیاـقح »  رـشن  نوناـک   » ناـناوج نیمه 
.دشاب دیفم  باتک  نآ  ندناوخ 

نیا مکنید  نم  اورفک  نیذلا  سئی  مویلا  هیآ  ظفل  رد  مینیب  یم  ام  یتقو  دنیوگ  یم  هک  تسا  یخیرات  هبنج  زا  یکی  نایعیـش  لالدتـسا 
ود هن  یکی ، هن  تایاور ]  ] مینیب یم  هجیتن  رد  .مینک  یم  هعجارم  اه  لوزن  ناش  خیرات و  هب  تسا ، زور  مادک  زورما »  » هک تسین  بلطم 

ار مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دش  لزان  مخ  ریدغ  زور  رد  هیآ  نیا  دیوگ  یم  رتاوتم  روط  هب  هکلب  ات  هد  هن  ات و 
.درک بصن  شدوخ  ینیشناج  هب 

هیآ رد  دوجوم  نئارق  هبنج  زا  . 2

؟ هن ای  دیامن  یم  دییات  دنک ، یم  دییات  خیرات  هک  ار  نیمه  زین  تسه  هیآ  دوخ  رد  هک  ینئارق  ایآ  مینیبب  میهاوخ  یم  ام  یلو 

: تسا نیا  هیآ 

مینک یم  همیمض  ام  ار  نیا  .دندش  سویام  امش  نید  زا  نارفاک  زور ) نآ  مییوگب  ای   ) زورما مکنید  نم  اورفک  نیذلا  سئی  مویلا 
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دنـشک و یم  هشقن  امئاد  نارفاک  دیوگ  یم  دناسرت و  یم  دـنک ، یم  ریذـحت  ار  نیملـسم  هک  نآرق  رد  يرگید  تایآ  هلـسلس  کی  هب 
ریغ هب  عجار  مه  دراد و  باتک  لها  هب  عجار  مه  .دـننک  یم  تامادـقا  ناتنید  هیلع  دـننادرگرب و  ناتنید  زا  ار  امـش  هک  دـنراد  تسود 

: باتک لها 

(. 109/ هرقب  ) مهسفنا دنع  نم  ادسح  ارافک  مکنامیا  دعب  نم  مکنودری  ول  باتکلا  لها  نم  ریثک  دو 

نید ندرب  نیب  زا  هب  دـنا  هتـسب  عمط  رافک  هک  دـنک  یم  دزـشوگ  نآرق  زا  یتایآ  رد  دـنوادخ ]  ] هک مینیب  یم  اـم  فرط  کـی  زا  سپ ،
نید هیلع  نارفاک  تیلاـعف  رگید  زورما  زا  دـندش ، سویاـم  رگید  زورما  یلو  دـیوگ  یم  هیآ  نآ  رد  مینیب  یم  رگید  فرط  زا  و  اـمش ،

ناتنید هکنیا  زا  نیا  زا  دعب  .دیسرتب  نم  زا  نوشخا »  و   » دیشاب هتـشادن  یمیب  اهنآ  هیحان  زا  رگید  مهوشخت »  الف   » دیـسر نایاپ  هب  امش 
؟ هچ ینعی  دیسرتب » نم  زا   » .دیسرتب نم  زا  دیاب  دیایب ، ناترس  رب  هک  هچ  ره  دوش و  فیعض  ای  دورب  نیب  زا 

؟ تسا شدوخ  نید  نمشد  ادخ  رگم 

هک ییاه  تمعن  هب  عجار  تسه  یـساسا  لصا  کی  تروص  هب  نآرق  زا  يدایز  تایآ  رد  هک  دـیوگ  یم  ار  یبلطم  نامه  هیآ  نیا  هن ،
: دیامرف یم  .دنک  یم  مامت  شا  هدنب  رب  دنوادخ 

 … یتح موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا 

: تسا نیا  نومضم  (. 2  « ) مهسفناب ام  اوریغی  یتح  موق  یلع  اهمعنا  همعن  اریغم  کی  مل  هللا  ناب  کلذ  : » ای

تیلباـق زا  ار  ناـشدوخ  مدرم  نآ  هک  یتقو  رگم  دریگ  یمن  اـهنآ  زا  ار  تمعن  نآ  درادـب ، ینازرا  یموق  رب  هک  ار  یتمعن  ره  دـنوادخ 
لـصا کی  اساسا  بلطم  نیا  .دـننک  لیاز  ار  تمعن  نآ  دـنهاوخب  ناشدوخ  تسد  هب  ناـشدوخ  مدرم  نآ  هکنیا  رگم  ینعی  دـنزادنیب ،

رد یساسا 
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.تسا دیجم  نآرق 

تاهباشتم تامکحم و 

.منکب ضرع  دیآ  یم  راک  هب  دراوم  یلیخ  رد  هک  ار  یبلطم  تسا  مزال  هیآ  نیا  تبسانم  هب 

هدننک راکشآ  راکشآ و  تسا ، نیبم  باتک  نآرق  اضعب .) هضعب  رسفی  نارقلا   ) دننک یم  ریـسفت  ار  رگید  یـضعب  یـضعب ، نآرق  تایآ 
: تسا هنوگ  ود  نم  تایآ  دیوگ  یم  نآرق  دوخ  .تسا 

.تاهباشتم تامکحم و 

: تسا یبیجع  ریبعت  هک  دمان  یم  ردام  تایآ  ار  تامکحم  تایآ 

یموهفم هک  تسا  يا  هیآ  هباـشتم  هیآ  (. 3  « ) تاهباشتم رخا  باتکلا و  ما  نه  تامکحم  تایآ  هنم  باـتکلا  کـیلع  لزنا  يذـلا  وه  »
ار تامکحم  تایآ  هک  نآرق  .درک  هداـیپ  ناوت  یم  روج  کـی  طـقف  ار  همکحم  هیآ  .درک  هداـیپ  دوش  یم  روج  دـنچ  ار  نآ  هک  دراد 

دوشب هنوگ  دـنچ  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  رگا  .درک  هدایپ  دوش  یم  همکحم  تایآ  کمک  اب  ار  هباشتم  تایآ  ینعی  دـمان  یم  رداـم  تاـیآ 
هک تسناد  میهاوخ  اهنآ  هب  هجوت  اب  هک  نآرق  تایآ  ریاـس  هب  مینک  عوجر  هکنیا  رگم  مینک  هداـیپ  ار  نآ  میرادـن  قح  اـم  درک ، هداـیپ 

هکلب میناد ، یمن  ار  شیانعم  هک  تسا  نآ  رد  یتغل  اـی  تسا  لـمجم  هک  تسین  نیا  هباـشتم  هیآ  ینعم  .درک  ادـیپ  ار  نآ  دـیاب  هنوگچ 
.درک هیجوت  رگیدکی  هیبش  هنوگ  دنچ  هب  ار  نآ  دوش  یم  هک  يا  هیآ  ینعی  هباشتم  هیآ 

تسا هیآ  نیا  هلمج  زا  .دنک  یمن  انثتسا  .تسا  یهلا  تیـشم  هب  زیچ  همه  هک  یهلا  هقلطم  تیـشم  هب  عجار  تسا  یتایآ  نآرق  رد  الثم 
: تسا هباشتم  انعم  نیمه  هب  هک 

یلع کنا  ریخلا  كدـیب  ءاشت  نم  لذـت  ءاشت و  نم  زعت  ءاشت و  نمم  کلملا  عزنت  ءاشت و  نم  کلملا  یتؤت  کلملا  کلام  مهللا  لق  »
(. 4  ) ریدق ءیش  لک 

*****

.11/ دعر (. 1)

.53/ لافنا . 2

.7/ نارمع لآ  . 3

.26/ نارمع لآ  . 4

رتالاب نیا  زا  يدیکات  رگید 
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: دوش یمن 

ره هب  ینک و  یم  وت  ینکب  عزتنم  هک  ره  زا  یهد و  یم  وت  یهدـب  کلم  هک  ره  هب  یتسه و  وت  اهتردـق  اهکلم و  همه  یـساسا  کـلام 
زیچ همه  رب  وت  تسوت و  تسد  رد  ارـصحنم  ریخ  یهد ، یم  وت  یهدـب  تلذ  يریگب و  تزع  هک  ره  زا  یهد ، یم  وت  یهدـب  تزع  هک 

.یتسه اناوت 

، تسا یهلا  تیشم  هب  زیچ  همه  هک  دیوگ  یم  ردق  نیمه  .درک  هدایپ  دوش  یم  هنوگ  دنچ  ار  نآ  هک  تسا  هباشتم  رظن  نیا  زا  هیآ  نیا 
روط نیمه  یـضعب  هکنیا  امک  تسین ، زیچ  چیه  طرـش  يزیچ  چیه  یهلا  تیـشم  رد  هکنیا  یکی  دـشاب ، تسا  نکمم  روج  ود  نیا ، و 

هب یلو  دوشب  ادـیپ  میمان  یم  تزع  طیارـش  ار  اهنآ  ام  هک  یطیارـش  مامت  تسا  نکمم  نیارباـنب  دـنا  هتفگ  هدرک و  طـلغ  يریگ  هجیتن 
رـس تشپ  اما  دوش  لصاح  میمان  یم  تلذ  طیارـش  ار  اهنآ  ام  هک  یطیارـش  مامت  تسا  نکمم  و  دـیایب ، تلذ  تزع  ياج  هب  نآ  لابند 

رد تسا ! یهلا  تیـشم  هب  زیچ  همه  نوچ  تسین  زیچ  چـیه  طرـش  يزیچ  چـیه  ترخآ  تداعـس  ایند و  تداعـس  رد  دـیایب ! تزع  نآ 
دـسرب لماک  یتخبدب  هب  ای  يا ، همدقم  چیه  نودب  دوشب  لئان  لماک  تداعـس  هب  ایند  رد  يدرف  کی  ای  یموق  کی  تسا  نکمم  هجیتن 

رعق رد  يرگید  موق  يا و  همدقم  طرـش و  چیه  نودب  دنوش  هدرب  نییلع  یلعا  هب  یموق  کی  ترخآ  رد  ای  و  يا ، همدـقم  چـیه  نودـب 
.يا همدقم  چیه  نودب  دنورب  ورف  نیجس 

هک درادـن  یعنام  چـیه  دـنا  هتفگ  هدرک و  هیآ  نیا  زا  ار  هدافتـسا  نیمه  دـنیوگ  یم  هرعاشا  اهنآ  هب  هک  نیملـسم  زا  یـضعب  هنافـساتم 
تشهب هب  دورب  لهج  وبا  منهج و  هب  دورب  ادخ  ربمغیپ 
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تیـشم هب  زیچ  همه  دیوگ  یم  طقف  هیآ  .تسا  طلغ  ندرک  هدایپ  عون  کی  نیا  یلو  تسا ! یهلا  تیـشم  هب  زیچ  همه  هتفگ  ادخ  نوچ 
تیشم هب  تلذ  تزع و  تواقش و  تداعس و  هک  یهلا  تیشم  هک  تسا  هتفگن  هدرکن و  نایب  ار  تیـشم  نایرج  تیفیک  اما  تسا  یهلا 

.دنک یم  راک  هنوگچ  تسوا ،

دـنوش و یم  ردام  تایآ  اهنآ  مینک ، یم  هعجارم  نآرق  رگید  تایآ  هب  ام  یتقو  یلو  .درک  هدایپ  ناوت  یم  هنوگ  دـنچ  ار  هیآ  نیا  سپ 
: دیوگ یم  تحارص  لامک  رد  هیآ  نیا  الثم  .دننک  یم  ریسفت  ار  هیآ  نیا 

(. 1  « ) مهسفناب ام  اوریغی  یتح  موق  یلع  اهمعنا  همعن  اریغم  کی  مل  هللا  ناب  کلذ  »

: دیوگ یم  تسا  معا  رظن  کی  زا  هک  رگید  هیآ  ای 

(. 2  « ) مهسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  »

*****

.11/ دعر . 2 . 53/ لافنا (. 1)

: دیوگ یم  مود  هیآ  .درادن  يرگید  هک  دراد  يزیچ  مادک  ره  هیآ  ود  نیا 

معا هیآ  نیا  .دـنریگب  ناشدوخ  زا  ناشدوخ  تسه ، ناشیا  رد  هک  ار  هچنآ  رگم  دریگ  یمن  اهنآ  زا  تسه  یموق  رب  هک  ار  هچنآ  ادـخ 
هدرک ضوـع  ار  ناـشدوخ  رگم  دـنک  یمن  تمقن  هب  لیدـبت  دریگ و  یمن  اـهنآ  زا  دـنراد  یموـق  هک  ار  یتـمعن  دـنوادخ  ینعی  تسا ،
دروم رد  طـقف  لوا  هیآ  یلو  .دنـشاب  هدرک  ضوع  ار  ناـشدوخ  رگم  زاـب  دریگ  یمن  اـهنآ  زا  دـنراد  یموق  هک  مه  ار  یتـمقن  دنـشاب ،

: دیامرف یم  هکنیا  نآ  یفاضا و  هتکن  کی  اب  اما  درادن  راک  اهتمقن  هب  تساهتمعن و 

: دیوگ یم  نآرق   ) .تسا هدوبن  نینچ  ادخ  هک  تسا  بجوم  نادب  نیا  اریغم » کی  مل  هللا  ناب  کلذ  »

یموق زا  ار …  یتمعن  هک  تسادـخ  ییادـخ  دـض  رب  .دـنک ) یمن  باجیا  ادـخ  ییادـخ  ینعی  تسا ، هدوبن  نینچ  ادـخ  هللا »  ناک  ام  »
بلس
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لامک تمکح و  فالخ  رب  دهدن ، رارق  زیچ  چیه  طرـش  ار  يزیچ  چیه  دنک و  ادیپ  نایرج  فازگ  و  دنوادخ …  تیـشم  هکنیا  .دنک 
.تسوا ییادخ  تاذ و 

تیـشم هب  زیچ  همه  هک  دیوگ  یم  ردق  نیمه  تسا  تیـشم  هب  عجار  هک  ییاه  هیآ  .هیآ  نآ  هب  تبـسن  دنردام  تایآ  تایآ ، نیا  سپ 
.دراد ینوناق  نینچنیا  دراد ، نایرج  ملاع  رد  نینچنیا  ادخ  تیشم  یلو  دیوگ  یم  هیآ  نیا  .تسادخ 

ياجب ارم  تمعن  رکش  رگا  هک  تسا  هدش  رارکت  يدایز  تایآ  رد  تسا و  ینیتم  رایـسب  یـساسا  لصا  کی  بلطم  نیا  نآرق  رد  سپ 
ار نآ  دینک ، تمعن  نارفک  دینک ، يزاب  نم  تمعن  اب  رگا  منک و  یم  اقبا  ار  نآ  دینک  هدافتسا  تسرد  نم  تمعن  زا  رگا  ینعی  دیروآ 

.منک یم  بلس  امش  زا 

زا  ] یمالـسا هعماـج  نوریب  اـهرفاک ، رگید  هک  تسا  نیا  نوشخاو »  مهوـشخت  ـالف  مکنید  نم  اورفک  نیذـلا  سئی  موـیلا   » ینعم سپ 
ناـتدوخ زا  ینعی  دیـسرتب ، نم  زا  تسین ، یمالـسا  ملاـع  يارب  يرطخ  رگید  اـهنآ  هیحاـن  زا  دنـسویام ، دورب ] نیب  زا  امـش  نید  هکنیا 

.دیسرتب

! نیملسم تعامج  يا 

دیاب هک  ار  يا  هدافتـسا  نآ  دینک ، تمعن  نارفک  دینک ، لمع  دب  مالـسا  تمعن  اب  ناتدوخ  هک  تسا  نآ  دشاب  يرطخ  رگا  نیا  زا  دعب 
: دوش ارجا  امش  دروم  رد  نم  نوناق  هجیتن  رد  دیربن ، دیربب 

 «. مهسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا  »

.دنک یم  دیدهت  لخاد  زا  رطخ  دنک ، یمن  دیدهت  ار  یمالسا  هعماج  جراخ ، زا  يرطخ  رگید  زور  نیا  زا 

نید لامکا  هیآ  ریسفت 

نآرق رد  ریدغ 

: ریدغ ثیدح  غیلبت و  هیآ 

( هر  ) يرهطم یضترم  دیهش  داتسا  هحفص 888  دلج 4  راثآ  هعومجم 

« سانلا نم  کمصعی  هللاو  هتلاسر  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  »

هدئام 66) )

يا
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لماک روط  هب  ار  دوخ  تلاسر  یهدـن ، ماجنا  ار  غالبا  نیا  رگا  و  ناـسرب ، دوب  هدـش  لزاـن  وت  رب  تراـگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  ربماـیپ ،
.دنک یم  ظفح  هاوخدب  مدرم  زا  ار  وت  دنوادخ  و  يا ؛ هدرکن  غالبا 

نادنمشناد زا  نت  دودح 360  تسا و  هدش  لزان  مالسلا  هیلع  یلع  بصن  هرابرد  مخ  ریدغ  رد  قوف  هیآ  دندقتعم  هعیش  نارـسفم  همه 
: تسا نینچ  تنس  لها  كرادم  ذخآم و  نارسفم و  زا  یخرب  ياهمان  .دنا  هتفریذپ  ار  بلطم  نیا  زین  تنس  لها 

: دیوگ یم  لوزنلا ص 150  بابسا  باتک  رد  يدحاو   1

.بلاطیبا نب  یلع  یف  ریدغ  موی  یف  تلزن  لوسرلا )…  اهیا  ای   ) هیآ نا 

: دسیون یم  ص 298  روثنملاردلا ج 2 ، باتک  رد  یطویس   2

.بلاطیبا نب  یلع  یف  ریدغ  موی  یف  تلزن  لوسرلا )…  اهیا  ای   ) هیآ نا 

: دسیون یم   636 ص …  ج 3 ، دوخ ، ریسفت  رد  يزار  رخف   3

: دیوگ یم  همادا  رد  سپس  .دنا  هدرک  نایب  هیآ  نیا  لوزن  يارب  ببس  هجو و  نارسفم 10 

مهللا هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  : » لاق هدـیب و  ذـخا  هیالا ، هذـه  تلزن  امل  و  بلاط ، یبا  نب  یلع  لضف  یف  هیالا  هذـه  تلزن  رـشاعلا  »
« .هنموم نموم و  لک  الوم  يالوم و  تحبصا  بلاط ، یبا  نبای  کل  ائینه  لاقف  رمع  هیقلف  .هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو 

: دومرف تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دش  لزان  هیآ  نیا  هک  هاگنآ 

.تسوا يالوم  مه  یلع  متسه ، وا  مکاح  تسرپرس و  الوم و  نم  هکره 

! ادنوادخ

.دراد نمشد  ار  وا  هکره  رادب  نمشد  دراد و  تسود  ار  یلع  هکره  رادب  تسود 

: تفگ کیربت ، زا  دعب  درک و  تاقالم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  رمع  سپس 

نز درم و  يالوم  نم و  يالوم  وت 
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.یتسه نموم 

: دسیون یم  ص 194  شریسفت ج 6 ، رد  يروباشین   4

« .مخ ریدغ  موی  بلاط  یبا  نب  یلع  لضف  یف  تلزن  هیالا  هذه  نا  »

هدوملا ص 120 عیبانی  رد  يزودنق   5

ص 176 ج 6 ، هریسفت ، یف  یسولآ   6

ص 463 ج 6 ، رانملا ،  7

ص 290 ج 8 ، دادغب ، خیرات   8

ص 32 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   9

ص 75 راصبالا ، رون  رد  یجنلبش   10

ص 281 ج 4 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم   11

ص 22 صئاصخ ، رد  یئاسن   12

ص 38 ءزج 3 ، دیرفلادقع ،  13

ص 65 ءافلخ ، خیرات  رد  یطویس   14

ص 151 نیبغارلا ، فاعسا   15

ص 220 ج 2 ، هنسلا ، حیباصم   16

ص 23 ءزج 4 ، ءایلوالا ، هیلح   17

ص 166 یلایللا ، رثن   18

ص 377 ءزج 7 ، يروباشین ، بیطخ  يدادغب ، خیرات   19

ص 150 لوزنلا ، بابسا  رد  يدحاو   20

ص 50 ج 12 ، بیغلا ، حیتافم  ریسفت  رد  يزار  نیدلارخف   21
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ص 93 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   22

ص 297 ج 2 ، دوخ ، حیحص  رد  يذمرت ،  23

 … ص ج 2 ، روثنملاردلا ، رد  یطویس   24

.ج 5 هیاهنلا ، هیادب و  رد  ریثک  نبا   25

ریدغ ثیدح  نید و  لامکا  هیآ 

مکل تیـضر  یتـمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  موـیلا  نوـشخا  مهوـشخت و  ـالف  مکنید  نم  اورفک  نیذـلا  سئی  موـیلا  »
« انید مالسالا 

(3 هدئام ، )

: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  .تسا  هدش  هداد  طابترا  ریدغ  اب  قوف  هیآ  تنس  لها  ذخآم  رد 

: دسیون یم  ص 290  ج 8 ، يدادغب ، خیرات  رد  يروباشینلا  بیطخ   1

« مکنید مکل  تلمکا  مویلا   » هللا لزناف  ملسم  لک  الوم  يالوم و  تحبصا  بلاط  یبا  نبای  کل  خب  خب  باطخلا  نب  رمع  لاقف  »… 

هیآ لیذ  رد  روثنملارد   2

مویلا  » هیالا هذهب  لیئربج  طبه  هیالولاب  هل  يدانف  مخ  ریدغ  موی  مالسلا ) هیلع   ) ایلع هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  بصن  امل  »
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 …«« تلمکا

: میناوخ یم  نینچ  باب 12  نیطمسلا ، دئارف  رد   3

« تلمکا مویلا   » هیالا هذه  تلزن  یتح  اوقرفتی  مل  مث  »… 

نم ع »)  ) یلعل  » هیالولا یتلاسرب و  برلا ه  ءاضر  همعنلا و  ماـمتا  نیدـلا و  لاـمکا  یلع  ربکا  هللا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـقف 
« هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم   » لاق مث  يدعب 

هب درک ، دـنلب  ار  ترـضح  تسد  دـناوخارف و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يوس  هب  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ری  هدـغ  زور 
.دش لزان  تلمکا »…  مویلا   » هیآ ي هک  دندوب  هدشن  قرفتم  مدرم  زونه  .دش  ادیپ  ترضح  لغب  ریز  هک  يروط 

: دومرف ترضح  سپس 

یلع هک  ره  نک  يرای  دراد و  نمشد  ار  یلع  هک  ار  یسک  رادب  نمشد  دراد و  تسود  ار  یلع  هک  ار  یسک  رادب  تسود  اراگدرورپ ،
 … دنک و يرای  ار 

رد یجنلبش  ص 32 ؛ ج 2 ، یبوقعی ، خـیرات  ص 80 ؛ یمزراوخ ، بقاـنم  رد  ریدـغ  هب  طوبرم  ياهناتـساد  قوـف و  هیآ  لوزن  نأـش   4
.تسا هدش  رکذ  زین  غابص  نبا  همهملا  لوصف  ص 75 ، راصبالارون ،

ریدغ ثیدح  نید و  لامکا  هیآ  غیلبت و  هیآ 

هاگیاج هک  مخ »  » نیمزرس رد  تشگرب  رد  دروآ و  ياج  هب  ار  عادولاهجح  نت  رازه  دص  زا  شیب  اب  رمع  رخآ  لاس  رد  مالـسا ، ربمایپ 
يربنم اهرتش  زاهج  گنـس و  زا  .دندیـسر  ناگدـنام  بقع  دـندرک و  فقوت  اه  هداـتفا  شیپ  .داد  تسیا  ناـمرف  دوب ، بآ  ياـهلادوگ 
دنبرمک سپـس  .درک  داریا  يا  هبطخ  ریدـغ ، نازوس  ياـمرگ  رد  يرفن و  رازه  دـص  تیعمج  ربارب  رد  ربنم  يور  رب  ربماـیپ  دـنتخاس و 

: دومرف تفرگ و  ار  یلع  ترضح 

لاو مهللا  هالوم  یلع ) اذهف   ) یلعف هالوم  تنک  نم  »
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 …« هالاو نم 

.دش دنلب  خب » خب   » يادص دندرک و  تعیب  ترضح  اب  رمع ، هلمج  زا  مدرم ، سپس 

رکذت

رفن رازه  اهدـص  ربارب  رد  تامدـقم و  نیا  اب  نایرج و  نیا  رد  ارچ  دوب ؛ یتسود  ینعم  هب  الوم  دـنیوگ  یم  تنـس  لها  هکناـنچ  رگا   1
: دیامرفب تسناوت  یم  زین  هنیدم  رد  .دش  نایب 

.تسوا تسود  مه  یلع  متسه ، وا  تسود  نم  هک  ره 

هقطنم و  جح ، رفس  رد  مهنآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رمع  رخآ  رد  مهم  ربخ  نیا  .تسانعم  رپ  رایسب  رما  نیا  غالبا  ناکم  نامز و   2
یجاح ره  هک  ییاج  دش ، نایب  دنتفر  یم  نمی  ماش و  بلح ، هنیدم ، هب  دندش و  یم  میسقت  نارفاسم  هک  یهار  راهچ  نازوس و  مرگ و 
.دناسر یم  دوخ  هقطنم  هب  ون  ربخ  کی  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تیالو  باصتنا  .دوب  رگشرازگ  راگنربخ و  کی  دوخ 

تغلب اـمف  ، » دـناسر یمن  مدرم  هب  ار  ربخ  درک و  یم  یهاـتوک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رگا  هک  تسا  مهم  ناـنچ  ریدـغ  هیـضق   3
.دنام یم  صقان  مامت و  ان  ترضح  غیلبت  لاس  تلاسر و 23  هتلاسر »

زا شیب  ربارب  رد  جـح  رفـس  نیرخآ  جـح و  رفـس  رد  مهنآ  رمع ، رخآ  رد  یناـمز  رظن  زا  دـیاب  هک  تسا  مـهم  ردـقنآ  ریدـغ  هیـضق   4
.دوش نایب  رفن   100000

درک و مایق  برعلا  هریزج  لطاب  موسر  بادآ و  قافن و  رفک و  كرـش و  هیلع  ییاه  نت  هب  لبق  لاس  هلآ 23  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   5
تـسکش ناناملـسم  هک  دحا  رد  .دیـسرتن  دـندرک ، لیمحت  نیملـسم  مالـسا و  رب  گنج  دودـح 70  هک  ینانمـشد  لباقم  رد  .دیـسرتن 

داعم دیحوت و  .دیسرتن  هکم و …  حتف  اه و  ینکش  تب  رد  .دیسرتن  دندروخ ،
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ریدـغ زور  غالبا  زا  یلو  دیـسرتن ؛ يا  هثداح  چـیه  زا  اه  هنحـص  یمامت  رد  هصالخ  .دیـسرتن  دروآ ، ار  تدابع و …  عافد و  تاـیآ  و 
« سانلا نم  کمصعی  هللاو   » هک دهد  یم  شا  يرادلد  لاعتم  دنوادخ  ببس ، نیدب  دیسرت ، یم  تشاد و  تشحو 

ان صقان و  نید  ریدـغ  ياهنم  تسا و  هتـسباو  هثداح  نیا  هب  ربمایپ  تمحز  لاـس  لیمکت 23  هک  تسا  مهم  ردق  نآ  ریدـغ  ناتـساد   6
.دوب دهاوخ  مامت 

هتـسباو ریدـغ  زور  نایرج  هب  تمعن  نیا  تیماـمت  تساـهتمعن ، نیرتگرزب  زا  دوخ  نیا  تسا و  نید  هیاـس  رد  اـهناسنا  تیادـه  رگا   7
هجیتن مه  مامت  ان  راک  دنام و  دهاوخ  مامت  ان  تیاده  تمعن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیالو  بصن  ریدـغ و  زور  ياهنم  هک  .تسا 
هجیتن یب  صقان و  راک  هنرگ  تسا و  هتـسباو  لمع  نآ  لیمکت  تیمامت و  هب  لـمع ، کـی  لـماک  هجیتن  اریز  .تشاد  دـهاوخن  یلماـک 

.دهد یم  صقان  هجیتن  ای  دوب ؛ دهاوخ 

دنوادخ مالـسا ، تسایـس  تماما و  بصن  اب  ریدغ ، زور  رد  .دریگ  رارق  ادـخ  تیاضر  دروم  هک  دوش  یقلت  مالـسا  دـناوت  یم  ینید   8
.تسا هدشن  لصاح  راگدرورپ  تیاضر  ریدغ  ياهنم  دشاب و  یناهج  نید  مالسا  هک  دوش  یم  یضار 

داحلا و رفک و  دـننادرگرب و  دوخ  يوج  هب  ار  هتفر  بآ  هک  دـندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  گرم  رظتنم  ناقفانم  رافک و   9
نودب غاب  ادـخان و  نودـب  یتشک  دـنک ، تلحر  ربمایپ  نوچ  .دنتـشادنپ  یم  نانچ  اهنآ  .دـننک  هداعا  ار  تیلهاج  یتسرپ  تب  كرش و 
تیالو تماما و  بصن  اب  ناهگان  هک  تفرگ  دـنهاوخ  تسد  رد  ار  یتشک  نیا  ناکـس  قافن ، رفک و  كرـش و  دوب و  دـهاوخ  ناـبغاب 

تلاسر ناهاوخدب  .دش  لیدبت  سأی  هب  اهدیما  ریدغ ، رد  ترضح 
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.رادیب لقاع و  ینابغاب  توبن  ناتسوب  غاب و  تفای و  میلع  موصعم و  میکح و  ییادخان  تلاسر  یتشک  اریز  دندیدرگ ؛ دیما  ان 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  اریز  دراد ؛ زاین  يرادلد  هب  تسا و  كانفوخ  میظع و  ریدغ  هثداح   10

تردق و زا  دیاب  .درک  مهاوخ  راتفرگ  يزور  هیس  هب  ار  ناهاوخدب  متسه و  نید  ظفاح  مدوخ  دیسرتن ، ناکرـشم  رافک و  ناقفانم و  زا 
.يرگید هن  دیشاب  هتشاد  سرت  تشحو و  نم  تمظع 

« تیالو  » ياه هیآ   11

« تدوم »

« ریهطت »

« هلهابم »

« نید لامکا  »

.تسا هعیش  تیناقح  رب  لیلد  نیرتهب  هدمآ ، ینس  هعیش و  عبانم  رد  هک  رگید  هیآ  اههد  و  غیلبت » »

رسفم ملعم و  اب  نآرق  مالسا و  .ددرگ  یم  لماک  مامت و  تمعن  دنک و  یم  دیما  ان  ار  رافک  يولع  تماما  یهلا و  تسایس  اب  مالسا   12
، موـصعم ریغ  ناربـهر  هـنرگ  دـیابر و  یم  نمــشد  زا  ار  باوـخ  دـنازرل و  یم  ار  یناـهج  رفک  تـشپ  هـک  دـش  دـهاوخ  لـماک  ینید 

تاجن لحاس  هب  لین  دنناشک و  یم  یهارمگ  ياهلحاس  ینادرگرس و  يداو  هب  ار  تیرشب  یتشک  ناشنانیشنرس  هک  دنتـسه  ینایادخان 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مدق  ياج  مدق  هک  یناربهر  دراد  زاین  میلع  میکح و  موصعم ، هتـسراو ، ناربهر  هب  لماکت  عیفر  هلق  و 

.دنراذگب

؟ دشاب رافک  سأی  زور  دناوت  یم  يزور  هچ  ربمایپ ، غیلبت  تلاسر و  لاس  لوط 23  رد   13

؟ دش ثوعبم  تلاسر  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يزور  ایآ 

هیـضق هک  دـندوب  هدـیمهفن  زونه  رافک  دـشن و  لماک  زور  نآ  رد  نید  اریز  دـشاب ؛ رافک  سأی  زور  دـناوت  یمن  تثعب  زور  دـیدرت  یب 
نآ زا  سپ  لاس  ات 13  یتح  تثعب و  لوا  ياهزور  رد  هکم  ناکرشم  رافک و  نیا ، رب  نوزفا  .دندرگ  دیما  ان  ای  راودیما  ات  تسیچ ؟
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؟ دوب رافک  سأی  زور  ردب  رد  نیملسم  يزوریپ  زور  ایآ  دنرادرب و  نایم  زا  ار  ربمایپ  مالسا و  دندوب  راودیما  دنتشاد و  رایسب  تردق 

، نیا رب  نوزفا  .تسا  هدش  لزان  ربمایپ  رمع  رخآ  ریدـغ و  زور  رد  ینـس  هعیـش و  فارتعا  هب  هیآ  اریز  .تسا  یفنم  یخـساپ  دـیدرت  یب 
دالیم زور  .دنداد  تسکـش  دحا  رد  ار  مالـسا  هاپـس  دـندرب و  شروی  ناناملـسم  هب  دـعب  لاس  رد  اریز  دـندشن ؛ دـیما  ان  ردـب  رد  رافک 

.تسین نید  مامتا  رافک و  يدیما  ان  زور  ریدغ ، زج  يزور  چیه  هصالخ  .تسین  رافک  سأی  زور  مه  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترضح 

یلازغ فارتعا 

: دیوگ یم  نیملاعلا » رس   » باتک مراهچ  هلاقم  رد  یلازغ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  ریدغ  ثیدح  رب  دنا  هدرک  قافتا  روهمج 

: تفگ رمع  و  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم  »

، ریدغ نایرج  زا  دعب  یلو  .تسا  ناشیا  تیاضر  میلست و  نیا  و  هنموم و »…  نموم و  لک  يالوم  تحبـصا  دقل  نسحلا  ابا  ای  خب  خب  »
اب ب دنتـشگرب و  هیلوا  فالتخا  تفالخ و  هب  دـنتخادنا ؛ رـس  تشپ  ار  قح  دـش  ببـس  ماقم  تسایر و  بح  درک و  هبلغ  سفن  ياوه 

.دنداد تسد  زا  ار  قح  دندروآ ، تسد  هب  هک  كدنا  ییاه 

رصان تسود و  هن  تسا  تسرپرس  ینعم  هب  الوم 

: میناوخ یم  نآرق  رد  هک  هنوگ  نامه 

« مکالوم یه  رانلا  مکاوام  »

(15 دیدح ،  ) .تسا رتراوازس  امش  رب  شتآ  ینعی 

: دیوگ یم  برع ، رعاش  لطخا ،

دبعلا یلوم  و  مهلک و »…  سانلا  نم  اهالوم  تحبصا  »

.دبع روما  فرصت  ریبدت و  تهج  رد  دبع  هب  تسا  رتراوازس  الوم  ینعی 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یفرعم  بصن و  زا  لبق  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

« مکسفنا نم  مکب  یلوا  تسلا  »

: دومرف نآ  یپ  رد  هلصافالب  مات و  رایتخا  بحاص  رتراوازس و  ینعی 

« هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  »
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.تسا رتراوازس  وا  سفن  هب  شدوخ  زا  نم  لثم  مه  یلع  متسه  رتراوازس  وا  سفن  هب  وا  دوخ  زا  نم  هک  یسک  ینعی 

نینچ مه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مرتراوازـس ، دوخ  زا  مدرم  روما  لـصف  لـح و  تیریدـم و  فرـصت و  رد  نم  هک  هنوـگ  ناـمه 
.دوب دهاوخ 

ربمایپ دوصقم  هک  دندیمهف  نامه  الوم  هملک  زا  نامعن ، نب  ثراح  تباث و  نب  ناسح  رمع و  لثم  دندوب ، ریدغ  رد  هک  برع  ناحیصف 
دیمهف یم  نآ  زا  فرع  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یتسود ینعم  هب  الوم  رگا  .رتراوازس  یلوا و  تسرپرس و  بحاص و  يانعم  نامه  ینعی 
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نم مکب  یلوا  تسلا  الوم و …«  هملک  زا  مه  برع  ناحیـصف  دـشاب و  نیمه  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوصقم  هدوب ، رـصان  و 
؟ هچ يارب  تعیب  رگید  دندیمهف ، ار  نیمه  مکسفنا »

؟ تشاد ینعم  هچ  رمع  خب  خب 

؟ دوب دوصقم  هچ  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  نتفگ  تینهت  رب  ربمایپ  بیغرت  قیوشت و 

اب جح  رفـس  زا  تشگرب  رد  رمع و  رخآ  رد  تیعمج  رفن  ربارب 100000  رد  نازوس و  يارحـص  ریدـغ و  رد  ار  یئزج  بلطم  نیا  ارچ 
؟ دنک مالعا  بادآ  تامدقم و  همه  نیا  ینالوط و  هبطخ  داریا 

؟ تشاد ینعم  هچ  رافک  سأی  دوب ، یتسود  ینعم  هب  الوم  رگا  نیا ، رب  نوزفا 

؟ دوب هچ  يارب  مالسا  رب  ادخ  تیاضر  نید و  لامکا 

نونموملاامنا  » لثم یتایآ  رد  تثعب  لاس  لوط 23  رد  اریز  تسین ؛ مهم  دیدج و  یبلطم  دشاب  رصان  بحم و  ینعم  هب  یلو  رگا  افاضم 
يرای و تبحم و  رب  ار  ناناملـسم  و …  مهنیب » ءامحر  رافکلا و  یلع  ءادشا   » و ضعب » ءایلوا  مهـضعب  تانموملا  نونموملا و   » و هوخا »

.تسا تایآ  نیا  قیداصم  زا  نانموم و  زا  یکی  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هدومرف و  شرافس  رگیدمه  هب  تدعاسم  نواعت و 

خب خب  کیربت و  نآ  زا  سپ  دشاب و  زاین  ریدغ  يارحص  رد  يا  هدرتسگ  يزاس  هنیمز  نینچ  هب  ات  تسین  يدیدج  بلطم  یتسود  سپ 
: تفگ دیاب  ماجنارس  .دشاب  هتشاد  لابند  هب  ار  رمع و … 

يرای ار  ترضح  لاس  لوط 25  رد  رمع و …  نوچ  یناسک  ناناملـسم و  ارچ  دشاب ، رـصان  بحم و  ینعم  هب  الوم  هک  لاحم  ضرف  رب 
ار اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف وا و  مشخ  رازآ و  هلیسو  یتح  هکلب  دندوبن ؛ شرادتسود  دندرکن و 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 255 

http://www.ghaemiyeh.com


وا يرای  هب  دنتـشاذگ و  اهنت  ار  ترـضح  دـندوب ، ریدـغ  رد  هک  یناـسک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  باحـصا  ارچ  .دـندرک  مهارف 
؟ دندماین

؟ دندروآ مهارف  ار  وا  هودنا  رازآ و  بابسا  ارچ 

يرفظم یقت  دمحم  هرامش 25  رثوک  هلجم  ذخأم :

ریدغ ثیدح 

باتک تاصخشم 

ناریا 35038-80 یلم : یسانشباتک  هرامش 

ریدغ ثیدح  روآدیدپ : مان  ناونع و 

ص 8. دنفسا 1380 :)  11  ، ) باختنا هلاقم ،: اشنم 

مخ ریدغ  دیع  رگفیصوت :

لوا ماما  ع ،)   ) بلاطیبا نب  یلع  رگفیصوت :

ریدغ ثیدح  دنس 

همدقم

يراصنا رقاب  دمحم  ریدغ ص 90  رارسا 

زا سپ  هچنآ  داتفا و  قافتا  هبطخ  اب  نامزمه  هک  یعیاـقو  هبطخ و  نتم  هبطخ و  زا  لـبق  یتامدـقم  لـحارم  لـماش  ریدـغ ، میظع  هعقاو 
هـشوگ ریدغ ، رد  نیرـضاح  زا  کی  ره  هکلب  .تسا  هدیـسرن  ام  تسد  هب  لسلـستم  دحاو و  تیاور  هک  يروطب  تسویپ ، عوقوب  هبطخ 
هدیسر ام  تسد  هب  رتاوتم  روط  هب  نایرج  نیا  زا  ییاه  تمـسق  هتبلا  .دنا  هدومن  لقن  ار  ترـضح  نانخـس  زا  يا  هعطق  ای  مسارم  زا  يا 

.تسا هدش  ظفح  ثیدح  بتک  رد  لماک  روط  هب  زین  ریدغ  هبطخ  و  تسا ،

ناقفخ طیارش  رد  ریدغ  ثیدح  تیاور 

نیا زا  مه  ناناملسم  ریغ  یتح  هک  دش  رشتنم  اهرهش  رد  يروط  میظع ، عمجم  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانخـس  ریدغ و  ربخ 
ار ریدـغ  هبطخ  دوخ  مهـس  هب  کی  ره  ریدـغ ، رد  رـضاح  ناملـسم  رازه  تسیب  دـصکی و  زا  شیب  تشاد  اج  .دـندش  هاگآ  مهم  ربخ 

.دهد رارق  دوخ  ناتسود  لیماف و  نادنزرف و  رایتخا  رد  ار  نآ  نتم  دنک و  ظفح 

نتفگ و ثیدح  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  هدش  داجیا  ياضف  نیملـسم و  زور  نآ  عامتجا  رب  مکاح  وج  هنافـسأتم 
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ربمایپ زاس  تشونرـس  نانخـس  مدرم  هک  دش  ببـس  اهنیا  تشاد  همادا  نانچمه  يدامتم  ياهلاس  دوب و  عونمم  نآ  رد  نتـشون  ثیدـح 
.دنریگب هدیدان  ار  نآ  تیمها  دنراپسب و  یشومارف  هب  ار  ساسح  عطقم  نآ  رد  ناشزوسلد 

هزاجا زگره  نانآ  و  دوب ، تفالخ  نیبصاغ  طاسب  ندیچ  رب  اب  يواسم  ریدغ  ندرک  حرطم  اریز  دـش ، یم  نینچ  دـیاب  هک  تسا  یعیبط 
زا یتمسق  ای  ریدغ  هبطخ  يدایز  هدع  هک  تفرگ  اج  اه  هنیس  رد  یتروصب  ریدغ  نایرج  هتبلا  .دنداد  یمن  ار  يراک  نینچ 
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.دوبن یمهم  ربخ  نینچ  راشتنا  زا  عنم  لرتنک و  تردق  ار  سکچیه  دنتشاذگ و  راگدای  هب  هدنیآ  ياهلسن  يارب  دندرک و  ظفح  ار  نآ 

دیکأت يرگید  زا  سپ  یکی  مالـسلا  مهیلع  همئا  زین  و  دندوب ، ریدغ  نکر  هک  امهیلع  هللا  تاولـص  ارهز  همطاف  نینمؤملاریما و  صخش 
طیارش نآ  رد  و  دندومرف ، یم  لالدتـسا  جاجتحا و  نادب  نمـشد  تسود و  لباقم  رد  اهراب  و  دنتـشاد ، ثیدح  نیا  ظفح  رب  یـصاخ 

.دنا هدومرف  ناشباحصا  يارب  ار  ریدغ  هبطخ  لماک  نتم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  مینیب  یم  ناقفخ 

رظن زا  نآ ، رتاوت  زا  هتـشذگ  و  درادن ، هدننک  تیاور  ریدغ » ثیدح   » هزادنا هب  یثیدـح  چـیه  نیملـسم ، هبطاق  نیب  رد  تهج  نیمه  هب 
.تسا يا  هداعلا  قوف  دح  رد  نآ  دانسا  تیارد ، لاجر و  ملع 

ریدغ ثیدح  دنس  هرابرد  باتک  یفرعم 

باتک نآ  هنومن  نیرتهب  هک  تسا  هدـش  فیلأت  ریدـغ  ثیدـح  دنـس  هب  طوبرم  یخیراـت  یلاـجر و  ياـهثحب  هنیمز  رد  یلـصفم  بتک 
.تسا هیلع  هللا  ناوضر  یفجن  ینیما  نیسحلا  دبع  خیش  گرزب  همالع  فیلأت  ریدغلا » »

هچخیرات هدش و  ثحب  نایوار  ندوب  قثوم  هرابرد ي  یلاجر  رظن  زا  هدش و  يروآ  عمج  ریدغ  ثیدح  نایوار  ءامـسا  اهباتک ، نیا  رد 
هدیدرگ نییبت  لاجر  دانـسا و  ياه  هنیمز  رد  نآ  زیگنا  باجعا  ياه  هبنج  هدش و  نیودت  ریدـغ  ثیدـح  نایوار  دانـسا و  زا  یلـصفم 

: دوش یم  هراشا  هنومن  ود  هب  ًالیذ  .تسا 

: دیوگ یم  ینیوج  یلاعملا  وبا 

: دوب هتشون  نینچ  نآ  دلج  رب  هک  مدید  باتک  دلج  کی  یفاحص  تسد  رد  دادغب  رد 

(. 1 « ) دوب دهاوخ  مهن  تسیب و  دلجم  نیا  زا  دعب  و  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم   » ثیدح دانسا  زا  متشه  تسیب و  دلج  »

: دیوگ یم  ریثک  نبإ 

هدرک يروآ  عمج  ار  مخ  ریدغ  ثیداحا  نآ ، رد  يربط  هک  مدید  میخض  دلج  ود  رد  یباتک  »
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(. 2 « ) دوب

ثحابم زا  یهاگآ  يارب  ییامنهار و  ناونع  هب  باتک  دـنچ  اجنیا  رد  یلو  تسا  دایز  رایـسب  هنیمز  نیا  رد  یفرعم  يارب  باتک  هچ  رگا 
: دوش یم  یفرعم  ریدغ  ثیدح  دنس  هب  طوبرم 

ص 33 سوواط : نبا  دیس  فئارطلا ، . 1

.ینارحب مشاه  دیس  مخ ، ریدغ  ربخ  قیرط  یف  مهملا  فشک  . 2

ج 37 ص 181 و 182 یسلجم : همالع  راونالاراحب ، . 3

.ات 327 ج 15/3 ص 307  ینارحب : هللادبع  خیش  مولعلا ، ملاوع  . 4

.ریدغ دلج  يدنه ، نیسح  دماح  ریم  راونألا ، تاقبع  . 5

.ات 322 و 294  ات 151 ، ج 1 ص 12  ینیما : همالع  ریدغلا ، . 6

.ریدغ دلج  هتاضافا ، تماد  ینالیم  ینیسح  یلع  دیس  ققحم  همالع  راونألا ، تاقبع  هصالخ  . 7

ریدغ هبطخ  لماک  نتم  كرادم 

وحن ملع  گرزب  داتسا  یعیـش  ملاع  هک  یباتک  هب  لقتـسم ، تروص  هب  ریدغ  هبطخ  لقن  رد  راب  نیلوا  یمالـسا ، ياهباتک  هچخیرات  رد 
هللا یلـص  یبـنلا  هبطخ  هیف  ءزج   » ناونع تحت  هک  میروـخ ، یم  رب  هدرک  فیلأـت  يرجه  يافوتم 175  يدیهارف  دمحا  نب  لیلخ  خـیش 

.تسا هدیدرگ  فیلأت  هنیمز  نیا  رد  يرایسب  ياهباتک  وا  زا  دعب  و  تسا ، هدش  یفرعم  ( 3 « ) ریدغلا موی  هلآ  هیلع و 

پاچ هب  دشاب و  یم  تسد  رد  نونکا  مه  هک  هعیـش  ربتعم  كرادم  زا  باتک  تفه  رد  ریدـغ  هبطخ  لماک  لصفم و  نتم  هناتخبـشوخ 
: دوش یم  یهتنم  قیرط  هس  هب  باتک  تفه  نیا  تایاور  .تسا  هدش  لقن  لصتم  دانسا  اب  هدیسر ، مه 

(، 4  ) يروباشین لاتف  نبإ  خیش  فیلأت  نیظعاولا » هضور   » باتک هس  رد  ربتعم  دانـسا  اب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تیاور  هب  یکی 
.تسا هدش  لقن  ( 6  ) سوواط نبإ  دیس  فیلأت  نیقیلا »  » و (، 5  ) یسربط خیش  فیلأت  جاجتحإلا » »

باتک هس  رد  لصتم  دانسا  اب  هک  تسا  مقرا  نب  دیز  تیاور  هب  مود  قیرط 
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خیش فیلأت  میقتسملا » طارصلا   » و (، 8  ) سوواط نبإ  دیس  فیلأت  نیصحتلا » ( » 7  ) یلح فسوی  نب  یلع  خیـش  فیلأت  هیوقلا » ددعلا  »
يربط خروم  فیلأت  هیـالولا »  » باـتک زا  لـقن  هب  ( 10  ) روبج نب  نیـسح  خیـش  فیلأت  نامیالا » جـهن   » و (، 9  ) یـضایب سنوی  نب  یلع 

.تسا هدش  تیاور 

باتک زا  لقن  هب  ( 11  ) سوواط نب  دیـس  فیلأت  لابقإلا »  » باتک رد  لصتم  دانـسا  اب  هک  تسا  نامیلا  نب  هفیذح  تیاور  هب  موس  قیرط 
.تسا هدش  لقن  یطلا » رشنلا و  »

« مهملا فشک   » باتک رد  ینارحب  دیـس  و  ( 13 « ) راونالاراحب  » رد یـسلجم  همالع  و  ( 12 « ) هادهلا تابثا   » باتک رد  یلماع  رح  خـیش 
.دنا هدرک  لقن  روکذم  كرادم  زا  ار  ریدغ  لصفم  هبطخ  رخأتم ، ياملع  ریاس  و  ( 14)

ملاع رد  دوخ  نیا  هک  تسا ، هدیـسر  ام  تسد  هب  هدـش و  ظفح  هعیـش  ناـگرزب  نیا  تسد  هب  ریدـغ  هبطخ  لـماک  نتم  بیترت ، نیدـب 
.تسا عیشت  تاراختفا  زا  مالسا 

ریدغ هبطخ  لماک  نتم  هدننک  تیاور  لاجر  دانسا و 

.ددرگ یم  میدقت  نآ  هناوتشپ  ناونع  هب  ریدغ  هبطخ  تیاور  هب  طوبرم  دانسا  نیع  ًالیذ 

: تسا دنس  ود  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تیاور 

«: جاجتحإلا  » باتک یف  یسربطلا  روصنم  یبا  نب  یلع  نب  دمحأ  خیشلا  لاق  . 1

: لاق هنع  هللا  یضر  یشعرملا  ینیسحلا  ثرحلا  یبأ  نب  يدهم  رفعج  وبا  دباعلا  ملاعلا  دیسلا  ینثدح 

: لاق هنع ، هللا  یضر  یسوطلا  نسحلا  نب  دمحم  رفعج  یبأ  خیشلا  نب  نسحلا  یلع  وبأ  خیشلا  انربخأ 

: لاق هحور ، هللا  سدق  رفعج  وبأ  دلاولا  دیعسلا  خیشلا  انربخأ 

: لاق يربکعلتلا ، یسوم  نب  نوراه  دمحم  یبأ  نع  هعامج  ینربخأ 

: لاق مامه ، نب  دمحم  یلع  وبأ  ینربخأ 

: لاق يروسلا  یلع  انربخأ 

: لاق نیحلاصلا  هللا  دابع  نم  ناک  سطفألا و  دلو  نم  يولعلا  دمحم  وبأ  انربخأ 

: لاق ینادمهلا ، یسوم  نب  دمحم  انثدح 

: لاق یسلایطلا ، دلاخ  نب  دمحم  انثدح 
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حلاص هریمع و  نب  فیس  انثدح 
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.مالسلا امهیلع  رقابلا )  ) یلع نب  دمحم  رفعج  یبأ  نع  یمرضحلا  دمحم  نب  همقلع  نع  ناعمس  نب  سیق  نع  اعیمج  هبقع  نب 

«: نیقیلا  » باتک یف  سوواط  نبإ  دیسلا  لاق   2

: لاق نمحرلا ، دبع  نب  رکب  یبأ  نب  دمحم  ینربخأ   » هباتک یف  یلیلخلاب  فورعملا  يربطلا  دمحم  نب  دمحأ  لاق 

: لاق يرونیدلا ، دمحم  وبأ  یلع  نب  نسحلا  ینثدح 

: لاق ینادمهلا ، یسوم  نب  دمحم  انثدح 

: لاق یسلایطلا ، دلاخ  نب  دمحم  انثدح 

هیلع رقابلا )  ) یلع نب  دمحم  رفعج  یبأ  نع  یمرـضحلا  دمحم  نب  همقلع  نع  ناعمـس  نب  سیق  نع  هبقع  نع  هریمع  نب  فیـس  انثدح 
.مالسلا

: تسا ریز  دنس  هب  مقرأ  نب  دیز  تیاور 

یبأ نع  يدرلا :» نم  یجنملا  يدهلا و  رون   » هباتک یف  یناواجلا  دمحأ  نب  نسحلا  لاق  نیصحتلا :»  » باتک یف  سوواط  نبإ  دیسلا  لاق 
: لاق ینابیشلا ، هللا  دبع  نب  دمحم  لضفملا 

: لاق زازخلا ، عیبرلا  نب  دیمح  انثدح  الاق : يدلبلا ، نیکس  نب  یسیع  نب  نوراه  يربطلا و  ریرج  نب  دمحم  رفعج  وبأ  انربخأ 

: لاق نوراه ، نب  دیزی  انثدح 

: لاق رشبم ، نب  حون  انثدح 

.مقرأ نب  دیز  نع  مقرأ و  نب  دیز  هأرما  نبإ  نع  حلاص  نب  دیلولا  انثدح 

: تسا ریز  دنس  هب  نامیلا  نب  هفیذح  تیاور 

انربـخأ بلهملا : یلع  نب  دـمحم  نب  دـمحأ  نع  یطلا :» رـشنلا و   » باـتک فلؤم  لاـق  لاـبقإلا »  » باـتک یف  سوواـط  نبإ  دیـسلا  لاـق 
نع میرم  یبأ  نع  يراصنألا ، لضفلا  نب  هملـس  انثدـح  هیبأ : نع  ینارعـشلا  مساقلا  نب  یلع  نب  دـمحم  نب  یلع  مساقلا  وبأ  فیرـشلا 

.نامیلا نب  هفیذح  نع  يدعسلا  هیطع  نع  نانح )  ) نایح نب  سیق 

اهتشون یپ 

ج 37 ص 235 راونالاراحب : ( 1)

ج 37 ص 236 راونالاراحب : ( 2)
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.هرامش 418 ج 5 ص 101  هعیرذلا : ( 3)

ج 1 ص 89 نیظعاولا : هضور  ( 4)

ج 37 ص راونالاراحب : ج 1 ص 66 ، جاجتحالا : ( 5)
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201

ج 37 ص 218 راونالاراحب : باب 127 . ص 343  نیقیلا : ( 6)

169 هیوقلا : ددعلا  ( 7)

.مود مسق  زا  باب 29  ص 578  نیصحتلا : ( 8)

: میقتسملا طارصلا  ( 9)

ج 1 ص 301

34 هقرو 26 . دهشم :) رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  هناخباتک  یطخ  هخسن   ) نامیالا جهن  ( 10)

ص 454 و 456، لابقإلا : ( 11)

ج 37 ص 127 و 131 راونالاراحب :

.ج 558 3 و  ج 2 ص 114 ، هادهلا : تابثا  ( 12)

ج 397 ص 201 راونالا : راحب  ( 13)

ص 190 مهملا : فشک  ( 14)

ریدغ ثیدح  نتم 

همدقم

يراصنا رقاب  دمحم  ریدغ ص 95  رارسا 

لاثما هیقت و  طئارـش  لیبق  زا  یفلتخم  للع  هب  تسا ، هدیـسرن  ام  تسد  هب  دحاو  دنـس  کی  اب  نآ  هبطخ  ریدغ و  ناتـساد  هک  روطنامه 
هدرک لقن  ار  نآ  زا  ییاه  هشوگ  ریدـغ »  » نایوار رثکا  ناگمه ، يارب  نآ  لماک  ظفح  ناکما  مدـع  هبطخ و  ندوب  ینـالوط  زین  و  نآ ،

.دنا هدرک  لقن  احیرص  ای  هراشا  هب  نایوار  همه  ار  نآ  رگید  هلمج  دنچ  و  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم   » هلمج یلو  دنا ،

مالسا گرزب  دنس  نیا  هک  تسا  تیالو  بحاص  تاهجوت  زا  نیا  و  تسا ، هدیـسر  ام  تسد  هب  لماک  روط  هب  هبطخ  نتم  همه ، نیا  اب 
.دش دهاوخ  هداد  نآ  نوماریپ  یتاحیضوت  شخب  نیا  رد  .تسا  هدرک  ظفح  ام  يارب  ار 

« یلوم  » هملک يانعم  رد  ثحب 
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هب مالـسا  بناوج  همه  هب  تبـسن  ریگارف  ییاوتحم  ياراد  دوش و  یم  یقلت  مالـسا  یمئاد  روشنم  کی  ناونع  هب  ریدـغ  هبطخ  هکنآ  اـب 
.تسا زکترم  نآ  يوغل  یفرع و  یناعم  و  یلوم »  » هملک رد  امومع  ریدغ  ثیدح  نتم  رد  یملع  ياهثحب  یلو  تسا ، یلک  تروص 

ثیدـح هب  راصتخا  تروص  هب  هاگ  ره  و  تسا ، هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم   » هلمج ثیدـح  یلـصا  بطق  هک  تسا  تهج  نادـب  نیا 
دنا و هدومن  افتکا  هلمج  نیمه  هب  راصتخا  ماگنه  رد  زین  نیثدحم  نایوار و  و  دریگ ، یم  رارق  رظن  دـم  هلمج  نیمه  دوش  هراشا  ریدـغ 

.دنا هدرک  فذح  ار  نآ  هارمه  نئارق 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یبلاطم  ریاس  رد  تقد  لصفم و  هبطخ  نتم  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نآ  عطقم  نیا  رد  هجوت  لباق  هتکن 
، هدوب نشور  حضاو و  رایسب  ریدغ  رد  نیبطاخم  يارب  مه  تیالو »  » زا دارم  و  یلوم »  » يانعم دنا ، هدومرف  دوخ  هبطخ 
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ياج هک  دوب  دهاوخ  نآ  زا  رت  حضاو  دریگب  رظن  رد  لماک  روط  هب  ار  هبطخ  طیارش  دنک و  هعلاطم  ار  نتم  هک  یفصنم  ره  يارب  مه  و 
(. 1  ) دشاب جاجتحا  ثحب و 

نیملکتم و  دنا ، هدرک  لقن  ار  ثیدح  زا  هرقف  کی  نیمه  طقف  هعیـش ، فلاخم  نایوار  رثکا  هک  هدـش  عورـش  اجنآ  زا  اهثحب  نیا  أشنم 
ثحب هب  دـنا و  هدرک  باختنا  ار  یلوم »  » هملک هبطخ  همه  زا  دـنا و  هدرک  اهر  ار  خـیرات  بلاطم  نئارق و  همه  دوخ  زا  عافد  يارب  اهنآ 

هدومن و ثحب  عوضوم  نیمه  رس  رب  مه  هعیش  ياملع  نانآ  لباقم  رد  هک  تسا  یعیبط  .دنا  هتخادرپ  نآ  یفرع  يوغل و  يانعم  هرابرد 
.تسا هدش  زکترم  هملک  کی  نیمه  رس  رب  نخس  بناوج  همه  هتساوخ  ان  روط  هب  دنا و  هداد  ار  مزال  باوج  نانآ  هب 

« یلوم  » ینعم لماک  ندرک  نشور  يارب  یحیضوت  ریسفت و  نآ  بلاطم  رثکا  هک  دید  میهاوخ  مینک  تقد  ریدغ  هبطخ  رـسارس  رد  رگا 
.تسا یحو  توبن و  دیحوت و  اب  نآ  طابترا  عامتجا و  رد  تیاور » یهلإ و  شزرا  و  نآ ، قادصم  و 

روظنم ندیمهف  يارب  درادـن  ینعم  هدرک ، نشور  ار  یلوم »  » زا دارم  دوصقم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوخ  هک  یلاح  رد  نیاربانب 
هچ دشاب و  قباطم  ترـضح  دوخ  ریـسفت  اب  اهنآ  هچ  مینک ، هعجارم  هملک  نیا  یفرع  یناعم  اه و  همان  تغل  اه و  تغل  هب  ترـضح  نآ 

.دشابن

یلاح رد  نیا  و  تسا ، هدوب  تیالو  هلأسم  نایب  ریدـغ  ینارنخـس  عامتجا و  زا  یلـصا  دـصقم  هک  تسا  ملـسم  رگید  يا  هتفگ  هب  زاب  و 
تاکن نیا  هب  هجوت  اب  .دندوب  هدینش  ترضح  نآ  دوخ  زا  هراب  نیا  رد  یبلاطم  الامجا  مدرم  هک  هدوب 
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هدنخ رایـسب  نیاربانب  .تسا  الوم  يانعم  تیالو و  هلأسم  رد  هدـنامیقاب  ماهبا  هنوگ  ره  عفر  يارب  ریدـغ  میظع  عامتجا  هک  تسا  مولعم 
دنکن نشور  ار  عوضوم  اهنت  هن  هک  دوش  هتفگ  یبلاطم  الوم »  » هرابرد ساسح  طیارـش  نآ  رد  یعمج و  نانچ  رد  هک  دوب  دهاوخ  روآ 

هک دـنک  تواضق  یلقاع  ره  هک  يروطب  دـشاب ، ماهبا  عفر  يارب  نآ  لاثما  تغل و  ياه  باتک  هب  جایتحا  دـیامن و  رتشیب  ار  ماـهبا  هکلب 
؟!! دوب گرزب  سلجم  نیا  لیکشت  هب  يزاین  هچ  الصا  و  دوب ، رت  حضاو  رایسب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  دوبن  عامتجا  نآ  رگا 

دوخ ینارنخس  نیرت  مهم  رد  مه  نآ  دندوب ، نتفگ  نخس  رد  مدرم  نیرت  حیصف  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رگید  ترابع  هب 
لاس دصراهچ  رازه و  زا  سپ  نآ  یظفللا  تحت  يانعم  مهف  رد  طقف  ناناملسم  هک  دنـشاب  هتفگ  یبلطم  دشاب  انب  رگا  تایح ، لوط  رد 

هرابرد .تسا  هدناسرن  نینچ  ار  یهلا  مایپ  يربمایپ  چیه  تسا و  تحاصف  فالخ  رب  نیا  دنشاب ، هدیسرن  ینـشور  هجیتن  هب  زونه  ثحب 
: دوش یم  میدقت  ثیدح  دنچ  ًالیذ  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوصقم  حوضو 

: دندیسرپ مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  . 1

: دومرف هک  تسیچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالک  يانعم 

»؟ هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  »

: دومرف

(. 2 « ) تسوا زا  دعب  ماما  مالسلا  هیلع  یلع  هک  داد  ربخ  مدرم  هب  »

.درک لاؤس  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم   » هرابرد مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  بلغت  نب  نابا  . 2

: دومرف ترضح 

؟! دراد لاؤس  ياج  مه  یبلطم  نینچ  دیعس  وبا  يا  »

(3 «. ) دوب دهاوخ  ترضح  نآ  ياج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دینامهف  مدرم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یلع اذهف  هالوم  تنک  نم   » هرابرد مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  زا  . 3
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.دش لاؤس  هالوم »

هتخانـش دنوادخ  بزح  مدرم ، فالتخا  قرفت و  ماگنه  هک  دـهد  رارق  یتمالع  ار  وا  تساوخ  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   » .دومرف
(. 4 «. ) دوش

ماما زا  هک  یثیدـح  میراپـسب  دای  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوخ  ناسل  زا  ار  یلوم »  » هملک زا  روظنم  راـصتخا  روط  هب  هکنآ  يارب 
: مییامن یم  رکذ  هدش  لقن  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص 

: دندیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

: هدومرف مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ریدغ  زور  رد  هک  یمالک  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روظنم 

؟ تسیچ هالوم »…  یلعف  هالوم  تنک  نم  »

: دومرف ترضح 

: دندومرف خساپ  رد  دندیسرپ ، زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوخ  زا  ار  لاؤس  نیمه  مسق  ادخ  هب 

متـسه و نانمؤم  يالوم  نم  تسین و  يرایتخا  يرما و  ارم  وا  رما  اب  دراد و  رایتخا  رتشیب  مدوخ  زا  نم  رب  تسا و  نم  يالوم  دنوادخ  »
متـسه وا  رایتخا  بحاص  نم  سک  ره  تسین و  يرایتخا  يرما و  ار  ناشیا  نم  رما  اب  مراد و  رایتخا  رتشیب  ناشدوخ  زا  نانآ  هب  تبـسن 

يرما و شیارب  وا  رما  اب  دراد و  رایتخا  رتشیب  شدوخ  زا  وا  رب  تسوا و  يالوم  بلاـط  یبا  نب  یلع  تسین  يراـیتخا  ار  وا  نم  رما  اـب  و 
(. 5 « ) تسین يرایتخا 

ریدغ ثیدح  نتم  هرابرد  باتک  یفرعم 

دوجو يا  هدنزرا  تافیلأت  مه  ثیدح  نتم  دروم  رد  تسا ، هدش  بتک  رد  یلصفم  ياهثحب  ریدغ  ثیدح  دنس  هنیمز  رد  هک  روطنامه 
: دوش یم  هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  ًالیذ  هک  دراد 

63 ص 73 . قودص : خیش  رابخألا ، یناعم  . 1

.دیفم خیش  ناسللا ،» یف  یلوملا  ماسقا   » باتک . 2

.دیفم خیش  یلوملا ، ینعم  یف  هلاسر  . 3

.یضترم دیس  ریدغلا ، ربخل  هدراولا  تاهبشلا  نع  باوجلا  یف  هلاسر  . 4

235 ج 37 ص 253 . راونالاراحب : . 5
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328 ج 15/3 ص 379 . مولعلا : ملاوع 

.ریدغ دلج  نیسح : دماح  ریم  راونألا ، تاقبع  . 7

.یمق سابع  خیش  جاح  ریدغلا ، ثحب  قلعتی  امیف  ریدقلا  ضیف  . 8

340 ج 1 ص 399 . ینیما : هماالع  ریدغلا ، . 9

: هللا جرف  اضر  دمحم  خیش  مالسإلا ، یف  ریدغلا  . 10

84 ص 209 .

.یناتستلب یلع  نسحم  یلولا ، یلوملا و  ینعم  یف  يوسلا  جهنملا  . 11

اهتشون یپ 

.دمآ دهاوخ  ص 167 )  ) ریدغ رارسا  باتک  متشه  شخب  زا  لوا  تمسق  رد  هراب ، نیا  رد  لماک  نییبت  ( 1)

ص 63 رابخألا : یناعم  ( 2)

ص 63 رابخألا : یناعم  ( 3)

.ح 606 ج ص 139  هادهلا : تابثا  ( 4)

.ح 190 ج 15/3 ص 133  ملاوع : ( 5)

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تیاور  هب  ریدغ 

همدقم

يزیربت نایدمحم  دمحم  هرامش 2  رثوک  هلجم  ذخأم :

ثیداحا زا  ار  نآ  ابلاغ  دنا و  هتفریذپ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریمأ  تیالو  مالعا  ریدغ و  ثیدح  تحص  ناناملسم  رتشیب  هکنیا  اب 
: دنسرپ یم  نینچ  یهورگ  زاب  دنناد ، یم  رتاوتم  یعطق و 

تیناقح تابثا  يارب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  صخـش  ارچ  دنا ، هدوب  نآ  دهاش  زین  يرایـسب  هداتفا و  قافتا  مخ  ریدغ  هثداح  اعقاو  رگا 
؟ تفرگن هرهب  نآ  زا  زگره  دوخ 

خیرات رد  ریدغ  مان  هب  يا  هعقاو  ای  هک  تسا  تقیقح  نیا  هدنهد  ناشن  ریدـغ  ثیدـح  هب  ترـضح  داهـشتسا  مدـع  هورگ  نیا  رواب  رد 
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.تسا هتشادن  تلالد  ترضح  تماما  رب  ققحت  ضرف  رب  ای  هتفاین ، ققحت 

: تفگ دیاب  بلطم  نیا  خساپ  رد 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ثیداـحا  ناـیم  رد  هک  میریذـپب  دـیاب  مینادـن ، رتاوتم  یعطق و  ثیداـحا  زا  ار  ریدـغ  ثیدـح  رگا 
هب دوخ  تیناقح  تابثا  يارب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هک  اعدا  نیا  نیا ، رب  هوالع  درادن ؛ دوجو  رتاوتم  یعطق و  دروم  یخیرات  بلاطم 

.تسا نآ  هدنیوگ  یهاگآان  یعالطا و  یب  دهاش  دوخ  هدرکن ، دانتسا  ریدغ  ثیدح 

زا 22 شیب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  دهد  یم  ناشن  یمالسا  نوگانوگ  ياه  هقرف  لوبق  دروم  ربتعم و  ياهباتک  یلامجا  یـسررب 
رتشیب تصرف  دنمزاین  دجنگ و  یمن  هلاقم  نیا  هلصوح  رد  دراوم  نیا  دنچ  ره  .تسا  هتفگ  نخس  نآ  هب  داهشتسا  ریدغ و  نوماریپ  راب 

اهنت دراوم  هیقب  رد  لقن و  ار  نآ  دروم  هد  اهنت  هنومن  يارب  یلو  تسا ،
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.مینک یم  هدنسب  عبانم  رکذ  هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دجسم  رد 

زا دعب  دومرف ، حرطم  ار  ریدغ  ثیدح  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  يدروم  نیلوا  دیآ  یم  تسد  هب  یخیرات  عبانم  زا  هچنآ  ربارب   1
دوخ تیناقح  نایب  اـب  راوگرزب  نآ  دـندروآ ، دجـسم  هب  تعیب  يارب  ار  ترـضح  یتقو  .دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تلحر 

: تفگ تساخرب و  يراصنا  دعس  نب  ریشب  .درک  عانتما  تعیب  زا  تسناد و  شیوخ  نآ  زا  ار  نیملسم  تفالخ 

یمن فـالتخا  امـش  اـب  تعیب  هراـبرد ي  رفن  ود  یتح  دندینـش ، یم  ار  مـالک  نیا  رکبوبا  اـب  تعیب  زا  لـبق  راـصنا  رگا  نسحلاوبا ، يا 
.دندرک

: دومرف باوج  رد  ترضح 

هیف و تیبلا  لهأ  انعزانی  هل و  ومسی  ادحأ  تفخ  ام  هللا  هناطلس و  یف  عزانأ  جرخأ  هیراوأ و  یجسم ال  هللا  لوسر  عدأ  تنکأ  ءالؤه  ای  »
هللا دشنأف  .الاقم  لئاقل  هجح و ال  دحأل  مخ  ریدغ  موی  كرت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نأ  تملع  و ال  هومتللحتـسا ، ام  لحتـسی 

: لوقی مخ  ریدغ  موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  عمس  الجر 

امب نالا  دهـشی  نأ  هلذـخ » نم  لذـخا  هرـصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم  یلع  اذـهف  هـالوم  تنک  نم  »
(1 «. ) عمس

هراـبرد ي ترـضح ، نآ  نفد  نفک و  زا  لـبق  مدرک و  یم  اـهر  نیمز  يور  رب  ار  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  رکیپ  دـیاب  اـیآ 
؟ مدرک یم  عازن  يو  ینیشناج  تفالخ و 

ربمایپ تیب  لها  اب  عوضوم  نیا  رد  دـشاب و  نآ  هب  یبایتسد  ددـص  رد  یـسک  مدرک  یمن  نامگ  هک  دوب  نشور  نانچ  تفـالخ  هلأـسم 
مخ ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگم  .دنوش  ریگرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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؟ دوب هدنام  یقاب  یسک  يارب  يرذع  ياج  رگم  درکن و  مامت  مدرم  رب  ار  تجح 

: دومرف یم  هک  تسا  هدینش  ار  مخ  ریدغ  زور  رد  مرکا  ربمایپ  مالک  سک  ره  مهد ، یم  مسق  ادخ  هب  ار  ناگمه 

ار یلع  هک  نآ  رادب و  تسود  دراد  تسود  ار  یلع  سک  ره  ادنوادخ ، .تسوا  يالوم  یلع  کنیا  متسه  وا  يالوم  نم  هک  سک  ره  »
تداهـش دزیخرب و  .زاس » راوخ  دـنک ، راوخ  ار  یلع  هک  ره  و  نک ، يرای  دـنک  يرای  ار  یلع  سک  ره  راد ، نمـشد  درامـشب ، نمـشد 

.دهد

: دیوگ یم  مقرا  نب  دیز 

نابز زا  ار  راتفگ  نیا  هکنآ  اب  نم ، اما  .دنداد  یهاوگ  دنتـساخرب و  ردب  گنج  باحـصا  زا  نت  هدزاود  ترـضح ، نخـس  نیا  زا  دـعب 
زا ار  ما  ییانیب  ترـضح  نیرفن  رما و  نیمه  رثا  رب  مدرک و  يراددوخ  تداهـش  يادا  زا  مدوب ، هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

.مداد تسد 

هلیسو هبطخ  رد 

هک دومرف  داریا  دنلب  رایسب  يا  هبطخ  هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تافو  زا  سپ  زور  تفه   2
.دش فورعم  هلیسو  هبطخ  هب 

هـضور رد  ینیلک ، مالـسالاهقث  .دـنک  یم  حیرـصت  زور  نآ  رد  نید  لاـمکا  هیآ  لوزن  مخ و  ریدـغ  هعقاو  هب  هـبطخ  نآ  رد  ترـضح 
: میناوخ یم  نینچ  نآ  زا  یشخب  رد  .تسا  هدرک  لقن  ار  هلیسو  هبطخ  یفاک ،

: تلاقف هفئاط  تملکت  نیح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هلوق  و  »… 

رمأـف مخ ، ریدـغ  یلا  راـص  مث  عادولا  هجح  یلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جرخف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  یلاوـم  نحن 
: هلفحم یف  الئاق  هتوص  اعفار  هیطبإ  ضایب  یئر  یتح  يدضعب  ذخأ  هالع و  مث  ربنملا  هبش  هل  حلصأف 

یلعف هالوم  تنک  نم  »
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کلذ یف  لج  وزع  هللا  لزنأ  هللا و  هوادـع  یتوادـع  یلع  هللا و  هیالو  یتیالو  یلع  تناکف  هاداع » نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ،
: مویلا

لج برلا  اضر  نیدـلا و  لامک  یتیالو  تناکف  ( 2  ) انید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتأ  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا 
(3  …« ) هرکذ

: دنتفگ یهورگ  یتقو  هلآ ،]، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  رمع  رخاوا  رد  ]

جح لامعا  زا  سپ  دش و  جراخ  هنیدم  زا  عادولاهجح  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  میتسه ، مدرم  ناربهر  ربمایپ  زا  دـعب  ام 
دنلب تفرگ و  ارم  يوزاب  و  تفر ، نآ  يالاب  سپـس  .دـندرک  هدامآ  شیارب  ربنم  دـننام  يزیچ  داد  نامرف  تفاتـش ، مخ  ریدـغ  يداو  هب 

: دومرف دنلب  زاوآ  اب  هاگنآ  .دش  هدید  شیاه  هناش  ریز  يدیفس  هک  يا  هنوگ  هب  درک ،

.رامش نمشد  ار  شنمشد  رادب و  تسود  ار  شتسود  ایادخ ، .تسوا  يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  هک  سک  ره 

: دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  زور  نامه  رد  دنوادخ  و  دش ؛ ادخ  اب  ینمشد  راعیم  نم  اب  ینمشد  ادخ و  تیالو  رایعم  نم  تیالو  سپ 

.مدیزگرب امش  نید  ار  مالسا  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  متخاس ، لماک  ار  امش  نید  زورما 

 … دش هرکذ  لج  راگدرورپ  تیاضر  نید و  لامک  نم  تیالو  سپ 

هرفن شش  ياروش  رد 

ياـه لالدتـسا  تشاد ، ياـج  ناـنآ  رامـش  رد  زین  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هک  هفیلخ ، نییعت  يارب  مود  هفیلخ  بختنم  ياروش  رد   3
هیلع ماما  .تسا  فورعم  هدشانملا » ثیدح   » ای داشنالا » ثیدح   » هب ثیدح  خـیرات و  ياهباتک  رد  هک  هدـش  لقن  ترـضح  زا  یناوارف 

.تسا هدرک  دانتسا  مخ  ریدغ  ثیدح  هب  دوخ  ياه  لالدتسا  زا  یکی  رد  مالسلا 

یلع نخس  بقانملا ، باتک  رد  يافوتم 483 ،)  ) یعفاش یلزاغم  نبا 
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: دنک یم  لقن  نینچ  ار  مالسلا  هیلع 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هل  لاق  دحأ  مکیف  له  هللااب ، مکدشنأف  »

(4 ( ؟ يریغ بئاغلا » مکنم  دهاشلا  غلبیل  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  »

: اولاق

« .ال مهللا 

: دشاب هدومرف  وا  هرابرد ي  ربمایپ  هک  تسه  یسک  نم  زا  ریغ  امش  عمج  رد  مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش 

دیاب نارضاح  رامشب ، نمشد  ار  شنمشد  رادب و  تسود  ار  شرادتـسود  ایادخ ، تسوا ، يالوم  یلع  متـسه  وا  يالوم  نم  سک  ره  »
؟ دنناسرب نابئاغ  هب  ار  بلطم  نیا 

: دنتفگ اروش  ياضعا 

«. هن دنگوس ، ادخ  هب 

نامثع راگزور  رد 

قباوس لیاضف و  نوماریپ  هدـمآ ، درگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  دجـسم  رد  راصنا  نارجاهم و  زا  یعمج  نامثع  تفـالخ  ماـیا  رد   4
.دنتسج یم  هرهب  راصنا  شیرق و  هرابرد ي  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نانخس  زا  دنتفگ و  یم  نخس  راصنا  شیرق و 

وا هک  دنتساوخ  ترضح  زا  یهورگ  .داد  یم  شوگ  نانآ  نانخس  هب  تشاد و  روضح  سلجم  نیا  رد  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
.دیوگب ینخس  زین 

هراشا ریدغ  ثیدح  هب  ماما  هاگنآ  .دنداد  یهاوگ  شراتفگ  یتسرد  رب  نارضاح  درمـشرب و  ار  شبقانم  قباوس و  زا  يا  هراپ  ترـضح 
: دومرف درک و 

: لاق مث  هیالولاب  یل  يدانف  مخ  ریدغ  موی  یناعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نأ  نورقتفا  »

»؟ بئاغلا مکنم  دهاشلا  غلبیل 

: اولاق

(5  ) .معن مهللا 

نارضاح دومرف  درک و  غالبا  مدرم  هب  ار  متیالو  تساوخ ، ارم  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیراد  لوبق  ایآ 
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؟ دنناسرب نابیاغ  ار  بلطم  نیا  دیاب 

: دنتفگ نارضاح 

.يرآ

لمج گنج  نادیم  رد 

هب تفریذـپ و  زین  هحلط  .دـنک  رادـید  يو  اب  ات  داد  مایپ  هحلط  هب  رگید  یتجح  مامتا  يارب  ترـضح  لـمج ، گـنج  عورـش  زا  لـبق   5
.تفاتش مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  روضح 

: دومرف يو  هب  ترضح 

: لوقی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  له  هللا  کتدشن  »

»؟ هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  »

: لاق

»؟ ینلتاقت ملف   » مالسلا هیلع  لاق  .معن 

: لاق

(6  ) .رکذا مل 

: دومرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هک  يدینش  ایآ  مهد ، یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت 

دنک یم  ینمشد  وا  اب  سک  ره  رادب و  تسود  دراد  تسود  ار  وا  سک  ره  ایادخ  تسوا ، يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  سک  ره  »
»؟ رادب نمشد 

: تفگ هحلط 

.ما هدینش  يرآ 

: دومرف ترضح 

؟ یگنج یم  نم  اب  ارچ  سپ 

هحلط

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 276 

http://www.ghaemiyeh.com


: داد باوج 

.مدوب هدرک  شومارف 

نیفص هنحص  رد 

ترـضح و نیب  حالطـصا  هب  ات  دندیـسر  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  روضح  هب  هیواعم  ياه  هداتـسرف  هک  یماگنه  نیفـص ، گنج  رد   6
: دومرف درک و  داریا  يا  هبطخ  ترضح  دنزاس ، رارقرب  حلص  هیواعم 

: هللا لوق  یف  هللا  مک  دشنأ  »

: هلوق و  ( 7 ( ) مکنم رمألا  یلوأ  لوسرلا و  اوعیطأ  هللا و  اوعیطأ  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  )

: لاق مث  ( 8 ( ) نوعکار مه  هاکزلا و  نوتؤی  هالصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنإ  )

: سانلا لاقف  ( 9 (، ) هجیلو نینمؤملا  هلوسر و ال  هللا و ال  نود  نم  اوذختی  مل  (و 

؟ مهعیمجل ماع  مأ  نینمؤملا  ضعبل  صاخأ  هللا ، لوسر  ای 

مهتاکز و مهمایص و  مهتالص و  نم  مهل  رسف  ام  هیالولا  نم  مهل  رسفی  نأ  تایالا و  تلزن  نمیف  مهملعی  نأ  هلوسر  لج  زع و  هللا  رمأف 
: لاق مخ و  ریدغب  ینبصنف  .مهجح 

هالـصلاب يدان  مث  یلع » ای  مق  ینبذغی ، وأ  اهنغلبأل  یندعوأف  ینوبذکم ، سانلا  نأ  تننظ  يردـص و  اهب  قاض  هلاسرب  ینلـسرا  هللا  نإ  »
: لاق مث  رهظلا  مه  هب  یلصف  هعامج 

هالاو و نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  الأ  مهـسفنأ ، نم  مه  هب  یلوأ  نینمؤملا و  یلوم  انأ  يالوم و  هللا  نإ  ساـنلا ، اـهیا  »
: لاقف یسرافلا  ناملس  هیلإ  ماقف  .هلذخ » نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  و  هاداع ، نم  داع 

؟ اذامک هئالو  هللا  لوسر  ای 

: لاقف

: یلاعت كرابت و  هللا  لزنأ  و  .هسفن » نم  هب  یلوأ  یلعف  هسفن  نم  هب  یلوا  تنک  نم  یتیالوک ، هئالو  »

(11 ( …« ) 10 ( ) انید مالسإلا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتأ  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  )

بحاص « » دـینک يوریپ  دوخ  رما  نابحاص  ربمایپ و  ادـخ و  زا  نانمؤم ، يا  : » تایآ نیا  هراـبرد ي  مهد ، یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  اـمش 
رایتخا
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نانمؤم ربمایپ و  ادخ ، زا  ریغ   » و دهد » یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  هتشاد ، اپ  هب  ار  زامن  هک  تسا  یسک  شربمایپ و  ادخ و  امـش  یلو  و 
« .دیدرواین رامش  هب  یمیمص  تسود  ار 

: دندرک لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدرم 

؟ دوش یم  لماش  ار  نانآ  همه  ای  تساهنآ  زا  یضعب  تایآ  نیا  رد  نانمؤم »  » زا دارم  ایآ 

ریسفت اهنآ  يارب  ار  تیالو  تسا و  هدش  لزان  یسک  هچ  هرابرد ي  تایآ  نیا  هک  دنامهفب  نانآ  هب  ات  داد  روتسد  شربمایپ  هب  دنوادخ 
.درک ریسفت  ار  جح  تاکز و  هزور ، زامن ، هکنانچ  دنک 

: دومرف درک و  بوصنم  تفالخ  هب  ارم  مخ  ریدغ  رد  ادخ ، رما  لاثتما  يارب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یلو درک ؛ دـنهاوخ  بیذـکت  ارم  مدرم  منک  یم  ناـمگ  هدـمآ ، راـشف  هب  نآ  زا  ما  هنیـس  هک  تسا  هداتـسرف  یتلاـسر  هب  ارم  دـنوادخ  »
: دومرف درک و  دیدهت  ارم  دنوادخ 

نانآ اب  ار  رهظ  زامن  و  دناوخ ، ارف  تعامج  زامن  يارب  ار  مدرم  سپس  زیخرب .» یلع  يا  .دنک  یم  باذع  ارم  هنرگو  مناسرب  ار  مایپ  نیا 
: دومرف دناوخ و 

وا يالوم  نم  هک  ره  دینادب  تسا ، رتشیب  نانآ  دوخ  زا  نینمؤم  رب  مرایتخا  منینمؤم و  يالوم  نم  تسا ، نم  يالوم  دـنوادخ  مدرم ، يا 
سک ره  رادب ، نمشد  دراد  نمشد  ار  یلع  هک  نآ  رادب و  تسود  دراد  تسود  ار  یلع  هک  ره  ادنوادخ ، .تسوا  يالوم  یلع  متـسه 

.نک راوخ  دنکن  يرای  ار  یلع  هک  ره  نک و  يرای  دنک  يرای  ار  یلع 

: تفگ تساخرب و  یسراف  ناملس  اجنیا  رد 

؟ تسا هنوگچ  مدرم  رب  وا  رایتخا  تیالو و  هللا ، لوسر  ای 

: دومرف ترضح 

دوخ زا  وا  هب  نم  رایتخا  سک  ره  تسا ، نم  تارایتخا  دننام  وا  تارایتخا 
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: دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  تسا و  رتشیب  شدوخ  زا  وا  رب  شرایتخا  مه  یلع  هدوب ، رتشیب  وا 

.دشاب امش  نید  مالسا  هک  مدش  یضار  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  مدرک ، لماک  ار  امش  نید  زورما 

هفوک دجسم  رد 

ریدغ ثیدح  هتشاد ، روضح  مخ  ریدغ  رد  سک  ره  هک ، دومرف  درک و  عمج  هفوک  دجسم  رد  ار  مدرم  اهراب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما   7
.دهد تداهش  دزیخرب و  تسا  هدینش  مرکا  ربمایپ  نابز  زا  ار 

تداهـش هدرک ، تباجا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باحـصا  ناـگرزب  زا  یعمج  هدرک ، ناـیب  ار  يا  هتـساوخ  نینچ  ترـضح  راـب  ره 
.میا هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  نخس  نیا  مخ  ریدغ  رد  ام  هک ، دنداد 

.دبلط یم  یباتک  نآ  عبانم  يروآ  درگ  یقارغا  چیه  یب  هک ، تسا  عونتم  هدرتسگ و  نانچ  ترضح  تاداهشتسا  زا  شخب  نیا 

: دنک یم  لقن  نینچ  ار  ترضح  ياه  ییوج  هاوگ  زا  یکی  ناتساد  دوخ  دنسم  رد  لبنح  نب  دمحا 

: دومرف دروآ و  درگ  هفوک ) نیدایم  زا  یکی   ) هبحر رد  ار  مدرم  هنع  هللا  یضر  یلع 

« .ماق امل  عمس  ام  مخ  ریدغ  موی  لوقی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  عمس  ملسم  ئرما  لک  هللا  دشنأ  »

دزیخرب و تسا  هدینـش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  راـتفگ  مخ  ریدـغ  زور  رد  هک  یناملـسم  ره  مـهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هـب 
.دهد تداهش 

: دیازفا یم  لبنح  نب  دمحا 

مرکا ربمایپ  دنداد  تداهش  هتساخرب ، مدرم  زا  يرایسب  هک  دنک  یم  لقن  میعنوبا  یلو  دنتساخرب  مدرم  زا  نت  یـس  لیفطلا  یبا  هتفگ  هب 
هک دندرک  هدهاشم  دوب ، هتفرگ  ار  یلع  ترضح  تسد  هک  یلاح  رد  مخ  ریدغ  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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: دومرف یم 

»؟ مرتراوازس نانآ  دوخ  زا  نینمؤم  هب  نم  هک  دیناد  یم  ایآ  »

: دنتشاد هضرع  باوج  رد  مدرم 

: دومرف هاگنآ  .ادخ  لوسر  يا  تسا ، نینچ  يرآ 

.شاب نمشد  يو  نمشد  اب  رادب و  تسود  ار  يو  رادتسود  ایادخ ، .تسوا  يالوم  یلع  متسه  وا  يالوم  نم  سک  ره  »

: دیوگ یم  تسا ، ثیدح  نیا  يوار  هک  لیفطلا  یبا 

نب دیز  تاقالم  هب  مدرب ، یم  رس  هب  دیدرت  رد  دوب و  لکـشم  میارب  ثیدح  نیا  شریذپ  هک  یلاح  رد  .مدش  جراخ  مدرم  عمج  زا  نم 
: تفگ مقرا  نب  دیز  .متشاذگ  نایم  رد  يو  اب  مدوب  هدینش  هدید و  زور  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هچنآ  متفر و  مقرا 

(12 «. ) ما هدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  بلاطم  نآ  همه  دوخ  نم  .يا  هدینش  هک  تسا  نامه  قح 

هفوک نادیم  رد 

نآ رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  راتفگ  ریدغ و  هعقاو  هب  درک ، داریا  هفوک  هبحر  رد  هک  يا ، هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   8
نداد یهاوگ  زا  هدرک ، هشیپ  یـشیدنا  تحلـصم  تشاد ، روضح  ریدـغ  رد  هک  کلام ، نب  سنا  لفحم  نیا  رد  یلو  .تسج  کـسمت 

.دز زابرس 

: دنک یم  لقن  نینچ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

: لاقف هفوکلاب ، هبحرلا  یف  هللا  سانلا  دشان  مالسلا  هیلع  ایلع  نأ  روهشملا  »

: عادولا هجح  نم  فرصنم  وه  یل و  لوقی  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  عمس  الجر  هللا  مکدشنأ 

.کلذب اودهشف  لاجر  ماقف  هاداع ، نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 

: کلام نب  سنال  مالسلا  هیلع  لاقف 

.؟ کلاب امف  اهترضح  دقل  »

: لاقف

.رکذا امم  رثکا  هاسنأ  ام  راص  ینس و  تربک  نینمؤملاریما  ای 
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: هل مالسلا ]  هیلع  یلع   ] لاقف

(13 «. ) صربلا هباصأ  یتح  تام  امف  .همامعلا  اهیراوت  ءاضیب ال  اهب  هللا  کبرضف  ابذاک  تنک  نا 

یلع هک  تسا  روهشم 
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: تفگ داد و  دنگوس  ار  مدرم  هفوک  هبحر  رد  مالسلا  هیلع 

هرابرد ي هک  دینش  ترضح  نآ  زا  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشگزاب  رد  سک  ره  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب 
: دومرف نم 

.دـنداد یهاوگ  دنتـساخرب و  ینادرم  .دـهد  یهاوگ  دزیخرب و  هاداع » نم  داـع  هـالاو و  نم  لاو  مهللا  هـالوم ، یلعف  هـالوم  تنک  نم  »
: دومرف کلام  نب  سنا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  سپس 

؟]  یهد یمن  یهاوگ  هک   ] تسا هدش  هچ  یتشاد ، روضح  زور  نآ  زین  وت 

: تفگ سنا 

.مراد دای  هب  هک  تسا  ییاه  زیچ  زا  شیب  ما  هدرک  شومارف  هچنآ  هدش و  دایز  نم  نس  نینمؤملاریما ، ای 

: دومرف ترضح 

.دزاسن ناهنپ  ار  نآ  زین  همامع  یتح  هک  دنک  التبم  يدیفس  نانچ  هب  ار  وت  دنوادخ  یشاب ، وگغورد  رگا 

.دش یسیپ  هب  التبم  دریمب  هکنآ  زا  لبق  سنا  سپ 

هفوک دجسم  رد 

مقرا نب  دیز  .تسج  کسمت  زور  نآ  رد  ادخ  لوسر  نخس  ریدغ و  هعقاو  هب  زین  هفوک  دجسم  رد  اهراب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح   9
: دنک یم  لقن  نینچ 

: لاقف دجسملا  یف  سانلا  مالسلا  هیلع  یلع  دشن  »

: لوقی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  عمس  الجر  هللا  دشنأ 

بناجلا نم  هتـس  نمیألا و  بناجلا  نم  هتـس  ایردـب ، رـشع  انثا  ماقف  .هاداع  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 
(14 «. ) يرصبب هللا  بهذف  هتمتکف ، کلذ  عمس  نمیف  انا  تنک  کلذب و  اودهشف  رسیألا ،

: دومرف داد و  دنگوس  دجسم  رد  ار  مدرم  مالسلا  هیلع  یلع 

: دومرف هک  دینش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راتفگ  هک  ره  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب 

دراد نمـشد  ار  وا  هک  ره  رادـب و  تسود  دراد  تسود  ار  وا  هک  ره  ایادـخ  تسوا ، يـالوم  یلع  میوا  ياورناـمرف  ـالوم و  نم  هک  ره 
دزیخرب راد ؛ نمشد 
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.دهد یهاوگ  و 

زا زین  نم  .دـنداد  یهاوگ  نادـب  دنتـساخرب و  پچ ، تمـس  زا  نت  شـش  تسار و  تمـس  زا  نت  شـش  ردـب ، لها  زا  نت  هدزاود  سپ 
دنوادـخ مدرک و  يراد  دوخ  یهاوگ  زا  زور  نآ  یلو  مدوب ، هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  ار  نخـس  نیا  هک  مدوـب  یناـسک 

.تفرگ نم  زا  ار  ییانیب 

.دیبلط یم  شزرمآ  ادخ  زا  درک و  یم  ینامیشپ  راهظا  دروخ ، یم  سوسفا  دوب  هدادن  هک  یتداهش  يارب  وا  ناراگن  خیرات  هتشون  هب 

ناورهن گنج  زا  سپ 

هک ار  هفوک  ناـگرزب  زا  رفن  هد  تشون و  دوخ  نایعیـش  هب  باـطخ  يا  هماـن  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـنمؤمریما  ناورهن  گـنج  زا  سپ   10
.دوش تئارق  مدرم  يارب  همان  نیا  اهنآ  روضح  رد  هعمج  ره  ات  درک  رومأم  دندوب ، دامتعا  دروم 

: دیامرف یم  دنک و  یم  لالدتسا  دوخ  تیالو  قح  رب  همان  نیا  زا  یشخب  رد  ترضح 

: لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  یبن  نأ  شیرق ، نود  نم  رمألا  اذه  یلو  ینأ  یتجح  امنا  «و 

، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل  ناکف  قرلا ، نم  اهقتعأ  و  رانلا ، نم  باقرلا  قتعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ءاجف  قتعأ » نمل  ءالولا  »
یلع مشاه  ینبل  زاج  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلاب  اهیلع  اهلـضف  نم  شیرقل  زاج  امف  هل ، ناک  ام  هدـعب  یل  ناـک  و  همـألا ، هذـه  ءـالو 

شیرق یعدت  نأ  الا  هالوم ،» یلعف  هالوم  تنک  نم   » مخ ریدغ  موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لوقی  مشاه  ینب  یلع  یل  زاج  و  شیرق ،
(15  …« ) کلذ اولوقیلف  اوءاش  نإف  .هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ریغب  برعلا  یلع  اهلضف 

هیلع هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  نیا  شیرق ، ریاس  هن  مرما  یلو  نم  هکنیا  رب  نم  لیلد 
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: دومرف هلآ  و 

دازآ منهج  شتآ  یگدنب و  دـیق  زا  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نوچ  و  تسا ؛ هدرک  دازآ  هک  تسا  یـسک  يارب  تیالو 
دراد تما  ریاس  رب  شیرق  هک  یتلیضف  ره  اریز  تسا ؛ نم  نآ  زا  وا  تیالو  نامه  ترضح ، نآ  زا  دعب  .دراد  تیالو  تما  رب  سپ  درک 

تلیضف نامه  نم  و  دراد ؛ رتراکشآ  یتلیضف  شیرق  رب  مشاه  ینب  رایعم ] نیا  هب  هجوت  اب   ] تسا و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ببس  هب 
: دومرف مخ  ریدغ  زور  رد  ادخ  لوسر  اریز  مراد ، مشاه  ینب  رب  ار 

یم رگا  سپ  دراد ، يرترب  برع  رب  ربمایپ  هب  باستنا  زج  یلیلد  هب  دـنک  اـعدا  شیرق  هکنآ  رگم  .هـالوم » یلع  اذـهف  هـالوم  تنک  نم  »
 … دنیوگب دنیوگب ، نینچ  دنهاوخ 

رکذ تسا ، هدرک  دانتـسا  ریدغ  ثیدـح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  يدراوم  هیقب  تسرهف  ثحب ، لیمکت  يارب  هلاقم  نایاپ  رد 
: دوش یم 

رگید دراوم 

رد هک  تسا  يا  هبطخ  تسا ، هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  نآ  تمظع  مخ و  ریدغ  نوماریپ  هک  یمالک ، نیرت  ینالوط   1
.تسا هدش  داریا  هفوک  رد  دوب  فداصم  مخ  ریدغ  درگلاس  اب  هک  يا  هعمج 

نآ راونالاراحب  دلج 97  رد  یسلجم  همالع  تسا و  هدروآ  لماک  روط  هب  ار  هبطخ  نیا  دجهتملا  حابصم  هحفص 752  رد  یسوط  خیش 
.دنک یم  لقن  سوواط  نب  دیس  رئازلا » حابصم   » زا ار 

ياهباتک .تسا  هدرک  حیرـصت  ریدغ  ثیدح  هب  داتـسرف ، هیواعم  يارب  مظن  بلاق  رد  هک  يا ، همان  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما   2
: دوش یم  هدید  اهنآ  رد  تایبا  نیا  هک  تسا  یعبانم  زا  یشخب  ریز 

ص 15 یکلاملا ، غابصلا  نبا  همهملا ، لوصفلا   1

ص 103 يزوجلا ، نبا  صاوخلا ، هرکذت   2

ج 1، ینیومح ، نیطمسلا ، دئاوف   3
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ص 427

ص 70 ج 2 ، دیفم ، خیش  هراتخملا ، لوصفلا   4

ص 429 ج 1 ، یسربط ، جاجتحالا ،  5

هب شیوخ  تیناقح  تابثا  يارب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا ، هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  ییابیز  رایـسب  راعـشا  نینچمه   3
هب بوسنم  ناوـید  هحفـص 540  یفنح ، يزودـنق  هدوملا  عیبانی  هحفـص 78  رد  راعـشا  نیا  .تسا  هتـسج  کسمت  مخ  ریدغ  ثیدـح 

.تسا هدش  لقن  ریدغلا  مود  دلج  هحفص 32  نینمؤملاریما و 

هبطخ دنتشاد ، روضح  یلجبلا  دلاخ  سیق و  نب  ثعشا  بزاع ، نب  ءارب  کلام ، نب  سنا  هک  یسلجم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح   4
یـسایس تاظحالم  رطاخ  هب  نت  راهچ  ره  یلو  .دنهد  یهاوگ  ریدغ  ثیدح  یتسرد  رب  هک  تساوخ  نت  راهچ  نیا  زا  درک و  داریا  يا 

.دندرک يراد  دوخ  تداهش  يادا  زا 

نیا زا  دوخ  یلاما »  » و لاصخلا »  » ياهباتک رد  هر )  ) قودص خیش  .دیـسر  تباجا  هب  هک  درک  ییاعد  اهنآ  کی  ره  هرابرد ي  ترـضح 
.تسا هدش  لقن  زین  راونالاراحب  دلج 31 و  بلاط ج 2 و  یبا  لآ  بقانم  مود ، دلج  رد  بلطم  نیا  .تسا  هدرک  دای  هعقاو 

.تسا هدمآ  رایسب  ربتعم  عبانم  رد  دندرک  نامتک  ار  ریدغ  ثیدح  هک  یناسک  هرابرد ي  ترضح  نیرفن  ناتساد   5

.دنوش یم  هدرمش  هعقاو  نیا  تایاور  زا  یشخب  هیاهنلا  هیادبلا و  و  دمحا ، دنسم  هباغلادسا ، فارشالا ، باسنا 

زین مخ  ریدغ  هثداح  زا  اهنآ  نمـض  رد  هدرک ، نایب  ار  دوخ  هژیو  تلیـضف  داتفه  ینالوط  یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریمأ   6
.تسا هدروآ  لاصخ  باتک  مود  دلج  رد  هر )  ) قودص خیش  ار  تیاور  نیا  .تسا  هتفگ  نخس 

یلع نابز  زا  زور  نآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نانخس  ریدغ و  هثداح  یفطصملا  هراشب  باتک  هحفص 166  رد  نینچمه   7
مالسلا هیلع 
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.تسا هدش  لقن 

ینالوط اتبسن  يا  هبطخ  هار ، نیب  لزانم  زا  یکی  رد  هیواعم ، اب  گنج  يارب  ماش  يوس  هب  تمیزع  ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح   8
.درک توعد  دوخ  زا  تعاطا  هب  ار  مدرم  تسج و  دانتـسا  ریدغ  ثیدح  هب  ادخ  هار  رد  داهج  هب  شنارای  قیوشت  نمـض  وا  درک ، داریا 

دلج 32 و رد  راونالاراحب  یسلجم  همالع  جاجتحالا و  لوا  دلج  رد  یسربط  داشرا ، باتک  لوا  دلج  رد  هر )  ) دیفم خیش  ار  هبطخ  نیا 
.دنا هدرک  لقن   34

هک تسا  يدراوم  زا  ریدـغ ، زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هلیـسو  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ندـش  ممعم  هیـضق   9
.تسا هدرک  لقن  ار  ترضح  مالک  نیا  همهملا » لوصفلا   » رد یکلام  غابص  نبا  .تسا  هدرک  تبحص  مخ  ریدغ  نوماریپ  ترضح 

.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  هک  درب  مان  تنس  لها  رگید  عبنم  نیدنچ  زا  ریدغلا  لوا  دلج  رد  ینیما  همالع 

: تفگ هک  یسک  لاؤس  باوج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   10

.دنک یم  هراشا  دوخ  تیالو  بوجو  ریدغ و  هثداح  هب  دینک ، نایب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نابز  زا  ار  دوخ  تلیضف  نیرتمهم 
نیا عبانم  زا  زین  راونالاراحب  ملهچ  دلج  سیق و  نب  میلس  باتک  .تسا  هدرک  لقن  جاجتحا  باتک  لوا  دلج  رد  یسربط  ار  تیاور  نیا 

.دوش یم  هدرمش  ثیدح 

نومزآ زا  هدرک ، نایب  ار  ریدغ  ثیدح  بعصتسم ،» بعص  تیبلا  لهأ  انثیدح  نا   » ثیدح حیضوت  رد  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح   11
.دوش یم  هدید  راونالاراحب  دلج 25  زین  یفوک و  تارف  ریسفت  هحفص 55  رد  تیاور  نیا  .تسا  هتفگ  نخس  ریسم  نیا  رد  نانمؤم 

یلع نابز  زا  ار  ریدغ  ثیدح  فلتخم  قرط  هب  قشمد  خیرات  مود  دلج  رد  یعفاش  رکاسع  نبا   12
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هیاهنلا هیادبلا و  مجنپ  دلج  رد  ریثک  نبا  بقانملا ،»  » باتک هحفص 21  رد  یعفاش  یلزاغم  نبا  نینچمه  .تسا  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع 
.دنا هدرک  لقن  ار  ترضح  نانخس  دیاوزلا  عمجم  مهن  دلج  رد  یمثیه  و 

تـسد هب  ون  یتایح  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هبیط  تایح  همـشچرس  زا  میبای و  هار  تیالو  میرح  هب  ریدـغ  رون  وترپ  رد  هکنآ  دـیما  هب 
.میروآ

اهتشون یپ 

ص 184 ج 1 ، یسربط ، جاجتحا   1

ص 29 30 هسایسلا ، همامالا و 

ص 185 ج 28 ، راونالا ، راحب 

.هدئام 3  2

ص 27 ج 8 ، یفاکلا ، نم  هضورلا   3

ص 114 یلزاغملا ، نبا  بقانم   4

ص 222 یمزراوخلا ، بقانم 

ص 333 یسوط ، خیش  یلاما ،

ص 546 نامه ،

ص 555 نامه ،

ص 333 و 213 ج 1 ، یسربط ، جاجتحالا ،

؟ هدنسیون ص 423 ؛ نیقیلا ، فشک 

؟ هدنسیون ص 315 ؛ ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف 

؛؟ هدنسیون ص 259  ج 2 ، بولقلا ، داشرا 

ص 641 ثیدح 11 ، سیق ، نب  میلس  باتک   5

ص 312 ج 1 ، نیطمسلا ، دئاوف 
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ص 163 ج 1 ، ریدغلا ،

ص 182 یمزراوخلا ، بقانم   6

ص 371 ج 3 ، مکاح ، كردتسم 

ص 373 ج 2 ، بهذلا ، جورم 

ص 73 يزوجلا ، نبا  صاوخلا ، هرکذت 

ص 107 ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم 

59 ءاسنلا .،  7

55 هدئاملا .،  8

16 هبوتلا .،  9

3 هدئاملا .،  10

ص 758 سیق ، نب  میلس  باتک   11

ص 195 ج 1 ، ریدغلا ،

ص 341 ج 1 ، یسربط ، جاجتحا 

ص 314 ج 1 ، نیطمسلا ، دئارف 

ص 274 ج 1 ، نیدلا ، لامک 

ص 147 ج 33 ، راونالاراحب ،

ص 370 ج 4 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم   12

ص ج 19 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرـش  تسا 13  هدش  لقن  فلتخم  تارابع  اب  ینـس  هعیـش و  باتک  اهدص  رد  ثیدح  نیا 
217

ص 580 هبیتق ، نبا  فراعملا ،
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ص 156 ج 2 ، يرذالب ، فارشالا ، باسنا 

ص 26 ج 5 ، ءایلوالا ، هیلح 

ص 351 ج 1 ، دیفم ، خیش  داشرالا ،

همالع نیقیلا ، فشک 
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ص 110 یلح ،

ص 193 ج 1 ، ریدغلا ،

ص 352 ج 1 ، دیفم ، خیش  داشرالا ،  14

ص 74 ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش 

ص 106 ج 9 ، دیاوزلا ، عمجم 

ص 23 یعفاش ، یلزاغم  یبأ  بقانم ،

هدمعلا ص 110،

ص 167 ج 1 ، ریدغلا ،

ص 246 سوواط ، نب  دیس  هجحملا ، فشک   15

لصف 2 همئالا ، بیتاکم  یف  همکحلا  نداعم 

ص 7 ج 30 ، راحب ،

ریدغ ثیداحا 

همدقم

هجح  » ادـعب لاس ، نآ  دـندناسر و  نایاپ  هب  ار  جـح  مسارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هارمه  ناناملـسم  هک  ترجه  مهد  لاـس 
.دیدرگ هنیدم  مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تفرگ ، مان  عادولا »

رد یحو  نیما  دیسر  تسا ، جاجح  تاقیم  هک  هفحج  یلیم  هس  رد  غبار »  » نیمزرس هب  ناوراک  هک  یماگنه  .دش  رداص  تکرح  نامرف 
.دمآ دورف  مخ » ریدغ   » مان هب  یناکم 

يا هک  دـش  لزان  سانلا .» نم  کمـصعی  هللاو  هتلاسر  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کـبر و  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی   » هیآ ي
دنوادخ يا و  هدرکن  لیمکت  ار  دوخ  تلاسر  ینکن ، ار  راک  نیا  رگا  .نک  غالبا  مدرم  هب  هدـش ، هداتـسرف  ادـخ  فرط  زا  هچنآ  ربمایپ ،

رهظ تقو  .دنداتـسیا  مدرم  همه  .دش  رداص  ناکم  نآ  رد  فقوت  روتـسد  هیآ  هدئام ، هروس  .درک  دـهاوخ  ظفح  مدرم  دـنزگ  زا  ار  وت 
.دوب مرگ  تدش  هب  اوه ،

هطقن يور  رب  دـندوب ، هتفرگ  ار  وا  رود  مدرم  هک  یلاح  رد  سپـس  دـناوخ  تعامج  اب  ار  رهظ  زاـمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
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: دومرف سپس  دناوخ و  هبطخ  اسر  يادص  اب  تفرگ و  رارق  دش ، اپ  رب  نارتش  زاهج  زا  هک  يدنلب 

ملوؤسم و نم  مورب  امش  نایم  زا  میوگ و  کیبل  ار  قح  توعد  نم  تسا  کیدزن  مدرم  »
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«. دیلوؤسم مه  امش 

: دومرف درک و  نایب  اهبنارگ  یبلاطم  سپس 

ادـج مه  زا  زگره  ود  نیا  نم ، تیب  لها  ترتع و  يرگید  ادـخ و  باتک  یکی  مدراذـگ ، تناما  هب  امـش  نایم  رد  سیفن  زیچ  ود  نم  »
«. دیوش یم  كاله  هک  دیزرون  یهاتوک  اهنآ  هب  لمع  رد  دیریگن و  یشیپ  نم  ترتع  نآرق و  رب  مدرم  .دنوشن 

: دومرف سپس  دومن ، یفرعم  مدرم  همه  هب  درک و  دنلب  ار  وا  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  ماگنه  نیا  رد 

؟ تسیک نانآ  دوخ  زا  نانمؤم  رب  رتراوازس  »

: دنتفگ یگمه 

«. دنرتاناد وا  ربمایپ  ادخ و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

«. مرتراوازس یلوا و  ناشدوخ  زا  اهنآ  رب  نم  منانمؤم و  يالوم  نم ، نم و  يالوم  ادخ ، »

: دومرف دعب 

 …« هاداع و نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  »

هک یناسک  رادـب و  تسود  دـنراد ، تسود  ار  یلع  هک  ار  یناسک  ادـنوادخ  تسوا ، يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  سکره  مدرم  يا  »
 …« راد و نمشد  دنراد ، نمشد  ار  وا 

هسامح هنادواج و  مالـسا  خیرات  رد  زور  نآ  دومرف و  لزان  ار  مکنید »…  مکل  تلمکا  مویلا   » هیآ ي دش و  لزان  یحو  هتـشرف  سپس 
.دش زاس 

تماهـش و تعاجـش و  تداـشر و  زور  توـخا ، زور  تیاـصو ، زور  تماـما ، زور  تیـالو ، زور  دـیواج ، هساـمح  زور  ریدـغ ، يرآ 
رورس و زور  تینهت ، کیربت و  زور  یناسر ، مایپ  زور  يرازگرکـش ، زور  تمعن ، زور  .دش  هتخانـش  تحارـص  تیاضر و  تظافح و 
هار و یفرعم  زور  ناطیـش ، ندنار  زور  قح ، نایب  نید و  لیمکت  زور  قاثیم ، دـیدجت  نامیپ و  دـهع و  زور  نداتـسرف ، هیدـه  يداش و 

نآرق مالسا و  زور  هصالخ  تسود و  يراودیما  نمشد و  سأی  زور  نومزآ ، زور  ربهر ،
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.دنیوگ یم  کیربت  رگیدمه  هب  دنراد و  یم  یمارگ  ار  نآ  مالسا  شخب  تایح  بتکم  یعقاو  ناوریپ  هک  يزور  ترتع ، و 

نایناریا ام  هک  یمـسارم  هیبش  دنتـشاد ، يا  هژیو  مسارم  زور  نآ  رد  دنتفرگ و  یم  نشج  ار  زور  نآ  همئا : هک  دـیآ  یم  رب  ثیداحا  زا 
.میراد زورون  دیع  رد  زورما 

تمدخ رد  هژیو  دارفا  زا  یهورگ  دید  .دیـسر  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  روضح  هب  ریدغ  زور  هدش : لقن  یـسوط  دـمحم  نب  ضایف  زا 
يایادـه رتشگنا و  شفک و  سابل و  اذـغ و  نانآ  لزنم  هب  تشادـهگن و  شا  هناخ  رد  راطفا  يارب  ار  ناـنآ  ماـما  هک  دنتـسه  ترـضح 

.درک یم  يروآدای  نانآ  يارب  ار  زور  نآ  لئاضف  دوب و  هدش  ضوع  الماک  وا  نایفارطا  وا و  عضو  زور  نآ  داتسرف و  رگید 

.( ح 8 ، 112 : 97 راونالا ، راحب  )

: تسا يرگید  ثیدح  رد 

: دومرف دناوخ و  یلصفم  هبطخ  مالسلا  هیلع  ماما  .داتفا  زور  کی  هب  ریدغ  دیع  هعمج و  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  ياهزور  زا  يزور 

هداوناخ رب  دتسرف و  تمحر  امش  رب  يادخ  دیورب  دیدرگ ، یم  رب  ناتیاه  هناخ  هب  یگمه  امش  دسر و  یم  نایاپ  هب  نونکا  عمجم  نیا  »
.دینک یکین  دوخ  ناردارب  هب  دیریگ و  خارف  دوخ 

ادخ ات  دـینک  ییوکین  .دـنک  ناتکمک  ادـخ  ات  دـیوش  دـحتم  .دـیرازگ  ساپـس  تسا ، هدیـشخب  ار  امـش  هک  تمعن  نیا  رب  ار  دـنوادخ 
.دیتسرف هیده  ار  رگیدکی  دادادخ ، ياهتمعن  زا  .دنک  رادیاپ  ار  ناتیتسود 

.دهد شاداپ  اهدیع  رگید  ربارب  نیدنچ  زور  نیا  رد  دنوادخ 

.داـیز ار  رمع  دـنک و  رایـسب  ار  لاـم  زور  نیا  رد  ندرک  ییوکین  .تفاـی  دـیهاوخن  رگید  ریدـغ )  ) زور نیا  رد  زج  شاداـپ  هنوـگ  نیا 
لام زا  نادناخ  ناردارب و  هب  زور  نیا  رد  .وا  ینابرهم  دوش و  ادخ  تمحر  ثعاب  ندرک  ینابرهم 
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رب ار  ادخ  و  دینک ، ینامداش  دیدیـسر ، رگیدـکی  هب  نوچ  .دـیراد  نادـنخ  هرهچ  هراومه  .دـیناوتب  هک  هزادـنا  ره  دیـشخبب ، هداد  ادـخ 
ناتناتسدریز دوخ و  كاروخ ، دروخ و  رد  دینک  رایـسب  یکین  تسامـش ، هب  ناشدیما  هک  نانآ  هب  دیورب و  .دیئوگ  ساپـس  شیاهتمعن 

رازه دص  زور ، نیا  رد  مهرد  کی  شاداپ  هک  دیزاس ، یلمع  دـیراد  ییاناوت  هک  ییاج  ات  ار  تاواسم  یناسکی و  نیا  .دیـشاب  ناسکی 
.تسادخ تسد  هب  تکرب  تسا و  مهرد 

زاـین زور ، نـیا  رد  یـسک  رگا  .هداـهن  گرزب  سب  یـشاداپ  نآ  ربارب  رد  تـسا و  هداد  رارق  بحتـسم  دـنوادخ  زین  ار  زور  نـیا  هزور 
هتـشاد هزور  ار  زور  نیا  هک  دشاب  نانچ  وا  شاداپ  دنک ، یبوخ  تبغر  لیم و  اب  تساوخرد و  انمت و  زا  شیپ  دروآرب  ار  دوخ  ناردارب 

.هدیناسر دادماب  هب  تدابع  اب  ار  نآ  بش  تسا و 

 … تسا هداد  يراطفا  ار  مدرم  هتسد  هتسد  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دهد ، يراطفا  يراد  هزور  هب  زور  نیا  رد  سکره  و 

کیربت رگیدـکی  هب  تسا  هدـش  ناتبیـصن  زور  نیا  رد  هک  ار  یتمعن  دـینک و  هحفاصم  مالـس ، هارمه  دیدیـسر  رگیدـکی  هب  هک  نیمه 
دـنور و نادنمتـسم  غارـس  هب  نارگناوـت  دـیاب  .دـناسرب  دینـشن ، دوـبن و  هک  نآ  هب  دینـش  دوـب و  هک  نآ  ار  نانخـس  نیا  دـیاب  .دـییوگ 

داتـسا زا  اجنیا  ات  تیاور  نیا  همجرت  «. ) تسا هدرک  رما  اهزیچ  نیا  هب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نافیعـض ، لابند  هب  نادـنمتردق 
زامن دـناوخ و  ار  هعمج  هبطخ  مالـسلا  هیلع  ماـما  دـعب  .تسا ) هدـش  هتفرگ  ص 71  ریدـغ ، هساـمح  زا  هک  تسا  یمیکح  اضردـمحم 

لزنم هب  شنایعیش  دنزرف و  اب  دعب  داد ، رارق  شدیع  زامن  ار  هعمج 
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دوخ هداون  اخ  فرط  هب  وا  يایاده  اب  زاین  یب  دنمزاین و  نایعیـش  نآ  دندوب و  هدرک  هدامآ  اذغ  هک  تشگرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
.دنتشگرب

.( 117 راونالا 97 : راحب  )

روط نآ  هزور  نیا  هداد و  رارق  دوخ  دیع  نیرتگرزب  ار  ریدغ  دیع  زور  ناریا  ناملسم  مدرم  هژیو  هب  نان  املسم  همه  هک  يزور  دیما  هب 
.دنرادب یمارگ  تسا ، نآ  هتسیاش  هتسیاب و  هک 

نآرق رد  ریدغ 

.انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا 

(3 : ) هدئام

امـش يارب  نید  ناوـنع  هب  ار  مالـسا  مدرک و  ماـمت  امـش  رب  ار  متمعن  مدـناسر و  لاـمک  دـح  هب  ار  امـش  نید  مخ ) ریدـغ  زور   ) زورما
.مدیدنسپ

بتکم رد  ریدغ  دیع  هاگیاج  لوا : لصف 

تیالو تفالخ و  دیع   1

: لاق دمحم  نب  دایز  يور 

: تلقف مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  یلع  تلخد 

؟ یحضالا رطفلا و  هعمجلا و  موی  ریغ  دیع  نیملسملل 

: لاق

736 دجهتملا : حابصم  .مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هیف  بصن  يذلا  مویلا  معن ،

: دیوگ دمحم  نب  دایز 

: متفگ مدش و  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب 

؟ دنراد هعمج  رطف و  دیع  نابرق و  دیع  زا  ریغ  يدیع  ناناملسم  ایآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 
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.درک بوصنم  تیالو ) تفالخ و  هب   ) ار مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  يزور  يرآ ،

تما دیع  نیرترب   2

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

هب نودتهی  یتمال ، املع  بلاط  یبا  نب  یلع  یخا  بصنب  هیف  هرکذ  یلاعت  هللا  ینرما  يذلا  مویلا  وه  یتما و  دایعا  لضفا  مخ  ریدـغ  موی 
.انید مالسالا  مهل  یضر  همعنلا و  هیف  یتما  یلع  متا  نیدلا و  هیف  هللا  لمکا  يذلا  مویلا  وه  يدعب و  نم 

.ح 8) ، 125 قودص : یلاما  )

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یبا نب  یلع  مردارب  زور  نآ  داد ؛ روتـسد  گرزب  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  نآ  تسا و  نم  تـما  ياهدـیع  نـیرترب  مـخ  ریدـغ  زور 
هک تسا  يزور  نآ  و  دـنوش ، تیادـه  وا  طسوت  مدرم  نم  زا  دـعب  ات  منک ، بوصنم  متما  هدـنامرف ) و   ) رادـمچرپ ناونع  هب  ار  بلاـط 

نید ناونع  هب  ار  مالسا  درک و  مامت  نم  تما  رب  ار  تمعن  لیمکت و  ار  نید  زور  نآ  رد  دنوادخ 
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.دیدنسپ نانآ  يارب 

ادخ گرزب  دیع   3

: لاق مالسلا  هیلع  قداصلا  نع 

ضرالا یف  دوهعملا و  دهعلا  موی  ءامـسلا  یف  همـسا  هتمرح و  فرع  مویلا و  اذه  یف  دـیعت  الا و  ایبن  هللا  ثعب  ام  و  ربکالا ، هللا  دـیع  وه 
.دوهشملا عمجلا  ذوخأملا و  قاثیملا  موی 

.ح 1 ، 224 : 5 هعیشلا ، لئاسو 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مان هتخانـش و  ار  نآ  تمظع  هتفرگ و  دیع  ار  زور  نیا  هکنیا  رگم  هدرکن ، ثوعبم  يربمایپ  ادخ  تسادخ ، گرزب  دیع  مخ  ریدغ  زور 
.تسا یناگمه  روضح  مکحم و  نامیپ  زور  نیمز ، رد  نامیپ و  دهع و  زور  نامسآ ، رد  زور  نیا 

تیالو دیع   4

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  یبال  لیق 

؟ هعمجلا نیدیعلا و  ریغ  دایعالا  نم  نینمؤملل 

: لاق

.مخ ریدغب  ءاسنلا  لاجرلا و  قانعا  یف  هیالولا  هللا  لوسر  هل  دقعف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  میقا  موی  اذه ، نم  مظعا  وه  ام  مهل  معن 

.ح 5) ، 325 : 7 هعیشلا ، لئاسو  )

: دش هتفگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 

؟ دنراد يرگید  دیع  هعمج  نابرق و  رطف و  دیع  زا  ریغ  نانمؤم  ایآ 

: دومرف

ادخ لوسر  دش و  هدرب  الاب  مخ  ریدغ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  يزور  نآ  دنراد و  مه  اهنیا  زا  رتگرزب  دیع  نانآ  يرآ ،
.داد رارق  نادرم  نانز و  ندرگ  رب  ار  تیالو  هلأسم 

تعیب دیدجت  زور   5

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 297 

http://www.ghaemiyeh.com


: یل لاقف  امئاص  هتدجوف  هجحلا  يذ  نم  رشع  نماثلا  موی  یف  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  یلع  تلخد  لاق  زیرح  نب  رامع  نع 

دهعلا و نم  مهیلع  ذـخأ  ام  مهل  ددـج  همعنلا و  مهیلع  ممت  نیدـلا و  هیف  مهل  لمکأ  نینمؤملا و  یلع  هتمرح  هللا  مظع  میظع  موی  اذـه 
.قاثیملا

737 دجهتملا : حابصم 

: دیوگ زیرح  نب  رامع 

: دومرف نم  هب  ماما  .متفای  هزور  ار  ترضح  نآ  مدیسر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هجحیذ  هام  مهدجه  زور 

زور زورما ،
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نامیپ دـهع و  دومن و  مامت  نانآ  رب  ار  تمعن  تخاس و  لماک  ار  نانمؤم  نید  زور  نآ  هداد و  تمظع  نآ  هب  دـنوادخ  تسا ، یگرزب 
.درک دیدجت  ار  یلبق 

ینامسآ دیع   6

: مالسلا هیلع  اضرلا  لاق 

: لاق مالسلا  هیلع  هیبا  نع  یبا ، ینثدح 

.ضرالا یف  هنم  رهشا  ءامسلا  یف  ریدغلا  موی  نإ 

(737 دجهتملا : حابصم  )

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا ) هیلع  قداص  ماما   ) شردپ زا  لقن  هب  مردپ 

.تسا نیمز  زا  رتروهشم  نامسآ  رد  ریدغ  زور 

ریظن یب  دیع   7

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 

و حارـصلا ، ماقملا  نم  حاصفالا  حاضیالا و  موی  وه  ججحلا و  تحـضو  جردلا و  تعفر  و  جرفلا ، عقو  هیف  نأشلا ، میظع  موی  اذـه  نإ 
(116 : 97 راونالاراحب ،  … ) دوهعملا دهعلا  موی  نیدلا و  لامک  موی 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

تفرگ و يدنلب  دندوب ) نآ  هتـسیاش  هک  یناسک   ) تلزنم هدیـسر و  شیاشگ  زور  نیا  رد  .تسا  یگرزب  سب  زور  ریدغ ) دیع   ) زورما
.تسا نامیپ  دهع و  زور  نید و  ندش  لماک  زور  زورما  دش و  هتفگ  نخس  تحارص  اب  كاپ  ماقم  زا  دش و  نشور  ادخ  ياه  ناهرب 

تکرب رپ  دیع   8

: مالسلا هیلع  قداصلا  نع 

یصحیال ام  هفرع  نمل  هللا  یطعا  ام  و  تارم …  رشع  موی  لک  یف  هکئالملا  مهتحفاصل  هتقیقحب  مویلا  اذه  لضف  سانلا  فرع  ول  هللاو 
.ددعب
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738 دجهتملا : حابصم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دـندرک و یم  هحفاـصم  ناـنآ  اـب  راـب  هد  يزور  ناگتـشرف  دنتخانــش ، یم  ار  ریدـغ » زور   » یعقاو تلیــضف  مدرم  رگا  مـسق  ادـخ  هـب 
.تسین شرامش  لباق  هتخانش ، ار  زور  نآ  هک  یسک  هب  ادخ  ياهششخب 

نازورف دیع   9

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 

.بکاوکلا نیب  رمقلاک  هعمجلا  موی  یحضالا و  رطفلا و  نیب  ریدغ  موی  و  … 

466 سوواط : نب  دیس  لابقا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مخ ریدغ  زور  … 
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.تسا ناگراتس  نایم  رد  هام  دننامه  هعمج  نابرق و  رطف و  دیع  ياهزور  نایم  رد 

یهلا دیع  راهچ  زا  یکی   10

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 

هعمجلا و موی  یحـضالا و  موی  رطفلا و  موی  اهردـخ : یلا  سورعلا  فزت  امک  لج  زع و  هللا  یلا  مایا  هعبرا  تفز  هماـیقلا  موی  ناـک  اذا 
.مخ ریدغ  موی 

466 سوواط : نب  دیس  لابقا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یم تعرس  هب  شا  هلجح  هب  سورع  هک  روطنامه  دنباتـش  یم  ادخ  يوس  هب  تعرـس  هب  زور  راهچ  دوش  اپ  رب  تمایق  زور  هک  یماگنه 
.دور

: زا دنترابع  اهزور  نآ 

.مخ ریدغ  زور  هعمج و  نابرق و  رطف و  دیع  زور 

ریدغ ياه  هتسیاب  اه و  هتسیاش  مود : لصف 

تیالو مایپ و  زور   11

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

، یبر هیالو  یتیالو  یتیالو و  یلع  هیالو  نا  الا  یلع ، هیالوب  ینقدص  یب و  نمآ  نم  یـصوا  بئاغلا ، دهاشلا  غلبیل  نیملـسملا  رـشعم  ای 
.هومکغلبأ نأ  ینرمأ  یبر و  یلا  هدهع  ادهع 

.ح 35) ، 141 راونالاراحب 37 : )

: دومرف ریدغ ) زور  رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

! ناناملسم يا 

: دنناسرب نابیاغ  هب  نارضاح 

نم تیالو  یلع ، تیالو  دیشاب  هاگآ  منک ، یم  شرافس  یلع  تیالو  هب  تسا ، هدرک  قیدصت  ارم  هدروآ و  نامیا  نم  هب  هک  ار  یـسک 
.مناسرب امش  هب  ات  داد  منامرف  هک  مراگدرورپ  فرط  زا  دوب  ینامیپ  دهع و  نیا  .تسا  نم  يادخ  تیالو  نم ، تیالو  تسا و 
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ماعطا زور   12

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 

ارکـش هللا ماصف  هیـصو  هلـضف و  هیف  نابا  اـملع و  ساـنلل  مالـسلا  هیلع  اـیلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ماـقا  يذـلا  مویلا  هنا  و  … 
.ناطیشلا همغرم  و  نمحرلا ، هاضرم  هیف  ناوخالا و  هلص  ماعطا و  مایص و  مویل  هنا  مویلا و  کلذ  لجوزع 

نمض ، 328 هعیشلا 7 : لئاسو  )
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.ثیدح 12)

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تلیضف تشارفارب و  مدرم  يارب  رادمچرپ  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  يزور  ریدغ ، دیع 
هزور ار  هزور  نآ  گرزب  يادـخ  زا  يرازگـساپس  ناوـنع  هـب  دـعب  درک ، یفرعم  ار  دوـخ  نیـشناج  درک و  راکـشآ  زور  نـیا  رد  ار  وا 

يدونـشخ بسک  زور  زور  نآ  .تسا  نتفر  ینید  ناردارب  رادـید  هب  نداد و  ماـعط  تداـبع و  يراد و  هزور  زور  زور ، نآ  تـفرگ و 
.تسا ناطیش  ینیب  ندیلام  كاخ  هب  نابرهم و  يادخ 

هیده زور   13

: لاق مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع 

ریقفلا و ینغلا  دـعیلو  نیابلا ، دـهاشلا  و  بئاغلا ، رـضاحلا  غلبیل  و  مویلا ، اذـه  یف  همعنلا  اوباـهت  میلـستلاب و  اوحفاـصتف  متیقـالت  اذا  … 
(327 هعیشلا 7 : لئاسو   ) .کلذب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینرما  فیعضلا  یلع  يوقلا 

: دومرف ریدغ ) دیع  زور  هبطخ  رد   ) مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 

دوب و هک  ره  ار  نانخـس  نیا  دیهدب ، هیده  رگیدکی  هب  زور  نیا  رد  و  دـینک ، هحفاصم  مالـس ، هارمه  دیدیـسر  رگیدـمه  هب  هک  یتقو 
.تسا هدرک  رما  اهزیچ  نیا  هب  ارم  ربمایپ  فیعض ، يرای  هب  دنمتردق  و  دورب ، دنمتسم  غارس  هب  رگناوت  دناسرب ، دوبن  هک  نآ  هب  دینش ،

تلافک زور   14

: لاق مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع 

رقفلا رفکلا و  نم  نامالا  یلاعت  هللا  یلع  هنیمض  انأ  تانمؤملا و  نینمؤملا و  نم  اددع  لفکت  نمب  فیکف  … 

327 هعیشلا 7 : لئاسو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

یتروص رد  دشاب ، ریدغ ) زور  رد   ) نمؤم نانز  نادرم و  زا  يدادعت  یگدنز  هنیزه  راد  هدهع  هک  یـسک  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  … 
.دشاب ناما  رد  یتسدگنت  رفک و  زا  هک  منماض  ادخ  شیپ  نم  هک 

يداش ساپس و  زور   15

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 
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موی وه  … 
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.هوموصت نا  مکل  بحا  ینا  و  انتیالو ، نم  مکیلع  هب  هللا  نم  امل  رورس  و  هل ، دمح  رکش هللا و  هولص و  هدابع و 

.ح 13 ، 328 هعیشلا 7 : لئاسو 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

امش رب  ادخ  هک  نادناخ  ام  تیالو  رطاخ  هب  تسا  يداش  رورس و  زور  تسادخ و  شیاتس  ساپس و  زامن و  تدابع و  زور  ریدغ ، دیع 
.دیریگب هزور  ار  زور  نآ  امش  هک  مراد  تسود  نم  دراذگ و  تنم 

يراکوکین زور   16

: مالسلا هیلع  قداصلا  نع 

.هنمؤم نمؤم و  لک  هیف  رس  مویلا و  اذه  یف  کناوخا  یلع  لضفأف  نیفراعلا ، کناوخإل  مهرد  فلأب  هیف  مهردل  و  … 

737 دجهتملا : حابصم 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

قافنا تناردارب  هب  زور  نیا  رد  نیاربانب  تسا ، مهرد  رازه  ربارب  ریدـغ  دـیع  زور  رد  نداد  تفرعم ، نامیا و  اب  ناردارب  هب  مهرد  کی 
.نادرگ داش  ار  نمؤم  نز  درم و  ره  نک و 

يداش رورس و  زور   17

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 

.یلاعت ارکش هللا  موص  موی  رورس و  حرف و  دیع و  موی  هنا 

.ح 10) ، 326 هعیشلا 7 : لئاسو  )

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تسا یهلا  تمعن  ساپس  ناونع  هب  يراد  هزور  زور  تسا و  يداش  یشوخ و  دیع و  زور  ریدغ ، دیع 

تینهت کیربت و  زور   18

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 

اوعمتجا و  مکحنم ، ام  یلع  لجوزع  رکـشلا هللا  مکناوخاب و  ربلا  و  مکلایع ، یلع  هعـسوتلاب  مکعمجم  ءاضقنا  دـعب  هللا  مکمحر  اودوع 
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یف الا  هدعب  هلبق و  دایعالا  فاعضأ  یلع  هیف  باوثلاب  هللا  مک  انه  امک  هللا  همعن  اؤناهت  و  مکتفلا ، هللا  لصی  اورابت  و  مکلمـش ، هللا  عمجی 
(117 راونالاراحب 97 :  … ) هلثم

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

ادخ دیدرگرب ، هناخ  هب  ریدغ ) زور  رد   ) دوخ ییآ  مهدرگ  نایاپ  زا  دعب 
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ار امش  هک  تمعن  نیا  رب  ار  دنوادخ  دینک ، یکین  دوخ  ناردارب  هب  دیهد ، هعسوت  شیاشگ و  دوخ  هداوناخ  هب  .دتسرف  تمحر  امـش  رب 
هب دنک ، رادیاپ  ار  ناتیتسود  ادخ  ات  دینک  ییوکین  دـشخب ، تدـحو  امـش  هب  ادـخ  ات  دـیوش  دـحتم  دـیرازگ ، ساپـس  تسا ، هدیـشخب 

امـش هب  نداد  شاداپ  رگید  ياهدـیع  ربارب  نیدـنچ  اب  زور  نیا  رد  دـنوادخ  هک  روطنامه  دـیئوگب ، کیربت  ار  ادـخ  تمعن  رگیدـمه 
.دوب دهاوخن  ریدغ  دیع  زور  رد  زج  اهشاداپ  هنوگ  نیا  هتفگ ، کیربت 

تئارب دورد و  زور   19

: لاق مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  دشار  نب  نسحلا  يور 

: تلق

؟ نیدیعلا ریغ  دیع  نیملسملل  كادف ، تلعج 

: لاق

! نسح ای  معن ،

: لاق امهفرشا ، امهمظعا و 

: هل تلق 

؟ وه موی  يأ  و 

: لاق

: هل تلق  .سانلل  املع  هیف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بصن  موی 

؟ هیف عنصن  نا  انل  یغبنی  ام  كادف و  تلعج 

: لاق

يذـلا مویلاب  ءایـصوالا  رمأت  تناک  ءایبنالا  ناف  مهملظ ، نمم  هللا ، یلا  أربتت  هیف و  هلآ  دـمحم و  یلع  هولـصلا  رثکت  نسح و  اـی  هموصت 
(680 دجهتملا : حابصم   ) .ادیع ذختی  نا  یصولا  هیف  ماقی  ناک 

: دیوگ دشار  نب  نسح 

: متفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 
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؟ دنراد مه  يرگید  دیع  دیع ، ود  نآ  زج  هب  ناناملسم  ایآ 

: دومرف

.دیع نیرتهب  نیرتگرزب و  هلب ،

: متفگ

؟ تسا زور  مادک 

: دومرف

.دش بوصنم  مدرم  رادمچرپ  ناونع  هب  نانمؤمریما  هک  يزور 

: متفگ

؟ مینک هچ  تسا ، راوازس  زور  نآ  رد  موش  تیادف 

: دومرف

هک دنداد  یم  روتسد  نانیشناج  هب  ناربمایپ  اریز  يوجب ، تئارب  نانآ  هب  نارگمتـس  زا  تسرفب و  وا  لآ  دمحمرب و  دورد  ریگب و  هزور 
ءایصوا دیع  دنریگب 20  دیع  دوش ، یم  باختنا  نیشناج  هک  ار  يزور 

: لاق مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع 

یــصوا هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  هللا  لوـسر  ناـف  دـمحم ، لآ  دـمحمل و  رکذـلا  هداـبعلا و  مایــصلاب و  هـیف  هرکذ  زع  هللا  نورکذـت  … 
نینمؤملاریما
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.ادیع هنوذختیف  کلذب  مهئایصوأ  نوصوی  اوناک  لعفت ، ءایبنالا  تناک  کلذک  و  ادیع ، مویلا  کلذ  ذختی  نا 

.ح 1) ، 327 هعیشلا 7 : لئاسو  )

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

شرافـس نینمؤملاریما  هب  ادخ  لوسر  اریز  دینک ، يروآدای  وا  نادـناخ  ربمایپ و  دای  تدابع و  هزور و  اب  ار  ادـخ  ریدـغ ، دـیع  زور  رد 
مه نانآ  دنریگب ، دیع  ار  زور  نآ  هک  دندرک  یم  شرافـس  دوخ  نانیـشناج  هب  مه  ناربمایپ  روطنیمه  دریگب ، دیع  ار  زور  نآ  هک  درک 

.دندرک یم  نینچ 

دورد شیاشگ و  زور   21

: لاق مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع 

هیف لجرلا  عسوی  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  هولصلا  و  لجوزع ، هللا  رکذ  هیف  رثکی  نا  یغبنی  و  ارهش ، نینامث  لدعی  هیف  لمعلاو 
.هلایع یلع 

.ح 6) ، 325 هعیشلا 7 : لئاسو  )

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  رب  دورد  ادخ و  رکذ  زور  نآ  تسا  هتـسیاش  و  تسا ، هام  داتـشه  اب  ربارب  ریدغ ) دیع   ) زور نآ  رد  لمع  شزرا 
.دهد هعسوت  دوخ  هداوناخ  رب  درم ، و  دوش ، دایز  هلآ 

يربهر رادید  زور   22

املع ایلع  هاخأ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ماقا  هیف  ریدغلا  موی  و  قاحسا : یبال  لاق  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  یلع  نسحلا  یبا  انالوم  نع 
: تلق لاق ]  ، ] هدعب نم  اماما  سانلل و 

.هقلخ یلع  هللا  هجح  کنا  دهشا  تدصق ، کلذل  كادف ، تلعج  تقدص 

.ح 3) ، 324 هعیشلا 7 : لئاسو  )

: دومرف قاحساوبا  هب  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

مدرم و هدـنامرف ) و   ) رادـمچرپ ناونع  هب  درک و  دـنلب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شردارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ریدـغ  زور  رد 
: تفگ قاحساوبا  .درک  یفرعم  شدوخ  زا  دعب  ياوشیپ 
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وت هک  مهد  یم  یهاوگ  مدمآ ، امش  رادید  ترایز و  هب  نیمه  رطاخ  هب  .يدومرف  تسار  موش  تیادف  مدرک ، ضرع 
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.یتسه مدرم  رب  ادخ  تجح 

ریبکت زور   23

: مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نع 

.هنجلاب هنورشبی  کلم و  فلأ  نوعبس  موی  لک  هربق  روزی  هربق و  یف  عسو  ارون و  نیعبس  هربق  هللا  لخدأ  انمؤم  هیف  راز  نم 

778 لامعالا : لابقا 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

زور ره  دهد و  یم  هعـسوت  ار  شربق  دنک و  یم  دراو  وا  ربق  رب  رون  داتفه  دنوادخ  دنک ، رادید  ار  ینمؤم  ریدـغ )  ) زور رد  هک  یـسک 
.دنهد یم  تراشب  تشهب  هب  ار  وا  دننک و  یم  ترایز  ار  وا  ربق  هتشرف  رازه  داتفه 

یکین رادید و  زور   24

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

اوماقا اذا  اوناک  مالسلا  مهیلع  ءایبنالا  ناف  ناوخالا ، هلص  محرلا و  هلص  هولصلا و  موصلا و  ربلاب و  یلاعت  هللا  یلا  اوبرقتت  نا  مکل  یغبنی 
(736 دجهتملا : حابصم   ) .هب اورما  کلذ و  اولعف  مهءایصوا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، دیوش کیدزن  ادخ  هب  ینامیا  ناردارب  رادید  محر و  هلـص  ندروآ  اج  هب  زامن و  هزور و  نارگید و  هب  ندرک  یکین  اب  تسا  هتـسیاش 
.دندومرف یم  هیصوت  نآ  هب  دندرک و  یم  نینچ  دندرک ، یم  بصن  ار  دوخ  نانیشناج  هک  ینامز  ناربمایپ  اریز 

ریدغ دجسم  رد  زامن   25

: لاق مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع 

لجوزع هللا  رهظا  عضوم  وه  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هیف  ماقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نال  ریدغلا  دجسم  یف  هولصلا  بحتست  هنا 
549 هعیشلا 3 : لئاسو  .قحلا  هیف 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یفرعم و ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نوچ  تسا ، بحتـسم  ریدغ  دجـسم  رد  ندناوخ  زامن 
.درک راکشآ  ار  قح  گرزب ، يادخ  هک  تسا  ییاجنآ  درک و  بوصنم 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 311 

http://www.ghaemiyeh.com


ریدغ زور  زامن   26

: لاق مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع 

لاوزلا برق  هلضفا  ءاش و  تقو  يا  نیتعکر  هیف  یلص  نم  و 
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هعیشلا لئاسو   … ) مویلا کلذ  رـضح  نمک  ناک  سانلل و …  املع  مخ  ریدغب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اهیف  میقا  یتلا  هعاسلا  یه  و 
.ح 2) ، 225 : 5

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یتعاس نآ  هک  دشاب  رهظ  کیدزن  هک  تسنیا  رتهب  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  تساوخ ، هک  یتعاس  ره  ریدغ  دـیع  زور  رد  هک  یـسک 
هک تسا  یسک  دننامه  دنک ) نینچ  هک  ره  ، ) دش بوصنم  تماما  هب  مخ  ریدغ  رد  تعاس  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا 

 … تسا هدرک  ادیپ  روضح  زور  نآ  رد 

ریدغ هزور   27

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

.کلذ باوث  هل  ناکل  ایندلا  ترمع  ام  ماص  مث  ناسنا  شاع  ول  ایندلا  رمع  مایص  لدعی  مخ  ریدغ  موی  مایص 

.ح 4) ، 324 هعیشلا 7 : لئاسو  )

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

وا باوث  دریگب ، هزور  ار  رمع  همه  دشاب و  هدنز  هشیمه  یناسنا  رگا  ینعی  .تسا  ربارب  ناهج  رمع  مامت  هزور  اب  مخ  ریدـغ  زور  هزور 
.تسا ریدغ  دیع  هزور  باوث  هزادنا  هب 

مسبت کیربت و  زور   28

: لاق مالسلا  هیلع  اضرلا  نع 

: لوقی هاخأ  نمؤملا  یقل  اذاف  اضعب ، مکضعب  ئنهی  هئنهتلا  موی  وه  و  … 

نامیالا لها  نم  سانلا  هوجو  یف  مسبتلا  موی  وه  و  مالسلا » هیلع  همئالا  نینمؤملاریما و  هیالوب  نیکـسمتملا  نم  انلعج  يذلا  دمحلا هللا  »
(464 لابقا : … )

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

: دیوگب نینچ  درک ، تاقالم  ار  شردارب  ینمؤم  تقو  ره  دیوگب ، کیربت  يرگید  هب  کی  ره  .تسا  تینهت  کیربت و  زور  ریدغ  دیع 

ندز دنخبل  زور  ریدغ  دیع  يرآ  درک » اطع  نایاوشیپ  نانمؤمریما و  تیالو  هب  ندز  گنچ  قیفوت  ام  هب  هک  ار  ییادخ  شیاتس  دمح و  »
 … تسا نامیا  اب  مدرم  هرهچ  هب 
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ریدغ رد  تیالو  موس : لصف 

مالسلا هیلع  یلع  تیالو  ربمایپ و   29

: لاق دیعس  یبا  نع 

ریدغ موی  ناک  امل 
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: لاق مالسلا و  هیلع  یلع  دیب  ذخاف  هعماج ، هولصلا  يدانف : ایدانم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رما  مخ 

.ح 4) ، 112 راونالاراحب 37 :  ) .هاداع نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  مهللا 

: دیوگ دیعس  وبا 

: داد روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مخ  ریدغ  زور  رد 

: هک دهد  ادن  يدانم 

: دومرف درک و  دنلب  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  دعب  .دیوش  عمج  زامن  يارب 

رادب نمشد  درادب و  تسود  ار  یلع  هک  ار  یسک  رادب  تسود  ایادخ  تسوا ، يالوم  مه  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  هک  یـسک  ایادخ 
.دنک ینمشد  یلع  اب  هک  ار  یسک 

هنوگربمایپ یگدنز   30

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

نل هناف  مالسلا  هیلع  بلاط ، یبا  نبا  یلع  لوتیلف  یبر  یندع  یتلا و  دلخلا  هنج  نکـسی  و  یتامم ، تومی  و  یتایح ، ییحی  نا  دیری  نم 
(278 ریدغلا 10 :  ) .هلالض یف  مکلخدی  نل  و  يده ، نم  مکجرخی 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

، دوش نکاس  هدرک ، هدعو  نم  هب  مراگدرورپ  هک  يا  هنادواج  تشهب  رد  دشاب و  نم  دننامه  شگرم  یگدنز و  دهاوخ  یم  هک  یسک 
.دناشک یمن  یهارمگ  هب  هدربن ، نوریب  تیاده  هار  زا  ار  امش  زگره  وا  اریز  دنک ، باختنا  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو 

مالسلا هیلع  یلع  تماما  ربمایپ و   31

: لاق يراصنالا  هللا  دبع  نب  رباج  نع 

: مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلعل  لوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس 

! یلع ای 

.يودع كودع  یضغبم و  کضغبم  یبحم و  کبحم  یتافو  دعب  یتویح و  یف  یتما  یلع  یتفیلخ  یثراو و  ییصو و  یخا و  تنا 

.ح 5) ، 124 قودص : یلاما  )
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: دیوگ یم  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 
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: دومرف مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هک  مدینش 

نم رادتسود  وت  رادتسود  .ینم  گرم  زا  دعب  تایح و  نامز  رد  نم  تما  نایم  رد  نم  نیشناج  ثراو و  یصو و  ردارب و  وت  یلع ، يا 
.تسا نم  نمشد  وت  زوت  هنیک  نمشد و  و 

مالسا ياه  هیاپ   32

: لاق مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع 

،21 یفاک 2 ، .ریدغلا  موی  هیالولاب  يدون  ام  ءیـشب  دانی  مل  هیالولا و  جحلا و  موصلا و  هوکزلا و  هولـصلا و  سمخ : یلع  مالـسالا  ینب 
.ح 8

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

: تسا هدش  راوتسا  هیاپ  جنپ  رب  مالسا 

.تسا هدشن  ادن  هدش ، دیکأت  تیالو  هب  ریدغ  زور  رد  هچنآ  هزادنا  هب  زیچ  چیه  هب  تیالو و  جح و  هزور ، تاکز ، زامن ،

هنادواج تیالو   33

: لاق مالسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع 

.مالسلا هیلع  یلع  هیصو  دمحم و  هوبنب  الا  الوسر  هللا  ثعبی  نل  ءایبنالا و  عیمج  فحص  یف  هبوتکم  مالسلا  هیلع  یلع  هیالو 

691 راحبلا 2 : هنیفس 

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

یلـص دمحم  توبن  قاثیم  اب  رگم  دشن ، ثوعبم  يربمایپ  چیه  تسا و  هدـش  تبث  ناربمایپ  همه  ياهباتک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو 
.مالسلا هیلع  یلع  تماما  هلآ و  هیلع و  هللا 

دیحوت تیالو و   34

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

هللا و برح  هبرح  هللا و  ءادـعا  هؤادـعا  هللا و  ءایلوا  هؤایلوا  هللا و  هضیرف  هعابتا  هللا و  هدابع  هبح  هللا و  هیـالو  بلاـط  یبا  نب  یلع  هیـالو 
.لج زع و  هللا  ملس  هملس 
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(32 قودص : یلاما  )

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

تسا و یهلا  بجاو  وا  ندرک  يوریپ  تسادـخ ، تدابع  وا  نتـشاد  تسود  تسادـخ ، تیالو  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تیـالو 
حلص ادخ و  اب  گنج  وا ، اب  گنج  دنیادخ ، نانمشد  وا  نانمشد  ادخ و  ناتسود  وا  ناتسود 
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.تسا لاعتم  يادخ  اب  حلص  وا ، اب 

ناطیش يدیمون  هلان  زور   35

: لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هیبا  نع  رفعج ، نع 

.ریدغلا موی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ثعب  موی  و  ضرالا ، یلا  طبها  موی  و  نعل ، موی  تانر : عبرا  نر  هللاودع  سیلبا  نا 

(10 دانسالا : برق  )

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

: درک هلان  راب  راهچ  ادخ  نمشد  ناطیش 

دـش و ثوعبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  يزور  درک و  طوبه  نیمز  هب  هک  يزور  دـش و  عقاو  ادـخ  نعل  دروم  هک  يزور 
.ریدغ دیع  زور 

دیحوت ژد  يولع  تیالو   36

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

.ح 7) ، 52 رابخالا : عماج   ) .يران نم  نمأ  ینصح  لخد  نمف  ینصح ، بلاط  یبا  نب  یلع  هیالو  یلاعت : كرابت و  هللا  لوقی 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

: دیامرف یم  دنوادخ 

.دوب دهاوخ  ظوفحم  مخزود  شتآ  زا  ددرگ ، نم  هعلق  لخاد  سک  ره  سپ  تسا ، نم  مکحم  ژد  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو 

ربمایپ نیشناج   37

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

کعاطا نم  دعس  يدعب ، اهیلع  یتفیلخ  یتما و  ماما  تنا  بابلا …  لبق  نم  الا  هنیدملا  یتؤت  نل  اهباب و  تنا  ملعلا و  هنیدم  انا  یلع  ای 
.كاداع نم  رسخ  كالوت و  نم  حبر  و  كاصع ، نم  یقش  و 

.ح 9) ، 52 رابخالا : عماج  )

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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رد نم  نیـشناج  نم و  تما  ياوشیپ  وت  دنوشن …  دراو  نآ  برد  هار  زا  زج  رهـش  هب  یتسه ، نآ  برد  وت  مملع و  رهـش  نم  یلع  يا 
، تسا تخبدب  دنک ، ینامرفان  ار  وت  هک  یسک  و  تسا ، دنمتداعس  دنک  وت  تعاطا  هک  یسک  يرهش ، نیا 
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.تسا هدرک  نایز  وت  نمشد  هدرب و  دوس  وت  رادتسود  و 

تیالو هیاس  رد  مالسا   38

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

.اهیتبحاصب الا  نهنم  هدحاو  حصت  ال  هیالولا ، هوکزلا و  هولصلا و  هثالث : مالسالا  یفاثا 

ص 18) ، 2 یفاک : )

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: تسا زیچ  هس  مالسا  يانبریز  ياهگنس 

.دوش یمن  تسرد  يرگید  نودب  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  تیالو  تاکز و  زامن ،

دهاش رازه  هد   39

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 

.نیدهاشب هقح  ذخأی  لجرلا  هقح و  ذخا  یلع  ردقی  مل  دهاش  فالا  هرشع  هل  ناک  هنا  بلاط !! یبا  نب  یلع  یقل  امل  صفح  ای  بجعلا 

140 ،. 37 راونالا : راحب 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تسناوتن ریدغ ) زور  رد   ) هاوگ دهاش و  رازه  هد  اب  وا  دش ! هجاوم  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هچنآ  زا  اتفگـش  صفح ! يا 
.دریگ یم  ار  دوخ  قح  دهاش  ود  اب  صخش  هک  یلاح  رد  دریگب ، ار  دوخ  قح 

نآرق رسفم  مالسلا ، هیلع  یلع   40

نأ نم  رثکا  مارحلا  لالحلا و  نا  الا و  هیلا ، یعادلا  و  هللا ، باتک  ریسفت  یلع  ریدغلا : موی  هجاجتحا  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 
ام لوبقب  مکنم ، هقفـصلا  مکیلع و  هعیبلا  ذـخآ  نأ  ترمأف  دـحاو ، ماقم  یف  مارحلا  نع  یهنأ  لالحلاب و  رمآـف  اـمهفرعا ، امهیـصحا و 

هتامکحم و ال یف  اورظنا  و  هتایآ ، اومهفا  اوربدـت و  سانلا  رـشاعم  هدـعب ، نم  همئالا  نینمؤملاریما و  یلع  یف  لجوزع  هللا  نع  هب  تئج 
.ح 43 ، 142 ، 18 هعیشلا : لیاسو  .هدیب  ذخآ  انا  يذلا  الا  هریسفت  نع  مکل  عضوی  و ال  هرجاوز ، مکل  نیبی  نل  هللا  وف  ههباشتم ، اوعبتت 

: دومرف ریدغ  دیع  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
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دیشاب هاگآ  تسادخ ، يوس  هب  هدننک  توعد  و  ادخ ، باتک  ریسفت  مالسلا  هیلع  یلع 
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.مرامشب منک و  یهن  رما و  اهنآ  هب  یفرعم و  نم  هک  تسنآ  زا  شیب  مارح  لالح و  هک 

دنوادـخ فرط  زا  وا  دـعب  نایاوشیپ  و  نانمؤمریما ، یلع  دروم  رد  ار  هچنآ  هک  مریگب  ناـمیپ  دـهع و  امـش  زا  هک  متـشاد  روتـسد  سپ 
! مدرم يا  .دیریذپب  مدروآ ، گرزب 

یـسک زگره  مسق  ادـخ  هب  .دـینکن  لابند  ار  نآ  تاهباشتم  دـینک و  تقد  نآ  تامکحم  رد  دـیمهفب ، ار  یهلا  تایآ  دـینک و  هشیدـنا 
یفرعم ار  وا  و   ) ما هتفرگ  ار  وا  تسد  نم  هـک  یـسک  نآ  زج  دـنک ، نـشور  ار  نآ  ریـسفت  دـنک و  ناـیب  دـناوت  یمن  ار  نآرق  ياهادـن 

(. مدرک

عبانم

.میرک نآرق   1

.هیمالسا هناخباتک  قودص ، خیش  یلاما   2

.تیبلا لآ  يریمحلا ، رفعج  هللا  دبع  دانسالا ، برق   3

.هعیشلا هقف  هسسؤم  یسوط ، خیش  دجهتملا ، حابصم   4

.هیمالسالا هبتکم  یلماع ، رح  خیش  هعیشلا ، لیاسو   5

.هوسا یمق ، سابع  خیش  راحبلا ، هنیفس   6

.تیبلا لآ  يراوزبس ، دمحم  رابخالا ، عماج   7

.هیمالسالا بتکلا  راد  یسلجم ، همالع  راونالا ، راحب   8

.فلؤم یمیکح ، اضر  دمحم  ریدغ ، هسامح   9

.یملعالا هسسؤم  سوواط  نب  دیس  لامعالا ، لابقا   10

.هیمالسالا بتکلا  راد  ینیلک ، یفاک ، لوصا   11

.هیمالسالا بتکلا  راد  ینیما  همالع  ریدغلا ،  12

ریدغ ثیدح  لهچ 

همدقم
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هجح  » ادـعب لاس ، نآ  دـندناسر و  نایاپ  هب  ار  جـح  مسارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هارمه  ناناملـسم  هک  ترجه  مهد  لاـس 
.دیدرگ هنیدم  مزاع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تفرگ ، مان  عادولا » 

یحو نیما  دیـسر  تسا ، جاجح  تاقیم  هک  هفحج  یلیم  هس  رد  غبار »   » نیمزرـس هب  ناوراک  هک  یماگنه  .دـش  رداص  تکرح  ناـمرف 
هیآ ي: .دمآ  دورف  مخ »  ریدغ   » مان هب  یناکم  رد 

، ربمایپ يا  هک  دـش  لزان  سانلا .»  نم  کمـصعی  هللاو  هتلاسر  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کـیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی  »
زا ار  وت  دنوادخ  يا و  هدرکن  لیمکت  ار  دوخ  تلاسر  ینکن ، ار  راک  نیا  رگا  .نک  غالبا  مدرم  هب  هدش ، هداتـسرف  ادخ  فرط  زا  هچنآ 

.درک دهاوخ  ظفح  مدرم  دنزگ 

، هدئام هروس 

.دوب مرگ  تدش  هب  اوه ، رهظ  تقو  .دنداتسیا  مدرم  همه  .دش  رداص  ناکم  نآ  رد  فقوت  روتسد  هیآ 

هطقن يور  رب  دـندوب ، هتفرگ  ار  وا  رود  مدرم  هک  یلاح  رد  سپـس  دـناوخ  تعامج  اب  ار  رهظ  زاـمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
سپس دناوخ و  هبطخ  اسر  يادص  اب  تفرگ و  رارق  دش ، اپ  رب  نارتش  زاهج  زا  هک  يدنلب 
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: دومرف

«. دیلوؤسم مه  امش  ملوؤسم و  نم  مورب  امش  نایم  زا  میوگ و  کیبل  ار  قح  توعد  نم  تسا  کیدزن  مدرم  »

: دومرف درک و  نایب  اهبنارگ  یبلاطم  سپس 

ادـج مه  زا  زگره  ود  نیا  نم ، تیب  لها  ترتع و  يرگید  ادـخ و  باتک  یکی  مدراذـگ ، تناما  هب  امـش  نایم  رد  سیفن  زیچ  ود  نم  »
«. دیوش یم  كاله  هک  دیزرون  یهاتوک  اهنآ  هب  لمع  رد  دیریگن و  یشیپ  نم  ترتع  نآرق و  رب  مدرم  .دنوشن 

: دومرف سپس  دومن ، یفرعم  مدرم  همه  هب  درک و  دنلب  ار  وا  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  ماگنه  نیا  رد 

؟ تسیک نانآ  دوخ  زا  نانمؤم  رب  رتراوازس  )

: دنتفگ یگمه 

(. دنرتاناد وا  ربمایپ  ادخ و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

 (. مرتراوازس یلوا و  ناشدوخ  زا  اهنآ  رب  نم  منانمؤم و  يالوم  نم ، نم و  يالوم  ادخ ، )

: دومرف دعب 

 …( هاداع و نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  )

هک یناسک  رادب و  تسود  دـنراد ، تسود  ار  یلع  هک  ار  یناسک  ادـنوادخ  تسوا ، يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  سکره  مدرم  يا  )
 …( راد و نمشد  دنراد ، نمشد  ار  وا 

هـسامح هنادواج و  مالـسا  خـیرات  رد  زور  نآ  دومرف و  لزان  ار  مکنید )…  مکل  تلمکا  مویلا   ) هیآ دـش و  لزان  یحو  هتـشرف  سپس 
.دش زاس 

تماهـش و تعاجـش و  تداـشر و  زور  توـخا ، زور  تیاـصو ، زور  تماـما ، زور  تیـالو ، زور  دـیواج ، هساـمح  زور  ریدـغ ، يرآ 
رورس و زور  تینهت ، کیربت و  زور  یناسر ، مایپ  زور  يرازگرکـش ، زور  تمعن ، زور  .دش  هتخانـش  تحارـص  تیاضر و  تظافح و 

هار یفرعم  زور  ناطیش ، ندنار  زور  قح ، نایب  نید و  لیمکت  زور  قاثیم ، دیدجت  نامیپ و  دهع و  زور  نداتسرف ، هیده  يداش و 
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بتکم یعقاو  ناوریپ  هک  يزور  ترتع ، نآرق و  مالسا و  زور  هصالخ  تسود و  يراودیما  نمشد و  سای  زور  نومزآ ، زور  ربهر ، و 
.دنیوگ یم  کیربت  رگیدمه  هب  دنراد و  یم  یمارگ  ار  نآ  مالسا  شخب  تایح 

نایناریا ام  هک  یمـسارم  هیبش  دنتـشاد ، يا  هژیو  مسارم  زور  نآ  رد  دنتفرگ و  یم  نشج  ار  زور  نآ  همئا : هک  دـیآ  یم  رب  ثیداحا  زا 
.میراد زورون  دیع  رد  زورما 

تمدخ رد  هژیو  دارفا  زا  یهورگ  دید  .دیـسر  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  روضح  هب  ریدغ  زور  هدش : لقن  یـسوط  دـمحم  نب  ضایف  زا 
يایادـه رتشگنا و  شفک و  سابل و  اذـغ و  نانآ  لزنم  هب  تشادـهگن و  شا  هناخ  رد  راطفا  يارب  ار  ناـنآ  ماـما  هک  دنتـسه  ترـضح 

.درک یم  يروآدای  نانآ  يارب  ار  زور  نآ  لئاضف  دوب و  هدش  ضوع  الماک  وا  نایفارطا  وا و  عضو  زور  نآ  داتسرف و  رگید 

.( ح 8 ، 112 : 97 راونالا ، راحب  )

: تسا يرگید  ثیدح  رد 

: دومرف دناوخ و  یلصفم  هبطخ  مالسلا  هیلع  ماما  .داتفا  زور  کی  هب  ریدغ  دیع  هعمج و  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  ياهزور  زا  يزور 

رب و  دتـسرف -  تمحر  امـش  رب  يادخ  دیورب -  دـیدرگ ، یم  رب  ناتیاه  هناخ  هب  یگمه  امـش  دـسر و  یم  نایاپ  هب  نونکا  عمجم  نیا  )
.دینک یکین  دوخ  ناردارب  هب  دیریگ و  خارف  دوخ  هداوناخ 

ادخ ات  دـینک  ییوکین  .دـنک  ناتکمک  ادـخ  ات  دـیوش  دـحتم  .دـیرازگ  ساپـس  تسا ، هدیـشخب  ار  امـش  هک  تمعن  نیا  رب  ار  دـنوادخ 
.دیتسرف هیده  ار  رگیدکی  دادادخ ، ياهتمعن  زا  .دنک  رادیاپ  ار  ناتیتسود 

.دهد شاداپ  اهدیع  رگید  ربارب  نیدنچ  زور  نیا  رد  دنوادخ 

.دایز ار  رمع  دنک و  رایسب  ار  لام  زور  نیا  رد  ندرک  ییوکین  .تفای  دیهاوخن  رگید  ریدغ )  ) زور نیا  رد  زج  شاداپ  هنوگ  نیا 

ثعاب ندرک  ینابرهم 
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هرهچ هراومه  .دیناوتب  هک  هزادنا  ره  دیـشخبب ، هداد  ادـخ  لام  زا  نادـناخ  ناردارب و  هب  زور  نیا  رد  .وا  ینابرهم  دوش و  ادـخ  تمحر 
هب ناشدیما  هک  نانآ  هب  دیورب و  .دیئوگ  ساپـس  شیاهتمعن  رب  ار  ادخ  و  دینک ، ینامداش  دیدیـسر ، رگیدکی  هب  نوچ  .دـیراد  نادـنخ 
هک ییاج  ات  ار  تاواسم  یناـسکی و  نیا  .دیـشاب  ناـسکی  ناتناتـسد  ریز  دوخ و  كاروخ ، دروخ و  رد  دـینک  رایـسب  یکین  تساـمش ،

.تسادخ تسد  هب  تکرب  تسا و  مهرد  رازه  دص  زور ، نیا  رد  مهرد  کی  شاداپ  هک  دیزاس ، یلمع  دیراد  ییاناوت 

زاـین زور ، نـیا  رد  یـسک  رگا  .هداـهن  گرزب  سب  یـشاداپ  نآ  ربارب  رد  تـسا و  هداد  رارق  بحتـسم  دـنوادخ  زین  ار  زور  نـیا  هزور 
هزور ار  زور  نیا  هک  دـشاب  نانچ  وا  شاداپ  دـنک ، یبوخ  تبغر  لیم و  اب  و  تساوخرد -  اـنمت و  زا  شیپ  دروآرب -  ار  دوخ  ناردارب 

.هدیناسر دادماب  هب  تدابع  اب  ار  نآ  بش  تسا و  هتشاد 

 … تسا هداد  يراطفا  ار  مدرم  هتسد  هتسد  ییوگ  هک  تسا  نانچ  دهد ، يراطفا  يراد  هزور  هب  زور  نیا  رد  سکره  و 

کیربت رگیدـکی  هب  تسا  هدـش  ناتبیـصن  زور  نیا  رد  هک  ار  یتمعن  دـینک و  هحفاصم  مالـس ، هارمه  دیدیـسر  رگیدـکی  هب  هک  نیمه 
دـنور و نادنمتـسم  غارـس  هب  نارگناوـت  دـیاب  .دـناسرب  دینـشن ، دوـبن و  هک  نآ  هب  دینـش  دوـب و  هک  نآ  ار  نانخـس  نیا  دـیاب  .دـییوگ 

داتـسا زا  اجنیا  ات  تیاور  نیا  همجرت   (. ) تسا هدرک  رما  اهزیچ  نیا  هب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نافیعـض ، لابند  هب  نادنمتردق 
هعمج هبطخ  مالسلا  هیلع  ماما  دعب  .تسا ) هدش  هتفرگ  ص 71  ریدغ ، هسامح  زا  هک  تسا  یمیکح  اضردمحم 
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هدامآ اذغ  هک  تشگرب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لزنم  هب  شنایعیـش  دنزرف و  اب  دعب  داد ، رارق  شدیع  زامن  ار  هعمج  زامن  دناوخ و  ار 
.دنتشگرب دوخ  هداوناخ  فرط  هب  وا  يایاده  اب  زاین  یب  دنمزاین و  نایعیش  نآ  دندوب و  هدرک 

.( 117 راونالا 97 : راحب  )

روطنآ هزور  نیا  هداد و  رارق  دوخ  دیع  نیرتگرزب  ار  ریدغ  دیع  زور  ناریا  ناملـسم  مدرم  هژیو  هب  ناناملـسم  همه  هک  يزور  دـیما  هب 
.دنرادب یمارگ  تسا ، نآ  هتسیاش  هتسیاب و  هک 

نآرق رد  ریدغ 

.انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا 

.3 هدئام :

امـش يارب  نید  ناوـنع  هب  ار  مالـسا  مدرک و  ماـمت  امـش  رب  ار  متمعن  مدـناسر و  لاـمک  دـح  هب  ار  امـش  نید  مخ ) ریدـغ  زور   ) زورما
.مدیدنسپ

بتکم رد  ریدغ  دیع  هاگیاج  لوا : لصف 

تیالو تفالخ و  دیع  - 1

: لاق دمحم  نب  دایز  يور 

: تلقف مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  یلع  تلخد 

؟ یحضالا رطفلا و  هعمجلا و  موی  ریغ  دیع  نیملسملل 

.736 دجهتملا : حابصم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هیف  بصن  يذلا  مویلا  معن ، لاق :

: دیوگ دمحم  نب  دایز 

: متفگ مدش و  دراو  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رب 

؟ دنراد هعمج  رطف و  دیع  نابرق و  دیع  زا  ریغ  يدیع  ناناملسم  ایآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما 

.درک بوصنم  تیالو ) تفالخ و  هب   ) ار مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  يزور  يرآ ،
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تما دیع  نیرترب  - 2

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

هب نودتهی  یتمال ، املع  بلاط  یبا  نب  یلع  یخا  بصنب  هیف  هرکذ  یلاعت  هللا  ینرما  يذلا  مویلا  وه  یتما و  دایعا  لضفا  مخ  ریدـغ  موی 
.انید مالسالا  مهل  یضر  همعنلا و  هیف  یتما  یلع  متا  نیدلا و  هیف  هللا  لمکا  يذلا  مویلا  وه  يدعب و  نم 

،125 قودص : یلاما 
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ح 8.

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

یبا نب  یلع  مردارب  زور  نآ  داد ؛ روتـسد  گرزب  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  نآ  تسا و  نم  تـما  ياهدـیع  نـیرترب  مـخ  ریدـغ  زور 
هک تسا  يزور  نآ  و  دـنوش ، تیادـه  وا  طسوت  مدرم  نم  زا  دـعب  ات  منک ، بوصنم  متما  هدـنامرف ) و   ) رادـمچرپ ناونع  هب  ار  بلاـط 

.دیدنسپ نانآ  يارب  نید  ناونع  هب  ار  مالسا  درک و  مامت  نم  تما  رب  ار  تمعن  لیمکت و  ار  نید  زور  نآ  رد  دنوادخ 

ادخ گرزب  دیع  - 3

: لاق مالسلا  هیلع  قداصلا  نع 

ضرالا یف  دوهعملا و  دهعلا  موی  ءامـسلا  یف  همـسا  هتمرح و  فرع  مویلا و  اذـه  یف  دـیعت  الا و  ایبن  هللا  ثعب  ام  ،و  ربکالا هللا  دـیع  وه 
ح 1. ، 224 : 5 هعیشلا ، لئاسو  .دوهشملا  عمجلا  ذوخاملا و  قاثیملا  موی 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مان هتخانـش و  ار  نآ  تمظع  هتفرگ و  دیع  ار  زور  نیا  هکنیا  رگم  هدرکن ، ثوعبم  يربمایپ  ادخ  تسادخ ، گرزب  دیع  مخ  ریدغ  زور 
.تسا یناگمه  روضح  مکحم و  نامیپ  زور  نیمز ، رد  نامیپ و  دهع و  زور  نامسآ ، رد  زور  نیا 

تیالو دیع  - 4

(: مالسلا هیلع  ) هللا دبع  یبال  لیق 

؟ هعمجلا نیدیعلا و  ریغ  دایعالا  نم  نینمؤملل 

ریدـغب ءاسنلا  لاجرلا و  قانعا  یف  هیالولا  هللا  لوسر  هل  دـقعف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  میقا  موی  اذـه ، نم  مظعا  وه  ام  مهل  معن  لاق :
.مخ

ح 5. ، 325 : 7 هعیشلا ، لئاسو 

: دش هتفگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 

؟ دنراد يرگید  دیع  هعمج  نابرق و  رطف و  دیع  زا  ریغ  نانمؤم  ایآ 

: دومرف

ادخ لوسر  دش و  هدرب  الاب  مخ  ریدغ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  يزور  نآ  دنراد و  مه  اهنیا  زا  رتگرزب  دیع  نانآ  يرآ ،
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نادرم نانز و  ندرگ  رب  ار  تیالو  هلاسم 
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.داد رارق 

تعیب دیدجت  زور  - 5

: یل لاقف  امئاص  هتدجوف  هجحلا  يذ  نم  رشع  نماثلا  موی  یف  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  یلع  تلخد  لاق  زیرح  نب  رامع  نع 

دـهعلا و نم  مهیلع  ذـخا  ام  مهل  ددـج  همعنلا و  مهیلع  ممت  نیدـلا و  هیف  مهل  لمکا  نینمؤملا و  یلع  هتمرح  هللا  مظع  میظع  موی  اذـه 
.قاثیملا

.737 دجهتملا : حابصم 

: دیوگ زیرح  نب  رامع 

: دومرف نم  هب  ماما  .متفای  هزور  ار  ترضح  نآ  مدیسر و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هجحیذ  هام  مهدجه  زور 

دومن و مامت  ناـنآ  رب  ار  تمعن  تخاـس و  لـماک  ار  ناـنمؤم  نید  زور  نآ  هداد و  تمظع  نآ  هب  دـنوادخ  تسا ، یگرزب  زور  زورما ،
.درک دیدجت  ار  یلبق  نامیپ  دهع و 

ینامسآ دیع  - 6

: لاق مالسلا  هیلع  هیبا  نع  یبا ، ینثدح  (ع :) اضرلا لاق 

.ضرالا یف  هنم  رهشاءامسلا  یف  ریدغلا  موی  نا 

.737 دجهتملا : حابصم 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا ) هیلع  قداص  ماما   ) شردپ زا  لقن  هب  مردپ 

.تسا نیمز  زا  رتروهشم  نامسآ  رد  ریدغ  زور 

ریظن یب  دیع  - 7

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 

،و حارـصلا ماقملا  نم  حاصفالا  حاضیالا و  موی  وه  جـجحلا و  تحـضو  جردـلا و  تعفر  و  جرفلا ، عقو  هیف  ناشلا ، میظع  موی  اذـه  نا 
 … دوهعملا دهعلا  موی  نیدلا و  لامک  موی 
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.116 : 97 راونالاراحب ،

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

.تسا یگرزب  سب  زور  ریدغ ) دیع   ) زورما

كاپ ماقم  زا  دش و  نشور  ادخ  ياه  ناهرب  تفرگ و  يدنلب  دندوب ) نآ  هتسیاش  هک  یناسک   ) تلزنم هدیـسر و  شیاشگ  زور  نیا  رد 
.تسا نامیپ  دهع و  زور  نید و  ندش  لماک  زور  زورما  دش و  هتفگ  نخس  تحارص  اب 

تکربرپ دیع  - 8

: مالسلا هیلع  قداصلا  نع 

 … تارم رشع  موی  لک  یف  هکئالملا  مهتحفاصل  هتقیقحب  مویلا  اذه  لضف  سانلا  فرع  ول  هللاو 

ام هفرع  نمل  هللا  یطعا  امو 
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.ددعب یصحی  ال 

.738 دجهتملا : حابصم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دـندرک و یم  هحفاـصم  ناـنآ  اـب  راـب  هد  يزور  ناگتـشرف  دنتخانــش ، یم  ار  ریدـغ ) زور   ) یعقاو تلیــضف  مدرم  رگا  مـسق  ادـخ  هـب 
.تسین شرامش  لباق  هتخانش ، ار  زور  نآ  هک  یسک  هب  ادخ  ياهششخب 

نازورف دیع  - 9

(: (ع هللا دبع  وبا  لاق 

.بکاوکلا نیب  رمقلاک  هعمجلا  موی  یحضالا و  رطفلا و  نیب  ریدغ  موی  و  … 

.466 سوواط : نب  دیس  لابقا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تسا ناگراتس  نایم  رد  هام  دننامه  هعمج  نابرق و  رطف و  دیع  ياهزور  نایم  رد  مخ  ریدغ  زور  … 

یهلا دیع  راهچ  زا  یکی  - 10

(: (ع هللا دبع  وبا  لاق 

: اهردخ یلا  سورعلا  فزت  امک  لج  زع و  هللا  یلا  مایا  هعبرا  تفز  همایقلا  موی  ناک  اذا 

.مخ ریدغ  موی  هعمجلا و  موی  یحضالا و  موی  رطفلا و  موی 

.466 سوواط : نب  دیس  لابقا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یم تعرس  هب  شا  هلجح  هب  سورع  هک  روطنامه  دنباتـش  یم  ادخ  يوس  هب  تعرـس  هب  زور  راهچ  دوش  اپ  رب  تمایق  زور  هک  یماگنه 
.دور

: زا دنترابع  اهزور  نآ 

.مخ ریدغ  زور  هعمج و  نابرق و  رطف و  دیع  زور 
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ریدغ ياه  هتسیاب  اه و  هتسیاش  مود : لصف 

تیالو مایپ و  زور  - 11

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

، یبر هیالو  یتیالو  یتیالو و  یلع  هیالو  نا  الا  یلع ، هیالوب  ینقدص  یب و  نمآ  نم  یـصوا  بئاغلا ، دهاشلا  غلبیل  نیملـسملا  رـشعم  ای 
.هومکغلبا نا  ینرما  یبر و  یلا  هدهع  ادهع 

ح 35. ، 141 راونالاراحب 37 :

: دومرف ریدغ ) زور  رد   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

! ناناملسم يا 

: دنناسرب نابیاغ  هب  نارضاح 

نم تیالو  یلع ، تیالو  دیشاب  هاگآ  منک ، یم  شرافس  یلع  تیالو  هب  تسا ، هدرک  قیدصت  ارم  هدروآ و  نامیا  نم  هب  هک  ار  یـسک 
زا دوب  ینامیپ  دهع و  نیا  .تسا  نم  يادخ  تیالو  نم ، تیالو  تسا و 
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.مناسرب امش  هب  ات  داد  منامرف  هک  مراگدرورپ  فرط 

ماعطا زور  - 12

: مالسلا هیلع  هللادبع  وبا  لاق 

ارکـش هللا ماصف  هیـصو  هلـضف و  هیف  نابا  اـملع و  ساـنلل  مالـسلا  هیلع  اـیلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ماـقا  يذـلا  مویلا  هنا  و  … 
.ناطیشلا همغرم  و  نمحرلا ، هاضرم  هیف  ناوخالا و  هلص  ماعطا و  مایص و  مویل  هنا  مویلا و  کلذ  لجوزع 

ثیدح 12. نمض  ، 328 هعیشلا 7 : لئاسو 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تلیضف تشارفارب و  مدرم  يارب  رادمچرپ  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  يزور  ریدغ ، دیع 
هزور ار  هزور  نآ  گرزب  يادـخ  زا  يرازگـساپس  ناوـنع  هـب  دـعب  درک ، یفرعم  ار  دوـخ  نیـشناج  درک و  راکـشآ  زور  نـیا  رد  ار  وا 

يدونـشخ بسک  زور  زور  نآ  .تسا  نتفر  ینید  ناردارب  رادـید  هب  نداد و  ماـعط  تداـبع و  يراد و  هزور  زور  زور ، نآ  تـفرگ و 
.تسا ناطیش  ینیب  ندیلام  كاخ  هب  نابرهم و  يادخ 

هیده زور  - 13

: لاق مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع 

ریقفلا و ینغلا  دـعیلو  نیابلا ، دـهاشلا  و  بئاغلا ، رـضاحلا  غلبیل  و  مویلا ، اذـه  یف  همعنلا  اوباـهت  میلـستلاب و  اوحفاـصتف  متیقـالت  اذا  … 
.کلذب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ینرما  فیعضلا  یلع  يوقلا 

.327 هعیشلا 7 : لئاسو 

: دومرف ریدغ ) دیع  زور  هبطخ  رد   ) مالسلا هیلع  نینمؤملاریما 

دوب و هک  ره  ار  نانخـس  نیا  دیهدب ، هیده  رگیدکی  هب  زور  نیا  رد  و  دـینک ، هحفاصم  مالـس ، هارمه  دیدیـسر  رگیدـمه  هب  هک  یتقو 
.تسا هدرک  رما  اهزیچ  نیا  هب  ارم  ربمایپ  فیعض ، يرای  هب  دنمتردق  و  دورب ، دنمتسم  غارس  هب  رگناوت  دناسرب ، دوبن  هک  نآ  هب  دینش ،

تلافک زور  - 14

: لاق مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع 

تانمؤملا و نینمؤملا و  نم  اددع  لفکت  نمب  فیکف  … 
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رقفلا رفکلا و  نم  نامالا  یلاعت  هللا  یلع  هنیمض  انا 

.327 هعیشلا 7 : لئاسو 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما 

یتروص رد  دشاب ، ریدغ ) زور  رد   ) نمؤم نانز  نادرم و  زا  يدادعت  یگدنز  هنیزه  راد  هدهع  هک  یـسک  لاح  دوب  دهاوخ  هنوگچ  … 
.دشاب ناما  رد  یتسدگنت  رفک و  زا  هک  منماض  ادخ  شیپ  نم  هک 

يداش ساپس و  زور  - 15

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 

.هوموصت نا  مکل  بحا  ینا  ،و  انتیالو نم  مکیلع  هب  هللا  نم  امل  رورس  ،و  هل دمح  رکش هللا و  هولص و  هدابع و  موی  وه  … 

ح 13. ، 328 هعیشلا 7 : لئاسو 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

امش رب  ادخ  هک  نادناخ  ام  تیالو  رطاخ  هب  تسا  يداش  رورس و  زور  تسادخ و  شیاتس  ساپس و  زامن و  تدابع و  زور  ریدغ ، دیع 
.دیریگب هزور  ار  زور  نآ  امش  هک  مراد  تسود  نم  دراذگ و  تنم 

يراکوکین زور  - 16

: مالسلا هیلع  قداصلا  نع 

.هنمؤم نمؤم و  لک  هیف  رس  مویلا و  اذه  یف  کناوخا  یلع  لضفاف  ، نیفراعلا کناوخال  مهرد  فلاب  هیف  مهردل  و  … 

.737 دجهتملا : حابصم 

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

قافنا تناردارب  هب  زور  نیا  رد  نیاربانب  تسا ، مهرد  رازه  ربارب  ریدـغ  دـیع  زور  رد  نداد  تفرعم ، نامیا و  اب  ناردارب  هب  مهرد  کی 
.نادرگ داش  ار  نمؤم  نز  درم و  ره  نک و 

يداش رورس و  زور  - 17

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 
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.یلاعت ارکش هللا  موص  موی  رورس و  حرف و  دیع و  موی  هنا 

ح 10. ، 326 هعیشلا 7 : لئاسو 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.تسا یهلا  تمعن  ساپس  ناونع  هب  يراد  هزور  زور  تسا و  يداش  یشوخ و  دیع و  زور  ریدغ ، دیع 

تینهت کیربت و  زور  - 18

: مالسلا هیلع  یلع  لاق 

یلع هعسوتلاب  مکعمجم  ءاضقنا  دعب  هللا  مکمحر  اودوع 
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اؤناهت و  مکتفلا ، هللا  لصی  اورابت  و  مکلمـش ، هللا  عمجی  اوعمتجا  و  مکحنم ، ام  یلع  لـجوزع  رکـشلا هللا  مکناوخاـب و  ربلا  و  مکلاـیع ،
 … هلثم یف  الا  هدعب  هلبق و  دایعالا  فاعضا  یلع  هیف  باوثلاب  هللا  مک  انه  امک  هللا  همعن 

.117 راونالاراحب 97 :

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

هعسوت شیاشگ و  دوخ  هداوناخ  هب  .دتـسرف  تمحر  امـش  رب  ادخ  دیدرگرب ، هناخ  هب  ریدغ ) زور  رد   ) دوخ ییآ  مهدرگ  نایاپ  زا  دعب 
امش هب  ادخ  ات  دیوش  دحتم  دیرازگ ، ساپس  تسا ، هدیشخب  ار  امش  هک  تمعن  نیا  رب  ار  دنوادخ  دینک ، یکین  دوخ  ناردارب  هب  دیهد ،

رد دنوادخ  هک  روطنامه  دیئوگب ، کیربت  ار  ادخ  تمعن  رگیدمه  هب  دنک ، رادیاپ  ار  ناتیتسود  ادخ  ات  دینک  ییوکین  دشخب ، تدحو 
.دوب دهاوخن  ریدغ  دیع  زور  رد  زج  اهشاداپ  هنوگ  نیا  هتفگ ، کیربت  امش  هب  نداد  شاداپ  رگید  ياهدیع  ربارب  نیدنچ  اب  زور  نیا 

تئارب دورد و  زور  - 19

: لاق مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  دشار  نب  نسحلا  يور 

: تلق

؟ نیدیعلاریغ دیع  نیملسملل  كادف ، تلعج 

: لاق

! نسح ای  معن ،

، امهفرشا امهمظعا و 

: لاق

: هل تلق 

؟ وه موی  يا  و 

.سانلل املع  هیف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بصن  موی  لاق :

: هل تلق 

؟ هیف عنصن  نا  انل  یغبنی  ام  كادف و  تلعج 
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يذلا مویلاب  ءایصوالا  رمات  تناک  ءایبنالا  ناف  ، مهملظ نمم  هللا ، یلا  اربتت  هیف و  هلآ  دمحم و  یلع  هولصلا  رثکت  نسح و  ای  هموصت  لاق :
.ادیع ذختی  نا  یصولا  هیف  ماقی  ناک 

.680 دجهتملا : حابصم 

: دیوگ دشار  نب  نسح 

: متفگ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 

؟ دنراد مه  يرگید  دیع  دیع ، ود  نآ  زج  هب  ناناملسم  ایآ 

: دومرف

.دیع نیرتهب  نیرتگرزب و  هلب ،

: متفگ

؟ تسا زور  مادک 

: دومرف

.دش بوصنم  مدرم  رادمچرپ  ناونع  هب  نانمؤمریما  هک  يزور 

: متفگ

؟ مینک هچ  تسا ، راوازس  زور  نآ  رد  موش  تیادف 

: دومرف

تسرفب وا  لآ  دمحمرب و  دورد  ریگب و  هزور 
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دیع دوش ، یم  باختنا  نیشناج  هک  ار  يزور  هک  دنداد  یم  روتسد  نانیـشناج  هب  ناربمایپ  اریز  يوجب ، تئارب  نانآ  هب  نارگمتـس  زا  و 
.دنریگب

ءایصوا دیع  - 20

: لاق مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع 

یــصوا هـلآ  هـیلع و  هللا  یلــص  هللا  لوـسر  ناـف  دـمحم ، لآ  دـمحمل و  رکذـلا  هداـبعلا و  مایــصلاب و  هـیف  هرکذ  زع  هللا  نورکذـت  … 
.ادیع هنوذختیف  کلذب  مهئایصوا  نوصوی  اوناک  لعفت ، ءایبنالا  تناک  کلذک  و  ادیع ، مویلا  کلذ  ذختی  نا  نینمؤملاریما 

ح 1. ، 327 هعیشلا 7 : لئاسو 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

شرافـس نینمؤملاریما  هب  ادخ  لوسر  اریز  دینک ، يروآدای  وا  نادـناخ  ربمایپ و  دای  تدابع و  هزور و  اب  ار  ادـخ  ریدـغ ، دـیع  زور  رد 
مه نانآ  دنریگب ، دیع  ار  زور  نآ  هک  دندرک  یم  شرافـس  دوخ  نانیـشناج  هب  مه  ناربمایپ  روطنیمه  دریگب ، دیع  ار  زور  نآ  هک  درک 

.دندرک یم  نینچ 

دورد شیاشگ و  زور  - 21

: لاق مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع 

هیف لجرلا  عسوی  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  هولصلا  و  لجوزع ، هللا  رکذ  هیف  رثکی  نا  یغبنی  و  ارهش ، نینامث  لدعی  هیف  لمعلاو 
.هلایع یلع 

ح 6. ، 325 هعیشلا 7 : لئاسو 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  رب  دورد  ادخ و  رکذ  زور  نآ  تسا  هتـسیاش  و  تسا ، هام  داتـشه  اب  ربارب  ریدغ ) دیع   ) زور نآ  رد  لمع  شزرا 
.دهد هعسوت  دوخ  هداوناخ  رب  درم ، و  دوش ، دایز  هلآ 

يربهر رادید  زور  - 22

: قاحسا یبال  لاق  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  یلع  نسحلا  یبا  انالوم  نع 

: تلق لاق ] ،] هدعب نم  اماما  سانلل و  املع  ایلع  هاخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ماقا  هیف  ریدغلا  موی  و 
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.هقلخ یلع  هللا  هجح  کنا  دهشا  تدصق ، کلذل  كادف ، تلعج  تقدص 

ح 3. ، 324 هعیشلا 7 : لئاسو 

هب مالسلا  هیلع  يداه  ماما 
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: دومرف قاحساوبا 

مدرم و هدـنامرف ) و   ) رادـمچرپ ناونع  هب  درک و  دـنلب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شردارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ریدـغ  زور  رد 
.درک یفرعم  شدوخ  زا  دعب  ياوشیپ 

: تفگ قاحساوبا 

رب ادخ  تجح  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  مدمآ ، امـش  رادـید  ترایز و  هب  نیمه  رطاخ  هب  .يدومرف  تسار  موش  تیادـف  مدرک ، ضرع 
.یتسه مدرم 

ریبکت زور  - 23

: مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نع 

.هنجلاب هنورشبی  کلم و  فلا  نوعبس  موی  لک  هربق  روزی  هربق و  یف  عسو  ارون و  نیعبس  هربق  هللا  لخدا  انمؤم  هیف  راز  نم 

.778 لامعالا : لابقا 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

زور ره  دهد و  یم  هعـسوت  ار  شربق  دنک و  یم  دراو  وا  ربق  رب  رون  داتفه  دنوادخ  دنک ، رادید  ار  ینمؤم  ریدـغ )  ) زور رد  هک  یـسک 
.دنهد یم  تراشب  تشهب  هب  ار  وا  دننک و  یم  ترایز  ار  وا  ربق  هتشرف  رازه  داتفه 

یکین رادید و  زور  - 24

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

اوماقا اذا  اوناک  مالسلا  مهیلع  ءایبنالا  ناف  ناوخالا ، هلص  محرلا و  هلص  هولـصلاو و  موصلا  ربلاب و  یلاعت  هللا  یلا  اوبرقتت  نا  مکل  یغبنی 
.هب اورما  کلذ و  اولعف  مهءایصوا 

.736 دجهتملا : حابصم 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

، دیوش کیدزن  ادخ  هب  ینامیا  ناردارب  رادید  محر و  هلـص  ندروآ  اج  هب  زامن و  هزور و  نارگید و  هب  ندرک  یکین  اب  تسا  هتـسیاش 
.دندومرف یم  هیصوت  نآ  هب  دندرک و  یم  نینچ  دندرک ، یم  بصن  ار  دوخ  نانیشناج  هک  ینامز  ناربمایپ  اریز 

ریدغ دجسم  رد  زامن  - 25
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: لاق مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع 

هیف لجوزع  هللا  رهظا  عضوم  وه  و  ع )  ) نینمؤملاریما هیف  ماقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نال  ریدـغلا  دجـسم  یف  هولـصلا  بحتـست  هنا 
.قحلا

.549 هعیشلا 3 : لئاسو 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

بحتسم ریدغ  دجسم  رد  ندناوخ  زامن 
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يادخ هک  تسا  ییاجنآ  درک و  بوصنم  یفرعم و  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  اجنآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نوچ  تسا ،
.درک راکشآ  ار  قح  گرزب ،

ریدغ زور  زامن  - 26

: لاق مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع 

املع مخ  ریدـغب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اهیف  میقا  یتلا  هعاسلا  یه  لاوزلا و  برق  هلـضفا  ءاـش و  تقو  يا  نیتعکر  هیف  یلـص  نم  و 
 … مویلا کلذ  رضح  نمک  ناک  سانلل و … 

ح 2. ، 225 هعیشلا 5 : لئاسو 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یتعاس نآ  هک  دشاب  رهظ  کیدزن  هک  تسنیا  رتهب  دناوخب و  زامن  تعکر  ود  تساوخ ، هک  یتعاس  ره  ریدغ  دـیع  زور  رد  هک  یـسک 
هک تسا  یسک  دننامه  دنک ) نینچ  هک  ره  ، ) دش بوصنم  تماما  هب  مخ  ریدغ  رد  تعاس  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا 

 … تسا هدرک  ادیپ  روضح  زور  نآ  رد 

ریدغ هزور  - 27

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

ح ، 324 هعیشلا 7 : لئاسو  .کلذ  باوث  هل  ناکل  ایندلا  ترمع  ام  ماص  مث  ناسنا  شاع  ول  ایندلا  رمع  مایص  لدعی  مخ  ریدغ  موی  مایص 
.4

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

وا باوث  دریگب ، هزور  ار  رمع  همه  دشاب و  هدنز  هشیمه  یناسنا  رگا  ینعی  .تسا  ربارب  ناهج  رمع  مامت  هزور  اب  مخ  ریدـغ  زور  هزور 
.تسا ریدغ  دیع  هزور  باوث  هزادنا  هب 

مسبت کیربت و  زور  - 28

: لاق مالسلا  هیلع  اضرلا  نع 

: لوقی هاخا  نمؤملا  یقل  اذاف  ، اضعب مکضعب  ئنهی  هئنهتلا  موی  وه  و  … 

( مالسلا هیلع  همئالا  نینمؤملاریما و  هیالوب  نیکسمتملا  نم  انلعج  يذلا  دمحلا هللا  )
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 … نامیالا لها  نم  سانلا  هوجو  یف  مسبتلا  موی  وه  و 

.464 لابقا :

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

نینچ درک ، تاقالم  ار  شردارب  ینمؤم  تقو  ره  دیوگب ، کیربت  يرگید  هب  کی  ره  .تسا  تینهت  کیربت و  زور  ریدغ  دیع 
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: دیوگب

دنخبل زور  ریدـغ  دـیع  يرآ  درک ) اطع  نایاوشیپ  نانمؤمریما و  تیالو  هب  ندز  گنچ  قیفوت  اـم  هب  هک  ار  ییادـخ  شیاتـس  دـمح و  )
 … تسا نامیا  اب  مدرم  هرهچ  هب  ندز 

ریدغ رد  تیالو  موس : لصف 

مالسلا هیلع  یلع  تیالو  ربمایپ و  - 29

: لاق دیعس  یبا  نع 

: يدانف ایدانم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رما  مخ  ریدغ  موی  ناک  امل 

! هعماج هولصلا 

: لاق مالسلا و  هیلع  یلع  دیب  ذخاف 

، هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  مهللا !

.هاداع نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهللا 

ح 4. ، 112 راونالاراحب 37 :

: دیوگ دیعس  وبا 

: داد روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مخ  ریدغ  زور  رد 

: هک دهد  ادن  يدانم 

: دومرف درک و  دنلب  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  دعب  .دیوش  عمج  زامن  يارب 

رادب نمشد  درادب و  تسود  ار  یلع  هک  ار  یسک  رادب  تسود  ایادخ  تسوا ، يالوم  مه  یلع  سپ  میوا  يالوم  نم  هک  یـسک  ایادخ 
.دنک ینمشد  یلع  اب  هک  ار  یسک 

هنوگربمایپ یگدنز  - 30

(: ص  ) هللا لوسر  لاق 

مکجرخی نل  هناف  ع ) ، ) بلاط یبا  نبا  یلع  لوتیلف  یبر  یندعو  یتلا  دلخلا  هنج  نکسی  ،و  یتامم تومی  و  یتایح ، ییحی  نا  دیری  نم 
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.هلالض یف  مکلخدی  نل  ،و  يده نم 

.278 ریدغلا 10 :

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

، دوش نکاس  هدرک ، هدعو  نم  هب  مراگدرورپ  هک  يا  هنادواج  تشهب  رد  دشاب و  نم  دننامه  شگرم  یگدنز و  دهاوخ  یم  هک  یسک 
.دناشک یمن  یهارمگ  هب  هدربن ، نوریب  تیاده  هار  زا  ار  امش  زگره  وا  اریز  دنک ، باختنا  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو 

مالسلا هیلع  یلع  تماما  ربمایپ و  - 31

: لاق يراصنالا  هللا  دبع  نب  رباج  نع 

: مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلعل  لوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس 

! یلع ای 

یثراو و ییصو و  یخا و  تنا 
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.يودع كودع  یضغبم و  کضغبم  یبحم و  کبحم  یتافو  دعب  یتویح و  یف  یتما  یلع  یتفیلخ 

ح 5. ، 124 قودص : یلاما 

: دیوگ یم  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج 

: دومرف مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا 

نم رادتسود  وت  رادتسود  .ینم  گرم  زا  دعب  تایح و  نامز  رد  نم  تما  نایم  رد  نم  نیشناج  ثراو و  یصو و  ردارب و  وت  یلع ، يا 
.تسا نم  نمشد  وت  زوت  هنیک  نمشد و  و 

مالسا ياه  هیاپ  - 32

: لاق مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع 

: سمخ یلع  مالسالا  ینب 

.ریدغلا موی  هیالولاب  يدون  ام  ءیشب  دانی  مل  هیالولا و  جحلا و  موصلا و  هوکزلا و  هولصلا و 

ح 8. ، 21 یفاک 2 ،

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

: تسا هدش  راوتسا  هیاپ  جنپ  رب  مالسا 

.تسا هدشن  ادن  هدش ، دیکات  تیالو  هب  ریدغ  زور  رد  هچنآ  هزادنا  هب  زیچ  چیه  هب  تیالو و  جح و  هزور ، تاکز ، زامن ،

هنادواج تیالو  - 33

: لاق مالسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع 

(. ع  ) یلع هیصو  دمحم و  هوبنب  الا  الوسر  هللا  ثعبی  نل  ءایبنالا و  عیمج  فحص  یف  هبوتکم  مالسلا  هیلع  یلع  هیالو 

.691 راحبلا 2 : هنیفس 

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

یلـص دمحم  توبن  قاثیم  اب  رگم  دشن ، ثوعبم  يربمایپ  چیه  تسا و  هدـش  تبث  ناربمایپ  همه  ياهباتک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو 
(. ع  ) یلع تماما  هلآ و  هیلع و  هللا 
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دیحوت تیالو و  - 34

(: ص  ) هللا لوسر  لاق 

هللا و برح  هبرح  هللا و  ءادـعا  هؤادـعا  هللا و  ءایلوا  هؤایلوا  هللا و  هضیرف  هعابتا  هللا و  هدابع  هبح  هللا و  هیـالو  بلاـط  یبا  نب  یلع  هیـالو 
.لج زع و  هللا  ملس  هملس 

.32 قودص : یلاما 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

ندرک يوریپ  تسادخ ، تدابع  وا  نتشاد  تسود  تسادخ ، تیالو  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو 
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اب حلص  وا ، اب  حلـص  ادخ و  اب  گنج  وا ، اب  گنج  دنیادخ ، نانمـشد  وا  نانمـشد  ادخ و  ناتـسود  وا  ناتـسود  تسا و  یهلا  بجاو  وا 
.تسا لاعتم  يادخ 

ناطیش يدیمون  هلان  زور  - 35

: لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هیبا  نع  رفعج ، نع 

: تانر عبرا  نر  هللاودع  سیلبا  نا 

.ریدغلا موی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  ثعب  موی  ،و  ضرالا یلا  طبها  موی  و  نعل ، موی 

.10 دانسالا : برق 

: دومرف هک  درک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

: درک هلان  راب  راهچ  ادخ  نمشد  ناطیش 

دـش و ثوعبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  يزور  درک و  طوبه  نیمز  هب  هک  يزور  دـش و  عقاو  ادـخ  نعل  دروم  هک  يزور 
.ریدغ دیع  زور 

دیحوت ژد  يولع  تیالو  - 36

(: ص  ) یبنلا نع 

: یلاعت كرابت و  هللا  لوقی 

.يران نم  نما  ینصح  لخد  نمف  ، ینصح بلاط  یبا  نب  یلع  هیالو 

ح 7. ، 52 رابخالا : عماج 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

: دیامرف یم  دنوادخ 

.دوب دهاوخ  ظوفحم  مخزود  شتآ  زا  ددرگ ، نم  هعلق  لخاد  سک  ره  سپ  تسا ، نم  مکحم  ژد  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو 

ربمایپ نیشناج  - 37

(: ص  ) هللا لوسر  لاق 
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کعاطا نم  دعس  يدعب ، اهیلع  یتفیلخ  یتما و  ماما  تنا  بابلا …  لبق  نم  الا  هنیدملا  یتؤت  نل  اهباب و  تنا  ملعلا و  هنیدم  انا  یلع  ای 
.كاداع نم  رسخ  كالوت و  نم  حبر  و  كاصع ، نم  یقش  و 

ح 9. ، 52 رابخالا : عماج 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

رد نم  نیـشناج  نم و  تما  ياوشیپ  وت  دنوشن …  دراو  نآ  برد  هار  زا  زج  رهـش  هب  یتسه ، نآ  برد  وت  مملع و  رهـش  نم  یلع  يا 
، تسا دنمتداعس  دنک  وت  تعاطا  هک  یسک  يرهش ، نیا 
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.تسا هدرک  نایز  وت  نمشد  هدرب و  دوس  وت  رادتسود  و  تسا ، تخبدب  دنک ، ینامرفان  ار  وت  هک  یسک  و 

تیالو هیاس  رد  مالسا  - 38

: مالسلا هیلع  قداصلا  لاق 

: هثالث مالسالا  یفاثا 

.اهیتبحاصب الا  نهنم  هدحاو  حصت  ،ال  هیالولا هوکزلا و  هولصلا و 

ص 18. ، 2 یفاک :

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: تسا زیچ  هس  مالسا  يانبریز  ياهگنس 

.دوش یمن  تسرد  يرگید  نودب  اهنآ  زا  کی  چیه  هک  تیالو  تاکز و  زامن ،

دهاش رازه  هد  - 39

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق 

.نیدهاشب هقح  ذخای  لجرلا  هقح و  ذخا  یلع  ردقی  مل  دهاش  فالا  هرشع  هل  ناک  هنا  بلاط !! یبا  نب  یلع  یقل  امل  صفح  ای  بجعلا 

.140 ، 37 راونالا : راحب 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

! صفح يا 

ار دوخ  قح  تسناوتن  ریدغ ) زور  رد   ) هاوگ دهاش و  رازه  هد  اب  وا  دش ! هجاوم  نآ  اب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هچنآ  زا  اتفگش 
.دریگ یم  ار  دوخ  قح  دهاش  ود  اب  صخش  هک  یلاح  رد  دریگب ،

نآرق رسفم  ع ،)  ) یلع - 40

: ریدغلا موی  هجاجتحا  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع 

مارحلا نع  یهنا  لالحلاب و  رمآف  امهفرعا ، امهیـصحا و  نا  نم  رثکا  مارحلا  لالحلا و  نا  الا و  هیلا ، یعادـلا  و  هللا ، باتک  ریـسفت  یلع 
همئالا نینمؤملاریما و  یلع  یف  لج  زع و  هللا  نع  هب  تئج  ام  لوبقب  مکنم ، هقفـصلا  مکیلع و  هعیبلا  ذـخآ  نا  ترماف  دـحاو ، ماقم  یف 
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عـضوی و ال  هرجاوز ، مکل  نیبی  نل  هللا  وف  ههباشتم ، اوعبتت  هتامکحم و ال  یف  اورظنا  و  هتایآ ، اومهفا  اوربدت و  سانلا  رـشاعم  هدعب ، نم 
.هدیب ذخآ  انا  يذلا  الا  هریسفت  نع  مکل 

ح 43. ، 142 ، 18 هعیشلا : لیاسو 

: دومرف ریدغ  دیع  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

هدننک توعد  و  ادخ ، باتک  ریسفت  مالسلا  هیلع  یلع 
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.مرامشب منک و  یهن  رما و  اهنآ  هب  یفرعم و  نم  هک  تسنآ  زا  شیب  مارح  لالح و  هک  دیشاب  هاگآ  تسادخ ، يوس  هب 

دنوادـخ فرط  زا  وا  دـعب  نایاوشیپ  و  نانمؤمریما ، یلع  دروم  رد  ار  هچنآ  هک  مریگب  ناـمیپ  دـهع و  امـش  زا  هک  متـشاد  روتـسد  سپ 
.دیریذپب مدروآ ، گرزب 

! مدرم يا 

یـسک زگره  مسق  ادـخ  هب  .دـینکن  لابند  ار  نآ  تاهباشتم  دـینک و  تقد  نآ  تامکحم  رد  دـیمهفب ، ار  یهلا  تایآ  دـینک و  هشیدـنا 
یفرعم ار  وا  و   ) ما هتفرگ  ار  وا  تسد  نم  هـک  یـسک  نآ  زج  دـنک ، نـشور  ار  نآ  ریـسفت  دـنک و  ناـیب  دـناوت  یمن  ار  نآرق  ياهادـن 

(. مدرک

عبانم

.میرک نآرق  - 1

.هیمالسا هناخباتک  قودص ، خیش  یلاما  - 2

.تیبلا لآ  يریمحلا ، رفعج  هللا  دبع  دانسالا ، برق  - 3

.هعیشلا هقف  هسسؤم  یسوط ، خیش  دجهتملا ، حابصم  - 4

.هیمالسالا هبتکم  یلماع ، رح  خیش  هعیشلا ، لیاسو  - 5

.هوسا یمق ، سابع  خیش  راحبلا ، هنیفس  - 6

.تیبلا لآ  يراوزبس ، دمحم  رابخالا ، عماج  - 7

.هیمالسالا بتکلا  راد  یسلجم ، همالع  راونالا ، راحب  - 8

.فلؤم یمیکح ، اضر  دمحم  ریدغ ، هسامح  - 9

.یملعالا هسسؤم  سوواط  نب  دیس  لامعالا ، لابقا  - 10

.هیمالسالا بتکلا  راد  ینیلک ، یفاک ، لوصا  - 11

.هیمالسالا بتکلا  راد  ینیما  همالع  ریدغلا ، - 12

ریدغ ثیدح  قرط  يربط و 
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ریدغ ثیدح  قرط  يربط و 

یفیرش دومحم  فیلأت :

رد ربتعم  عبانم  هلمج  زا  هک  يرثا  دـنراد ، دای  رد  زین  ار  يو  يربط  خـیرات  دنتـسه ، انـشآ  يربط  ریرج  نب  دـمحم  مان  اب  هک  ییاـه  نآ 
دروم راگدـنام و  راثآ  هلمج  زا  زین  میرک  نآرق  رب  يربط  ریـسفت  نینچمه  .دـیآ  یم  رامـش  هب  مالـسا  يراـگن  خـیرات  یـسیون و  هریس 

.تسا هدنام  راگدای  هب  رادمان  رسفم  خروم و  نیا  زا  هک  تسا  يا  هدافتسا 

هیلع بلاـط  یبا  نبا  یلع  لـیاضف   » باـتک یبرع  نتم  مالـسا ، خـیرات  رگـشهوژپ  خروم و  ناـیرفعج  لوسر  شـشوک  هب  یگزاـت و  هب 
.تسا هدش  رشن  رازاب  هناور  لیلد » تاراشتنا   » يوس زا  حیحصت و  يربط  هیالولا » باتک  مالسلا و 

.تسا هدمآ  تسد  هب  نونک  ات  هک  تسا  یلصا  باتک  زا  هدنام  ياج  هب  ياه  شخب  مجح ، مک  باتک  نیا 

ناسیون هریس  ناهیقف و  ناخروم و  هاگدید  زا  رثا  نیا  تیمها  هب  نآ  رد  هک  دنا  هتـشاگن  يا  هناملاع  همدقم  رثا  نیا  رب  نایرفعج  ياقآ 
تاراشا تاعاجرا و  زا  یخرب  فذـح  هتبلا  صیخلت و  یکدـنا  اب  همدـقم  نیا  زا  یمهم  ياه  شخب  .تسا  هدـش  هراـشا  مالـسا  ماـن  هب 

.درذگ یم  نایمارگ  امش  رظن  زا  ناشیا  یبرع 

هیقف رسفم ، ثدحم ، ( 310 224  ) یلمآ يربط  بلاغ  نب  ریثک  نب  دیزی  نب  ریرج  نب  دمحم 
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تاقیقحت وا  هرابرد  هک  تسا  هدش  هتخانش  یملاع  تیصخش و  يرجه ، مراهچ  نرق  لئاوا  موس و  نرق  بهذم  ینس  هتـسجرب  خروم  و 
ناملاع زا  هک  هچنآ  اب  شیاه  هتـشون  وا و  هسیاقم  رد  (. 1  ) تسین اجنیا  رد  نآ  رارکت  هب  يزاین  هتفرگ و  تروص  یناوارف  تاـعلاطم  و 

هژیو هب  ریسفت و  ثیدح  ( 2 ، ) هقف دننام  یملع  ياه  هنیمز  رتشیب  رد  ار  يو  يرترب  ناوت  یم  دیدرت  نودب  میسانش ، یم  نرق  نیا  دادغب 
ار وا  ناوت  یم  اهنت  یندنام ، بوخ و  تافیلأت  ترثک  ظاحل  هب  ینس ، رکفت  خیرات  رد  هوالع ، هب  .داد  صیخـشت  شنارـصاعم  رب  خیرات 

ذوفن .داد  رارق  رجح  نبا  یبهذ و  نیدـلا  سمـش  يزوج ، نبا  يدادـغب ، بیطخ  دـننام  ینـس  ناـفلؤم  نیرتـگرزب  زا  یخرب  فیدر  رد 
وا یگتـسجرب  تخانـش  يارب  هتفای ، شراگن  وا  زا  سپ  هک  يراثآ  رب  وا  ریـسفت  خیرات و  باتک  ود  هژیو  هب  وا ، ياه  هتـشون  ریگمـشچ 

.تسا یفاک 

ات دش  ببس  هک  ار  دادغب  رب  مکاح  راجنهان  یبهذم  طیارش  هتفگ و  نخس  لیصفت  هب  يرگید  ياج  رد  وا  یبهذم  تادقتعم  هرابرد  ام 
لیلد ناوت  یمن  مک  تسد  بلاطم  نآ  هعلاـطم  نودـب  ( 3  ) میا هداد  حرـش  دریگ  رارق  ثیدـح  لها  نویطارفا  هلباـنح و  ربارب  رد  يربط 

.تفایرد تسا  ریدغ  ثیدح  قرط  يروآدرگ  هک  ار  هیالولا  باتک  ناونع  تحت  يرثا  شراگن  هب  ار  يربط  لیامت 

یم ماما  لئاضف  راکنا  هب  تحارـص  هب  دـندوب ، هدرب  ثرا  هب  يوما  نارود  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  اـب  ینمـشد  هک  دادـغب  هلباـنح 
یثیدح شرگن  هوالع ، هب  ( 4  ) .تخیگنارب ار  یثیدح  لها  ینـس  ثدحم  ملاع  هبیتق  نبا  مشخ  هک  دوب  يدح  هب  راکنا  نیا  .دـنتخادرپ 

هب بوسنم  اما  لوعجم  ثیداحا  زا  یخرب  رب  ناشرارصا  اه و  بهذم  ینامثع  يرابخا  و 
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يایند نادنمـشناد  رگید  هب  ار  روبزم  ثیداحا  رهاوظ  زا  یطخت  نیرت  کچوک  هزاجا  نانآ  ات  دـش  ببـس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
رب ار  راشف  نیا  دید ، یم  لبنح  نب  دمحا  یتح  نانآ و  همه  زا  رتالاب  ندرگ  رس و  کی  ار  دوخ  هک  يربط  نایم  نیا  رد  .دنهدن  مالـسا 

.تخادرپ ثیدح  لها  اب  تفلاخم  هب  فلتخم ، ياه  هنیمز  رد  تفاتن و 

مینک ضرع  دـیاب  اجنیا  رد  هچنآ  .تفگ  میهاوخ  نخـس  يدـعب  ناونع  رد  هدرک ، فیلات  ار  هیالولا  باتک  يربط  ارچ  هک  هراب  نیا  رد 
يربط ریرج  نب  دمحم  زا  تسا  یباتک  هدنامن ، ياج  رب  دوجوم  تاعالطا  بسح  رب  نآ  لصا  هک  رثا  نیا  دیدرت  نودـب  هک ، تسا  نیا 

هک تسا  رایتخا  رد  ینقتم  صوصن  مهد ، نرق  ات  يربط  زا  سپ  لسن  کی  زا  عبانم  نیرت  نهک  رد  هراب ، نیا  رد  .دادغب  فورعم  خروم 
(5  ) دشرتسملا بحاص  هعیش و  اهنآ  زا  یکی  هک  میراد  مه  رگید  يربط  ود  ای  کی  هک  تسا  تسرد  نیا  .درک  میهاوخ  رورم  ار  اهنآ 
زا یـشان  هعیـش ، ملاع  نآ  هب  ریدغ  ثیدح  قرط  باتک  نداد  تبـسن  لامتحا  اما  ( 6 ، ) تسا همامالا  لئالد  باتک  هدنـسیون  يرگید  و 

(. 7  ) تسا یخیرات  ریغ  ییاه  نامگ  سدح و  زا  یشان  یلک  هب  یخیرات و  نقتم  صوصن  زا  یعالطا  یب 

باتک ناونع 

هک تسا  نآ  شلیلد  .تسا  هدش  فلتخم  مان  نیدنچ  ياراد  نهک ، ياهباتک  اه و  هلاسر  زا  يرایسب  دننام  يربط ، باتک  لومعم ، قبط 
ياوتحم اب  قباطم  ار  نآ  دنتـساوخ و  یم  دوخ  هک  ار  یمان  باتک ، یلک  عوضوم  ياضتقا  هب  هاـگ  اـهباتک ، لـیبق  نیا  زا  لـقن  رد  امدـق 

.دندرک یم  قالطا  نآ  رب  دندید ، یم  باتک 

رب اه  مان  نیا  زا  هک  نانچنآ  هک ، نآ  رگید  هتکن 
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زا یلصف  یـشخب و  مان  اهمان ، نیا  زا  رگید  یخرب  هتفرگ و  رارق  مه  رانک  هک  تسا  عونتم  بلاطم  زا  يا  هعومجم  مان  یخرب  دیآ ، یم 
تیبلا لها  بقانم  ای  تیبلا  لها  لئاضف  ناونع  هنومن ، يارب  .تسا  هدـش  نیودـت  زین  لقتـسم  تروص  هب  انایحا  هک  تسا  باتک  ناـمه 

، دـشاب نآ  زا  یـشخب  هتـسناوت  یم  هیالولا  ثیدـح  هک  تسا  یلک  یمان  هدرک  هدافتـسا  ای و  نآ  زا  يربط  باتک  يارب  سواـط  نبا  هک 
.تسا هدمآ  رد  زین  لقتسم  یباتک  تروص  هب  دوخ  هک  یشخب 

باتک يرثا  رد  بوشآ  رهـش  نبا  طسوت  هتفر  راکب  رثا  نیا  زا  ناگدننک  هدافتـسا  طسوت  ررکم  هک  نآ  رب  نوزفا  هیالولا  باتک  ناونع 
زا تسا  یباتک  هک  تسا  هدش  حیرصت  هدمآ و  یشاجنلا  لاجر  رد  هیصوقرحلا  یلع  درلا  رگید  ناونع  ( 8  ) .تسا هدش  ناونع  هناسانش 
زین سواط  نبا  ( 9 «. ) ریدغلا موی  ربخ  قرط  رکذ  هیـصوقرحلا ، یلع  درلا  باتک  هل  : » ریدغ ثیدـح  هرابرد  بهذـم  یماع  خروم  يربط 

باختنا هک  تسا  نآ  رب  سواط  نبا  هدـیقع  ( 10  ) .تسا هتشاذگ  هیصوقرحلا  یلع  درلا  ار  شباتک  مان  يربط  هک  تسا  هدرک  حیرـصت 
يربط يوس  زا  لیلد  نیمه  هب  هدوب و  جراوخ  ربهر  ریهز ، نب  صوقرح  لسن  زا  لبنح  نب  دـمحا  هک  تسا  هدوب  ببـس  نیا  هب  ماـن  نیا 

(11  ) .تسا هدش  باختنا  مان  نیا 

ار ریبعت  نیا  يربط  لامتحا ، هب  دـشاب و  هشپ  ای  سگم  ياـنعم  هب  تغل  رد  صوقرح  هک  تسا  هدرک  حرطم  ار  لاـمتحا  نیا  لاـتنزور » »
(12  ) .تسا هدرک  هدافتـسا  وا ، ریقحت  دـصق  هب  تسا ، هتـشون  وا  رب  در  رد  ار  هیالولا  باتک  هک  یناتـسجس ، دواد  یبا  نب  رکبوبا  يارب 

نیا هک  دوزفا  زین  ار  لامتحا  نیا  ناوتب  دیاش 
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ماما نمـشد  جراوخ  هک  اجنآ  زا  .تسا  هتـشاگن  یبصان  يدرف  رب  در  رد  ار  نآ  يربط  هک  دراد  رثا  نیا  شراگن  هفـسلف  هب  هراـشا  ماـن ،
هلباـنح اـت  هدرک  باـختنا  دوخ  باـتک  يارب  ار  یماـن  نینچ  يربط  هدوب ، ناـنآ  ربهر  ریهز  نب  صوقرح  دـنا و  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع 

.دشاب هدوب  نایم  رد  دمحا  بسن  زا  ثحب  هک  نآ  هن  .دهد  ناشن  کلسم  یبصان  یجراخ و  ار  یطارفا 

گربلاک نایم ، نیا  رد  ( 13  ) .تسا راگزاس  یتحار  هب  باتک  نومـضم  اب  هک  تسا  یناونع  زین ، ریدغ  ثیدح  قرط  یف  هلاسر  ناونع 
تـسا نکمم  هک  دراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  يو  دوخ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدروآ  اج  ود  رد  ار  بقانملا  باـتک  هیـالولا و  باـتک  ناونع 

(14  ) .دشاب هدوب  بقانم  باتک  ای  لئاضف  باتک  زا  یشخب  هیالولا  باتک 

، هدروآ ار  بقانم  ای  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف  باتک  مان  هاگ  باتک ، نیا  زا  ناگدننک  هدافتسا  هک  تسا  نیا  هداد ، خر  لمع  رد  هچنآ 
هدروآ و ار  هیالولا  باتک  مان  بقانم ، رد  بوشآ  رهـش  نبا  نوچ  یناسک  هک  روط  نامه  تسرد  دنا ، هدرک  لقن  ار  ریدـغ  ثیدـح  اما 

.تسا هتفرگن  تروص  راک  نیا  رد  یتقد  هک  تسادیپ  .دنا  هدرک  لقن  نآ  زا  ار  لئاضف 

زج هب  ماما  لئاضف  رد  باتک  نیا  زا  هک  یثیداحا  تسا  رتهب  تسا ، باتک  نیا  هدـنام  ياجرب  ياـه  لـقن  يروآ  عمج  ياـنب  هک  نونکا 
.دوش يروآدرگ  هیالولا  باتک  ناونع  تحت  مه  ریدغ  ثیداحا  لئاضف و  باتک  ناونع  هدش  لقن  ریدغ  ثیدح 

؟ تسا هدوب  یناسک  هچ  رایتخا  رد  يربط  بقانم  ریدغ و  باتک 

(15  ) .تسا هدوب  مهن  نرق  ات  یمالسا  گرزب  ناثدحم  ناخروم و  نافلؤم ، زا  رفن  نیدنچ  رایتخا  رد  باتک ، نیا  میهاگآ ، هک  اجنآ  ات 
یلیعامسا نامعن  یضاق  زا : تسا  ترابع  دارفا  نیا  مان  یلامجا  تسرهف 
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.تسا هدش  روآدای  نآ  هب  ار  دوخ  قیرط  هدرک و  دای  ار  مان  هک  ( 450 372  ) یشاجن .دراد  باتک  نیا  زا  ار  لقن  نیرتشیب  هک  (م 363 )
م  ) قیرطب نبا  .تسا  هداد  تسد  هب  رثا  نیا  فیلأـت  یگنوـگچ  زا  یـشرازگ  هک  م 626 )  ) يومح .روـط  نیمه  م 460 )  ) یسوط خیش 
ار باتک  نیا  مان  زین  وا  هک  م 588 )  ) بوشآ رهش  نبا  .تسا  هدرک  حیرصت  باتک  نیا  رد  ریدغ  ثیدح  لقن  قرط  دادعت  هب  هک  ( 600
، بقانملا رد  هدرک و  هئارا  ار  باتک  نیا  رد  ریدغ  ثیدح  يارب  هدش  لقن  قرط  رامش  ربخ  رگید  ياج  رد  هدروآ و  وا  لاح  حرـش  رد 

یبهذ نیدـلا  سمـش  .تسا  هدرک  لقن  مه  دای و  نآ  زا  مه  هک  زین  م 664 )  ) سوواط نبا  .تسا  هدرک  لـقن  نآ  زا  دروم  نیدـنچ  رد 
هدرک لقن  تیاور  نیدنچ  هدید و  ار  باتک  هک  م 774 )  ) ریثک نبا  .تسا  هدرک  لقن  نآ  زا  ثیدح  نیدنچ  هدـید و  ار  نآ  هک  ( 748)

.تسا هدید  ار  باتک  زین  وا  هک  م 852 )  ) رجح نبا  تسا و 

.تسین نآ  تابثا  هب  يزاین  هک  تسا  نشور  حضاو و  يردق  هب  بلاطم  نیا  عقاو  رد 

قیقحت فقو  ار  شرمع  هک  ییابطابط  زیزعلا  دبع  دیـس  موحرم  همالع  داتـسا  هزادـنا  هب  سک  چـیه  ریخا  ياهلاس  رد  هک  تسا  ینتفگ 
(. 16  ) .تخادرپن رثا  نیا  یفرعم  هب  هدرک ، مالسلا  هیلع  تیب  لها  نینمؤملاریما و  هرابرد 

هیالولا باتک  فیلات  رد  يربط  هزیگنا 

یملاع هک  تسا  نآ  ارجام  هصالخ  .تسا  هدـش  هراشا  نآ  هب  عبنم ، نیدـنچ  رد  يربط ، يوس  زا  هیـالولا  باـتک  فیلأـت  تلع  هراـبرد 
رثا نیا  فیلأت  ببس  هک  تفگ  ریدغ  ثیدح  راکنا  رد  یبلطم  ننس  بحاص  یناتسجس  دنزرف  مان  یناتسجس 
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یناتـسجس نامیلـس  دواد  یبا  نبا  هللا  دبع  رکبوبا  لاکـشا  هب  ریدغ  زا  ثحب  تقو  رد  زین  هعیـش  یمالک  نوتم  رد  .دـش  يربط  يوس  زا 
هب هتسناد و  لطاب  ار  یناتسجس  نخس  هریخذلا  رد  یضترم  دیـس  هلمج  زا  .تسا  هتفر  تراشا  وا  اب  زین  يربط  دروخرب  هب  هدش و  هراشا 

هدرک تیاور  ینس  هعیش و  نایوار  یمامت  ار  ریدغ  ربخ  هک  نیا  هب  هراشا  اب  یفاشلا  رد  ومه  ( 17  ) .دنک یم  هراشا  وا  اب  يربط  دروخرب 
رظن هک  تسا  هدرک  راهظا  هک  نآ  زا  يادج  خساپ ، رد  یـضترم  فیرـش  .تسا  هدرک  دای  یناتـسجس  راکنا  زا  لاکـشا ، ناونع  هب  دنا ،

، عبانم نیمه  رد  ( 18  ) .تسا هدرک  دای  مه  شرظن  نیا  زا  يربط ، اب  هجاوم  رد  وا  يدعب  يربت  زا  تسا ، يردان  ذاش و  رظن  یناتـسجس ،
دجسم هک  تسا  هدش  نیا  رکنم  هکلب  ثیدح ، لصا  هن  يو  هک  تسا  هتفگ  هدرک و  بیذکت  ار  تبسن  نیا  یناتـسجس  هک  تسا  هدمآ 

.تسا هتشاد  دوجو  مه  راگزور  نآ  مخ  ریدغ 

عیشت هب  ماهتا  هیالولا و  باتک  فیلات 

ریدغ ثیدح  ثیدح ، لها  اریز  ( 19  ) دیدرگ عیشت  هب  مهتم  رثا ، نیا  فیلأت  لیلد  هب  يربط  تسا ، هدرک  هراشا  یبهذ  هک  هنوگ  نامه 
نوچ یسک  هب  دوش ، نایعیش  زیواتسد  تسناوت  یم  هک  ار  نآ  قرط  رد  یباتک  فیلات  هزاجا  دنتفریذپ ، یم  مه  رگا  دنتفریذپ و  یمن  ار 
لها ریاود  رد  دوجوم  تایاور  اهنت  اهنت و  هک  يراخب  میدهاش  هک  تسور  نیمه  زا  .دنداد  یمن  دوب ، هدـش  هتخانـش  یماما  هک  يربط 

.تسا هدیزرو  يراددوخ  قیرط  همه  نآ  نتشاد  اب  ثیدح  نیا  رکذ  زا  دنک ، یم  هئارا  ار  ثیدح 

ار مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ندوب  لضفا  دیدرت  یب  نآ  تحص  هک  ریطلا  ثیدح  هرابرد  ار  يربط  يوس  زا  رگید  یباتک  شراگن  رگا 
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باتک نیا  هرابرد  ریثک  نبا  .دوش  یم  رت  نشور  يربط  هب  عیـشت  ماهتا  هنیمز  میهد ، رارق  هجوت  دروم  دـنک ، یم  تباـث  هباحـص  همه  رب 
: تسا هتشون 

دنک یم  هراشا  همادا  رد  خیراتلا ) بحاص  رـسفملا  يربطلا  ریرج  نب  دـمحم  رفعج  یبال  هظافلا  هقرط و  عمج  یف  ادـلجم  هیف  تیأر  (و 
(20  ) .تسا هتشون  يربط  باتک  رب  در  رد  تیاور  نیا  تلالد  قرط و  فیعضت  رد  یباتک  ینالقاب  رکبوبا  هک 

ریدغ ثیدح  رد  یفیلات  نتشاد  اب  دنتشاد ، هلبانح  هک  یطلست  اب  دادغب ، طیارش  دننام  یطیارـش  رد  يربط  هک  تسا  نشور  يور  ره  هب 
.دیدرگ یم  مهتم  عیشت  هب  تسیاب  یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  رد  يرثا  فیلات  نآ ، زا  رت  عماج  و 

هب .دوب  يرگ  یبصان  هب  مهتم  دوخ  هک  دوب  ننـس  بحاص  یناتـسجس  دنزرف  یناتـسجس  درک ، یم  عیـشت  هب  مهتم  ار  يربط  هک  یـسک 
: تفگ دنک ، یم  تیاور  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف  یناتسجس  دنداد  ربخ  يربط  هب  هک  ینامز  لیلد ، نیمه 

(21  ) .سراح نم  هریبکت 

هتبلا هک  دراد  وا  يرگ  یبصان  هرابرد  ییاه  لقن  ومه  .تسا  هتفگ  نخس  نانآ  نایم  دوجوم  ینمشد  زا  بلطم ، نیا  لقن  زا  سپ  یبهذ 
زا دعب  نیا  و  تشون ، يریـسفت  باتک  هک  دنک  یم  هراشا  هدش  دای  یناتـسجس  لاح  حرـش  رد  میدن ، نبا  ( 22  ) .دـنک یم  راکنا  ار  نآ 
نبا ات  دـش  ببـس  یناتـسجس  يرگ  یبصان  تساهنآ  تباقر  زا  یناـشن  مه  نیا  ( 23  ) .تشون ار  شریـسفت  باـتک  يربـط  هک  دوب  نآ 
نبا یلع  درک  تیاور  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لـیاضف  زا  يردـق  هک  یتقو  اـهنت  دـنک و  دـیعبت  طـساو  هب  دادـغب  زا  ار  وا  ریزو  تارف 

.دنادرگ زاب  دادغب  هب  ار  وا  یسیع 

! دش هلبانح  خیش  نآ  زا  سپ 

(24 ! ) يربط عیشت 

ریدغ تیاور  زا  ثحب  رد  ندش  دراو  زا  شیپ  اجنیا  رد 
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يرگید بلطم  هتکن و  ای  تسا  هدـش  يربط  هب  عیـشت  ماهتا  ببـس  هتکن  نیمه  اهنت  ایآ  هک  تسا  حرطم  شـسرپ  نیا  يربط ، باتک  رد 
رد هراـبکی  هتخادرپن ، ریدـغ  ثیدـح  لـقن  هب  دوخ  ریـسفت  خـیرات و  رد  هک  نآ  مغر  هب  يربط ، ارچ  هک  نیا  ـالوصا  هدوب و  حرطم  مه 

هتـشاد وا  يارب  یکانرطخ  بقاوع  هتـسناوت  یم  هک  ریط  ثیدـح  ریدـغ و  ثیدـح  قرط  هرابرد  یباتک  فیلات  هب  رمع ، ینایاپ  ياهلاس 
؟ دنز یم  تسد  دشاب ،

زا هک  یتیـصخش  هب  هجوت  اب  یلامتحا  نینچ  دـشاب ؟ هداد  خر  يربط  یبهذـم  شنیب  رد  يرییغت  یـسیون ، هیدر  زج  هب  تسا  نکمم  ایآ 
.دیازفا یم  نآ  ماهبا  رب  هک  دراد  زین  يرگید  يایاوز  هکلب  هیواز  هلاسم  نیا  هک  نآ  زج  دیامن ، یم  دیعب  میسانش ، یم  وا  راثآ  يربط و 

نارعاش زا  هک  يرجه  مراـهچ  نرق  فورعم  بیدا  ( 25 ( ) 383 316  ) یمزراوخ ساـبع  نب  دـمحم  رکبوبا  هک  تسا  رارق  نیا  زا  هصق 
يربـط هدازرهاوخ  ناونع  هب  ( 26 ، ) هدوب بهذـم  هعیـش  يدرف  یبهذـم ، ياـهرواب  رظن  زا  هدوـب و  هیوـب  لآ  هرود  هزاوآرپ  هتـسجرب و 

.تسا هدرک  يربط  ریرج  نبا  نیمه  هداوناخ  ینعی  دوخ ، ياه  ییاد  عیشت  هب  طوبرم  ار  دوخ  عیشت  يرعش ، نمض  هدش و  یفرعم 

نآ زا  ناگدننک  هدافتسا  هیالولا و 

، راـبخالا حرـش  رد  ناـمعن  یـضاق  دـنا ، هدرک  لـقن  یبلطم  يربط  باـتک  نیا  زا  هک  یناـسک  ناـیم  هسیاـقم  رد  تفگ ، دـیاب  عمج  رد 
دراوم رتشیب  ناس  هب  ثیداـحا ، لـقن  رد  ار  يربط  دانـسا  يو  تشذـگ ، هک  هنوگ  ناـمه  هک ، نآ  زج  .تسا  هدرب  ار  هدافتـسا  نیرتشیب 

هدرواین لصفم  ار  باتک  نآ  رد  هدـش  لقن  تایاور  يربط ، باتک  زا  ریدـغ  ثیدـح  لقن  رد  ور ، نیا  زا  .تسا  هدرک  فذـح  باـتک ،
اب .تسا  هدوب  توافتم  اهنآ  دنس  اهنت  اریز 
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یناتـسجس .تسا  یناتـسجس  رکبوبا  رب  در  رد  هک  هداد  صاصتخا  ریدـغ  تیاور  هب  ار  صاخ  یباب  يربط  هک  دراد  حیرـصت  لاح  نیا 
ریدغ تیاور  اساسا  لیلد ، نیمه  هب  هدوبن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هارمه  مالـسلا  هیلع  یلع  عادولا ، هجح  رفـس  رد  هک  دوب  هتفگ 

.تسا تسردان 

درک هراشا  ( 463 368  ) یـسلدنا ربلا  دبع  نبا  هب  دیاب  هدرب  هرهب  يربط  هیالولا  باتک  زا  هک  يرگید  یـصخش  نامعن ، یـضاق  زا  سپ 
.تسا هدروآ  يربط  زا  لقن  هب  ثیدـح  هس  باعیتسالا ، باتک  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لاـح  حرـش  هب  طوبرم  ياـبیز  شخب  رد  هک 
یعیبط يور ، ره  هب  اما  دـشاب ، هدرب  هرهب  لئاضفلا  باتک  ای  هیالولا  باتک  زا  يو  هک  تسین  بلطم  نیا  رب  یحیرـصت  چـیه  هتبلا  ( 27)

.دشاب هدروآ  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع  لئاضف  باتک  رد  ار  ثیداحا  نیا  يربط  هک  تسا 

باتک هیـالولا و  باـتک  زا  هک  تسا  یناـسک  رگید  زا  م 588 )  ) بوشآرهـش نبا  هب  فورعم  یلع  نب  دـمحم  نیدـلا  دیـشر  رفعج  وبا 
.تسا هدرک  لقن  نآ  زا  دای و  بقانملا 

، هن ای  هدرب  هرهب  باتک  نیا  زا  میقتـسم  هک  نیا  اما  هدرب ، هرهب  هیـالولا  باـتک  زا  بقاـنم  باـتک  زا  يداـیز  دراوم  رد  بوشآرهـش  نبا 
رد ـالومعم  هک  يو  .تسا  هدـماین  رگید  عباـنم  رد  یکدـنا ، زج  هب  باـتک ، نیا  زا  وا  ياـهلقن  هک  نیا  تسا  مهم  هچنآ  تسین ، نشور 

: دسیون یم  دروآ ، یم  ار  دوخ  عبنم  هلمج ، يادتبا 

(28  …« ) یبنلا لاق  يربطلا ، هیالو  میعنوبا و  هیلح  »

: دسیون یم  ای 

: تسا هتشون  مه  دروم  کی  رد  ( 29 «. ) هیالولا یف  يربطلا  خیراتلا و  یف  دهاجم  نبا  »

(30 « ) بقانملا هیالولا و  یف  نایربطلا  »

: رگید ياج  رد  .تسا  يربط  بقانملا  هیالولا و  باتک  ود  وا  دوصقم  دیدرت  نودب 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 365 

http://www.ghaemiyeh.com


« هدروآ هیالولا  باتک  رد  ار  ریط  ثیدح  يربط  دـسیون  یم  یترابع  رد  يو  هک  يور  نآ  زا  ( 31 «. ) بقانملا خیراتلا و  یف  يربطلا  «و 
زا نآرقلا  هباشتم  رد  مه  راب  کی  يو  .تسا  هتـسناد  یم  لئاضف  باـتک  زا  معا  ار  هیـالولا  باـتک  ناونع  وا  هک  دوش  یم  نشور  ( 32)

(33  ) .تسا هدرک  دای  هیالولا  یف  يربطلا  ریبعت 

نودب يدراوم  رد  اما  دنک ، یم  لقن  يربط  خـیرات  زا  هاگ  هیالولا و  باتک  زا  تحارـص  هب  هاگ  بوشآ ، رهـش  نبا  هک  نیا  رگید  هتکن 
یلع ماما  لئاضف  اه  لقن  نیا  زا  یخرب  ياوتحم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  اـعبط  تسا  هدرک  لـقن  يو  زا  ار  یثیدـح  یـصاخ ، باـتک  زا  داـی 

.تسا هیالولا  باتک  زا  زین  هدش  دای  دراوم  هک  دز  سدح  ناوت  یم  تسا ، مالسلا  هیلع 

.تسا هتخادرپ  نیقیلا  باتک  رد  وا  بقانم  باتک  زا  يدراوم  لقن  هب  هدرک و  دای  يربط  باتک  ود  ره  زا  م 664 )  ) سواط نبا 

نادـنچ تسا ، هدوب  ساسا  هچ  رب  یباـب  يدـنب  میـسقت  نیا  هک  نیا  اـما  تسا ، هدروآ  باـب  باـب  ار  بقاـنم  يربط  هک  دـیوگ  یم  يو 
.تسین نشور 

دادـغب خـیرات  رد  يربط  لاح  حرـش  رد  اـنیع  هک  هدروآ  يربط  ریرج  نبا  شیاتـس  رد  يدادـغب  بیطخ  زا  یتراـبع  سواـط  نبا  سپس 
.دشاب هدرک  راوتسا  ار  شیوخ  لالدتسا  هیاپ  ات  هدروآ  ار  لقن  نیا  هک  نیا  رب  دیکات  اب  هاگنآ  ( 34  ) .تسا هدمآ  ( 2/162)

فئارطلا زا  لـقن  هب  يرگید  ياـج  رد  هک  دراد  هیـالولا  باـتک  هب  زین  یتاراـشا  سوواـط  نـبا  .تـسا  هدروآ  ار  ثیداـحا  نـتم  سپس 
.میدروآ

، نآ رد  هدـش  دای  قرط  ترثک  زا  هدـید و  ریدـغ  ثیدـح  قرط  رد  ار  يربط  يدـلج  ود  باتک  زا  دـلجم  کی  رد  یبهذ  هک  تشذـگ 
هدش هدز  تریح 
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يربط باتک  زا  یتایاور  يدراوم ، رد  هتـشون ، ریدغ  ثیدـح  قرط  رد  یلقتـسم  هلاسر  يربط  زا  دـیلقت  هب  لامتحا  هب  هک  یبهذ  .تسا 
.تسا هدرک  لقن 

هتفگ نخـس  ریدـغ  ثیدـح  زا  هیاهنلا  هیادـبلا و  باتک  زا  دروم  ود  رد  يو  .تسا  هدرک  داـی  باـتک  نیا  زا  زین  ریثک  نبا  هک  تشذـگ 
ریما یگدنز  نایاپ  رد  مود  ( 35  ) .تسا هدروآ  ار  نآ  قرط  زا  یخرب  هدرک و  دای  نآ  زا  ترجه  مهد  لاس  ثداوح  رد  تسخن  .تسا 

.تسا هدرکن  يربط  باتک  زا  يدای  اما  هدروآ  ار  ریدغ  ثیدـح  قرط  زا  یخرب  ترـضح ، نآ  لئاضف  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  نانمؤم 
(36)

ماما لئاضف  زا  یتلیـضف  مخ ، ریدغ  رد  جح  زا  تشگزاب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نیا  هب  دـنک  یم  هراشا  سپـس  يو 
.تخاس راکشآ  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

يربط باتک  زا  یـشخب  هدرک ، لقن  هک  یقرط  زا  .دنک  یم  نینچ  دنک و  لقن  ار  نآ  قرط  زا  یخرب  دراد  انب  هک  دنک  یم  هراشا  سپس 
.تسا هتشاد  رایتخا  رد  ریدغ  ثیدح  قرط  رد  ار  وا  هلاسر  ریثک  نبا  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  هدمآ  هیادبلا ، باتک  رد  هچنآ  زا  .تسا 

مان هلمج  زا  هداد و  تسد  هب  ار  شعباـنم  زا  یتسرهف  دوخ  میقتـسملا  طارـصلا  باـتک  همدـقم  رد  یلماـع  سنوی  نب  یلع  نیدـلا  نیز 
زا مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هرابرد  ناینـس  راـثآ  ندرمـش  رب  نمـض  زین ، يرگید  ياـج  رد  ( 37  ) .تسا هدروآ  ار  يربط  هیـالولا  باـتک 

: دسیون یم  هدرک  زاغآ  يربط  باتک 

(38  …« ) بقانملا باتک  نیهاش  نبا  ریدغلا و  باتک  ریرج  نبا  فنصف  »

ای سواط  نبا  بوشآ ، رهش  نبا  زا  ار  اهنآ  يوق ، نظ  هب  هک  هدروآ  شباتک  رد  ار  باتک  نیا  زا  ییاه  لقن  سایق  نیمه  رب 
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ینیما همالع  هک  دراد  يربط  هیالولا  باتک  زا  لقن  هب  مقرا  نب  دیز  زا  لصفم  لقن  کی  اه ، لقن  نیا  نایم  زا  .تسا  هتفرگ  رگید  عبانم 
.دشن هدید  رگید  ياج  رد  ترابع ، نیا  هتبلا  و  ( 39 ، ) درک لقن  یضایب  زا  ار  نآ  ارهاظ  زین 

رگید رانک  رد  ار  شماـن  هدروآ و  یبلطم  يربط  زا  هاـگ  هدرک ، داـی  يربط  هیـالولا  باـتک  زا  تحارـص  هب  هاـگ  يو  هک  تسا  ینتفگ 
زا هک  نانچمه  ( 40  ) هدرک دای  دروم  نیدـنچ  رد  يربطلا  خـیرات  زا  ربارب  رد  .دـشاب  خروم  يربط  دـیاب  هک  هداهن  تنـس  لها  ناـیوار 

تـسین نشور  هدرک ، افتکا  يربط  مان  هئارا  هب  اهنت  هک  يدراوم  رد  .تسا  هدروآ  یبلاـطم  زین  ( 41  ) دشرتسملا شباتک  هعیـش و  يربط 
رکبوبا هرابرد  هدـش  لقن  بلطم  هک  هدرک  دای  يربط  بقاـنملا  باـتک  زا  زین  دروم  کـی  رد  ( 42  ) .تسا يربط  مادـک  شدوصقم  هک 

(43)

تنس لها  هتسجرب  ثدحم  ملاع  هدرک  لقن  يربط  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  لئاضف  رد  یتایاور  لیـصفت  هب  هک  یناسک  زا  رگید  یکی 
(44  ) لامعلا زنک  باـتک  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  لـئاضف  شخب  رد  يو  .تسا  م 975 )  ) يدنه یقتم  هب  روهـشم  یلع  نیدـلا  ءالع 

: دیوگ یم  باتک  همدقم  رد  يدنه  یقتم  .تسا  هداهن  ار  ریرج  نبا  مان  اهنآ  ياهتنا  رد  هدرک و  لقن  تیاور  يدایز  رامش 

خیرات ای  ریسفت  باتک  زا  هک  یتروص  رد  و  تسوا ، راثالا  بیذهت  باتک  شدوصقم  دشاب ، هدروآ  ار  ریرج  نبا  مان  قلطم  روط  هب  رگا 
باتک رد  نیقی  روط  هب  تیبلا ، لها  لئاضف  باب  رد  يو  زا  هدش  باختنا  تایاور  هک  اجنآ  زا  .تسا  هدرک  حیرصت  هتکن  نیا  هب  دشاب ،

یشخب هدوب و  زین  وا  مالسلا  هیلع  تیبلا  لها  بقانم 
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.تسناد يربط  هیالولا  باتک  ای  لئاضف  باتک  زا  یشخب  ناونع  هب  زین  ار  ثیداحا  نیا  ناوت  یم  .تسا  ریدغ  ثیدح  قرط  اهنآ  زا 

.تسین هدش  پاچ  دوجوم  شخب  رد  تایاور  نیا  رتشیب  هدنام و  ياج  رب  راثالا  بیذهت  ياه  شخب  زا  یخرب  اهنت  هک  تسا  ینتفگ 

، هیاهنلا هیادبلا و  لامعلا و  زنک  زا  لقن  هب  هتـشاد و  تیانع  باتک  نیا  هب  ریدغلا  رد  يرمق )  1320 1390  ) ینیما همالع  ریخا  هرود  رد 
هیالولا باتک  زین  م 1416 )  ) یئابطابط زیزعلا  دبع  دیس  موحرم  داتسا  ( 45  ) .تسا هدروآ  ریدغلا  رد  يربط  تیاور  هب  ار  ریدغ  ثیدح 

(46  ) .دنا هدروآ  دنا ، هتشاگن  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هرابرد  تنس  لها  هک  يراثآ  نایم  رد  ار 

اهتشون یپ 

: دیرگنب  1

757 ج ، نازیملا ، ناسل  زین  .تسا  هدمآ  يو  لاح  حرش  يارب  عبنم  اههد  اجنآ  یقرواپ  رد   286 320/279 310 یبهذ ، مالسالا  خیرات 
هیبنتلا ناونع  اب  هک  يا  هلاسر  رد  یطویس  .تسا  هدمآ  مهارف  فلتخم  رداصم  زا  يو  لاح  حرـش  ذخآم  بیترت  نیمه  هب  ش 7190  ، 5
يرجه لاس 300  هناتسآ  رد  هدیزگرب  درف  تسا  هتـسیاش  هک  هتـسناد ، یناسک  زا  ار  يربط  هتـشاگن  هئام  لک  سار  یلع  هللا  هثعبی  نمب 

: دیرگنب .دشاب 

.هدش دای  هلاسر  زا  لقن  هب  ( 1404 مق ،  ) ص 94 ج 6 ، راونالا ، تاقبع  هصالخ 

« هیقفلا يربطلا   » اب ار  وا  دنک  یم  لقن  يربط  زا  یتقو  ریبک ، طسوا و  ریغـص ، مجعم  هس  بحاص  گرزب و  ثدحم  م 360 )  ) یناربط  2
: دنک یم  دای 

: دیرگنب

ص 292 ج 9 ، ریبکلا ، مجعملا 

رد لبنح  نب  دمحا  شقن   » هلاقم زین  مود و  رتفد  یخیرات ،» تالاقم   » رد يربط » هنسلا  حیرص  باتک  ثیدح و  لها   » هلاقم هب  دیرگنب   3
.مشش رتفد  یخیرات » تالاقم   » رد تنس » لها  بهذم  لیدعت 

هب هراشا  اب  هبیتق  نبا   4
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لقن رد  اهنآ  یهاتوک  هب  دـنرب ، یم  الاب  دـح  زا  شیب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـقم  هک  هضفار  ربارب  رد  ثیدـح  لـها  یـشنکاو  دروخرب 
يارب ار  تفالخ  ناونع  دنناد و  یم  نتف  همئا  هلمج  زا  جراخ  يدـهلا  همئا  زا  ار  وا  نانآ  دـسیون  یم  هدرک  هراشا  ماما  لئاضف  ثیداحا 

وا رب  مدرم  نوچ  دنناد ، یم  هفیلخ  ار  هیواعم  نب  دیزی  ضوع  رد  اما  دـندرکن ، عامتجا  وا  رب  مدرم  هک  نآ  هناهب  هب  دـننک  یمن  تباث  وا 
.دنا هدرک  عامجا 

1415 روپناشوکل ، هیمالسالا  هفاقثلا  هسسؤم  مق ، يدومحملا ، دمحا  قیقحت   5

(. ححصم همدقم  هب  دیرگنب  )

1413 مق .، هثعبلا ، هسسؤم  هیمالسالا  تاساردلا  مسق  قیقحت   6

صص ج 1 ، رابخالا ، حرش  ص 35 ، ج 16 ، هعیرذ ، لاس 310 ، ثداوح  لیذ  ص 167 ، ج 11 12 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  هب : دـیرگنب   7
.یقرواپ  132 131

تبسن خروم  يربط  هب  ار  نآ  سواط  نبا  هک  تیبلا  لها  بقانم  باتک  زا  دوصقم  هک  نیا  رد  گرزب  اقآ  سدح  هب  هراشا  اب  گربلک » »
: دسیون یم  تسا  یعیش  يربط  زا  یباتک  هداد ،

.دنک یمن  دییات  ار  گرزب  اقآ  سدح  یعبنم  چیه  ارهاظ 

.ش 356 ص 398 ، سواط ، نبا  هناخباتک 

: دیرگنب و  ش 715 ،) ص 106 ،  ) ءاملعلا ملاعم   8

ص 157 قیرطب ، نبا  رابخالا ، حاحص  نویع  هدمع 

.ش 879 ص 322 ، یشاجنلا ، لاجر   9

(. مق 1415  ) ص 30 ج 2 ، لامعالا ، لابقا   10

ص 142 فئارطلا ،  11

ص 288 سواط ، نبا  هناخباتک   12

: دیرگنب هنیمز ، نیا  رد  رتشیب  تاعالطا  هرابرد   13

ص 286 سواط ، نبا  هناخباتک 

.ش 356 ص 398  ش 171 ، ص 286 ، سواط ، نبا  هناخباتک   14

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 370 

http://www.ghaemiyeh.com


هجوتم يور  چـیه  هب  ص 168 ) یخیراتلا ، نیودـتلا  ج 1 ، لوالا ، دـلجم  یبرعلا ، ثارتلا  خـیرات   ) نیگزـس داؤف  هک  نآ  تفگـش   15
يربط ياهباتک  تسرهف  رد  نآ  زا  هدشن و  يربط  باتک  نیا  تالوقنم 
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یلع درلا  هلاـسر  زا  یـشاجن ، نخـس  هـب  هراـشا  اـب  ناـملکورب و  زا  لـقن  هـب  هحفـص ، ناـمه  یقرواـپ  رد  اـهنت  يو  .تـسا  هدرکن  داـی 
.دنک هراشا  يدعب  ياهباتک  رد  مهم  رثا  نیا  ياه  هدنام  یقاب  هب  هک  نآ  نودب  هدومن ، دای  هیصوقرحلا 

664 صص 661 . هیبرعلا ، هبتکملا  یف  تیبلا  لها  صص 35 37 ، یمالسالا ، ثارتلا  یف  ریدغلا   16

دوصقم هک  هدش  دیق  نیا  باتک ، هخسن  ود  ره  رد  هک  نآ  مغر  هب  .يروکشا ) ینیـسح  دمحا  دیـس  حیحـصت   ) ص 442 هریخذلا ،  17
نتم رد  ار  یناتسجس  دوخ  مان  تساطخ و  نآ  هک  هدرک  روصت  ححـصم  تسا ، ننـس  بحاص  یناتـسجس  دواد  یبا  نبا  دنزرف  رکبوبا 

! تسا هدروآ 

ثیدح قرط  .مالسلا 19  هیلع  قداصلا  هسسؤم  نارهت ، بیطخلا ، ءارهزلا  دبع  دیس  حیحـصت   ) ص 264 ج 2 ، همامالا ، یف  یفاشلا   18
.عیشتلا یلا  بسن  باتکلا  اذه  عمج  لثمب  هنظا  و  ص 62 : تنک …  نم 

(. 1413 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد   ) ص 390 ج 7 ، هیاهنلا ، هیادبلا و   20

ص 516 یبهذ 310 320 ، مالسالا  خیرات   21

ص 517 نامه ،  22

(. ددجت حیحصت   ) ص 288 تسرهفلا ،  23

ناریا رد  عیشت  خیرات  باتک  تامدقم  ياهثحب  هب  هراب  نیا  رد  .تسا  توافتم  ضفر  هب  ماهتا  اب  عیشت  هب  ماهتا  هک  میا  هتـشون  اهراب   24
.دییامرف هعجارم  تسخن ، دلج 

ص 107 یقدص ، دماح  رتکد  یمزراوخلا ، رکب  یبا  ناوید  همدقم  هب  دیرگنب  يو  دلوت  لاس  هرابرد   25

هتشون رد  هک  یتارابع  یمامت  یقدص  داتـسا  ص 16  توریب ، پاچ  یمزراوخلا ، لئاسر  رد  روباشین  نایعیـش  هب  وا  همان  هب  دـیرگنب   26
.تسا هدروآ  صص 115 117  ( 1376 بوتکم ، ثاریم  نارهت ،  ) یمزراوخلا رکب  یبا  ناوید  همدقم  رد  دهد ، یم  عیشت  يوب  وا  ياه 

ص 48 ج 3 ، بقانملا ،  27

ص 67 ج 3 ، اجنامه ،  28

29
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ج 4 ص 73 ص 70 ، ج 3 ، بقانملا ،

ص 129 ج 3 ، اجنامه ،  30

ص 282 ج 2 ، اجنامه ،  31

ص 41 ج 2 ، ( 1410 رادیب ، تاراشتنا  مق ، ، ) نآرقلا هباشتم   32

ص 487) ، 1413 باتکلا ، راد  مق ، يراـصنالا ، حیحـصت  نینمؤملاریماـب ، یلع  اـنالوم  صاـصتخاب  نیقیلا   ) مه يرگید  ياـج  رد   33
.تسا هدروآ  تنس  لها  ياملع  يوس  زا  يربط  شیاتس  رد  يرگید  ياهلقن 

(. 1412 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب   ) صص 227 233 ج 5 ، هیاهنلا ، هیادبلا و   34

387 صص 383 . ج 7 ، نامه ،  35

ص 9 ج 1 ، میقتسملا ، طارصلا   36

ص 153 ج 1 ، اجنامه ،  37

: دیرگنب ص 214 ، ج 1 ، ریدغلا ،  38

ص 301 ج 1 ، میقتسملا ، طارصلا 

162 ،. 81 ص 79 ، ج 3 ، طارصلا ،  39

ص 255 ج 3 ، ص 4 ، ج 1 ، اجنامه ،  40

هک هدروآ  هیوباب  نبا  قیرطب و  نبا  دـننام  هعیـش  ناگدنـسیون  فیدر  رد  ار  يو  مان  ص 261  رد ج 1 ، ص 246 ، ج 1 ، اـجنامه ،  41
.دنک یم  تیوقت  ار  دشاب  هعیش  يربط  شدوصقم  هک  نآ  لامتحا 

ص 233، ج 1 ، طارصلا ،  42

 … یبنلا یلا  بقانملا  باتک  یف  يربطلا  ریرج  نبا  دانسا  و 

1409 هلاسرلا .، هسسؤم  توریب ،  43

: دیرگنب هیالولا  باتک  هرابرد   44

ص 152 ج 1 ، ریدغلا ،
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هـسسؤم مق ، ، ) هیبرعلا هبتکملا  یف  تیبلا  لها  صص 35 37 ، ( 1414 یبرعلا ، خرؤملا  راد  توریب ، یمالـسالا ، ثارتلا  یف  ریدـغلا   45
.ش 852 صص 661 664 ، ( 1417 تیبلا ، لآ 

نایرفعج لوسر  هرامش 43  نآرق  ناتسلگ  هلجم 

تماما تفالخ و 

باتک تاصخشم 

 / تماما تفالخ و  عوضوم  نوماریپ  رد  دوخ  رـصاعم  نیملکتم  اهقف و  اب  نومام  هرظانم  تماـما :  تفـالخ و  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
يوفطصم نسح  زا  یقرواپ  همجرت -  همدقم - 

 . نارهت رشن : تاصخشم 

ص [ 143 : ] يرهاظ تاصخشم 

یلبق یسیون  تسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 

[134  ] ص همانباتک :  تشاددای :

سیونریز تروص  هب  نینچمه 

هرامش
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40158 یلم : یسانشباتک 

تماما بتارم  یناعم و 

تماما بتارم  یناعم و 

( هر  ) يرهطم یضترم  دیهش  داتسا  هحفص 841  دلج 4  راثآ  هعومجم 

قرف ریاس  نایم  رد  دراد و  يا  هداـعلا  قوف  تیمها  تماـما  هلاـسم  نایعیـش  اـم  ناـیم  رد  هک  میناد  یم  .تسا  تماـما  هراـبرد  اـم  ثحب 
دزن رد  تماما  موهفم  اب  هعیش  دزن  رد  تماما  موهفم  هک  تسا  نیا  بلطم  رـس  .دنتـسین  لئاق  تیمها  هلاسم  نیا  يارب  ردق  نآ  یمالـسا 
باب رد  هعیش  تادقتعم  رد  مه  یصاصتخا  تاهج  کی  یلو  تسه  راک  رد  یکرتشم  تاهج  هتبلا  .تسا  توافتم  یمالـسا  قرف  ریاس 

لوصا میهاوخ  یم  هک  یتقو  نایعیـش  ام  الثم  .دـنک  یم  ادـیپ  يا  هداعلا  قوف  تیمها  تماما  هلاـسم  تهج  نیمه  هب  هک  تسه  تماـما 
لوصا ءزج  ار  تماما  داعم ، تماما و  لدع و  توبن و  تسا و  دیحوت  نید  لوصا  مییوگ  یم  مینک  نایب  هعیـش  بهذم  قبط  رب  ار  نید 
يرگید لکش  هب  ار  تماما  دنتسین ، انعم  کی  هب  تماما  رکنم  اساسا  دنتسه و  تماما  یعون  هب  لئاق  مه  ننست  لها  .میرامـش  یم  نید 

.تسا نید  عورف  ءزج  هکلب  تسین  نید  لوصا  ءزج  اهنآ  رظن  زا  دنتسه ، لئاق  هک  یلکش  نآ  هب  یلو  دنلئاق 

تماما هعیش  هک  تسا  هدش  روطچ  .رگید  یعون  هب  لئاق  ام  دنتماما و  یعون  هب  لئاق  اهنآ  میراد ، فالتخا  تماما  هلاسم  رد  ام  هرخالاب 
؟ دنرامش یم  نید  عورف  زا  ننست  لها  یلو  درامش  یم  نید  لوصا  ءزج  ار 

: مدرک ضرع  هک  تسا  نامه  شتلع 

.تسا توافتم  تسه ، ننست  لها  رد  هک  هچنآ  اب  هعیش  رد  تماما  موهفم 

ماما ینعم 

ای ماما »   » هملک دوخ  .یبرع  رد  تسا  ماما »   » هملک یظفللا  تحت  همجرت  تسرد  یـسراف ، رد  اوشیپ »  » هملک اوشیپ ، ینعی  ماما »   » هملک
هکنآ زا  معا  دنتسه  وا  وریپ  عبات و  يا  هدع  تسا ، ورشیپ  هک  یسک  ینعی  اوشیپ  .درادن  یسدقم  موهفم  اوشیپ » »
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.تسا هدرک  قالطا  دروم  ود  ره  رد  ار  ماما  هملک  مه  نآرق  .دـشاب  هارمگ  لطاب و  ای  دـشاب  ور  تسرد  هتفای و  هار  لداـع و  اوشیپ  نآ 
: دیامرف یم  اج  کی  رد 

(1 « ) انرماب نودهی  همئا  مه  انلعج  «و 

: دیوگ یم  رگید  ياج  رد  .میداد  رارق  نامدوخ  رما  هب  يداه  نایاوشیپ  ار  اهنآ  ام 

(2 « ) رانلا یلا  نوعدی  همئا  »

: تسا هدرک  قالطا  ار  ماما  هملک  ریظن  يا  هملک  نوعرف  هرابرد  الثم  ای  .دنناوخ  یم  شتآ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  ینایاوشیپ 

(3  « ) همایقلا موی  هموق  مدقی  »

.دنک یم  تکرح  شموق  شیپاشیپ  مه  تمایق  زور  هک 

.مینک یم  ضرع  ار  اوشیپ  موهفم  میرادن ، يراک  العف  لطاب  ياوشیپ  هب  ام  .اوشیپ  ینعی  ماما  هملک  سپ 

شصخش تیفیک و  رد  یلو  دنتسه  تماما  ییاوشیپ و  هب  لئاق  مه  ننـست  لها  دراوم ، زا  یـضعب  رد  هک  تسا  دروم  دنچ  رد  ییاوشیپ 
شدرف رد  دنتسه و  نآ  هب  لئاق  هکنیا  هن  دنتسه  یتماما  نینچ  رکنم  اهنآ  الصا  تماما ، میهافم  زا  یـضعب  رد  اما  .دنراد  فالتخا  ام  اب 

ینعم هب  تماما  دنراد ، فالتخا  ام  اب  شدرف  لکـش و  تیفیک و  رد  یلو  تسه  مه  اهنآ  لوبق  دروم  هک  یتماما  .دـنراد  فالتخا  ام  اب 
رد یـسوط  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  .تسا  هدمآ  نیملکتم  بتک  رد  میدق  زا  ریبعت  نیمه  ریظن  ریبعت و  نیمه  هب  هک  تسا  عامتجا  تماعز 

: دنک یم  فیرعت  روط  نیا  ار  تماما  دیرجت 

:[ دسر یم  رظن  هب  مزال  بلطم  کی  رکذ  اجنیا  رد   ] .یمومع تسایر  ینعی  هماع »  هسایر  »

.( 98/ دوه . 3 . 41/ صصق . 2 . 73/ ءایبنا )

ص)  ) مرکا لوسر  نوؤش 

مکح هب  نآرق و  مکح  هب  ناشدوخ  ناـمز  رد  دوب ، مالـسا  نید  رد  هک  یتیـصوصخ  نآ  هطـساو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
دحاو نآ  رد  ینعی  دندوب ، يددعتم  نوؤش  ياراد  ناشدوخ  هریس 
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المع تشاد و  ادخ  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یتسپ  نیلوا  دندرک ، یم  هرادا  ار  تسپ  دنچ  دنتـشاد و  راک  دـنچ 
: دیوگ یم  نآرق  هیآ  .درک  یم  نایب  ار  یهلا  تاروتسد  ماکحا و  ینعی  دوب  ربماغیپ  هک  دوب  نیمه  دوب ، تسپ  نآ  يدصتم  مه 

(1 « ) اوهتناف هنع  مکیهن  ام  هوذخف و  لوسرلا  مکیتا  ام  »

بناج زا  دـیوگ ، یم  اهروتـسد  ماکحا و  زا  ربمغیپ  هچنآ  ینعی  دـینک ،] اهر   ] هدرک یهن  هچنآ  دـیریگب و  هدروآ  ناتیارب  ربمغیپ  هچنآ 
يدصتم مرکا  ربمغیپ  هک  يرگید  بصنم  .هدش  یحو  وا  هب  هک  تسا  يزیچ  نآ  هدننک  نایب  طقف  رظن  نیا  زا  ربمغیپ  .دـیوگ  یم  ادـخ 

يرفن ود  ره  هک  تسین  يا  هرتـگ  رما  کـی  مالـسا  رظن  زا  مه  اـضق  نوچ  دوب ، نیملـسم  ناـیم  یـضاق  وا  تساـضق ، بصنم  دوـب ، نآ 
تسا و لدـع  هب  مکح  اریز  تسا ، یهلا  ناش  کی  مالـسا  رظن  زا  تواضق  .دـشاب  یـضاق  دـناوت  یم  رفن  کی  دـندرک ، ادـیپ  فالتخا 
: دیوگ یم  هک  نآرق  صن  هب  مه  بصنم  نیا  .دنک  مکح  لدع  هب  دهاوخ  یم  تافالتخا  تامصاخم و  رد  هک  تسا  یسک  نآ  یضاق 

(2 « ) امیلست اوملسی  تیضق و  امم  اجرح  مهسفنا  یف  اودجی  مث ال  مهنیب  رجش  امیف  كومکحی  یتح  نونمؤی  کبر ال  الف و  »

بـصنم کی  زین  نیا  .دـنک  تواضق  مدرم  نایم  تافالتخا  رد  هک  تشاد  قح  ادـخ  بناـج  زا  مرکا  لوسر  هدـش و  ضیوفت  ربمغیپ  هب 
تشاد و امسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یموس  بصنم  .دوب  یـضاق  ربمغیپ  مه  المع  .يداع  بصنم  کی  هن  تسا  یهلا 

ربهر سیئر و  وا  .تسا  هماع  تسایر  نیمه  دوب ، نآ  راد  هدهع  المع  مه  نآرق و  صن  هب  دوب  هدش  ضیوفت  وا  هب  مه 
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.دوب نیملسم  عامتجا  ریدم  دوب ، نیملسم  سئاس  رگید  ریبعت  هب  دوب و  نیملسم  عامتجا 

هیآ ي: دنا  هتفگ 

(3  « ) مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  »

.دیریذپب دهد  یم  امش  هب  هک  ینامرف  ره  تسامش ، عامتجا  ربهر  سیئر و  وا  هک  تسا  تهج  نیا  هب  رظان 

ربمغیپ نخس  کی  .تسا  هنوگ  هس  هدیسر  ربمغیپ  زا  هچنآ  اساسا  هکلب  تسین  تافیرشت  حالطـصا  هب  ناش ، هس  مییوگ  یم  هکنیا  ارهق 
غالبا هطـساو  طقف  ربمغیپ  هدیـسر ، ادـخ  بناج  زا  يروتـسد  درادـن ، دوخ  زا  يرایتخا  چـیه  ربمغیپ  اجنیا  رد  .تسا  یهلا  یحو  طـقف 

تموصخ و رد  هکنآ  رگم  دـنوش  یمن  ناـمیا  لـها  تقیقح  هب  ناـنیا  هک  وت  يادـخ  هب  مسق  تسا ، نینچ  هن  (: ] 65/ ءاسن . 2 . 7/ رشح )
میلـست ناج  لد و  زا  الماک  هتـشادن و  لد  رد  یـضارتعا  هنوگ  چیه  ینک  هک  یمکح  ره  هب  هاگنآ  دـننک و  مکاح  ار  وت  اهنت  ناشعازن 

: دیوگ یم  ار  ینید  تاروتسد  هک  اجنآ  لثم  تسا ، .( 59/ ءاسن [ ) .دنشاب وت  نامرف 

.دشاب یحو  دناوت  یمن  شتواضق  رگید  دنک ، یم  تواضق  مدرم  نایم  هک  اجنآ  دیریگب و …  نانچ  هزور  دیناوخب ، نینچ  زامن 

اجنیا .نآ  اب  ای  تسا  نیا  اب  قح  دـیوگ  یم  دـنک و  یم  تموکح  اهنآ  نیب  یمالـسا  نیزاوم  قبط  ربمغیپ  دـننک ، یم  فـالتخا  رفن  ود 
دروم کـی  رگا  ـالاح  .تسین  اـی  تسه  نیا  اـب  قح  وـگب  اـجنیا  رد  هک  دـنک  یم  یحو  ربـمغیپ  هب  لـیئربج  هک  تسین  روـط  نیا  رگید 

یم تواضق  نارگید  هک  يروط  نامه  تسا  رهاظ  ساسا  رب  ربمغیپ  ياهتواضق  یلک  روط  هب  یلو  تسا  يرگید  بلطم  دشاب  یئانثتسا 
یم ادـیپ  يرکنم  یعدـم و  ینعی  منک ، مکح  رهاظ  هب  هک  مرومام  نم  دومرف  مه  شدوخ  .رتالاب  رتهب و  یلیخ  حطـس  رد  اهتنم  دـننک ،

ات ود  یعدم  الثم  دنوش و 
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هدـش یحو  وا  هب  هکنیا  هن   ] هدرک ربمغیپ  هک  تسا  یمکح  نیا  .دـنک  یم  مکح  كردـم  نیمه  ساـسا  رب  ربمغیپ  دراد ، لداـع  دـهاش 
[. دشاب

یحو نآ  یط  هک  تسا  ینامرف  زا  ریغ  دـهدب  یناـمرف  رگا  تسا ، عاـمتجا  ربهر  سئاـس و  هکنیا  بجوم  هب  ربمغیپ  مه  موس  ناـش  رد 
ربهر هکنیا  مکح  هب  مه  وا  .تسا  هدرک  راذـگاو  وا  هب  ار  قح  نیا  هداد و  ار  يربهر  نینچ  رایتخا  وا  هب  ادـخ  .دـنک  یم  غالبا  ار  ادـخ 

اب مرکا  ربمغیپ  رگید  ياهاج  یلیخ  رد  ردب و  دحا ، ياهگنج  رد  مینیب  یم  ام  .دـیامن  یم  تروشم  انایحا  اذـهل  دـنک و  یم  راک  تسا 
.درک تروشم  دوش  یمن  ادخ  مکح  رد  .درک  تروشم  شباحصا 

؟ روطنآ ای  میناوخب  روط  نیا  ار  برغم  زامن  هک  درک  تروشم  شباحصا  اب  ربمغیپ  هاگ  چیه  ایآ 

هللا بناج  نم  ، » تسین طوبرم  نم  هب  لئاسم  نیا  دومرف  یم  دنتفگ ، یم  نخس  وا  اب  اهنآ  هرابرد  یتقو  هک  دمآ  یم  شیپ  یلئاسم  هکلب 
دنک یم  تروشم  ربمغیپ  انایحا  ادخ ] مکح  ریغ  رد  ینعی   ] لئاسم هنوگ  نیا  رد  یلو  .دشاب  دـناوت  یمن  مه  نیا  زا  ریغ  تسا و  نینچ  « 

.دهاوخ یم  رظن  نارگید  زا  و 

کی رد  مه  رگا  .تسا  هداد  وا  هب  ادـخ  هک  تسا  يراـیتخا  مکح  هب  نیا  دـینکب ، نینچ  داد  ناـمرف  مرکا  ربمغیپ  يدروم  رد  رگا  سپ 
هب ربمغیپ  هک  یتایئزج  اهراک و  مامت  رد  هکنیا  هن  دراد  یئانثتسا  هبنج  تسا و  یئانثتـسا  رما  کی  دشاب ، هدش  ییحو  صوصخلاب  دروم 

هنوگ نیا  رد  و  نانچ ، اجنآ  رد  نک و  نینچ  اجنیا  رد  هک  دـش  یم  یحو  وا  هب  داد ، یم  ماجنا  عامتجا  هرادا  رد  عاـمتجا  سیئر  ناونع 
.دشاب ناسر  مایپ  طقف  ربمغیپ  مه  لئاسم 

هدوب ددعتم  نوؤش  نیا  ياراد  املسم  مرکا  ربمغیپ  سپ 
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.دحاو نآ  رد  تسا 

عامتجا يربهر  ینعم  هب  تماما 

الب هک  وا  نوؤش  زا  یکی  دور ، یم  ایند  زا  هک  ربمغیپ  ینعی  تسا ، هماع  تسایر  نیمه  مدرک ، ضرع  هک  یلوا  ینعم  هب  تماما  هلاـسم 
.تسا عامتجا  يربهر  دنام  یم  فیلکت 

؟ تسیک ربمغیپ  زا  دعب  عامتجا  میعز  .درادن  دیدرت  تهج  نیا  رد  سک  چیه  دهاوخ و  یم  میعز  عامتجا 

ربهر میعز و  کی  هب  دنمزاین  عامتجا  هک  دراد  لوبق  هعیش  مه  ینس ، مه  دراد و  لوبق  هعیـش  مه  ار ، نآ  لصا  هک  يا  هلاسم  تسا  نیا 
هللا یلص  ربمغیپ  دیوگ  یم  هعیش  .تسا  حرطم  لکش  نآ  هب  تفالخ  هلاسم  هک  تساج  نیمه  رد  و  ینس ، مه  تسا و  هدنامرف  یلاع و 

دشاب و مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  دیاب  نیملسم  روما  مامز  نم  زا  دعب  دومرف  درک و  نییعت  ار  شدوخ  زا  دعب  میعز  ربهر و  هلآ  هیلع و 
تهج نیا  رد  دنیوگ  یم  دنرادن و  لوبق  دراد  لوبق  هعیش  هک  یلکش  هب  لقاال  ار  بلطم  نیا  دنراد ، هک  یقطنم  فالتخا  اب  ننست  لها 

.دننک باختنا  ربمغیپ  زا  دعب  ار  ربهر  هک  تسا  هدوب  نیملسم  دوخ  هفیظو  درکن و  نییعت  ار  ینیعم  صخش  ربمغیپ 

نآ هب  اوشیپ  دـنیوگ  یم  اهنآ  اهتنم  دـنراد  لوبق  دنـشاب -  هتـشاد  اوشیپ  دـیاب  نیملـسم  هک  ار -  ییاوشیپ  تماما و  لصا  مه  اهنآ  سپ 
یهلا یحو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دوخ  ار  اوشیپ  دش ، نییعت  لکش  نآ  هب  ریخ ، دیوگ  یم  هعیش  دوش و  یم  نییعت  لکش 

.درک نییعت 

هعیـش هک  مه  ام  افاصنا  دوب ) ربمغیپ  زا  دـعب  نیملـسم  یـسایس  ربهر  رد  طقف  نخـس  ینعی   ) دوب یم  دـح  نیمه  رد  تماما  هلاـسم  رگا 
کی نیا  میتفگ  یم  نید ، لوصا  هن  میداد  یم  رارق  نید  عورف  ءزج  ار  تماما  میتسه ،
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زا یکی  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـنک  یمن  افتکا  دـح  نیا  هب  اهنت  تسا ، تماـما  هب  لـئاق  هک  هعیـش  اـما  .زاـمن  لـثم  تسا  یعرف  هلاـسم 
هیلع یلع  دندوب و  ربمغیپ  باحـصا  زا  یکی  مه  رذ  یبا  ناملـس و  یتح  رگید  رفن  اهدـص  نامثع و  رمع و  رکبوبا و  ربمغیپ ، باحـصا 
هعیش هن ، .دوب  هدرک  نیعم  ار  وا  مه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هدوب و  اهنآ  زا  قیلا  یقتا و  ملعا و  لضفا و  هدوب ، رترب  اهنآ  زا  مالسلا 

هکنیا هن  دنتـسین ، لئاق  يدحا  دروم  رد  هلاسم  ود  نیا  هب  ننـست  لها  الـصا  هک  دیوگ  یم  رگید  هلاسم  ود  تسین ، فقاو  دـح  نیا  رد 
.تسا ینید  تیعجرم  ینعم  هب  تماما  هلاسم  یکی  .دننک  یم  یفن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دنتسه و  لئاق 

ینید تیعجرم  ینعم  هب  تماما 

دوبن نآرق  رد  هک  ار  هچنآ  .دندیسرپ  یم  ربمغیپ  زا  دنسرپب ، مالسا  نتم  زا  دنتساوخ  یم  یتقو  مدرم  .دوب  یحو  غلبم  ربمغیپ  هک  میتفگ 
نامه دـنک ، نایب  فراعم  تاروتـسد و  ماکحا و  زا  هتـساوخ  یم  مالـسا  هچ  ره  ایآ  هک  تسا  نیا  هلاسم  .دـندرک  یم  لاؤس  ربمغیپ  زا 
هزاجا نامز  ارهق  تفگ  مدرم  مومع  يارب  ربمغیپ  هچنآ  هن ، ای  تسا ، هتفگ  مدرم  مومع  هب  مه  ربمغیپ  دوخ  هدـمآ و  نآرق  رد  هک  تسا 
مالسا فیک  مک و  مامت  ربمایپ  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  یصو  مالسلا  هیلع  یلع  دشاب ، مالـسا  تاروتـسد  مامت  هک  داد  یمن 
هداعلا قوف  ملاع  کی  ناونع  هب  ار  وا  تفگ و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  دوشب ) هتفگ  دیاب  تسه و  هک  ار  هچنآ   ) ار مالـسا  تایلک  لقا  و ال 

اطخ شا  هتفگ  رد  شدوخ  لثم  یتح  هک  یسک  شیوخ و  باحصا  همه  زا  زاتمم  دوخ و  زا  هتفای  میلعت 
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! سانلا اهیا  تفگ  درک و  یفرعم  دناد ، یم  وا  هکنیا  الا  تسین  ادخ  بناج  زا  يا  هتفگان  دنک و  یمن  هابتشا  و 

یعون تماما ، اجنیا  رد  عقاو  رد  .دیـسرپب  نم  يایـصوا  نم و  یـصو  زا  دینک ، لاؤس  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  ینید  لئاسم  رد  نم  زا  دـعب 
يدارفا ینعی  همئا ] و  ، ] هللا بناج  نم  یسانشراک  دهتجم ، کی  دح  زا  رتالاب  یلیخ  یـسانشراک  کی  اما  دوش  یم  مالـسا  یـسانشراک 

اطخلا زیاج  ارهق  هک  دنشاب -  هتخانش  ار  مالسا  ناشدوخ  رکف  لقع و  يور  زا  هک  یناسانش  مالـسا  هن  هتبلا  دنتـسه ، سانـش  مالـسا  هک 
ربمغیپ زا  دـنا ، هتفرگ  ربمغیپ  زا  ار  مالـسا  مولع  تسا -  لوهجم  اـم  رب  هک  یبیغ -  يزمر و  قیرط  کـی  زا  هک  يدارفا  هکلب  دنـشاب – 

کی مالسا  ملع  همئا ، راودا  مامت  رد  دعب و  ناماما  هب  هدیسر  مالسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  هب  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
.تسا هدیسر  دعب  ناماما  هب  یماما  ره  زا  دنک ، یمن  اطخ  چیه  هک  ئطخم  ریغ  موصعم  ملع 

.دنتسین لئاق  یماقم  نینچ  سک  چیه  يارب  ننست  لها 

دنیوگ یم  دنتسه و  تماما  هب  لئاق  هکنیا  هن  دنتسین  تماما  هب  لئاق  دنتسین ، ماما  دوجو  هب  لئاق  الـصا  تماما ، هنوگ  نیا  رد  اهنآ  سپ 
نینچ هباحـص  زا  کـی  چـیه  يارب  یلک  روط  هب  ناـمثع و  رمع و  رکبوبا و  يارب  .تسا  نینچ  رکبوبا  تسین و  ماـما  مالـسلا  هیلع  یلع 

یلو .دـننک  یم  لقن  ینید  لئاسم  رد  رمع  رکبوبا و  زا  ار  هابتـشا  نارازه  ناشدوخ  ياه  باتک  رد  اذـهل  دنتـسین و  لئاق  یماقم  نأش و 
الثم ننـست  لها  ياهباتک  رد   ] .دـنک رارقا  ماما  يارب  ییاطخ  هب  هک  تسا  لاحم  دـناد و  یم  اـطخ  زا  موصعم  ار  شدوخ  ناـماما  هعیش 

هدمآ
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: تفگ شدوخ  دعب  درک ، هابتشا  تفگ ، نینچ  اج  نالف  رد  رکبوبا  تسا ]

 « ینیرتعی اناطیش  یل  نا  »

، منک یم  یتاهابتشا  نم  دوش و  یم  طلسم  نم  رب  یهاگ  هک  تسا  یناطیش  کی 

.دنرتملاع رتلضاف و  رمع  زا  مه  اهنز  نیا  تفگ  دعب  درک و  اطخ  هابتشا و  اج  نالف  رد  رمع  ای  و 

.دندرک یم  نویـش  هیرگ و  دوب -  ربمغیپ  رـسمه  رکبوبا و  رتخد  هک  هشیاع -  هلمج  زا  وا و  نادناخ  درم ، رکبوبا  هک  یتقو  دنیوگ  یم 
داد ماغیپ  هبترم  ود  .دندشن  تکاس  .دنوش  تکاس  دییوگب  اهنز  نیا  هب  هک  داد  ماغیپ  رمع  دش ، دنلب  رکبوبا  هناخ  زا  هک  نویـش  يادص 

.منک یم  ناشبدا  هنایزات  اب  هن  رگا  دنوش ، تکاس  دییوگب 

.ماغیپ رس  تشپ  ماغیپ  یه 

: دنتفگ هشیاع  هب 

.دینکن هیرگ  دیوگ  یم  دنک و  یم  دیدهت  دراد  رمع 

: تفگ

.دیوگ یم  هچ  منیبب  ات  دیایب  دییوگب  ار  باطخ  رسپ 

.دمآ هشیاع  مارتحا  هب  رمع 

: تفگ هشیاع 

؟ یهد یم  ماغیپ  مه  رس  تشپ  هک  ییوگ  یم  هچ 

: تفگ

اهنیا ياـه  هیرگ  دوش ، یم  بذـعم  وا  دـنیرگب  اـهنیا  هچ  ره  دـنیرگب ، شیارب  شناـسک  دریمب و  یـسک  رگا  هک  مدینـش  ربمغیپ  زا  نم 
.وا يارب  تسا  باذع 

: تفگ هشیاع 

: تسیچ هیضق  مناد  یم  نم  تسا ، يرگید  زیچ  هیضق  يا ، هدرک  هابتشا  يا ، هدیمهفن  وت 

وا دنیرگ  یم  اهنیا  هک  یلاح  رد  دومرف  ربمغیپ  دندرک ، یم  هیرگ  وا  يارب  دنتشاد  شناسک  دوب و  هدرم  یثیبخ  يدوهی  درم  تقو  کی 
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دراد وا  هک  دنناد  یمن  یلو  دنیرگ  یم  شیارب  دنراد  اهنیا  تفگ  هکلب  تسوا  باذع  ببـس  اهنیا  هیرگ  تفگن  .دوش  یم  باذع  دراد 
!؟ هلاسم نیا  هب  دراد  یطبر  هچ  نیا  .دوش  یم  باذع 

هک دراد  یهانگ  هچ  وا  دنک !؟ باذع  ار  هانگ  یب  کی  ادـخ  ارچ  مینک ، یم  هانگ  ام  دـشاب ، مارح  تیم  رب  ندرک  هیرگ  رگا  هوالع ، هب 
!؟ دنک باذع  ار  وا  ادخ  مینک و  هیرگ  ام 

: تفگ رمع 

! بجع
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!؟ بلطم هدوب  روط  نیا 

: تفگ هشیاع 

.هدوب روط  نیا  هلب 

: تفگ رمع 

.دوب هدش  كاله  رمع  دندوبن  اهنز  رگا 

: تفگ تسا ) دایز  یلیخ  دراوم  مه  اعقاو  و  دایز ، دراوم  رد  ینعی   ) دروم داتفه  رد  رمع  دنیوگ  یم  ننست  لها  دوخ 

«. رمع کلهل  یلع  ول ال  »

.دومن یم  رارقا  شیاطخ  هب  مه  وا  درک ، یم  حیحصت  ار  شتاهابتشا  نینمؤملاریما 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هب  طقف  یحو  املسم  هک  انعم  نیا  هب  ددرگ  یم  رب  ثحب  تیهام  .دنتـسین  یتماما  نینچ  هب  لئاق  اهنآ  سپ 
.دوش یم  یحو  مالسلا  مهیلع  همئا  هب  هک  مییوگ  یمن  ام  .دش  یم  هلآ 

نیا .تفگ  ربمغیپ  هب  دوشب ، هتفگ  دیاب  هک  ار  مالسا  زا  هچنآ  مه  دنوادخ  دناسر و  رشب  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  طقف  ار  مالـسا 
یقاب مدرم  مومع  هب  هتفگن  مالـسا  تاروتـسد  زا  ایآ  یلو  .دشاب  هدـنام  ربمغیپ  هب  هتفگن  مالـسا  تاروتـسد  زا  یتمـسق  هک  تسین  روط 

؟ هن ای  دنام 

رد هک  یلئاسم  رد  دعب  .تفگ  شا  هباحـص  هب  ربمغیپ  هک  دوب  نامه  دوب  هچ  ره  مالـسا  تاروتـسد  هک  تسا  نیا  ناشفرح  ننـست  لها 
؟ مینک هچ  هک  دننک  یم  ریگ  هدشن  تیاور  يزیچ  مه  هباحص  زا  اهنآ  دروم 

هک مـینک ، یم  لـیمکت  نـتفرگ  هسیاـقم  ساـیق و  نوناـق  اـب  ار  اـهنیا  اـم  دــنیوگ  یم  دوـش و  یم  دراو  ساـیق  هلاـسم  هـک  تساــجنیا 
ادخ هن  دیوگ  یم  هعیش  یلو  دینک !؟ شلیمکت  دییایب  امش  هک  داتسرف  صقان  نید  ادخ  ینعی  دیامرف  یم  هغالبلا  جهن  رد  نینمؤملاریما 

.درک نایب  مدرم  يارب  صقان  ار  اهنآ  ربمغیپ  هن  درک و  یحو  ربمغیپ  هب  صقان  ار  مالسا  تاروتسد 

تاروتـسد زا  يرایـسب   ) تفگ مدرم  مومع  هب  هک  دوبن  ییاه  نآ  همه ، درک ، نایب  لماک  ربمغیپ  هچنآ  اما  درک  نایب  ار  شلماک  ربمغیپ 
ادیپ ربمغیپ  نامز  رد  اهنآ  عوضوم  الصا  هک  دوب 
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دومرف وا  هب  تفگ و  شدوخ  صاخ  درگاش  هب  دوب  هللا  بناج  نم  هک  ار  یتاروتـسد  همه  هکلب  دندرک ،) یم  ار  شلاؤس  اهدـعب  دـشن ،
.نک نایب  مدرم  يارب  وت 

شدوخ هتفگ  رد  ربمغیپ  دوخ  تشادـن  ناکما  هک  روط  نامه  دـیوگ  یم  هعیـش  .دـیآ  یم  نایم  هب  مه  تمـصع  هلاـسم  هک  تساـجنیا 
هک هنوگ  نامه  اریز  دوش ، هابتـشا  ای  اطخ  راچد  هک  تشادـن  ناکما  مه  ربمغیپ  صاخ  درگاش  نآ  دوش ، هابتـشا  راچد  اوهـس  ای  ادـمع 

.دوب یهلا  دییات  هب  دیؤم  مه  صاخ  درگاش  نیا  دوب ، یهلا  دییات  هب  دیؤم  عاونا  زا  یعون  هب  ربمغیپ 

.تماما يارب  تسا  يرگید  هبترم  نیا ، سپ 

تیالو ینعم  هب  تماما 

عیشت نایم  كرتشم  هجو  و  بلطم ، نیا  زا  تسا  رپ  هعیش  ياهباتک  تسا و  تماما  موهفم  جوا  هک  دراد  یموس  هبترم  هجرد و  تماما ،
نیا رد  نیقرـشتسم  ياـهفرح  اـب  امـش  تسا  نکمم  نوچ  دـینکن ، ریبعت  ءوس  كرتشم ، هجو  میوگ  یم  هکنیا  زا  هتبلا  .تسا  فوصت  و 

عیـشت رد  تسا و  حرطم  ادیدش  افرع  نایم  رد  هک  تسا  يا  هلاسم  .دننک  یم  حرطم  لکـش  نیمه  هب  ار  هلاسم  هک  دـیوش  وربور  هنیمز 
زا تشاد ، ییابطابط  همالع  اب  هک  يا  هبحاصم  رد  شیپ  لاس  هد  دودـح  نبرک  هک  تسه  مداـی  نم  هدوب و  حرطم  مالـسا  ردـص  زا  زین 

؟ هعیش زا  هفوصتم  ای  دنا  هتفرگ  هفوصتم  زا  هعیش  ایآ  ار  هلاسم  نیا  هک  دوب  نیا  درک  هک  یتالاؤس  هلمج 

.تسا هتفرگ  يرگید  زا  یکی  ود  نیا  زا  دیوگب  تساوخ  یم 

: دنتفگ ییابطابط  همالع 

هتفرگن دوخ  هب  یتروص  فوصت  زونه  هک  تسا  حرطم  هعیـش  نایم  رد  ینامز  زا  هلاـسم  نیا  هکنیا  يارب  دـنا ، هتفرگ  هعیـش  زا  هفوصتم 
حرطم هفوصتم  نایم  رد  هلاسم  نیا  اهدعب  دوبن ، حرطم  هفوصتم  نایم  رد  لئاسم  نیا  زونه  دوب و 
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.تسا هدش 

.دنا هتفرگ  هعیش  زا  هفوصتم  تفگ  دیاب  دشاب ، هتفرگ  يرگید  زا  یکی  ود  نیا  زا  هک  دوشب  انب  رگا  سپ 

.دنراد هیکت  یلیخ  بلطم  نیا  يور  هفوصتم  افرع و  .تسا  نامز  تجح  رگید  ریبعت  هب  و  لماک »  ناسنا   » هلاسم هلاسم ، نیا 

: دیوگ یم  يولوم 

چیه .دراد  دوجو  تسا  تیناسنا  یلک  تیونعم  لـماح  هک  لـماک  ناـسنا  کـی  يا  هرود  ره  رد  تسا »  مئاـق  ییلو  يرود  ره  هب  سپ  »
هک لماک  یلو  نآ  يارب  و  تسین ، یلاخ  دـننک -  یم  بطق »   » هب ریبعت  وا  زا  یهاـگ  اـهنآ  هک  لـماک -  یلو  کـی  زا  یناـمز  رـصع و 

ینعی رئامض  رب  شطلـست  وا  تاماقم  هلمج  زا  .تسا  رود  یلیخ  ام  ناهذا  زا  هک  دنتـسه  لئاق  یتاماقم  دراد  لماک  روط  هب  ار  تیناسنا 
هناسفا هتبلا  هک  مهدا -  میهاربا  ناتـساد  رد  يولوم  زاـب  .اـهحور  همه  رب  طـیحم  تسا  یلک  حور  کـی  وا  هک  ینعم  نیدـب  تساـهلد ،

وا فده  .دـیوگب  ار  شدوخ  بلطم  دـهاوخ  یم  هکنیا  رابتعا  هب  دـنک  یم  رکذ  ار  اه  هناسفا  وا  .دراد  يا  هراشا  دروم  نیا  رد  تسا - 
هب ار  ینزوس  تفر و  ایرد  رانک  هب  مهدا  میهاربا  دـیوگ ] یم   ] .دـنامهفب ار  شبلطم  ات  دـنک  یم  لقن  ار  يا  هناسفا  تسین ، خـیرات  لقن 
هک اجنآ  ات  دوب ، ینزوس  ناشمادک  ره  ناهد  هب  هک  یلاح  رد  دندروآ  رد  ایرد  زا  رـس  اهیهام  .تساوخ  ار  نزوس  دعب  تخادنا و  ایرد 

: دیوگ یم 

نآ هشیدـنا  زا  ریپ ) نآ  ینعی   ) خیـش نآ  دـیوگ  یم  هک  اجنآ  ات  نالدـبحاص و  ترـضح  روضح  رد  نالـصاح  یب  يا  دـیراد  هگن  لد 
: دش فقاو  فرط 

هب یلیخ  يانعم  نآ  هب  ـالومعم  هعیـش  رد  تیـالو  هلاـسم  شا  هشیب  اـهلد  تسا و  ریـش  نوچ  خیـش  شا  هشیدـنا  زا  تشگ  فقاو  خـیش 
، تسا حرطم  شظیلغ  حالطصا 
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: تسین تجح  زا  یلاخ  ینامز  چیه  هک  نامز  تجح  ینعم  هب 

« اهلهاب ضرالا  تخاسل  هجحلا  ول ال  «و 

دشاب یلاخ  لماک  ناسنا  کی  زا  نیمز  هک  دوب  دهاوخن  هدوبن و  تقو  چیه  ینعی 

رارقا و یتماما  تیالو و  نینچ  هب  میناوخ ، یم  هک  اهترایز  بلغا  رد  ام  دـنلئاق و  يدایز  تاجرد  تاماقم و  لـماک  ناـسنا  نآ  يارب  و 
یم هشیمه  اـم  همه  ار  نیا   ) مییوـگ یم  تراـیز  رد  اـم  .تسا  یلک  حور  نینچ  ياراد  ماـما  هـک  میدـقتعم  ینعی  مـینک ، یم  فارتـعا 

(: تسا عیشت  لوصا  ءزج  میناوخ و 

 « یمالس درت  یمالک و  عمست  یماقم و  دهشت  کنا  دهشا  »

طقف هدوبن و  روط  نیا  شا  هدـنز  هک  تسین  نینچ  دـنرادن ، یقرف  وا  هدـنز  هدرم و  ام  رظن  زا  هتبلا  .مییوگ  یم  شا  هدرم  يارب  ام  هزات  )
(. تسا روط  نیا  شا  هدرم 

نآلا نم  هک  ار  ینخـس  وت  هک  منک  یم  فارتعا  نم  ینک ، یم  كاردا  سح و  اـجنیا  رد  ارم  دوجو  نـآلا  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم 
: میوگ یم 

: منک یم  وت  هب  نم  هک  ار  یمالس  هک  مهد  یم  تداهش  منک و  یم  فارتعا  نم  يونش ، یم  اضرلا » یسوم  نب  یلع  ای  کیلع  مالـسلا  »
يارب طقف  اهیباهو ) زا  ریغ   ) ننست لها  .تسین  لئاق  یماقم  چیه  يارب  سک  چیه  ار  اهنیا  .یهد  یم  باوج  نم  هب  وت  کیلع »  مالسلا  »

.دنتسین لئاق  یحور  هطاحا  یحور و  ولع  نینچ  ایند  رد  يدحا  يارب  ربمغیپ  ریغ  يارب  دنتسه و  لئاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
.مییوگ یم  ار  نآ  مه  هشیمه  تسا و  نایعیش  ام  بهذم  لوصا  ءزج  بلطم  نیا  یلو 

تسه دروم  نیا  رد  هک  ییاه  لالدتسا  رد  مینکن ، کیکفت  رگیدکی  زا  ار  اهنیا  رگا  دنک و  یم  ادیپ  هجرد  هس  تماما  هلاسم  نیاربانب ،
زا یضعب  .دراد  یبتارم  مه  عیشت  اذهل  .میوش  یم  لاکشا  راچد 
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نییعت ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دنیوگ  یم  دنا ، یعامتجا  يربهر  ینعم  نامه  هب  تماما  هب  لئاق  طقف  نایعیش 
ای رگید  هلاسم  ود  نآ  رد  دنتـسه و  هعیـش  رادـقم  نیمه  .دـندمآ  اجیب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  دوخ و  زا  دـعب  يربهر  يارب  دوب  هدرک 

.دننک یم  توکس  ای  دنرادن و  داقتعا 

، يا هچرد  رقاب  دـمحم  دیـس  اقآ  موحرم  دـنیوگ  یم  .دنـسر  یمن  موس  هلحرم  هب  یلو  دنتـسه  لـئاق  مه  ار  مود  هلحرم  رگید ، یـضعب 
.تسا هتشادن  داقتعا  رتشیب  نآ  زا  یلو  هدمآ  یم  شیپ  مود  هلحرم  ات  هدوب ، موس  هلحرم  نیا  رکنم  ناهفصا  رد  يدرجورب  ياقآ  داتسا 

.دنراد داقتعا  مه  ار  موس  هلحرم  هعیش  ياملع  هعیش و  تیرثکا  اما 

: مینک ثحب  هلحرم  هس  رد  دیاب  میوشب  تماما  ثحب  دراو  میهاوخب  رگا  ام 

نآرق رد  تماما 

تنس رد  تماما 

.لقع مکح  بسح  هب  تماما 

ایآ دراد ، تلالد  رگا  هن و  ای  دراد  دـیوگ  یم  هعیـش  هک  یتماما  رب  تلالد  تماما  باب  رد  نآرق  تایآ  اـیآ  مینیبب  دـیاب  لوا  هلحرم  رد 
تیالو ینعم  هب  تماما  یتح  ینید و  تیعجرم  ینعم  هب  تماـما  اـی  دـیوگ  یم  ار  یعاـمتجا  یـسایس و  يربهر  ینعم  هب  تماـما  طـقف 

؟ دیوگ یم  مه  ار  يونعم 

هچ تماما  هب  عجار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تنـس  رد  هک  مینیبب  میوشب ، تنـس  رد  تماما  ثحب  دراو  دیاب  میدش  غراف  هک  نیا  زا 
؟ هدمآ

؟ دنک یم  لوبق  ار  زیچ  هچ  تماما  هلحرم  هس  زا  کی  ره  رد  لقع  هک  مینک  لیلحت  هیزجت و  یلقع  رظن  زا  ار  هلاسم  دعب 

مدرم ياروش  هلیـسو  هب  دیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نیـشناج  تسا و  ننـست  لها  اب  قح  یعامتجا  يربهر  رظن  زا  دیوگ  یم  ایآ 
دوخ نیشناج  ربمغیپ  هکنیا  ای  دوش  باختنا 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 389 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا هدرک  نییعت  ار 

؟ دیوگ یم  هچ  لقع  رگید  يات  ود  نآ  رد  روط  نیمه 

تماما باب  رد  یثیدح 

مه تسا و  هدرک  تیاور  هعیـش  مه  ار  نآ  هک  منک  یم  ضرع  ناتیارب  ار  یفورعم  ثیدـح  تماما ، باب  رد  نآرق  تاـیآ  رکذ  زا  لـبق 
تیاور قیرط  ود  زا  قیرف  ود  ره  یتقو  اریز  درمـش  کچوک  دوش  یمن  دشاب ، ینـس  هعیـش و  قافتا  دروم  هک  ار  یثیدح  الومعم  .ینس 

.تسا هدومرف  ار  بلطم  نیا  اعطق  ماما  ای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  ابیرقت  دننک ، یم 

یم لقن  ترابع  نیا  هب  بلغا  نایعیش  ام  ار  ثیدح  نیا  .تسا  یکی  ابیرقت  اهنآ  نومضم  یلو  دننک  یم  قرف  مه  اب  یمک  اهترابع  هتبلا 
: مینک

(1  « ) هیلهاج هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  »

رد نوچ  تسا  يدـیدش  یلیخ  ریبعت  نیا ، .تیلهاج  نامز  ندرم  عون  زا  تسا  هدرم  دسانـشن ، ار  دوخ  نامز  ياوشیپ  دریمب و  سک  ره 
لوصا اب  هدمآ و  دایز  هعیـش  بتک  رد  ثیدح  نیا  .دنتـشادن  مه  توبن  دـیحوت و  یتح  دـندوب و  كرـشم  الـصا  مدرم  تیلهاج  نامز 

نیا هدـمع  .تسه  ثیدـح  نیا  دـشاب ، یم  هعیـش  ثیدـح  باتک  نیرتربتعم  هک  یفاک  رد  .تسا  قابطنا  لباق  دـص  رد  دـص  مه  هعیش 
: دنا هدرک  لقن  ترابع  نیا  هب  یتیاور  رد  اهنآ  .تسه  مه  ننست  لها  ياهباتک  رد  ثیدح  نیا  هک  تسا 

(2  « ) هیلهاج هتیم  تام  ماما  ریغب  تام  نم  »

: تسا نیا  دنا  هدرک  لقن  هک  يرگید  ترابع  .تسا  هدرم  تیلهاج  رد  هک  تسا  نیا  دننام  دریمب ، ماما  نودب  سک  ره 

ندرم عوـن  زا  شندرم  دـشابن ، ماـما  کـی  تعیب  وا  ندرگ  رد  دریمب و  هک  نآ  هیلهاـج »  هتیم  تاـم  هعیب  هـقنع  یف  سیل  تاـم و  نـم  »
هک مه  یترابع  هب  .تسا  تیلهاج 
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دایز یلیخ  اه  ترابع  نیا  هیلهاج .»  هتیم  تام  هل  ماما  تام و ال  نم  : » رگید ترابع  .دـنا  هدرک  لقن  دایز  اهینـس  دـنک ، یم  لقن  هعیش 
.تسا تماما  هلاسم  هب  مرکا  ربمغیپ  دایز  مامتها  هدنهد  ناشن  تسا و 

يربهر هلاسم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دینیبب  دنیوگ  یم  دـنناد ، یم  یعامتجا  يربهر  ینعم  هب  اهنت  ار  تماما  هک  یناسک 
هکنیا يارب  تسا ، یلهاـج  ندرم  شندرم  الـصا  دـشاب ، هتـشادن  اوشیپ  ربهر و  تما  رگا  تسا  هدـش  دـقتعم  هک  هداد  تیمها  اـجک  اـت 

ص قدصلا ، لئالد   ) یتسرد يربهر  يربهر ، هکنیا  هب  دراد  یگتسب  یمالسا  تاروتسد  ندرک  ارجا  حیحـص  ندرک و  ریـسفت  حیحص 
دیوگب یـسک  هک  تسین  يدرف  نید  کی  مالـسا  .دنـشاب  هدرک  مکحم  ربهر  اب  ار  ناشدنویپ  مدرم  دشاب و  دمحا .) دنـسم  . 2 6 و 13 .

یـسانشب یمهفب و  دیاب  امتح  وت  ربمغیپ ، ادخ و  زا  ریغ  ریخ ، .مرادن  يراک  سک  چیه  هب  نیاربانب  مراد و  داقتعا  ربمغیپ  ادـخ و  هب  نم 
.ینک تیلاعف  وا  يربهر  هیاس  رد  ارهق  تسیک و  ربهر  نامز  نیا  رد  هک 

هتـشاد نید  دهاوخ  یم  هک  یـسک  دـنیوگ  یم  ثیدـح ] نیا  ینعم  رد  ، ] دـننک یم  ینعم  ینید  تیعجرم  موهفم  هب  ار  تماما  هک  اهنآ 
زا ار  شنید  یلو  دـشاب  هتـشاد  نید  ناـسنا  هکنیا  .دریگب  اـجک  زا  ار  نید  هک  دـنادب  دسانـشب و  ار  شدوخ  ینید  عـجرم  دـیاب  دـشاب ،

.تسا تیلهاج  نیع  تسا ، نآ  دض  هک  دریگب  يذخام 

کی هجوت  دروم  ناسنا  رگا  هک  دیوگب  دهاوخ  یم  ثیدح  نیا  دـیوگ  یم  درب ، یم  يونعم  تیالو  دـح  رد  ار  تماما  هک  یـسک  نآ 
.تسا هدرم  تیلهاج  رد  هک  تسا  نیا  دننام  دشابن ، لماک  یلو 

نهذ رد  هک  مشاب  هدرک  ضرع  لوا  متساوخ  تسا  رتاوتم  نوچ  ار  ثیدح  نیا 
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.نآرق تایآ  غارس  میورب  لاح  .مینک  ثحب  شا  هرابرد  دعب  ات  دشاب  امش 

نآرق رد  تماما 

هیآ ي: تایآ  نآ  زا  یکی  .تسا  تماما  باب  رد  هعیش  لالدتسا  دروم  هک  تسه  هیآ  دنچ  نآرق  رد 

تسا هللا »  مکیلو  امنا  »

(. دنک یم  دییات  ار  هعیش  دافم  هک  دراد  دوجو  مه  ننست  لها  تایاور  اهنیا  همه  رد  اقافتا  )

: تروص نیا  هب  میراد  نآرق  رد  يا  هیآ  ام 

(. 1  « ) نوعکار مه  هوکزلا و  نوتؤی  هولصلا و  نومیقی  نیذلا  اونما  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا  »

(. تسا رصح  هادا  نوچ   ) ارصحنم ینعی  امنا » »

ینینمؤم ادخ و  ربمغیپ  تسادخ و  طقف  طقف و  امش  تسرپرس  یتسرپرس : طلست و  ینعی  تیالو  .تسا  تسرپرس  یلو »   » یلـصا ینعم 
.دنهد یم  تاکز  عوکر  لاح  رد  دنراد و  یم  اپ  هب  ار  زامن  هک 

یم دارفا  همه  لماش  تسا و  یلک  نوناق  کی  نیا  مییوگب  هک  دهدب  تاکز  عوکر  لاح  رد  ناسنا  هک  میرادن  مالسا  تاروتسد  رد  ام 
دنا و هدرک  تیاور  ار  نآ  قافتا  هب  ینس  هعیـش و  تسا و  هدرک  ادیپ  عوقو  راب  کی  جراخ  رد  هک  يا  هعقاو  هب  تسا  هراشا  نیا ، .دوش 

تشگنا هب  درک  هراشا  ترضح  درک ، یلاؤس  دش و  ادیپ  یلئاس  دوب ، .( 55/ هدئام  ) عوکر لاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نیا  نآ 
دوش و مامت  شزاـمن  درکن  ربص  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی  تفر ، دروآ و  نوریب  مالـسلا  هیلع  یلع  تشگنا  زا  ار  رتشگنا  دـمآ  وا  دوخ ،

دنامهف وا  هب  هراشا  اب  عوکر  لاح  نامه  رد  هک  دیوگب  باوج  رتدوز  ار  ریقف  نآ  هکنیا  هب  تشاد  تیانع  ردقنآ  دنک ، قافنا  وا  هب  دعب 
.نک تدوخ  جرخ  ار  شلوپ  شورفب و  ورب  روآرد ، ار  رتشگنا  نیا  هک 

یلع هک  تسا  ینس  هعیش و  قافتا  دروم  تسین و  یفالتخا  چیه  بلطم  نیا  رد 
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هجوت اب  هدش ، لزان  مالسلا  هیلع  یلع  ناش  رد  هیآ  نیا  هک  تسا  ینس  هعیش و  قافتا  دروم  زین  تسا و  هدرک  يراک  نینچ  مالسلا  هیلع 
مییوگب هک  نآ ) تابحتـسم  زا  هن  تسا و  مالـسا  تابجاو  زا  هن   ) تسین مالـسا  تاروتـسد  ءزج  عوکر  لاح  رد  ندرک  قافنا  هکنیا  هب 

.دنشاب هدرک  لمع  نوناق  نیا  هب  مدرم  زا  يا  هدع  تسا  نکمم 

: دیوگ یم  یهاگ  نآرق  دوخ  رد  هک  روط  نامه  تسا ، هیانک  هراشا و  دننک » یم  نینچ  هک  یناسک   » سپ

نینچ هک  يدرف  نآ  ینعی  دـننک » یم  نینچ  هک  یناسک   » اجنیا رد  .هتفگ  ار  نخـس  نآ  درف  کی  هکنآ  لاح  و  دـنیوگ ، یم  نولوقی »  »
.مدرم يارب  تیالو  هب  تسا  هدش  نییعت  مالسلا  هیلع  یلع  هیآ  نیا  مکح  هب  نیاربانب ، .هدرک 

شا هراـبرد  هدـنیآ  تاـسلج  رد  هک   ] دراد ثحب  نیا  زا  شیب  یلیخ  هیآ  نیا  هتبلا  .تسا  هعیـش  لالدتـسا  دروم  هک  تسا  يا  هیآ  نیا ،
[. تفگ میهاوخ  نخس 

زا یلو  مینکب ، ار  شثحب  دیاب  دعب  ام  تسا و  تنـس  ءزج  ریدغ  هیـضق  دوخ  .تسا  ریدـغ  نایرج  هرابرد  هک  تسا  یتایآ  رگید  تایآ 
: تسا هیآ  نیا  یکی  هدش  دراو  هدئام  هروس  رد  دروم  نیا  رد  هک  یتایآ 

(1  « ) هتلاسر تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  »

! ربمایپ يا  تسا ) دیدش  یلیخ  نحل ، اجنیا 

دافم هک  تسا  دیدش  نانچنآ  هیآ  نیا  دافم  .يا  هدرکن  غیلبت  ار  یهلا  تلاسر  ینکن  غیلبت  رگا  نک و  غیلبت  دش ، لزان  وت  رب  هکار  هچنآ 
هک تسا  مهم  نانچنآ  عوضوم  هک  دـهد  یم  ناشن  هیآ  دوخ  الامجا  هیلهاج .»  هتیم  تام  هناـمز  ماـما  فرعی  مل  تاـم و  نم   » ثیدـح

.تسا هدرکن  غالبا  ار  شتلاسر  الصا  دنکن ، غیلبت  ربمغیپ  رگا 

ینس هعیش و  قافتا  هب  هدئام  هروس 
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لزان یتقو  رد  ینعی  هدش ، لزان  ربمغیپ  رب  هک  تسا  یتایآ  نیرخآ  ءزج  تایآ  نیا  هدـش و  لزان  ربمغیپ  رب  هک  تسا  يا  هروس  نیرخآ 
ءزج نیا ، هدوب و  هتفگ  هنیدم  لاس  هد  هکم و  لاس  هدزیـس  تدـم  رد  ار  رگید  تاروتـسد  مامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  هدـش 

هک تسا  مهم  ردقنآ  تساهروتسد و  نیرخآ  ( 67/ هدئام  ) ءزج هک  يروتسد  نیا  دنک  یم  لاؤس  هعیش  .تسا  هدوب  تاروتسد  نیرخآ 
؟ تسیچ تسا ، نکی  مل  نأک  اه  هتشذگ  همه  دنکن  غالبا  ار  نآ  ربمغیپ  رگا 

رگا هک  دشاب  هجرد  نآ  رد  شتیمها  ربمغیپ و  رمع  رخآ  ياهلاس  هب  دشاب  طوبرم  هک  دـیهدب  ناشن  یعوضوم  دـیناوت  یمن  امـش  ینعی 
نکی مل  ناک  زیچ  همه  دشابن ، رگا  هک  تسا  تماما  هلاسم  عوضوم ، نآ  مییوگ  یم  ام  یلو  .تسا  هدـشن  غالبا  زیچ  چـیه  دوشن  غالبا 

رد هیآ  نیا  هک  دروآ  یم  لیلد  ننـست  لها  دوخ  تایاور  تاملک و  زا  هعیـش  هوالع ، هب  .دـشاپ  یم  مه  زا  مالـسا  هزاریـش  ینعی  تسا ،
.تسا هدش  لزان  مخ  ریدغ 

(1 « ) انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا   » هیآ ي هدئام ، هروس  نامه  رد 

کی ناونع  هب  امـش  يارب  ار  مالـسا  رگید  هک  تسا  زورما  مدرک ، مامت  رخآ  دح  هب  ار  تمعن  مدـناسر و  لامک  دـح  هب  ار  نید  زورما 
تمعن ممتم  نید و  لمکم  ار  نآ  هک  تسا  تیمها  اب  ردـقنآ  هک  هداد  خر  یناـیرج  زور  نآ  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  مدیدنـسپ ) نید 

، نآ ندوبن  اب  هتـساوخ و  یم  هک  دنیب  یم  نامه  ار  مالـسا  نیا  ادخ  تسا و  مالـسا  مالـسا  نآ ، ندوب  اب  تسا و  هدرمـش  رـشب  رب  ادـخ 
 - هیآ نیا  نحل  هب  هعیش  .تسین  مالسا  مالسا 
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نید لمکم  شمان  دناوتب  هک  یعوضوم  نآ  دیوگ  یم  دـنک و  یم  لالدتـسا  تسا -  لئاق  تیمها  عوضوم  نیا  يارب  هجرد  نیا  ات  هک 
؟ تسا هدوب  هچ  تسین ، مالسا  مالسا  شندوبن  اب  هک  دشاب  يزیچ  نآ  تمعن و  ممتم  و 

تسه یتایاور  هوالع ، هب  .دیناوت  یمن  امش  یلو  دشاب  تیمها  زا  هجرد  نآ  رد  هک  میهدب  ناشن  ار  یعوضوم  میناوت  یم  ام  دیوگ  یم 
هعیش ياهلالدتسا  زا  هراصع  روط  هب  نم  هک  دوب  يا  هیآ  هس  اهنیا ، .تسا  هدش  دراو  عوضوم  نیمه  رد  مه  هیآ  نیا  دنک  یم  دییات  هک 

.مدرک ضرع  ناتیارب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  دعب  نید  نایب  تماما و 

همدقم

( هر  ) يرهطم یضترم  دیهش  داتسا  هحفص 855  دلج 4  راثآ  هعومجم 

دیاب الماک  فلتخم  ياه  هبنج  نیا  هک  میدرک  ضرع  میدرک و  قیقشت  حیرشت و  فلتخم  ياه  هبنج  زا  ار  تماما  هلاسم  لبق  هسلج  رد 
.مینک ثحب  حرط و  یبوخ  هب  ار  هلاسم  نیا  میناوت  یمن  ام  دوشن  صخشم  اهنیا  ات  دوشب و  صخشم 

؟ تسیچ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  دعب  تموکح ، فیلکت  ینعی  تسا ، تموکح  هلاسم  تماما ، باب  رد  هلاسم  کی  میتفگ 

رد مکاح  ربمغیپ  هکنیا  ای  دـننک و  باختنا  ار  ناشدوخ  نایم  رد  مکاـح  دـیاب  هک  دنتـسه  مدرم  نیا  تسا و  مدرم  دوخ  هدـهع  هب  اـیآ 
؟ تسا هدرک  نییعت  ار  شدوخ  زا  دعب  يارب  مدرم  نایم 

یم رکف  روط  نیا  ینعی  دوش  یم  ننـست  لها  هیرظن  هجوتم  ادـتبا  رد  ناهذا  ارهق  دـننک ، یم  حرط  لکـش  نیا  هب  ار  هلاـسم  اریخا  نوچ 
.تسا رت  یعیبط  رت و  يداع  اهنآ  رظن  هک  دننک 

هلاسم طلغ  حرط 

مالـسا رظن  زا  تموکح  فـیلکت  مینیبـب  میهاوـخ  یم  تموـکح ، ماـن  هب  میراد  يا  هلاـسم  اـم  هک  دـننک  یم  حرط  روـط  نیا  ار  بلطم 
؟ تسیچ

تموکح رما  رد  یتلاخد  قح  چیه  مه  مدرم  دنک و  نییعت  صیصنت و  ار  يدعب  مکاح  یمکاح  ره  هک  تسا  یصیصنت  یثوروم و  ایآ 
؟ دنشاب هتشادن 

مه وا  درک و  نییعت  شدوخ  زا  دـعب  يارب  ار  ینیعم  صخـش  مه  وا  درک و  نییعت  ار  نیعم  صخـش  کـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ 
هب صاصتخا  رما  نیا  ارهق  و  تسا ، یـصیصنت  ینییعت و  هشیمه  هک  تسا  نیا  تموکح  رما  فیلکت  تمایق  هنماد  اـت  و  ار ، رگید  سک 

نیا قبط  .ندش  رتمک  لباق  هن  تسا و  ندش  رتشیب  لباق  هن  هعیـش  تادـقتعم  قباطم  دادـعت  نیا  دـنرفن و  هدزاود  همئا  نوچ  درادـن  همئا 
نوناق نخس ،
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مه وا  دـنک ، نییعت  ار  شدوخ  زا  دـعب  مکاـح  دـیاب  دوب -  مکاـح  هک  ربـمغیپ -  هک  تسا  نیا  مالـسا  رظن  زا  تموکح  باـب  رد  یلک 
نآلا تفرگ و  ار  ایند  زا  یمین  هک  روط  نامه   ) دریگب مه  ار  ایند  مالـسا  رگا  .دشاب  نینچ  تمایق  هنماد  ات  و  ار ، شدوخ  زا  دـعب  مکاح 

نآ طاـقن  ماـمت  رد  یمالـسا  تاررقم  هک  دوشب  اـنب  و  دنتـسه ) مالـسا  ياول  تحت  ( 1  ) رفن نویلیم  دـصتفه  دودـح  رد  یتـیعمج  مه 
.تسا نیمه  نوناق  ددعتم ، ياهتموکح  تروص  هب  هچ  دحاو و  تموکح  تروص  هب  هچ  دوش  تیاعر 

دیاب تموکح  هک  دوب  یلک  لصا  نیمه  ساسا  رب  درک ، نییعت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مییوگ  یم  هکنیا  سپ 
نوچ دشاب ، هدرک  نییعت  ادـخ  بناج  زا  ار  یلع  ربمغیپ  یتح  هک  درادـن  یموزل  الـصا  هفـسلف  نیا  قباطم  دـشاب و  ینییعت  یـصیصنت و 
دعب یلو  دندرک ، یقلت  ار  یمولع  ربمغیپ  هیحان  زا  مه  دنتـسه و  مهلم  مه  زین ، همئا  دنک و  نایب  ار  یبلطم  یحو  اب  تسناوت  یم  ربمغیپ 

.تسین روط  نیا  هک 

هک درادـن  یموزل  یتـح  دـشاب ،] نییعت  یـصیصنت و  دـیاب  تموکح  هک   ] دـشاب نیا  مالـسا  رظن  زا  تموـکح  رد  یلک  لـصا  رگا  سپ 
نییعت شدوخ  صخـش  دیدباوص  رظن و  هب  هکلب  دـشاب ، هدرک  نییعت  یحو  قیرط  زا  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  رظن  زا  نیاربانب ، .دنا ] هدرک  نییعت  ار  دوخ  نیشناج   ] ناشدوخ دیدحالص  هب  زین  مالـسلا  هیلع  همئا  تسا و  هدرک 
رد هک  روط  نامه  .جاجح  يارب  جاحلا  ریما  نییعت  هکم و  يارب  تسا  مکاح  نییعت  ریظن  تفـالخ  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  نییعت  هلآ  و 

یسک اجنآ 
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نمی هب  داتسرف  ار  لبج  نب  ذاعم  الثم  ای  هکم  تموکح  يارب  داتسرف  ار  صخـش  نالف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رگا  هک  دیوگ  یمن 
سئاس ریدـم و  دـنوادخ  هیحان  زا  هکنیا  مکح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـنیوگ  یم  هکلب  دوب ، یحو  رثا  رد  مالـسا ، غیلبت  يارب 

هک تفگ  دـیاب  زین  اـجنیا  رد  ، ] دـنک یم  لـمع  شدوخ  یـصخش  ریبدـت  هب  دـسر  یمن  یحو  وا  هب  هک  لـئاسم  یخرب  رد  تسا ، مدرم 
هب ار  تماما  هلاـسم  اـم  رگا  .درک ] نییعت  تفـالخ  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  شدوخ  یـصخش  ریبدـت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 

ثحب لحم  تماما  نآ  زا  ریغ  هلاـسم  نیا  مییوگب  هکنیا  زا  ریغ  دوش -  یم  یئاـیند  تموکح  هلاـسم  هک  مینک -  حرط  یگداـس  نیمه 
باوج تسا ،

*****

ر نامز .] نآ  رامآ  قباطم  (. ] 1)

هدرک تلاخد  یحو  هک  درادن  یموزل  الـصا  دشاب ، لکـش  نیا  هب  هلاسم  رگا  مدرک -  ضرع  هک  روط  نامه  نوچ -  میرادـن  يرگید 
! ربمایپ يا  هک  دنک  یم  تلاخد  ردق  نیمه  رثکادح  یحو  .دشاب 

باختنا دناد  یم  حالـص  هک  ار  یـسک  ره  شدوخ  زا  دـعب  يارب  مه  وا  ینک و  نییعت  یناد  یم  حالـص  هک  ار  یـسک  يراد  هفیظو  وت 
ینعی تماـما  مییوـگب  مینک و  حرط  تموـکح  حطـس  رد  هداـس و  لکـش  نیا  هب  ار  تماـما  رگا  .تماـیق  هنماد  اـت  روـط  نیمه  دـنک و 

اهنآ نوچ  .دیوگ  یم  هعیش  هک  تسا  يزیچ  نآ  هبذاج  زا  رتشیب  دنیوگ  یم  ننست  لها  هک  هچنآ  هبذاج  مینیب  یم  تقو  نآ  تموکح ،
، دننک نییعت  دیاب  دقع  لح و  لها  دنک ، نییعت  دیاب  تما  هکلب  دنک  نییعت  شدوخ  ار  يدعب  مکاح  درادن  قح  مکاح  کی  دنیوگ  یم 

رب دیاب  وا  باختنا  دننک ، نییعت  دیاب  مدرم 
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زا .تسین  یگداس  نیا  هب  هلاسم  یلو  .دـنراد  باختنا  قح  مدرم  مدرم و  لاـم  تسا  یقح  دریگب ، تروص  یـسارکومد  لوصا  ساـسا 
هدوب یـصیصنت  مالـسلا  مهیلع  همئا  ریاـس  مالـسلا و  هیلع  یلع  تفـالخ  هک  هلاـسم  نیا  مینیب ، یم  هعیـش  رد  اـم  هک  هچنآ  عومجم  رظن 

.تسا هلاسم  نیا  زا  رت  یساسا  هلاسم  نآ  هک  تسا  رگید  هلاسم  کی  رب  عرف  تسا ،

تموکح فیلکت  ماـما  هدزاود  زا  دـعب  دـندوبن ، رتـشیب  رفن  هدزاود  مالـسلا  مهیلع  همئا  هکنیا  نآ  دوش و  یم  حرطم  یلاؤـس  اـجنیا  رد 
؟ تسیچ

مالسلا و هیلع  نسح  ماما  دعب  دش ، یم  مکاح  ریما  ترضح  دومرف  نییعت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مرکا  ربمغیپ  هک  روط  نامه  مینک  ضرف 
رد نایعیش  ام  هک  يا  هفسلف  ساسا  رب  ارهق  تروص  نیا  رد  .مالسلا  هیلع  تجح  ترضح  هب  دیسر  یم  ات  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دعب 
ایند زا  دـندرک و  یم  یهاتوک  رمع  کی  ناشناردـپ  لثم  مه  ناشیا  دوبن ، راک  رد  نامز  ماما  تبیغ  يارب  مه  یبجوم  میراد ، باب  نیا 

؟ روطچ ناشیا  زا  دعب  .دنتفر  یم 

.هن دندش ؟ یم  رتشیب  ات  هدزاود  زا  اهماما  ایآ 

: دشاب مدرم  نایم  رد  يرگید  هلاسم  دیاب  سپ 

.تسا دوجوم  نآلا  هک  یعضو  نیمه  رد  يداع ، لکش  هب  تموکح  هلاسم 

شدوخ ياج  رس  یئایند  تموکح  يرادمامز و  هلاسم  زاب  .دنـشاب  نیملـسم  رادمامز  دناوت  یمن  هک  تبیغ  نامز  رد  تجح  ترـضح 
.تسه

تسا تماما  ياه  هخاش  زا  یکی  تموکح 

هجیتن رد  هک  تموکح ، هلاسم  ینعی  مییوگب  دش  حرطم  هعیش  رد  تماما  هلاسم  ات  هک  میوش  بکترم  ار  یهابتشا  نینچ  دیابن  زگره  ام 
تموکح و هلاسم  طقف  هک  الاح  مییوگب  دوش و  ادیپ  تسا  هدش  ادیپ  شیارب  هک  یعورف  نیا  دـشاب و  يا  هداس  یلیخ  لکـش  هب  هلاسم 

دیاب امتح  دشاب  مکاح  دهاوخ  یم  هک  یسک  نآ  ایآ  تسا ، حرطم  دشاب  مکاح  یسک  هچ  هکنیا 
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يرادمتـسایس و رظن  زا  ینعی  یعقاو ، لضفا  هن  دشاب  یبسن  لضفا  دوش  یم  مکاح  هک  یـسک  تسا  نکمم  هن ، ای  دشاب ، لضفا  همه  زا 
نئاـخ دـشاب و  یبوخ  رادمتـسایس  ریدـم و  تسا ، رت  تسپ  یلیخ  رگید  ياـه  هبنج  زا  هکنیا  وـل  دـشاب و  نارگید  زا  قـیلا  روـما  هرادا 

؟ دشابن

؟ هن ای  دنادب  مه  ار  یهقف  لئاسم  دراد !؟ یموزل  هچ  هن ؟ ای  دـشاب  مه  ناوخ  بش  زامن  دراد !؟ یموزل  هچ  هن ؟ ای  دـشاب  مه  موصعم  ایآ 
ام هک  تسا  نیا  عبات  نیا ، .تسا  یفاک  یبسن  تیلـضفا  کی  .نارگید  هب  دنک  یم  عوجر  لئاسم  نیا  رد  دـنادب !؟ هک  دراد  یموزل  هچ 

( نیملکتم زا  یـضعب   ) امدق انایحا  هک  تسا  یگرزب  رایـسب  هابتـشا  نیا ، میتفرگ و  کچوک  و  تموکح ، حطـس  رد  طقف  ار  هلاسم  نیا 
هلاـسم هجوـتم  تماـما ، دـنیوگ  یم  اـت  دوـش ، یم  رارکت  یلیخ  هابتـشا  نیا  زورما  .دـندش  یم  بکترم  ار  یهابتـشا  نینچ  یهاـگ  مه 

ار ود  نیا  تسا و  تماما  هلاسم  کچوک  یلیخ  ياـه  هخاـش  زا  یکی  عورف و  زا  تموکح  هلاـسم  هک  یلاـح  رد  دـنوش  یم  تموکح 
.درک طولخم  رگیدکی  اب  دیابن 

؟ تسیچ تماما  هلاسم  سپ 

نید نایب  رد  تسا  ربمغیپ  نیشناج  ماما ،

ياهنم نید  نایب  نییبت و  حیـضوت و  رد  تسا  ربمغیپ  ینیـشناج  هلاسم  تسا  تیمها  لوا  هجرد  رد  هک  هچنآ  تماـما ، هلاـسم  دروم  رد 
یحو و هلاسم  ناشیا  نتفر  اب  سب و  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دش ، یم  یحو  وا  هب  هک  یـسک  کش  نودب  هتبلا  .یحو 

.دش عطق  یلک  هب  تلاسر 

درادن دوجو  یصخش  يار  داهتجا و  اهنآ  رد  رگید  هک  ینامـسآ -  تامیلعت  نآ  نایب  ربمغیپ ، نتفر  اب  ایآ  هک  تسا  نیا  تماما  هلاسم 
هللا یلص  ربمغیپ  دننام  هک  يروط  هب  دوب  زکرمتم  درف  کی  رد  - 
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رکف يار و  تسا و  تقیقح  قح و  رم  يو  خـساپ  هک  دنتـسناد  یم  دـندرک  یم  لاؤـس  ینید  لـئاسم  رد  وا  زا  هچ  ره  مدرم  هلآ  هیلع و 
؟ دنک حیحصت  ار  نآ  دعب  زور  دشاب و  هدرک  هابتشا  تسا  نکمم  هک  تسین  یصخش 

ادـمع اجنیا  رد  وا  تسا و  هابتـشا  ربمغیپ  خـساپ  نالف  ام  رظن  هب  هک  مییوگب  میناوت  یمن  مییوگ و  یمن  ار  نخـس  نیا  ربمغیپ  هرابرد  ام 
.تسا توبن  لوبق  اب  فلاخم  فرح  نیا  اریز  تسا ، هتفرگ  رارق  دوخ  یناسفن  ياهاوه  ریثات  تحت 

تلفغ درک ، هابتشا  اما  دومرف  ربمغیپ  هک  مییوگ  یمن  زگره  تسا ، مرکا  ربمغیپ  زا  هک  دشاب  هدش  تباث  یعطق  لیالد  هب  يا  هلمج  رگا 
هرابرد هک  روط  نامه  ای -  هدرک و  تلفغ  هدرک ، هابتـشا  لاؤس  نالف  خساپ  رد  مییوگب  تسا  نکمم  دیلقت  عجرم  کی  دروم  رد  .درک 

هک هنوگ  ناـمه  مییوگ ، یمن  ینانخـس  نینچ  ربـمغیپ  دروم  رد  اـما  تسا  هتفرگ  رارق  یناـیرج  ریثاـت  تحت  میهد -  یم  لاـمتحا  همه 
یحو  » .تسا هدرک  تلاخد  یملظ  یناسفن و  ياوه  کی  ای  هدرک  هابتـشا  یحو  اجنیا  رد  هنافـساتم  هک  مییوگ  یمن  نآرق  هیآ  هراـبرد 

.تسین یحو  هیآ  نیا  ینعی  هدرک »  هابتشا 

نیبم و عجرم و  ناشیا  هک  يروط  نآ  دشاب  نید  ماکحا  عجرم  اعقاو  هک  تشاد  دوجو  یناسنا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  دعب  ایآ 
؟ دندوب رسفم 

؟ هن ای  تشاد  دوجو  تاصخشم  نیا  اب  لماک  ناسنا  کی  ایآ 

مهیلع همئا  هچنآ  تسا و  میقتسم  یحو  هب  دنتسم  دیوگ  یم  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  ربمغیپ  هچنآ  هک  توافت  نیا  اب  تشاد  دوجو  میتفگ 
یلع مییوگ  یم  هک  یلکش  نآ  هب  هکلب  درک  میلعت  اهنآ  هب  ربمغیپ  هک  لکش  نیا  هب  هن  تسا ، ربمغیپ  هب  دنتسم  دنیوگ  یم  مالسلا 
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یمن ام  .دـش  زاب  رگید  باب  رازه  باـب  نآ  زا  هک  درک  زاـب  نم  يور  هب  ملع  زا  یباـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دومرف  مالـسلا  هیلع 
هیحان زا  ار  ملع  هنوگچ  ربمغیپ  هک  مینک  ریـسفت  میناوت  یمن  ار  یحو  هک  روط  نامه  تسا ، هدوب  هنوگچ  نیا ، هک  مینک  ریـسفت  میناوت 

هک دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ناـیم  يونعم  طاـبترا  عون  هچ  هک  مینک  ریـسفت  میناوت  یمن  .دریگ  یم  ادـخ 
.تخوماین وا  ریغ  هب  تخومآ و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  همامتب  هقح و  وه  امک  ار  قیاقح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: دیامرف یم  تسا -  دایز  ترابع  نیا  ریظن  مه  رگید  ياهاج  رد  هغالبلا -  جهن  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

! هللا لوسر  ای  متفگ  مدینش ، ار  یکاندرد  هلان  يادص  دنا ،) هدوب  هچب   ) مدوب ارح  رد  ربمغیپ  اب  نم 

: دومرف نم  هب  مدینش ، دش  لزان  وت  رب  یحو  هک  یتقو  رد  ار  ناطیش  هلان  يادص  نم 

! یلع ای  »

مه يرگید  درف  مالـسلا  هیلع  یلع  رانک  اج  نامه  رد  رگا  هبطخ 192 .)  « ) یبنب تسل  کنکل  يرا و  ام  يرت  عمـسا و  ام  عمـست  کنا 
تشاد یم  شوگ  سک  ره  مییوگب  هک  دوش  شخپ  اضف  رد  هک  هدوبن  ییادص  ندینش  ندینش ، نآ  نوچ  دینـش  یمن  ار  ادص  نآ  دوب ،

تسا يرگید  شنیب  سح و  عمس و  نآ ، .دینش  یم 

( مالسلا مهیلع   ) همئا تمصع  هلاسم  نیلقث و  ثیدح 

ار مالـسا  يونعم  یقیرط  زا  هک  ربمغیپ  نودام  يونعم  ییاه  ناسنا  ینعی  ناماما  .تسا  يونعم  هبنج  نآ  تماما ، باب  رد  هلاسم  ساـسا 
وا زا  يا  هلمج  رگا  هک  تسا  یعطاـق  عجرم  ماـما ، .دـنا  هاـنگ  شزغل و  اـطخ و  زا  موصعم  ربـمغیپ ، دـننام  دنـسانش و  یم  دـنناد و  یم 

نآ تمصع .»   » دوش یم  شمسا  هک  يدمع ، فارحنا  لامتحا  هن  دیهد و  یم  نآ  رد  اطخ  لامتحا  هن  دیونشب ،
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هکنیا  دیوگ  یم  هعیش  تقو 

 « یترتع هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  »

ص 122) متفه ، ءزج  ملسم ، حیحص  )

.مدوخ ترتع  نآرق و  مراذگ : یم  یقاب  نیزو  ءیش  ود  دوخ  زا  دعب  نم 

.تسا یبلطم  نینچ  رد  صن 

هکلب دـشاب  هدرک  تیاور  هعیـش  طقف  هک  تسین  یثیدـح  ثیدـح ، نیا  .تسین  راکنا  لباق  هتفگن ؟ ای  هتفگ  يزیچ  نینچ  ربمغیپ  ایآ  اما 
 « - مالسالا هلاسر   » هک دوب  یلیاوا  میدوب ، مق  رد  ام  هک  یمایا  رد  .دنا  هدرک  تیاور  رتشیب  هعیش  زا  ننست  لها  یتح  هک  تسا  یثیدح 

ثیدح نیا  يا  هلاقم  رد  ننـست  لها  ياملع  زا  یکی  اجنآ  رد  .دش  یم  رـشتنم  دنک -  یم  رـشتنم  بیرقتلا  راد  هک  تسا  يا  هلاسر  هک 
: دومرف ربمغیپ  هک  دوب  هدرک  لقن  لکش  نیا  هب  ار 

رد یناحور و  ملاع و  انعم  مامت  هب  اـعقاو و  دوب  يدرم  هک  يدرجورب  هللا  هیآ  موحرم  یتنـس »  هللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  »
دوب و عبتت  باتک و  لها  یلیخ  هک  ار -  يا  هونـشو  ماوق  خیـش  اقآ  مان  هب  یلـضاف  هبلط  درک ، یم  رکف  هنالقاع  رایـسب  لئاسم  هنوگ  نیا 

تسیود زا  شیب  رد  دیاش  هک  دننک  جارختسا  ننست  لها  بتک  زا  ار  ثیدح  نیا  هک  دندرک  ییامنهار  تسه -  مه  یبوخ  درم  اتبـسن 
: دومرف ربمغیپ  هک  دنا  هتشون  ننست  لها  دامتعا  دروم  ربتعم و  بتک  زا  باتک 

بلطم نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نوچ  هدوب ، ددعتم  تاماقم  رد  ثیدـح  نیا  و  یترتع »  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  »
هتفگن مه  راب  کی  یتح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  تسین  نیا  روظنم  هتبلا  .تسا  هدومرف  لکـش  نیمه  هب  فلتخم  ياهاج  رد  ار 

زیچ ود  نم  هک  تسا 
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تنس نایب  يارب  ترتع  اریز  ترتع »  باتک و   » و تنس »  باتک و   » نیب تسین  یتافانم  نوچ  تنس ، باتک و  مراذگ : یم  امش  نایم  رد 
.تسا

، نآ رانک  رد  ترتع  کی  میراد و  ربمغیپ  زا  يدوجوم  تنس  هکنیا  لثم  ترتع ؟ هب  ای  مینک  عوجر  تنـس  هب  ام  هک  تسین  نیا  تبحص 
دزن تنـس  ماـمت  تسا و  تنـس  یعقاو  نیبم  هک  تسا  ترتع  هک  تسا  نیا  نخـس  هکلب  ترتع ! هب  اـی  مینک  هعجارم  تنـس  هب  دـیاب  اـی 

.تساهنآ

: دومرف ربمغیپ  مییوگ  یم  هک  نیمه  دوخ  نیا ، رب  هوالع  .دینک  یقلت  نم  ترتع  زا  ارم  تنس  دیاب  امش  ینعی  یترتع »  هللا و  باتک  »

کی رد  رگا  هزات  .تسین  ود  نیا  نایم  یتافانم  .تسا  ربمغیپ  ثیدح  نوچ  تسا  تنس  یترتع »  هللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  »
: دشاب هدومرف  ربمغیپ  تسین -  یعطق  مه  نآ  هک  اج - 

تروص نیا  هب  باتک  کـی  رد  رگا  .هدومرف  تروص  نآ  هب  رگید  ياـج  نیدـنچ  رد  یتنـس »  هللا و  باـتک  نیلقثلا  مکیف  كراـت  ینا  »
.تسا هدش  هتشون  تروص  نآ  هب  رگید  باتک  تسیود  رد  لقا  ال  هدش ، هتشون 

درکن یفاصنا  یب  مه  بیرقتلاراد  .رصم  بیرقتلا  راد  هب  دنداتسرف  ار  نآ  درک و  هیهت  هنیمز  نیا  رد  يا  هلاسر  صخـش  نآ  لاح  ره  هب 
در لـباق  تسین ، يزیچ  نینچ  دـنیوگب  دـننک و  در  ار  نآ  دنتـسناوت  یمن  دوب و  دنتـسم  نوچ  درک  شخپ  پاـچ و  ار  باـتک  ناـمه  و 
هک تخادـنا  یم  هار  وهایه  لاجنج و  راج و  دـنک ، لمع  نارگید  لثم  تساوخ  یم  يدرجورب  هللا  هیآ  موحرم  رگا  الاح  .دوبن  ندرک 

 … دنراد و تین  ءوس  اهنیا  دنربب ، نیب  زا  ار  تیب  لها  قوقح  دنهاوخ  یم  دنیوگ !؟ یم  هچ  اهنیا 

نیا تماما  یلصا  حور  نآ  نیاربانب 
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هدش رکذ  شتایلک  لوصا و  نآرق  رد  هک  تسا  يرادقم  نامه  نآ  نایب  ایآ  غورفرپ ، یلک و  عماج و  تسا  ینید  هک  مالـسا  هک  تسا 
؟ تسا هدیدرگ  نایب  شتاحیضوت  دنا -  هدرک  تیاور  مه  ننست  لها  دوخ  هک  مرکا -  ربمغیپ  تاملک  رد  و 

؟ دوب نیمه  دوب ، مالسا  هچ  ره 

ربمغیپ زا  دعب  هکنیا  ای  دوب ]؟ هدش  لزان  مالسا  مامت  [ ،؟ دوب نامه  هدش  نایب  مالسا  ایآ  یلو  دش  مامت  ربمغیپ  رب  مالسا  ندش  لزان  هتبلا 
درذگب و نامز  دیایب ، شیپ  تجاح  دیاب  هکنیا  باب  زا  نآ  لئاسم  زا  یلیخ  زونه  هک  ناشیا  رب  هدـش  لزان  مالـسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نیمه تروص  نیا  رد  .دـنک  نایب  مدرم  يارب  تسیاـب  یم  ناـشیا  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  دوب ، هدـشن  ناـیب  دوش  ناـیب  اجیردـت 
.دیریگب عبنم  ود  نیا  زا  ار  نید  دیامرف  یم  ربمغیپ  اریز  دنک  یم  نایب  مه  ار  تمصع  یترتع »  هللا و  باتک   » ثیدح

نیا هب  ربـمغیپ  هک  تسا  لاـحم  .تسا  موصعم  مه  يرگید  نآ  درادـن ، دوجو  اـطخ  نآ  رد  ینعی  تسا  موصعم  نآرق  هک  روط  ناـمه 
.دشاب هابتشا  شنانخس  زا  یخرب  صخش  نآ  یلو  دیریگب  صخش  نالف  زا  ار  نید  نم  زا  دعب  دیوگب  تیعطاق 

اب هک  روط  نامه  دنیوگ  یم  اهنآ  .دنک  یم  قرف  ساسا  رد  نید  ذخا  نایب و  هلاسم  رد  ننست  لها  هیضرف  اب  هعیش  هیضرف  هک  تساجنیا 
نآرق و زا  هچ  ره  .دـش  مامت  مه  دـشاب  هابتـشا  اطخ و  زا  موصعم  هک  ینایب  نآ  ینعی  نید  یعقاو  نایب  دـش ، عطقنم  یحو  ربمغیپ  نتفر 

.تسین يزیچ  رگید  تسا و  نامه  میدرک ، طابنتسا  هدیسر  ربمغیپ  زا  هک  یثیداحا 

ثیدح تباتک  عنم 

درک و فیعض  ار  ناش  هیضرف  هک  دندروآ  دوجو  هب  اهنیا  دوخ  ار  ینایرج 
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اب هعیـش  کی  نابز  زا  میهاوخن  رگا  ام  .تسا  یخیرات  تیعقاو  کی  نیا  درک و  عنم  ار  ربمغیپ  ثیدـح  تباـتک  رمع  هک  تسا  نیا  نآ 
دهاوخب مه  یلیخ  وا  .ینـس  هن  تسا و  هعیـش  هن  هک  ییاپورا  قرـشتسم  کی  ياج  هب  میراذگ  یم  ار  نامدوخ  مینک  تبحـص  ینیبدـب 

لابند مدرم  دایز  نتفر  دشاب و  نآرق  عجرم ، اهنت  هک  تشاد  دایز  رارصا  هکنیا  باب  زا  رمع  هک  تفگ  دهاوخ  روط  نیا  دشاب  نیبشوخ 
طقف تسا و  خـیرات  تایعطق  زا  نیا  .تفرگ  ار  ثیدـح  تباـتک  يولج  دوش ، مک  نآرق  هب  ناـش  هعجارم  هک  دـش  یم  ببـس  ثیدـح 

.تسین نایعیش  ام  فرح 

ربمغیپ زا  ثیدح  تیاور  دننیـشنب و  ای  هتفگ ، ربمغیپ  ار  نیا  دنیوگب  دنـسیونب و  ربمغیپ  زا  یثیدـح  دـندرک  یمن  تئرج  رمع  نامز  رد 
يرجه هنس 101  رد  دیـسر و  تفالخ  هب  يرجه  لاس 99  رد  هک  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نامز  ات  دوبن ،) عونمم  ثیدـح  لقن  هتبلا   ) دـننک

.داد ثیدح  تباتک  هب  روتسد  تفر و  ایند  زا 

هب هنیـس  هک  يدارفا  دوش ، هتـشون  دیاب  ربمغیپ  ثیداحا  تفگ  دز و  مه  هب  ار  يرمع  تنـس  نیا  زیزعلا  دبع  نب  رمع  هکنآ  زا  دـعب  هزات 
ثیداحا زا  یتمـسق  هک  دش  ببـس  نایرج  نیا  .دش  هتـشون  دندرک و  تیاور  دـندمآ و  دنتـشاد  طبـض  ربمغیپ  ثیداحا  زا  يزیچ  هنیس 

.دورب نایم  زا  ربمغیپ 

رب همه  نیا  هک  نآرق  الثم  .تسا  تایلک  شا  همه  نآرق  تسا و  یئزج  رـصتخم و  یلیخ  هدـش  ناـیب  نآرق  رد  هک  یماـکحا  میناد  یم 
حیضوت یتح  هدرکن و  زواجت  دینک ) دوجـس  دینک ، عوکر  « ) اودجـسا اوعکرا و   » و هولـصلا »  اومیقا   » زا نآ  هرابرد  دراد ، رارـصا  زامن 

.دناوخ دیاب  یلکش  هچ  هب  ار  زامن  هک  تسا  هدادن 
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نآرق رد  دندرک ، یم  لمع  تاروتسد  نآ  هب  ناشدوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دراد و  روتـسد  همه  نیا  هک  جح  هرابرد  نینچمه 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  دوب ، هدماین  رد  مه  لکش  نیا  هب  رگا  الاح  .دمآرد  لکش  نیا  هب  المع  هک  مه  ربمغیپ  تنس  .هدشن  نایب  يزیچ 

.دنک نایب  ار  مارح  لالح و  هک  درک  ادیپ  تصرف  ردقچ  رگم  هلآ 

هقیضم نآ  رد  .دندش  یمن  رفن  دص  راهچ  دیاش  دندش ، ناملسم  رایسب  تاقییضت  اهراشف و  دوجو  اب  هک  یمدرم  هکم  لاس  هدزیـس  رد 
ار ناناملـسم  تیعمج  رتشیب  ای  فصن  دـیاش  هک  يراوناخ  داتفه  هدـع  کی  تفرگ و  یم  تروص  یقاچاق  مرکا  لوسر  اب  تاقالم  اـه 

رگا .دوب  دایز  زین  هنیدم  رد  ربمغیپ  ياهیراتفرگ  اما  دوب  یتصرف  رظن  نیا  زا  هنیدم  هتبلا  .دندرک  ترجاهم  هشبح  هب  دنداد  یم  لیکـشت 
دیاـش داد  یم  میلعت  مدرم  هب  سـالک و  رـس  تفر  یم  طـقف  هک  دوب  یم  ملعم  کـی  لـثم  لاـس  هس  تسیب و  نیا  همه  رد  مرکا  لوسر 
نوؤش مامت  رد  مالسا  هک  اصوصخ  دوجوم ، خیرات  نیا  اب  دسر  هچ  ات  دنک ، نایب  دراد  مالـسا  هک  ار  هچنآ  همه  هکنیا  يارب  دوبن  یفاو 

.دراد مکح  رشب  یگدنز 

سایق زا  هدافتسا 

یم شیپ  يا  هلاسم  .دندرک  هدـهاشم  مالـسا  ماکحا  رد  ییاه  ییاسران  المع  هک  دـش  نیا  دـنا  هتفگ  ننـست  لها  هک  یفرح  نیا  هجیتن 
یم دندرک ، یم  هعجارم  دـنراد ) هک  ییاه  لقن  رادـقم  نآ   ) تنـس هب  .تسا  هدـشن  نایب  هلاسم  نیا  مکح  نآرق  رد  دـندید  یم  دـمآ ،

؟ درک دیاب  راک  هچ  دشاب ، دناوت  یمن  هک  مه  مکح  یب  .درادن  دوجو  نآ  هرابرد  یمکح  چیه  دندید 

هلاسم تسا و  دوجوم  تنـس  ای  نآرق  رد  یمکح  اهنآ  هرابرد  هک  يدراوم  نایم  تهباشم  ساسا  رب  اـم  ینعی  ساـیق  ساـیق .»   » دـنتفگ
دروم
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.دراد ار  مکح  نامه  تسین ، اجنآ  هب  تهابش  یب  هک  مه  اجنیا  هتفگ ، روط  نیا  اج  نالف  رد  مییوگب  مینک  مکح  رظن ،

مه اجنیا  رد  هفـسلف  نیا  هدوب ، هفـسلف  تلع و  طاـنم و  نیا  هب  هداد  ار  روتـسد  نـالف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  اـجنآ  رد  دـیاش 
يایند .دوبن  ات  ود  یکی و  دوب ، اسران  تنس  هک  اجنآ  هوالع  هب  .تسا  دیاش »  » ساسا رب  .مییوگ  یم  روطنآ  مه  اجنیا  سپ  دراد ، دوجو 

یم هاگن  .دیرفآ  یم  هلاسم  بترم  تاجایتحا ، دش و  حتف  فلتخم  ياهروشک  درک و  ادیپ  هعسوت  نایسابع  نامز  رد  اصوصخم  مالـسا 
سایق رکنم  هقرف  کی  دندش ، هقرف  ود  .دندرک  یم  سایق  بترم  .درادن  دوجو  لئاسم  نیا  مکح  دندید  یم  تنـس ، باتک و  هب  دندرک 
يولج رگید  هقرف  درک ،) سایق  هلاسم  ود  رد  طقف  شرمع  مامت  رد  دـنیوگ  یم  هک   ) سنا نبا  کـلام  لـبنح و  نب  دـمحا  ریظن  دـندش 

.هفینح وبا  لثم  متفه ، نامسآ  ات  تفر  دنتشاذگ  زاب  ار  سایق 

هتفگ دـنیوگ  یم  .دـشاب  هتفگ  ربمغیپ  اعقاو  هک  تسین  دامتعا  لباق  الـصا  هدیـسر  ربمغیپ  زا  هک  ییاه  تنـس  نیا  تفگ  یم  هفینح  وبا 
نیبانیب یعـضوم  یعفاش  .درک  یم  سایق  هیقب  رد  .تسین  تباث  هیقب  هدومرف ، ربمغیپ  هک  تسا  تباث  نم  رب  ثیدـح  هدزناـپ  طـقف  تسا 

دوجو هب  یبیجع  يابروش  ملـش  هقف  کی  .دومن  یم  سایق  رگید  یـضعب  رد  درک و  یم  دامتعا  ثیداـحا  هب  دراوم  یـضعب  رد  تشاد ،
.دمآ

زا تشاد و  تنوکـس  قارع  رد  زین  دراد و  هجوت  یلقع  لئاسم  هب  رتشیب  اـهیناریا  نهذ  دوب و  یناریا  الـصا  نوچ  هفینح  وبا  دـنیوگ  یم 
لها یتح  .درک  یم  تسرد  سایق  شدوخ  لایخ  اب  تسـشن و  یم  دوب ، ساّیق  یلیخ  دوب ، رود  دوب  هنیدـم  ناشزکرم  هک  ثیدـح  لها 

: هک دنا  هتشون  مه  ننست 

يزور
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یم .نکب  ار  دیفـس  ياـهوم  نیا  تفگ  یناملـس  هب  .دوبن  داـیز  شدیفـس  يوم  زوـنه  دوـب و  یمدـنگ  وـج  شـشیر  یناملـس ، هب  تفر 
یم رد  رتشیب  ینکب  رگا  هک  تسا  نیا  دیفـس  يوم  تیـصاخ  اقافتا  تفگ  یناملـس  .دـیاین  رد  الـصا  هک  درواـیب  رد  هشیر  زا  تساوخ 

.دیآ

.نکب ار  هایس  ياهوم  سپ  تفگ 

ار هایـس  ياهوم  سپ  دـیآ ، یم  رد  رتشیب  ینکب  ار  دیفـس  يوم  هچنانچ  هک  دـشاب  تسرد  نیا  رگا  : » تفرگ ساـیق  .تسا  ساـیق  نیا ،
« .دنیایب رد  رتشیب  هک  نکب 

روط نیمه  مه  هقف  رد  .تسین  يراج  هایـس  يوم  رد  رگید  تسا و  دیفـس  يوم  رد  طقف  دـشاب ، يا  هدـعاق  نینچ  رگا  هک  یتروص  رد 
.درک یم  لمع 

هعیش رظن  زا  سایق 

هابتـشا اطخ و  رکف ، نیا  هشیر  الـصا  هک  دـننز  یم  اجنیا  زا  ار  بلطم  نیا  هشیر  مینیب  یم  مینک  یم  هعجارم  هعیـش  تایاور  هب  ام  یتقو 
.تسین یفاو  تنس  باتک و  هک  تسا 

، تسین یفاو  نوچ  تسین ، یفاو  ماکحا  ناـیب  يارب  تنـس  باـتک و  دـنیوگ  یم  هک  دوش  یم  یـشان  اـجنیا  زا  ساـیق  هب  عوجر  هلاـسم 
هب هعجارم  اب  هک  تسا  هدیسر  تنس  ناشیا  يایصوا  هلیسو  هب  میقتسم  ریغ  ای  میقتـسم  روط  هب  ربمغیپ  زا  ردقنآ  هن ، .سایق  لابند  میورب 

هکنآ زا  دـعب  هک  تسین  کلـسم  کی  طقف  مالـسا  .ینید  رظن  زا  تماـما  حور  تسا  نیا  .تسین  ساـیق  هب  يزاـین  تنـس ، نیا  تاـیلک 
.دنک راکچ  ار  تموکح  دهاوخ ، یم  تموکح  ارجا  يارب  بتکم  نیا  الاح  دیوگب  دروآ  دیدپ  ار  شا  يژولوئدیا  کلـسم  نآ  رکتبم 

.تفرگ رظن  رد  دیاب  ار  مالسا  دننام  ینید  مهنآ  نید  کی  عضو  .تسا  نید  کی  مالسا 

تسین باختنا  ياج  موصعم  دوجو  اب 

ربمغیپ دراد و  دوجو  موصعم  ناـشیا  ناـمز  دـننام  ربمغیپ  زا  دـعب  هک  ـالاح  هک  تسا  نیا  تموکح  تماـعز و  هبنج  زا  تماـما  هلاـسم 
رگید تسا ، یئانثتـسا  ربمغیپ  دوخ  لثم  تیحالـص  رظن  زا  تسین و  رگید  دارفا  حطـس  رد  وا  هک  تسا  هدرک  نیعم  دوخ  يارب  ییـصو 

وا هب  یحو  تسا و  روآ  مایپ  طقف  ربمغیپ  هک  دـنتفگ  یمن  ربمغیپ  نامز  رد  هک  روط  نامه  .تسین  اهفرح  نیا  اروش و  باختنا و  ياـج 
رگید صخـش  ای  میهد  رارق  مکاح  ار  ربمغیپ  دوخ  ایآ  هک  دـنهدب  يار  دـنیایب  مدرم  تساروش و  اب  تموکح  فیلکت  دوش ، یم  لزاـن 

، دراد لاصتا  یحو  ملاع  اـب  هک  تسا  يا  هلحرم  رد  هک  رـشب  قوف  رـشب  نیا  ربمغیپ ، دوجو  اـب  هک  دـندرک  یم  رکف  روط  نیا  هکلب  ار ،
زا دعب  تسین ، حرطم  هلاسم  نیا  الصا 
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ود لوط  رد  دیاب  اهنیا  هک  تسا  هتشاد  يا  هناگ  هدزاود  يایصوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  اریز  تسین ، نانخـس  نیا  ياج  زین  ناشیا 
ماکحا نایب  يارب  یناسک  نینچ  دوجو  اب  .دوش  نایب  يریذپان  اطخ  فاص و  عبنم  کی  زا  مالسا  دننک و  مکحم  ار  مالـسا  هیاپ  نرق  هس 

.تسین اهفرح  نیا  اروش و  باختنا و  ياج  رگید  یمالسا ،

میورب لاح  نیا  اب  درادن و  دوجو  شیارب  مه  هابتشا  ناکما  یتح  هک  میشاب  هتشاد  انعم  مامت  هب  ملاع  اطخ و  زا  موصعم  صخـش  ام  ایآ 
یم ضرع  هک  ینعم  نیا  هب  تماما -  ماقم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نوچ  هکنیا  زا  هتـشذگ  مینک !؟ باختنا  وا  ياج  هب  ار  يرگید  صخش 
اما .تسا  هدرک  حیرـصت  مه  ماـقم  نیمه  يارب  ربمغیپ  دوب ، دـهاوخ  وا  ناـش  مه  يویند  تماـعز  ماـقم  ارهق  تسا  هدـش  نییعت  منک - 
رد نیاربانب  .تسا  دجاو  ار  رگید  ماقم  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هدرک  حیرـصت  ماقم  نیا  يارب  ار  یلع  هک  ربمغیپ 

ثداوح اضرف  رگا  ای  تسین ، حرطم  دشاب  دیلا  طوسبم  هک  يرضاح  موصعم  ماما  هلاسم  رگید  هک  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  نامز 
یبجوم تجح و  ترـضح  نامز  ات  نیـسح  ماما  دعب  نسح و  ماما  دعب  دش و  یم  هفیلخ  نینمؤملاریما  دمآ و  یمن  شیپ  مالـسا  ردـص 

دیاب تقو  نآ  دش و  یم  يرگید  هلاسم  تموکح  هلاسم  دوبن ، مدرم  نایم  رد  یموصعم  ماما  هک  دعب  دـمآ ، یمن  شیپ  تبیغ  يارب  مه 
؟ تسیچ تموکح  هلاسم  فیلکت  تفگ 

؟ تسین مزال  يزیچ  نینچ  ای  دشاب  طیارشلا  عماج  هیقف  دیاب  امتح  مکاح  ایآ 

 … دننک و باختنا  مدرم  ار  مکاح  ایآ 

هداس یلیخ  هلاسم  کی  تروص  هب  لوا  زا  ار  تماما  هلاسم  دیابن  ام  نیاربانب 
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سپـس و  یباـختنا ]  ] اـی تسا  یـصیصنت  يدادبتـسا و  تموکح ، مالـسا  رظن  زا  اـیآ  مییوگب  دـعب  مینک  حرطم  تموکح  ینعی  یئاـیند 
حرطم تماما  هعیش  رد  .تسین  حرطم  لکش  نیا  هب  هلاسم  هن ، دشاب ؟ نینچنیا  دیاب  تموکح  دیوگ  یم  هعیـش  هک  هدش  روطچ  مییوگب 

اب هک  روط  نیمه  تسین  يرگید  سک  ندرک  تموکح  ياـج  موصعم  ماـما  دوجو  اـب  هتبلا  تسا و  تموـکح  ماـما  ناـش  کـی  .تسا 
تـسا هدرک  نییعت  تماما  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مرکا  ربمغیپ  و  تسین ، يرگید  سک  ندرک  تموکح  ياـج  مرکا  ربمغیپ  دوجو 
هکنیا يانبم  رب  یلو  هدرک  حیرـصت  مه  تموکح  دوخ  هب  یعقاوم  رد  نیا ، زا  هتـشذگ  تسه و  مه  ندرک  تموکح  تماما  همزال  هک 

.تسوا نم  زا  دعب  ماما 

يونعم تیالو  هلاسم 

نیا اهتنم  مناد  یم  یـساسا  بلطم  مه  ار  نآ  مراد و  داقتعا  نآ  هب  اصخـش  مدوخ  نم  هتبلا  هک  مدرک  ضرع  ار  یبلطم  شیپ  هسلج  رد 
عورف لوصا و  یهلا ، تاروتسد  هک  دوب  نیا  طقف  مرکا  ربمغیپ  ماقم  ایآ  هکنیا  نآ  و  دور ، یمن  رامـش  هب  عیـشت  ناکرا  زا  دیاش  بلطم 

ادخ بناج  زا  هک  دوبن  وا  ناش  نآ ، ياروام  رگید  دوب و  یعقاو  مالسا  طقف  تسناد  یم  وا  هک  يزیچ  نآ  دش ؟ یم  یحو  وا  هب  مالسا 
طقف مالـسلا  مهیلع  همئا  ماقم  ایآ  نینچمه  اطخ ؟ زا  موصعم  نومام و  دوب  يا  هلحرم  رد  طقف ]  ] ایآ زین  اوقت  لمع و  ماقم  رد  دـنادب و 

عورف و دنا و  هدرک  تفایرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هلیسو  هب  ار  مالسا  یلو  تسا  هدش  یمن  یحو  ناشیا  هب  هچرگ  هک  تسا  نیا 
دنناد یم  زین  اهنآ  تسناد  یم  دوبن  نآ  رد  هابتشا  هبئاش  چیه  هک  یملع  هب  ربمغیپ  هکنانچمه  ار  مالسا  تایئزج  تایلک و 
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؟ دنتسه اطخ  زا  موصعم  نومام و  مه  لمع  اوقت و  ماقم  رد  و 

؟ دراد دوجو  ماما  صخش  ربمغیپ و  صخش  رد  مه  يرگید  ياهزیچ  ای  تسا  نیمه  طقف  ایآ 

؟ دنتسناد یم  ار  یمولع  هچ  فراعم ، نید و  هب  طوبرم  لئاسم  ياروام  رد  ایآ 

هـضرع ماما  نآ  رب  یماما  ره  تایح  نامز  رد  مدرم  لامعا  یتح  دوش و  یم  هضرع  ربمغیپ  رب  لامعا  هک  تسا  تسرد  نخـس  نیا  اـیآ 
؟ تسین لفاغ  تسا و  رظان  رـضاح و  مدرم  همه  رب  هکلب  نایعیـش  رب  اهنت  هن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نـآلا  ـالثم  هک  يروط  هب  دوش  یم 

یم مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تراـیز  هب  امـش  یتقو  مدرک  ضرع  شیپ  هسلج  رد  هک  روط  ناـمه  ینعی  درادـن ، تیم  یح و  ماـما ، یتح 
: دییوگ یم  دیور و 

: دییوگ یم  دیوش و  یم  وربور  ایند  نیا  رد  يا  هدنز  ناسنا  اب  امش  هک  تسا  نیا  دح  رد  کیلع »  مالسلا  »

.يونعم تیالو  تسا ، تیالو  هلاسم  نامه  نیا  .دنک  یم  دوهش  ار  امش  رادقم  نامه  کیلع ،»  مالسلا  »

لها .تسا  کیدزن  مه  هب  یلیخ  اهرکف  ینعی  دراد  دوجو  عیـشت  نافرع و  ناـیم  ییاـقتلا  هطقن  اـجنیا  رد  مدرک  ضرع  شیپ  هسلج  رد 
ماما کی  يا  هرود  ره  رد  دیوگ  یم  هعیـش  دشاب و  هتـشاد  دوجو  لماک  ناسنا  کی  بطق ، کی  دیاب  يا  هرود  ره  رد  دندقتعم  نافرع 

ام فالتخا  دروم  هلاسم  نیا  نوچ  مینک  حرطم  ار  ثحب  نیا  میهاوخ  یمن  العف  تسا و …  لـماک  ناـسنا  وا  هک  دراد  دوجو  تجح  و 
یم نید  ماکحا  نایب  رد  تماما  ار  شمسا  ام  هک  يا  هلاسم  یکی  تسا ، لوا  هلاسم  ود  نآ  رد  ننست  عیشت و  فالتخا  .تسین  اهینـس  و 

.نیملسم تماعز  ینعم  هب  تماما  رگید  و  میراذگ ،

نیلقث ثیدح  تیمها 

.دیوشن لفاغ  نیلقثلا »  مکیف  كرات  ینا   » ثیدح زا  تماما ، هلاسم  هب  عجار 
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یم هن ، دیوگب  رگا  هن ؟ ای  دومرف  ار  يا  هلمج  نینچ  ربمغیپ  ایآ  دـییوگب  دـیدش ، وربور  ننـست  لها  ياملع  ریغ  ای  املع  زا  یکی  اب  رگا 
.تشاذگ شیولج  ناشدوخ  زا  باتک  نیدنچ  ناوت 

دییوگب دعب  (. 1  ) دنرادن دنشاب و  هتشاد  فالتخا  یثیدح  نینچ  تحص ] دوجو و   ] رد دنناوت  یمن  ننـست  لها  ياملع  الـصا  دینیب  یم 
الـصا اـهنآ  دنتـسه ؟ یناـسک  هچ  ترتع  هدرک ، نیعم  رگید  عجرم  ناونع  هب  ار  ترتع  عجرم و  کـی  ناونع  هب  ار  نآرق  ربـمغیپ  هکنیا 

هیلع یلع  ریغ  زا  هباحـص ، ریغ  هباحـص و  زا  دـننک  یم  لقن  هک  هچنآ  هکلب  دنتـسین  لئاق  ربمغیپ  ترتع  ریغ  ربمغیپ و  ترتع  نایم  یقرف 
کی ناونع  هب  هن  دننک  یم  لقن  يوار  کی  ناونع  هب  یهاگ  مالسلا  هیلع  یلع  زا  .مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ات  دنا  هدرک  لقن  رتشیب  مالـسلا 

.عجرم

ریدغ ثیدح 

هدرک حیرـصت  ربمغیپ  مه  تماعز  هلاـسم  رد  دـشاب ، ومه  دـیاب  مه  نید  میعز  تسا ، نید  عجرم  هک  سک  ره  هکنیا  رب  هوـالع  میتفگ 
نیرخآ عادولا  هجح  .دـندومرف  عادولا  هجح  رد  مخ و  ریدـغ  رد  ار  نآ  مرکا  ربـمغیپ  هک  تسا  ریدـغ  ثیدـح  نآ  هنومن  کـی  .تسا 

جح عادولا  هجح  زا  لبق  هتبلا  دندرکن ، رتشیب  جح  کی  هکم  حتف  زا  دعب  ناشیا  دـیاش  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  جـح 
دندرک و عمج  ار  همه  .دنیایب  جح  نیا  هب  هک  دندرک  توعد  ار  مدرم  اصوصخم  دنداد و  ماع  يالص  مرکا  لوسر  .دندوب  هدرک  هرمع 

یمومع ياه  هباطخ  رگید  ياهاج  رد  مخ و  ریدغ  رد  ینم ، نوریب  ینم و  رد  تافرع ، رد  مارحلا ، دجـسم  رد  فلتخم ، عقاوم  رد  دعب 
.دندرک ءاقلا  ار  دوخ 

*****

هشیمه نوچ  دندرک  بارخ  ار  ثیدح  نیا  اه  ناوخ  هضور  اهیربنم و  یخرب  (. 1)
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نیا طقف  ثیدـح  نیا  رد  ربمغیپ  دوصقم  هک  دـنک  یم  لایخ  ناسنا  .دـنا  هداد  رارق  ندـناوخ  تبیـصم  يارب  ندز  زیرگ  همدـقم  ار  نآ 
ناشمارتحا هک  ترتع  رگید  دـینک و  شمارتحا  هک  نآرق  یکی  مراذـگ : یم  یقاب  امـش  نایم  رد  ار  زیچ  ود  دوخ  زا  دـعب  نم  هک  هدوب 

: تسا نیا  دوصقم  هک  یلاح  رد  دینکن ، تناها  ناشیا  هب  دینک و 

: دیامرف یم  ثیدح  هلابند  رد  اریز  دینک  هعجارم  اهنآ  هب  هک  ترتع  رگید  دینک و  هعجارم  نآ  هب  هک  نآرق  یکی 

ربمغیپ تسا و  حرطم  عوجر  هلاسم  سپ ، .دـیوش  یمن  هارمگ  دـیبسچب  ود  نیا  هب  هک  یتقو  ات  ادـبا » امهب  متکـسمت  نا  اـم  اولـضت  نل  »
ترتع تسا و  ربکا  لـقث  نآرق  دومرف  مه  ربـمغیپ  دوخ  .ندرک  عوجر  رد  تسا  هداد  رارق  نآرق  لدـع  ار  ترتـع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.رغصا لقث 

.دومن رکذ  يدیدش  نایب  اب  تمـسق  نیرخآ  ناونع  هب  ار  یبلطم  دوب ، هدومرف  ار  یبلاطم  اج  هب  اج  هکنآ  زا  دعب  مخ  ریدغ  رد  هلمج  زا 
: درک تئارق  اجنآ  رد  هک  تسا  يا  هیآ  نیمه  دومرف  رخآ  رد  ار  بلطم  نیا  ربمغیپ  هکنیا  هفسلف  نم  رظن  هب 

ینم و تافرع و  رد  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  زا  دـعب  (. 1  « ) هتلاسر تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی  »
نیا مخ  ریدغ  رد  هبترمکی  تسا -  ناشیا  نانخس  نیرتمهم  هک  هدرک -  نایب  عورف  لوصا و  باب  رد  ار  یمالسا  تایلک  مارحلا  دجسم 

: دیامرف یم  روط 

ار زیچ  چـیه  ییوگن  ار  نآ  رگا  هک  دـنا  هتفگ  نم  هب  هتلاـسر »  تغلب  اـمف  : » ما هتفگن  ار  زیچ  چـیه  میوگن  ار  نآ  رگا  هک  تسا  یبلطم 
: دیامرف یم  دعب  .تسا  رده  ابه و  همه  ینعی  يا  هتفگن 

تسلا »
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»؟ مکسفنا نم  مکب  یلوا 

: هک تسا  نآرق  هیآ  هب  هراشا  )

(2  « ) مهسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  یبنلا  »

؟ تسین رتشیب  ناتدوخ  زا  امش  رب  متیالو  طلست و  قح  نم  ایآ 

: دنتفگ همه 

 «. هللا لوسر  ای  یلب  »

: دومرف ترضح 

 «. هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  »

.تسا يدایز  دانسا  ياراد  نیلقث  ثیدح  لثم  مه  ثیدح  نیا 

ار نآ  زونه  نم  هتبلا  .دـندرک  رـشتنم  باتک  تروص  هب  ( 3  ) اهینوناک نیمه  دهـشم  رد  شیپ  لاس  دنچ  ار  ریدـغ  ثحب  زا  يا  هصالخ 
.دینک هعلاطم  ار  نآ  لقا  .تسا ال  بوخ  یلیخ  دنیوگ  یم  دنا ، هدناوخ  دنتسه  دراو  هک  نامیاقفر  زا  یخرب  یلو  ما  هدناوخن 

نیـسح دماح  ریم  ياقآ  هک  ار  نیلقث  ثیدح  ای  تسا  رتاوتم  مییوگ  یم  هک  ار  ریدغ  ثیدـح  لثم  یثیداحا  كرادـم  میهاوخب  ام  رگا 
ینالوط یلیخ  مینک ، یسررب  تسا  هتـشون  نآ  كرادم  هرابرد  هحفـص  دص  راهچ  رد  گرزب و  عطق  اب  یباتک  راونالا  تاقبع  بحاص 

.دوش یم 

اب هارمه  مشاب  هدرک  ضرع  تماما  هلاسم  رد  ار  ثحب  رهوج  هک  ملیاـم  نم  یلو  دـشاب  هتـشاد  يرتشیب  ثحب  هب  جاـیتحا  تسا  نکمم 
.دنراد تماما  باب  رد  عیشت  لها  هک  یکرادم  هب  یلامجا  اتبسن  هراشا  کی 

*****

[. یمالسا قیاقح  رشن  نوناک  . ] 3 . 6/ بازحا . 2 . 67/ هدئام (. 1)

تماما هلاسم  یمالک  یسررب 

همدقم

( هر  ) يرهطم یضترم  دیهش  داتسا  هحفص 869  دلج 4  راثآ  هعومجم 

هچ دنا  هتفگ  ینخس  هنیمز  نیا  رد  رگا  نارگید  هدوب و  هچ  تماما  ثحب  رد  هعیـش  ياملع  قطنم  هک  دوشب  نشور  تسرد  هکنیا  يارب 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 414 

http://www.ghaemiyeh.com


مزال هک  یتاحیضوت  هفاضا  هب  تسا  هتـشون  هنیمز  نیا  رد  یـسوط  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  هک  ار  ینتم  هک  مدید  نآ  رتهب  نم  تسا ، هدوب 
.منک ضرع  امش  يارب  دشاب ،

.تسا حرطم  ینس  هعیش و  ياملع  نایم  رد  فرط  نیا  هب  ناشیا  نامز  زا  تسا و  هصالخ  یلیخ  نتم  نیا 

باتک نیا  مان  امتح 
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دنیوگ یم  هک  تسا  قطنم  نف  رد  باتک  نیا  زا  یتمسق  .تسا  فورعم  هک  دیرجت »  » مان هب  تسا  هتشون  یباتک  هجاوخ  .دیا  هدینـش  ار 
شخب هدرک و  ثحب  ار  داـعم و …  تماـما و  تبون و  دـیحوت و  لـئاسم  هک  تسا  مـالک  نف  رد  شرگید  تمـسق  و  دـیرجت » قـطنم  »

ار باـتک  نیا  تمـسق  ود  ره  .تسا  هدرک  تبحـص  هفـسالف  شور  هب  هجاوـخ  شخب  نیا  رد  دراد و  یفـسلف  هبنج  رتـشیب  نآ  دـیحوت 
.تسا هدرک  حرش  یلح  همالع 

هعیش ياهقف  نیرتگرزب  زا  اهنت  هن  تسا ، یمالسا  ياهقف  نیرتگرزب  زا  رباکا و  زا  دیا -  هدینـش  دایز  ار  شمان  امتح  هک  یلح -  همالع 
نیدلا و ریصن  هجاوخ  درگاش  تایـضایر و …  هفـسلف و  مالک و  قطنم و  رد  وا  .تسا  هدش  هدرمـش  مالـسا  ياهقف  نیرتگرزب  زا  هکلب 

.تسا هعیش  لوا  هجرد  ياهقف  زا  مه  وا  هک  تسا  عیارش  بحاص  یلح  ققحم  درگاش  هقف  رد 

.دوش یم  هدرمش  ناهج  لوا  هجرد  ابیرقت  نویضایر  ءزج  نیدلا  ریصن  هجاوخ  .دنا  هدش  هدرمش  غباون  ءزج  هجاوخ  همالع و 

، مایخ رمع  دندرک ، يراذگمان  یناریا  نویـضایر  زا  رفن  دـنچ  مان  هب  ار  هام  هرک  زا  ییاه  تمـسق  هک  دـندرک  نالعا  اه  همانزور  اریخا 
نودـب اعطق و  تسا ، هقف  هک  شدوخ  نف  رد  مه  همالع  .دـنا  هتـشاد  هام  هرک  باب  رد  یتایـضرف  هک  نیدـلا  ریـصن  هجاوخ  انیـس و  نبا 
ناسنا یتقو  یتسار  هب  .دـلج  ود  رد  ءاهقفلا » هرکذـت   » مان هب  تسا  یباتک  هلمج  زا  دراد ، يدایز  یلیخ  ياهباتک  .تسا  غباون  زا  کـش 

.نف کی  رد  رفن  کی  رحبت  زا  دتفا  یم  تریح  هب  دنک  یم  هعلاطم  ار  باتک  نیا 

متفر اپورا  هب  هک  دعب  .متفر  یم  ینایتشآ  يازریم  موحرم  سرد  هب  مدوب  نارهت  رد  یتقو  دیوگ  یم  ینیوزق  دمحم 
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رحبت یعقاو  ینعم  نامه  شدوخ  نف  رد  ینایتشآ  نسح  ازریم  هک  مدرک  یم  سح  مدید ، ناشدوخ  نف  رد  ار  نیصصختم  زا  یضعب  و 
.دراد ار 

هن مهنآ  ننـست  لها  ياملع  همه  ياوتف  يا  هلاسم  ره  رد  هکلب  هدرک  نایب  ار  هعیـش  هقف  اهنت  هن  اما  یهقف  تسا  یباـتک  ءاـهقفلا  هرکذـت 
ار ات  راهچ  نیا  هب  بهاذم  ندش  رصحنم  زا  لبق  ام  ياهقف  رباکا  ياوتف  هکلب  دمحا ، کلام و  یعفاش ، هفینح ، وبا  ناشماما : راهچ  طقف 

.تسا هدرک  لقن  زین 

مه داریا  در و  یهاگ  .تسا  نینچ  هیماما  ام  هدیقع  هتفگ و  نینچ  یعفاش  هتفگ ، نینچ  هفینح  وبا  اجنیا  رد  دـیوگ  یم  يا  هلاسم  ره  رد 
هدـیقع زا  دـعب  هتفگ ، نینچ  لوا  هتفگ ، نینچ  شرگید  لوق  رد  هتفگ ، نینچ  شدوخ  لوق  کی  رد  یعفاش  دـیوگ  یم  ـالثم  دـنک  یم 

.تسا هتفگ  نینچ  هدرک و  لودع  شدوخ 

ننـست لها  بهاذم  زا  یبهذم  ره  ياملع  زا  دننک ، پاچ  ار  هرکذـت  دنتـساوخ  یم  هک  یتقو  تفگ  یم  یمق  یقت  دـمحم  خیـش  ياقآ 
هدوب يا  هداعلا  قوف  مدآ  نینچ  کی  .دراد  هطاحا  رتشیب  ام  دوخ  زا  ام  لاوقا  رب  درم  نیا  هک  دنتشاد  باجعا  اهنیا  .دندروآ  یصصختم 

.تسا

تسا و قطنم  ياهباتک  نیرتهب  زا  هک  تسا  فورعم  دیـضنلا » رهوجلا   » مان هب  شقطنم  تمـسق  .هدرک  حرـش  ار  دیرجت »  » باتک همالع 
شمالک رب  مه  قطنم و  رب  مه  همالع ، حرـش  .دـنیوگ  یم  دـیرجت » حرـش   » نآ هب  زورما  هک  دارملا » فشک   » ماـن هب  شمـالک  تمـسق 

دیاش هدرک و  دییات  يرگید  هدرک ، در  ار  نآ  یکی  .دنا  هدرک  هیشاح  حرش و  ار  باتک  نیا  ررکم  همالع  زا  دعب  .تسا  رـصتخم  یلیخ 
هب هک  میرادن  ینتم  چیه  ینعی  تسا  هتفرگن  رارق  ثحب  دروم  دیرجت  هزادنا  هب  یباتک  چیه  مالسا  يایند  رد 
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.دنشاب هدرک  دییات  ای  در و  ار  نآ  بترم  دنشاب و  هتشون  هیشاح  حرش و  شیارب  باتک  نیا  هزادنا 

، هدرک ییوگ  نتم  هصالخ و  یلیخ  دـنک  نایب  هعیـش  قاذـم  رب  ار  لئاسم  بلاطم و  هتـساوخ  یتقو  هجاوخ  هک  تسا  نیا  رما  نیا  تلع 
هدش زاب  تماما  يارب  یثحب  دیرجت  باتک  رخآ  ياهتمسق  رد  .تسا  هتشذگ  هدرک و  بلاطم  هب  يا  هراشا  کی  هتـشذگ ، اتلاجع  ابیرقت 

هنوگچ هنیمز  نیا  رد  هعیـش  ياـملع  قطنم  هک  دـیمهفب  دـیناوت  یم  تسه ، هعیـش  ياـملع  همه  لوبق  دروم  نوـچ  ثحب ، نیا  زا  .تسا 
.تسا یقطنم 

ارهق .تسا  ننست  لها  ياملع  رباکا  زا  یچشوق  یلع  الم  .دیرجت  رب  تسا  یچـشوق  یلع  الم  حرـش  مراد ، تسد  رد  نونکا  هک  یباتک 
نیا رد  نیاربانب  .دنک  یم  در  ار  نیدلا  ریـصن  هجاوخ  رظن  ابلاغ  دـنک و  یم  سکعنم  ار  ننـست  لها  تایرظن  دراد ، فلاخم  رظن  هک  وا 

.ننست لها  رظن  مه  هدش و  سکعنم  تسه  هعیش  ياملع  رظن  هک  هجاوخ  رظن  مه  باتک ،

تماما فیرعت 

: دنیوگ یم  .تسین  یفالتخا  فیرعت  نیا  رد  .دننک  یم  تماما  زا  هک  تسا  یفیرعت  دنیوگ ، یم  تماما  باب  رد  هک  ینخس  نیلوا 

« ایندلا نیدلا و  روما  یف  هماع  هسایر  همامالا  »

.ییایند روما  رد  مه  ینید و  روما  رد  مه  یمومع  تسا  یتسایر  تماما ] ]

: دیوگ یم  دراد ، یمالک  يریبعت  هجاوخ 

تهج نیمه  هب  تسا و  نوریب  يرـشب  دـح  زا  هک  تسا  یلئاـسم  زا  توـبن  ریظن  مه  تماـما  هک  تـسا  نـیا  دوـصقم  فـطل .»  ماـمالا  »
زا هک  تسا  توبن  لثم  دـیایب ، دـیاب  فرط  نآ  زا  تسا ، یفرط  نآ  نیاربانب  تسا و  نوریب  يرـشب  تعاطتـسا  دـح  زا  ماـما ] باـختنا  ]

، ادخ اب  تسا  ربمغیپ  طابترا  تسادخ ، هیحان  زا  امیقتسم  توبن  هک  توافت  نیا  اب  دیایب  دیاب  یهلا  نییعت  یحو و  قیرط 
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.ادخ هیحان  زا  ربمغیپ  هیحان  زا  تسا  ینییعت  تماما  و 

تماما باب  رد  هعیش  یلقع  لیلد 

تسا یـساسا  نامه  رب  دنهد  یم  اجنیا  رد  هعیـش  ياملع  هک  یحیـضوت  یلو  .دنک  یمن  نایب  هلمج  کی  نیا  زا  شیب  اجنیا  رد  هجاوخ 
، دش تباث  نیا  رگا  .تسا  ریما  ترـضح  تماما  رد  ثحب  العف  دـنیوگ  یم  .دـننک  یم  یخیرات  ثحب  کی  الوا  .مدرک  ضرع  البق  هک 
زا دعب  هک  تسانب  تسا و  متاخ  نید  مالـسا  نید  هک  میناد  یم  دـنیوگ  یم  .دوش  یم  کسمت  یلبق  ماما  صن  هب  رتشیب  همئا  هیقب  يارب 
یم تیاکح  یبلطم  نینچ  زا  مه  نید  نیا  عضو  و  رـشب ، یگدـنز  نوؤش  همه  عماـج  یلک و  تسا  ینید  دـیاین و  یتعیرـش  رگید  نآ ،

رادقم نیا  اصخـش  ناشیا  هک  دهد  یم  ناشن  مرکا  ربمغیپ  یگدنز  خیرات  ایآ  دنیوگ  یم  دعب  .دراد  تلاخد  لئاسم  همه  رد  اریز  دنک 
؟ دنشاب هداد  میلعت  مدرم  هب  ار  مالسا  مامت  هک  دنشاب  هدرک  ادیپ  تصرف 

هتبلا .دـماین  تسد  هب  مرکا  ربـمغیپ  يارب  یتـصرف  نینچ  لاـس  هس  تسیب و  نآ  رد  مینیب  یم  مینک  یم  هعلاـطم  ار  خـیرات  هک  یتـقو  اـم 
اـهیراتفرگ و ربمغیپ و  هنیدـم  هکم و  هچخیراـت  هب  هجوت  اـب  یلو  داد  میلعت  ار  اـهزیچ  یلیخ  درکن و  یهاـتوک  یتصرف  چـیه  زا  ربمغیپ 
هک درادن  ناکما  و  دنک ، نایب  مدرم  همه  يارب  ار  مالسا  ماکحا  همه  هک  دوبن  یفاو  تدم  نیا  ملسم  تشاد ، ناشیا  هک  يدایز  لغاشم 

.دشاب هدش  نایب  صقان  ینید  نینچ 

لامک مامت و  هب  ار  مالسا  هک  دنشاب  هتشاد  دوجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  باحـصا  نایم  رد  یناسک  ای  یـسک  دیاب  امتح  نیاربانب 
يو ریظن  مالسا  نایب  حیضوت و  رظن  زا  وا  نتفر  زا  دعب  هک  دنشاب  ربمغیپ  زهجم  نادرگاش  هتفرگ و  ارف  ربمغیپ  زا 
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دعب .دنیوگ  یم  ربمغیپ  زا  نتفرگ  دای  هار  زا  اهنیا  تفگ و  یم  یهلا  یحو  هار  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  توافت  نیا  اب  دنـشاب 
دیدرک یقلت  صقان  ار  مالسا  نید  لوا ، زا  هاوخ  ان  هاوخ  دیدرکن ، عوجر  وا  هب  دیرادن و  غارس  ار  یـسک  نینچ  نوچ  امـش  دنیوگ  یم 

رد دـنتفگ  هک  دـش  حرطم  ننـست  لها  نایم  رد  اجنآ  زا  سایق  هلاسم  تسه ، مه  تسرد  دـیدروآ و  شیپ  ار  سایق  هلاـسم  هجیتن  رد  و 
؟ مینک هچ  هدیسرن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  یلو  میشاب  هتشاد  یمکح  دیاب  هک  یلئاسم 

ار یلئاسم  نینچ  مکح  ینامگ  ینظ و  تاهباشم  اب  رگید و  عوضوم  اب  عوضوم  کـی  هسیاـقم  اـب  هکنیا  زج  میرادـن  يا  هراـچ  دـنتفگ 
تاملک رد  تسه و  هغالبلا  جهن  رد  هدش و  عورش  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  زا  تسین ، مه  هعیش  ياملع  زا  نخس  نیا  .مینک  طابنتسا 

!؟ تسا یلطاب  نامگ  هچ  نیا  هک  تسا  دایز  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  ریاس 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع 

(1 ( »؟ اصقان انید  هللا  لزنا  ما  »

؟» يدنع نم   » ياهیار نیا  هب  دشاب  هتشاد  زاین  هک  دروآ  دورف  صقان  نید  ادخ  ایآ 

یـضعب رد  ینید  لئاسم  هک  تسین  نید  یگناصقن  تبحـص  هک  دنا  هدرک  هلاسم  نیا  رب  يدایز  يراشفاپ  مه  مالـسلا  مهیلع  همئا  ریاس 
باب  » مان هب  تسا  یباب  یفاک  لوصا  رد  .میروآ  تسد  هب  یمکح  نامدوخ  نامگ  يار و  اب  تسا ، صقان  نوچ  دـشاب و  صقاـن  دراوم 

(2 …« )

ار قادصم  تسا ، هدمآ  لئاسم  یلک  .دـشاب  هتـشادن  دوجو  تنـس  باتک و  رد  نآ  یلک  تروص  لقا  هک ال  تسین  يا  هلاسم  چـیه  هک 
ار تایلک  دیاب  دهتجم  تسا ، یفاک  مالسا  تایلک  ینعی  تسا  نیمه  هعیش  رظن  زا  داهتجا  .درک  فشک  دیاب 
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روط هب  دز و  سدـح  اهنامگ  اهتهباشم و  اـب  دـیاب  تسین ، یفاـک  مه  تاـیلک  یتح  هک  تسا  نیا  ساـیق  یلو  .دـنک  قیبطت  تاـیئزج  رب 
.درک طابنتسا  ار  مکح  ینیمخت 

*****

وا باتک  هیف  ءاج  دـق  الا و  مارحلا  لالحلا و  نم  ءیـش  سیل  هنا  هنـسلا و  باـتکلا و  یلا  درلا  باـب  . ] 2 هبطخ 18 . هغالبلا ، جـهن  (. 1)
[ .هنس

ماـمت تسناوتن  لاـس  هس  تسیب و  نآ  رد  مرکا  ربمغیپ  هک  میراد  فارتعا  ود  ره  امـش  اـم و  هک  دـنیوگ  یم  هعیـش ] ياـملع   ] نیارباـنب
مییوگ یم  ام  .تفر  درک و  اهر  روط  نیمه  مرکا  لوسر  دییوگ  یم  امش  .دنک  نایب  مدرم  يارب  یلک  تروص  هب  ولو  ار  مالـسا  ماکحا 
یسدق هبنج  هک  دندش  نیعم  يدارفا  ربمغیپ  بناج  زا  .دش  ثوعبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  لیلد  نامه  هب  هکلب  هدوبن  روط  نیا 

مامت هب  هک  دـندوب  هدامآ  نانآ  درک و  ناـیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ینعی  اـهنآ  نیلوا  يارب  ار  مالـسا  قیاـقح  ماـمت  مرکا  ربمغیپ  دنتـشاد و 
.دنهدب باوج  تالاؤس 

.میوگب امش  هب  نم  ات  دیسرپب  دیهاوخ  یم  مالسا  زا  هچ  ره  تفگ  یم  هشیمه  مالسلا  هیلع  یلع 

نید رما  سانشراک  ینعی  ماما 

رد دیتسه ، تاصخـشم  نیا  اب  ماما  رکنم  امـش  هکنیا  دـنیوگ  یم  هعیـش ] ياملع   ] .مینک یم  نایب  زورما  نابز  هب  ار  بلطم  نیا  ام  لاح 
رگا .دـشاب  شهارمه  دـیاب  مه  شـصصختم  دوـش ، یم  هداتـسرف  ییاـج  هب  هک  ینف  هاگتـسد  کـی  .دـینک  یم  ریقحت  ار  مالـسا  عـقاو 

یم رداص  دنتسین  انـشآ  رازبا  نآ  اب  شمدرم  هک  يروشک  هب  ار  گیم  ای  موتناف  دننام  ینف  رازبا  کی  يوروش  ای  اکیرمآ  لثم  يروشک 
هب يزاین  هچراپ  لـثم  هداـس  روما  دروم  رد  هتبلا  .دتـسرف  یم  شهارمه  مه  صـصختم  دـنک ، انـشآ  نآ  اـب  ار  مدرم  هکنیا  يارب  دـنک ،

امش .تسین  صصختم  یهارمه 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 421 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دینک یم  یقلت  يزیچ  هنوگچ  هدیسر ، مدرم  هب  ادخ  بناج  زا  هک  ار  مالسا 

صـصختم و یهارمه  هب  يزاین  دوش  یم  رداص  رگید  روشک  هب  يروشک  زا  یتقو  هک  دـینک  یم  یقلت  هچراـپ  یگداـس  هب  ار  نآ  اـیآ 
دیاب مه  یـسانشراک  نآ ، رودـص  ماـگنه  هک  دـینک  یم  یقلت  ینف  رازبا  کـی  یگدـیچیپ  هب  ار  نآ  اـی  تسین ؟ نآ  اـب  سانـش  هچراـپ 

؟ دنک انشآ  نآ  اب  ار  مدرم  یتدم  ات  هک  دشاب  شهارمه 

يارب ار  مالسا  مرکا  ربمغیپ  .دهدن  خر  شیارب  اطخ  دتفین و  هابتشا  نامگ و  هب  هک  یقیقح  یسانشراک  نید ، رما  سانـشراک  ینعی  ماما 
.دنناسانشب مدرم  هب  یبوخ  هب  ار  مالسا  هک  دنشاب  مدرم  نایم  رد  یهلا  ناسانشراک  یتدم  يارب  لقا  دیاب ال  .تسا  هدروآ  مدرم 

فطل ینعی  دنا  هدرک  نایب  فطل »   » ریبعت اب  ار  بلطم  نیا  هعیش  ياملع  .تسا  هدرک  نییعت  مدرم  يارب  مرکا  ربمغیپ  ار  یـصخش  نینچ 
یم باجیا  یهلا  فطل  تسا ، هتسب  وا  يوس  هب  رشب  هار  نوچ  .تسا  دیفم  رشب  تیاده  يارب  هلاسم  نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  و  یهلا ،

.فطل دنیوگ  یم  توبن  دروم  رد  هک  روط  نامه  دوشب ، یتیانع  وس  نآ  زا  هک  دنک 

.تسا تماما  باب  رد  هعیش  یلقع  لیلد  تفگ  ناوت  یم  ابیرقت  هک  هعیش  لوصا  زا  لصا  کی  نیا  سپ 

تمصع هلاسم 

تعیرـش و نابهگن  ظفاح و  هک  دـنک  یم  یقلت  یماقم  نینچ  رد  ار  ( 1  ) ماما هعیـش  هک  یتقو  .دیآ  یم  شیپ  تمـصع  هلاسم  اجنیا  رد 
تمصع مه  وا  يارب  تسا ، لئاق  تمصع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  يارب  هک  روط  نامه  تسا ، مالسا  ندناسانش  يارب  مدرم  عجرم 

.تسا لئاق 

هک دوش  یعطق  ام  يارب  رگا  .تسه  مه  یحضاو  رایسب  رما  دنک و  یمن  ههبش  سک  چیه  ربمغیپ  تمصع  دروم  رد 
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رد ربمغیپ  مییوگ  یمن  یتقو  چـیه  .تسا  تسرد  سپ  مییوگ  یم  مینک و  یمن  کـش  نآ  تحـص  رد  هدومرف ، مرکا  ربمغیپ  ار  ینخس 
.تسا هدرک  هابتشا  اجنیا 

ای اطخلا  زیاج  یناسنا  دناوت  یمن  دنا ، هتشاد  زاین  یهلا  تیاده  هب  مدرم  هک  یلاح  رد  هداتسرف  مدرم  تیاده  يارب  ار  وا  ادخ  هک  یسک 
: تساطخ هنوگ  ود  .دشاب  هیصعملا  زیاج 

شدوخ تعفنم  تحلصم و  دنیبب  ربمغیپ  دعب  وگب ، نینچ  هک  دهدب  روتسد  ربمغیپ  هب  ادخ  الثم  دنک  تیـصعم  ادماع  املاع  هکنیا  یکی 
رگا .تسا  توبن  دـض  رب  نیا  هک  تسا  حـضاو  .دـیوگب  مدرم  يارب  رگید  يا  هنوگ  هب  ار  نخـس  نآ  دـنک و  یم  ءاضتقا  يرگید  روط 

هفیظو هک  تسا  مزال  شدوجو  لیلد  نآ  هب  ینعی  نید ، نایب  رظن  زا  توبن  ممتم  تسا  يرما  هک  مینک  فیرعت  لکـش  نیا  هب  ار  تماما 
رگا .دشاب  نینچ  دیاب  زین  ماما  دـشاب ، هانگ  هابتـشا و  زا  موصعم  دـیاب  ربمغیپ  هک  لیلد  نامه  هب  دـهد ، ماجنا  ماکحا  نایب  رد  ار  ربمغیپ 

هب مالک  لقن  ام  مییوگ  یم  دهد ، یم  رکذت  وا  هب  يرگید  سک  درک  یهابتشا  هچنانچ  دشاب و  موصعم  ماما  تسین  مزال  دیوگب  یسک 
، دهاوخ یم  يرگید  نابهگن  وا  زاب  مینک ، یم  رگید  سک  نآ 

*****

ییایند هبنج  هک  تموکح  هلاسم  اب  يواسم  اروف  ار  تماما  هلاسم  ام  رصع  رد  هکنیا  متفگ  البق  .دنراد  رظن  وا  ینید  هبنج  هب  رتشیب  (. 1)
هلاـسم تماـما و  هلاـسم  نیب  الـصا  .تسا  حرطم  نآ  ینید  هبنج  رتـشیب  تماـما  هلاـسم  رد  .تـسین  حیحـص  دـنریگ ، یم  تـسا  هیـضق 

، تسا تماما  نوؤش  زا  هک  تموکح  تسا و  هلاسم  کـی  تماـما  .تسا  هجو  نم  صوصخ  مومع و  یعون  راـبتعا  کـی  هب  تموکح 
یلو مینک  یم  تبحص  تموکح  هرابرد  ام  تبیغ ، نامز  رد  .تسا  يرگید  هلاسم 
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تسایند و نید و  رد  تسایر  املع  ریبعت  هب  تماما  .تسناد  تموکح  اب  يواسم  ار  تماما  دـیابن  .مینک  یمن  تبحـص  تماـما  هراـبرد 
مه ییایند  سیئر  عبت  هب  دوب ، ینید  سیئر  نوچ  هک  ربمغیپ  دوخ  لثم  تسه ، مه  اـیند  رد  تساـیر  ارهق  تسا  نید  رد  تساـیر  نوچ 

تقو نآ  دـشابن ، راک  رد  انعم  نآ  هب  ینید  تسایر  دـشاب و  هتـشاد  تبیغ  ماما  ای  دـشاب  هتـشادن  دوجو  ماما  اضرف  ینامز  رد  رگا  .دوب 
.تسیچ نآ  فیلکت  هک  دیآ  یم  شیپ  ییایند  تسایر  هلاسم 

راکاطخ و ماما  رگا  نیا  رب  هوالع  .دـشاب  عرـش  ظفاح  اعقاو  دـناوتب  تمـصع ] ندوب  اراد  لـیلد  هب   ] هک دـشاب  دـیاب  یـصخش  هرخـالاب 
.دنـشاب وا  رما  عیطم  هک  تسا  نیا  نارگید  هفیظو  هکنآ  لاح  دـنروایب و  تسار  هار  هب  ار  وا  هک  تسا  نارگید  هفیظو  دـشاب ، راـکهنگ 

.دنیآ یمن  رد  روج  رگیدمه  اب  ود  نیا 

صیصنت هلاسم 

یفطل تماما  دنیوگ  یم  دننک  یم  عورش  ادخ  زا  هک  تسا  نیا  هیضق  یمالک  لکش  نیاربانب  .صیصنت  هب  دنسر  یم  تمصع  هلاسم  زا 
ماما سپ  تسین ، نکمم  تمـصع  نودـب  یفطل  نینچ  نوچ  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  دـیاب  سپ  تسا  فطل  نوچ  ادـخ ، بناج  زا  تسا 

.دشاب مدرم  اب  شصیخشت  هک  تسین  یعوضوم  تمصع ] ینعی   ] رما نیا  اریز  دشاب  صوصنم  دیاب  لیلد  نیمه  هب  دشاب و  موصعم  دیاب 
راثآ و لـئالد و  اـب  ار  وا  دـنک و  نیعم  يربمغیپ  هب  ار  یـسک  هچ  هک  تسادـخ  اـب  تسین و  مدرم  اـب  ربمغیپ  صیخـشت  هک  روط  ناـمه 

، دیامن یفرعم  تازجعم 

دیاب تسین ، راک  رد  يرگید  رـشب  نوچ  ربمغیپ  هک  توافت  نیا  اب  دوش  نییعت  دیاب  ادـخ  بناج  زا  تسین و  مدرم  اب  مه  ماما  صیخـشت 
مدرم هب  تازجعم  راثآ  هار  زا 
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انعم نیا  هب  تماما  سپ  دنیوگ  یم  دنوش و  یم  صیـصنت  دراو  اجنیا  زا  .دوش  هدناسانـش  ربمغیپ  هار  زا  دـیاب  ماما  یلو  دوش  هدـناسانش 
.مدرم نییعت  تروص  هب  هن  ربمغیپ  فرط  زا  دشاب  صن  هب  دیاب  میتفگ  هک 

یمراهچ هلپ  دنسر ، یم  هک  اجنیا  هب  .صیصنت  هلاسم  هب  دندمآ  تمصع  هلاسم  زا  تمصع و  هلاسم  هب  دندمآ  فطل  هلاسم  زا  نیاربانب 
: دننک یط  دیاب  ار 

: دیوگ یم  ریصن ] هجاوخ  [ ؟ دنراد مالسلا  هیلع  یلع  اب  یطابترا  هچ  یلو  تسرد  همه  اهنیا  بوخ ، رایسب 

 « یلعب ناصتخم  امه  «و 

کی یتح  تهج  نیا  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  تاصتخم  زا  ندوب ] صوصنم  ندوب و  موصعم  ینعی   ] ود نیا 
سک هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دنیوگ  یم  نارگید  هک  تسین  نیا  تبحص  ینعی  تسین ، صوصنم  یلع  ریغ  هک  درادن  فالتخا  رفن 

هک تسا  هدرک  نییعت  ار  یـسک  ربمغیپ  ایآ  هک  تسا  نیا  تبحـص  هکلب  ار ، مالـسلا  هیلع  یلع  مییوگ  یم  اـم  درک و  نییعت  ار  يرگید 
؟ تسا هدرکن  نییعت  ار  یسک  اساسا  ای  و  تسین ، يرگید  سک  یلع  زا  ریغ  تروص  نیا  رد 

مالسلا هیلع  یلع  زا  ریغ  صخش  نآ  هدرک ، صیصنت  یناسنا  رب  ربمغیپ  تسا و  بجاو  مزال و  صیـصنت  صن و  مییوگب  هک  ردق  نیمه 
[ دوخ دروم  رد   ] صیـصنت یعدم  افلخ  یتح  .دنراد  راکنا  هکلب  دنرادن و  ییاعدا  نینچ  نارگید  نوچ  دشاب  دناوت  یمن  يرگید  سک 

.دنتسین اهنآ  رب  صیصنت  یعدم  مه  ناشعابتا  .نارگید  هب  دسر  هچ  دنتسین 

هب احیرـص  هکلب  دـندوب  ناـشدوخ  تمـصع  یعدـم  اـفلخ  هن  تسا ، روط  نیمه  مه  تمـصع  دروم  رد  .تسین  یثـحب  رگید  نیارباـنب 
رظن زا  تماما  هلاسم  میتفگ  هک  روط  نامه  نوچ  دنتسه  اهنآ  تمصع  هب  لئاق  ننست  لها  هن  دندرک و  یم  فارتعا  ناشتاهابتشا 
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یم دایز  مه  هابتـشا  ریخ ، دـنیوگ  یم  .دـنکن  هانگ  ای  هابتـشا  مکاح  هک  تسین  حرطم  رگید  تموکح  هلاسم  رد  .تموکح  ینعی  اـهنآ 
.دراد يزامنشیپ  تقایل  هک  یناسنا  دح  رد  لداع ، ناسنا  کی  دح  رد  یلو  دندش  یم  بکترم  مه  هانگ  دندرک ،

هک دراد  لوبق  زین  یچـشوق  دـنا و  هدرک  تیاور  مه  ننـست  لها  ار  هلمج  نیا  اذـهل  .دنتـسین  لئاق  یماقم ]  ] ناشیارب رگید  نیا  زا  شیب 
: تفگ یم  رکبوبا 

 « ینیرتعی اناطیش  یل  نا  »

.دزادنا یم  طلغ  هب  ارم  دوش و  یم  طلسم  نم  رب  یهاگ  هک  تسه  یناطیش 

.درک یم  فارتعا  شدوخ  .دینک  تیاده  میقتسم و  ارم  دییایب  متفر ، جک  نم  دیدید  رگا 

، ینـس هعیـش و  قافتا  دروم  تسا و  دایز  هکنیا  رد  .دنتـسه  دروم  داتفه  یعدـم  دـنا ، هدرک  اصقتـسا  هک  یـضعب  و   ) يدراوم رد  رمع 
: تفگ تسین ) یثحب 

« رمع کلهل  یلع  ول ال  »

.دوب هدش  كاله  دوب ، هدش  هراچیب  رمع  دوبن ، یلع  رگا 

هن افلخ  نیاربانب  .درک  یم  لوبق  وا  دومن و  یم  هاـگآ  شهابتـشا  رب  ار  وا  نینمؤملاریما  دـعب  درک ، یم  یمکح  وا  هک  داـتفا  یم  قاـفتا 
.دنتمصع یعدم  اهنآ  هرابرد  نارگید  هن  دنتسه و  تمصع  یعدم  ناشدوخ 

الصا مالسلا  هیلع  یلع  زا  ریغ  رگید  صیصنت ، تمصع و  فطل و  حطـس  رد  تفرگ ، رارق  الاب  یلیخ  حطـس  نیا  رد  تماما  هلاسم  رگا 
زا دوش ، یم  عورش  الاب  زا  میتفگ  هک  روط  نامه  ینعی  دراد  یمالک  لکش  هلاسم  اجنیا  ات  .دشاب  حطـس  نیا  رد  هک  درادن  اعدا  یـسک 
اج نیمه  ات  هکنیا  وگ  .مدرک  ضرع  هک  شرخآ  ات  دـشاب ، دـیاب  مه  تماـما  تسا ، فطل  مزـال و  توبن ، هک  یلیلد  ناـمه  هب  هک  نیا 

هیلع هللا  یلص  ربمغیپ  هدوب و  نینچ  مه  لمع  رد  جراخ و  رد  ایآ  مینیبب  ات  میوش  یم  دراو  نیا  زا  رتشیب  یلو  دریذپ ، یم  همتاخ  بلطم 
و
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.میوش یم  صوصن  دراو  اجنیا  زا  هک  هن ؟ ای  تسا  هدرک  صیصنت  مالسلا  هیلع  یلع  رب  هلآ 

؟ مینک عورش  الاب  نآ  زا  میوش و  یمالک  ياهـشور  دراو  ارچ  اساسا  ام  یخرب  لوق  هب  هکنیا  نآ  منک و  ضرع  ار  یبلطم  دیاب  اجنیا  رد 
ام رگا  یلو  اجنیا ، هب  دسر  یم  ات  دـنیآ  یم  الاب  نآ  زا  نیملکتم  .دراد  دوجو  تسه و  هچنآ  هار  زا  ینعی  مینک  یم  عورـش  نییاپ  زا  ام 
زا فطل  تماما  ایآ  هک  اهفرح  نیا  هب  میراد  راـکچ  اـم  هک  دوش  یم  عورـش  اـجنیا  زا  ناـمراک  مینک ، تبحـص  برـشم  نیا  ساـسا  رب 

فیلکت اهدیاب ، نیا  دشاب ؟ راک  رد  صیـصنت  دیاب  هجیتن  رد  دشاب و  موصعم  دـیاب  ماما  تسا  فطل  نوچ  هک  هن  ای  تسه  ادـخ  بناج 
.تسا ندرک  نیعم  ادخ  يارب 

نامه هدرک ، صیـصنت  ربمغیپ  رگا  .دراد  دوجو  هک  يزیچ  نآ  لاـبند  میور  یم  هکلب  مینک  نیعم  فیلکت  ادـخ  يارب  میهاوخ  یمن  اـم 
الـصا مینیبب  هکنیا  غارـس  میور  یم  .دوش  تباث  ام  رب  القع  صیـصنت  تمـصع و  نآ ، ندوب  فطل  هکنیا  نودـب  تسا  یفاـک  اـم  يارب 
راچان ار  اه  لالدتسا  نیا  تسیچ ؟ دنروآ  یم  هنیمز  نیا  رد  نایعیش  هک  ییاه  لالدتسا  مینیبب  لاح  هن ؟ ای  هدرک  نییعت  ار  یسک  ربمغیپ 
راکنا هتبلا   ) دشاب یـصوصن  نینچ  هک  دـنرادن  لوبق  ای  ابلاغ  ننـست  لها  اه  لالدتـسا  نیا  رد  نوچ  مینک  رکذ  هتـسب  رـس  روط  هب  دـیاب 

شا ینعم  دنیوگ  یم  دننک و  یم  هیجوت  ار  اهنآ  موهفم  ینعم و  ای  و  رتاوتم ) هن  تسا  دحاو  ربخ  دنیوگ  یم  یلو  دننک  یمن  مه  قلطم 
.دییوگ یم  امش  هک  تسا  ینآ  زا  ریغ 

صوصن یسررب 

تسا مالسلا  هیلع  یلع  تماما  رب  رظان  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  یصوصن  یسررب 

هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  نیا  یکی 
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: دومرف شباحصا  هب  باطخ  هلآ  هیلع و 

(1  « ) نینمؤملا هرماب  یلع  یلع  اوملس  »

ریدغ ثیدح  هلمج  نآ  هتبلا  .تسا  ریدغ  هیـضق  هب  طوبرم  هلمج  نیا  .ینینمؤملاریما  نانمؤم و  تراما  ناونع  هب  دیهدب  مالـس  یلع  هب 
نیمه دنا  هدرک  اهدعب  هعیـش  ياملع  هک  يراک  .دنرادن  لوبق  رتاوتم  تروص  هب  ار  هلمج  نیا  ننـست  لها  .دـننک  یم  رکذ  هدـحیلع  ار 

.تسا هدش  هتفرگ  ملسم  لاسرا  ثیدح ، نیا  هدشن و  رکذ  نیا  زا  شیب  دیرجت  رد  .دنرتاوتم  ثیداحا  هنوگ  نیا  دننک  تباث  هک  هدوب 

: دیوگ یم  مه  یچشوق ) یلع  الم   ) حراش

.دنا هدرکن  لقن  همه  دنا  هدرک  لقن  یضعب  تسا ، دحاو  ربخ  کی  دشاب ، رتاوتم  هک  میرادن  لوبق  ام  ریخ ،

اـصوصخم باتک ، ود  نیا  رد  .دـنرتاوتم  ثیداحا  نیا  دـننک  تباث  هک  تسا  نیا  رد  ناشـششوک  ریدـغلا ، تاقبع و  ریظن  ییاه  باتک 
هباحـص هقبط  زا  رفن  دنچ  تصـش و  ادتبا  .دـنا  هدـش  رکذ  مهدراهچ  نرق  ات  لوا  نرق  زا  هقبط  هب  هقبط  ریدـغ  ثیدـح  نالقان  ریدـغلا ،
طوبرم ابیرقت  اهنیا  .دنا  هدرک  لقن  هباحص  زا  هک  دنک  یم  رکذ  نیعبات  هقبط  زا  دعب ، ننست .) لها  بتک  زا  هتبلا   ) درب یم  مان  ار  ربمغیپ 

.تسا هدرک  لقن  هقبط  هب  هقبط  زین  دعب  نورق  رد  .دنوش  یم  لوا  نرق  هب 

*****

تیاور 3. ج 28/ص 92 ، راحب ، (. 1)

.تسا یبوـخ  یلیخ  راـک  نیا ، هدرک و  هدافتـسا  هیـضق  یبدا  هبنج  زا  هک  تسا  نیا  هتفرگ  تروـص  ریدـغلا  رد  هک  يراـک  اـصوصخم 
یلو دـنا  هدرک  لقن  یناسک  هچ  ینرق  ره  رد  هک  دـنا  هدرک  کـسمت  یثیدـح  لـقن  هب  رتشیب  هنیمز ، نیا  رد  رگید  ياـهباتک  تاـقبع و 

ار نآ  ارعـش  دـشاب  هتـشاد  دوجو  مدرم  ناـیم  رد  هک  یبـلطم  ره  يرـصع  ره  رد  نوـچ  تسا  هدرک  هدافتـسا  مه  یبدا  هبنج  زا  ریدـغلا 
هدننک سکعنم  ارعش  .دننک  یم  سکعنم 
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هب مراهچ  نرق  رد  الثم  اهنآ  لوق  هب  هک  دوب  يا  هلاسم  ریدـغ  هلاسم  رگا  دـیوگ  یم  .تسه  ناشدوخ  ناـمز  رد  هک  دنتـسه  يزیچ  نآ 
هلاسم مینیب  یم  ام  ینرق  ره  رد  .دـندوب  هتفگن  شا  هراـبرد  رعـش  همه  نیا  ارعـش  موس  مود و  لوا و  نورق  رد  رگید  دوب ، هدـمآ  دوجو 

.تسا یبوخ  شور  یخیرات  رظن  زا  نیا ، مینک و  راکنا  ار  ثیدح  نیا  میناوت  یم  هنوگچ  نیاربانب  .تسا  نرق  نآ  تایبدا  ءزج  ریدغ 

ار عوضوم  نیا  اـبدا  همه  ینرق  ره  رد  مینیب  یم  .اـبدا  غارـس  میور  یم  خـیرات ، رد  یعوضوم  دوجو  تاـبثا  يارب  تاـقوا  زا  یلیخ  اـم 
.دنا هدرک  سکعنم 

هک تسا  هتـشون  باتک  کی  ثیدـح  کی  يارب  یهاگ  زین  تاقبع  .تسا  هدوب  يدوجوم  رکف  اهنآ  نامز  رد  نیا ، هک  دوش  یم  مولعم 
کی تسا و …  تسرد  هتفگ  سک  نالف  تسردان ، ای  تسا  تسرد  يوار  نیا  ایآ  هکنیا  هدرک و  رکذ  ار  ثیدـح  نآ  نایوار  نآ  رد 

.تسا هتشاد  درم  نیا  هک  یعبتت  همه  نیا  زا  دنک  یم  تریح  ناسنا  الصا  هک  هدرک  تسرد  يرجش  رپ  تخرد  هخاش 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هک  دنا  هدرک  لقن  ربمغیپ  زا  زاب  هک  تسا  يا  هلمج  رگید  یکی 

(. 1  « ) يدعب هفیلخلا  تنا  »

ار تماما  هب  عجار  میاه  تشاددای  متفر ، یم  اجنیا  زا  هک  شیپ  هتفه  ود  هنافـساتم  .تسه  زین  يرگید  تـالمج  هلمج ، ود  نیا  زا  ریغ 
.تسین مدای  شتایصوصخ  یلو  مناد  یم  ار  شیاهباتک  الامجا  .مدوب  هدرک  تشاد  دای  ار  ثیداحا  نیا  اجنآ  رد  .مدرک  مگ 

قحـسا نبا  زا  هریـس  لصا  یلو  تسا  موس  نرق  رد  ارهاظ  ماشه  نبا  دوخ  .هدـش  هتـشون  مود  نرق  رد  هک  تسا  یباتک  ماـشه  نبا  هریس 
صیخلت و ار  وا  باتک  ماشه  نبا  هتسیز و  یم  مود  نرق  لیاوا  رد  هک  تسا 
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( دیرجت  ) باتک نیا  هک  دـنک  یم  لقن  ار  هیـضق  ود  اجنآ  رد  .تسا  ننـست  لها  دامتعا  دروم  هک  تسا  یبتک  زا  .تسا  هدرک  بیذـهت 
.منک یم  لقن  نم  تسا  نومضم  نیمه  نومضم  نوچ  یلو  هدرکن  لقن 

*****

: ترابع نیا  اب  تیاور 26 ، ج 39/ص 352 ، راحب ، (. 1)

 «. یتما یف  هفیلخلا  تنا  »

راذنالا موی  ناتساد 

(1  « ) نیبرقالا کتریشع  رذنا  و  : » دمآ هیآ  مرکا  ربمغیپ  تثعب  لئاوا  رد  هک  تسا  راذنالا  موی  ناتساد  هب  طوبرم  یکی 

رد میناد  یم  .دندوب  هدرکن  انعم  نآ  هب  یمومع  توعد  مالعا  مرکا  ربمغیپ  زونه  .نک  رطخ  مالعا  راذـنا و  ار  تکیدزن  نادـنواشیوخ 
یناتساد مه  نآ  هک  دندوب  ربمغیپ  هناخ  رد  یکدوک  زا  مالسلا  هیلع  یلع   ) .ربمغیپ هناخ  رد  هدوب  يا  هچب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماگنه  نآ 

.نک توعد  ار  بلطملا  دبع  ینب  مشاه و  ینب  هدب و  بیترت  ییاذغ  دومرف  مالسلا  هیلع  یلع  هب  مرکا  لوسر  .دراد )

.دندروخ اذغ  زا  دعب  اهنآ  هک  درک  هیهت  زین  ریش  يرادقم  درک و  تسرد  تشوگ  زا  ییاذغ  مه  مالسلا  هیلع  یلع 

منک و توعد  ار  امـش  ادتبا  هک  مرومام  نم  .مثوعبم  ادخ  بناج  زا  متـسه و  ادخ  ربمغیپ  نم  دومرف  درک و  توعد  مالعا  مرکا  ربمغیپ 
ینابصع دینش  ار  هلمج  نیا  ات  دوب  ربمغیپ  يومع  هک  بهل  وبا  .دش  دهاوخ  امش  بیصن  ترخآ  ایند و  تداعس  دیریذپب  ارم  نخس  رگا 

ار هسلج  تخادـنا و  هار  لاجنج  راج و  ییوگب !؟ ام  هب  ار  یفرخزم  نینچ  هکنیا  يارب  يدرک  توعد  ار  ام  وت  تفگ  دـش و  تحاران  و 
.دز مه  هب 

هک دیامرف  یم  تسه  مه  يوار  هک  نینمؤملاریما  دوخ  .داد  ار  هسلج  لیکشت  روتـسد  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  مود  راب  يارب  مرکا  ربمغیپ 
رد .دایز  یکی  ای  مک  یکی  ای  دندوب  رفن  لهچ  دودح  اهنیا 
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زا ریغ  .دوب  دهاوخ  نم  نیشناج  ریزو و  یـصو ، دریذپب ، ارم  توعد  لوا  هک  امـش  زا  یـسک  ره  دومرف  اهنآ  هب  مرکا  ربمغیپ  مود  هعفد 
ربمغیپ رخآ  رد  .دش  دنلب  اج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  درک ، مالعا  ربمغیپ  هک  راب  دنچ  ره  دادـن و  تبثم  باوج  يدـحا  مالـسلا  هیلع  یلع 

دوب یهاوخ  نم  هفیلخ  ریزو و  یصو و  وت  نم  زا  دعب  دومرف 

*****

.214/ ءارعش (. 1)

مرکا ربمغیپ  اب  هلیبق  سیئر  تاقالم  ناتساد 

عنام شیرق  دندوب و  هکم  رد  لوسر  ترـضح  زونه  هک  ینامز  رد  .تسا  رتالاب  نیا  زا  تسا ، ماشه  نبا  هریـس  رد  زاب  هک  رگید  هیـضق 
دایز لقا  ـال  اـی  دـندش  یمن  مرکا  ربمغیپ  محازم  ( 1  ) مارح ياههام  رد  دوب ، راوشد  تخـس و  عضو ، دـننک و  غیلبت  ناـشیا  هک  دـندوب 

.تشاد دوجو  یتاغیلبت  تمحازم  یلو  دوبن  ندز  کتک  لثم  یندب  تمحازم  ینعی  دندش  یمن  محازم 

دندش یم  عمج  تافرع  رد  ظاکع  رازاب  رد  مدرم  یتقو  درک و  یم  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  هشیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
هتشون .دومن  یم  توعد  ار  مدرم  درک و  یم  شدرگ  لئابق  نایم  رد  تفر  یم  صوصخم ) کبس  کی  اب  یلو  دوب  جح  مه  عقوم  نآ  )

هب دـیوگ ، یم  غورد  تفگ  یم  وا  دومرف ، یم  ربمغیپ  هچ  ره  درک و  یم  تکرح  ربمغیپ  رـس  تشپ  هیاـس  لـثم  بهلوبا  اـجنآ  رد  دـنا 
.دینکن شوگ  شفرح 

زا صخـش  نیا  رگا  تفگ  شدوخ  موق  هب  درک ، تبحـص  ربمغیپ  اب  يرادقم  هکنآ  زا  دـعب  .دوب  تسارف  اب  یلیخ  لئابق  زا  یکی  سیئر 
«! برعلا هب  تلکال  « ؛ دوب یم  نم 

.مدروخ یم  ار  برع  يو  هلیسو  هب  دوب ، یم  ام  زا  رگا  هک  منیب  یم  دادعتسا  وا  رد  ردقنیا  نم  ینعی 

( دوبن یعقاو  نامیا  اهنآ  نامیا  کش  نودب   ) میروایب نامیا  وت  هب  میرضاح  مموق  نم و  تفگ  مرکا  ربمغیپ  هب  وا 
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یسک هچ  هکنیا  دومرف  .ینک  نییعت  ار  ام  زا  رفن  کی  ای  نم  تدوخ  زا  دعب  يارب  هکنیا  نآ  یهدب و  یلوق  ام  هب  مه  وت  هکنیا  طرـش  هب 
.تسا هدمآ  ننست  لها  خیرات  بتک  رد  هک  تسا  یبلطم  نیا ، .تسادخ  اب  تسین  نم  اب  دشاب ، نم  زا  دعب 

نآ رتاوت  ریدغ و  ثیدح 

: دیوگ یم  ریصن ] هجاوخ   ] .تسا ریدغ  ثیدح  دنا  هدرک  رکذ  هعیش  هک  يا  هلدا  زا  رگید  یکی 

« رتاوتملا ریدغلا  ثیدحلا  «و 

ربخ زا  دوصقم  .رتاوتم  ربخ  دحاو و  ربخ  دـنیوگ  یم  ثیدـح ، ملع  رد  تسا  یحالطـصا  رتاوتم »  » .تسا رتاوتم  هک  يریدـغ  ثیدـح 
رفن کی  لقان  هاوخ  تسین  نیقی  دیفم  هک  تسا  يدح  رد  نآ  لقن  هک  يربخ  ینعی  هکلب  دشاب  رفن  کی  نآ  لقان  هک  تسین  نیا  دحاو 
نیا هک  دـینک  یم  ادـیپ  نامگ  امـش  .مدینـش  ویدار  زا  ار  ربخ  نالف  نم  هک  دـنک  یم  لقن  یـصخش  الثم  .دنـشاب  رفن  هد  هاوخ  دـشاب و 
دعب .دوش  یم  رتیوق  ناتنامگ  دیونـش ، یم  مه  رگید  رفن  کی  زا  .دـنیوگ  یم  هچ  نارگید  هک  دـیرظتنم  زونه  اـما  دـشاب  تسار  نخس 

لامتحا دیناوت  یمن  .دننز  یم  ار  فرح  نیمه  يدایز  دارفا  هک  دینیب  یم 

*****

، دوـب لـیطعت  اـهگنج  همه  اـههام  نیا  رد  ینعی  دوـب  دازآ  هاـم  دوـب ، مارح  هاـم  نوـچ  مرحم  هجحلا و  يذ  هدـعقلا ، يذ  ياـههام  (. 1)
رگا یتح  دـندش و  یم  عمج  ظاکع  رازاـب  رد  .دوب  لومعم  ناـشنایم  رد  اهدـمآ  تفر و  دـنتفرگ و  یمن  ماـقتنا  رگیدـکی  زا  نانمـشد 

.دش یمن  شضرعتم  مارح  هام  مارتحا  هب  درک ، یم  ادیپ  دوب  شلابند  اهتدم  هک  ار  شردپ  لتاق  یسک 

تـسرد نآ  رد  مه  غورد  رب  ینابت  هک  دشاب  يدح  رد  نالقان ] دادعت   ] دـیاب یتح  .دـنیوگب  غورد  دـنا  هتـساوخ  اهنیا  همه  هک  دـیهدب 
ینابت رشب  دارفا  تسا  نکمم  يدح  کی  رد  نوچ  دشابن 
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.درادن ناکما  ینابت  دشاب  رتشیب  دح  نآ  زا  رگا  یلو  دننک 

هک دننک  ینابت  رگیدمه  اب  رفن  هد  تسا  نکمم  مدرک  ضرع  هک  یلاثم  نیمه  رد  الثم  .دشاب  ینابت  قوف  ربخ ] لقن  دادعت   ] ینعی رتاوت 
الـصا هک  دسر  یم  يدـح  هب  هیـضق  یهاگ  یلو  دـننک  ینابت  تسا  نکمم  رفن  تسیود  ات  .میدینـش  ویدار  زا  ار  ربخ  نالف  ام  دـنیوگب 

.دشاب ینابت  هک  داد  لامتحا  دوش  یمن 

دینیب یم  نارهت  قرـش  دیور  یم  دعب  .هتفگ  يزیچ  نینچ  ویدار  دـیوگ  یم  یـصخش  دـینیب  یم  نارهت  بونج  هب  دـیور  یم  امـش  الثم 
ینابت رگیدکی  اب  اهنیا  همه  هک  دیهدب  لامتحا  دیناوت  یمن  .روط  نیمه  نارهت ، برغ  دیور  یم  دعب  .دننک  یم  لقن  ار  ربخ  نآ  يدارفا 

.رتاوت دنیوگ  یم  ار  نیا  .دنا  هدرک 

زا رفن  لهچ  الثم  مییوگب  میهدب و  میناوت  یمن  نآ  رد  مه  ینابت  لامتحا  ام  هک  تسا  يدح  رد  ریدغ  ربخ  لقن  هک  تسا  یعدـم  هعیش 
زا ای  هدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمـشد  ءزج  ربخ  نیا  نـالقان  زا  يرایـسب  هک  اـصوصخ  غورد ، کـی  رب  دـندرک  یناـبت  ربمغیپ  هباـحص 
 - دندیخرچ یم  یلع  رود  هک  اهنامه  ینعی  دادقم -  رذوبا و  ناملـس و  پیت  زا  طقف  نالقان  رگا  .دنا  هدشن  هدرمـش  ناشیا  نارادـفرط 
نیا هک  یلاح  رد  دنا ، هدز  یفرح  نینچ  ینابت  اب  دنتـشاد و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  یطرفم  هقالع  اهنیا  هک  داد  لامتحا  دـش  یم  دـندوب ،
دحاو ربخ  نیا  دنیوگ  یم  یچـشوق  یلع  الم  لاثما  .دنا  هدادن  ناشن  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  يا  هقالع  هک  دنا  هدرک  لقن  یناسک  ار  ربخ 

.اهباتک مه  نیا  تسا ،] رتاوتم  و   ] تسین دحاو  ربخ  ریخ ، دنیوگ  یم  نایعیش  یلو  تسا ، هدیسرن  رتاوت  دح  هب  تسا و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ریدغ ، ثیدح  رد 

»؟ مکسفنا نم  مکب  یلوا  تسلا  »

.یلب اولاق 

امش رب  امش  دوخ  زا  نم  ایآ 
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(1 ( ؟ مرادن تیولوا 

.یلب دنتفگ :

: دومرف دعب 

 «. هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  »

.دنک بیوصت  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  سوفن  رب  شدوخ  تیولوا  نامه  دهاوخ  یم  هک  تسا  مولعم 

*****

: هک تسا  هیآ 6 ) بازحا ، هروس   ) نآرق هیآ  هب  هراشا  (. 1)

تیولوا مدرم  دوخ  زا  مدرم  زیچ  همه  رب  لاـم و  ناـج و  رب  تسادـخ ، بناـج  زا  نوچ  ربمغیپ  مکـسفنا »  نم  نینمؤملاـب  یلوا  یبـنلا  »
اهراـیتخا بحاـص  دوخ  زا  اـه  يراد  راـیتخا  نیمه  رد  ربـمغیپ  اـما  دراد  ار  شدوخ  زیچ  همه  ناـج و  لاـم و  راـیتخا  یـسک  ره  .دراد 

هعماج هدـنیامن  وا  .دـهد  یمن  ماجنا  شدوخ  عفن  رطاخ  هب  هللااب -  ذایعلا  ار -  يراـک  هاـگ  چـیه  ربمغیپ  هتبلا  .تسا  رتراـیتخا  بحاـص 
هعماج يارب  دراد  رتشیب  ار  رایتخا  نیا  ربمغیپ  شدوخ ، يارب  دراد  ار  شدوخ  ناج  لام و  راـیتخا  ناـسنا  .تسادـخ  فرط  زا  یمالـسا 

.یمالسا

تلزنم ثیدح 

دیوگ یم  یلو  تسین  شلصا  رکنم  یچـشوق  یلع  الم  تسا و  رتاوتم  دنیامرف  یم  ریـصن ) هجاوخ   ) ناشیا هک  یثیداحا  زا  رگید  یکی 
کی هک  نیـسح  دماح  ریم  اصوصخم  ریدغلا و  رد  ینیما  ياقآ  تاقبع و  رد  نیـسح  دماح  ریم  ریظن  یـصاخشا  زاب  تسا و  دحاو  ربخ 
مرکا ربمغیپ  هک  تسا  تلزنم  ثیدـح  دـنا ، هتخادرپ  نادـب  هتخادرپن ) دایز  ثیداحا  ریاس  هب  ریدـغلا   ) هداد صاصتخا  نآ  هب  ار  باتک 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد 

يانثتسا هب  تشاد  یسوم  هب  نوراه  هک  تسا  یتبسن  نامه  نم  هب  وت  تبسن  يدعب »  یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  »
دعب .گنج  هن  دوب  یـشکرکشل  عقاو  رد  كوبت  هوزغ  .دومرف  دنتفر  یم  كوبت  هوزغ  هب  هک  یماگنه  مرکا  ربمغیپ  ار  هلمج  نیا  .توبن 

دوب ربمغیپ  نامز  رد  اهیمور  بارعا و  نایم  گنج  نیرخآ  نیلوا و  هک  دوب  هتؤم  هوزغ  زا 
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تحت هدـناشن و  تسد  مه  هیروس  دوـب و  هینطنطـسق )  ) لوبمالـسا نیمه  یقرـش  مور  يروطارپـما  زکرم  .داد  خر  هنیدـم  لامـش  رد  و 
تحلـصم مرکا  ربمغیپ  .دندرک  یم  هدامآ  هنیدم  فرط  هب  هلمح  کی  يارب  ار  ناشدوخ  هیروس  رد  دنتـشاد  اهیمور  .دوب  اهنآ  هیامحلا 

(. 1  ) داد ماجنا  ار  راک  نیا  دنکب و  مور  زرم  ات  یشکرکشل  کی  هک  دید  نینچ 

مرکا لوسر  .دنتـشگرب  مه  دعب  دنتفر و  مور  زرم  ات  .میا  هدامآ  ام  هک  دهدب  ناشن  ار  شدوخ  تردـق  تساوخ  یم  نویـسایس  لوق  هب 
هب راک  نیا  دنیوگ  یم  هعیش  ياملع  .شدوخ  نیـشناج  ناونع  هب  هنیدم  رد  تشاذگ  دربن و  دوخ  اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  رفـس  نیا  رد 

.دهد یمن  خر  یگنج  اجنآ  رد  تسناد  یم  ربمغیپ  هک  دوب  لیلد  نیا 

: درک ضرع  دش ، گنتلد  دنام  هنیدم  رد  هکنیا  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

! هللا لوسر  ای 

؟ دیرب یمن  دوخ  اب  اه و  هچب  اهنز و  فیدر  رد  دیراذگ  یم  اجنیا  ارم  امش 

: دومرف

نیشناج ناونع  هب  ار  وت  نم  دیوگب  تساوخ  یم   « ) يدعب یبن  هنا ال  الا  یسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا ) ای :  ) نوکت نا  یضرت  اما  »
( مشاب هتفر  هدرک و  اهر  هنیدم  رد  ار  وت  هکنیا  هن  متشاذگ  دوخ 

.يراد نم  اب  وت  تشاد  یسوم  هب  نوراه  هک  یتبسن  ره  ینعی 

*****

زا .تسا  هلـصاف  ردـقنیا  كوبت  ات  هنیدـم  نیب  ربیخ و  ات  هنیدـم  نیب  هک  میتسناد  یمن  چـیه  میتفر و  ربیخ  هب  هتـشذگ  لاس  رد  اـم  (. 1)
مه رتشیب  میدق  ياه  هداج  نآ  رد  دیاش  تسا و  رتمولیک  دصشش  ینعی  خسرف  دص  تسرد  میقتسم  هسوش و  هداج  رد  كوبت  ات  هنیدم 

زور نآ  لئاسو  اب  هک  تسا  هدوب  یتمه  تردق و  هچ  نیا  هک  میدرک  بجعت  اعقاو  .تسا  خسرف  تصش  ربیخ  ات  هنیدم  زا  هدوب و 
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.دنا هدرک  یط  ار  هار  نیا 

نآرق اج  کی  رد  مینیب  یم  تسه  یـسوم  نوراه و  نایم  یتبـسن  هچ  مینیبب  اـت  مینک  یم  هعجارم  نآرق  هب  یتقو  اـم  .توبن  يانثتـسا  هب 
: تساوخ نینچ  ادخ  زا  دوخ  راک  يادتبا  رد  یسوم  هک  دنک  یم  لقن 

 « یلوق اوهقفی  یناسل  نم  هدقع  للحا  يرما و  یل  رسی  يردص و  یل  حرشا  بر  »

( تسین ام  دهاش  لحم  شیاجنیا  ات  )

 « یلها نم  اریزو  یل  لعجا  «و 

.دوش یم  لمحتم  ار  ینیگنس  زا  يرادقم  هک  یسک  ینعی  ریزو  ینیگنس ، ینعی  رزو  .کمک  ینعی  الصا  ریزو  )

زا یهارمه  کمک و  نم  يارب  .تسا ) هدوب  هاشداپ  نواعم  ریزو  هک  تسا  نیا  رابتعا  هب  هدش  ادیپ  دـعب  هک  مه  فورعم  حالطـصا  نیا 
(: نک لوبق  ینعی   ) دهد یم  مه  داهنشیپ  .نک  نییعت  منادناخ 

کیرش نم  اب  راک  نیا  رد  ار  وا  يرما »  یف  هکرشا  و   » نک مکحم  وا  اب  ارم  تشپ  يرزا »  هب  ددشا   » .ار نوراه  مردارب  یخا »  نوراه  »
(1 « ) اریثک كرکذن  اریثک و  کحبسن  یک   » .نادرگ

.میهد جاور  ار  وت  نید  رتشیب  ینعی  مینک  دای  مییوگب و  حیبست  ار  وت  رتشیب  ات 

(2  « ) یموق یف  ینفلخا  نوراه  ای  (: » تسا نایرج  نیا  زا  دعب   ) تفگ نوراه  هب  یسوم  دیامرف  یم  هک  مینیب  یم  نآرق  رگید  ياج  رد 

.نم موق  نایم  رد  شاب  نم  نیشناج  نوراه !

: دیوگ یم  ربمغیپ  یتقو  نیاربانب 

یم نآرق  قیرط  زا  همه  تشاد و  یـسوم  هب  نوراه  هک  ار  یتبـسن  ناـمه  دـیوگب  دـهاوخ  یم  یـسوم »  نم  نوراـه  هلزنمب  ینم  تنا  »
یبن هنا ال  الا   » يراد نم  اب  وت  دوب ،) شموق  رد  وا  نیـشناج  دوب و  شراک  رد  کیرـش  دوب ، مکحم  وا  هب  شتـشپ  دوب ، شریزو   ) دنناد

زا رما  کی  هب  شرظن  ربمغیپ  اجنیا  میتفگ  یم  دوبن ، يدعب »  یبن  هنا ال  الا   » رگا .توبن  يانثتسا  هب  يدعب » 
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نوؤش هتبلا   ) نوؤش عیمج  رد  دیوگب  دهاوخ  یم  هناک  دنک ، یم  ءانثتسا  ار  توبن  یتقو  اما  تسا  یصوصخلاب  تهابش  کی  هب  روما و 
هک یتبسن  تسا ، رارقرب  تبسن  نیا  یتسه )! نم  یعیبط  ردارب  مه  وت  دوب ، یـسوم  یعیبط  ردارب  نوراه  هک  یعیبط  نوؤش  هن  یعامتجا 

.يراد نم  هب  تبسن  وت  تشاد  یسوم  هب  یهلا  نوؤش  عیمج  رد  ادخ  هیحان  زا  نوراه 

یلو .تسا  دحاو  تسین ، رتاوتم  یلو  میراد  لوبق  ام  دـشاب  رتاوتم  یثیدـح  نینچ  رگا  هک  تسا  نیا  دـنهد  یم  ننـست  لها  هک  یباوج 
.تسا رتاوتم  مه  ثیدح  نیا  هک  دننک  یم  تباث  ناشیاهباتک  رد  نیسح  دماح  ریم  ریظن  ییاملع  مدرک  ضرع  هک  روط  نامه 

*****

.142/ فارعا . 2 . 34  - 25/ هط (. 1)

: تسا تروص  نیا  هب  لماک  روط  هب  هیآ  زا  شخب  نیا  ]

 «.[ یموق یف  ینفلخا  نوراه  هیخال  یسوم  لاق  «و 

: لاؤس

تموکح و هلاسم  نیب  منهذ  رد  يزرم  کی  هک  دوب  نیا  مدرک  زورما  هسلج  عورش  ابیرقت  هتـشذگ و  هسلج  نایاپ  زا  هدنب  هک  یتشادرب 
هبعـش شا  هبعـش  کی  هک  دراد  هدـهع  هب  یفئاظو  تماما  دـندومرف  يرهطم  ياقآ  هک  بیترت  نیا  هب  .دـش  داجیا  يدودـح  اـت  تماـما 
هیجوت ار  نایرج  دوشن و  لح  اهنآ  رد  تموکح  هلاسم  هک  تسیچ  شرگید  تابعش  تموکح ، زا  ریغ  مناد  یمن  هدنب  .تسا  تموکح 

هچنآ .تسین  يزرم  نامترخآ  ایند و  لامعا  ای  نامترخآ  ایند و  نیب  هک  تسا  نیا  میا  هتفرگ  دای  مالـسا  زا  الاح  ات  ام  هک  هچنآ  دنکن ؟
يایند لامعا  تسایند و  یگدنز  رد  تلاخد  ایند و  لامعا  هب  لمع  يارب  تنامض  ناونع  هب  دوش  یم  نایب  يورخا  لامعا  ناونع  هب  هک 

مینیب یم  مه  نآرق  رد  .دشاب  یم  هعماج  رب  یعامتجا  تموکح  ندرک  راوتسا  یعامتجا و  یگدنز  ندرک  رتهب  لامک و  يارب  ام 
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هب نآ  نداد  ایند و  تیمکاح  ایند و  یگدنز  ناشدوخ  يدابع  لامعا  رد  دنا  هتساوخ  هک  دهد  یم  یناسک  هب  ار  لادم  نیرتهب  ادخ  هک 
.دننک تباث  ار  تلادع  تسد 

نیا هدننک  هیجوت  ناشیگدنز  شور  تاروتسد و  مامت  هک  مینیب  یم  مه  همئا  یگدنز  رد  .هدش  لئاق  داهج  يارب  ار  اهـشزرا  نیرتگرزب 
دـندرک و یم  هزرابم  انلع  هک  ییاه  نآ  هچ  دـنا  هدوب  تموکح  تیمکاح و  قح  ندروآ  تسد  هب  قوقح و  ياـفیتسا  لاـبند  هک  هدوب 

.دنتشاد ار  یفخم  ياهنامزاس  ياهیربهر  هاگیفخم  رد  ای  نادنز و  رد  ای  هک  اهنآ  هچ 

تماما لامعا  همه  رب  اـهنآ  تموکح  اریز  منک  هیجوت  تماـما  يارب  تموکح  زا  ریغ  يرگید  فئاـظو  مناوت  یمن  هدـنب  هک  تسا  نیا 
.دییامرفب حیضوت  متساوخ  .دش  دهاوخ  هیجوت 

: باوج

.دوش هدرب  راک  هب  هک  مناد  یمن  مه  حیحـص  مدربن و  راک  هب  ار  زرم  هملک  الـصا  هک  نم  .دـیدرک  حرطم  ناتدوخ  ار  زرم  هلاسم  اـمش 
دهاوخ تماما  نوؤش  زا  یکی  تموکح  هک  تسا  حرطم  تموکح  زا  رتالاب  یحطـس  رد  هعیـش  نایم  رد  تماـما  هک  مدرک  ضرع  نم 

یم ام  .يریذپان  اطخ  تمصع و  حطس  رد  تسا  نید  ماکحا  يارب  ندوب  عجرم  مالسا و  حیضوت  نایب و  حطس  رتالاب  حطـس  نآ  دوب و 
.دوب تموکح  مرکا  ربمغیپ  نوؤش  زا  یکی  مییوگ 

مدرم هیحان  زا  تموکح  تموکح  نیا  یلو  دوب  تموکح  تشاد  مدرم  نایم  رد  مرکا  ربمغیپ  هک  ینوؤش  زا  یکی  .تسین  زرم  هک  نیا 
.رگید ياهرشب  قوف  دوب  يرشب  وا  هکنیا  لیلد  هب  دوب  هداد  وا  هب  ادخ  هک  دوب  یقح  دنشاب ، هداد  وا  هب  مدرم  هک  دوبن  یقح  و 

مه تموکح  تشاد ، يونعم  لاصتا  بیغ  ملاع  اب  دوب و  یهلا  ماکحا  نیبم  هکنیا  لیلد  هب  ربمغیپ ] رگید  ترابع  هب  ]
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میوگب مکاح و  ماما و  نایم  مشاب  هدرک  یکیکفت  موشب و  لئاق  ترخآ  اـیند و  ناـیم  يزرم  متـساوخن  هک  نم  .تشاد  مدرم  ناـیم  رد 
مییوگ یم  ام  .دوب  دراو  امـش  داریا  مدوب ، هتفگ  روط  نیا  نم  رگا  .مدرم  يایند  هب  طوبرم  مکاح  تسا و  مدرم  ترخآ  هب  طوبرم  ماما 

.تسا هدش  تباث  دوخ  هب  دوخ  مه  تموکح  مینک ، تباث  ار  هلاسم  نآ  رگا  هک  تسا  حرطم  يرگید  هلاسم  هعیش  نایم  رد 

روط نیمه  .تسین  حرطم  ریغ  تموکح  زا  ینخـس  رگید  ماقم ، نآ  روضح  دوجو و  اب  هک  میوش  یم  لئاق  توبن  ماقم  یلات  یماقم  اـم 
تموکح نخـس  زین  دنک  یم  یفرعم  هعیـش  هک  یحطـس  رد  ماما  دوجو  اب  تسین ، حرطم  ریغ  تموکح  زا  ینخـس  ربمغیپ  دوجو  اب  هک 

دوجو ایند  رد  یماما  مینک  ضرف  ام  هک  تسا  حرطم  یتقو  رد  تسا ، حرطم  زورما  هک  انعم  نآ  هب  تموکح  نخـس  .تسین  حرطم  ریغ 
تموکح هلاسم  فیلکت  دیوگ  یم  هعیش  هک  یحطس  رد  ماما  روضح  دوجو و  اب  الا  و  دشاب ، بئاغ  ماما  ام  نامز  لثم  ای  دشاب  هتـشادن 

.تسا هدش  نشور  دوخ  هب  دوخ 

: لاؤس

لوسر ترـضح  دیدومرف  هک  ار  یتیاور  نآ  ای  دـنناد  یمن  رتاوتم  دـنناد و  یم  دـحاو  ار  مخ  ریدـغ  هب  طوبرم  تیاور  ننـست  لها  ایآ 
: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

؟ تسامش ریما  هک  یلع  هب  دینک  مالس 

: باوج

: هک ار  ریدغ  تیاور  زا  تمسق  نیا 

 « هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  »

نیا .تسین  رتاوتم  مه  تمـسق  نیا  دیوگ  یم  یچـشوق  یلع  الم  هکنیا  وگ  تسا  رتاوتم  هک  دننک  راکنا  دنناوتن  مه  اهینـس  یتح  دیاش 
شلوا تمسق  هک  دنا  هدوب  يدایز  رایسب  هدع  (. 1  ) دننک یمن  راکنا  ار ] نآ  رتاوت   ] مه ننست  لها  هک  هدش  لقن  دایز  ردقنآ  تمسق 
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: دیامرف یم  هک  مه  ار 

هرماـب یلع  یلع  اوملـس   » ثیدـح یلو  .دـناد  یم  رتاوـتم  مه  ار  تمـسق  نیا  هعیـش  .دـنا  هدرک  لـقن  مکـسفنا »  نم  مکب  یلوا  تسلا  »
نیا ندوب  رتاوتم  میناوتن  مه  اـم  دـیاش  .تسا  دـحاو  ربخ  نیا  دـنیوگ  یم  دـشاب و  رتاوتم  هک  دـنرادن  لوبق  چـیه  اهینـس  ار  نینمؤملا » 

بلطم نیا  لصا  رتاوت  یلو  درادن  مه  یموزل  و  مناد ) یمن  تسرد  نم  الاح   ) مینک تابثا  ار  ثیدح 

*****

دنـسیونب اجنامه  هک  دندرک  یمن  يرادرب  هخـسن  ربمغیپ  نخـس  زا  نامز  نآ  رد  هک  تسا  نآ  تمـسق  نیا  ندـش  لقن  دایز  تلع  (. 1)
هک تسا  ییاجنآ  دـنام  یم  دارفا  دای  هب  رگید  هلمج  ره  زا  شیب  هک  ثیدـح  نیا  زا  يا  هلمج  نآ  اعبط  .دـندرپس  یم  ناشنهذ  هب  هکلب 

 «. هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » هدش هدرب  مالسلا  هیلع  یلع  مسا 

: دومرف ربمغیپ  هک 

: دنتفگ مدرم  و  مکسفنا »  نم  مکب  یلوا  تسلا  »

: دومرف دعب  و  یلب »  »

(1  « ) هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهللا  هالوم ، یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  »

-----

رتاوتم ربخ  نیا  دنـشاب  هتفگ  همه  هک  دـنرادن  رظن  قافتا  لئاسم  هنوگ  نیا  رد  ننـست  لها  ياـملع  هوـالع  هب  .تسا  یهیدـب  اـم  رظن  زا 
یلو تسا  رتاوتم  ربخ  دنا  هتفگ  رگید  یـضعب  تسا و  دحاو  ربخ  دـنا  هتفگ  ناشیا  زا  یـضعب  .تسا  دـحاو  دنـشاب  هتفگ  همه  ای  تسا 

تـسود مه  ار  یلع  دراد ، تسود  ارم  تسا و  نم  تسود  هک  سک  ره  دومرف  ربمغیپ  هکلب  دـیوگ  یم  هعیـش  هک  تسین  نآ  شیاـنعم 
ار یلع  دراد  تسود  ارم  سک  ره  هک  دـنک  عمج  ار  مدرم  مخ  ریدـغ  رد  ربمغیپ  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  مییوگ  یم  ام  .دـشاب  هتـشاد 

تسلا  » ندش همیمض  اب  اصوصخم  دیشاب !؟ هتشاد  تسود  طقف  ار  یلع  دراد ؟ یتیصوصخ  هچ  نیا ، دشاب ! هتشاد  تسود  مه 
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.تسا هدماین  تسود  ینعم  هب  اج  چیه  رد  اساسا  هک  الوم »  » هملک هب  هجوت  اب  زین  و  مکسفنا »  نم  مکب  یلوا 

: لاؤس

؟ تسا هدش  لزان  مخ  ریدغ  هعقاو  زا  دعب  انید » مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا   » هیآ ي ایآ 

: باوج

.تسا هدوب  مخ  ریدغ  رد  ریخ ،

*****

ج 2/ص 306. راحبلا ، هنیفس  (. 1)

ریدغ ثیدح  رد  تماما 

همدقم

نادراک اضرمالغ  تلزنم ص 17  نیلقث ، ریدغ ، ثیدح  رد  تماما 

مخ ریدـغ  هب  هک  یماگنه  عادولا ، هجح  زا  تشگزاب  رد  جـح  کـسانم  ماـجنا  زا  تغارف  زا  سپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
زا تیوس  هب  هک  ار  هچنآ  ربماـیپ  يا  (: 1  ) کبر نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای  هیآ  لوزن  دـنوادخ و  نامرف  ساـسا  رب  دندیـسر 

دوب و مرگ  رایسب  اوه  هک  تیعقوم  نآ  رد  .دنوش  فقوتم  ات  دنداد  نامرف  ار  ناناملسم  امن ، غیلبت  تسا  هدش  لزان  تراگدرورپ  بناج 
حرطم لاؤس  نیا  دندوب  هدز  باتـش  شیوخ  لحم  هب  تشگزاب  يارب  دـندوب و  هدروآ  اج  هب  جـح  ترـضح  نآ  اب  هک  ناناملـسم  يارب 

؟ دزاس فقوتم  ار  ناناملسم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدش  ثعاب  ییاه  ثداح  هچ  هک  دوب 

(: 2  ) دندرک لاؤس  ناناملسم  زا  دندناوخ و  يا  هبطخ  اجنآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ مهسفنا نم  نینمؤملاب  یلوا  تسلا 

ای

)؟ مکسفنا نم  مکب  یلوا  تسلا  )

)؟ متسین رتراوازس  امش  هب  امش  دوخ  زا  نم  ایآ  ای  ( ؟ متسین یلوا  نانآ  دوخ  هب  تبسن  نانمؤم  زا  نم  ایآ 

: دنتفگ همه 

.هللا لوسر  ای  ارچ 
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: دومرف

« هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  »

تسا نینچ  زین  یلع  مشاب ) یم  وا  رایتخا  بحاص  سفنب و  یلوا   ) متسه وا  يالوم  نم  هک  یسک 

: دومرف اعد  سپس 

تسود ار  یلع  هک  ره  رادب  تسود  ادنوادخ 
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و (، 3  ) دراذگاو ار  یلع  سک  ره  راذگاو  دنک و  يرای  ار  یلع  هک  ره  نک  يرای  درادب و  نمشد  ار  یلع  هک  ره  رادب  نمشد  درادب و 
هیآ ي:

: انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا 

(. 4  ) دیدرگ لزان  اجنآ  رد  دشاب  امش  نید  مالسا  هک  مدش  یضار  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  مدرک و  لماک  ار  امش  نید  زورما 

نب رمع  دـنتفگ و  کـیربت  تینهت و  ترـضح  نآ  هب  ار  دـیدج  بصنم  ماـقم و  نیا  دـندرک و  تعیب  مالـسلا  هـیلع  یلع  اـب  ناناملـسم 
(. 5  ) تفگ کیربت  تینهت و  راوگرزب  نآ  هب  هک  دوب  یناسک  لوا  زا  باطخلا 

رصنع ود  یلو  مدنب ، یم  رب  تخر  امـش  نایم  زا  یکیدزن  هدنیآ  رد  نم  هک  هدمآ  مه  نیماضم  نیا  ریدغ  ثیدح  قرط  زا  يرایـسب  رد 
کـسمت ود  نآ  هب  هک  ماگنه  نآ  اـت  .دنـشاب  یم  نم  تیب  لـها  هک  مترتع  رگید  نآرق و  یکی  مراذـگ : یم  امـش  ناـیم  رد  ردـقنارگ 

(. 6  ) دنوش دراو  نم  رب  ضوح  رانک  رد  هک ) تمایق  زور   ) ات دنوش  یمن  ادج  رگیدکی  زا  ود  نآ  .دش  دیهاوخن  هارمگ  دیئامن 

ریدغ ثیدح  رابتعا 

هک ییاه  نوگ  هب  تسا  الاب  دـح  رد  يرتاوت  ياراد  هکلب  تسا ، رتاوتم  ثیداحا  زا  تسین و  هشقانم  لـباق  دنـس  رظن  زا  ریدـغ  ثیدـح 
مان ار  هباحص  زا  نت   110 ریدغلا »  » دنمشزرا باتک  لوا  دلج  رد  ینیما  همالع  .دنا  هدرک  تیاور  ار  نآ  هباحص  زا  نت  زا 100  زواجتم 

اهنرق یط  هک  ینایوار  ءاـملع و  زا  نت  و 360  ( 8  ) نیعبات زا  نت  تسا و 84  هدروآ  تنـس  لها  زا  ار  نآ  عبانم  كرادـم و  و  ( 7  ) هدرب
باتک نامه  رد  زین  دندرک  تیاور  ار  ثیدح  نیا 
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(11  ) هدقع نبا  و  ( 10  ) يربط هلمج  زا  دنا  هدروآ  یلقتـسم  ياهباتک  رد  ار  ریدغ  ثیدح  قرط  ینادنمـشناد  و  ( 9  ) تسا هدرک  رکذ 
.دندرک فیلأت  هنیمز  نیا  رد  یلقتسم  باتک  مادک  ره  هک 

: دیوگ یم  هک  یلازغ  داتسا  ینیوج  یلاعملا  یبا  نیمرحلا  ماما  زا  دنک  یم  لقن  هدوملا  عیبانی  باتک  فلؤم 

ریدغلا و ثیدح  قرط  یف  نورشعلا  نماثلا و  دلجملا  دوب  هتشون  نآ  يور  هک  دوب  یفاحـص  تسد  رد  یباتک  یفاحـص  هزاغم  کی  رد 
(. 12  ) دمآ دهاوخ  دلج 29  نآ  لابند  هب  ریدغ و  ثیدح  قرط  رد  دلج 28  ینعی  نورشعلا  عساتلا و  دلجملا  هولتی 

.دیآ یم  رامش  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  نیرت  یعطق  زا  ای  ثیدح  نیرت  یعطق  ثیدح  نیا  نیاربانب 

یلوا ینعم  هب  ًاراصحنا  یعـضو  يانعم  رظن  زا  هچ  یلوم  هملک  اریز  دـشاب  یم  نشور  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  رب  زین  ثیدـح  تلـالد 
ینعم هب  اعطق  یلوم  فیرش  ثیدح  نیا  رد  ( 13  ) تسا هدش  ثحب  لصفم  دوخ  ياج  رد  هک  دشاب  نآ  یناعم  زا  یکی  یلوا  ای  دـشاب 
تسا نشور  حضاو و  رایسب  نئارق  هب  هجوت  اب  بلطم  نیا  تسا .) ناسنا  روما  رد  فرصت  هب  یلوا  تهج  ره  زا  هک  یـسک   ) تسا یلوا 

: دوش یم  يروآدای  نئارق  نآ  زا  یتمسق  هک 

: هلمج زا  لبق  لوا : هنیرق 

: هک دنتفرگ  فارتعا  ناناملسم  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم  »

»؟ مکسفنا نم  مکب  یلوا  تسلا  »

(14)

؟ متسین رتراوازس  یلوا و  امش  هب  امش  دوخ  زا  نم  ایآ 

یلب اولاق :

.ارچ دنتفگ :

یلوا یبـنلا  همیرک : هیآ  رد  هک  تسا  ناـمه  تسا  هدـش  هتفرگ  فارتـعا  نآ  هب  تبـسن  مکب » یلوا  تسلا   » هلمج رد  هک  نومـضم  نیا 
نانآ دوخ  هب  نانمؤم  زا  ربمایپ  ( 15  ) مهسفنا نم  نینمؤملاب 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  يرایتخا  بحاص  یتسرپرس و  تیالو و  هلمج  نیا  رد  .دراد  دوجو  تسا  رتراوازس ) و   ) یلوا
ره هک  تسا  نیا  شیانعم  قلطم  روط  هب  ناسنا  دوخ  زا  یـسک  ندوب  رتراوازـس  تیولوا و  اریز  تسا  هدـش  نایب  ییاـه  درتسگ  وحن  هب 

دروم رد  تیولوا  نیا  قلعتم  هک  دراد  تیحالص  هک  یلعف  ره  دهد و  ماجنا  دناوت  یم  شدوخ  دروم  رد  ناسنا  دوخ  هک  یفرصت  هنوگ 
.دنک یم  تباث  قلطم  روط  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  ار  نآ  روکذم  هلمج  دشاب  ناسنا  دوخ 

تسود رتشیب  شدوخ  زا  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دیاب  ناسنا  هک  دندرک  هدافتـسا  همیرک  هیآ  هلمج  نیا  زا  ( 16  ) نارسفم
.دنادب رتذفان  شیوخ  دوجو  رد  دوخ  تساوخ  هدارا و  زا  ار  ترضح  نآ  مکح  درادب و 

: دیامرف یم  دریگ ، یم  ناناملسم  زا  ار  فارتعا  نیا  ترضح  نآ  هک  نیا  زا  سپ 

دهد یم  رارق  زین  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  دش  هدافتـسا  روکذم  هیآ  زا  هک  ار  تیولوا  نامه  هلمج  نیا  رد  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 
مه هب  تاعطق  هلمج  ود  بساـنت  ماجـسنا و  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  یلوا  زا  ریغ  رگید  ياـنعم  هب  یلوم  هلمج  نیا  رد  دـناوت  یمن  و 
دوخ هب  ینمؤم  ره  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دننام  ترـضح  نآ  هک  نیا  رب  هلمج  نیا  تلالد  فصو  نیا  اب  .دروخ  دهاوخ 

.تسا حضاو  تباث و  تسا  رتراوازس  یلوا و  وا 

نآ خساپ  يزار و  رخف  لاکشا 

لیـضفت لعفا  یلوا  اریز  دشاب  دـناوت  یمن  یلوا  ینعم  هب  یلوم  هک  هدرک  رکذ  یلاکـشا  يزار  رخف  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآدای 
.دور یم  راک  هب  نم  اب  تسا و 
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یلوم دـیز  دوش  یمن  هتفگ  تسین و  حیحـص  نآ  زا  سپ  نم  ندروآ  یلوم  دروم  رد  یلو  ورمع ، نم  یلوا  دـیز  دوـش  یم  هتفگ  ـالثم 
.ورمع نم 

نیا ینازاتفت  نایب  .دوش  هعجارم  ( 17  ) ینازاتفت دصاقم  حرش  هب  .تسا  هدش  هداد  خساپ  تنس  لها  ياملع  دوخ  هیحان  زا  لاکـشا  نیا 
ءامـسا دـننام  تسا  یلوا  يانعم  هب  مسا و  یلوم  یلو  تسا  دراو  روکذـم  لاکـشا  دـشاب  یلوا  ینعم  هب  فصو و  یلوم  رگا  هک  تسا 

یقاب لاکشا  نآ  يارب  ییاج  رگید  فصو ، نیا  اب  دنیوگ  یم  لاعفا  ءامسا  ار  اهنآ  احالطـصا  دنـشاب و  یم  لعف  اهنآ  یناعم  هک  لاعفا 
.دنام یمن 

: مود هنیرق 

: دندومرف دندرک و  اعد  روکذم  هلمج  زا  سپ  ترضح  نآ 

هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لا  مهللا و 

(: 18 ( ) تسا هدش  تیاور  حیحص  دنس  اب  ددعتم و  قرط  هب  هلمج  نیا  هک  )

يرای ار  وا  هک  ره  نک  يرای  درادب و  نمـشد  ار  وا  هک  ره  رادب  نمـشد  درادـب و  تسود  ار ) یلع   ) ار وا  هک  ره  رادـب  تسود  ایادـخ 
.دراذگاو ار  وا  هک  ره  راذگاو  دنک و 

يو يارب  یتسرپرـس  تیالو و  دننام  یـصاخ  یگژیو  تسا و  حرطم  اعد  نیا  شا  هرابرد  نمؤم  کی  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  رگا 
ار دنوادخ  ینمشد  یتسود و  وا  ینمـشد  یتسود و  هک  ییاه  نوگ  هب  دننک  دیکأت  وا  تبحم  هرابرد  هک  دراد  ینعم  هچ  تسین  حرطم 

ینمـشد زا  تشاد و  تسود  دیاب  ار  ینمؤم  ره  هک  تسا  نشور  حضاو و  نید  زا  هک  تسا  يزیچ  نیا  یهگناو  .دـشاب  هتـشاد  یپ  رد 
دناوت یمن  يربهر  تماما و  زج  يزیچ  یگژیو  نآ  تسا  یصاخ  یگژیو  ياراد  ترضح  نآ  رگا  دوب و  رذح  رب  يو 
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هیلع یلع  هک  تسا  مولعم  تسین ، حرطم  یلومعم  ناملـسم  کی  يارب  نتـشادرب  يرای  زا  تسد  ندرک و  يراـی  هلئـسم  هوـالع  .دـشاب 
تروص نیا  رد  اهنت  دـننک و  يرای  ار  وا  دـنرادب و  تسود  ار  يو  دـیاب  ناناملـسم  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یبصنم  یتمـس و  رد  مالـسلا 
دهاوخ لابند  هب  ار  ادخ  نالذخ  يو  نالذخ  ادخ و  يرای  يو  يرای  ادـخ و  ینمـشد  وا  ینمـشد  ادـخ و  یتسود  وا  یتسود  هک  تسا 

.تشاد

یلوم هک  دنا  هتفرگ  هنیرق  ار  هالاو » نم  لا  مهللا و   » هلمج هک  دوش  یم  نشور  زین  تنـس  لها  رگید  لاکـشا  زا ، خساپ  حیـضوت  نیا  اب 
.تسا رت  نشور  ترضح  نآ  یتسرپرس  تماعز و  يارب  هلمج  نیا  ندوب  هنیرق  هک  یلاح  رد  تسا  تسود  ینعم  هب 

: موس هنیرق 

یلص ربمایپ  هنوگچ  دنتـشاد ، روضح  ریدغ  هنحـص  رد  هدش و  رکذ  اهباتک  رد  ( 19  ) رفن رازه  دودح 120  ات  هک  نیگنـس  تیعمج  نآ 
نیا اهنت  دروآ و  یم  مهارف  ار  هژیو  طیارـش  نیا  دزاـس و  یم  فقوتم  نازوس  مرگ و  يارحـص  نآ  رد  ار  ناـنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

اب نیا  ایآ  تسا ! وا  رصان  تسود و  یلع  متـسه  وا  روای  رـصان و  ای  تسود و  نم  هک  ره  ناناملـسم  يا  هک  دوش  یم  رکذتم  ار  بلطم 
!!؟ دنک یم  زیوجت  ار  يزیچ  نینچ  لقع  ایآ  تسا و  راگزاس  ترضح  نآ  تمکح 

رطاخ هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ار  هلمج  نیا  هک  هدمآ  تنـس  لها  بتک  زا  یخرب  رد  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  يروآدای 
نوگ هب  دندوب  هدرک  ادـیپ  یتحاران  ترـضح  نآ  زا  دـندوب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هک  يرفـس  رد  ناناملـسم  زا  یخرب  هک  دـندومرف  نآ 

ترضح نآ  دوخ  هب  هک  ییاه 
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.دندرک تیاکش  وا  هرابرد 

مالـسلا هیلع  یلع  هرابرد  ناناملـسم  هک  دـندروآ  دوجو  هب  بلطم  نآ  رطاـخ  هب  ار  تیعـضو  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
.دنشابن تحاران  نیبدب و 

: اریز تسا ، نشور  بلطم  نیا  خساپ 

: الوا

هب ار  نیگنس  تیعمج  نآ  ترضح  نآ  هک  دوش  یمن  لیلد  دندش  تحاران  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ییاه  یـضق  رد  هک  رفن  دنچ  یتحاران 
.دنزاس فقوتم  رفن  دنچ  نآ  رطاخ 

: ایناث

نآ دوب  هتسیاش  دوب  هطبار  نآ  رد  اهنت  عامتجا  نیا  رگا  دندومنن و  هنحص  نآ  رد  یـضرعت  چیه  یـصخش  هلئـسم  نآ  هرابرد  ترـضح 
.دنیامرف حرطم  اجنآ  رد  ار  هلئسم 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوخ  هک  دوب  یـصاخ  هزیگنا  عامتجا  نیا  هزیگنا  دـشاب ، راـک  رد  مه  هلئـسم  نآ  هک  نیا  ضرف  هب  اـثلاث :
رب بلطم  نآ  هک  تسا  ییاه  نوگ  هب  اهنآ  تحارص  نئارق و  تینیرق  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  نآ  دندش و  روآدای  ار  نآ  ملس 

هیلع یلع  هک  دنتفایرد  تانایب  نیا  زا  ناگمه  دـشابن و  ترـضح  نآ  تماما  دـکؤم  رگا  تسین ، رـضم  هجو  چـیه  هب  نآ  دوجو  ضرف 
بلطم نیا  يو  اب  ناشکولس  درکلمع و  راتفر و  رد  تسیاب  یم  تسا و  ربهر  کی  وا  هکلب  تسین ، یلومعم  يداع و  تیصخش  مالسلا 

.دنشاب هتشاد  رظن  رد  ار 

: مراهچ هنیرق 

راعـشا و رد  تشادرب  نیا  هک  اجنآ  ات  دوب  نانآ  ریغ  نارـضاح و  طسوت  نآ  تشادرب  روکذـم و  هلمج  زا  يربهر  تماما و  يانعم  مهف 
ینعی تسا ، هدرک  فیلأت  روحم  نیمه  ساسا  رب  ار  ریدغلا  باتک  ینیما  همالع  .تسا  هدـش  رکذ  اهباتک  رد  هدـمآ و  اهنرق  یط  تایبدا 

دنا هدروآ  شیوخ  راعشا  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  يربهر  تماما و  هلئسم  دنا و  هتفگ  رعش  ریدغ  هرابرد  هک  ییارعش  راعشا 
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رگید هدابع و  نب  دعـس  نب  سیق  صاع و  نب  ورمع  تباث و  نب  ناسح  ترـضح ، نآ  زا  سپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  دوخ  نانآ  سأر  رد 
.تسا هدرک  حرطم  ( 20  ) دنا هدرک  هدافتسا  روکذم  هلمج  زا  ار  ینعم  نیا  اهنرق  لوط  رد  هک  نارعاش 

: مجنپ هنیرق 

يروآدای دیکات و  اهنت  دوب و  هدرکن  ادیپ  يدیدج  تمس  بصنم و  ترـضح  نآ  رگا  هکنیا  هچ  ناناملـسم  هیحان  زا  تینهت  کیربت و 
.دوبن تینهت  کیربت و  هتسیاش  بلطم  نیا  دوب  حرطم  ترضح  نآ  ترصن  تبحم و  موزل 

: مشش هنیرق 

: تسا هدش  رکذ  ( 21  ) باطخلا نب  رمع  تینهت  ترابع  رد 

« هنمؤم نمؤم و  لک  یلوم  يالوم و  تحبصا  »

يدیدرگ نینمؤم  نمؤم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  وت 

.تسا هدرک  ادیپ  ار  نآ  دعب  هتشادن و  البق  ترضح  نآ  هک  یبصنم  زا  تسا  یکاح  نیا  و 

: متفه هنیرق 

یلع تیب و  لها  هب  کسمت  حوضو  هب  ثیدح  نیا  دش و  هتفگ  هکنانچ  تسا  ریدغ  ثیدح  هارمه  قرط  زا  يرایسب  رد  نیلقث  ثیدح 
يربهر تماعز و  اـب  نیا  دوش و  یم  روآداـی  نآرق  اـب  مزـالم  ار  تیب  لـها  دزاـس و  یم  مزـال  مدرم  رب  قلطم  روط  هب  ار  مالـسلا  هیلع 

.دراد تبسانم 

اهتشون یپ 

يربطلل ریدغلا  ثیدح  قرط  یف  هیالولا  باتک  ( 1

(. نیملاعلا ءایض  نع  ًالقن  ص 215  ج 1 ، ریدغلا ، )

رکفلا راد   3/117 روثنملا : ردلا 

یضرلا فیرشلا  تاراشتنا  ص 135  لوزنلا : بابسا 

.توریب رکفلا  راد  ج 42 ص 237  قشمد : هنیدم  خیرات 

رکفلا راد   134 ، 131 ، 130 ج 9 ص 129 ، دئاوزلا : عمجم  ( 2

.توریب رکفلا ، راد  ج 42 ص 205 234  قشمد : هنیدم  خیرات 
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ص 130 ج 9 ، دئاوزلا : عمجم  ( 3

توریب رکفلا ، راد  ، 230 ، 219 ، 212 ، 210 ، 208 ج 42 ص 207 ، قشمد : هنیدم  خیرات 

ج 5 ص هیاهنلا : هیادبلا و 
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.هیملعلا بتکلا  راد  185 و ج 7 ص 360 

.رکفلا راد  ص 290 ، ج 8 ، دادغب : خیرات  ( 4

.رکفلا راد  ص 290 ، ج 8 ، دادغب : خیرات  ( 5

رکفلا راد  ص 258 و 259  ج 9 ، دئاوزلا : عمجم  ( 6

رکفلا راد  ج 42 ص 219  قشمد : خیرات 

.هیملعلا بتکلا  راد  ص 184  ج 5 ، هیاهنلا : هیادبلا و 

.توریب یبرعلا  باتکلا  راد  ص 60  ج 1 ، ریدغلا : ( 7

.توریب یبرعلا  باتکلا  راد  ص 72  ج 1 ، ریدغلا : ( 8

.توریب یبرعلا  باتکلا  راد  ص 151  ج 1 ، ریدغلا : ( 9

هیملعلا بتکلا  راد  ص 186  ج 5 ، هیاهنلا : هیادبلا و  ( 10

.رکفلا راد  ص 297  ج 7 ، بیذهتلا : بیذهت 

.رکفلا راد  ص 297  ج 7 ، بیذهتلا : بیذهت  ( 11

ص 36 هدوملا : عیبانی  ( 12

ص 344 350 ج 1 ، ریدغلا : ( 13

.دوش هعجارم  هب ص 17  ( 14

.هیآ 6 بازحالا : هروس  ( 15

ص 227 ج 3 ، فاشکلا : ( 16

ص 227 ج 13 ، لیواتلا : نساحم 

ص 212 ج 7 ، طیحملا : رحبلا 

ص 150 ج 22 ، یناعملا : حور 
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.مق ناریا  یضرلا  فیرشلا  تاروشنم   5/273 دصاقملا : حرش  ( 17

هیملعلا بتکلا  راد   188 هیاهنلا 5/184 - هیادبلا و  ( 18

.108 دئاوزلا 9/104 -  عمجم 

.دوش هعجارم  هب ص 17 و 18  ثیدح  رد  روکذم  نئارق  كرادم  زا  یهاگآ  يارب 

ص 308 ج 3 ، هیبلحلا : هریسلا  ( 19

ج 2 ص 34 و 67 و 114 و 180 و 213 ص 340 342 ، ج 1 ، ریدغلا : ( 20

: دادغب خیرات  ( 21

.رکفلا راد  ص 290 ، ج 8 ،

هعیش هاگدید  زا  یسانش  ماما 

ماما يانعم 

یئابطابط همالع  هحفص 175  مالسا  رد  هعیش 

کلـسم ای  یـسایس  مارم  ای  یعامتجا  ریـسم  کی  رد  ار  ناشیا  يربهر  هداتفا  یتعامج  شیپ  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  اوشیپ  ماما و 
تعسو و رد  دراد  دوخ  هنیمز  اب  هک  یطابترا  هطساو  هب  هتبلا  دریگ و  هدهع  هب  ینید  ای  یملع 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 452 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوب دهاوخ  دوخ  هنیمز  عبات  قیض ،

، دهد یم  روتسد  هتفرگ ، رظن  رد  تهج  ره  زا  ار  رشب  مومع  یناگدنز  دش ) نشور  هتشذگ  ياهلـصف  زا  هکنانچ   ) مالـسا سدقم  نییآ 
نآ هرادا  يدرف و  یگدـنز  تهج  زا  زین  يروص  تایح  رد  دـنک و  یم  ییامنهار  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  يونعم  تاـیح  تهج  زا 

.دیامن یم  هلخادم  تموکح )  ) نآ يرادمامز  یعامتجا و  یگدنز  تهج  زا  هکنانچ  دیامن  یم  هلخادم 

: دریگ رارق  هجوت  دروم  تسا  نکمم  تهج  هس  زا  مالسا  رد  ینید  یئاوشیپ  تما و  دش ، هدرمش  هک  یتاهج  ربانب 

.يونعم تایح  داشرا  يربهر و  تهج  زا  مالسا و  ماکحا  فراعم و  نایب  تهج  زا  یمالسا و  تموکح  تهج  زا 

تاهج هرادا  يدصتم  هک  یـسک  دراد ، يرورـض  يدـنمزاین  هدربمان  تهج  هس  ره  هب  یمالـسا  هعماج  هکنانچ  هک  تسا  دـقتعم  هعیش 
یلـص مرکا  ربمغیپ  هتبلا  دوش و  نییعت  دیاب  لوسر  ادخ و  هیحان  زا  دراد ، هدهع  هب  تاهج  نآ  رد  ار  تعامج  یئاوشیپ  تسا و  هدربمان 

.تسا هدومرف  نییعت  ادخ  رما  هب  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

یمالسا تموکح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ینیشناج  تماما و 

هد ای  رهش  کی  ای  روشک  کی  دننام  یلکشتم  هعماج  زگره  هک  دنک  یم  كرد  دیدرت ، هنوگچیه  نودب  دوخ  يدادادخ  داهن  اب  ناسنا 
هدارا دزادنا و  راک  هب  ار  هعماج  خرچ  هک  يرادمامز  تسرپرس و  نودب  دبای ، لیکشت  ناسنا  نت  دنچ  زا  هک  هناخ  کی  یتح  هلیبق و  ای 
همادا دوخ  ياقب  هب  دـناوت  یمن  دراداو ، دوخ  یعامتجا  هفیظو  هب  ار  هعماج  يازجا  زا  کی  ره  دـنک و  تموکح  وزج  ياه  هدارا  هب  وا 

.دش دهاوخ  راتفرگ  جرم  جره و  هب  شیمومع  عضو  هدش  یشالتم  هعماج  نآ  يازجا  یتقو  نیرتمک  رد  دهد و 

يا هعماج  ياورنامرف  رادمامز و  هک  یسک  لیلد  نیمه  هب 
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زا تقوم  ریغ  ای  تقوم  روط  هب  دـهاوخب  رگا  دراد ، تیانع  هعماج  ياقب  دوخ و  تمـس  هب  و  کچوک ) ای  گرزب  هعماج  زا  معا   ) تسا
دوخ يرادمامز  ییاورنامرف و  ورملق  هک  دوش  یمن  رضاح  زگره  دراذگ و  یم  دوخ  ياج  هب  ینیـشناج  هتبلا  دنک  تبیغ  دوخ  راک  رس 

.دشوپ مشچ  نآ  لاوز  اقب و  زا  هدرک  اهر  دوخ  رس  ار 

یـسک ای   ) ار نانآ  زا  یکی  دـنک ، عادو  ار  هناخ  لها  هناخ و  دـهاوخ  یم  ههام  دـنچ  ای  هزور  دـنچ  رفـس  يارب  هک  يا  هداوناـخ  سیئر 
هک یناکد  بحاص  ای  هسردم  ریدم  ای  هسسؤم  سیئر  .دراپس  یم  يو  هب  ار  لزنم  تاروما  هدرک  یفرعم  نیـشناج  دوخ  يارب  ار ) رگید 
هب ار  نارگید  هدیناشن  دوخ  ياج  هب  ار  نانآ  زا  یکی  تبیغ ، تعاس  دنچ  يارب  یتح  دراد ، تسد  ریز  يدـنچ  نادرگاش  ای  نادـنمراک 

.بیترت نیمه  هب  دنک و  یم  عاجرا  يو 

یناشن نیا  هناگیب  انشآ و  ره  هک  یعامتجا  تسا  ینییآ  تسا و  راوتسا  ترطف  ساسا  رب  تنس  باتک و  صن  هب  هک  تسا  ینید  مالـسا 
اب هدوبن و  راکنا  لباق  زگره  دنا  هتـشاد  لوذبم  نید  نیا  تیعامتجا  هب  ربمغیپ  ادخ و  هک  یتیانع  دنک و  یم  هدهاشم  نآ  يامیـس  زا  ار 

.تسین هسیاقم  لباق  رگید  زیچ  چیه 

یمن كرت  درک ، یم  ادیپ  ذوفن  نآ  رد  مالـسا  هک  ییاج  ره  رد  ار  عامتجا  دـقع  هلئـسم  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
روـما هرادا  ماـمز  بصن و  اـجنآ  رد  یلماـع  یلاو و  تقو  برقا  رد  داـتفا ، یم  نیملـسم  تسد  هب  هک  يا  هدـکهد  اـی  رهـش  ره  درک و 

زا شیب  دروم ، تیمها  يارب  یهاگ  دومرف ، یم  مازعا  داهج  هب  هک  ییاه  رکشل  رد  یتح  درپس  یم  يو  تسد  هب  ار  نیملسم 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 454 

http://www.ghaemiyeh.com


یلوا رگا  هک  دومرف  نییعت  سیئر  رفن  راهچ  هتوم » گنج   » رد یتح  دومن  یم  بصن  ناشیا  يارب  بترت  وحن  هب  هدـنامرف  سیئر و  کی 
.دنسانشب یهدنامرف  تسایر و  هب  نینچمه …  ار و  یموس  دش  هتشک  یمود  رگا  و  ار ، یمود  دش  هتشک 

زا تقو  ره  دومن و  یمن  يراذگورف  نیـشناج  بصن  زا  موزل ، دروم  رد  زگره  تشاد و  لماک  تیانع  ینیـشناج  هلئـسم  هب  نینچمه  و 
يربـخ زونه  دومن و  یم  ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  هک  یعقوم  رد  یتـح  درک  یم  نیعم  دوخ  ياـج  هب  یلاو  دومرف ، یم  تبیغ  هنیدـم 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ، شـشیپ  مدرم  زا  هک  ییاـه  تناـما  نداد  سپ  هکم و  رد  دوخ  یـصخش  روما  هزور  دـنچ  هرادا  يارب  دوـبن ،
.دومن دوخ  نیشناج  ار  مالسلا  هیلع  یلع  شیصخش  ياهراک  نوید و  هب  تبسن  تلحر  زا  سپ  نینچمه  داد و  رارق  دوخ  نیشناج 

: دیوگ یم  هعیش 

دهدن و رارق  دوخ  نیشناج  ار  یـسک  دیامرف و  تلحر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تسین  روصتم  زگره  لیلد ، نیمه  هب 
کی هب  دراد  یگتسب  يا  هعماج  شیادیپ  هکنیا  .دهدن  ناشن  یمالـسا ، هعماج  خرچ  ندینادرگ  نیملـسم و  روما  هرادا  يارب  یتسرپرس 
کی هب  دراد  لماک  یگتسب  نآ  يرادیاپ  اقب و  و  دنریذپب ، المع  ار  اهنآ  هعماج  يازجا  تیرثکا  هک  یکرتشم  موسر  تاررقم و  هلسلس 
کـش نآ  تیمها  شزرا و  رد  یناـسنا  ترطف  هک  تسین  يا  هلئـسم  دریگب ، هدـهع  هب  ار  اـهنآ  لـماک  يارجا  هک  يا  هلداـع  تموکح 

کش ناوت  یم  یمالـسا  تعیرـش  تقد  تعـسو و  رد  هن  هک  یلاح  رد  دنک  شـشومارف  ای  دنامب  هدیـشوپ  یلقاع  يارب  ای  دشاب  هتـشاد 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  یشزرا  تیمها و  رد  هن  دومن و 
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لقع و لاـمک  رکف و  غوبن  رد  هن  دومن و  دـیدرت  ناوت  یم  دومن  یم  یگتـشذگدوخ  زا  يراکادـف و  نآ  هار  رد  دوب و  لـئاق  نآ  يارب 
.درک هشقانم  ناوت  یم  توبن ) یحو و  دییأت  زا  هتشذگ   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ریبدت  تردق  رظن و  تباصا 

( نآ ریغ  نتف و  باب  رد   ) ثیدـح عماوج  رد  هصاـخ  هماـع و  هک  يرتاوتم  راـبخا  بجوم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
هنخر مالـسا  هرکیپ  رد  هک  ییاه  داسف  دـش و  یمالـسا  هعماج  ریگنماد  شتلحر  زا  سپ  هک  ییاه  يراتفرگ  نتف و  زا  دـنا ، هدرک  لقن 

ربخ الیـصفت  دـنتخاس ، دوخ  ياه  يراب  دـنب و  یب  اهیکاپان و  يادـف  ار  كاپ  نییآ  هک  ناشیا  ریغ  ناورم و  لآ  تموکح  دـننام  درک ،
و دـنکن ، تلفغ  دوـخ  زا  سپ  ياـهلاس  نارازه  اـهلاس و  ياـهیراتفرگ  ثداوـح و  تاـیئزج  زا  هک  تسا  نکمم  هنوـگچ  تسا و  هداد 

دزرو لامها  ای  دنک ! تلفغ  دیآ  دوجو  هب  دیوگ ، شگرم  زا  سپ  تاظحل  نیلوا  رد  دیاب  هک  یعـضو  نیرتمهم  زا  یلو  دیوگ ، نخس 
نیرت يداع  نیرت و  یعیبط  هب  هکنیا  اب  دریگ و  زیچاـن  هب  رگید ) فرط  زا   ) تیمها نیا  هب  و  فرط ) کـی  زا   ) یگداـس نیا  هب  يرما  و 

توکـس یلک  هب  یـشزرا  اب  هلئـسم  نینچ  زا  هدومن و  رداص  روتـسد  اهدص  هلخادم و  ندـیباوخ ، ندیـشون و  ندروخ و  دـننام  اهراک 
؟ دیامرفن نییعت  دوخ  ياج  هب  ار  یسک  هدیزرو 

ربمغیپ دوب  مزال  زاب  دوب  هدش  راذگاو  ناملـسم  مدرم  دوخ  هب  مالـسا  عرـش  رد  یمالـسا  هعماج  رادـمامز  نییعت  لاحم  ضرف  هب  رگا  و 
تاروتسد دشاب و  هدرک  صوصخ  نیا  رد  یفاش  تانایب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 456 

http://www.ghaemiyeh.com


، تسا راوتسا  فقوتم و  نآ  هب  نید  رئاعـش  تایح  یمالـسا و  هعماج  دشر  اقب و  اساسا  هک  يا  هلئـسم  رد  مدرم  ات  دهدب  تسیاب  یفاک 
.دنشاب رایشه  رادیب و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  سپ  هک  یناسک  دوب  رگا  تسین و  يربخ  ینید  روتسد  يوبن و  نایب  نینچ  زا  هکنآ  لاح  و 
تخاس لقتنم  تیـصو  اب  مود  هفیلخ  هب  ار  تفالخ  لوا  هفیلخ  هک  یتروص  رد  دندرک  یمن  شتفلاخم  دـنتفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز 

نآ ياضعا  شدوخ  هک  يرفن  شـش  ياروش  کی  اب  ار  موس  هفیلخ  مود  هفیلخ  دومن و  تیـصو  شدنزرف  هب  مراهچ  هفیلخ  نینچمه  و 
نیا هب  ار  تفالخ  هدومن  راداو  حلـص  هب  روز  هب  ار  نسح  ماما  هیواعم  دروآ و  راک  يور  دوب ، هدرک  میظنت  نییعت و  ار  نآ  همان  نییآ  و 

رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج و  زا  ینید  رئاعـش  اجیردت  دش و  لیدـبت  یثوروم  تنطلـس  هب  تفالخ  نآ  زا  سپ  درب و  قیرط 
(. 1  ) دیدرگ بآ  رب  شقن  مالسا  عراش  یعاسم  درک و  ترجه  هعماج  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  اهنآ  ریغ  دودح و  هماقا 

يایحا هک  مالسا  نییآ  یساسا  رظن  رد  قمعت  ناسنا و  يالقع  هرمتسم  هریـس  رـشب و  يرطف  كرد  رد  يواکجنک  ثحب و  هار  زا  هعیش 
يراـتفرگ هتـسویپ و  عوقو  هب  تلحر  زا  سپ  هک  يروآ  فسا  ثداوح  هعلاـطم  مرکا و  ربـمغیپ  یعاـمتجا  شور  و  دـشاب ، یم  ترطف 

ترجه هیلوا  نورق  یمالسا  ياهتموکح  يراگنا  لهس  یهاتوک و  رد  لیلحت  هیزجت و  هب  هتشگ و  نیملسم  مالسا و  ریگنماد  هک  ییاه 
هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  هیحان  زا  هک  دسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ددرگ ، یم  رب 
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تیالو و هیآ  دننام  یعطق  رتاوتم  رابخا  تایآ و  تسا  هدیسر  ربمغیپ  نیشناج  ماما و  نییعت  صوصخ  رد  یفاک  صن  ملس  هلآ و  هیلع و 
هب اهنآ  ریغ  نیبرقا و  هریـشع  توعد  ثیدح  تلزنم و  ثیدح  قح و  ثیدح  نیلقث و  ثیدـح  هنیفـس و  ثیدـح  و  ( 2  ) ریدغ ثیدح 

.تسا هدش  هتشاذگ  اهنآ  يور  یشوپرس  هدش و  لیوأت  یعاود  يا  هراپ  هب  رظن  یلو  دنراد  هتشاد و  تلالد  انعم  نیا 

هتشذگ نانخس  دییأت  رد 

: دومرف ترضح  نآ  دنتشاد  روضح  هباحص  زا  یعمج  دوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يرامیب  ياهزور  نیرخآ 

زا یـضعب  دـیوشن ، هارمگ  زگره  نآ ) تیاـعر  اـب   ) نم زا  سپ  هک  مسیوـنب  يزیچ  امـش  يارب  اـت  دـیروایب  نم  يارب  يذـغاک  تاود و 
: دنتفگ نیرضاح 

!! تسا سب  ام  يارب  ادخ  باتک  دیوگ  یم  نایذه  درم  نیا 

: دومرف مرکا  ربمغیپ  .دش  دنلب  راضح  يوهایه  هاگنآ 

(. 3 « ) دننک وهایه  دیابن  يربمغیپ  شیپ  اریز  دیور ، نوریب  نم  شیپ  زا  دیزیخرب و  »

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  میمصت  ندش  یلمع  زا  هیضق  نیا  رد  هک  یناسک  هکنیا  هب  هجوت  هتـشذگ و  لصف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
باختنا هکنیا  هژیو  هب  دندش و  دنم  هرهب  یباختنا  تفالخ  زا  زور  نامه  يادرف  هک  دندوب  یـصاخشا  نامه  دندرک  يریگولج  ملـس  و 

هک دومن  کش  ناوت  یم  ایآ  دنداد  رارق  هتفای  ماجنا  راک  ربارب  رد  ار  نانآ  هدومن ، شناکیدزن  مالـسلا و  هیلع  یلع  عالطا  یب  ار  هفیلخ 
؟ دوب مالسلا  هیلع  یلع  یفرعم  دوخ و  نیشناج  صخش  نییعت  الاب  ثیدح  رد  مرکا  ربمغیپ  دوصقم 

دوش فرصنم  دوخ  میمصت  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نآ  رثا  رد  هک  دوب  لاق  لیق و  داجیا  نخس  نیا  زا  دوصقم  و 
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اریز دشاب ، روظنم  ضرم ) هبلغ  هار  زا  نتفگ  ياجبان  نخس   ) نآ يدج  يانعم  هکنیا  هن 

: الوا

مه یسک  هدشن و  هدینش  اجبان  فرح  کی  یتح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  يرامیب  تدم  مامت  رد  هکنیا  زا  هتـشذگ 
نوصم یهلا  تمصع  اب  هک  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دناوت  یمن  یناملـسم  ینید ، نیزاوم  يور  تسا ، هدرکن  لقن 

.دهد تبسن  ییوگ  هدوهیب  نایذه و  هب  تسا 

: ایناث

اجبان تابثا  يارب  دوبن و  تسا ) سب  ام  يارب  ادـخ  باـتک   ) يدـعب هلمج  يارب  یلحم  دوب ، شیدـج  ياـنعم  نخـس  نیا  زا  روظنم  رگا 
ربمغیپ نخس  هب  يزاین  نآرق  دوجو  اب  هکنیا  اب  هن  دش  یم  لالدتسا  شیرامیب  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نخـس  ندوب 

ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  ادـخ ، باـتک  ناـمه  هک  دـنامب  هدیـشوپ  تسیاـبن  یباحـص  رفن  کـی  يارب  اریز  تسین ،
راـیتخا و هنوگچیه  لوسر ، ادـخ و  مکح  ربارب  رد  مدرم  میرک  نآرق  صن  هب  هداد و  رارق  ادـخ  نخـس  ار  شنخـس  هعاـطلا و  ضرتفم 

.دنرادن لمع  يدازآ 

: اثلاث

، هفیلخ رما  هب  ناـمثع  هـک  یتـقو  درک  تیـصو  مود  هـفیلخ  تفـالخ  هـب  يو  تفاـی و  رارکت  لوا  هـفیلخ  توـم  ضرم  رد  قاـفتا  نـیا 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هرابرد  هک  ار  ینخـس  مود  هفیلخ  لاح  نیا  اـب  دـش  شوهیب  هفیلخ  تشون ، یم  ار  همانتیـصو 

(. 4  ) درکن رارکت  لوا  هفیلخ  هرابرد  دوب  هتفگ 

: دیوگ یم  يو  دیامن ، یم  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  ( 5  ) سابع نبا  ثیدح  رد  مود  هفیلخ  اهنیا  زا  هتشذگ 

، دنک لیجست  ار  یلع  تفالخ  دهاوخ  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  مدیمهف  نم 
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: دیوگ یم  .مدز  مه  هب  تحلصم  تیاعر  يارب  یلو 

یمن نآ  راب  ریز  شیرق  درک و  یم  راداو  تسار  هار  قح و  هب  ار  مدرم  تسـشن  یم  تفالخ  هب  رگا  یلو  ( 6  ) دوب یلع  نآ  زا  تفالخ 
ار قح  هن  دومن  راداو  قح  هب  ار  قح  زا  فلختم  دیاب  ینید  نیزاوم  قبط  هکنیا  اب  میدز ]!!![  رانک  تفالخ  زا  ار  يو  يور  نیا  زا  دنتفر 

! دومن كرت  فلختم  رطاخ  يارب 

: تفگ داد و  گنج  روتسد  دنزرو ، یم  عانتما  تاکز  نداد  زا  ناملسم  لیابق  زا  یعمج  هک  دندروآ  ربخ  لوا  هفیلخ  يارب  هک  یعقوم 

تمیق ره  هب  هک  دوب  نیا  نخس  نیا  زا  دارم  هتبلا  و  ( 7  ) مگنج یم  ناشیا  اب  دنهدن  نم  هب  دنداد  یم  ادـخ  ربمغیپ  هب  هک  ار  یلاقِع  رگا 
.دوب رت  شزرا  اب  رتمهم و  لاقع  کی  زا  هقح  تفالخ  عوضوم  هتبلا  دوش  ایحا  قح  دیاب  دوش  مامت 

هیهلا فراعم  نایب  رد  تماما 

نیوکت و هار  زا  شنیرفآ  عاونا  زا  عون  ره  یمومع ، تیادـه  يرورـض  تباـث و  نوناـق  قبط  هک  تشذـگ  یـسانش  ربمغیپ  ياـهثحب  رد 
.دوش یم  يربهر  تیاده و  دوخ  یعون  تداعس  لامک و  يوس  هب  شنیرفآ 

رکفت ینیب و  عـقاو  هزیرغ  هار  زا  تـسین و  انثتــسم  یموـمع  نوناـق  نـیا  تـیلک  زا  تـسا  شنیرفآ  عاوـنا  زا  یکی  هـک  زین  ناـسنا  عوـن 
دیاب رگید : ترابع  هب  دیامن و  نیمأت  ار  شترخآ  ایند و  تداعـس  هک  دوش  تیاده  دیاب  یـصاخ  شور  هب  دوخ  یگدنز  رد  یعامتجا ،
دوخ یناسنا  لامک  تداعـس و  ات  دنک  قیبطت  اهنآ  هب  ار  دوخ  یگدنز  شور  هدومن  كرد  ار  یلمع  فیاظو  تاداقتعا و  هلـسلس  کی 

تسین لقع  هار  دوش  یم  هدیمان  نید »  » مان هب  هک  یگدنز  همانرب  نیا  كرد  هار  هک  دش  هتفگ  دروآ و  تسد  هب  ار 
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! دوش یم  تفای  ادخ ) ناربمغیپ   ) ءایبنا مان  هب  تیرشب  ناهج  ناکاپ  زا  یخرب  رد  هک  توبن » یحو و   » مان هب  تسا  يرگید  هار  هکلب 

نتـسب راک  هب  رثا  رد  ات  دـنناسر ، یم  مدرم  هب  هتـشاد  تفایرد  ادـخ  بناج  زا  یحو  هلیـسو  هب  ار  مدرم  یناسنا  فیاظو  هک  دـنناربمغیپ 
یم توبث  هب  رـشب  دارفا  نایم  رد  ار  یکرد  نینچ  ترورـض  موزل و  هکناـنچ  لـیلد  نیا  هک  تسا  نشور  .دـننک  تداعـس  نیمأـت  اـهنآ 

مدرم هب  موزل  تروص  رد  دننک و  ظفح  ار  همانرب  نیا  هدروخن  تسد  هرکیپ  هک  ار  يدارفا  شیادیپ  ترورض  موزل و  نینچمه  دناسر ،
.دناسر یم  توبث  هب  دنناسرب ،

، دننک میلعت  مدرم  هب  هدومن  كرد  یحو  هار  زا  ار  یناسنا  فیاظو  هک  دنوش  ادیپ  یصاخشا  تسا  مزال  ییادخ  تیانع  هار  زا  هکنانچ 
مدرم هب  موزل  تروص  رد  دـنامب و  ظوفحم  یناـسنا  ناـهج  رد  هشیمه  يارب  ینامـسآ  یناـسنا  فیاـظو  نیا  هک  تسا  مزـال  ناـنچمه 

فرـصم هب  موزل  تقو  رد  دشاب و  ظوفحم  ناشدزن  ادـخ  نید  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  یـصاخشا  هتـسویپ  ینعی  دوش  میلعت  هضرع و 
.دسرب

دوش یم  هدـیمان  ماما »  » هتفای صاصتخا  تمـس  نیا  هب  ادـخ  بناج  زا  تسا و  ینامـسآ  نید  يرادـهگن  ظفح و  يدـصتم  هک  یـسک 
مان یبن »  » دشاب یم  ادخ  بناج  زا  ینامسآ  عیارـش  ماکحا و  تفایرد  ذخا و  يدصتم  توبن و  یحو و  حور  لماح  هک  یـسک  هکنانچ 

تمـصع هدربماـن  لـیلد  هکناـنچ  دنـشاب و  ادـج  مه  زا  تسا  نکمم  دـنوش و  عـمج  اـجکی  رد  تماـما  توـبن و  تسا  نـکمم  دراد و 
هدروخن تسد  یعقاو  نید  هشیمه  يارب  ادخ  دیاب  اریز  دـنک ، یم  تابثا  زین  ار  نایاوشیپ  همئا و  تمـصع  درک ، یم  تابثا  ار  ناربمغیپ 

دشاب هتشاد  رشب  نایم  رد  یغیلبت  لباق  و 
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.ددنبن تروص  ییادخ  تینوصم  تمصع و  نودب  انعم  نیا  و 

ماما یبن و  نایم  قرف 

یحو لصا  ردـق  نیمه  دریگ ، یم  ماجنا  ناربمغیپ  هطـساو  هب  هک  ینامـسآ  عیارـش  ماکحا و  نتـشاد  تفایرد  دروم  رد  هتـشذگ  لـیلد 
تسا يرما  اعبط  هک  نآ  يرادهگن  ظفح و  فالخ  هب  ار  نآ  یگشیمه  رارمتسا و  هن  دنک  یم  تابثا  ار  ینامـسآ  ماکحا  نتفرگ  ینعی 

هدنرادهگن هک  ماما  دوجو  یلو  دشاب  هتشاد  دوجو  رشب  نایم  رد  يربمغیپ  هتسویپ  درادن  موزل  هک  تساجنیا  زا  و  موادم ، يرارمتسا و 
دنسانشن و ای  دنسانشب  دوش ، یمن  یلاخ  ماما  دوجو  زا  يرـشب  هعماج  زگره  تسا و  مزال  رـشب  نایم  رد  هتـسویپ  تسا ، ینامـسآ  نید 

: دیامرف یم  دوخ  باتک  رد  لاعتم  يادخ 

(. 8  ) نیرفاکب اهب  اوسیل  اموق  اهب  انلک  دقف و  ءالؤه  اهب  رفکی  ناف 

: ینعی

رفاک نآ  هب  زگره  هک  میا  هدرک  لکوم  نآ  هب  ار  یهورگ  ام  دندرواین  نامیا  نارفاک  دنک  یمن  فلخت  زگره  هک  ام  تیاده  هب  رگا  «و 
«. دش دنهاوخن 

تعیرـش ذـخا   ) ییاوشیپ يربمغیپ و  بصنم  ود  ره  ياراد  درف  کی  دوش و  یم  عمج  یهاـگ  تماـما  توبن و  دـش ، هراـشا  هکناـنچ  و 
رـصع ره  رد  تسا  یلاخ  ناربمغیپ  زا  هک  يا  هنمزا  رد  هکنانچ  دـنوش  یم  ادـج  مه  زا  یهاگ  دوش و  یم  نآ ) نایب  ظفح  ینامـسآ و 

.دنا هتشادن  دوجو  هشیمه  دودحم و  ادخ  ناربمغیپ  ددع  تسا  یهیدب  دراد و  دوجو  یقح  ماما 

: دیامرف یم  میهاربا  ترضح  هرابرد ي  هکنانچ  تسا  هدومرف  یفرعم  تماما  هب  ار  ناربمغیپ  زا  یعمج  دوخ  باتک  رد  لاعتم  يادخ 

(. 9  ) نیملاظلا يدهع  لانی  لاق ال  یتیرذ  نم  لاق و  اماما  سانلل  کلعاج  ینا  لاق  نهمتاف  تاملکب  هبر  میهاربا  یلتبا  ذا  و 

: ینعی

رخآ هب  هدرک و  مامت  ار  اهنآ  سپ  درک  ناحتما  ییاه  هملک  هب  ار  وا  میهاربا  يادخ  هک  یتقو  »
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: دومرف دیناسر ،

«. دسر یمن  ناراکمتس  هب  نم  نامرف  دهع و  دومرف  نم ، نادنزرف  زا  تفگ و  میهاربا  مهد ، یم  رارق  اوشیپ  ماما و  مدرم  يارب  ار  وت  نم 

: دیامرف یم  و 

(. 10  ) انرماب نودهی  همئا  مهانلعج  و 

: ینعی

«. دندرک یم  يربهر  تیاده و  ام  رما  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  ناشیا  ام  «و 

لامعا نطاب  رد  تماما 

هلفاق تسوا  دراد و  يربهر  ییاوشیپ و  تمـس  زین  نطاب  رد  نانچمه  تسامنهار ، اوشیپ و  مدرم ، لامعا  رهاظ  هب  تبـسن  هکنانچ  ماـما 
هجوت دیاب  نیریز  همدقم  ودـب  تقیقح  نیا  ندـش  نشور  يارب  .دـنک  یم  ریـس  ادـخ  يوس  هب  نطاب  هار  زا  هک  تیناسنا  ناوراک  رالاس 

.دومن

: لوا

يدبا یعقاو و  یتخبدب ) یتخبشوخ و   ) تواقش تداعس و  هلیسو  هناگی  ینامـسآ  نایدا  ریاس  مالـسا و  رظن  هب  هک  تسین  دیدرت  ياج 
اهنآ يدب  یکین و  يدادادخ  داهن  ترطف و  هار  زا  مه  دـنک و  یم  شمیلعت  ینامـسآ  نید  هک  تسوا  دـب  کین و  لامعا  انامه  ناسنا ،

رد نامدوخ ، یعامتجا  نابز  اب  رـشب  هورگ  ام  رکفت  زرط  بسانم  ار  لامعا  نیا  توبن  یحو و  هار  زا  لاعتم  يادخ  دـیامن و  یم  كرد 
یگدـنز نارادربناـمرف ، ناراـکوکین و  يارب  اـهنآ ، درمت  تعاـط و  لـباقم  رد  هدومرف و  ناـیب  حـیبقت  نیـسحت و  یهن و  رما و  تروص 

دیواج یگدنز  نارگمتـس  ناراکدب و  يارب  هداد و  دـیون  دـشاب ، یم  ناسنا  یلامک  ياهتـساوخ  همه  رب  لمتـشم  هک  ینیریـش  دـیواج 
.تسا هداد  ربخ  دشاب  یم  یماکان  یتخبدب و  هنوگ  ره  نمضتم  هک  یخلت 

نیا درادـن و  یعامتجا  رکفت  ام  دـننام  تسام ، روصت  زا  رتـالاب  تهج  ره  زا  هک  شنیرفآ  يادـخ  هک  تسین  دـیدرت  کـش و  ياـج  و 
زا نوریب  رد  شاداپ  دزم و  یهن و  رما و  يربنامرف و  ییاورنامرف و  یگدنب و  ییاقآ و  يدادرارق  نامزاس 
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شنیرفآ هب  زیچ  ره  شیادیپ  یتسه و  نآ  رد  هک  تسا  شنیرفآ  هاگتـسد  انامه  ییادخ  هاگتـسد  درادن و  دوجو  ام  یعامتجا  یگدنز 
.سب دراد و  یگتسب  یعقاو  طباور  قبط  ادخ 

تسا یفراعم  قیاقح و  هب  لمتشم  نید  هدش  هراشا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تانایب  و  ( 11  ) میرک نآرق  رد  هکنانچ  و 
يارب تسا ، مهف  لباق  ام  هب  تبسن  هک  ینابز  اب  بسانم و  ام  رکف  حطس  اب  هک  ینایب  اب  ار  اهنآ  لاعتم  يادخ  هک  ام  يداع  مهف  زا  رتالاب 

.تسا هدومرف  لزان  ام 

، تسه یگدنز  تایـصوصخ  یگدنز و  زا  تیدبا  ناهج  رد  هچنآ  نایم  دـب و  کین و  لامعا  نایم  هک  تفرگ  هجیتن  دـیاب  نایب  نیا  زا 
.تسا نآ  دولوم  ادخ  تساوخ  هب  هدنیآ  یگدنز  یشوخان  یشوخ و  هک  تسا  رارق  رب  یعقاو  هطبار 

وا هدنیآ  یگدنز  یگنوگچ  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  یتیعقاو  ناسنا  نورد  رد  دـب ، کین و  لامعا  زا  کی  ره  رد  رت : هداس  ترابع  هب  و 
.تسا نآ  نوهرم 

ظفل اب  یبرم  زا  هک  ییاـه  روتـسد  زج  يو  دریگ ، یم  رارق  تیبرت  تحت  هک  تسا  یکدوک  دـننام  تسرد  دـمهفن ، اـی  دـمهفب  ناـسنا 
تیبرت مایا  ندینارذگ  ندش و  گرزب  زا  سپ  یلو  دمهف  یمن  يزیچ  دهد ، یم  ماجنا  هک  ییاه  راک  رکیپ  دونش و  یم  نکن » نکب و  »

زا رگا  دـش و  دـهاوخ  لیان  يدنمتداعـس  یگدـنز  هب  عامتجا  رد  هدرک  ایهم  دوخ  نطاب  رد  هک  يا  هدـنزرا  یحور  تاکلم  هطـساو  هب 
.تشاد دهاوخن  يا  هرهب  یتخبدب  زج  دشاب ، هدز  زابرس  دوخ  هاوخکین  یبرم  ياهروتسد  ماجنا 

روتسد نتسب  راک  هب  نتفرگ و  زج  يو  دیامن  یم  تموادم  یصوصخم  شزرو  اذغ و  اود و  هب  کشزپ  روتسد  قبط  هک  یسک  دننام  ای 
اب کشزپ 
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ره یتسردنت و  أدبم  هک  دنک  یم  ادیپ  دوخ  یلخاد  نامتخاس  رد  یصاخ  تلاح  مظن و  روتسد ، ماجنا  اب  یلو  درادن  راک  رـس و  يزیچ 
.تسا یبایماک  یشوخ و  هنوگ 

دریگ و یم  همـشچرس  يو  لامعا  زا  هک  دراد  يونعم ) تایح   ) ینطاب يرگید  تایح  يرهاـظ ، تاـیح  نیا  نطاـب  رد  ناـسنا  هصـالخ 
.دراد نآ  هب  لماک  یگتسب  ارس ، نآ  یگدنز  رد  يو  یتخبدب  یتخبشوخ و  دنک و  یم  دشر 

حور رگید و  تایح  نامیا  لـها  ناراـکوکین و  يارب  يرایـسب  ( 12  ) تاـیآ رد  دـنک و  یم  دـییأت  ار  یلقع  ناـیب  نیا  زین  مـیرک  نآرق 
رد دناد و  یم  یناسنا  هارمه  هتـسویپ  ار  لامعا  ینطاب  جـیاتن  دـیامن و  یم  تابثا  حور  نیا  زا  رت  نشور  تایح و  نیا  زا  رتالاب  يرگید 

(. 13  ) تسا هدش  هراشا  رایسب  انعم  نیمه  هب  زین  يوبن  تانایب 

: مود

لماع دوخ  هتفگ  هب  شدوخ  هک  یلاح  رد  دـنک  ییامنهار  دـب  ای  کین  يرما  هب  ار  یـسک  ام  زا  یکی  هک  دـتفا  یم  قافتا  رایـسب  هکنیا 
هک ینید  هب  ناشیا  دنک  یمن  ادیپ  ققحت  لاح  نیا  تسادخ ، رما  هب  ناشیربهر  تیادـه و  هک  ناماما  ناربمغیپ و  رد  زگره  یلو  دـشابن 

، دنهد یم  قوس  ار  مدرم  هک  يونعم  تایح  يوس  هب  دنلماع و  زین  ناشدوخ  دنا ، هتفرگ  هدـهع  هب  ار  نآ  يربهر  دـننک و  یم  تیادـه 
یمن شتـسد  هب  ار  نارگید  تیاده  دـنکن  تیادـه  دوخ  ار  یـسک  ات  ادـخ  اریز  دنـشاب ، یم  يونعم  تایح  نامه  ياراد  زین  ناشدوخ 

.تسین رادرب  فلخت  زگره  ییادخ  صاخ  تیاده  دراپس و 

: دروآ تسد  هب  ار  لیذ  جیاتن  ناوت  یم  نایب  نیا  زا 

زیاح ار  لوا  ماقم  دننک ، یم  تیادـه  توعد و  نآ  يوس  هب  هک  ینید  يونعم  تایح  لامک  رد  تما  نآ  ماما  ربمغیپ و  یتما ، ره  رد   1
هکنانچ اریز  دنشاب ، یم 
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.دندجاو ار  نآ  يونعم  تایح  هدوب و  لماع  ناشدوخ  توعد  هب  دیاب  دیاش و 

.دنلضفا همه  زا  دنتسه  همه  ربهار  ورشیپ و  دنا و  لَّوا  نوچ   2

يونعم تایح  هلحرم  رد  تسامنهار  ربهر و  يرهاظ  لامعا  هلحرم  رد  هکنانچ  دراد  هدهع  هب  ادخ  رما  هب  ار  یتما  يربهر  هک  یـسک   3
(. 14  ) دنک یم  ریس  وا  يربهر  اب  لامعا  قیاقح  ربهر و  زین 

مالسا نایاوشیپ  همئا و 

رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  مالـسا  رد  دوش ، یم  هتفرگ  هجیتـن  هتـشذگ  ياهلـصف  زا  هکنآ  بسح  هب 
مرکا ربـمغیپ  زا  ( 15  ) یهوبنا ثیداحا  دوب و  دـهاوخ  هدوب و  ادـخ  بناج  زا  بوصنم ) ياوشیپ   ) یماـما هتـسویپ  یمالـسا  تما  ناـیم 
هکنیا رد  دنربمغیپ و  تیب  لها  زا  دنشیرق و  زا  ناش  همه  هکنیا  رد  ناشیا و  ددع  رد  ناشیا و  فیصوت  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا هدش  لقن  دوب ، دهاوخ  ناشنیرخآ  ناشیا و  زا  دوعوم » يدهم  »

تسا هدش  دراو  تسا  لوا  ماما  هک  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  ( 16  ) صوصن نینچمه  و 
بیترت نـیمه  هـب  مود و  تماـما  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ملـس و  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  یعطق  صوـصن  نـینچمه  و 

.دنا هدومن  یعطق  صن  ناشناگدنیآ  تماما  هب  همئا  ناگتشذگ 

: تسا بیترت  نیا  هب  ناشسدقم  ياهمان  دنشاب و  یم  نت  هدزاود  مالسا  همئا  صوصن ، نیا  ياضتقم  هب 

بلاط یبا  نب  یلع   1

یلع نب  نسح   2

یلع نب  نیسح   3

نیسح نب  یلع   4

یلع نب  دمحم   5

دمحم نب  رفعج   6

رفعج نب  یسوم   7

یسوم نب  یلع   8

یلع نب  دمحم   9
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دمحم نب  یلع   10

یلع نب  نسح   11

مالسلا مهیلع  يدهم   12

اهتشون یپ 

: دوش هعجارم  كرادم  نیا  هب  یمالسا  تموکح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ینیشناج  تماما و  هب  طوبرم  بلاطم  هرابرد   1

ص مارملا ، هیاغ  ص 126 . ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خـیرات  ص 223 271 . ج 2 ، ماشه ، نبا  هریـس  یلا 61 . ص 26  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات 
.نآ ریغ  دمحا و  دنسم  زا   664

یتایآ هب  بلاطیبا  نب  یلع  تفالخ  تابثا  يارب   2
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: تسا هیآ  نیا  اهنآ  هلمج  زا  هدش و  لالدتسا  نآرق  زا 

نوعکار مه  هوکزلا و  نوتؤی  هولصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا 

: ینعی

یم تاکز  هقدص و  عوکر  لاح  رد  دـنناوخ و  یم  زامن  هک  دنتـسه  نانمؤم  شلوسر و  ادـخ و  طقف  امـش  رایتخا  بحاص  رما و  یلو  »
« دنهد

هیآ 55) هدئام ، هروس  )

هـصاخ هماع و  زا  يریثک  تایاور  تسا و  هدش  لزان  بلاطیبا  نب  یلع  نأش  رد  روکذم  هیآ  هک  دنراد  قافتا  یعیـش  ینـس و  نیرـسفم 
.دراد تلالد  نآ  رب  زین 

: دیوگ یم  يرافغ  رذوبا 

بناج هب  ار  شتسد  لئاس  دادن ، يزیچ  وا  هب  یسک  یلو  دومن  کمک  ياضاقت  مدرم  زا  یلئاس  میدناوخ  ربمغیپ  اب  ار  رهظ  زامن  يزور 
: تفگ هدرک  دنلب  نامسآ 

! ایادخ

.دادن يزیچ  نم  هب  یسک  ربمغیپ  دجسم  رد  شاب  دهاش 

.تفر تفرگ و  ترضح  نآ  تسد  زا  ار  رتشگنا  وا  درک ، هراشا  لئاس  هب  شتشگنا  اب  دوب  عوکر  لاح  رد  بلاطیبا  نب  یلع 

! ایادخ تشاد : هضرع  هدرک  دنلب  نامسآ  بناج  هب  ار  شرس  دومرف  یم  هدهاشم  ار  نایرج  هک  مرکا  ربمغیپ 

: تفگ وت  هب  یسوم  مردارب 

! ایادخ

ریزو ار  نوراه  مردارب  دنمهفب و  ار  منانخـس  ات  هدب  نم  هب  ییایوگ  نابز  نادرگ و  ناسآ  ار  میاهراک  نک و  اطع  نم  هب  يردص  حرش 
اطع امش  هب  یطلست  ذوفن و  مینادرگ و  یم  مکحم  تردارب  هطساو  هب  ار  وت  يوزاب  ام  هک  دش  لزان  یحو  سپ  هدب ، رارق  نم  کمک  و 

! ایادخ .دومن  میهاوخ 

«. هدب رارق  منابیتشپ  ریزو و  ار  یلع  نادرگ و  ناسآ  ار  میاهراک  نک و  اطع  میارب  يردص  متسه ، وت  ربمغیپ  مه  نم 

: دیوگ یم  رذوبا 
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ص لاس 1356 ، هرهاق ، ط  يربط ، فیلأت  یبقعلا ، رئاخذ   ) تشگ لزان  هیآ  هک  دوب  هدشن  مامت  ربمغیپ  نخس  زونه 
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24 ص 103 ، مارملا ، هیاغ  باتک  رد  ینارحب  .هدـش  لقن  زین  ص 293  ج 2 ، روثنملا ، رد  رد  فالتخا  یکدنا  اب  روکذم  ثیدـح  ( 16
: تسا هیآ  نیا  تایآ  هلمج  زا  .تسا  هدرک  لقن  هیآ  لوزن  نأش  رد  هصاخ  بتک  زا  ثیدح  هماع و 19  بتک  زا  ثیدح 

مکل تیـضر  یتـمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  موـیلا  نوـشخا  مهوـشخت و  ـالف  مکنید  نـم  اورفک  نیذـلا  سئی  موـیلا 
.انید مالسإلا 

: ینعی

لماک ار  امش  نید  زورما  دیسرتب و  نم  زا  یلو  دیسارهن  نانآ  زا  رگید  سپ  دندش  دیمان  مالسا  هاگتسد  ندش  هدیچرب  زا  زورما  رافک  »
« مدیزگرب امش  يارب  ار  مالسا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  و 

هیآ 3) هدئام ، هروس  )

: هک تسا  نیا  هیآ  رهاظ 

ماجنا هطساو  هب  لاعتم  دنوادخ  یلو  دوش ، هدیچ  رب  مالسا  هاگتـسد  هک  دمآ  دهاوخ  يزور  هک  دندوب  راودیما  رافک  هیآ  لوزن  زا  لبق 
دبال تسا و  هدوب  نید  ساسا  ماکحتسا  لامک و  ببـس  راک  نامه  هدینادرگ و  سویأم  مالـسا  يدوبان  زا  هشیمه  يارب  ار  نانآ  يراک 

.تسا هدوب  نآ  هب  طوبرم  مالسا  ياقب  هک  هدوب  یمهم  هجوت و  لباق  عوضوم  هکلب  هدوبن  ماکحا  زا  یمکح  لعج  دننام  یئزج  روما  زا 

: دشابن طبر  یب  هتشگ  لزان  هروس  نیا  رخاوا  رد  هک  يا  هیآ  اب  هیآ  نیا  ارهاظ 

.سانلا نم  کمصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای 

: ینعی

! ربمغیپ يا  »

هنوگ ره  زا  ار  وت  ادخ  يا و  هدادن  ماجنا  ار  ادخ  تلاسر  ینکن  غالبا  رگا  هک  نک  غالبا  مدرم  هب  میداد  روتسد  وت  هب  هک  ار  یعوضوم 
« تشاد دهاوخ  ناما  رد  دشاب  وت  هجوتم  هک  يرطخ 

هیآ 72) هدئام ، هروس  )

نیا
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: هک دنک  یم  تلالد  هیآ 

روتـسد ربمغیپ  هب  دوش  یم  عقاو  رطخ  رد  تلاسر  مالـسا و  ساسا  دریگن  ماـجنا  رگا  هک  ار  یمهم  رایـسب  هجوت و  لـباق  عوضوم  ادـخ 
یم ریخأت  هب  ار  نآ  بسانم  تیعقوم  راظتنا  هب  هدیـسرت و  یم  مدرم  ینکـشراک  تفلاخم و  زا  ربمغیپ  هدوب  تیمها  اب  سب  زا  یلو  هداد 
سک چیه  زا  يزرون و  للعت  روتـسد  نیا  ماجنا  رد  دـیاب  هک  هدـش  رداص  يروف  دـکؤم و  رما  ادـخ  بناج  زا  هکنیا  ات  تسا ، هتخادـنا 

ساسا شغیلبت  مدع  زا  هک  دراد  ار  تیمها  نآ  هن  نوناق  دنچ  ای  کی  غیلبت  اریز  هدوبن ، ماکحا  لیبق  زا  دبال  مه  عوضوم  نیا  .یـسارهن 
.تسا هتشاد  یسرت  نیناوق  نایب  زا  مالسا  ربمغیپ  هن  ددرگ و  نوگژاو  مالسا 

لزان بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  هرابرد  مخ  ریدغ  رد  روکذم  ياه  هیآ  هک  دنراد  تلالد  هک  دنتسه  يرابخا  دیؤم  دهاوش ، نئارق و  نیا 
.دنا هدومن  دییأت  ار  نآ  زین  ینس  هعیش و  نیرسفم  زا  يرایسب  تسا و  هتشگ 

: دیوگ یم  يردخ  دیعس  وبا 

ادخ لوسر  لغب  ریز  يدیفس  هک  درک  دنلب  يروط  هب  هتفرگ  ار  وا  ياهوزاب  هدومن  توعد  یلع  يوس  هب  ار  مدرم  مخ  ریدغ  رد  ربمغیپ 
: دش لزان  هیآ  سپس  دش ، نایامن 

انید مالسإلا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا 

: دومرف ربمغیپ  سپ 

«. نم زا  دعب  یلع  تیالو  ادخ و  تیاضر  تمعن و  یمامت  نید و  ندش  لماک  زا  ربکا ، هللا  »

: دومرف سپس 

! ایادخ .دشاب  یم  شرایتخا  بحاص  یلع  متسه ، وا  روما  يدصتم  رایتخا و  بحاص  نم  سک  ره  »

زین وت  درک  اهر  ار  وا  سک  ره  نک و  شیرای  وت  دومن ، يرای  ار  وا  سک  ره  .نک  ینمـشد  شنمـشد  اب  شاب و  تسود  یلع  تسود  اب 
ار وا 
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«. نک اهر 

.تسا هدرک  لقن  هیآ  لوزن  نأش  رد  هصاخ  قرط  زا  ثیدح  هماع و 15  قرط  زا  ثیدح   6 ص 336 ، مارملا ، هیاغ  باتک  رد  ینارحب 

هب طقف  دنتـشگ  سویأم  اج  همه  زا  دندومن و  یمن  يراددوخ  يراک  چیه  زا  نآ  يدوبان  هار  رد  هک  مالـسا  نانمـشد  نخـس : هصالخ 
مِّیَق و یب  مالـسا  تفر ، ایند  زا  یتقو  تسا  ربمغیپ  مالـسا  نابهگن  ظفاح و  نوچ  هک  دندرک  یم  رکف  اهنآ  دندوب ، راودیما  تهج  کی 

ناونع هب  ار  یلع  ربمغیپ  تشگ و  لطاب  نانآ  هشیدـنا  مخ ، ریدـغ  رد  یلو  .دوب  دـهاوخ  یمتح  شیارب  يدوبان  ددرگ و  یم  تسرپرس 
زا هک  ربمغیپ  نامدود  هدهع  هب  يرورـض  نیگنـس و  هفیظو  نیا  مه  یلع  زا  سپ  دومن و  یفرعم  مدرم  هب  مالـسا  يدصتم  تسرپرس و 

.دوب دهاوخ  دنیآ  یم  دوجو  هب  یلع  لسن 

ص 50 64) ص 177 214 و ج 6 ، ج 5 ، یئابطابط ، همالع  داتسا  فیلأت  نازیملا ، ریسفت  هب  دوش  عوجر  رتشیب  حیضوت  يارب  )

«: ریدغ ثیدح  »

هب ار  یلع  يا  هبطخ  يادا  زا  سپ  هدروآ  درگ  ار  نیملـسم  هدومن  فقوت  مخ  ریدغ  رد  عادولا  هجح  زا  تعجارم  زا  دعب  مالـسا  ربمغیپ 
.درک بوصنم  نیملسم  یئاوشیپ  تیالو و 

: دیوگ یم  ءارب 

تـسد سپـس  دندومن  هزیکاپ  ار  ناکم  نآ  داد  روتـسد  میدیـسر  مخ  ریدغ  هب  یتقو  مدوب ، ادخ  لوسر  تمدخ  عادولا  هجح  رفـس  رد 
: دنداد خساپ  متسین ؟ امش  راد  رایتخا  نم  ایآ  دومرف  داد و  رارق  شدوخ  تسار  فرط  هتفرگ  ار  یلع 

.تسا امش  تسد  هب  ام  رایتخا 

: دومرف سپ 

! ایادخ دوب ، دهاوخ  وا  يالوم  یلع  متسه ، وا  رایتخا  بحاص  الوم و  نم  سک  ره  »

«. نک ینمشد  شنمشد  اب  یتسود و  یلع  تسود  اب 

: تفگ یلع  هب  باطخ  نب  رمع  سپ 

نم يالوم  وت  هک  داب  تیاراوگ  ماقم  نیا 
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يدش نینمؤم  مامت  و 

ص 346. ص 208 و ج 7 ، ج 5 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  )

ص 67. لاس 1356 ، هرهاق ، ط  يربط ، فیلأت  یبقعلا ، رئاخذ 

ص 23. ج 2 ، غابص ، نبا  فیلأت  همهملا ، لوصف 

يرجه ص 31. لاس 1369  فجن ، ط  یئاسن ، فیلأت  صئاصخ ،

( تسا هدرک  لقن  هصاخ  زا  قیرط  هماع و 43  زا  قیرط  هب 89  ار  ثیدح  نیا  دننام  ص 79  مارملا ، هیاغ  باتک  رد  ینارحب 

«: هنیفس ثیدح  »

: دومرف ربمغیپ  دیوگ  یم  سابع  نبا 

« تشگ قرغ  دومن  فلخت  سک  ره  تفای و  تاجن  دش  راوس  نآ  رد  سک  ره  هک  تسا  حون  یتشک  لثم  نم  تیب  لها  لثم  »

نیدـلا لالج  فیلأت  ءاـفلخلا  خـیرات  و 84 . ص 150  هرهاـق ، ط  رجح ، نـبا  فیلأـت  هـقرحملا ، قـعاوصلا  ص 20 . یبـقعلا ، رئاـخذ  )
هب ار  روکذم  ثیدح  ص 237  مارملا ، هیاغ  رد  ینارحب  ص 114 . رصم ، ط  یجنلبش ، فیلأت  راصبالا ، رون  باتک  ص 307 . یطویس ،

( تسا هدرک  لقن  هصاخ  زا  قیرط  تفه  هماع و  زا  قیرط  هدزای 

«: نیلقث ثیدح  »

: دومرف هک  هدرک  لقن  ربمغیپ  زا  مقرا  نب  دیز 

ادخ باتک  مراذگ : یم  امش  نیب  رد  ار  نیزو  گرزب و  زیچ  ود  یلو  منک  تباجا  دیاب  هدومن  توعد  شیوخ  يوس  هب  ارم  ادخ  ایوگ  »
نم رب  رثوک  رب  هکنیا  ات  دش  دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  زگره  رما  ود  نآ  دـینک ، یم  راتفر  اهنآ  اب  هنوگچ  هک  دیـشاب  بظاوم  متیب ، لها  و 

« دنوش دراو 

ص 147. هقرحملا ، قعاوصلا  ص 30  صئاصخ ، ص 22  همهملا ، لوصف  ص 16 . یبقعلا ، رئاخذ  ص 209 . ج 5 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  )
( تسا هدش  لقن  هصاخ  زا  ثیدح  هماع و 82  زا  ثیدح   39 مارملا ، هیاغ  رد 

یفلتخم تارابع  رایسب و  ياهدنس  هب  هک  تسا  یعطق  ملسم و  ثیداحا  زا  نیلقث  ثیدح 
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: دوش یم  هدافتسا  مهم  بلطم  دنچ  شلاثما  ثیدح و  نیا  زا  .دنراد  قافتا  فارتعا و  شتحص  هب  هعیش  ینس و  هدش و  تیاور 

دوجو زا  ینامز  چـیه  ینعی  دـنام ، دـنهاوخ  یقاب  تمایق  ات  زین  ربمغیپ  ترتع  دـنام ، یم  یقاب  مدرم  نیب  رد  تمایق  ات  نآرق  هچناـنچ   1
.ددرگ یمن  یلاخ  یقیقح ، ربهر  ماما و 

ناونع هب  ار  شتیب  لها  هدومن و  نیمأت  ار  نیملـسم  ینید  یملع و  تاجایتحا  ماـمت  گرزب ، تناـما  ود  نیا  هلیـسو  هب  مالـسا  ربمغیپ   2
.تسا هتسناد  ربتعم  ار  ناشلامعا  لاوقا و  هدرک  یفرعم  نیملسم  هب  شناد  ملع و  عجرم 

داشرا تحت  زا  ار  شدوخ  دنک و  ضارعا  تیب  لها  مولع  زا  درادن  قح  یناملـسم  چیه  دنوش و  ادج  مه  زا  دیابن  تیب  لها  نآرق و   3
.دیامن نوریب  نانآ  تیاده  و 

یمن عقاو  تلالـض  رد  دـیامن  يوریپ  اهنآ  زا  سک  ره  تسا و  دوجوم  تیب  لها  دزن  رد  مدرم  ینید  تاجایتحا  مزـال و  مولع  عیمج   5
هک دوش  یم  مولعم  هنیرق  نیمه  هطـساو  هب  دـنموصعم و  هابتـشا  اطخ و  زا  تیب  لها  ینعی  ددرگ ، یم  لیان  یقیقح  تداعـس  هب  دوش و 

دنـشاب و لماک  نید ، مولع  تهج  زا  هک  دنـشاب  یم  ینیعم  دارفا  هکلب  تسین  ربمغیپ  دالوا  ناشیوخ و  مامت  ترتع  تیب و  لها  زا  دارم 
هدزای بلاطیبا و  نب  یلع  زا  دنترابع  اهنآ  دنشاب و  هتشاد  يربهر  تیحالص  ات  دشاب  هتشادن  هار  ناشدوجو  تحاس  رد  نایـصع  اطخ و 

: هنومن باب  زا  .تسا  هدش  ریسفت  انعم  نیمه  هب  زین  تایاور  رد  هچنانچ  .دندش  بوصنم  تماما  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  شدنزرف 

؟ دننایک تسا  بجاو  اهنآ  نتشاد  تسود  هک  وت  ناشیوخ  متفگ  مرکا  ربمغیپ  هب  دیوگ  یم  سابع  نبا 

: دومرف

نسح و همطاف و  یلع و  »
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« نیسح

: دومرف ربمغیپ  دیوگ  یم  رباج  ص 311 ) هدوملا ، عیبانی  )

« داد رارق  یلع  بلص  رد  ارم  هیرذ  یلو  داد  رارق  شدوخ  بلص  رد  ار  يربمغیپ  ره  هیرذ  ادخ  »

(. ص 318 هدوملا ، عیبانی  )

: دومرف یم  هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  دیوگ  یم  هملس  ما  قح :» ثیدح  »

« دنوش دراو  نم  رب  رثوک  رب  هکنیا  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  دوب و  دنهاوخ  یلع  اب  زین  نآرق  قح و  دشاب و  یم  نآرق  قح و  اب  یلع  »

( تسا هدش  لقن  هصاخ  زا  ثیدح  هد  هماع و  زا  ثیدح  هدراهچ  اب  نومضم  نیا  ص 539  مارملا ، هیاغ  رد  )

: دومرف یلع  هب  ادخ  لوسر  دیوگ  یم  صاقو  نب  دعس  تلزنم :» ثیدح  »

»؟ دوب دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنیا  زج  یشاب  یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننام  نم  هب  تبسن  وت  هک  یتسین  یضار  ایآ  »

ص 339. ج 7 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  )

ص 21. همهملا ، لوصف  ص 63 . یبقعلا ، رئاخذ 

ص 148 154. یعفاش ، یجنگ  فیلأت  بلاطلا ، هیافک 

ص 177. قعاوص ، ص 19 25 . صئاصخ ،

( تسا لقن  هصاخ  زا  ثیدح  داتفه  هماع و  زا  ثیدح  دص  ص 109 ، مارملا ، هیاغ  رد 

: دومرف نانآ  هب  اذغ  لوانت  زا  سپ  دومن  توعد  اذغ  فرص  يارب  ار  شناشیوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هریشع :» توعد  ثیدح  »

هک هداد  روتـسد  نم  هب  ادخ  .دشاب  هدروآ  شموق  يارب  ما  هدروآ  امـش  يارب  نم  هک  ار  هچنآ  زا  رتهب  هک  مرادـن  غارـس  ار  یـسک  نم  »
»؟ ددرگ امش  نیب  رد  نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  دنک و  کمک  نم  هب  رما  نیا  رد  هک  تسیک  سپ  منک  توعد  شیوس  هب  ار  امش 

.موش یم  امش  رای  ریزو و  نم  تشاد : هضرع  دوب  رتکچوک  همه  زا  هک  لاح  نیع  رد  یلع  یلو  دندرک  توکس  مدرم  مامت 

وا ندرگ  رب  تسد  ربمغیپ  سپ 
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: دومرف هداهن 

.دینک تعاطا  وا  زا  دیاب  تسا ، نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  نیا 

: دنتفگ یم  بلاط  وبا  هب  دندیدنخ و  یم  هدومن  تکرح  اج  زا  تعامج  نآ  سپ 

ینک تعاطا  ترسپ  زا  هک  داد  روتسد  وت  هب  دمحم 

ص 116) ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  )

: دومرف ادخ  لوسر  دیوگ  یم  هفیذح  هلمج  زا  تسا  دایز  ثیداحا  هنوگ  نیا  زا  و 

دیهاوخ تریـصب  اب  ییامنهار  ار  وا  دـیهدب  ماجنا  ار  يراک  نینچ  منک  یمن  نامگ  دـیهدب و  رارق  نم  نیـشناج  هفیلخ و  ار  یلع  رگا  »
« دنک یم  راداو  تسار  هار  هب  ار  امش  هک  تفای 

ص 64. ج 1 ، میعن ، وبا  فیلأت  ءایلوالا ، هلیلح  )

ص 67) لاس 1356 ، فجن ، ط  بلاطلا ، هیافک 

: دومرف ربمغیپ  دیوگ  یم  هیودرم  نبا 

نم تیب  لها  هب  دشاب و  یلع  رادتـسود  نم  زا  دعب  ددرگ ، تشهب  نکاس  دـشاب و  نم  دـننام  شگرم  تایح و  دراد  تسود  سک  ره  »
لضف هک  یناسک  لاح  هب  ادب  سپ  هتشگ  نانآ  بیصن  نم  مهف  ملع و  دنا و  هدش  هدیرفآ  نم  لگ  زا  نم و  ترتع  اهنآ  اریز  دنک ، ادتقا 

« دش دهاوخن  ناشلاح  لماش  زگره  متعافش  دنیامن ، بیذکت  ار  اهنآ 

ص 94) ج 5 ، هدیسر ، پاچ  هب  دمحا  دنسم  هیشاح  رد  هک  لامعلا  زنک  بختنم  )

ص 277. ج 5 ، هیاهنلا ، هیادبلا و   3

ص 133. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش 

ص 217. ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا 

ص 436 ج 2 ، يربط ، فیلأت  كولملا ، لسرلا و  خیرات 

ص 292. ج 2 ، ریثا ، نبا  فیلأت  لماکلا ،  4

ص 54 ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش 
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ص 134 ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   5

ص 137 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   6

ص 311 ج 6 ، هیاهنلا ، هیادبلا و   7

.هیآ 89 ماعنا ، هروس   8

.هیآ 124 هرقب ، هروس   9

.هیآ ایبنا ، هروس   10
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73

: هنومن باب  زا   11

میکح یلعل  انیدل  باتکلا  ما  یف  هنا  نولقعت و  مکلعل  ایبرع  انآرق  هانلعج  انا  نیبملا  باتکلا  و 

: ینعی

«. تسا میکح  یلاع و  ام  دزن  باتکلا  ما  رد  نآرق  نیا  دـینک و  لقعت  دـیاش  میداد  رارق  یبرع  ار  نآرق  ام  نشور ! باـتک  نیا  هب  مسق  »
هیآ 4) فرخز ، هروس  )

مویلا كرـصبف  كءاطغ  کنع  انفـشکف  اذـه  نم  هلفغ  یف  تنک  دـقل  دیهـش  قئاس و  اهعم  سفن  لک  تءاج  و  تاـیآ : نیا  دـننام   12
: ینعی .دیدح 

هدرپ ام  سپ  يدوب ، لفاغ  یگدنز  نیا  زا  وت  دوش ) یم  هتفگ  نانآ  هب  و   ) دـندرگ یم  ثوعبم  تمایق  رد  رومأم  هاوگ و  اب  سوفن  مامت  »
« تسا هدش  نیب  زیت  تا  هدید  نونکا  میتشادرب و  تناگدید  زا  ار  تلفغ 

: ینعی .هبیط  هویح  هنییحنلف  نمؤم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  احلاص  لمع  نم  هیآ 21 ) هروس ق ، )

« یبوخ هزیکاپ و  یگدنز  مینک ، یم  هدنز  ار  وا  ام  دشاب ، نمؤم  دهد و  ماجنا  یکین  لمع  سک  ره  »

.مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرلل  اوبیجتسا هللا و  هیآ 97 ) لحن ، هروس  )

: ینعی

« دینک تباجا  دنک  یم  نات  هدنز  هک  دندرک  توعد  يزیچ  هب  ار  امش  لوسر  ادخ و  هک  یتقو  »

هیآ 24) لافنا ، هروس  )

.ءوس نم  تلمع  ام  ارضحم و  ریخ  نم  تلمع  ام  سفن  لک  دجت  موی 

: ینعی

« دبایب رضاح  هداد  ماجنا  يدب  بوخ و  راک  ره  سک  ره  هک  يزور  »

: ینعی .نیبم  ماما  یف  هانیصحا  ءیش  لک  مهراثآ و  اومدق و  ام  بتکن  یتوملا و  یحن  نحن  انا  هیآ 30 ) نارمع ، لآ  هروس  )

« میا هدرک  اصحا  نیبم  ماما  رد  ار  زیچ  همه  مینک و  یم  تبث  ار  ناشراثآ  لامعا و  مینک و  یم  هدنز  ار  ناگدرم  ام  »
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هیآ 12) سی ، هروس  )

: هنومن باب  زا   13

: دیامرف یم  ربمغیپ  هب  جارعم  ثیدح  رد  لاعتم  دنوادخ 

ثالث همزلا  یئاضرب  لمع  نمف 
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هتببحا و ینبحا ، اذاف  .نیقولخملا  هبحم  یتبحم  یلع  رثؤی  هبحم ال  نایسنلا و  هطلاخی  ارکذ ال  لهجلا و  هطلاخی  ارکش ال  هضرعا  لاصخ 
نیقولخملا و عم  هثیدـح  عطقنی  یتح  راهنلا  رون  لـیلا و  ملظ  یف  هیجاـنا  یقلخ و  هصاـخ  هیلع  یفخا  ـال  یلـالج و  یلا  هبلق  نیع  حـتفا 
قلخلا و هنم  یحتـسی  یتح  ایحلا  هسبلأ  یقلخ و  نع  هترتس  نیذـلا  رـسلا  هفرعأ  یتکئالم و  مالک  یمالک و  هعمـسأ  مهعم و  هتـسلاجم 

یف سانلا  یلع  رمی  ام  هفرعا  ران و  ـال  هنج و  نم  ائیـش  هیلع  یفخا  ـال  اریـصب و  اـیعاو و  هبلق  لـعجا  هل و  اروفغم  ضرـالا  یلع  یـشمی 
« هدشلا لوهلا و  نم  همایقلا 

نب هثراح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لبقتـسا  لاق  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبا  نع  ( » ص 9 ج 17 ، یناپمک ، پاچ  راونالا ، راـحب  )
: هل لاقف  يراصنالا  نامعنلا  نب  کلام 

: لاقف کلام ؟ نب  هثراح  ای  تنا  فیک 

ترهـساف ایندلا  نع  یـسفن  تفرع  هللا  لوسر  ای  لاقف  کلوق ؟ هقیقح  امف  هقیقح  ءییـش  لکل  هللا  لوسر  لاقف  اقح  نمؤم  هللا  لوسر  ای 
ینأک هنجلا و  یف  نوروازتی  هنجلا  لها  یلا  رظنا  ینأک  باسحلل و  عضو  دـق  یبر و  شرع  یلا  رظنا  ینأـکف  يرجا  وه  تأـمظا  یلیل و 

: هللا لوسر  لاقف  رانلا  یف  لها  اوع  عمسا 

« هبلق هللارون  دبع 

ص 33) موس ، ءزج  ضیف ، فیلأت  یفاو ، )

: ینعی تاریخلا  لعف  مهیلا  انیحوا  انرماب و  نودهی  همئا  مهانلعج  14 و 

« میدرک یحو  اهنآ  هب  ار  کین  ياهراک  ماجنا  دننک و  تیاده  ار  مدرم  ام  رما  هلیسو  هب  هک  میداد  رارق  ماما  ار  اهنآ  ام  »

: ینعی اوربص  امل  انرماب  نودهی  همئا  مهنم  انلعج  و  هیآ 73 ) ءایبنا ، هروس  )

میداد رارق  ماما  ار  اهنآ  زا  یضعب  ام  »
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« دندرک ربص  نانآ  اریز  دننک ، تیاده  ام  رما  هلیسو  هب  ار  مدرم  ات 

تیاده و عون  کی  ياراد  يرهاظ ، تیاده  داشرا و  رب  هوالع  ماما ، هک  دوش  یم  هدافتسا  تایآ  هنوگ  نیا  زا  هیآ 34 ) هدجس ، هروس  )
مدرم هتـسیاش  بولق  رد  شتاذ ، نطاب  تینارون و  تقیقح و  هلیـسو  هب  دشاب و  یم  درجت  رما و  ملاع  خنـس  زا  هک  تسا  يونعم  هبذـج 

( دوش تقد   ) دنک یم  بذج  تیاغ ، لامک و  هبترم  يوس  هب  ار  اهنآ  دیامن و  یم  فرصت  ریثأت و 

: هنومن باب  زا   15

: لوقی هللا  لوسر  تعمس  لاق  هرمس  نب  رباج  نع  »

: لاق هفیلخ  رشع  ینثا  یلا  ازیزع  نیدلا  اذه  لازی  ال 

؟ لاق ام  هبا ، ای  یبال : تلق  هیفخ ، هملک  لاق  مث  اوجض  سانلا و  ربکف 

: لاق

« شیرق نم  مهلک 

ناملـس نع  ( » نومـضم نیمه  هب  بیرق  رگید  ثیدح  نیدـنچ  ص 92 و  ج 5 ، دمحا ، دنـسم  ص 207 . ج 2 ، دوواد ، یبا  حیحـص  )
: لاق یسرافلا 

: لوقی هاف و  لبقی  هینیع و  لبقی  وه  هیذخف و  یلع  نیسحلا  اذاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  تلخد 

« مهمئاق مهعسات  هعست ، ججح  وبا  تنا  هجح و  نبا  هجح  تنا  ماما و  نبا  ماما  تنا  دیس و  نبا  دیس  تنا 

ص 308) متفه ، پاچ  يزودنق ، میهاربا  نب  نامیلس  فیلأت  هدوملا ، عیبانی  )

.ینیما ریدغلا ، .ر ك :  16

.ینارحب مشاه  دیس  مارملا ، هیاغ 

.یلماع رح  نسح  نب  دمحم  هادهلا ، تابثا 

.يربط هللا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ 

.یمزراوخ بقانم ،

.يزوج نبا  طبس  صاوخلا ، هرکذت 
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.یفنح میهاربا  نامیلس  هدوملا ، عیبانی 

.غابص نبا  همهملا ، لوصف 

.يربط ریرج  نب  دمحم  همامالا ، لئالد 

.يوسوم نیدلا  فرش  داهتجالا ، صنلا و 

ج 1. ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، لوصا 

.دیفم داشرالا ،

یشهوژپ ریدغ 

مخ ریدغ  رد  مالسا  یسایس  ماظن  نییبت 

همدقم

یبحاص داوجدمحم  هرامش 2  رثوک  هلجم  ذخأم :

یلیاسم نیرت  هدمع  نیرتمهم و  زا  یمالسا  تما  يربهر  يارب  ینیشناج  نییعت 
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.درک غالبا  شیوخ  ناهارمه  هب  عادولا ، هجح  زا  تشگزاب  ماگنه  تایح ، لاس  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دوب 

یعیبط هغدغد  زا  یکاح  تسناوت  یم  نآ ، هبنج  زا  رظن  فرـص  یلو  تفرگ ، تروص  دـنوادخ  نامرف  هب  یمومع ، مالعا  نیا  هچ  رگا 
يالقع تاراظتنا  زا  و  دوب ، ریذپان  بانتجا  یعامتجا  ترورض  کی  مادقا  نیا  دشاب ، تما  هدنیآ  هب  تبـسن  بتکم  راذگناینب  رامعم و 

یب هعماج  هک  تسناد  یم  وا  .دـیزرو  یمن  تلفغ  مهم  نآ  زا  شیوخ  تایح  نامز  رد  یتح  ترـضح  نآ  دـمآ و  یم  رامـش  هب  ملاـع 
يارب تقو  ره  اذـل  .تسا  ناـبلط  تصرف  موـجه  یگتـسسگ و  فـالتخا ، ضرعم  رد  هظحل  ره  هک  ناـپوچ  یب  همر  دـننام  تـسرپرس 
شیپ رد  يدبا  يرفـس  هک  یماگنه  سپ  تشاذگ ؛ یمن  او  هفیلخ  ریما و  نودب  ار  رهـش  دـش ، یم  جراخ  هنیدـم  زا  يا  هوزغ  ای  گنج 

(1  ) .دراذگاو دوخ  لاح  هب  ار  تما  دوب  نکمم  هنوگچ  تشاد ، ور 

نایاپ هب  ار  شیوخ  تلاسر  ات  دیـشوک  باحـصا ، ناگرزب  زا  یعمج  نایم  رد  زاجح  هدـیتفت  نابایب  نازوس  باتفآ  ریز  رد  هک  دوب  نیا 
رب هک  دوب  یمالک  نیرخآ  هیآ 67 ، هژیو  هب  هدئام ، هروس  هک  دنرواب  نیا  رب  تنس  لها  نادنمشناد  زا  يرامش  هعیـش و  ياملع  .دناسر 

.دش لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

مخ و ریدغ  رد  عادولاهجح  لامعا  ندش  مامت  زا  سپ  هجح ، يذ  مهدجه  زور  رد  روبزم  هیآ  هک  دندقتعم  مالسا  ياملع  زا  يرایـسب 
هیلع یلع  باصتنا  ار  هیآ  نیا  لوزن  نأش  اـهنآ  تسا  هدـش  لزاـن  دـنک ، یفرعم  دوخ  هفیلخ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ربماـیپ  هکنآ  زا  لـبق 

(2  ) .دنناد یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ینیشناج  هب  مالسلا 

كوبت يوس  هب  تکرح  ماگنه  زاب  و 
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب 

نم زا  سپ  هکنیا  زج  تسا ، یسوم  هب  نوراه  تبسن  دننام  نم  هب  وت  تبـسن  يدعب ؛ یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا 
.دوب دهاوخن  يربمایپ 

سپ تایح و  نامز  رد  ینیـشناج  ناگمه و  رب  يرترب  یتسود ، رد  صاصتخا  ترازو ، ماقم  نخـس  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
(3  ) .دهد یم  یهاوگ  نوراه  دراوم  نیا  همه  ققحت  هب  میرک  نآرق  اریز  .درک  تباث  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  شتافو  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگن  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ياهیگژیو 

تیاصو ماقم  نارگید و  رب  وا  تازایتما  ترضح ، نآ  لیاضف  مالـسلا ، هیلع  یلع  يونعم  تیعقوم  هب  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: دیامرف یم  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف شرتخد  هب  يدنلب  راتفگ  رد  راوگرزب  نآ  .تسا  هدیزرو  دیکأت  شتثارو  و 

! همطاف يا 

؟ تسا ناگمه  زا  رتشیب  ششناد  نارگید و  زا  رتشیپ  شمالسا  هک  مدروآرد  یسک  يرسمه  هب  ار  وت  نم  یتسین  دونشخ  ایآ 

هجوت اهنآ  هب  هرابود  داد ؛ رارق  ربمغیپ  ار  وا  دـیزگرب و  ار  تردـپ  ناشیا  نایم  زا  دومرف ، هجوت  نیمز  لها  هب  یلاـعت  يادـخ  یتسار  هب 
: دومرف یحو  نم  هب  یلاعت  يادخ  داد ؛ رارق  یصو  ار  وا  دیزگرب و  ار  ترهوش  ناشیا  زا  دومرف ،

، نیرتـگرزب يرـسمه  هب  ار  وت  وـت ، تشادـگرزب  رطاـخ  هب  دـنوادخ  هک  یناد  یمن  اـیآ  همطاـف ، يا  .مروآرد  وا  جاودزا  هب  ار  وـت  هک 
نانخـس نیا  زا  مالـسلا  اهیلع  همطاف  دروآرد ؟ درک ، راـیتخا  مالـسا  نارگید  زا  شیپ  هک  یـسک  نادرم ، نیرتدنمـشناد  نیرتراـبدرب و 

: دومرف وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  دش ، هتفکش  نادنخ و 

: هدشن هداد  ناگدنیآ  ناینیشیپ و  زا  کی  چیه  هب  نآ  دننام  هک  تسا  تلیضف  تشه  یلع  يارب  یتسار  هب  همطاف ، يا 
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وا رـسمه  یتـشهب ، ناـنز  يوناـب  هک  وت ، تسین ؛ نآ  ياراد  سک  چـیه  هک  تسا  یتلیـضف  نیا  تسا و  نم  ردارب  ترخآ  اـیند و  رد  وا 
یـسک بلاط ]  یبا  نب  رفعج   ] شردارب دنیوا ؛ نادنزرف  دـننم ، ناگدازدـنزرف  هک  نیـسح ]  نسح و   ] تمحر هداز  هجیتن و  ود  یتسه ؛

وا تسوا ؛ دزن  نیرخآ  نیلوا و  ملع  دـنک ؛ یم  زاورپ  دـهاوخ  اـجک  ره  ناگتـشرف  اـب  هدـش و  شیارآ  تشهب  رد  لاـب  ود  اـب  هک  تسا 
ثراو نم و  یصو  وا  دنک و  یم  رادید  نم  اب  گرم  ماگنه  هک  تسا  یـسک  نیرخآ  وا  دروآ ؛ نامیا  نم  هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن 

.تسایصوا همه 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زاب  و 

ياراد سک  چیه  هک  يوش  یم  زوریپ  نارگید  رب  تلیضف  تلـصخ و  تفه  ببـس  هب  وت  دننک و  یم  راکیپ  همـصاخم و  وت  اب  یلع ، ای 
:. تسین تلصخ  تفه  نآ 

.یناگدنروآ نامیا  نیتسخن  وت   1

.يرترب رتگرزب و  ناگمه  زا  نید  نانمشد  اب  داهج  راکیپ و  رد   2

.؛ یتسه ادخ  ياهزور  هب  ناشیا  نیرتاناد   3

.؛ ییاهنآ نیرترادیاپ  نیرتافو و  اب  ادخ  اب  نامیپ  رد   4

.؛ ینارگید زا  رتنابرهم  مدرم  اب   5

.؛ يراد يرترب  نارگید  رب  تاواسم  تیاعر  رطاخ  هب  لاملا  تیب  میسقت  رد   6

(4  ) .يرتگرزب رترب و  ناگمه  زا  ادخ  دزن  رد  اهتیزم  اهتلیضف و  رد   7

ياهباتک عوضوم  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  هدش  رداص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یلع  بقانم  لیاضف و  هرابرد ي  هک  یثیداحا 
.دجنگ یمن  لمجم  نیا  رد  هدیدرگ و  يرایسب 

: دیآ یم  تسد  هب  نینچ  فلتخم  لحارم  رد  ثیداحا  نیا  عومجم  زا  لاح  ره  هب 

نآرق صن  هب  هک  تثعب ، ياهزور  نیتسخن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   1

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 485 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف نانآ  هب  احیرص  دنک ، توعد  ادخ  نید  هب  ار  دوخ  رتکیدزن  ناشیوخ  تفای  تیرومأم 

.تسا نم  یصو  نیشناج و  ریزو ، دریگ ، یشیپ  نارگید  زا  نم  توعد  تباجا  رد  هک  امش  زا  کی  ره 

.تفریذپ ار  مالسا  تفرگ و  تقبس  نارگید  زا  مالسلا  هیلع  یلع 

.تخاس دوخ  نیشناج  ریزو و  ار  وا  دومرف و  لوبق  وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: دنک یم  وگزاب  هنوگ  نیا  ار  دادیور  نیا  دوخ  مالسلا  هیلع  یلع 

: مدرک ضرع  مدوب ، رتکچوک  همه  زا  نم 

: دومرف هتشاذگ ، نم  ندرگ  هب  ار  شتسد  ربمغیپ  موش ، یم  وت  ریزو  نم 

: دنتفگ یم  بلاطوبا  هب  دندیدنخ و  یم  مدرم  .دینک  تعاطا  وا  زا  تسا ، نم  نیشناج  یصو و  ردارب ، صخش  نیا 

(5 ! ) ینک تعاطا  ترسپ  زا  هک  درک  رما  ار  وت 

: دومرف حیرصت  ررکم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   2

اب دـهد  ماجنا  هک  يراک  ره  دـیوگب و  هک  ینخـس  ره  تسا ، نوصم  هاـنگ  اـطخ و  زا  دوخ  رادرک  راـتفگ و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک 
.تسا مالسا  عیارش  فراعم و  هب  مدرم  نیرتاناد  دراد و  تقباطم  ینید  توعد 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک ، دنا  هدرک  لقن  هصاخ  هماع و  نایوار 

(6  ) .دش دنهاوخن  ادج  مه  زا  تمایق  ات  تسوا و  اب  هشیمه  نآرق  قح و  تسا و  نآرق  قح و  اب  هشیمه  یلع 

ناهاگنابـش رد  ربمایپ  رتسب  رد  وا  ندیباوخ  دینادرگ ، زاتمم  هراومه  هباحـص  رگید  زا  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  تامدخ  اهتدهاجم و   3
.دوب ناگمه  دزنابز  ربیخ  قدنخ و  دحا ، ردب ، رد  وا  تاحوتف  ترجه و 

دوـخ دـننام  ار  وا  درک و  یفرعم  بصن و  مدرم  هماـع  تیـالو  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مـخ  ریدـغ  رد   4
.داد رارق  نانمؤم  تسرپرس 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 486 

http://www.ghaemiyeh.com


(7)

یسایس تاعزانم  ربمایپ و  تلحر 

مهم یمایپ  اما  تسا ، نیرفآ  هعجاف  زیگنا و  فسا  يرما  تفالخ  يدصت  يارب  باحـصا  راد  هنماد  تاعزانم  ربمایپ و  تلحر  دـنچ  ره 
ربمایپ هباحـص  هک  يزاین  تسا ؛ یمالـسا  هعماج  ياهزاین  نیرت  یهیدـب  نیرت و  نشور  زا  تموکح  يربهر و  هلأسم  هکنیا  نآ  دراد و 

فالتخا دروم  نآ  نییعت  هویـش  قادصم و  اهنت  تشادن و  اور  دـیدرت  نآ  موزل  رد  سک  چـیه  دـندرک ، مایق  نآ  ققحت  يارب  ادـصکی 
هتفرگ تروص  صن  بجوم  هب  اهنت  هن  ربماـیپ ، يوس  زا  تفـالخ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  باـصتنا  هک  دـندوب  دـقتعم  نایعیـش  .دـش  عقاو 

نیرتـکچوک هراـبرد ي  يربـهر  هک  دریذـپب  دـناوت  یمن  لـقع  اریز  تسین ؛ يزیرگ  نآ  شریذـپ  زا  مه  یلقع  تهج  زا  هـکلب  تـسا ،
.دراذگ یقاب  توکس  ماهبا و  هدرپ  رد  ار  هعماج  هلأسم  نیرتمهم  اما  دیوگب  نخس  شیوخ  ناوریپ  اب  یعامتجا  يدرف و  لیاسم 

یـسک رگا  اصوصخ  دـنناد ، یم  هجو  یب  ار  فالخ  عوضوم  رد  تما  عامجا  ای  تیرثکا و  يأر  هب  کسمت  ياـعدا  نایعیـش  نینچمه 
تما رما  يراذگاو  ای  تیرثکا و  يأر  هب  عاجرا  اریز  دزاس ؛ دنتـسم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رادرک  راتفگ و  هب  ار  نآ  دـهاوخب 

.دسر یمن  رظن  هب  هتسیاش  يرما  دیوگ  یمن  نخس  یحو  زج  هک  یسک  يوس  زا  دقع » لح و   » لها هب 

دوب راک  رد  یمومع  يریگ  يأر  هن  هکنیا  يارب  دـقع ، لح و  لها  باختنا  هن  دوب ، تیرثکا  يأر  هن  داتفا ، قافتا  هفیقـس  رد  هچنآ  هتبلا 
ادخ لوسر  گرزب  هباحـص  زا  يرایـسب  هکنآ  هژیو  هب  دندمآ ، یم  رامـش  هب  دقع  لح و  لها  همه  دـندرک  نییعت  هفیلخ  هک  اهنآ  هن  و 

باختنا نیا  رد  رامع  دادقم و  رذوبا ، ناملس ، ریبز ، سابع ، نبا  دننام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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دوبن و یمومع  هدرتسگ و  یحطـس  رد  دش  ماجنا  هک  یتعیب  یتح  دنناد  یم  همه  .دـندوب  فلاخم  نآ  اب  تدـش  هب  دنتـشادن و  روضح 
: تفگ یم  دوب ، تفالخ  نیا  راذگناینب  دوخ  هکنآ  اب  مود ، هفیلخ  ( 8  ) .تشاد صاصتخا  لیابق  نارس  نیذفنتم و  زا  دنچ  ینت  هب  اهنت 

(9 «. ) دوب دهاوخ  لطاب  دنک  یتعیب  نینچ  سک  ره  تسین و  تعیب  هتسیاش  دوش  لسوتم  یقیرط  نینچ  هب  سک  ره  »

هب ار  رمع  امـسر  لوا  هفیلخ  دـعب ، ینایلاس  هکلب  دـندنامن ، رادافو  دـندرک  لمع  عادـبا و  دوخ  هک  هویـش  ناـمه  هب  یتح  هفیقـس  لـها 
.دیزگرب دوخ  ینیشناج 

زیاج رگا  دوبن و  اور  ربمایپ  رب  ارچ  تسا ، زیاـج  يرما  نیـشناج  نییعت  رگا  دـمآ : دـیدپ  یـشسرپ  نینچ  لوا ، هفیلخ  لـمع  نیا  یپ  رد 
؟ دیزای تسد  نادب  هفیلخ  ارچ  تسین ،

: نوچ یتایآ  دافم  زا  هدافتسا  اب  ربمایپ  هباحص  زا  يرایسب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  يربهر  ماظن 

.نونقوی انتایاب  اوناک  انرماب و  نودهی  همئا  انلعج  و 

 … اوربص امل  انرمأب  نودهی  همئا  انلعج  و 

(10  ) .اماما سانلل  کلعاج  ینا  لاق  و … 

هللا یلص  ربمایپ  هلیـسو  هب  ادخ و  يوس  زا  دیاب  هعماج  ياوشیپ  ماما و  هک  دندش  رواب  نیا  رب  ربمایپ  لعف  لوق و  هب  دانتـسا  اب  نینچمه  و 
كاـپ و ینادـناخ  رد  دـشاب و  هتـساریپ  یببــس  یقلخ و  یقلخ و  صقن  بـیع و  ره  زا  موـصعم و  هدـش ، نـیعم  یفرعم و  هـلآ  هـیلع و 

روما هرادا  دریگ و  یم  رب  رد  ار  یقالخا  يرکف ، یسایس ، يربهر  ماما » : » نایعیـش صاخ  فرع  رد  نیاربانب  .دشاب  هتفای  دلوت  نمادکاپ 
املسم یصخش  نینچ  ( 11  ) .دور یم  راظتنا  وا  زا  یقالخا  هیکزت  هیفـصت و  ینید و  شزومآ  يرکف و  داشرا  ییاـمنهار و  یعاـمتجا ،

لیاذر زا  دیاب 
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.دشاب ناگمه  دمآرس  یلاعتم  تافص  ریاس  يرابدرب و  شنیب و  شناد و  رد  هتسارآ و  لیاضف  هب  هتسراو ، یقالخا 

(12 « ) ملحلاب موسوملا  ملعلاب ، صوصخملا  بویعلا ، نع  ءاربملا  بونذلا ، نم  رهطملا  مامالا  »

ماظن نودب  تلم ، ندروآ  راجنه  هب  هک  تسا  نشور  اما  دوش ، یم  راد  هدهع  ار  تما  تیادـه  داشرا و  هک  اهیگژیو  نیا  هیاس  رد  ماما 
: دنا هتسناد  ایند » نید و  ماظن   » ار تماما  ورنیا  زا  .تسین  نکمم  زگره  دنمورین ، تیریدم  همانرب و  و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  ام  ياوشیپ  نیمتشه 

؛ نیرفاکلا راوب  نیقفانملا و  ظیغ  نیملسملا ، زع  نیدلا ، ماظن  مامالا  نا 

.تسا نیرفاک  يدوبان  نیقفانم و  مشخ  نید ، ماظن  ییاپرب  ببس  ماما 

نامرآ نینچ  هیاس  رد  اهنآ  دـنک و  تموکح  یمالـسا  هعماج  رب  یـسک  نینچ  هک  دوب  نیا  ربمایپ  تیب  لـها  بتکم  نارادـفرط  ناـمرآ 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يدرولا  یلع  رتکد  یقارع  فورعم  رکفتم  .دنا  هدیروش  رگمتس  دساف و  نیطالس  رب  هراومه  يدنلب 

، تمـصع لصا  ینعی  هدـیقع  نیا  دـنناد و  یم  یعامتجا ) یـسایس و  یقالخا و  داسف  زا  هتـساریپ   ) هاـنگ زا  موصعم  ار  دوخ  همئا  هعیش 
نیطالـس و افلخ ، ياـه  يراـکهابت  اـه و  يرگمتـس  زا  يداـقتنا  میقتـسم  ریغ  اریز  تشاد ؛ یپ  رد  یگرتس  یلمع  یعاـمتجا و  جـیاتن 

دروم ار  نایاورنامرف  ناراکمتـس و  گرزب  ناهانگ  دوخ ، همئا  تمـصع  اب  دـنراد ، تمـصع  هب  داـقتعا  هک  نایعیـش ، .دوب  نادـنمتردق 
ره دننام  عیـشت ، .دنتـشاذگ  یم  نانآ  ربارب  رد  ینمادـکاپ  تمـصع و  رایع  مامت  هنومن  ناونع  هب  ار  دوخ  همئا  دـنداد و  یم  رارق  هلمح 

ناهاگآ و ان  دـنک و  یم  وجتـسج  تموکح  ناـمزاس  رد  ار  هعماـج  يراـگزور  هایـس  يزور و  هاـبت  داـسف و  هشیر  یبـالقنا ، کلـسم 
اهنآ هشیمه  دنراد  تماما  هرابرد ي  نایعیش  هک  يداقتعا  .دسانش  یمن  رصقم  لوؤسم و  ار  هاگآان ) لفاغ و  هدوت   ) اه هتفایان  تخانش 
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.تسا نامرف  رگدادـیب  شیک و  متـس  هعیـش  رظن  زا  یمتـسیس ؛ ره  رد  یتموکح  ره  اریز  تسا ؛ هتـشاداو  اـهتموکح  دـض  رب  ماـیق  هب  ار 
.دنک هرادا  ار  نآ  یلع  لآ  زا  موصعم  یماما  هک  دنراد  تیاضر  نآ  زا  دنناد و  یم  قح  رب  ار  یتموکح  اهنت  نایعیش 

هقدنز و هب  یهاگ  ار  هعیش  هک  دوب  ساسا  نیا  رب  هدش و  تردق  نابحاص  نایعیش و  نایم  ینمشد  ماکحتسا  ماود و  بجوم  هدیقع  نیا 
رب يا  هرود  دوب و  تلود  نید و  راکنا ) در و   ) ضفر زا  ترابع  نآ ، ینمض  یحیولت و  ینعم  ندوب ، یضفار  .دنتخاس  یم  مهتم  داحلا 

ياه هناشن  دنوش و  مهتم  ضفر  ای  عیـشت  هب  هک  دوب  نآ  زا  رتهب  دندش ، یم  مهتم  داحلا  ای  رفک  ای  هقدنز  هب  رگا  هک  تشذـگ  نیملـسم 
(13  ) .تسا هدنام  ياج  رب  زورما  ات  نآ 

رد يربهر  نیا  رـصح  ربمایپ و  ادـخ و  بناـج  زا  يربهر  تماـما و  صیـصنت  ترورـض  هشیدـنا  نینچمه  تمـصع و  لـصا  تقیقحب 
نابحاص افلخ و  هیلع  هعماج  یبالقنا  فلاخم و  ياههورگ  يونعم  هزرابم  یـسایس و  تمواـقم  مچرپ  يرکف و  شفرد  یلع ، نادـناخ 

.دوب یعامتجا  یسایس و  تازایتما 

تماما نایعدم  بناج  زا  نایعاد  هک  دش  یم  زاغآ  اجنآ  زا  بلغا  اهتضهن  هک  دریذپ  یم  زین  یـسور ، خروم  ققحم و  سلتراب ،»  » یتح
، دندوب دامتعا  دروم  هک  یناسک  هب  هنایفخم  دـندش و  یم  رهاظ  ریاشع  لیابق و  نایم  اهاتـسور و  رد  ناوریپ  نتخاس  لکـشتم  دـصق  هب 

روهظ مالسلا  هیلع  یلع  دالوا  زا  یعقاو  نینمؤملاریما  تسا و  ناطیش  زا  نایسابع  ای  نایوما و  تموکح  تردق و  هک  دندرک  یم  نیقلت 
(14  ) .تسا هدش  رپ  متس  روج و  زا  هکنانچ  درک ، دنهاوخ  رپ  لدع  طسق و  زا  ار  نیمز  هدرک ،

، نامعن یضاق  شرازگ  هب 
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نادـنزرف يربهر  هب  شبنج  هن  دـص و  رگید  طاقن  ير و  سراف ، ناسارخ ، تاره ، ناهفـصا ، رد  يدالیم  مهن  اـت  متـشه  نرق  لوط  رد 
دنسم اهنآ و  دزن  تلاسر  رارـسا  جنگ  دیلک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یقیقح » ملع   » هک دندوب  یعدم  اهنآ  همه  دش و  اپ  رب  یلع 

(15 «. ) تساهنآ قح  تفالخ 

یمالـسا ماکحا  زا  يرایـسب  يارجا  الوا  اریز  تسین ؛ ینید  ماظن  ندش  لیطعت  يانعم  هب  زگره  موصعم  ماما  تبیغ  هک  تسناد  دیاب  اما 
رد .تسین  نکمم  نید  تیمکاح  تردـق و  زا  يرادروخرب  نودـب  نیملـسم  مالـسا و  نایک  ظفح  ایناث  تسا و  ماظن  دوجو  رب  فقوتم 

مالـسلا هیلع  موصعم  ماما  هب  نارگید  زا  اهکالم  رگید  تلادع و  ملع و  رظن  زا  هک  تسا  یـسک  هدـهع  هب  تیلوؤسم  نیا  تبیغ  رـصع 
.دشاب رتکیدزن 

اهتشون یپ 

ص 39 يدیعس ، اضرمالغ  دیس  همجرت  رفظم ، اضردمحم  هتشون  هفیقس » يارجام   » باتک هب  دوش  عوجر  رتشیب  یهاگآ  يارب   1

.هیآ 67 هدئام ، هروس   2

.هداز مظان  رغصا  یلع  دیس  فیلأت  تماما » یلجت   » و ثیدح » نآرق و  رد  یلع   » ياهباتک هب  دوش  عوجر  رتشیب  یهاگآ  يارب   3

ص 32 ج 1 ، داشرا ،  4

ص 63 ج 2 ، يربط ،  5

ص 539 مارملا ، هیاغ   6

نیـسحلادبع ریدغلا ،  » و يدنه » نیـسح  دماحریم  راونالا ، تاقبع   » باتک ود  هب  دوش  عوجر  ریدـغ ، ثیدـح  عبانم  زا  یهاگآ  يارب   7
« .ینیما

ص 103 و 106 .یبوقعی ج 2 ، خیرات   8

ص 307 و 352 .بهذلا ج 2 ، جورم 

ص 2326 ج 3 ، لامعلازنک ،  9

هیآ 24 هدجس ،  10

هیآ 73 ءایبنا ،

.هیآ 124 هرقب ،
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ص 70 و 71 يا ، هنماخ  هللا  تیآ  قداص ، ياوشیپ   11

ص 387 ج 1 ، یفاک ، لوصا   12

.تسا هدمآ  زین  لوقعلا  فحت  رابخالا و  نویع  رد  ثیدح  نیا 

ص 302 و 303 نیطالسلا ، ظاعو   13

14
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، باتک نامه   76 ص 1515 . سلتراب ، نایلیعامسا ، ورسخرصان و 

10 ص 8 . ناعتسم ، اضردیمح  ینیئان ، هاگدید  زا  یمالسا  تموکح  باتک  هب  دیرگنب  زین  و 

تاصخشم

[ هلجم دنیایپ  ] ریدغ مایپ  همانشهوژپ  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1388 ریدغ ،] مایپ  یگنهرف  یشهوژپ - داینب  : ] مرهج رشن : تاصخشم 

X 658-2008 اپاش :

زییاپ 1388.  14 هرامش ساسارب  یسیون  تسرهف  تشاددای :

ریدغ مایپ  یگنهرف  یشهوژپ - داینب  زایتما : بحاص  تشاددای :

شیدنا رود  یلع  لوئسم : ریدم 

یتشهب دمحا  ریبدرس :

یلصف تشاددای :

نآ لامعا  ریدغ و  دیع 

یمالسا دیع  نیرت  هوکشرپ  نیرترب و  ریدغ  دیع 

همدقم

ینیوزق مظاک  دمحم  دیس  تداهش ص 407  ات  تدالو  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ره هاگآ ، هدـنز و  ياه  ندـمت  اه و  هعماج  هاگ  رظن  رد  ینید  نیرفآ  طاشن  شخب و  يداش  ياهدـیع  یلم و  زاس  تشونرـس  ياهزور 
ياهزور نیا  زا  کی  ره  شقن  بسانت  هب  هاگآ  زرودرخ و  دنمدرخ و  مدرم  تسا و  يا  هژیو  شزرا  تیمها و  هوکـش و  ياراد  مادـک 

یبهذـم و مسر  هار و  ساسا  رب  زابرید  زا  مدرم ، هعماج و  نآ  یعامتجا  يونعم و  دـشر  يدازآ و  يراگتـسر و  تاجن و  رد  یخیراـت 
ای و  ریدغ »  » رابهوکش زور  دنراد و  یم  یمارگ  ار  اهنآ  ندیسر  ارف  دنهد و  یم  اهب  اهدیع  اهزور و  نادب  يا  هقطنم  ای  یمدرم و  یلم ،

فـصو تیمها  شزرا و  زا  ناناملـسم  نایارگدیحوت و  تلاسر و  یحو و  نادناخ  زین  شربمایپ و  ادخ و  رظن  رد  زابرید  زا  ریدغ  دیع 
.دنرگن یم  ینید  یبهذم و  دیع  نیرت  هوکش  رپ  نیرترب و  ار  نآ  دنهد و  یم  اهب  تخس  نآ  هب  هرامه  هدوب و  رو  هرهب  يریذپان 

؟ ارچ گرزب  زور  نیا  يارب  تمظع  هوکش و  همه  نیا 
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لادـم شروآ  مایپ  وا ، نامرف  هب  زاس  تشونرـس  زور  نیا  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  گرزب  زور  نیا  تیمها  یتسه  راگدـیرفآ  رظن  زا 
ار وا  داهن و  وا  زارفرس  رس  رب  ار  تفالخ  يونعم  جات  دناشن و  مالسلا  هیلع  یلع  هنیس  رب  ار  نیتسار  يربهر  ییاوشیپ و  راختفا  هوکش و 

نید و راد  هتشررس  ماما و  ریما و  ناونع  هب 
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تینهت کیربت و  نیرت  مرگ  میلست  نمض  دمآ و  دومرف  شروآ  مایپ  هب  وا  مایپ  اب  یحو  هتـشرف  روظنم  نیمه  هب  دیزگرب و  مدرم  يایند 
: هک دروآ  ار  هیآ  نیا  ارگدیحوت  مدرم  ربمایپ و  هب  ادخ 

! مدرم يا  ناه 

مدیزگرب هنادواج  نییآ  ناونع  هب  امش  يارب  ار  مالسا  مدینادرگ و  مامت  امش  رب  ار  نتشیوخ  تمعن  لماک و  ناتیارب  ار  امش  نید  زورما 
…

(. 1  … ) انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هاگدید  زا 

: هک تسا  ییاجنآ  ات  هوکش  رپ  زور  نیا  تیمها  ربمایپ  رظن  زا  و 

: هک تسا  هدروآ  يردخ » دیعس  وبا   » زا و  لبنح » نب  دمحا   » زا یفطصملا » فرش  ، » شیوخ باتک  رد  دیعس » وبا  ظفاح  »

: دومرف یم  ریدغ  دیع  زور  رد  گرزب  ياوشیپ  نآ 

! مدرم يا  ناه 

مه تشاد و  ینازرا  نم  هب  ار  تلاسر  گرزب  تمعن  مه  گرزب ، زور  نیا  رد  رهم  رپ  يادـخ  هک  ارچ  دـییوگب ، کیربت  نم  هب  کنیا 
.منادناخ هب  ار  نیتسار  تماما  يالاو  ماقم 

: ریدغلا موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لاق  هنا  »

« همامإلاب یتیب  لها  صخ  هوبنلاب و  ینصخ  یلاعت  هللا  نا  ینوئنه ،

حیرـصت دنتفگ و  کیربت  اه  ییالاو  ریما  هب  دـندمآ و  شیپ  رکبوبا »  » و رمع »  » هلمج زا  ربمایپ ، نارای  هک  دوب  اتـسار  نیا  رد  تسرد  و 
: هک دندرک 

! یلع يا  تیارب  تسابیز  هوکش و  رپ  ردقچ  تلاح ، هب  اشوخ 

! نانمؤم ریما  يا  ناه 

دنلب ماقم  نیا  هب  ار  وت  شربمایپ  ادخ و  يا و  هدش  ینامیا  اب  ارگدیحوت و  درم  نز و  ره  ام و  راد  هتـشررس  الوم و  کنیا  هک  داب  اراوگ 
 … دنا هدیزگرب  هوکش  رپ  و 

: هلوقب ایلع  یئنهی  رمع  «و 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 495 

http://www.ghaemiyeh.com


« هنمؤم نمؤم و  لک  یلوم  يالوم و  تحبصا  کل ،» ائینه   » وا خب ،» خب   » وا کل » یبوط  »

نیمشش زا 
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: دومرف گرزب  زور  نیا  تیمها  رد  ربمایپ  هک  دنا  هدروآ  رون  ماما 

و يدعب ، نم  هب  نودـتهی  یتمأل  املع  بلاط  یبا  نب  یلع  یخا  بصنب  هللا  ینرما  يذـلا  مویلا  وه  و  یتمأ ، دایعا  لضفا  مخ  ریدـغ  موی  »
« انید مالسالا  مهل  یضر  و  همعنلا ، هیف  یتمأ  یلع  متأ  و  نیدلا ، هیف  لمکا  يذلا  مویلا  وه 

نم هب  ادخ  هک  دوب  تکرب  رپ  زور  نیا  رد  هک  ارچ  تسا ، نم  تما  هعماج و  يارب  یبهذم  ياهدیع  نیرترب  زا  ریدـغ »  » هوکـش رپ  زور 
وا زا  نم  زا  سپ  هک  منک  يرگنـشور  مدرم  هب  منیزگرب و  شیوخ  تما  نیتسار  يربهر  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  مردارب  اـت  داد  ناـمرف 

دونـشخ دـینادرگ و  مامت  نم  تما  رب  ار  شیوخ  تمعن  لماک و  ار  دوخ  نید  هنازرف  يادـخ  هک  دوب  زور  نیا  رد  زین  دـنیامن و  يوریپ 
.یعقاو ناملسم  ناشدوخ  دشاب و  مالسا  نانآ  نید  هک  دیدرگ 

تلاسر نادناخ  هاگرظن  زا 

، تلاسر یحو و  نادناخ  مه  لیلد  نیمه  هب  تسا و  تمظع  اب  هوکـش و  رپ  رایـسب  ریدغ »  » زور نید ، نیتسار  نایاوشیپ  هاگدید  زا  اما 
.دنتشاد ادتقا  ربمایپ  هب  زین  دروم  نیا  رد  دنتشاد و  یم  یمارگ  ار  نآ 

: هک تسا  هدروآ  فنخا » نب  تارف   » دروم نیا  رد 

: متفگ قداص  ترضح  هب 

هدمآ هعمج  زور  هفرع و  زور  نابرق و  دـیع  رطف و  دـیع  زا  رت  هوکـش  رپ  يدـیع  ناملـسم  ارگدـیحوت و  مدرم  يارب  ایآ  مدرگ  تیادـف 
؟ تسا

»؟ هفرع موی  هعمجلا و  موی  یحضألا و  رطفلا و  نم  لضفا  دیع  نیملسملل  كادف ، تلعج  تلق  »

: دومرف

تخاس و لماک  ار  دوخ  نید  زور  نآ  رد  ادخ  هک  تسا  يزور  نامه  ادخ ، دزن  دـیع  نیرت  هوکـش  رپ  نیرت و  فیرـش  نیرترب ، يرآ ،
: هک داتسرف  مایپ  مدرم  ربمایپ و  هب 

مکل تلمکا  مویلا  »
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 …« مکنید

؟ تسا مادک  زور  نیا  مرورس  مدیسرپ :

: دومرف

! تارف

نیرترب دندروآ و  یم  درگ  ار  مدرم  يزور  ادخ  روتـسد  هب  دننیزگ ، رب  ینیـشناج  دوخ  يارب  دنتـساوخ  یم  مادک  ره  نیـشیپ  ناربمایپ 
زور ناـمه  زور ، نآ  دنتـشاد و  یم  مـالعا  دـیع  زور  ار  زور  نآ  دـندیزگ و  یم  رب  تماـما  هب  ادـخ  روتـسد  هب  ار  شیوـخ  تـما  درف 
نانآ رب  ار  نتـشیوخ  تمعن  تخاس و  لماک  ار  دوخ  نید  هلیـسو  نیدب  دیزگرب و  مدرم  تماما  هب  ار  یلع  ادـخ  هک  تسا  يرابهوکش 

 … دینادرگ مامت 

: متفگ

؟ تسا زور  نیمادک  زور  نیا  مرورس ،

: دومرف

.دشاب یم  ریدغ  دیع  زور  مالسا  رد  اما  هبنشود …  هاگ  هبنشکی و  هاگ  داتفا و  قافتا  هبنش  زور  هاگ  لیئارسا  ینب  نایم  رد 

؟ داد ماجنا  ادخ  هب  برقت  يارب  دیاب  يراک  هچ  گرزب  زور  نیا  رد  مدیسرپ :

»؟ مویلا کلذ  یف  لمعن  نا  انل  یغبنی  امف  »

: دومرف

هک ارچ  تسا ، ینامداش  يداش و  زور  ادخ و  شیاتـس  ساپـس و  زور  شیاین ، زامن و  زور  ادخ ، شتـسرپ  زور  ریدغ ، دـیع  زور  تارف 
یتمعن مدرم  رب  امـش ، يایند  نید و  يراد  هتـشررس  يربهر و  هب  تلاسر  یحو و  نادـناخ  ناماما  شنیزگ  رطاخ  هب  زور  نیا  رد  ادـخ 

.دیرادب هزور  امش  مراد  یم  تسود  ادخ  هاگراب  هب  ساپس  رد  لیلد  نیمه  هب  .تشاد  ینازرا  نارگ 

: لاق »

«. اوموصت نا  مکل  بحا  یناف  انتیالو ، نم  مکیلع  هب  هللا  نم  امل  رورس  و  هل ، دمح  رکش هللا و  هالص و  هدابع و  موی  وه 

، ناریا قارع ، رد  زابرید  زا  تیب  لها  بهذم  ناوریپ  مه  لیلد  نیمه  هب  تسا و  رایـسب  دروم  نیا  رد  هدیـسر  تایاور  هک  تسا  ینتفگ 
ار گرزب  زور  نیا  دننک ، یم  یگدنز  نآ  رد  هک  یگرزب  کچوک و  ياهرهش  اهروشک و  رگید  و  نانبل ، هیروس ، ناتسکاپ ، دنه ،
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.دنراد یم  یمارگ  ار  نآ  دنناد و  یم  دیع  دنریگ و  یم  نشج 

هتشاد یمارگ  تخـس  زور ، نیا  هعیـش ، ياه  هلـسلس  نایـسیردا و  نایمطاف و  رـصع  رد  زین  یبرع  برغم  شکارم و  هژیو  هب  اقیرفا ، رد 
ياه ینوگرگد  شیادـیپ  نامز و  تشذـگ  اب  اـما  دنتـشاد ، یم  اـپ  رب  زور  نآ  رد  یهوکـش  رپ  ياـه  نشج  تلم  تلود و  دـش و  یم 

یبرع و ياهروشک  یخرب  رد  تسا  يرالاس  هتسیاش  ییالاو و  يدازآ و  تلادع و  زور  هک  یناسنا  ینید و  گرزب  دیع  نیا  بولطمان 
یبهذم و ياهدیع  رگید  هب  تبـسن  تشاد و  یمارگ  رایـسب  ار  زور  نیا  دیاب  نم  رواب  هب  هک  دـش  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ییاقیرفا 

يروآدای زور  تسا ، یهوکـش  رپ  رایـسب  زور  ریدـغ  زور  هک  ارچ  تخاـس ، اـپ  رب  یهوکـش  رپ  ياـه  نشج  درمـش و  رترب  ار  نآ  یلم 
هار نانمؤم و  ریما  هک  تسا  ییالاو  ياهـشزرا  تینما و  تمارک  ییالاو ، یـشنم ، گرزب  یگدازآ ، ییاـسراپ ، اوقت ، يدازآ ، تلادـع ،
زاس ناسنا  لصا  گرزب و  زور  نیا  زا  هک  دوب  شوه  هب  دـیاب  دوب و  نآ  هاگیلجت  لبمـس و  یگدـنز  رد  وا  یمدرم  هناشنمدازآ و  مسر 

ربمایپ هک  دننزن  اج  نانآ  رامش  رد  اهدرگش  عاونا  اب  ار  نارگید  دوشن و  هدافتسا  ءوس  موصعم  ماما  هدزاود  ینامـسآ  هنالداع و  تماما 
: دومرف

.داب نانآ  همه  رب  ادخ  دورد  هک  يدهم  نانآ  نیرخآ  تسا و  یلع  نانآ  نیتسخن  دنتسه ، نت  هدزاود  نم  نیتسار  نانیشناج 

تشون یپ 

.هیآ 3 هدئام ، هروس  ( 1

مالسلا هیلع  تیب  لها  هریس  ردریدغ  دیع 

همدقم

یثدحم داوج  هرامش 37  رثوک  هلجم  ذخأم :

نیا زین  رگید  همئا  نارود  رد  .دـسر  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  هب  سدـقم ، زور  نیا  نتفرگ » دـیع   » و ریدـغ »  » هقباس
هتخاس و راکـشآ  ار  نآ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  مالـسلا و  هیلع  قداـص  ماـما  نوچمه  یهلا ، یحو  ناـنیما  هتـشاد و  همادا  ینید  تنس 

.دوب دیع  نیا  رگایحا  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زین ، نانآ  زا  شیپ  .دنتشاد  یم  هگن  هدنز  یمارگ و  ار  شدای 

.دوب تماما  بلاق  لکش و  رد  تلاسر  طخ  موادت  هیاس  رد  تمعن  مامتا  نید و  لامک  زین ، ریدغ »  » ندوب دیع  زمر 

ترـضح نآ  اب  دـنیوگ و  کیربت  تیالو  بحاص  هب  ار  تیالو »  » دـندش رومام  ناناملـسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  نامرف  هب 
: دومرف درک و  ینامداش  یهلا  تمعن  نیارب  زین  ادخ  لوسر  .دننک  تعیب 

« .نیملاعلا عیمج  یلع  انلضف  يذلا  هللادمحلا  »

يرگید زمر  هتسناد ، یصو  نییعت  نیا  هعقاو و  نیا  زا  راگدرورپ  يدونشخ  نید و  لامکا  زور  ار  زور  نیا  تحارص ، هب  هک  نآرق  هیآ 
نـشور ناگمهرب  هظحل  زور و  نآ  رد  ریدغ ، ندوب  دیع  مسارم و  نیا  تمظع  زور و  نیا  یگدـنخرف  .تسا  مخ  ریدـغ  ندوب  دـیع  زا 
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: تفگ هک  دوب  هدیمهف  تشاد ، روضح  باطخ  نب  رمع  سلجم  رد  هک  یحیسم  باهش » نب  قراط   » یتح ار  هتکن  نیا  .دوب 

زا کی  چیه  .میتفرگ  یم  دیع  ار  هیآ  لوزن  زور  دوب ، هدش  لزان  ام  نایم  رد  ( 3 هدئام /   …( ) مکنید مکل  تلمکا  مویلا   ) هیآ نیا  رگا 
(1  ) .دوب وا  فرح  شریذپ  یعون  هب  هک  تفگ  ینخس  زین  رمع  دوخ  .دندرکن  در  ار  وا  فرح  زین  نارضاح 

ریدغ نتفرگ  دیع 

.تسا حرطم  یمالسا » دیع   » کی ناونع  هب  هکلب  یخیرات ،» يزور   » ناونع هب  هن  اهنت  ریدغ ،
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هب تفرگ و  دـیع  ار  نآ  دـیاب  هکلب  تسناد ، دـیع  ار  نآ  دـیاب  اـهنت  هن  دـبلط و  یم  ار  یـصاخ  ياهتنـس  مسارم و  زین ، نآ  ندوـب  دـیع 
زور نیا  رد  هتفهن  ياهـشزرا  اـت  دوزفا ، نآ  هوکـش  رب  تشاد و  گرزب  ار  نآ  ینید ، رئاعـش  مـیظعت  ناوـنع  هـب  تـخادرپ و  یناـمداش 

.ددرگ ایحا  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هریس  دنامب و  هدنز  هراومه  میظع ،

همئا هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  نانچنآ  دروآ ، دیدپ  دنمـشزرا  الاو و  یتیعقوم  گرزب ، زور  نیا  يارب  اهیگژیو  نیا  همه 
.تسا نیمه  زین  زور  نیا  نتفرگ » دـیع   » زا ام  دوصقم  .دـندوب  نامداش  زور  نیا  تیعقوم  زا  دـندوب ، ناـنآ  وریپ  هک  یناـنموم  يدـه و 

: دیامرف یم  هک  یتیاور  رد  هلمج  زا  تسا ، هدومرف  حیرصت  هراشا و  هتکن  نیا  هب  زین  لوسر  ترضح  دوخ 

ناونع هب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  ات  داد  نامرف  ارم  لاعتم  يادخ  هک  تسا  يزور  تسا ، نم  تما  دایعا  نیرترب  مخ ، ریدغ  زور  »
، زور نآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  نآ ، و  دـنوش ، ییامنهار  وا  هلیـسو  هب  نم  زا  سپ  هک  منک  نییعت  متما  يارب  رگتیادـه  یمچرپ 

« .دیدنسپ ناشیارب  نید ، ناونع  هب  ار  مالسا  دناسر و  مامت  لامک و  هب  متما  رب  ار  تمعن  تخاس و  لماک  ار  نید 

: دوب هدومرف  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگید  مالک 

(2 « ) .دییوگب تینهت  نم  هب  دییوگب ، تینهت  نم  هب  »

.تسا لوسر  ترضح  مالک  رد  ریدغ  زور  ندوب  دیع  نیمه  هدنهد  ناشن  زین 

هدش فداصم  ریدغ  زور  اب  هعمج  زور  هک  یلاس  رد  تفرگ و  دـیع  ار  زور  نیا  ربمایپ ، طخ  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دوخ 
: دومرف دیع  هبطخ  نمض  رد  دوب ،

امش يارب  لاعتم  دنوادخ  »
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ناـسحا یکین و  اـت  تسا ، يرگید  هب  مادـک  ره  لاـمک  هک  تـسا  هداد  رارق  نراـقم  ار  دنمهوکـش  گرزب و  دـیع  ود  زورما  ناـنموم ،
شتیادـه رون  اب  هک  دـهد  رارق  یناسک  ور  هلابند  ار  امـش  دـناسرب و  دـشر  هار  هب  ار  امـش  دزاـس و  لـماک  امـش  هراـبرد ي  ار  شیوخ 

.دنک ییاریذپ  امش  زا  لماک  وحن  هب  دربب و  شیوخ  يوکین  هار  هب  ار  امش  دنا و  هتفرگ  ییانشور 

ار هعمج  ات  هعمج  ياهیگدولآ  دزاس و  كاپ  ار  هتـشذگ  ات  تسا ، هدناوخارف  نآ  هب  هداد و  رارق  امـش  ییامهدرگ  لحم  ار  هعمج  سپ 
رد ناعیطم  ياهـشاداپ  ربارب  دـنچ  یـشاداپ  تسا و  هتخاـس  ررقم  ناگـشیپ  اوقت  تیـشخ  ناـیب  ناـنموم و  يروآداـی  يارب  زین  دـیوشب ،

.تسوا تعاط  هب  نداهن  ندرگ  وا و  یهن  زا  زیهرپ  یهلا و  رما  زا  يرادربنامرف  دیع ، نیا  لامک  هداد و  رارق  رگید  ياهزور 

لوبق یهلا  رما  هب  تیالو  لوبق  اب  زج  نید ، تسین و  هتفریذـپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  توبن  هب  فارتعا  اـب  زج  ادـخ ، دـیحوت  سپ 
.دریذپ یمن  ناماس  تیالو ، لها  ادخ و  ياه  هریگتسد  هب  ندز  گنچ  اب  زج  ادخ  تعاط  بابسا  دوش و  یمن 

داد نامرف  ار  وا  تسا و  ناگدیزگرب  ناصلاخ و  هرابرد ي  شا  هدارا  رگنایب  هک  درک  لزان  يزیچ  شربمایپ  رب  ریدغ ، زور  رد  دنوادخ 
:( دومرف هک  اجنآ  ات   … ) دشاب راد  هدهع  ار  وا  تظافح  دشاب و  هتشادن  ساره  ناقفانم  نالدرامیب و  زا  دنک و  غالبا  ار  مایپ  هک 

! داب امش  رب  ادخ  تمحر 

دـینک و یکین  دوخ  ناردارب  هب  دـیهد و  شیاشگ  تعـسو و  دوخ ، هداوناخ  هب  دـیدرگرب و  ناتیاه  هناـخ  هب  عمجت ، نیا  ناـیاپ  زا  سپ 
.دییوگ ساپس  هدرک ، نات  ینازرا  هک  یتمعن  رب  ار  دنوادخ 
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هب یهلا  تمعن  زا  دنک ، رادیاپ  ار  امـش  تفلا  مه  دنوادخ  ات  دینک ، یکین  رگیدـکی  هب  دزاس ، ناتدـحتم  مه  دـنوادخ  ات  دیـشاب ، مهاب 
هدنیآ هتـشذگ و  ياهدیع  ربارب  نیدنچ  زور ، نیا  رد  ار  نآ  شاداپ  هداهن و  تنم  امـشرب  دنوادخ  هک  هنوگ  نآ  دیهد ، هیده  رگیدکی 

، زور نـیا  رد  مـه  هـب  تـبحم  هفطاـع و  زاربا  .دـنک  یم  ینـالوط  ار  رمع  دـیازفا و  یم  ار  تورث  زور ، نـیارد  یکین  .تـسا  هداد  رارق 
اهدروخرب و رد  دینک و  ناتناردارب  هداوناخ و  جرخ  ناتدوجو  زا  زور  نیا  رد  دـیناوت ، یم  ات  .دوش  یم  ادـخ  فطل  تمحر و  بجوم 

(3  …« ) دینک رورس  ینامداش و  زاربا  اهتاقالم 

همئا ریدغ و  دیع  نییآ 

روتسد نآ  نتفرگ  دیع  هب  ار  ناناملسم  همه  دندیمان و  دیع  ار  نآ  هدناسانش و  هتخانـش و  ار  زور  نیا  مالـسلا ،) مهیلع   ) تیب لها  همئا 
.دندرک نایب  ار  نآ  رد  يراکوکین  باوث  زور و  نآ  تلیضف  دنداد و 

: دیوگ یم  فنحا  نب  تارف 

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 

! تیادف مناج 

؟ دنراد هفرع  زور  هعمج و  نابرق و  رطف و  دیع  زا  رترب  يدیع  ناناملسم  ایآ 

: دومرف

رب تخاـس و  لـماک  نآ  رد  ار  نید  ادـخ  هک  تسا  يزور  دـنوادخ ، دزن  دـیع  زور  نیرتفیرـش  نیرتـگرزب و  نیرت ، تلیـضف  اـب  يرآ !
: دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شربمایپ 

( انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  )

: متفگ

؟ دوب زور  مادک  نآ 

: دومرف

نآ .دنداد  یم  رارق  دیع  ار  زور  نآ  داد ، یم  ماجنا  دنک و  نییعت  ار  دوخ  نیشناج  تساوخ  یم  لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  زا  یکی  هاگره 
دش لزان  هیآ  نیا  درک و  بصن  تما  يداه  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  يزور  زور ،
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.دش مامت  نانموم ، رب  ادخ  تمعن  تشگ و  لماک  نید  و 

: متفگ

؟ تسا لاس  زا  زور  مادک  زور ، نآ 

: دومرف

.هتفه رخآ  ات …  هبنشود ، یهاگ  هبنش ، کی  یهاگ  تسا ، هبنش  یهاگ  دتفا ، یم  بقع  ولج و  اهزور 

: متفگ

؟ میهد ماجنا  هک  تسا  راوازس  يراک  هچ  زور ، نآ  رد 

: دومرف

.داد رارق  ار  ام  تیالو  داهن و  امش  رب  ادخ  هک  یتنم  رطاخ  هب  تسا ، ینامداش  دنوادخ و  دمح  رکش و  زامن و  تدابع و  زور  زور ، نآ 
(4  ) .دیریگب هزور  ار  زور  نآ  هک  مراد  تسود 

: هک دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دشار  نب  نسح 

: مدرک ضرع  ترضح  نآ  هب 

؟ تسا يدیع  نابرق ، رطف و  دیع  زج  ار  ناناملسم  ایآ  تیادف ! مناج 

: دومرف

.ود نآ  زا  رت  فیرش  رتگرزب و  نسح ! يا  يرآ 

؟ تسا يزور  هچ  مدیسرپ :

: دومرف

.دش بوصنم  مدرم  يارب  امنهار  هناشن  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  يزور 

: متفگ

؟ میهد ماجنا  هک  تسا  راوازس  يراک  هچ  زور  نآ  رد  امش ! يادف 
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: دومرف

.ییوج یم  يربت  ادـخ  هاگرد  هب  دـندرک ، متـس  ناشقح  رد  هک  نانآ  زا  یتسرف و  یم  دورد  شنامدود  ربمایپ و  رب  يریگ و  یم  هزور 
.دنریگب دیع » ، » هدش نییعت  نیشناج  هک  ار  يزور  دنداد  یم  روتسد  شیوخ  ءایصوا  هب  یهلا  ناربمایپ  انامه 

؟ تسیچ دریگب  هزور  ار  زور  نآ  هک  یسک  شاداپ  مدیسرپ :

: دومرف

(5  ) .تسا هام  تصش  هزور  اب  ربارب 

: هک هدرک  تیاور  شردپ  زا  زین  ملاس  نب  نمحرلادبع 

؟ دنراد يدیع  رطف ، نابرق و  هعمج ، زا  ریغ  ناناملسم  ایآ  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

: دومرف

.رت مرتحم  يدیع  يرآ ،

: متفگ

؟ زور هچ 

: دومرف

: دومرف درک و  بوصنم  تماما  هب  ار  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  يزور 

«. هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  »

: مدرک ضرع 

؟ تسا يزور  هچ  زور ، نآ 

: دومرف

.تسا هجح  يذ  مهدجیه  زور ، نآ  یلو  تسا ، شدرگ  رد  لاس  يراد ؟ راک  هچ  شزور  هب 

نآ رد  مدیسرپ :
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؟ دوش ماجنا  يراک  هچ  تسا  هتسیاش  زور 

: دومرف

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  انامه  .دـینک  یم  دای  ار  دـنوادخ  دـمحم ، لآ  دـمحم و  ندرک  دای  تدابع و  هزور و  اب  زور ، نآ  رد 
زور هک  دندرک  یم  تیـصو  دوخ  نانیـشناج  هب  دـندرک و  یم  نینچ  همه  ناربمایپ  .دـنریگب  دـیع  ار  زور  نیا  مدرم  هک  دومرف  هیـصوت 

(6  ) .دنریگب دیع  ار  نیشناج  نییعت 

« ادخ گرزب  دیع   » ار نآ  تسناد و  یم  دنوادخ  دزن  لوبقم  هرمع  جح و  دص  اب  ربارب  ار  مخ  ریدغ  هزور  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.درمش یم 

: هک هدش  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  قودص  لاصخ »  » رد

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب 

؟ دنراد دیع  دنچ  ناناملسم 

: دومرف

.دیع راهچ 

: متفگ

.مناد یم  ار  هعمج  نابرق و  رطف و  دیع 

: دومرف

دنلب ار  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تسد ) ، ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  يزور  .تسا  هجح  يذ  مهدـجیه  زور  اهنآ  زا  رترب 
.داد رارق  مدرم  رب  تجح  ار  وا  درک و 

؟ مینکب دیاب  هچ  زور ، نیارد  مدیسرپ :

: دومرف

هب هنوگ  نیا  زین  رگید  يایبنا  .تفرگ  هزور  دیاب  یهلا  تمعن  هنارکـش  هب  زور ، نیارد  یلو  درک ، رکـش  ار  ادخ  دـیاب  هظحلره  هکنآ  اب 
.دنریگب دیع  دنرادب و  هزور  ار  یصو  یفرعم  زور  هک  دندرک  یم  شرافس  دوخ  يایصوا 

هدرک یفرعم  مارتحا  دروم  میظع و  يزور  ار  زور  نآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ( 7 « ) یسوط خیش  حابـصم »  » رد يرگید  ثیدح  رد 
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نیا رد  تسا و  هدومن  مامت  نانآرب  ار  تمعن  هتخاس و  لماک  ار  ناشنید  هتـشاد و  یمارگ  نانموم  رب  ار  نآ  تمرح  دـنوادخ  هک  تسا 
هنارکـش هزور  زور  رورـس و  ینامداش و  دـیع و  زور  ار  مخ  ریدـغ  ماما ، .تسا  هدرک  دـیدجت  ار  شیوخ  قاثیم  دـهع و  نانآ  اب  زور ،

تصش لداعم  شا  هزور  هک  هتسناد 
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.تسا هجح ) يذ  هدعق و  يذ  بجر ، مرحم ،  ) مارح ياههام  زا  هام 

: دومرف شنایعیش  ناراداوه و  زا  یعمج  روضح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک ، تسا  رگید  یثیدح  رد 

نامنایعیش ناتسود و  ام و  يارب  ار  نآ  درک و  راکشآ  ار  نید  غورف  تخاس و  راوتسا  ار  مالسا  زور ، نآ  اب  دنوادخ ، هک  ار  يزور  ایآ 
؟ دیسانش یم  داد ، رارق  دیع 

: دنتفگ

؟ تسا رطف  زور  ایآ  تسا ، رتاناد  ربمایپ  دنزرف  لوسر و  ادخ و 

: دومرف

.هن

: دنتفگ

؟ تسا نابرق  زور 

: دومرف

نب ضایف  هجح …  يذ  مهدجیه  زور  ینعی  تسا ، رترب  اهنیا  زا  نید » غورف   » زور اما  دنگرزب ، مهم و  رایـسب  زور ، ود  نیا  دنچره  هن ،
زور رد  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هک  تسا  هتفگ  .تشاد ) لاس  شدوخ 90  هک  یلاح  رد   ) لاس 259 رد  یسوط  رمع  نب  دمحم 
هاگن راطفا  يارب  ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  ماما  دـندوب و  يو  صاـخ  ناراـی  زا  یعمج  وا  رـضحم  رد  هک  یلاـحرد  مدرک ، تاـقالم  ریدـغ 

ار دوخ  نایفارطا  نانآ و  عضو  دوب و  هداتـسرف  رتشگنا  شفک و  یتح  ایادـه ، تعلخ و  ماـعط و  زین  ناـنآ  ياـه  هناـخ  هب  دوب و  هتـشاد 
.دومرف یم  دای  ار  گرزب  زور  نیا  هقباس  تلیضف و  هتسویپ  دوب و  هتخاس  نوگرگد 

: دنیوگ یم  يدادغب  حیرج  نب  ییحی  ینادمه و  ءالع  نب  دمحم 

.دمآ یکرتخد  .میدز  رد  هتفر ، شا  هناخ  رد  هب  مق  رهش  رد  ع »  ) يرکسع ماما  باحصا  زا   ) یمق قاحـسا  نب  دمحا  رادید  دصق  هب  ام 
.میدیسرپ قاحسا  نب  دمحا  هرابرد ي  وا  زا 

: تفگ

.تسا دیع  زورما  تسا ، شدوخ  دیع  لوغشم  وا 

: میتفگ
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: تسات راهچ  نایعیش  دیع  هللا ! ناحبس 

(8  ) .هعمج ریدغ و  رطف ، نابرق ، دیع 

مامتها اب  یعیش ، هعماج  هک  تسا  دیما  .تسا  هدنخرف  زور  نیا  هب  تبسن  هعیش ، ناگرزب  یلمع  هریس  هدنهد  ناشن  زین  نیا 
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هب تبسن  ار  شیوخ  نید  هعیش ، راوتسا  نیتملا  لبح  نیا  میرکت  اب  دنهد و  ناشن  ار  ناشدوخ  دشر  يربهر ، تیالو و  دیع  هب  ندیزرو 
.دننک ادا  يداقتعا  ياهداینب 

اهتشون یپ 

ریدغلا دلج 3  رد  ینیما  همالع  زا  لقن  هب   1

یشوگرخ دیعس  وبا  یفطصملا ، فرش   2

هحفص 524 دجهتملا ، حابصم   3

هدئام هروس  رد  یفوک ، میهاربا  نب  تارف  ریسفت   4

ص 303 ج 1 ، یفاک ،  5

ص 204 نامه ،  6

ص 513 نامه ،  7

تاجردلا رئاصب  رصتخم  زا  لقن  هب  ج 3 ، ریدغلا ،  8

ریدغ دیع  زامن 

همدقم

یسبط رفعج  دمحم  هرامش 2  رثوک  هلجم  ذخأم :

هلاقم نیا  رد  .دـنا  هدرک  دای  نآ  زا  یهقف  ياهباتک  رد  نیعمجأ  مهیلع  هللا  ناوضر  ءاهقف  هک  تسا  بحتـسم  یتدابع  ریدـغ  دـیع  زامن 
.مینکفا یم  هعیش  رادمان  ياهقف  راتفگ  تایاور و  رد  ریدغ  زامن  بابحتسا  هلأسم  هب  ارذگ  یهاگن 

اهقف راتفگ 

تسا يدح  رد  نآ  ندوب  عورش  .دنا  هداد  اوتف  نآ  بابحتـسا  دروم  رد  هتخادرپ و  هلأسم  نیا  هب  ابلاغ  یهقف  ياهباتک  رد  هعیـش  ياهقف 
: دیوگ یم  .ه ق  يافوتم 1266  رهاوج  بحاص  هنادواج  هیقف  هک 

.مهیرخأتم باحصالا و  ءامدق  نیب  هالصلا  هذه  یف  هدحا  فالخ  الف 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يافوتم 413 ه  هر )  ) دیفم خیش   1 مدیدن .  هعیش  دیدج  مدق و  ياهقف  نایم  یفالتخا  زامن  نیا  رد 
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ائیـش سما  کبایث و  رهطأ  سبلأ  هعمجلا و  نیدیعلل و  کلـسغک  هیف  لستغاف  هجحلا  يذ  نم  رـشع  نماثلا  مویلا  نم  راهنلا  عفترا  اذاف  »
 …« ینیتعکر لصف  کلذ  وحن  وا  هعاس  فصن  اهلاوزل  یقب  اذاف  سمـشلا  بقترا  و  ءامـسلا ، تحت  زربا  و  هیلع ، تردق  نا  بیطلا  نم 

(1)

نیرتهب .نک  لسغ  هعمج  زور  رطف و  دـیع  ناـبرق ، دـیع  لـسغ  دـننام  دـمآ ، ـالاب  هجح  يذ  مهدـجه  زور  رد  دیـشروخ  هک  یماـگنه 
هب تعاس  مین  یتقو  شاب ؛ دیشروخ  بظاوم  ریگب و  رارق  نامسآ  ریز  نک ، لامعتـسا  رطع  يرادقم  یتسناوت  رگا  شوپب ، ار  تیاهـسابل 

.ناوخب زامن  تعکر  ود  دنام  یقاب  باتفآ  لاوز 

: دسیون یم  هلأسم  نیا  رد  يافوتم 447 ه  هر )  ) یبلح حالصلاوبأ   2

دقع رـصملا و  رهاظ  یلا  جورخلاب  مارحلا  هجحلا  يذ  نم  رـشع  نماثلا  وه  و  ریدغلا ، موی  یف  هللا  لوسرب  ءادـتقالا  هنـسلا  دـیکو  نم  «و 
هعکر لک  یف  ءارقی  نیتعکرب  هعامجلا  هماما  تافص  هل  لماکتت  نمل  هعاس  فصنب  سمشلا  لوزت  نا  لبق  هالصلا 
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(2  …« ) ارشع یسرکلا  هیآ  ارشع و  ردقلا  هروس  ارشع و  صالخالا  هروس  دمحلا و  امهنم 

مرکا ربمایپ  زا  يوریپ  .تسا  هجح ، يذ  مهدجه  ریدغ ، زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  يوریپ  هدش  شرافـس  ياهتنـس  زا 
ياراد هک  یـسک  هلیـسو  هب  دیـشروخ  لاوز  زا  لبق  تعاس  مین  رد  ریدغ  زامن  ندرک  رازگرب  رهـش و  زا  جورخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

دیحوت و هروس  راب  هد  دمح ، زا  سپ  نآ  تعکر  ره  رد  تسا ، تعکر  ود  ریدغ  زامن  .دـبای  یم  ققحت  تسا ، تعامج  تماما  طیارش 
.دوش یم  هدناوخ  یسرکلا  هیآ  ردق و 

: تسا هتشون  نینچ  هراب  نیا  رد  يافوتم 460 ه  هر )  ) یسوط خیش   3

امهنم هدـحاو  لک  یف  ءارقی  نیتعکر ، لـستغی  نا  دـعب  هعاـس  فصن  لاوزلا  یلا  یقب  اذا  ریدـغلا  موی  ناـسنالا  یلـصی  نأ  بحتـسی  «و 
اعدـلاب امهدـعب  اعد  ملـس  اذاف  تارم ، رـشع  هاـنلزنا  اـنا  و  تارم ، رـشع  یـسرکلا  هیآ  و  تارم ، رـشع  دـحأ ، هللا  وه  لـق  هرم و  دـمحلا 

(3 « ) .فورعملا

ره رد  دروآ و  ياج  هب  زاـمن  تعکر  ود  لـسغ ، زا  سپ  هدـنام  دیـشروخ  لاوز  هب  تعاـس  مین  ریدـغ ، زور  رد  ناـسنا  تسا  بحتـسم 
.دناوخب ار  فورعم  ياعد  مالس  زا  دعب  دنک و  توالت  ار  یسرکلا  هیآ  ردق و  دیحوت ، هروس  هبترم  هد  دمح  زا  دعب  تعکر 

: دسیون یم  يافوتم 481 ه  هر )  ) یسلبارط جارب  نبا  یضاق   4

هبایث و لمجأ  سبلی  مویلا و  اذه  یف  لستغی  نأ  هل  لضفالاف  هالـصلا  اذه  دارأ  نمف  هجحلا  يذ  نم  رـشع  نماثلا  مویلا  وه  دـیعلا  اذـه  »
 …« نیتعکر اهالـص  کلذ  وحن  وا  هعاس  رادـقم  سمـشلا  لاوز  یلا  راهنلا  نم  یقب  اذأف  ءامـسلا  تحت  زربی  بیطلا و  نم  ائیـش  سمی 

(4)

نیا
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، دنک لسغ  تسا  رتهب  دناوخب  ریدغ ] دیع   ] دـیع زامن  زور  نیا  رد  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  .تسا  هجح  يذ  مهدـجه  زور  نامه  دـیع 
هب زامن  تعکر  ود  دیـشروخ  لاوز  زا  لبق  تعاس  کی  دودح  دریگ و  رارق  نامـسآ  ریز  رد  دنزب ، رطع  دـشوپب ، ار  شـسابل  نیرتابیز 

 … دروآ ياج 

: تسا هتشاگن  هنوگ  نیا  يافوتم 585 ه  هر )  ) یبلح هرهز  نبا   5

هیلع و ءانثلا  هللا و  دـمح  یلع  هروصقم  هبطخ  هالـصلا  لبق  بطخی  نا  هءارقلاـب و  اـهیف  رجحی  نأ  هعاـمج ، یلـصی  نا  بحتـسی  و  »… 
(5 « ) .مالسلا هیلع  نینمؤملاریمأ  یلع  همامالاب  صنلا  نم  هیف  هب  هللا  رما  ام  مویلا و  اذه  لضف  رکذ  و  هلآ ، دمحم و  یلع  هالصلا 

دمح لماش  یهاتوک  هبطخ  زامن ، زا  لبق  دشاب و  دنلب  ییادص  اب  زامن  تئارق  دوش ، هدناوخ  تعامج  هب  زامن  نیا  تسا  بحتسم  و  … 
داریا تماما  هب  نانمؤمریمأ  باصتنا  رد  ادخ  لوسر  تیرومأم  زور و  نیا  تلیـضف  و  دـمحم ، لآ  دـمحم و  رب  تاولـص  یهلا ، يانث  و 

.دوش

: دسیون یم  هر )  ) یبلح موحرم  . 6

ءالولا هالصلا و  ءانثلا و  دمحلا و  یلع  هلمتشم  هبطخب  اهلبق  أدتبا  ول  و  هعاس …  لاوزلا  لبق  امهتقو  ناتعکر و  ریدغلا  موی  هالص   » و … 
همالا عیمج  یلع  اهدـهع  هدـکوملا  هیالولاب  هفیرـشت  همامالاب و  هیلع  صنلا  نم  هیلو  هب  هللا  صخ  ام  مویلا و  کـلذ  هلیـضفب  مـالعالا  و 

(6 « ) .ارجأ مظعأ  الضف و  متا  ناکل 

يانث دـمح و  زا  يا  هبطخ  رد  زامن  زا  لبق  هچنانچ  و  تسا …  دیـشروخ  لاوز  هب  تعاس  مین  نآ  تقو  تعکر و  ود  ریدـغ  زور  زاـمن 
ادخ هچنآ  زور و  نآ  تلیضف  مالسلا  هیلع  تیب  لها  یتسود  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  دورد  یهلا ،
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الاو و یتلیـضف  زا  دنک ، دای  دنا  هدش  شرافـس  شریذـپ  هب  تما  همه  هک  یتیالو  هب  فرـشت  تماما و  دـننام  هداد  صاصتخا  شیلو  هب 
.تسا رادروخرب  گرزب  یشاداپ 

: تسا هتشون  نینچ  مسارم »  » باتک رد  يافوتم 463 ه  هر )  ) زیزعلادبع نب  رالس   7

(7  …« ) هجحلا يذ  نم  رشع  نماثلا  مویلا  یف  هعاسلا  فصن  رادقم  لاوزلا  نم  یقب  اذا  اهتقو  ننسلا  ادیکو  نم  یه  «و 

.تسا هجح  يذ  مهدجیه  زور  دیشروخ  لاوز  زا  لبق  تعاس  مین  نآ  تقو  هدوب ، دکؤم  ياه  تنس  زا  زامن  نیا 

: دسیون یم  يافوتم 726 ه  هر )  ) یلح همالع   8

(8 « ) .هعاس فصنب  لاوزلا  لبق  ادیکأت  هدشا  مویلا و  اذه  یف  بحتست  هالصلا  هذه  »

.تسا هدش  دیکأت  نآ  ندناوخ  رب  دیشروخ  لاوز  زا  لبق  تعاس  مین  تسا و  بحتسم  ریدغ  زور  رد  زامن  نیا 

: دیامرف یم  نینچمه  وا 

زامن رطاخ  نیدب  تسا ، مزال  ریدغ  زور  رد  نآ  ساپـس  هک  دراد  ناگدنب  رب  یتنم  تمعن  مامتا  نید و  لامکا  تیاده ، ببـس  هب  ادـخ 
.دنا هدرمش  بحتسم  ار  ریدغ  دیع 

: تسا هتشون  نینچ  يرکذ »  » رد يافوتم 786 ه  هر )  ) لوا دیهش   9

(9 « ) .باحصالا نیب  هروهشم  یه  ریدغلا و  موی  هولص  هبحتسملا  تاولصلا  نم  «و 

: دیوگ یم  وا  نیا  رب  هوالع  .دراد  ترهش  باحصأ  نیب  هک  تسا  ریدغ  زور  زامن  یبحتسم ، ياهزامن  زا  یکی 

(10  ) .لأس ام  یطعی  هرمع و  هجح و  فلأ  هئام  اهباوث  و 

.دوش یم  هدروآرب  دنک  تساوخرد  رازگزامن ]  ] هچ ره  تسا و  ربارب  هرمع  جح و  رازه  اب  زامن  نیا  شاداپ  و 

: دسیون یم  يافوتم 993 ه  هر )  ) یلیبدرا سدقم   10

ارهاظ و ال اهلمـشی  ثیحب  اقلطم  هلفانلا  یف  هعامجلا  نم  عنملا  مدـعل  دـیعبب ، سیل  هعامج و  اـهلعف  زاوج  باحـصالا  نیب  روهـشملا  «و 
اذه یف  هالصلا  هذه  یف  اصوصخ  هعامجلا ، یف  بیغرتلا  عم  هیف ، عامجا 
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(11 « ) .ءادتقالاب تایالا  هذه  فرعی  مل  نمل  اهباوث  لوصحل  رثکا  عفنلا  لصحی  هنال  و  مویلا ،

هب هلفان  ياهزامن  ندناوخ  اریز  تسین ؛ دیعب  نخـس  نیا  تسا و  تعامج  هب  ریدغ ] دیع   ] زامن ندـناوخ  زاوج  باحـصأ  نایم  روهـشم 
رد تعامج  .نیا  رب  هوالع  .تسا  هتفاین  ققحت  عنم  رب  زین  یعامجا  دوش و  لـماش  ار  دروم  نیا  رهاـظ  هک  درادـن  یقلطم  عنم  تعاـمج 

رتشیب دوس  دیع  زامن  دناوخ  تعامج  هب  رگید  يوس  زا  .تسا  هتفرگ  رارق  عرـش  قیوشت  دروم  زور ، نیا  زامن  رد  صوصخ  هب  اهزامن ،
.دبای یم  رایسب  شاداپ  درادن ] تئارق  ییاناوت   ] تسین انشآ  تایآ  اب  هک  یسک  نوچ  دراد ، ار 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يافوتم 940 ه  هر )  ) یکرک ققحم   11

یلا یـسرکلا  هیآ  ردقلا و  دیحوتلا و  نم  الک  دـمحلا و  اهنم  هعکر  لک  یف  ءارقی  هعاس  فصنب  لاوزلا  لبق  ناتعکر  ریدـغلا  هالـص  «و 
اوحفاصت هبطخلا  تضقنا  اذاف  مویلا  لضف  مهفرعی  و  مهب ، مامالا  بطخی  نا  دعب  ءارحـصلا  یف  هعامج  ارـشع ، نودلاخ ) اهیف  مه   ) هلوق

(12 « ) .اوناهت و 

، دـیحوت هروس  دـمح ، زا  سپ  تعکر ، ره  رد  دوش ، یم  هدـناوخ  دیـشروخ  لاوز  زا  لبق  تعاس  مین  هک  تسا  تعکر  ود  ریدـغ  زامن 
ار زور  نآ  تلیـضف  هک  بیطخ ، هبطخ  زا  سپ  زامن  نیا  .دوش  یم  هدناوخ  راب  هد  کی  ره  نودلاخ ، اهیف  مه  ات  یـسرکلا ، هیآ  ردق و 

.دنیوگ یم  کیربت  هداد ، تسد  رگیدکی  هب  مدرم  هبطخ  نایاپ  زا  سپ  دنک ، یم  نایب 

: دسیون یم  يافوتم 1245 ه  هر )  ) یقارن موحرم   12

(13 « ) .اهریغ يدبعلا و  هیاور  هیلع  لدت  اثیدح و  امیدق و  باحصالا  نیب  روهشم  اهبابحتسا  «و 

.دراد تلالد  بلطم  نیا  رب  نآ  ریغ  يدبع و  تیاور  تسا و  روهشم  رضاح  هتشذگ و  باحصا  نیب  زامن  نیا  بابحتسا 

موحرم
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زا دنا ، هتشون  هیشاح  یقثولا » هورع   » رب هک  یناسک  مامت  دنک و  یم  هراشا  هلأسم  نیا  هب  یقثولا  هورع  رد  زین  يدزی  مظاک  دمحم  دیس 
.دنا هتفریذپ  ار  نآ  هر )  ) ینیمخ ماما  موحرم  هلمج 

تایاور

: مینک یم  هراشا  هلأسم  نیا  رد  تیاور  ود  هب 

صاصتخا ریدغ  زور  رد  زامن  بابحتسا  هب  ار  یباب  هعیـشلا  لئاسو  رد  .ه ق  يافوتم 1104  هر )  ) یلماع رح  خیـش  ردقلا  لیلج  ثدحم 
: دنک یم  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هداد ،

نع یطـساولا ، ناسح  نب  یلع  نع  ینادمهلا ، یـسوم  نب  دمحم  نع  ینـسحلا ، نسحلا  نب  نیـسحلا  نع  هدانـساب  نسحلا  نب  دـمحم  »
: لاق يدبعلا  ینیسحلا  نب  یلع 

: لوقی مالسلا  هیلع  قداصلا  هللادبع  ابأ  تعمس 

فرع مویلا و  اذـه  یف  دـیعت  الا و  ایبن  هللا  ثعب  ام  ربکالا و  هللا  دـیع  وه  لاق و  نأ  یلا  ایندـلا  رمع  مایـص  لدـعی  مخ  ریدـغ  موی  ماـیص 
لستغی نیتعکر  هیف  یلص  نم  و  دوهشملا ؛ عمجلا  ذوخأملا و  قاثیملا  موی  ضرالا  یف  دوهعملا و  دهعلا  موی  ءامسلا  یف  همسا  و  هتمرح ؛

لاس ام  و  هرمع ، فلأ  هئأم  و  هجح ، فلأ  هئأم  لجوزع  هللادنع  تلدع  هعاس …  فصن  رادـقم  لوزت  نأ  لبق  نم  سمـشلا  لاوز  دـنع 
(14 « ) .هجاحلا تناک  ام  انئاک  تیضق  الا  هرخالا  جئاوح  ایندلا و  جئاوح  نم  هجاح  لج  زع و  هللا 

نیسح نب  یلع  زا  یطـساو  ناسح  نب  یلع  زا  ینادمه  یـسوم  نب  دمحم  زا  ینـسح  نسح  نب  نیـسح  زا  شدنـس  اب  نسح  نب  دمحم 
: تفگ هک  تسا  هدرک  لقن  يدبع 

: دومرف مدینش ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

: دومرف هکنآ  ات  داد ] همادا  ار  نخس  و   ] تسا ربارب  ایند  رمع  مامت  هزور  اب  ریدغ  دیع  زور  هزور 

نیا هکنآ  رگم  درکن  ثوعبم  ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ  تسا ، ربکأ  هللادیع  ریدغ 
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.دناسانش يو  هب  ار  شتمرح  داد و  رارق  دیع  شیارب  ار  زور 

تعاس مین  زور  نیا  رد  هک  یسک  .دراد  مان  دوهشم » عمج  هدش و  هتفرگ  قاثیم  زور   » نیمز رد  و  دوهعم » دهع  زور   » نامسآ رد  ریدغ 
هرمع رازه  جـح و  رازه  اب  ربارب  یـشاداپ  دـنوادخ  دزن  دـنک …  لسغ  نآ  زا  لبق  دـناوخب و  زاـمن  تعکر  ود  دیـشروخ  لاوز  زا  لـبق 

.دوش یم  هدروآرب  شا  یترخآ  ییایند و  ياهتساوخ  تشاد و  دهاوخ 

: تسا نینچ  هدش ، دراو  ثیدح  رب  هک  ییاه  داریا 

« ماکحالا كرادم   » رد یلماع  موحرم  هدرک و  لقن  ( 15 « ) ماکحالا بیذهت   » رد ار  تیاور  نیا  یسوط  خیش  یلماع  موحرم  لاکشا   1
دوجو رطاخ  هب  هک  دراد  لامتحا  یلو  هدرکن ، نایب  ار  فعـض  لماع  راوگرزب  نیا  دـنچ  ره  .تسا  هتـسناد  فیعـض  ار  نآ  دنـس  ( 16)

.تسا هدشن  ییانتعا  يو  هب  لاجر  بتک  رد  نوچ  دشاب  هدرمش  فیعض  ار  تیاور  نایوار  هلسلس  رد  يدبعلا  نیسحلا  نب  یلع 

یم فیعض  ار  نآ  تیاور  دنس  رد  ینادمه  یـسوم  نب  دمحم  روضح  رطاخ  هب  هر )  ) قودص موحرم  هر )  ) قودص موحرم  لاکـشا   2
: دیوگ یم  دناد و 

دمحم ام  خیش  .تسا  هدش  لقن  ینادمه  یسوم  نب  دمحم  قیرط  هب  دریگب  هزور  نآ  رد  هک  یـسک  شاداپ  مخ و  ریدغ  زور  زامن  ربخ 
رارق مداتـسا  دـییات  قیدـصت و  دروم  تیاور  لقن  رد  هک  ره  تسناد و  یمن  داـمتعا  دروم  ار  یـسوم  نب  دـمحم  دـیلولا ، نب  نسح  نب 

.تسا دامتعا  لباق  ریغ  كورتم و  نم  دزن  دریگن 

اهلاکشا هب  خساپ 

: دیوگ یم  رهاوج  بحاص  موحرم  هکنانچ  .دنا  هدرک  لح  ننس  هلدا  رد  حماست  قیرط  زا  ار  دراوم  نیا  ام  راوگرزب  ياهقف 

(17 ( ؛ یبابحتسا مکحلا  اصوصخ و  هیف ، امب  ریبخ  تنأ  و 

هب یهاگآ ، قودص )  ) مالک فعض  زا  وت  و 
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: دسیون یم  هر )  ) قئادح بحاص  موحرم  .تسا  یبابحتسا  ماکحا  زا  هلأسم  نیا  هک  صوصخ 

دوش و روهشم  نارخأتم  امدق و  نایم  زامن  نیا  هک  تسا  هدش  ببس  دراد  ترهش  ننس  هلدا  رد  حماست  هب  هک  هچنآ  رابخأ و  نیا  ارهاظ 
زا يدبع  نوراه  یبأ  زا  ریثک  نب  دواد  زا  مود  ثیدح  .دریگن  رارق  هجوت  دروم  دـیلو  نب  نسح  نب  دـمحم  شداتـسا  قودـص و  نخس 

: دومرف مالسلا  هیلع  مشش  ماما  تایاور  نیا  ساسا  رب  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما 

کیدزن هک  تسا  رتهب  یلو ]  ، ] دـناوخب یتـقو  ره  رد  ار  زاـمن  دـناوت  یم  دروآ  یم  ياـج  هب  زاـمن  تعکر  ود  زور  نآ  رد  هک  یـسک 
دش یفرعم  مدرم  ربهر )  ) رادمچرپ ناونع  هب  مخ  ریدغ  رد  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  تسا  یتعاس  نآ  اریز ]  ] دشاب دیـشروخ  لاوز 

.دندش یم  کیدزن  هاگیاج  نآ  تمس  مدرم  هک  تسا  یتعاس  نامه  زین ] ]

هک ار  ییاعد  زامن  زا  دعب  دیوگب و  هللارکـش  هبترم  دص  هدرک  هدجـس  هاگنآ  دراذگب  زامن  تعکر  ود  تقو  نیا  رد  تسا ]  رتهب   ] سپ
.دناوخب تسا  هدش  دراو 

اهتشون یپ 

.هعنقملا  1

ص 160 هقفلا ، یف  یفاکلا   2

ص 141 هیاهنلا ،  3

ص 132 ج 1 ، طوسبملا ،

ص 146 ج 1 ، بذمهلا ،  4

ص 108 عوزنلا ، هینغ   5

ص 106 باتک ، نامه   6

ص 81 مسارملا ،  7

ص 267 و ج 1 ، ناهذالا ، داشرا  ص 96 و  ج 1 ، ماکحالا ، هیاهن  ص 48 و  ماکحالا ، ریرحت  كر : ص 36  ج 1 ، بلطملا ، یهتنم   8
ص 34 نیملعتملا ، هرصبت 

ص 254 هعیشلا ، يرکذ   9

ص 216 نایبلا ،  10
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ص 32 ج 3 ، ناهربلا ، هدئافلا و  عمجم   11

ص 485 ج 2 ، دصاقملا ، عماج   12

ص 380 ج 6 ، هعیشلا ، دنتسم   13

ص 89 ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو   14

ص ج 6 ، لئاسولا ، كردتسم 
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ص 143 ج 3 ، ماکحالا ، بیذهت   15

ص 210 ج 4 ، ماکحالا ، كرادم   16

ص 215 ج 12 ، مالکلا ، رهاوج   17

ص 90 ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو   18

یمالسا دیع  نیرتگرزب  ریدغ  دیع 

همدقم

يرثوک سابع  هرامش 2  رثوک  هلجم  ذخأم :

(1  ) لوؤسملا عمجلا  ذوخأملا و  قاثیملا  موی  ضرالا  یف  دوهعملا و  دهعلا  موی  ءامسلا  یف  هتیمس  ربکالا و  كدیع  هتلعج  امکف  مهللا  »
« .اننویع هب  ررقا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص 

دروم عمج  قاثیم و  زور  نیمز  رد  ناـمیپ و  زور  نامـسآ  رد  ار ] نآ  ، ] يداد رارق  دوخ  دـیع  نیرتگرزب  ار  زور  نیا  هکناـنچ  ایادـخ ، )
(. امرف نشور  نادب  ار  ام  نامشچ  تسرف و  دورد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  يداهن ، مان  یسرپزاب 

.دوش مالـسا  هنادواج  خیرات  زا  یمـسجت  یهلا و  تایآ  زا  يا  هولج  و  ددنویپب ، تیدبا  هب  ریدغ »  » هک تفرگ  رارق  نیا  رب  یهلا  ریدـقت 
شزیر هاگیاپ  دـیاب  کنیا  مرح ، نارئاز  هب  یناسربآ  یهلا و  تمحر  ياهناراب  يراد  هنازخ  ینالوط  نایلاس  ساـپ  هب  مخ » هکرب   » اـیوگ

وترپ رد  هکلب  .دـشاب  دـنمزاین  غبار »  » نیمزرـس ياهبآ  هب  هک  تسین  بآ  مک  يا  هکرب  رگید  ریدـغ  .دوش  نید  لامک  هلق  یهلا و  مالک 
« افص  » و مزمز »  » دنزرف هبعک و  دولوم  زا  یکاپ  تلادع و  ياراوگ  بآ  هتسویپ ، رثوک  مزمز و  راس  همشچ  هب  دوخ  ینامسآ ، غورف  نآ 

تمحر رسارس  رهم و  رپ  ناتـسد  رب  مالـسلا  هیلع  یلع  ینیـشناج  تیاصو و  يابیز  هولج  رگ  هراظن  هک  یماگنه  زا  ریدغ  .تسا  هتفرگ 
دنلب ماب  رب  هک  تسا  يولع  تلادع  مچرپ  تسین ، هفحج  يایفارغج  رد  تسپ  يا  هطقن  رگید  دش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  نالوسر  متاخ 

ار تماما »  » نامسآ هیده  نیرتزیگنا  لد  نیرتگرزب و  کنیا  ریدغ  .تسا  هدش  هتشارفا  خیرات 
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دش نانچ  و  یمالسا ؛ دیع  نیرتگرزب  هجح  يذ  مهدجه  زور  دش و  سدقم  ینیمزرس  ریدغ ، هنوگ  نیدب  .دراد  یم  ینازرا  نایمدآ  هب 
: دومرف شا  هراب  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک 

« بکاوکلا نیب  رمقلاک  هعمجلا  یحضالا و  رطفلا و  نیب  مخ  ریدغ  موی  نا  «و 

رب راتـشون  نیا  رد  ( 2  ) .دـشخرد یم  ناگراتـس ، ناـیم  رد  هاـم  ناـس  هب  هعمج ،»  » و ناـبرق »  » و رطف »  » داـیعا ناـیم  رد  مخ  ریدـغ  زور 
ترتع ربمایپ و  تنـس  رد  ار  گرزب  زور  نیا  ندوب  دیع  و  مینک ؛ یم  گنرد  تسا ، هدمآ  ریدـغ  زور  ياعد  رد  هک  ربکالا ،» كدـیع  »

یحو دنبیاپ  شیوخ ، تادقتعم  رگید  ناس  هب  ریدـغ ، نشج  يرازگرب  رد  هعیـش  هک  مینک  یم  هدـهاشم  میوش و  یم  ایوج  شموصعم 
.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  تنس  هدرپس  رس  یهلا و 

يوبن تنس  ریدغ ، دیع 

یکاپ اهلد و  ياوقت  هک  ارچ  .دنا  هتشاد  دیکأت  نآ  رب  هراومه  نامیا  هدیقع و  نانابزرم  هک  تسا  یتلاسر  یهلا  رئاعش  نتشادهگن  هدنز 
: میناوخ یم  میرک  نآرق  رد  تسا ، نآ  تشادگرزب  ورگ  رد  اهناج 

(3 «. ) بولقلا يوقت  نم  اهناف  بولقلا  رئاعش  مظعی  نم  «و 

رما نیا  رد  مالـسا  یمارگ  لوسر  .تسا  يونعم  ياـهتلاصا  یگنهرف و  ياـه  تیوه  میاد  روضح  يروآداـی و  دـنمزاین  يرـشب  عماوج 
.تسا ینوئنه »  » ثیدح ریدغ ، ندوب  دیع  لئالد  زا  یکی  .تخاس  نشور  ار  یمالسا  هعماج  هار  شیوخ  لمع  اب  دش و  مدقشیپ 

، نایلبنح ياوشیپ  لبنح ، نبا  دمحا  نوچ  یناگرزب  .تسا  هدش  رکذ  فلتخم  تارابع  دانـسا و  اب  زین  تنـس  لها  عبانم  رد  ثیدـح  نیا 
نیا زا  شیوخ ، ریـسفت  موس  دـلج  هحفـص 428  رد  يربط  ریرج  نبا  دـمحم  رفعجوبا  ظفاح  و  دنـسم ، مراهچ  دـلج  هحفص 281 ، رد 

: تسا هدمآ  نینچ  دیعس  وبا  ظفاح  لقن  رد  دنا  هدرک  دای  تیاور 

هللا یلص  یبنلا  لاق  مث  »
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: دومرف یمارگ  ربمایپ  همامالاب » یتیب  لها  صخ  هوبنلاب و  ینصخ  یلاعت  هللا  نا  ینوئنه ، ینوئنه  هلآ  هیلع و 

(4  ) .تسا هتخاس  زاتمم  تماما  هب  ار  متیب  لها  يربمایپ و  هب  ارم  دنوادخ  اریز  دییوگب ، کیربت  نم  هب  دییوگب ، کیربت  نم  هب 

: تسا هدروآ  نینچ  ریدغ  ثیدح  رکذ  زا  سپ  تنس  لها  نیخروم  زا  یکی  يرگید  تیاور  رد 

رمأ يرخأ و  همیخ  یف  سلجی  نا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  رما  هب و  صخت  هـمیخ  یف  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  سلج  مـث 
هب تسـشن و  شیوخ  صوصخم  همیخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  سپـس  مالـسلا ؛ اـهیلع  اـیلع  اوئنهی  نأـب  ساـنلا  قاـبطا 
نآ هب  هدیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  روضح  هب  ات  داد  نامرف  مدرم  هب  دنیشنب و  يرگید  همیخ  رد  هک  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما 

.دنیوگب کیربت  ترضح 

: دسیون یم  سپس  خروم  نیا 

؛ نلعفف هنئنهی  هیلا و  نرسی  ناب  نینمؤملا  تاهما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رما  سانلا  غرف  امل  و 

نآ هب  هتفر ، مالـسلا  هیلع  یلع  يوس  هب  هک  داد  روتـسد  شیوخ  نارـسمه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدرم ، ندـش  قرفتم  زا  دـعب 
(5  ) .دندرک تعاطا  زین  نانآ  دنیوگب ، کیربت  ترضح 

مالـسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  هک  تسا  يا  هبطخ  تسا  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تنـس  رد  ریدغ  زور  ندوب  دیع  رگنایب  هک  يرگید  لیلد 
.تسا هدرک  داریا  ریدغ  دیع  زور  رد 

: میروآ یم  .تسا  هدش  همجرت  رصاعم  ناسانشریدغ  زا  یکی  هلیسو  هب  هک  ار ، نآ  زا  یتمسق  اجنیا  رد 

: هک دنک  یم  لقن  شیوخ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

دـناوخ و بیجع  يا  هبطخ  زور  نآ  رد  ماما  .دوب  هداتفا  زور  کی  هب  ریدـغ  هعمج و  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  ياهزور  زا  يزور  رد 
ترضح نآ  .تفگ  تفگش  يدیحوت 
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: دومرف نینچ  شیوخ  نانخس  زا  یشخب  رد 

؛…  هبحاصب الا  امهدحا  موقی  نیریبک ال  نیمیظع  نیدیع  مویلا  اذه  یف  نینمؤملا  رشعم  مکل  عمج  یلاعت  هللا  نا  »

دناوتن راوتـسا  يرگید  نآ  هب  زج  ود  نیا  زا  یکی  هک  گرزب  دـیع  ود  درک ؛ مهارف  دـیع  ود  امـش  يارب  زور  نیا  رد  لـجوزع  يادـخ 
«. دوب

جرفلا عقو  هیف  نأشلا  میظع  موی  اذه  نا  درمشرب : نینچ  ار  ریدغ  زور  ياهیگژیو  دومرف و  هراشا  ریدغ  ناتـساد  هب  ترـضح  نآ  سپس 
نع دوقعلا  نایبت  موی  دوهعملا و  دـهعلا  موی  نیدـلا و  لامک  موی  حارـصلا و  ماقملا  نم  حاصفالا  حاـضیالا و  موی  وه  جردـلا  تعفر  و 

 … دوحجلا قافنلا و 

ادخ ناهرب  تفرگ و  يدنلب  دندوب  هتسیاش  هک  ناسک  تلزنم  دیسر ، رد  شیاشگ  زور  نیا  رد  .تسا  گرزب  سب  يزور  زورما ، انامه 
زور زورما  تسا ، نتفگ  نخس  صن »  » تحارص و هب  موصعم » ربهر   » كاپ ماقم  زا  قح و  ندرک  نشور  زور  زورما  يرآ ، .دش  نشور 

قافن و ياهداینب  ندنایامن  زور  زورما  تسا ، ناهاوگ  یهاوگ و  زور  زورما  تسا ، نامیپ  دـهع و  زور  زورما  تسا ، نید  ندـش  لماک 
.تسا راکنا 

: دیامرف یم  هبطخ  رخآ  رد  ترضح 

 … بئاغلا رضاحلا  غلبیل  مویلا و  اذه  یف  همعنلا  ؤناهت  میلستلاب و  اوحفاصتف  متیقالت  إذا ؛ و 

زور نیا  رد  هک  ار  یتمعن  دینک و  هحفاصم  مالـس ، هارمه  دیدیـسر ، رگیدکی  هب  نوچ  کلذب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینرما 
دیاب دناسرب و  دینـشن  دوبن و  هک  نآ  هب  دینـش  دوب و  هک  نآ  ار  نانخـس  نیا  دـیاب  .دـییوگب  کیربت  رگیدـکی  هب  تسا  هدـش  ناتبیـصن 

اهزیچ نیا  هب  ارم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نافیعض ؛ لابند  هب  نادنمتردق  دنور و  نادنمتسم  غارس  هب  نارگناوت 
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(6  ) .تسا هدرک  رما 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  كرابم  هتسجخ و  يزور  میوش ؛ یم  فقاو  رتشیب  گرزب  یخیرات و  زور  نیا  تیمها  هب  هک  تساجنیا 
مالسلا هیلع  یلع  بناج  زا  زور  نیا  تشادگرزب  هباطخ و  هدرمشرب و  اهلـسن  یناگمه  هفیظو  ار  نآ  هداد ، روتـسد  نآ  تشادگرزب  هب 

.تساتسار نیمه  رد 

یمالسا دیع  نیرتگرزب  نیموصعم و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک ، دنک  یم  لقن  شیوخ  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هب نودـتهی  یتمال  املع  بلاطیبا  نبا  یلع  یخا  بصنب  هیف  هرکذ  یلاعت  هللا  ینرما  يذـلا  مویلا  وه  یتما و  دایعا  لضفا  مخ  ریدـغ  موی  »
؛ يدعب نم 

يا هناشن  ات  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  ینیشناج  هب  ارم  ادخ  هک  تسا  يزور  نآ  و  تسا ؛ نم  تما  ياهدیع  نیرترب  مخ  ریدغ  زور 
(7  ) .دنوش تیاده  وا  هلیسو  هب  دشاب و  نم  تما  يارب 

: دومرف تسه  نابرق  رطف و  زا  ریغ  يدیع  نیملسم  يارب  ایآ  هک  شسرپ  نیا  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يرگید  تیاور  رد 

(8  ) .دش بوصنم  ربمایپ  ینیـشناج  هب  نانمؤم  ریما  هک  تسا  يزور  نآ  تساهدیع و  نیرتفیرـش  نیرتگرزب و  هک  تسا  يدـیع  يرآ ،
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نیا  رب  هوالع 

؛ مویلا اذه  یف  دیعت  الا و  ایبن  لج  زع و  هللا  ثعب  ام  ربکالا و  هللا  دیع  وه 

(9  ) .تفرگ دیع  ار  زور  نیا  هکنیا  رگم  درکن  ثوعبم  ار  يربمایپ  لاعتم  دنوادخ  تسا و  یهلا  دیع  نیرتگرزب  مخ  ریدغ  زور 

: میناوخ یم  تسا ، هدش  رکذ  زور  نیا  رد  هک  یشیاین  اعد و  رد  قیاقح  نیدب  هجوت  اب 

رب يداد ، رارق  دوخ  دیع  نیرتگرزب  ار  زور  نیا  هکنانچ  ایادخ ، دمحم ؛ لآ  دـمحم و  یلع  لص  ربکالا …  كدـیع  هتلعج  امکف  مهللا 
لآ دمحم و 
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نآ تشادگرزب  يارب  ییاه  همانرب  دنتشاد و  یم  ساپ  ار  زور  نیا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  یهلا و  يایلوا  ( 10  ) .تسرف دورد  دمحم 
: میوش یم  روآ  دای  ار  نآ  زا  هنومن  ود  هک  دندید ، یم  كرادت 

مالسلا هیلع  یبتجم  ماما  بناج  زا  ماعطا  مسارم  فلا )

: دسیون یم  هر )  ) یسلجم همالع  موحرم 

هب شنایعیـش  نادنزرف و  اب  ترـضح  سپـس  دناوخ و  هعمج  هبطخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  .دوب  هدش  فداصم  هعمج  اب  ریدغ  دیع  زور 
(11  ) .تفر دوب ، هدید  كرادت  ناشیارب  نسح  ماما  هک  یماعطا  تهج  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  لزنم 

: دیوگ یم  تفگ  یم  نخس  يرجه  لاس 259  هب  هک  یسوط  نب  دمحم  نب  ضایف  ب )

هگن ندروخ  ادغ  يارب  ار  شیوخ  ناتـسود  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  مدـید  مدیـسر ، مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدـخ  اهلاس  زا  یکی  رد 
ناراکتمدـخ و تیعـضو  راوگرزب  نآ  تسا ، هداتـسرف  شفک  رتشگنا و  یتح  سابل و  هیدـه ، ماعط ، زین  نانآ  ياـه  هناـخ  هب  هتـشاد و 

(12  ) .درک یم  ییاریذپ  شنانامهم  زا  دوب ، نیشیپ  ياهزور  رد  هچنآ  زا  ریغ  یلیاسو ، اب  ودوب  هداد  رییغت  ار  شناتسود 

؟ تسا دیع  ریدغ ، ارچ 

هب یهاگن  اب  .تسا  یمالسا  تاداقتعا  رد  تماما  عیفر  هاگیاج  تمظع و  رگنایب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  راتفگ  میرک و  نآرق  تایآ 
نینچ هراب  نیا  رد  ناموصعم  میرک و  نآرق  تاراشا  زا  یـشخب  تفایرد  ار  زور  نیا  ندوب  دـیع  زمر  یبوخ  هب  ناوت  یم  ریدـغ  تاـیآ 

: تسا

.تسا یهلا  تلاسر  غیلبت  لمکم  تماما  فلا )

یلص یمارگ  لوسر  ینیشناج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  باصتنا  تهج  غیلبت  فیرش  هیآ  تنس  لهازا  يرایـسب  لقن  هب  نایعیـش و  قافتا  هب 
نامیا تسـس  دارفا  نیقفانم و  بناج  زا  ینکفا  هقرفت  لامتحا  دوب و  بوشآ  سرت  هک  دوب  یماگنه  هتکن  نیا  .دش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا 

اهینارگن نیا  همه  هب  یهلا  یحو  .تشاد  دوجو 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 525 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف داد و  دیون  ار  اه  هئطوت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  لوسر  ظفح  عوضوم ، تیمها  رب  دیکأت  اب  داد و  همتاخ 

وت رب  ادخ  زا  هچنآ  ربمایپ ، يا  سانلا ؛ نم  کمـصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  ناف  کبر  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای 
دهاوخ ظوفحم  نامدرم  رازآ ]  ] زا ار  وت  ادـخ  يا و  هدرکن  هفیظو  يادا  تلاسر و  غیلبت  یناـسرن  رگا  هک  ناـسرب  مدرم  هب  هدـش  لزاـن 

(13  ) .تشاد

مالسلا هیلع  یلع  نانمؤمریما  تیالو  یفرعم  اب  ار  هیآ  نیا  اهنآ  همه  هک  درامـش  یمرب  ار  تنـس  لها  كرادم  زا  عبنم  ینیما 30  همالع 
ياج عبانم  نیا  رامش  رد  یعفاش  يزار  نیدلارخف  ریسفت  روثنملا ، رد  ریـسفت  رد  یعفاش  یطویـس  نیدلا  لالج  .دنا  هتـسناد  طابترا  رد 

(14  ) .دنراد

تسا تلزنم  زا  يدح  رد  تماما  هک  تسا  نیا  دیمهف  ناوت  یم  هتلاسر » تغلب  امف   » هلمج زا  هدافتـسا  اب  هیآ ، رد  تقد  زا  هک  يا  هتکن 
.تسا يواسم  تلاسر  هفیظو  ندادن  ماجنا  اب  نآ  یفرعم  مدع  هک 

تسا نید  لیمکت  هیام  تماما  ب )

نآ يارجا  بجوم  یهاگآ  ناـمیا و  رـصنع  ود  رب  هیکت  اـب  دـناوتب  هک  يدرف  هب  نآ  يارجا  يارب  هک  تسا  یهلا  نیناوق  هعومجم  نید 
رافک یتقو  ور  نیا  زا  .دـشاب  هتـشاد  همانرب  نآ  يارب  هدرک ، ینیب  شیپ  لبق  زا  ار  رما  نیا  هک  تسا  ینید  لماک  نید  .دراد  زاـین  دوش ،

راوگرزب نآ  درادن  دوجو  شهار  رارمتـسا  يارب  ینیـشناج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  دنزرف  هللادبع  توف  اب  دندرک  ساسحا 
(15  ) .دندرک دادملق  صقان  ار  شراک  و  رتبا »  » ار

.مدرک لماک  ار  امش  نید  زورما  مکنید » مکل  تلمکا  مویلا   » دیامرف یم  دوش و  یم  لزان  هیآ  نیا  مالسلا ، هیلع  یلع  باصتنا  زا  دعب 
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هدش و لقن  تنـس  لها  هعیـش و  قیرط  زا  هک  یتیاور ، ياضتقم  هب  اریز  تسا ؛ نید  هدـننک  لیمکت  ماکحا  نایب  تهج  رد  تماما  ( 16)
: دومرف یمارگ  ربمایپ 

(17  ) .دوش دراو  مالسلا  هیلع  یلع  هار  زا  دیاب  تسا  تمکح  رهش  هب  دورو  راتساوخ  هک  ره  .رهش  نآ  رد  یلع  متسه و  ملع  رهش  نم 

، ملسم دننام  تنس  لها  هناگجنپ  نایاوشیپ  ور  نیا  زا  .تسا  نید  هدننک  لیمکت  زین  ینید  ياه  همانرب  حیحص  يارجا  تهج  رد  تماما 
: دنسیون یم  يذمرت  ییاسن و  يراخب ، کلام ،

: تفگ مود  هفیلخ  سلجم  رد  باتک ، لها  زا  باهش ، نبا  قراط  یتقو 

ار نآ  دوخ  توکس  اب  رمع  تفرگن و  هدرخ  وا  رب  یسک  ( 18  ) .میتفرگ یم  دیع  ار  نآ  دـش  یم  لزان  ام  نید  رد  لامکا »  » هیآ ي رگا 
.داد رارق  لوبق  دروم 

.تسا مالسا  نانمشد  سأی  لماع  تماما  ج )

تسا هدش  لزان  مخ  ریدغ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  باصتنا  هرابرد ي  زین  هدئام  هروس  موس  هیآ 

« نوشخا مهوشخت و  الف  مکنید  نم  اورفک  نیذلا  سئی  مویلا  »

(19  ) .دیوشن كانمیب  نانآ  زا  امش  سپ  دندیرب  عمط  دنناسر  یلالتخا  دننز و  دربتسد  امش  نید  هب  هکنیا  زا  نارفاک  زورما 

: دسیون یم  ییابطابط  همالع  .تسا  یکی  مالسا  نانمشد  يدیمون  سأی و  زور  نید و  لیمکت  زور  هک  دهد  یم  ناشن  هیآ  نیا 

هدـننک لیمکت  کی  ره  دنتـسه و  طبترم  هیآ  ود  نیا  هک  دـنراد  قافتا  یگمه  دـنا ، هدـمآ  نانآ  زا  دـعب  هک  اهنآ  ناـعبات و  هباـحص و 
(20  ) .دنناسر یم  ار  انعم  کی  هدش ، لزان  مه  اب  ود  ره  هک  ببس  نادب  رگم  تسین  نیا  تسا و  يرگید  يانعم 

ار نآ  هک  تسا  هداد  تیمها  نادب  نانچ  لاعتم  دنوادخ  اریز  درمـش ؛ دـیع  ار  زور  نیا  دـیاب  هک  میریگ  یم  هجیتن  دـش  هتفگ  هچنآ  زا 
غیلبت نید ، لامکا  بجوم 
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: تسا هدومرف  دشاب و  هللا » مایا   » زا يدای  دوخ  ات  تسا  هتسناد  مالسا  نانمشد  يدیمون  تلاسر و 

هللا مایاب  مهرکذ  و 

(21  ) .نک يروآدای  نانادب  ار  يدنوادخ  ياهزور 

تسا یمالسا  تدحو  رارمتسا  نماض  تماما  د )

يارب نآ  ندوب  دیع  زا  دروآ ، یم  نایم  هب  نخس  ینامسآ  هدئام  لوزن  تساوخرد  یـسیع و  ترـضح  ياعد  زا  هک  اجنآ  میرک ، نآرق 
: دیامرف یم  دنک و  یم  دای  هتشذگ  هدنیآ و  ياهلسن 

کنم هیآ  انرخآ و  انلوال و  ادیع  انل  نوکت  ءامسلا  نم  هدئام  انیلع  لزنا  انبر  مهللا  »

(22 «. ) دوش دیع  دنیآ  یم  ام  زا  سپ  هک  یناسک  ام و  يارب  زور  نیا  ات  تسرف  يا  هدئام  نامسآ  زا  ام  رب  اراگدرورپ ،

راختفا و هیام  هشیمه  يارب  هک  دهاوخ  یم  نیا  يارب  ار  نآ  ندش  دیع  هدـئام و  نیا  لوزن  یـسیع  ترـضح  دوش  یم  هظحالم  هکنانچ 
هدش هدرمـش  ناربمایپ  تثعب  ياهتلع  زا  یکی  هک  یتدحو  دشاب ؛ نانآ  تدـحو  هطقن  نیتملا و  لبح  دـناوتب  دوش و  ینید  هعماج  تزع 

نآ دنراد و  ساپ  ار  تیاصو  تماما و  ینامسآ  هدئام  یمالسا  هعماج  ات  تساتسار  نیمه  رد  زین  ندرمش  دیع  تمکح  زار و  و  تسا ،
: دومرف هک  مالسلا ) میهلع   ) دمحم لآ  مولعلا  رقاب  مالک  زمر  تسا  نیا  دنریذپب و  شیوخ  تافالتخا  لح  يزکرم  هطقن  ناونع  هب  ار 

ریدغلا موی  هیالولاب  يدون  ام  ءیشب  دانی  مل  «و 

(23 «. ) تسا هدشن  هدرمش  مهم  ریدغ  زور  تیالو  هزادنا  هب  کی  چیه  یمالسا  ماکحا  نایم  رد 

اهتشون یپ 

ص 320 ج 95 ، ناریا ،) پاچ   ) راونالاراحب  1

ص 323 ج 95 ، نامه ،  2

32 جح .،  3

ص 274 ج 1 ، ریدغلا ،  4

ص 271 ج 1 ، ریدغلا ،  5

ص 118 ج 94 ، راونالاراحب ،  6

ص 110 نامه ،  7
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ص 111 نامه ،  8

ص 303 ج 95 ، نامه ،  9

ص 320 نامه ،  10

لامعا نانجلا ، حیتافم 
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.ریدغ دیع  زور 

ص 118 ج 94 ، نامه ،  11

ص 322 ص 112 و ج 95 ، نامه ،  12

67 هدئام .،  13

ص 457 ج 2 ، هیملعلا ، بتکلاراد  یطویس ، روثنملارد ،  14

ص 49 ج 12 ، يزاررخف ، ریسفت 

؛ رثوک هروس  ریسفت  ج 5 ، نایبلا ، عمجم  ریسفت  .ر ك   15

3 هدئام .،  16

77 ص 61 . ج 6 ، ریدغلا ،  17

ص 283 ج 1 ، ریدغلا ،  18

3 هدئام .، هروس   19

ص 179 ج 5 ، نازیملا ،  20

5 میهاربا .، هیملعلا 22  بتکلاراد   21

8 ثیدح .  مالسالا ، مئاعد  باب  ص 21 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا   23

ریدغ هقف 

همدقم

یغلبم دمحا  هرامش 2  رثوک  هلجم  ذخأم :

جارختـسا نونک  ات  شیاهرهوگ  هک  غیرد  یلو  دراد ؛ ار  همه  ریـسفت ، قالخا و  مالک ، گنهرف ، هقف ، .تسا  فراعم  زا  ییایرد  ریدـغ 
.تسا هتشاد  ینازرا  شنانیشن  لحاس  هب  ار  ییاه  بنارگ  ياه  هناد  هاگ  ریدغ  جاوما  دنمتواخس  ناتسد  دنچ  ره  تسا ، هدشن 

: دیامن یم  يرورض  هتکن  دنچ  هب  هجوت  ثحب  هب  دورو  زا  شیپ  مینکفا ، ریدغ  هقف  هب  یهاگن  مینآ  رب  راتشون  نیا  رد 
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هب ار  اهنآ  ام  هک  دنا  هدرمش  بحتسم  زور  نیا  رد  ار  لمع  شش  یس و  تایاور  .تسا  زور  نیا  بحتـسم  لامعا  ریدغ  هقف  زا  دارم  . 1
.مینک یم  هئارا  ابفلا  فورح  بیترت 

مهم رایسب  دنچ  ره  يزور ، چیه  يارب  مالسا  رد  .دراد  نآ  تمظع  تیـساسح و  تیمها ، زا  ناشن  زور  کی  يارب  مکح  دادعت  نیا  . 2
بحتـسم يددعتم  لامعا  هلهابم  هفرع و  نابرق ، رطف و  دننام  مهم  ياهزور  زا  یخرب  رد  .تسا  هدشن  هئارا  مکح  دادعت  نیا  سدقم ، و 

ریدـغ هقف  یگژیو  نیمود  دننک 3 . یمن  يربارب  ریدغ  تابحتـسم  اب  مینک ، همیمـض  رگیدـکی  هب  ار  اهنآ  همه  رگا  یلو  هدـش ، هدرمش 
لمع زا  تساک ؛ مک و  یب  عماج و  یلامعا  هدش ، دراو  یلمع  يا  هنیمز  ره  رد  .تسا  تیعماج 
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نیا يانغ  یگدرتسگ و  .تسا  هدـمآ  درگ  ریدـغ  هقف  رد  همه  تاواسم  داجیا  يداـصتقا  حرط  شیاـمه و  یـسایس  هماـنرب  اـت  يداـبع 
.تسا هتفای  یلجت  نید  لامک  ریدغ  لماک  هقف  هنیآ  رد  تفگ  ناوت  یم  هک  تسا  نانچ  لامعا 

یمن مشچ  هب  رگید  ياج  رد  هک  دنا ؛ هداد  رارق  درفب  رـصحنم  ياهتلیـضف  نآ  لامعا  يارب  هک  تسا  نیا  ریدـغ  هقف  یگژیو  نیموس   4
: دیوگ یم  يزیربت  اقآ  داوج  ازریم  موحرم  .تسا  رتشیب  زین  ناضمر  هام  ياهتلیضف  زا  یتح  نیا  دروخ و 

(1 « ) .تسا رتدایز  ناضمر  هام  ياهتلیضف  هب  تبسن  هدش  دراو  ریدغ  زور  يارب  هک  یتلیضف  »

.دش دهاوخ  هراشا  اهتلیضف  نیا  زا  یخرب  هب  ریدغ  لامعا  لالخ  رد 

؟ دنا هداد  رارق  ریدغ  زور  يارب  تلیضف ، همه  نآ  اب  ار ، لامعا  زا  مجح  نیا  ارچ  . 5

: دیامرف یم  شسرپ  نیدب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2 ( ؛ کمویل اماظعا  »

«. يرادب گرزب  ار  ریدغ  زور  لامعا  نیا  اب  ات 

: دزاس یم  راکشآ  ار  تقیقح  ود  مالسلا  هیلع  مشش  ماما  نخس  نیا 

.دبای یم  ققحت  زور  نیا  هژیو  لامعا  نداد  ماجنا  اب  ریدغ  تشادگرزب  هکنیا  رگید  تشاد و  گرزب  ار  ریدغ  زور  دیاب  هکنیا  یکی 

نداد يراطفا  فلا 

.تسا هتفهن  گرزب  یتلیضف  لمع  نیا  رد  تایاور  ساسا  رب  .دراد  الاو  یهاگیاج  نمؤم  هب  نداد  يراطفا  ریدغ  زور  لمعا  نایم  رد 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(3  … ) امائف رطفا  امنأکف  هلیل  یف  انمؤم  رطفا  نم 

: دیسرپ يدرف  .تسا  هداد  راطفا  ار  مائف  هد  هک  تسا  نیا  دننام  دهد ، راطفا  ریدغ  ردار  يراد  هزور  نمؤم  هک  یسک 

؟ تسیچ مائف »  » مالسلا هیلع  نانمؤمریما  يا 

: دومرف ترضح 

! دیهش قیدص و  ربمایپ و  رازه  دص 

: داد همادا  هاگنآ 
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.دنک لفکت  ار  تانمؤم  نینمؤم و  زا  یعمج  هک  یسک  تلیضف  دوب  دهاوخ  هنوگچ  سپ 

(4  ) .تسا هدش  لقن  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  تیاور ، نیا  هب  هیبش 

رب
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(5  ) .تشاد هاگن  دوخ  دزن  راطفا  يارب  ار  یهورگ  ریدغ  زور  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تایاور  زا  یخرب  ساسا 

ندش ردارب  ب 

ناشلـصو هقلح  دـنراد و  ینتـسسگان  يدـنویپ  رگیدـکی  اب  ود  نیا  تسا ؛ تیالو  زور  يردارب  زور  تسا و  يردارب  زور  تیالو  زور 
(6 ( ) هوخا نونمؤملا  امنا   ) .دنرگیدکی ردارب  نامیا  لها  رگید  يوس  زا  دریگ و  یم  اپ  تیالو  اب  نامیا  ییوس  زا  اریز  تسا ؛ نامیا 

: تسا ریز  تروص  هب  دقع  نیا  .تسا  هدش  هدرمش  ریدغ  زور  بادآ  زا  یکی  يردارب  دقع  لیلد  نیمه  هب 

: دیوگ یم  دراذگ و  یم  يرگید  تسار  تسد  رب  ار  دوخ  تسار  تسد  رفن  ود  زا  یکی 

مهیلع نیموصعملا  همئـالا  هئاـیبنا و  هلـسر و  هتکئـالم و  هللا و  تهداـع  هللا و  یف  کـتحفاص  هللا و  یف  کـتیفاص  هللا و  یف  کـتیخا  و 
.یعم تنأ  الا و  اهلخدا  هنجلا ال  لخدأ  نأب  یل  نذأ  هعافشلا و  هنجلا و  لها  نم  تنک  نإ  ینأ  یلع  مالسلا 

اب مهد و  یم  تسد  ادخ  هار  رد  وت  اب  مریگ ؛ یم  شیپ  رد  تیمیمـص  افـص و  هار  ادخ  هار  رد  وت  اب  موش ؛ یم  ردارب  ادـخ  هار  رد  وت  اب 
، هدش تعافش  تشهب و  لها  زا  رگا  هک  مدنب  یم  دهع  مالسلا  هیلع  نیموصعم  همئا  شناربمایپ و  ناگداتسرف و  اهباتک ، هکیالم ، ادخ ،

.يوش هارمه  نم  اب  وت  هکنآ  رگم  موشن  نآ  لخاد  متفای ، تشهب  هب  دورو  هزاجا 

: دیوگ یم  يرگید  هاگنآ 

تلبق

: دیوگ یم  سپس  .مدرک  لوبق  ینعی ،

هرایزلا ءاعدلا و  هعافشلا و  الخ  ام  هوخالا  قوقح  عیمج  کنع  تطقسا 

(7  ) .مدرک طقاس  ار  يردارب  قوقح  همه  ترایز ، اعد و  تعافش و  زج 

نتسج يزاریب 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(8 ( ؛ مهقح مهملظ  نمم  لج  زع و  هللا  یلإ  يربت 

.ییوج یم  يرازیب  دندرک  متس  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هب  هک  یناسک  زا  ریدغ  زور  رد 

ون هزیکاپ و  سابل  ندیشوپ  پ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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(9 ( ؛ اهرخفا هبایث و  فظنا  نمؤملا  سبلی  نأ  بحی … 

زا ار  لـمع  نیا  يزیربـت  اـقآ  داوج  ازریم  موحرم  .دـشوپب  ار  دوخ  ساـبل  نیرترخاـف  نیرت و  هزیکاـپ  نمؤم  تسا  مزـال  ریدـغ  زور  رد 
(10  ) .درمش یم  ریدغ  دکؤم  تابحتسم 

تینهت کیربت و  ت 

هتفای هژیو  یهاگیاج  ریدغ  دیع  رد  تینهت  کیربت و  تنـس  زین  مالـسا  رد  .تسا  يدـیع  ره  بادآ  میرت  هتـسجرب  زا  تینهت  کیربت و 
.تسا

: دومرف یم  مدرم  هب  دیزرو و  یم  دیکأت  نیا  رد  نتفگ  کیربت  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(11 ( ؛ ینوئنه ینوئنه 

.دییوگب تینهت  نم  هب  دییوگب ، تینهت  نم  هب 

: تسا هداد  شزومآ  نینچ  ار  ریدغ  زور  رد  نتفگ  تینهت  هویش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: دییوگب دیدرک ، تاقالم  ار  رگیدکی  یتقو 

مل هطـسقب و  ماوقلا  هرما و  هالو  هیالو  نم  هب  انقثاو  يذلا  هقاثیم  انیلا و  هدهع  هب  نیفوملا  نم  انلعج  مویلا و  اذهب  انمرکا  يذلا  هللادمحلا 
(12  ) .نیدلا مویب  نیبذکملا  نیدحاجلا و  نم  انلعجی 

هرابرد ي هک  یقاـثیم  ناـمیپ و  هب  هک  داد  رارق  یناـسک  ناـنمؤم و  زا  ار  اـم  تشاد و  یهاوگ  زور  نیا  هب  ار  اـم  هک  ار  يادـخ  ساـپس 
ناگدـننک بیذـکت  ناگدـننک و  راکنا  زا  ار  ام  میدرک و  افو  تسا  هتفرگ  اـم  زا  شتلادـع  طـسق و  ناگدـنراد  اـپ  رب  شرما و  ناـیلاو 

.دادن رارق  زیخاتسر 

: دییوگب رگیدکی  اب  دروخرب  ماگنه  هک ، دومرف  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(13  ) مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  هیالوب  نیکسمتملا  نم  انلعج  يذلا  هللادمحلا 

.تسا هداد  رارق  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تیالو  هب  ناگدننک  کسمت  زا  ار  ام  هک  ار  يادخ  ساپس 

مسبت

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

یـضق همحرلاب و  همایقلا  موی  هیلا  هللا  رظن  ریدغلا  موی  هیخا  هجو  یف  مسبت  نمف  نامیالا  لها  نم  سانلا  هوجو  یف  مسبتلا  موی  وه  و  … 
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(14  … ) ههجو رضن  ءاضیب و  رد  نم  ارصق  هنجلا  یف  هل  ینب  هجاح و  فلا  هل 

رظن تمایق ، زور  رد  دنوادخ ، دنک ، مسبت  شنمؤم  ردارب  يور  هب  زور  نیا  رد  هک  یـسک  .تسا  نینمؤم  يور  هب  مسبت  زور  ریدغ  زور 
هب تمحر 
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.دزاس یم  ابیز  ار  شتروص  دنک و  یم  انب  شیارب  دیفس  رد  زا  يرصق  هتخاس و  هدروآرب  ار  شتجاح  رازه  دنکفا ، یم  وا 

یگدنز هعسوت 

ییاه راتفر  اب  ار  نآ  هدز و  مه  رب  ار  دوخ  یگدنز  يداع  همانرب  دنـشوکب  دیاب  همه  .دوش  ضوع  یگدنز  هرهچ  دـیاب  ریدـغ ، زور  رد 
مامـشتسا ار  نآ  زیگنا  لد  هحیار  دنـشچب و  ار  دـیع  نیریـش  معط  اج  همه  رد  ناگمه  اـت  دـنیارایب  رتزیگنا  طاـشن  رت و  هنادـنمتواخس 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .دراد  رارق  یلام  هعسوت  یگدنز  نداد  هعسوت  ردص  رد  انیقی  .دننک 

(15  … ) هناوخا هسفن و  هلایع و  یلع  عسو  هللادبع و  نم  لام  یف  هللا  دیزی  يذلا  مویلا  وه 

هعسوت شا  ینامیا  ناردارب  نتشیوخ و  هداوناخ ، رب  دنک و  تدابع  ار  ادخ  هک  یسک  لام  رد  لاعتم  يادخ  هک  تسا  يزور  ریدغ  زور 
.دروآ یم  دیدپ  ینوزف  دهد 

نتفرگ نشج  ج 

(16  ) .درک داجیا  نانآ  رد  يا  هزات  عضو  داد و  رییغت  ار  دوخ  نایفارطا  ناسک و  لاوحا  ریدغ  دیع  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

ندرک دمح  ح 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: دیوگب راب  دص  ریدغ ، زور  رد  نمؤم ، هک  تسا  نیا  اهتنس  زا  یکی 

(17  ) .مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  هیالوب  هتمعن  مامت  هنید و  لامک  لعج  يذلا  هللادمحلا 

اعد د 

: زا تسا  ترابع  زور  نیا  هژیو  ياهاعد  .دنا  هدرک  شرافس  ریدغ  زور  رد  اعد  هب  ار  ناشناوریپ  مالسلا  هیلع  ناموصعم 

: تسا هدش  زاغآ  هلمج  نیا  اب  هک  ییاعد   1

(. 18  … ) کتعاط لیبس  یلإ  انتوعد  کنا  مهللا 

: دوش یم  هدید  ترابع  نیا  زاغآ  رد  هک  ییاعد   2

حیتافم رد  اعد  نیا  (. 19  … ) کقلخ نود  امهتـصصخ  يذلا  ردقلا  نأشلا و  کیلو و  یلع  کیبن و  دـمحم  قحب  کلئـسا  ینا  مهللا 
(20  ) .تسا هدش  رکذ  نانجلا 

: تسا هدش  زاغآ  هلمج  نیا  اب  هک  ییاعد   3
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 … تینغتسا کلضفب  تیدتها و  كرونب  مهللا 

.دوش هعجارم  ص 318  ج 95 ، راونالاراحب ، هب 

دیدزاب دید و 

هـشیر ناشنهذ  لد و  رد  ار  دیع  دای  مان و  رتباداش و  ار  مدرم  تنـس  نیا  .تسا  يداش  دـیع و  ياهزور  بادآ  زا  یکی  دـیدزاب  دـید و 
.تسا هداد  رارق  دیکأت  دروم  ار  نآ  هتفرگ و  رظن  رد  ریدغ  دیع  يارب  ار  تنس  نیمه  مالسا  .دنک  یم  رتراد 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(21  ) .هنجلاب هنورشبی  کلم  فلا  نوعبس  موی  لک  هربق  روزی  و  هربق ، یف  عسو  ارون و  نیعبس  هربق  هللا  لخدا  انمؤم  راز  نم 

رازه داتفه  زور  ره  دزاس ؛ یم  عیـسو  ار  شربق  دراو و  وا  ربق  رب  رون  داتفه  دـنوادخ  دورب  ینمؤم  رادـید  هب  ریدـغ  زور  رد  هک  یـسک 
.دنهد یم  تشهب  تراشب  وا  هب  هدرک ، ترایز  ار  شربق  هتشرف 

تدوم تفلا و  ياه  هتشر  ریدغ  زور  يایحا  رب  هوالع  ات  دوش  ارجا  تساهدیع ، نیرتگرزب  هک  ریدغ ، زور  رد  تنس  نیا  تسا  هتسیاش 
.دوش رتمکحم  مدرم  نایم 

هزور ر 

.دراد ییانثتسا  یتلیضف  تسا و  بحتسم  رایسب  ریدغ ، زور  رد  هزور 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(22  ) .هتئافک نع  ایندلا  مایا  ترصقل  هموص  یف  صلخملا  صلخا  اذإ 

رگا رگید ، ترابع  هب  درادـن ؛ ار  نآ  اب  يربارب  ناوت  ایند  ياهزور  همه  دـشاب ، هتـشاد  صالخا  زور  نیا  هزور  رد  یـصلخم  هدـنب  رگا 
.دوب دهاوخ  زور  نیا  هزور  باوث  زا  رتمک  شباوث  دنک ، يرپس  راد  هزور  ار  همه  دشاب و  هدنز  ایند  ياهزور  مامت  یسک 

: دومرف نینچمه  ادخ  لوسر  نیتسار  نیشناج  نیتسخن 

(23  ) .هنع هءافک  میظعلا  ءازجلا  لعج  و  … 

درک و یم  قیوشت  رما  نیا  هب  ار  شنارای  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  هداهن  گرزب  یـشاداپ  ریدغ  دیع  هزور  ربارب  رد  دنوادخ  … 
: دومرف یم 

(. 24  … ) هوموصت نأ  مکل  بحا  ینإ 
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.دیریگب هزور  ار  زور  نیا  امش  مراد  تسود  نم 

: دومرف یم  نینچمه  راوگرزب  نآ 

یف هللادنع  لدعی  مخ  ریدغ  موی  مایص 
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(25  ) .تالبقتم تاروربم  هرمع  هئام  هجح و  هئام  ماع  لک 

.تسا لوبقم  هرمع  دص  جح و  دص  اب  ربارب  لاس ، ره  رد  دنوادخ ، دزن  مخ  ریدغ  زور  هزور 

.دوب هنومن  باب  زا  دش  رکذ  هچنآ  هدش  دراو  رایسب  تیاور  ریدغ  هزور  نوماریپ 

ترایز ز 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  ترایز  ریدغ  زور  لامعا  زا  یکی 

: تسا نکمم  تروص  ود  هب  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  ترایز 

رهطم مرح  رد  ترایز   1

: دومرف یطنزب  رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

هانگ زور  نیا  رد  دـنوادخ  اـنامه  وش ! رـضاح  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  ربق  راـنک  ریدـغ  زور  رد  يدوب  اـجک  ره  رـصنوبا ، دـنزرف  يا 
.دزرمآ یم  ار  نمؤم  نز  درم و  لاس  تصش 

(26  ) .دناهر یم  دنک ، یم  دازآ  رطف  دیع  بش  ردق و  بش  ناضمر  هام  رد  هچنآ  ربارب  ود  زور  نیا  رد  راگدرورپ  هک  یتسرد  هب 

(27  ) .تسا هدرک  تیاور  نانجلا  حیتافم  رد  هر )  ) یمق یسابع  خیش  موحرم  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  ار  ترضح  نآ  ترایز  هویش 

، دنریگ هرهب  نآ  زا  دنناوت  یم  اج  همه  رد  تیالو  نادنمتدارا  درادن و  صاصتخا  رهطم  مرح  هب  هک  ترایز ، نیا  یمومع  ياهترایز   2
: تسا دروم  ود 

(28 ( ؛ هللا نیما  ترایز  .فلا 

(. 29  ) مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  هدش  تیاور  ترایز  .ب 

.تسا هدش  رکذ  حیتافم  رد  ترایز  ود  ره 

نداد تنیز 

هک تسا  هدنز  مدرم  لد  نهذ و  رد  يدیع  .تسا  جیار  یلمع  دـیع ، ياهزور  رد  رازاب ، هچوک و  هناخ ، نتـسب  نیذآ  رکیپ و  نتـسارآ 
.دننک يدنب  نیذآ  ار  راوید  رد و  دنیارایب و  ار  شیوخ  نآ  رد 

تلیـضف .دنیارایب  ار  هعماج  دوخ و  دننک و  ینامداش  رگید ، دیع  ره  زا  شیب  نآ ، رد  دیاب  مدرم  تسا  دیع  نیرتگرزب  ریدغ  دیع  نوچ 
: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تسا ، رایسب  لمع  نیا 
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، هدـیزرمآ ار  شگرزب  کـچوک و  ناـهانگ  هـمه  دـنوادخ  دـنک  تـنیز  ریدـغ  زور  يارب  هـک  یـسک  تـسا ، تـنیز  زور  ریدـغ  زور 
(30  ) .دنیازفیب وا  تاجرد  رب  دعب  لاس  ریدغ  دیع  ات  دنسیونب و  ار  وا  تانسح  ات  دتسرف  یم  شیوس  هب  یناگتشرف 

نیا رد  تنیز  تیمها 
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(31  ) .داتسرف شفک  رتشگنا و  ون ، ياهسابل  یهورگ  يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  نانچ  زور 

ندرک يداش  ش 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(32 ( ؛ مکتاقالم یف  رورسلا  اورهظا …  و 

.دینک راکشآ  ار  يداش  اهدروخرب  رد 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(33  ) .تسا يداش  یلاحشوخ و  زور  ریدغ  زور 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يرازگ  رکش 

(34  ) .دینک رکش  تیالو ) تمعن   ) هتشاد ینازرا  امش  هب  هچنآ  رب  ار  يادخ  ریدغ ، زور  رد 

نداد هقدص  ص 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .تسا  نداد  هقدص  دکؤم  تابحتسم  زا  یکی  ریدغ  زور 

.تسا ربارب  مهرد  رازه  تسیود  تلیضف  اب  دوش ، هداد  ریدغ  زور  رد  هک  ( 35 ، ) مهرد کی  تلیضف  مهرد ؛ فلا  یتئامب  هیف  مهردلا 

نداتسرف تاولص 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(36  ) .یتسرف یم  رایسب  تاولص  شتیب  لها  دمحم و  رب  ریدغ ، زور  رد 

نداد ماعط  ط 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دراد ، رایسب  تیمها  نانمؤم  هب  نداد  اذغ  ریدغ  زور  رد 

(37 ( ؛ کناوخا معطا  و 

.نک ماعطا  ار  تا  ینید  ناردارب  ریدغ ، زور  رد 

: دومرف لمع  نیا  تلیضف  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
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(38 ( ؛ نیقیدصلا ءایبنالا و  عیمج  معطا  نمک  ناک  انمؤم  معطا  نم 

نداد ماعط  تیمها  .تسا  هداد  اذغ  ار  نیقیدص  ناربمایپ و  مامت  هک  تسا  يدرف  دننام  دهد  اذـغ  ریدـغ  زور  رد  ار  ینمؤم  هک  یـسک 
.تسا هدناوخ  ( 39  ) ماعط ماعطا  زور  ار  ریدغ  زور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  زور  نیا  رد 

تدابع ع 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

(40  … ) هیف دبع  نم  لام  یف  هللا  دیزی  يذلا  مویلا  وه 

 … دیازفا یم  دنک ، تدابع  نآ  رد  هک  یسک  لام  رب  دنوادخ  هک  تسا  يزور  ریدغ 

ندز رطع 

(41  ) .تسا هدرک  شرافس  ریدغ  زور  رد  رطع  لامعتسا  هب  ار  نانمؤم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تایاور  زا  یخرب  ساسا  رب 

نداد ماجنا  حلاص  لمع 

(42  ) .هنس نیتس  هرافک  هنا  يور  ارهش و  نینامث  لدعی  هیف  لمعلا  نا  يور 

زور نیا  رد  کین  رادرک  هک  هدـش  تیاور  زین  و  دـنک ؛ یم  يربارب  هام  داتـشه  لمع  اب  ریدـغ ، زور  رد  کـین  رادرک  هک  هدـش  تیاور 
.تسا لاس  تصش  هرافک 

ندرک لسغ  غ 

لسغ هک  تسا  نیا  رتهب  ( 44  ) .دنناد یم  دکؤم  بحتسم  ار  نآ  و  ( 43  ) دنراد عامجا  ریدغ  زور  رد  لسغ  بابحتسا  رب  هعیـش  ياملع 
(45  ) .دریگ ماجنا  زور  لوا  رد 

نانمؤم جئاوح  ياضق  ق 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(46 ( ؛ کناوخا جئاوح  ضقاو 

! روآرب ار  تناردارب  ياهتجاح  ریدغ  دیع  رد 

ندرک کمک  ك 

دیاب مالسلا  هیلع  ترضح  نامرف  هب  هک  یمایپ  تسا ؛ ریدغ  زور  يارب  ریدغ  بحاص  هژیو  مایپ  نادنمزاین  نافیعـض و  هب  ندرک  کمک 
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: دوش غالبا  مدرم  همه  هب  ناهد  هب  ناهد 

(47 ( ؛ فیعضلا یلع  يوقلا  ریقفلا و  یلع  ینغلا  دعیل  و 

.دنک کمک  ناوتان  هب  اناوت  تسدیهت و  هب  دنمتورث  ریدغ  زور  رد  دیاب 

ندرک یتشآ  تشذگ و  گ 

(48  ) .تسا هدش  هدرمش  ریدغ  زور  تابحتسم  رگید  زا  هناتسود  طابترا  يرارقرب  ناردارب و  هانگ  زا  یشوپ  مشچ 

ییور هداشگ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(49 ( ؛ مکنیب امیف  رشبلا  اورهظا  و 

.دینک دروخرب  ییور  هداشگ  اب  رگیدکی  اب 

تاواسم م 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(50 ( ؛ مکئافعض مکب  اوواس  و 

.دینک داجیا  تاواسم  نافیعض  شیوخ و  نایم 

هحفاصم

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(51 ( ؛ میلستلاب اوحفاصتف  متیقالت  اذإ 

.دینک مالس  دیهدب و  تسد  مه  هب  دیدرک  تاقالم  ار  رگیدکی  ریدغ  زور  رد  یتقو 

ندرک تفوطع  ینابرهم و 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(52  … ) هفطع هللا و  همحر  یضتقی  هیف  فطاعتلا  و 
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.دش دهاوخ  لاعتم  يادخ  تفوطع  تمحر و  بجوم  ریدغ ، زور  رد  ندرک  ینابرهم  تفوطع و  رگیدکی  اب 

(53  ) .تشاد هاگن  دوخ  دزن  راطفا  يارب  ار  یهورگ  ریدغ  زور  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ندرک  نامهم 

زامن ن 

ریدغ دیع  بش  زامن   1

زا دعب  تعکر ، ره  رد  .داد  مالـس  دیاب  مهدزاود  تعکر  نایاپ  رد  دراد و  دهـشت  کی  تعکر  ود  ره  .تسا  تعکر  هدزاود  زامن  نیا 
راب تفه  ار  هروس  دمح و  زا  کی  ره  دیاب  مهدزاود  تعکر  رد  .دوش  یم  هدناوخ  راب  کی  یسرکلاهیآ  راب و  هد  دیحوت  دمح  هروس 

: درک رارکت  تونق  رد  راب  هد  ار  رکذ  نیا  دناوخ و 

یلع وه  ریخلا و  هدیب  تومی  یح ال  وه  ییحی و  تیمی و  تیمی و  ییحی و  دمحلا  هل  کلملا و  هل  هل ، کیرـش  هدـحو ال  هللا  الا  هلا  ال 
: دوش یم  هدناوخ  راب  هد  رکذ  نیا  رخآ ، تعکر  هدجس  ود  رد  .ریدق  یش  لک 

ناحبس لوطلا  لضفلا و  يذ  ناحبس  معنلا  نملا و  يذ  ناحبس  هل  الا  حیبستلا  یغبنی  نم ال  ناحبس  هملع  یـش  لک  یـصحا  نم  ناحبس 
یلع یلـصت  نا  هماتلا  کتاملک  مظعالا و  مسالاب  کباتک و  نم  همحرلا  یهتنم  کشرع و  نم  زعلا  دق  اعمب  کلأسا  مرکلا  زعلا و  يذ 

سپـس و  دنک ] رکذ  ار  دوخ  تجاح  اذک  اذک و  ياج  هب   ] اذـک اذـک و  یب  لعفت  نا  نیرهاطلا و  نیبیطلا  هتیب  لها  کلوسر و  دـمحم 
(54  ) .بیجم عیمس  کنا  دیوگب 

ریدغ دیع  زور  زامن   2

یسرکلاهیآ ردق و  دیحوت ، ياه  هروس  دمح ، زا  دعب  تعکر  ره  رد  .تسا  بحتـسم  زامن  تعکر  ود  ریدغ ، رهظ  زا  شیپ  تعاس  مین 
هد
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(55  ) .دوش یم  هدناوخ  راب 

ریدغ دجسم  زامن   3

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(56 ( ؛ ریدغلا دجسم  یف  هالصلا  بحتسی 

.تسا بحتسم  ریدغ  دجسم  رد  زامن 

ناسحا یکین و 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(57  ) .رمعلا یف  دیزی  لاملا و  رمثی  هیف  ربلا  مکتفلا و  هللا  لصی  اورابت 

.دوش یم  رمع  لام و  شیازفا  بجوم  زور  نیا  رد  یکین  دزاس و  یم  رادیاپ  ار  امش  نایم  تفلا  دنوادخ  هک  دینک  یکین  رگیدکی  هب 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(58  ) .مهرب رثکا  و  … 

.نک یکین  رایسب  ینامیا ، ناردارب  هب  ریدغ  زور  رد  … 

نارگید هب  کمک  يارب  نتفرگ  ماو  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(59  ) .هنع لمح  هضبق  نإ  هاضق و  هاقبا  نإ  هللا  یلع  نماضلا  انأف  مهناعأ  هناوخإل و  نادتسا  نم 

دناوتب تشاد ، هگن  هدـنز  ار  وا  رگا  هک  منک  یم  تنامـض  ادـخ  يوـس  زا  دـنک  کـمک  شنمؤـم  ناردارب  هب  اـت  دریگب  ماو  هک  یـسک 
.دوش هتشادرب  وا  شود  زا  نید  نآ  تشادن ، هگن  رگا  دزادرپب و  ار  شماو 

رایسب یلمع  نآ  رد  نارگید  هب  ندرک  کمک  هدمآ ، رامش  هب  هژیو  يزور  ریدغ  زور  هنوگچ  هک  دزاس  یم  راکشآ  هتکن  ود  هب  هجوت 
.تسا مهم 

هدش هداد  رارق  بحتـسم  نارگید  هب  کمک  يارب  راک  نیا  یلو  تسین ، یبوغرم  نادنچ  راک  عرـش  رظن  زا  نتفرگ  ماو  دـنچ  ره  فلا )
.تسا
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یلام قح  دنوادخ  تفاین ، تایح  قیفوت  هدنریگ  ماو  رگا  هک  هدمآ  تیاور  رد  یلو  تسا ، هدرمش  مهم  رایسب  ار  سانلا  قح  مالسا  ب )
.دراد یمرب  وا  شود  زا  ار  هدنهد  ضرق 

نداد هیده  ه 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

(60 ( ؛ هلضف نع  مکلایع  مکناوخال و  اوئیه  وأ  وبه 

(61  ) .دیشخبب ناتناردارب  هداوناخ و  هب  هتشاد ، ینازرا  امش  رب  لاعتم  يادخ  هچنآ  زا 

: دومرف زین  و 

مکانم امک  هللا  معن  اوداهت 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .تسا  هدومرف  اطع  امش  هب  هک  روط  نامه  دینک  هیده  رگیدکی  هب  ار  دنوادخ  ياهتمعن 

(62 ( ؛ مویلا اذه  یف  کناوخا  یلع  لضفأ 

.نک ششخب  تناردارب  رب  زور  نیا  رد 

.داتـسرف شفک  رتشگنا و  یتح  ون و  ياهـسابل  مدـنگ ، اذـغ ، باحـصا  زا  یهورگ  هداوناخ  يارب  زور  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما 
(63)

شیامه

یهلا يربهر  تیالو و  اب  طابترا  تیوقت  ياتسار  رد  یسایس  یهلا  روتـسد  نیا  .تسا  ریدغ  زور  ماکحا  لامعا و  زا  یکی  ییامهدرگ 
.تسا هدش  رداص  نآ  مزاول  هب  يدنبیاپ  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

(64 ( ؛ مکلمش هللا  عمجی  اوعمجاو  … 

.دناهرب یگدنکارپ  یناماسبان و  زا  ار  ناتروما  دنوادخ  ات  دییآ  مه  درگ  ریدغ ، زور  رد 

اهتشون یپ 

ص 217 و 218 يزیربت ، ياقآ  داوج  ازریم  تابقارملا ، ( 1
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ص 302 ج 95 ، راونالاراحب ، ( 2

ص 256 يزیربت ، اقآ  داوج  ازریم  تابقارملا ، ( 3

ص 143 ج 3 ، یسوط ، خیش  بیذهتلا ، ( 4

ص 287 ج 1 ، ینیما ، همالع  ریدغلا ، ( 5

.هیآ 10 تارجح ، هروس  ( 6

ص 456 ج 1 ، يرون ، ثدحم  لئاسولا ، كردتسم  ( 7

ص 322 ج 95 ، یسلجم ، راونالاراحب ، ( 8

ص 301 نامه ، ( 9

ص 260 تابقارملا ، ( 10

ص 274 ریدغلا ، ( 11

ص 303 ج 95 ، راونالاراحب ، ( 12

ص 260 تابقارملا ، ( 13

ص 257 نامه ، ( 14

.نامه ( 15

ص 287 ج 1 ، ریدغلا ، ( 16

ص 321 ج 95 ، راونالاراحب ، ( 17

ص 255 تابقارملا ، ( 18

ص 319 ج 95 ، راونالاراحب ، ( 19

ص 507 نانجلا ، حیتافم  ( 20

ص 257 تابقارملا ، ( 21
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ص 702 دجهتملا ، حابصم  ( 22

.نامه ( 23

ص 285 ریدغلا ، ( 24

ص 286 نامه ، ( 25

ص 24 ج 6 ، بیذهتلا ، ( 26

ص 659 نانجلا ، حیتافم  ( 27

.نامه ( 28

ص 80 نامه ، ( 29

ص 503 نامه ، ( 30

ص 257 تابقارملا ، ( 31

ص 287 ج 1 ، ریدغلا ، ( 32

ص 284 نامه ، ( 33

ص 95 ج ، راونالاراحب ، ( 34

ص 284؛ ج 1 ، ریدغلا ، ( 35

ص 255 تابقارملا ،

ص 262 تابقارملا ، ( 36

ص 256 نامه ، ( 37

ص 322 ج 95 ، راونالاراحب ، ( 38

ص 302 نامه ، ( 39

ص 301 ج 95 ، نامه ، ( 40

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 549 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 258 تابقارملا ، ( 41

ص 114 ج 1 ، بیذهتلا ، ( 42

ص 260 تابقارملا ، ( 43

ص 98 ج 1 ، ینیمخ ، ماما  هلیسولا ، ریرحت  ( 44

ص 302 ج 95 ، راونالاراحب ، ( 45

ص 256 تابقارملا ، ( 46

ص 511 نانجلا ، حیتافم  ( 47

ص 702 دجهتملا ، حابصم  ( 48

ج ریدغلا ،
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ص 284 ، 1

ص 256 تابقارملا ،

ص 702 دجهتملا ، حابصم  ( 49

ص 256 تابقارملا ،

.نامه ( 50

.نامه ( 51

ص 287 ج 1 ، ریدغلا ، ( 52

ص 255 تابقارملا ، ( 53

ص 143 ج 3 ، بیذهتلا ، ( 54

ص 567 ج 4 ، یفاکلا ، ( 55

ص 284 ج 1 ، ریدغلا ، ( 56

ص 255 تابقارملا ،

ص 302 ج 95 ، راونالاراحب ، ( 57

ص 702 دجهتملا ، حابصم  ( 58

ص 256 تابقارملا ،

ص 255 نامه ، ( 59

ص 702 دجهتملا ، حابصم  ( 60

ص 119 ج 97 ، راونالاراحب ، ( 61

ص 287 ج 1 ، ریدغلا ، ( 62

ص 702 دجهتملا ، حابصم  ( 63
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ص 284 ج 1 ، ریدغلا ،

یلماعلا یضترم  رفعج  همالع  هاگدید  زا  ریدغ  دیع 

(1  ) مخ ریدغ  دیع 

یم نشج  ناونع  نیا  هب  لوا ، نرق  هس  رد  ناناملسم  ار  هجحلا  يذ  مهدجه  زور  هک  ارچ  .تسا  یمالـسا  لیـصا  دیع  کی  ریدغ ، دیع 
.دنا هتفرگ 

: دیوگ یم  هک  يزیرقم  راتفگ 

لاس هب  ار  نآ  يو  دوب ، قارع  رد  هیوب ، نب  یلع  هلودـلا  زعم  ییاورنامرف  نامز  رد  دـش ، فورعم  مالـسا  رد  دـیع  نیا  هک  يراب  نیلوا  »
لوبق لباق  حیحـص و  ریغ  ( 2 ، ) دـنداد رارق  دـیع  ار  زور  نـیا  نایعیـش  سپ ، نآ  زا  دروآ و  دوـجو  هـب  يرجه ، ود  هاـجنپ و  دـصیس و 

: تسا هتفگ  يدوعسم  اریز  .تسین 

زا لبق  لاس  شش  يدوعـسم  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و  ( 3 « ) .دنتشاد یم  یمارگ  ار  زور  نیا  هنع ، هللا  یضر  یلع  نایعیـش  نادنزرف و  »
نادنمـشناد زا  میهاربا  نب  تارف  .تسا  هدرک  توف  يرجه ، شـش  لهچ و  دصیـس و  لاـس  هب  ینعی  دـیوگ ، یم  يزیرقم  هک  یخیراـت 

: دنک یم  لقن  مالسلا  مهیلع  شنیرهاط  ءابآ  زا  نآ  رد  ترضح  هک  دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  یثیدح  موس ، نرق 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

 …« یتمأ دایعأ  لضفأ  مخ  ریدغ  موی  »

(4  …( ) تسا نم  تما  دایعا  نیرتهب  زا  ریدغ  زور  )

مه اب  ریدغ  زور  هعمج و  زور  هک  یلاس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 
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: دومرف نآ  رد  دناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  دوب ، هدش  فداصم 

 …« نیریبک نیمیظع  نیدیع  مویلا  اذه  یف  نینمؤملا  رشعم  مکل  عمج  لج  زع و  هللا  نا  »

( .تسا هدرک  عمج  نانمؤم  هورگ  امش  يارب  ار  گرزب  میظع  دیع  ود  زور ، نیا  رد  لجوزع  يادخ  )

هنوگ نیا  رد  رورس  يداش و  راهظا  ددرگ و  ماجنا  دایعا  رد  تسا  هتسیاش  هک  ییاه  راک  ماجنا  هب  ار  مدرم  ماما  ینالوط  هبطخ  نیا  رد 
(5  ) .دننک هعجارم  هبطخ  نیا  هب  نیبلاط  .دنک  یم  رما  لیصفت  روط  هب  مایا 

: هک دنک  یم  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  وا  فنحأ و  نب  تارف  زا  دوخ  دنس  هب  تارف 

: مدرک ضرع  ماما  هب 

؟ دراد دوجو  نیملسم  يارب  هفرع  زور  و  هعمج ، زور  و  نابرق ، دیع  و  رطف ، دیع  زا  رتهب  يدیع  ایآ  موش ، تیادف 

: دومرف نم  هب  ترضح 

مکل تلمکا  مویلأ  دمحم : هیبن  یلع  لزنأ  و  نیدـلا ، هیف  هللا  لمکأ  يذـلا  مویلا  وه  هلزنم ، هللادـنع  اهفرـشأ  اهمظعأ و  اهلـضفأ و  معن ، »
(6  …« ) خلا مکنید 

هیآ درک و  لماک  ار  شنید  ادـخ  نآ  رد  هک  تسا  يزور  ادـخ ، دزن  رد  تلزنم  ردـق و  رظن  زا  داـیعا  فرـشأ  مظعأ و  لـضفا و  یلب ، )
: هفیرش

( .درک لزان  شربمایپ  رب  ار  مکنید …  مکل  تلمکأ  مویلا 

: تسا هدمآ  یفاک  فیرش  باتک  رد 

: دومرف دوخ  مالک  رخآ  رد  دناوخ و  دیع  ار  ریدغ  زور  ترضح  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دشار  نب  نسح 

« ادیع ذختی  نأ  یصولا  هیف  ماقی  ناک  يذلا  مویلاب  ءایصوألا  رمأت  تناک  مهیلع  هللا  تاولص  ءایبنألا  نإف  »

( دنریگب نشج  ار  یصو  ندیزگرب  باختنا و  زور  هک  دنداد  یم  روتسد  دوخ  نانیشناج  هب  مهیلع  هللا  تاولص  یهلا  ءایبنا  )

: مدرک ضرع  دیوگ : یم  نسح 

؟ دراد یعضو  هچ  دریگب  هزور  ار  نآ  یسک  رگا 

: دومرف ترضح 
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مایص »
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(7 « ) ارهش نیتس 

.دنک یم  لقن  دنشاب ، یم  تاقث  زا  یگمه  نآ  نایوار  هک  يدنس  اب  هریرهوبا ، زا  يدادغب  بیطخ  هک  تسا  یتیاور  بلطم  نیا  دیؤم 

: دنک یم  لقن  هریرهوبا  تیاور  نیا  رد 

مخ ریدغ  زور  زور ، نیا  و  ( 8  ) .دوش یم  هتـشون  شیارب  هام  تصـش  هزور  باوث  دریگب ، هزور  ار  هجحلا  يذ  مهدجه  زور  سک  ره 
.تسا

: هک تسا  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و 

هراب نیا  رد  ( 9  ) .دنریگب دیع  ار  زور  نیا  نیملسم  هک  درک  شرافس  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
: دینک هعجارم  لیذ  تایاور  هب 

تیاور و  ( 11  ) مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  يدـبع  زیرح  نب  رامع  تیاور  ( 10 ، ) مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لضفم  تیاور 
(. 13  ) مالسلا هیلع  ترضح  نآ  زا  دمحم  نب  دایز  تیاور  زین  و  ( 12  ) مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یثیل  نسحلاوبا 

: تفگ تشذگ  یم  شرمع  زا  لاس  دون  زا  شیب  هک  یلاح  رد  هن ، هاجنپ و  تسیود و  لاس  رد  یسوط  نب  دمحم  رمع  نب  ضایف  »

هتسشن راوگرزب  نآ  روضح  رد  شـصاوخ ، زا  یهورگ  هک  مدید  مخ  ریدغ  زور  رد  ار  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نسحلاوبا 
.دندوب

رتشگنا و یتح  كاشوپ و  لیبق  زا  یبای  اطع  تاریخ و  ماعط و  دوب و  هدرک  توعد  راطفا  فرـص  يارب  ار  نانآ  مالـسلا  هیلع  ترـضح 
هقباس هک  دـنتفرگ  راـکب  مدـید  ار  یلئاـسو  زور  نآ  رد  داد و  رییغت  ار  دوخ  یـشاوح  ناـنآ و  عضو  داتـسرف و  ناـنآ  لزاـنم  هب  شفک 

(14  …« ) خلا .درک  یم  رکذ  نانآ  يارب  ار  گرزب  زور  نیا  لیاضف  مالسلا  هیلع  ترضح  لاح  نیا  رد  تشادن و 

: دنتفگ هک  تسا  هدمآ  يدادغب  حیرج  نب  یبجی  یطساو و  ینادمه  ءالع  نب  دمحم  زا  دانسا  هب  تاجردلا ، رئاصب  رصتخم  باتک  رد 

اب »
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.میدش مق  رهـش  مزاع  يافوتم 260 )  ) مالـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  باحـصا  زا  یمق ، قاحـسا  نب  دـمحا  رادـید  دـصق  هب  مه ،
.میدیسرپ وا  زا  ار  دمحا  لاح  .درک  زاب  ار  رد  یقارع  یکرتخد  میدیبوک ، ار  وا  لزنم  رد  میدیسر ، هک  یماگنه 

: تفگ

.تسا دیع  زورما  اریز  تسا ، دوخ  دیع  يرازگرب  لوغشم 

: میتفگ

: تسات راهچ  هعیش  دایعأ  هللا ، ناحبس 

(15  …« ) خلا هعمج  زور  ریدغ و  دیع  رطف ، دیع  نابرق ، دیع 

نورق رد  ریدغ  زور  ندوب  دیع  رب  لاد  تنـس  لها  قوثو  دروم  باتک  اههد  زا  تیاور  اههد  ریدغلا ، دنمـشزرا  باتک  رد  ینیما  همالع 
هعجارم باتک  نیا  زا  یلـصف  هب  تسا  یفاک  تسا …  هدرک  لقن  يروآ و  عمج  دوب ، فورعم  عیاـش و  دـیع ، نیا  هکنیا  مالـسا و  لوا 

لوسر فرط  زا  وا  باصتنا  تبـسانم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  رمع ) رکبوبا و   ) نیخیـش تینهت  کیربت و  نآ  رد  هک  دوش 
.دنک یم  رکذ  تیالو ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

حیرـصت ریدغ  زور  ندوب  دـیع  رب  هک  يرایـسب  عبانم  رب  هوالع  دـنا و  هدرک  رکذ  تبـسانم  نیدـب  ار  هباحـص  تینهت  هک  یعبانم  زا  ریغ 
.تسا هدرک  رکذ  ربتعم  عبنم  تصش  زا  ار  نیخیش  کیربت  ینیما  همالع  دنا ، هدرک 

: هب دینک  عوجر  هراب  نیا  رد 

ات ص 289 زا ص 267  ریدغلا ج 1 

: هک دوش  یم  مولعم  بلاطم  نیا  زا  اذل 

: هک ریدغ  دیع  دروم  رد  هیمیت  نبا  هتفگ 

(16 ، ) هتفرگن نشج  ار  نآ  یـسک  نارگید ، زا  هچ  تیب و  لها  زا  هچ  فلـس ، نیب  رد  درادـن و  یلیلد  هنوگچیه  زور  نیا  نتفرگ  دـیع 
.دنک یم  تباث  ار  نآ  فالخ  مکحم  لئالد  دشاب و  یمن  یخیرات  ای  یملع  لیلد  هب  دنتسم  تسین و  حیحص 

اهتشون یپ 

رعفج همالع  مسارملا ،) مساوملا و   ) مالسا رد  اه  تشادگرزب   1
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.يرهپس دمحم  همجرت : یلماع ، یضترم 

ص 288 ج 1 ، يزیرقم ، ططخلا   2

ص 221 و 222 فارشالا ، هیبنتلا و   3

ص 283 ج 1 ، ریدغلا ،  4

ص 698 دجهتملا ، حابصم   5

ص 12 تارف ، ریسفت  ص 284 و 285 و  ج 1 ، ریدغلا ،  6

ص 149 148؛ ج 4 ، یفاک ،  7

ص 680 دجهتملا ، حابصم  یفاک و  زا  لقن  هب  ص 285  ج 1 ، ریدغلا ،

ص 290 ج 8 ، دادغب ، خیرات  ( 8

ص 30 صاوخلا ، هرکذت 

هدروآ لاس  تصش  هام ، تصش  ياج  هب  ص 94  یمزراوخ ، بقانم 

ص 19 یلزاغم ، نبا  زا  یلع  مامالا  بقانم 

یمزراوخ بقانم  دننام  ص 77  ج 1 ، باب 13 ، نیطمسلا ، دئارف 

ص 401 و 402 ج 1 ، ریدغلا ،

ص 149؛ ج 4 ، یفاک ،  9

ص 285 و 286 ج 1 ، ریدغلا ،

ص 246؛ ج 1 ، قودص ، لاصخ   10

ص 286 ج 1 ، ریدغلا ،

ص 680؛ دجهتملا ، حابصم   11

ص 286 ج 1 ، ریدغلا ،
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يریمح زا  لقن  هب  ص 287  ج 1 ، ریدغلا ،  12

ص 679 دجهتملا ، حابصم   13

ص 696 دجهتملا ، حابصم  ص 287 ؛ ج 1 ، ریدغلا ،  14

ص 287 ج 1 ، ریدغلا ،  15

ص 294 میقتسملا ، طارصلا  ءاضتقا   16

هرامش 2 رثوک  هلجم  ذخأم :

ریدغلا ینیما و  همالع 

باتک تاصخشم 

ناریا 26730-78 یلم : یسانشباتک  هرامش 

ینیما همالع  ریدغلا و  روآدیدپ : مان  ناونع و 

ص 5. دنفسا 1378 :)  26  ، ) يرهشمه هلاقم ،: اشنم 

نیسحلادبع ینیما ،  رگفیصوت :

ریدغ صاوغ  ینیما  همالع 

رون دالیم 

يرابک دیس  اضریلع  دیس  مود ص 42  هرامش  لوا  لاس  رثوک  هلجم  ذخأم :

هب ییایؤر  یبش  رد  زیربت  دمآ ، یم  راهب  يوب  دوب ، هدیچیپ  رهـش  ياضف  رد  يدـمحم  لگ  يوب  دوب ، ناراب  رون  زیربت  نامـسآ  نیمز و 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترجه  زا  لاس  تسیب  دصیـس و  رازه و  دوب ؛ دنلب  اج  همه  زا  ریبکت  لیلهت و  دمح ، يادص  درب و  یم  رس 

.داهن ساپس  ار  شا  هناخ  رد  یگدنز  باتفآ  عولط  دییاس و  كاخ  هب  رس  .دش  رسپ  بحاص  دمحا » ازریم  اقآ   » هک تشذگ ، یم  هلآ  و 
هبذاج .دیتلغ  كدوک  هنوگ  رب  يدیراورم  ناس  هب  قوش  کشا  .دییوب  دیـسوب و  درک ، لغب  ار  وا  تفرگ ، ياج  كدوک  رتسب  رانک  رد 

ار دازون  مان  دوب ، شدارم  رمع  همه  هک  نآ  دای  هب  .تشاد  یمن  رب  دنزرف  خر  زا  مشچ  دوب ، هدرک  بذـج  ار  ردـپ  لفط  يامیـس  رون  و 
« تماما  » ریسم رد  ات  داهن  نیسحلادبع » »

.دهن ماگ  راثیا »  » و تداهش » »
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يزاب هشیدنا  رد  رتمک  رگید  وا  .دریذپب  ناج  هب  ار  ردپ  میلاعت  تسناوت  یم  هک  دیـسر  یگدنز  زا  يا  هرود  هب  دنزرف  تشذگ ، اهزور 
ارف ار  ردام  ياهـشزومآ  تسخن  .دـنک  هشیدـنا  یتسه  رد  دزومایب و  دـنادب ، تساوخ  یم  .درک  یم  ریـس  لاـیخ  ملاـع  رد  رتشیب  دوب و 
رد نداهن  ماگ  يارب  ار  يو  جـیردت  هب  داد ، یم  لقیـص  ار  شناج  یهلا  یگنهآ  اب  هک  یهاتوک ، ياـه  هروس  ینآرق و  تاـیآ  تفرگ ؛

.درک هدامآ  ردپ  یملع  لفحم 

همادا يارب  لاس 1304  زا  وا  .دوب  هدش  دلوتم  زیربت ، یحاون  زا  اهدرس ،»  » هیرق رد  يرمق  يرجه  لاس 1287  رد  دمحا  ازریم  اقآ 
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هب تفای و  روضح  هللادـسا  ازریم  جاح  موحرم  راوگرزب  همالع  سرد  رـضحم  رد  تامدـقم  يریگارف  زا  دـعب  هدـمآ  رهـش  هب  لیـصحت 
يزاریـش و ياـقآ  یلع  ازریم  هللا  تیآ  ترـضح  راوگرزب  میعز  فرط  زا  شا  یملع  تیحالـص  هک  دیـسر  یهوژپ  شناد  زا  يا  هبترم 

.دش دییأت  یناوریا  یلع  ازریم  جاح  هتسجرب  هیقف 

(1  ) .دوب ماع  صاخ و  دزنابز  شا  يراگزیهرپ  راقو و  تریس ، نسح  .دوب  هتخاس  هتسجرب  یتیصخش  يو  زا  لمع  ملع و 

.دریگ ياج  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  لدکاپ  ناتـسود  عمج  رد  دبای و  شرورپ  کین  ات  تفرگ  هدـهع  هب  ار  شدـنزرف  تیبرت  دوخ  يو 
.تفگ یم  ساپس  ار  يادخ  درک و  یم  راختفا  يردپ  نینچ  هب  نیسحلادبع 

نبا هیفلا   » هنازرف دـهتجم  نآ  تیادـه  هیاـس  رد  تفرگ و  ارف  ردـپ  دزن  ار  لوصا  هقف و  قـطنم ، یبرع ، یـسراف و  تاـیبدا  يدوز  هب  وا 
قیوشت نآ  ظفح  نتخومآ و  هب  ار  شدـنزرف  ردـپ ، هک  ییاه  رعـش  نیلوا  زا  .درک  ظـفح  ار  نید  ناـگرزب  زا  یخرب  راعـشا  و  کـلام »

(2  ) .دوب مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  يرعش  درک ،

نایم رد  داتـسا  اب  ار  لکـشم  لئاسم  وا  .درب  هرهب  اهنآ  زا  دناوخ و  ردپ  دزن  ار  تاداقتعا  ثیدـح و  رد  یفلتخم  ياهباتک  نیـسحلادبع 
هیلع یلع  ماما  قشاع  ار  يو  هغالبلا ، جـهن  صوصخ  هب  ثیدـح ، نآرق و  هب  مامتها  .دـش  یم  باریـس  وا  شناد  يایرد  زا  داـهن و  یم 

: هک ار  هیامنارگ  نخس  نیا  یتسرد  مالسلا  هیلع  ماما  راتفگ  رد  هشیدنا  اب  وا  درک ، مالسلا 

ریما رادرس ، مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  هکنآ  رگم  دشاب ، اونمآ » نیذلا  اهیا  ای   » نآ لوا  هک  تسین  میرک  نآرق  رد  يا  هیآ  چیه  »
.تفایرد شناج  اب  ( 3 « ) .تسا هیآ  نآ  نابطاخم  لوا  فیرش و  و 

ود ناوج  لصحم  نیا  يارب  هغالبلا  جهن  نآرق و 
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یم اهباتک  نیا  هعلاطم  ماگنه  هاگ  .دوب  هدـش  قیقد  نآ  یناـعم  رد  هدرک ، هعلاـطم  اـهراب  ار  باـتک  ود  نیا  يو  .دوب  ردـقنارگ  باـتک 
.دش یم  ناهن  شا  هنیس  رد  هیامنارگ  يرد  نوچ  يراج و  شا  هنوگ  رب  کشا  تسیرگ ،

نتشیوخ هدش و  دلوتم  يرمق  يرجه  لاس 1257  رد  هک  دوب ، ناجیابرذآ  یلاها  زا  عرشلا » نیما   » هب روهشم  یلع » فجن  الوم   » شدج
دش یم  هدرمش  مالسلا  هیلع  راهطا  همئا  راثآ  يروآدرگ  ناگتفیـش  زا  گرزب  نآ  .دوب  هتـسارآ  يراکزیهرپ  یکاپ و  بدا ، ملع ، هب  ار 

ترهش رطاخ  هب  نیسحلادبع ، هداوناخ  .دوب  هدورس  نابز  ود  نیا  هب  دنچ  يدیاصق  تشاد ، رفاو  هرهب  یکرت  یسراف و  بدا  زا  نوچ  و 
هللا یلص  يدمحم  بان  مالسا  عفادم  عرش و  نیما  ات  تفرگ  شیپ  رد  ار  شدج  هار  نیـسحلادبع  و  ( 4  ) تفای ترهش  ینیما » ، » شدج

.دشاب هلآ  هیلع و 

ورس مایق 

.دیسر تداهش  هب  درک و  مایق  سیلگنا  موش  رامعتسا  هیلع  .ش  رد 1299  ینابایخ  دمحم  خیش 

تخومآ ردپ  زا  تفرگ و  ازع  شنارادتسود  رگید  نوچ  دوب ، انشآ  خیش  هشیدنا  نانخس و  اب  تشاد و  لاس  هدراهچ  هک  نیسحلادبع ،
.داد رشن  هعماج  رد  ار  مالسا  یعامتجا  یسایس  گنهرف  اعد ، بتکم  اب  دیاب  تداهش  مایق و  زا  سپ  هک 

قشع ترجه 

یناگرزب رضحم  زا  هدش ، انشآ  نآرق  مالـسا و  اب  ردپ  راتفگ  راتفر و  هیاس  رد  لاس  ود  تسیب و  نیـسحلادبع  .دوب  يرجه  لاس 1342 
بحاص یهاش ، ورسخ  یـضترم  دیـس  جاح  بانج  و  انالوم »  » هب روهـشم  نیکلاسلا » حابـصم   » فلؤم دمحم ، دیـس  جاح  بانج  نوچ 

.دوب هدرب  یملع  ياه  هرهب  مانالا » هیده   » فلؤم نیسح ، خیش  بانج  و  ریدغ ،» ثیدح  ینعم  رد  ریقحلا  ءادها  »

شفده نیاربانب  .تخاس  رو  هلعـش  شناج  رد  ار  فجن  هب  قایتشا  شتآ  یلاع  تالیـصحت  هب  هقالع  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  هب  قشع 
يادن زا  دمحا  ازریم  .داد  تبثم  خساپ  يو  هب  رابکـشا  یناگدید  اب  تسیرگن و  دنزرف  دـنمورب  تماق  رب  ردـپ  .داهن  نایم  رد  ردـپ  اب  ار 

هاگن رود  قوشعم  زا  ار  قشاع  تسناوت  یم  هنوگچ  .تشاد  رطاخ  هب  ناوارف  تاـیاکح  مالـسلا  هیلع  یلع  هبذاـج  زا  دوب و  هاـگآ  ماـما 
مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  شدنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  هب  ار  يو  تسـش و  لد  زا  ار  دنزرف  اب  ییاونمه  رادید و  تذل  ردپ  دراد ؟

.تسا هدناوخ  ارف  شیوخ  رهش  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسناد  یم  دوخ  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  هاوخ  اوه  نیسحلادبع  .دیشخب 
: درک همزمز  نینچ  بل  ریز  تشاگنا و  چیه  هب  ار  نالدروک  نارگشنزرس و  تمالم  ورنیا  زا 

درک تین  وت  سوب  نیمز  مدآ ، هدجس  رد  کلم 

یفطل وت  نسح  رد  هک 
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یناسنا دح  زا  شیب  دید 

.دوب بسانم  لیصحت  يارب  دمآ و  یم  رامش  هب  عیشت  ملاع  گرزب  هاگـشناد  دوب ، اوقت  ملع و  دهم  یـسوط  خیـش  رـصع  زا  فجن  رهش 
قح ریسم  دوش و  رگدایرف  یملاع  هتخادرپ ، یملع  داهج  هب  مالسلا  هیلع  تیب  لها  هاگیاپ  نیا  رد  لیصحت  اب  تساوخ  یم  نیسحلادبع 

يراـسناوخ بارتوبا  دیـس  و  .ه ق ) یفوتم 1345   ) يدابآزوریف دـمحم  دیـس  تایآ : تارـضح  سرد  رد  ور  نیا  زا  .دـشخب  موادـت  ار 
.دش رضاح  .ه ق ) یفوتم 1346  )

قیاقش هاپس 

تسد هب  قارع  هدیـشاپ ، مه  زا  ینامثع  يروطارپما  هک  دش  دراو  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رهـش  هب  يراگزور  ریدغ » رادملع  »
هار نادیهـش  دای  اب  ات  دـمآرب  ددـص  رد  تشاد ، رطاخ  هب  ار  تیطورـشم  بالقنا  يادهـش  زونه  هک  وا  .دوب  هداتفا  كاپان  ياهیـسیلگنا 
رد تیرشب  خیرات  هکس  نیرت  جیار  نادیهش  نوخ  هک  ارچ  دنک ؛ توعد  یمالسا  توخا  تدحو و  هب  ار  یمالسا  قرفتم  تما  تلیضف 

نادبتسم ياه  هناخبارض  رد  هکلب  ناهاوخیدازآ ، ياه  هناخبارض  رد  هن  ییالط  هکس  نیا  تسا ؛ یمالـسا  تما  لالقتـسا  يدازآ و  هار 
.تسا هدش  هدز  مالسا  تما  عفن  هب 

تما تلیـضف ، ناتـسوب  ياهلگ  يروآ  عمج  اب  ات  داد  رارق  شیوخ  فیلأت  نیلوا  ار  تلیـضف  قح و  هار  يادهـش  یگدـنز  ینیما  همالع 
نادرمدار نآ  ققحت  يارب  هک  ییالاو  ناـمرآ  دـهد ؛ قوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  تمحر  ربماـیپ  گرزب  ناـمرآ  تمـس  هب  ار  یمالـسا 

درب راک  هب  يراکتبا  عادبا و  شیوخ  فیلأت  نیلوا  رد  ینیما  همالع  .دنداتسیا  زامن  هب  قشع  بارحم  رد  هتخاس ، نوخ  يوضو  يرایسب 
.دوب هتفاین  تسد  نادب  یسک  نآ  زا  شیپ  هک 

نیا شراگن  يارب  همالع  .تفای  يرترب  شنارصاعم  ناگتشذگ و  رب  و  هدوبر ، ناگمه  زا  تقبس  يوگ  هلیضفلا » ءادهش   » فیلأت اب  وا 
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ینادرم لابند  بایمک  یطخ  ياهباتک  رد  داد و  رارق  یـسررب  دروم  ار  قارع  ناریا و  ياه  هناخباتک  رایـسب  جنر  اب  هتـسب  رفـس  راب  رثا ،
دزنابز هوتـسن  يدهاجم  ناونع  هب  درک و  هضرع  هعماج  هب  ار  رثا  نیا  قیقحت  اهلاس  زا  سپ  وا  .دـنا  هدـش  دیهـش  قح  هار  رد  هک  تشگ 

: زا دنترابع  دندوتس ، ار  هنادواج  رثا  نیا  دوخ  ياهظیرقت  اب  هک  یمالسا  نادنمشناد  زا  یخرب  .دش  ماع  صاخ و 

یناهفصا نسحلاوبا  دیس  هللا  تیآ  ترضح  هعیش  عجرم  گرزب   1

.یمق ییابطابط  نیسح  اقآ  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح   2

.یناهفصا يورغ  نیسح  دمحم  خیش  هللا  تیآ  ترضح   3

.ینارهت گرزب  اقآ  خیش  ققحم  همالع  ترضح   4

ات مراهچ  نرق  زا  ار ، مالـسلا  هیلع  تیب  لها  ناوریپ  نید و  ياملع  زا  نت  یـس  دـص و  همانیگدـنز  هلیـضفلا » ءادهـش   » اب ینیما ، همـالع 
.دنک یگداتسیا  نانمشد  ياه  هنتف  لباقم  رد  راوتسا  زارفرس و  نانچمه  یمالسا  تما  ات  دروآرد  ریرحت  هتشر  هب  مهدراهچ ،

هرمعتـسم هداد ، رارق  زواجت  دروم  ار  یمالـسا  للم  دـندمآرب  ددـص  رد  یناهج  ياهگنج  نتخادـنا  هار  هب  اب  نارگرامعتـسا  هک  ینامز 
رویغ مدرم  ناگدـید  لـباقم  رد  ار  راـثیا  تعاجـش و  ياـه  هوسا  گرزب  هلیـضفلا » ادهـش   » فیرـش فیلأـت  اـب  ینیما  دـنزاس ، شیوخ 

.دناوخ ارف  تماقتسا  يرادیاپ و  هب  ار  نانآ  داد و  رارق  ناملسم 

رحب صاوغ 

دوب نآ  رب  وا  .دز  تسد  يراد  هنماد  تاقیقحت  هب  هلیضفلا » ءادهش   » زا سپ  هعیش  نیما  هیقف  ملکتم و  فوسلیف ، رسفم ، ثدحم ، یناعم 
باتک رب  قیلعت  قیقحت و  اب  تخادرپ و  رتنوزف  ششوک  هب  سپ  دنک ، مهف  لباق  مه  رازاب  هچوک و  مدرم  يارب  ار  مالسا  یسایس  هفـسلف 

رایتخا رد  ار  تارایز  نوتم  نیرتربتعم  دور ، یم  رامش  هب  هعیش  خیاشم  زا  هک  یمق ، هیولوق  نبا  تارایزلا » لماک  »
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترضح  ترایز  بادآ  حرش  هک  رئاحلا ،» ممی  نمل  رئازلا  بدأ   » فیلأت اب  نینچمه  وا  .داد  رارق  یمالسا  تما 
، هتسشن گرزب  ناداتسا  سرد  بتکم  رد  اهلاس  هک  ینیما ، نیسحلادبع  حلصم  خیش  نیا  رب  هوالع  .درک  نایب  ار  ترایز  هفـسلف  تسا ،

خیش بساکم »  » و لئاسر »  » رب دروآ و  مهارف  دلج  ود  رد  ار  رافسالا » تارمث  ، » دوب هتفرگ  ارف  ار  یمالسا  مالک  هفـسلف و  لوصا ، هقف ،
.تشون هیشاح  يراصنا  مظعا 

ياملع زا  یخرب  هب  خـساپ  رد  ترایز ،» تقیقح  نایب  رد  يا  هلاسر   » و ثیدـحلا » هیارد   » ملع رد  يا  هلاسر  تین ، هرابرد ي  يا  هلاسر 
نارـصاعم مشچ  ربارب  رد  ار  دوخ  یملع  هینب  شیوخ  ردقنارگ  تافیلأت  اب  وا  .تسا  هرود  نیا  رد  ینیما  همالع  راثآ  رگید  زا  ناتـسکاپ 

دمحم خیش  يرئاح و  میرکلادبع  خیـش  ینیئان ، نیـسح  دمحم  ازریم  یناهفـصا ، نسحلاوبا  دیـس  ماظع : تایآ  تارـضح  زا  داد ، رارق 
شلد اما  .دشاب  شیوخ  راید  عرشلا » نیما   » ات تشگزاب  زیربت  شهاگداز  هب  درک و  تفایرد  داهتجا  هزاجا  یناهفصا ، یناپمک  نیـسح 

.درک فجن  گنهآ  راب  رگید 

تایآ 172 و یحو  بتکم  درگاش  .دـنک  جارختـسا  یهلا  باتک  زا  ار  رـشب  تداعـس  هار  اـت  دروآ  میرک  نآرق  هب  ور  هرود  نیا  رد  وا 
ار زیزعلا » باـتکلا  یف  هرهاـطلا  هرتـعلا   » هاـگنآ .تخادرپ  نآ  ریـسفت  هب  دـنیزگ و  یمرب  ار  نمؤم  هـعقاو و 11   7 فارعا ، هروـس   180

.درک نییبت  ار  تلاسر  نادناخ  تیولوم  تیولوا و  قح  تشاگن و 

ریدغ ینامرآ  رهش 

تما هب  ار  یمالـسا  هلـضاف  هنیدـم  تفرگ  میمـصت  سپ  تخاس ، دونـشخ  ار  تعیرـش  نیما  هتفیـش  ناج  نوگاـنوگ  تـالاسر  فیلأـت 
دوخ صاخ  ياه  هلیح  اب  نارگرامعتـسا  هک  ینامز  .دزاس  هدـنز  اه  هرطاـخ  ردار  ترجه  مهد  لاـس  ناتـساد  دـنک و  هضرع  یمالـسا 

زا ار  ینامثع  يروطارپما 
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رد دنوش  ینامثع  یمالـسا  رهاظ  هب  تلود  نیزگیاج  داد  هزاجا  رگتراغ  ياه  تلود  هب  دیابن  زگره  هک  دیـشیدنا  نانچ  وا  دندرب ، نیب 
هلـضاف هنیدم  ماظن  رایـسب ، ياه  یخلت  ندیـشچ  ینامثع و  هلاس  تلود 623  لاوز  زا  سپ  مالـسا ، تما  هک  دوـب  نآ  رتـهب  وا  هاگدـید 
شرافـس نآ  هب  زج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  یماـظن  دـنک ، هبرجت  .تسا  حرطم  ریدـغ  يداـینب  لـصا  نآ  رد  هـک  ار  یمالـسا 

.تسا هدومرفن 

یلص مرکا  لوسر  دوب ، ینآرق  تما  نآ  زا  يرورس  هک  يرصع  درک ؛ دیدجت  ار  يوبن  رصع  تارطاخ  ریدغلا »  » فیلأت اب  ینیما  همالع 
.داد رارق  شیوخ  نیشناج  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دوخ  تشاد و  هدهع  رب  ار  نآ  يربهر  هلآ  هیلع و  هللا 

روحم لیصا و  لصا  درک و  هدنز  اه  هرطاخ  رد  ار  یمالسا  تما  تمظع  تکوش و  ياه  هولج  ریدغلا »  » اب يوبن ، تنس  رگایحا  ینیما ،
یم لقن  دوب ، هنازرف  نآ  نارای  زا  نارهت  فجن و  رد  دوخ  هک  يدیهش  رفعج  دیـس  رتکد  .دش  روآدای  ار  مخ ، ریدغ  ینآرق ، تموکح 

: تفگ نم  هب  ینیما  همالع  يزور  هک ، دنک 

: دیوگ یم  همادا  رد  يو  .ما » هدناوخ  باتک  دلج  رازه  هد  ریدغلا »  » فیلأت يارب  »

هتـشادرب تشادداـی  نآ  زا  هدرپس و  نهذ  رد  هدـناوخ و  یتسرد  هب  ما ، هدـناوخ  ار  یباـتک  تفگ  یم  یتقو  .دوبن  وگ  هفازگ  يدرم  وا  »
(5 « ) .دوب

اب اهنت  هن  وا  .درک  غالبا  نایناهج  هب  ار  مالسا  یسایس  هفسلف  ینابم  رعش ، ثیدح و  ادخ ، باتک  يرای  هب  ینآرق ، هلـضاف  هنیدم  رگایحا 
یمالـسا تما  مشچ  ربارب  رد  ار  يراکنا  لباق  ریغ  قیاقح  ثیدح » دقن   » و یـسانش » دنـس   » نیزاوم تیاعر  تنـس و  نآرق و  هب  عوجر 

، تشادرب نایم  زا  ار  هلبق  باتک و  کی  لها  فالتخا  هلأسم  داد و  رارق 
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.تسا یمالسا  لیصا  ینابم  زا  يربهر  تماما و  هک  تخاس  فقاو  هلأسم  نیا  هب  ار  نایناهج  هکلب 

« همیمت نبا   » نوچ یناسک  تافیلأت  راثآ و  دقن  اب  ریدغ  صاوغ 

« یسولآ »

ثیدح دانـسا  یپ  رد  يو  .دراکب  ناناملـسم  لد  رد  ار  یمالـسا  توخا  تدحو و  لاهن  دـمآرب  ددـص  رد  اضر » دیـشر   » و یمیـصق » »
لقن هب  هک  دـبای  یم  ار  ناملـسم  ملکتم  تفه  نآرق و  رـسفم  هدراهچ  ثدـحم ، تفه  تسیب و  یخیرات ، باتک  راهچ  تسیب و  ریدـغ 

هب دنوش ، یم  هدرمـش  ریدغ  ثیدح  يوار  هک  ار ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هباحـص  زا  یهورگ  هاگنآ  .دنا  هتخادرپ  ریدغ  ثیدـح 
.دنک یم  رکذ  ابفلا  فورح  بیترت 

« یعبات  » راهچ داتـشه و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  نت  هد  دودح  مان  هب  ریدغ  ثیدـح  هیلوا  نایوار  شخب  رد  وا 
اهنت ریدـغلا »  » هتبلا .درب  یم  مان  دنمـشناد  زا 360  درامـش و  یمرب  ار  ریدـغ  ثیدـح  يوار  ناروشناد  تاقبط  سپـس  .دـنک  یم  هراشا 
اهنآ دیاب  هک  یتایاور  تایآ و  دوش ؛ یم  تفای  رایـسب  تایاور  نتم  یهلا و  تایآ  ینارون  باتک  نیا  رد  تسین  ریدـغ  نایوار  هنیجنگ 

.تسناد نادواج  یتخبکین  رهش  هب  دورو  دیلک  ار 

یتأ له  هروس  ( 9 ، ) جراعم هروس  تایآ  هدئام ، هروس  زا  ( 8  ) تیالو و  ( 7  ) نید لامکا  ( 6  ) غیلبت فیرش  تایآ  هک  يرگتیاده  نوتم 
نا قحلا و  عم  یلع  باوبالا ، دس  سمـشلادر ، هریـشعلا ، راذنا  غیلبت ، نیلقث ، تلزنم ، اخأ ، تیالو ، ریدـغ و  ردـقنارگ  تایاور  و  ( 10)

.دوش یم  هدرمش  نآ  زا  یشخب  اهنت  ملسا …  نم  لوا  ایلع 

زا یـشخب  ماـن  .داد  رارق  یـسررب  دروـم  ار  يرایـسب  ياـهباتک  درک و  ترفاـسم  اهنیمزرـس  نیرترود  هب  باـتک  نـیا  شراـگن  يارب  وا 
قیقحت هب  اهنآ  رد  ریدغلا  فیلأت  رد  راوگرزب  نآ  هک  ییاه  هناخباتک 
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: تسا نینچ  ناشیاهباتک  دادعت  هتخادرپ و 

وهنکل باتک ، دلج   000/30 هیرصان ، هناخباتک 

.وهنکل باتک ، دلج  نیظعاولا 000/20  هسردم  هناخباتک 

وهنکل باتک ، دلج  سرادملا 000/5  ناطلس  هناخباتک 

وهنکل باتک ، دلج   000/18 ءاملعلا ، زاتمم  هناخباتک 

ونهکل باتک ، دلج   000/9 لحم ، یگنرف  هناخباتک 

وهنکل باتک ، دلج   000/60 ءاملعلا ، هودن  هناخباتک 

وهنکل باتک  دلج  هلودلا 000/110  ریما  هناخباتک 

هرگیلع باتک ، دلج   000/500 هرگیلع ، یمالسا  هاگشناد  هناخباتک 

روپمار الظر ،، یمومع  هناخباتک 

هنتپ باتک ، دلج   000/50 شخبادخ ، هناخباتک 

دابآردیح باتک ، دلج   000/111 ینامثع ، هاگشناد  یمومع  هناخباتک 

دابآردیح باتک ، دلج   000/125 هیفصآ ، یمومع  هناخباتک 

دابآ ردیح  باتک  دلج  گنج 000/52  رالاس  هناخباتک 

نآرق هرفـس  زا  هک  ار ، نرق  هدراهچ  نارعاش  يوبن ، رـصع  مهم  هعقاو  نیا  تابثا  ریدغ و  ثیدح  دانـسا  یـسررب  زا  سپ  هوتـسن  همالع 
یلع ماما  لیاضف  مه  دـشاب و  هدرک  دای  يولع  دـنمجرا  بتکم  نازرابم  ناروآ و  مان  زا  مه  ات  دروآ  تداهـش  هب  دـنا ، هتـشادرب  هشوت 

زا رگید  یکی  ار  یعیـش  دـهعتم  تاـیبدا  يو  .دـناسر  تاـبثا  هب  ار  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  یـصو  مالـسلا ، هیلع 
هسامح رعش  يروآدرگ  رب  هوالع  ات  درک  شالت  اهلاس  تلیضف  نادرمگرزب  رعـش  ندروآ  مهارف  يارب  تسناد و  ریدغ  هعقاو  ياهتجح 

.دزاس الم  رب  ار  ضرغم  نیققحم  يدمع  تاهابتشا  ریدغ ، نایارس 

اب .دش  رـشتنم  ناهج  رـسارس  رد  و  هدیـسر ، پاچ  هب  نآ  دلج  هن  ات  دش و  زاغآ  فجن  رد  ریدغلا  باتک  لوا  پاچ  لاس 1324 ش  رد 
هب یمالـسا  ياهروشک  ماکح  زا  یخرب  ناملـسم و  گرزب  نادنمـشناد  ياهـشیاتس  اه و  همان  لیـس  ریدـغلا »  » هیامنارگ باتک  راـشتنا 

روحم ناونع  هب  ریدـغ  شریذـپ  دروـخ ، یم  مشچ  هب  اهـشیاتس  ماـمت  رد  هک  یمهم  هتکن  .دـمآرد  تکرح  هب  هنازرف  دنمـشناد  يوـس 
رد بلط  تصرف  ناهاشداپ  .دوب  یمالسا  تموکح  ناینب  یمالسا و  تکرح 
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رد دندیـشیدنا و  یم  هلأسم  هب  هناضرغ  یب  یهاگیاج  زا  نادنمـشناد  یلو  دنریگ ، هرهب  دوخ  عفن  هب  ینید  شبنج  نیا  زا  دندوب  ددـص 
دیعـس دمحم  خیـش  .دندوب  هتفای  ار  یحو  هب  لصتم  ریجنز  ینیما ، همالع  ترـضح  گرزب  حلـصم  ییامنهار  هب  اهنرق  زا  دعب  تقیقح ،

« ریدـغلا  » فلؤم هب  شا  هنابیدا  همان  رد  بلح  یحاون  رد  يا  هطقنم  احیرا ،»  » تعامج هعمج و  ماـما  ققحم و  نادنمـشناد  زا  حودـحد 
: تشون نینچ 

! نم ياقآ  »

رکف يورین  موش  دراو  نآ  یناعم  هوبنا  جاوما  رد  هکنآ  زا  لبق  مداد …  رارق  هعلاطم  دروم  ار  نآ  مدرک و  تفایرد  ار  ریدـغلا »  » باـتک
هناـگی ناـمه  نیا  هک  مدوـمن  ساـسحا  .مدیـشچ  شیوـخ  یحور  هـقئاذ  اـب  ار  نآ  زا  يا  همـش  تـشگ و  روانـش  نآ  رد  ما  هشیدـنا  و 
کشم زا  رتاراوگ و  رت و  فاص  ناراب  بآ  زا  یناعم  ناشوج  عبنم  نیا  .دوشن  نوگرگد  زگره  هک  تسیئاراوگ  بآ  عبنم  همشچرس و 

(11  …«. ) تسا رتوبشوخ 

تیاده ناتسوب 

هبتکم  » ار نآ  داهن ، داینب  يا  هناخباتک  ریدغلا ، دلج  نیتسخن  راشتنا  زا  سپ  لاس  تشه  يرمق ، يرجه  لاس 1373  رد  ریدغلا  بحاص 
.درک حاتتفا  ریدغ  دیع  زور  رد  دیمان و  مالسلا » هیلع  نینمؤملاریما  مامالا 

زا رایـسب  یطخ  ياه  هخـسن  هناخباتک  نیا  نتخاس  ینغ  يارب  .دـش  زاغآ  یپاچ  یطخ و  باتک  دـلج  اب 42000  هناخباتک  نیا  تیلاـعف 
.دش هیهت  ناهج  ربتعم  ياه  هناخباتک 

رخآ زامن 

یملع شـشوک  زا  ار  وا  تفای و  ینوزف  جیردت  هب  هک  یفعـض  يرامیب و  درب ؛ ورف  يرامیب  رد  ار  ریدغ  هنیدـم  رامعم  نایاپ ، یب  شالت 
.دـشن عقاو  دـیفم  زین  روشک  زا  جراخ  ياهنامرد  یتح  دـیماجنا و  لوط  هب  لاس  ود  دودـح  همالع  ندـش  يرتسب  يرامیب و  .تشاد  زاب 

ناهج تیالو ، ناقشاع  زا  یقشاع  یهلا و  تایآ  زا  یتیآ  یناثلا 1390 ق ، عیبر  ربارب 28  هامریت 1349  هعمج 12  زورمین  رد  ماجنارس 
رد دیـشیدنا ، یمن  نآ  دولوم  هب  تمدـخ  هبعک و  يادـخ  تداـبع  هب  زج  دوـب و  زاـمن  رد  هراوـمه  هک  يو ، .تفگ  دوردـب  ار  یکاـخ 

لعـشم اهلد و  هناخ  غارچ  يو ، ریدغلا  یتسار  هب  درب و  ورف  شیوخ  لاحترا  مغ  رد  ار  یناهج  تفر و  ایند  زا  یگلاس  تشه  تصش و 
.دنام یقاب  نازورف  یمالسا  تما  تیاده 

اهتشون یپ 

ص 156 ج 1 ، همجرت ،…  ینیما ، همالع  ریدغلا ،  1

ص 25؛ ج 2 ، نامه ،  2

ص 43 و 44 ج 3 ، ریدغلا ، همجرت 
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ص 110 قودص ، خیش  تاداقتعا ،  3

ص 7 ینیما ، همالع  هلیضفلا ، ءادهش  ص 154 ؛ ج 1 ، ریدغلا ،  4

ص 4 یلماع ، نیدلا  لیلخ  دمحم  خیش  همدقم  هلیضفلا ،» ءادهش   » 5

ص 208 و 209 یبحاص ، داوج  دمحم  یمالسا ، ياهتضهن  رد  یحالصا  هشیدنا   6

67 هدئام .،  7

5 هدئام .،  8

1 . 3 جراعم ،  9

55 هدئام .،  10

ص 480 یمیکح ، اضر  دمحم  ریدغ ، هسامح   11

ریدغلا ياه  یگژیو 

همدقم

یلنیز نیسحمالغ  هحفص 48  مود  هرامش  لوا  لاس  رثوک  هلجم  ذخأم :

هکنانچنآ نآ ، هدنروآ  دیدپ  رثا و  نیا  ياهتمظع  ندنایامن  و  ریدغلا »  » باتک شا ، هنادواج  زغم و  رپ  رثا  و  هر )  ) ینیما همالع  زا  ثحب 
يرگـشهوژپ رکفتم و  ینیما ، .لکـشم  سب  تسا  يراک  قحلا  لیدب ، یب  فلؤم  نآ  زا  هن  ددرگ و  عیاض  ریظن  یب  رثا  نیا  زا  یقح  هن 

مهارف دوخ  رد  ار  زاتمم  هتسجرب و  هدنسیون  کی  ياهدیاب  اهییابیز و  اهیبوخ و  همه  هک  فارطالا ، عماج  رگن و  وس  همه  قیمع ، تسا 
فازگ هب  ینخـس  میدروآ ، باسح  هب  ملـسم ، غباون  رداون و  ءزج  ینید ، ياهـشهوژپ  تاـقیقحت و  هریاد  رد  ار  وا  رگا  تسا و  هدروآ 

مه اب  ریدغلا » ینیما و   » هژاو ود  یمالـسا ، دالب  ریاس  ام و  روشک  رد  بدا ، گنهرف و  بابرا  هشیدنا  رد  ریخا  ههد  دنچ  رد  .میا  هتفگن 
تاقبط یتح  اـم ، عاـمتجا  تاـقبط  زا  يرایـسب  رب  زونه  ریظن ، مک  دنمـشناد  نآ  گرزب و  رثا  نیا  تلزنم  ردـق و  دـنا ، هتـشگ  مزـالتم 

و دور ، یمن  رتارف  تایلک  دـح  زا  ناشتاعالطا  ابلاغ  دنیانـشآ ، ریدـغلا »  » اب هک  مه  اهنآ  .تسا  هدیـشوپ  ینید  زکارم  هدرک و  لیـصحت 
تسا یگرزب  رثا  ریدغلا »  » هک دنناد  یم  ردق  نیمه 
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لوح تسا و  یتلاسر  هچ  روآ  مایپ  باتک ، نیا  هکنیا  اما  تسا و  هدـمآ  دـیدپ  عیـشت  مالـسا و  لوا  زارط  ناـملاع  زا  یکی  طـسوت  هک 
؟ تسا هتشگ  حرط  باتک  نیا  رد  ییاه  یگژیو  کبس و  هچ  اب  یفراعم ، هچ  دنک و  یم  ثحب  یتاعوضوم  هچ  روحم 

« ریدغلا  » مه و  ینیما »  » مه نیاربانب  تسا ، هدنام  هدیشوپ  زین  صاوخ  هدرک و  لیصحت  تاقبط  زا  يرایسب  رب  هکلب  مدرم ، زا  يرایسب  رب 
، یمالـسا دنمهوکـش  بالقنا  رـصع  رد  زورما ، .دنا  هدـنام  روجهم  نانچمه  هدرکن و  ادـیپ  ام  هعماج  رد  ار  دوخ  یعقاو  هاگیاج  زونه 

هتشذگ اب  ناوج  لسن  ات  تسا ، راثآ  هنوگ  نیا  نادنمشناد و  هنوگ  نیا  یفرعم  دوش ، هتخادرپ  نآ  هب  دج  هب  دیاب  هک  ياهراک  زا  یکی 
، شیوخ عسو  دح  رد  ات  مینآ  رب  ام  تصرف  نیا  رد  .دننک  يوریپ  نآ  زا  دنسانشب و  ار  بسانم  ياهوگلا  و  دنوش ، انشآ  دوخ  یگنهرف 
زا هدش و  انـشآ  ریدغلا »  » اب شیپ  زا  شیب  ام ، هعماج  فلتخم  تاقبط  ات  مییامن  نایب  ار  گرزب  رثا  نیا  ياهیگژیو  تازایتما و  زا  یخرب 

.دندرگ دنم  هرهب  نآ  دنلب  فراعم 

: منک یم  بلج  اهیگژیو  نیا  زا  يدراوم  هب  ار  یمارگ  ناگدنناوخ  رظن  نونکا 

یبدا راکهاش   1

یبرع بدا  نوتم  نیرتربتعم  اب  تهج  نیا  زا  و  تسا ، یبرع  بدا  مکحتسم  ربتعم و  نوتم  اهراکهاش و  زا  یکی  ریدغلا »  » دیدرت نودب 
نـشور یبوخ  هب  یتقو  هیـضق  نیا  تیمها  تسا ، يربارب  هسیاقم و  لباق  تسا  هدمآ  دیدپ  نابز  برع  يابدا  نادنمـشناد و  طسوت  هک 

، دادعتـسا زا  تسا  یناـشن  تسا و  ناـبز  كرت  یناریا و  برع و  ریغ  دنمـشناد  کـی  فرگـش ، رثا  نیا  هدنـسیون  مینادـب  هک  دوش  یم 
ام هک  اجنآ  ات  اریز  [ ؛ ناریا نادنزرف  غوبن  يدنمشوه و  ششوک ، شالت ،
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فجن هزوـح  هب  نید  ملع  لیـصحت  يارب  هک  تفرگ  غارـس  ناوـت  یم  ار  یناریا  ناـهوژپ  شناد  زا  یناوارف  ياـه  هنوـمن  میراد  عـالطا 
نارود نادنمشناد  دمآرس  یبرع  بدا  رد  یلک  روط  هب  رثن و  رعـش و  رد  هدومن و  ترجه  هسدقم  تابتع  ياه  هزوح  ریاس  ای  فرـشا ،

« ریدغلا  » رب هک  ییاه  ظیرقت  زا  یخرب  رد  هلمج  زا  دنفرتعم ، نآ  هب  زین  برع  نادنمشناد  دوخ  هک  تسا  یتیعقاو  نیا  دنا و  هتشگ  دوخ 
.دنا هدروآ  رامش  هب  برع  تایبدا  ءایحا  تهج  رد  گرزب  یماگ  ار  نآ  دنا ، هتشون 

یمالسا تدحو   2

و هداد ، رارق  شیوخ  راک  هحولرس  رد  ار  یمالسا  تما  تدحو  هشیدنا  هدیا و  هک  تسا  یناحلصم  نارکفتم و  هلمج  زا  ینیما ، همالع 
رد ار  هشیدـنا  نیا  باتزاب  هک  ییاج  ات  تسا ، هتـشاد  فوطعم  دوخ  هب  ار  اـم  شیدـنا  حلـص  روشناد  ياـیوپ  نهذ  هراومه  هدـیا ، نیا 

تدحو  » رکف فالخ  تهج  رد  هک  دنک  یم  هدهاشم  يا  هتشون  ای  نخس  هاگ  ره  وا  .دومن  هدهاشم  ناوت  یم  ریدغلا »  » باتک رـساترس 
ریدغلا بحاص  هاگدید  زا  .دهد  یم  ناشن  تیـساسح  دوخ  زا  تخـس  دبوشآ و  یم  رب  دشاب ، هدـش  هتـشون  ای  هتفگ و  یمالـسا » تما 

نیرفآ تداعـس  قیرط  رد  نآ  هب  ندز  گنچ  اب  دنناوت  یم  نانآ  دهد و  دنویپ  رگیدکی  هب  ار  مالـسا  تما  دناوت  یم  هک  يا  هتـشر  اهنت 
هب دنا و  نیرفآ  تداعـس  رگ و  تیاده  وضع  ود  ترتع  نآرق و  .تسا  ترتع  نآرق و  هب  کسمت  انامه  دنریگ ، رارق  یمالـسا  تدحو 

، تسا هدمآ  نیلقث  ثیدح  رد  هک  نانچ  دنک و  تکرح  لامک  تداعس و  ریـسم  رد  دهاوخ  یم  هک  یناملـسم  ره  يارب  دنلاب  ود  هلزنم 
.سب دناد و  یم  ریسم  ود  نیا  زا  يوریپ  وترپ  رد  اهنت  ار  یمالسا  تما  تداعس  تیاده و  یمارگ ، رمایپ 

دهاوخب یسک  رگا  نیاربانب 
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هک یناسک  زین  خیرات  هتـشذگ  رد  .دیـسر  دهاوخن  دوصقم  لزنم  رـس  هب  دـنک ، تکرح  لامک  ریـسم  رد  ود  نیا  زا  یکی  هب  کسمت  اب 
زا یهوبنا  رد  هدربن و  ییاج  هب  هار  دنیامیپب ، نآرق  وترپ  رد  اهنت  ار  تداعـس  هار  دنتـساوخ  دندرک و  اهر  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها 
رب یمهم  شقن  یمالـسا  تما  تدحو  هلأسم  رد  ینیما  همالع  هاگدـید  زا  هک  يرگید  رـصنع  .دـندمآ  راتفرگ  تالکـشم  تافارحنا و 

.تسا یهاگآ » تخانش و   » رصنع دراد ، هدهع 

، بهاذم ناوریپ  لباقتم  كرد  یهاگآ و  تخانش و  زا  هتساخرب  هک  تسا  رـسیم  یتروص  رد  یمالـسا  بهاذم  ناوریپ  رادیاپ  تدحو 
.تسا هدمآ  دیدپ  نیرفآ ، تدحو  رصنع  نیا  ققحت  ياتسار  رد  اقیقد  زین  ریدغلا »  » و دشاب ، رگیدکی  یبهذم  ياهرواب  تاداقتعا و  زا 

تاعارم نظ و  نسح  تسا ، رادروخرب  یمهم  شقن  زا  یمالـسا  تدـحو  داجیا  رد  هک  يرگید  لـماع  ریدـغلا »  » بحاـص هاگدـید  زا 
لـقاع و ناـسنا  ره  رگا  .تسا  رگید  يوس  زا  یفاـصنا  یب  ینامگدـب و  نظءوـس و  زا  زیهرپ  و  وـس ، کـی  زا  ییوـج  قـح  فاـصنا و 
دنمدوس و یمالسا  تما  لاح  هب  ار  نآ  دشیدنیب ، یفرط  یب  اب  دنک  یم  هئارا  یمالسا  تدحو  يارب  ریدغلا »  » هک یحرط  رد  یفـصنم ،
زا يریثک  عمج  هکنانچ  تفریذـپ ، دـهاوخ  یمالـسا ، تدـحو  ققحت  يارب  یتسرد  ساسا  هیاپ و  ناونع  هب  هداد و  صیخـشت  يرورض 

.دندراذگ هحص  نآ  رب  هداد و  رارق  دییأت  دروم  ار  ینیما  موحرم  مادقا  ریدغلا ،»  » زا یهاگآ  زا  سپ  تنس  لها  نادنمشناد 

نادنمـشناد و زا  یخرب  هناـضرغم  هاـگ  هنـالهاج و  یحطـس و  هناـققحم ، ریغ  ياـهرظن  راـهظا  ینیما ، همـالع  اـم  دنمـشیدنا  رکفتم و 
رامش هب  یمالسا  تما  هقرفت  تهج  رد  یمهم  لماع  ار  عیشت  هب  تبسن  تنس  لها  ناگدنسیون 
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عیشت عبانم  زا  نانآ  تسرد  تخانش  یهاگآ و  رد  ار  عنام  نیا  نتـشادرب  نایم  زا  هار  دناد و  یم  مالـسا  تدحو  لخم  ار  نآ  هدروآ و 
مهافت و داجیا  يارب  یهار  هئارا  اه و  نظءوس  عفر  تهج  رد  یشیدنا  هراچ  ریدغلا »  » ياهفده نیرت  یلصا  زا  یکی  .دنک  یم  وجتسج 

.تسا یمالسا  تما  نایم  رد  داحتا 

لیدب یب  يرثا   3

هتشر هب  یناوارف  تافیلأت  راثآ و  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  تیناقح  عیـشت و  زا  عافد  رد  نونک ، ات  یمالـسا  نورق  نیتسخن  زا 
ثیح زا  نونک  ات  تسا و  رادروخرب  یصاخ  تلزنم  عیفر و  هاگیاج  زا  ریدغلا »  » اهشهوژپ نیا  همه  نایم  رد  یلو  تسا  هدمآرد  ریرحت 
ثیح ره  زا  هک  يرثا  باتک ، یگدرتسگ  مجح و  و  تاعوضوم ، عونت  تیعماـج و  يروآون ، راـکتبا و  بلاـطم ، ماکحتـسا  يوتحم و 
هنومن دوخ  عون  رد  ریدـغلا »  » هک تفگ  ناوت  یم  ظاحل  نیدـب  .تسا  هتفاین  شراـگن  تسناد ، هسیاـقم  لـباق  ریدـغلا »  » اـب ار  نآ  ناوتب 

.تسا درف  هب  رصحنم 

لقن نیما   4

باتک بلاطم  رطـس  رطـس  هلمج و  هلمج  گرزب ، باتک  نیا  رـسارس  رد  نآ ، دنمـشناد  هدنـسیون  هک  تسا  نآ  ریدـغلا »  » تازاـیتما زا 
لقن هب  تسخن  .تسا  هدومن  دنتسم  تنس  لها  نادنمـشناد  ربتعم  راثآ  صوصخب ، نیقیرف و  عبانم  زا  دلج  نارازه  اهدص و  هب  ار  دوخ 

و دـنک ، یم  لقن  تنـس  لها  ربتعم  عبانم  زا  ار  بلاطم  یفرـصت ، لخد و  هنوگ  چـیه  نودـب  تناما و  تیاعر  اب  و  دزادرپ ، یم  بلاـطم 
هنوگ هب  لقن ، رد  وا  لماک  تناما  تقد و  .دنک  یم  هدافتـسا  دوخ  فادها  ياتـسار  رد  نآ ، زا  زاین ، تروص  رد  بلطم ، حرط  زا  سپ 

.دنا هداد  بقل  لقن » نیما   » ار وا  هک  تسا  يا 

سانشدقن هاگشناد  دقن و  راگزومآ   5

هیاپ رب  ریدـغلا »  » هدولاش تفگ  ناوت  یم  اساسا  و  تسا ، رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  تیمها و  زا  دـقن ،» « » ریدـغلا  » جرا رپ  باـتک  رد 
ای کی  هکنیا  رگم  دـنک ، یمن  ادـیپ  گرزب  باتک  نیا  رد  ار  یثحبم  لصف و  چـیه  هدـنناوخ ، تسا ، هدـش  ییزیر  یپ  يداقن » دـقن و  »

يداقتعا و لئاسم  نیرت  یساسا  زا  یکی  تابثا  فده  اب  ار  باتک  نیا  ینیما  موحرم  .دراد  دوجو  نآ  رد  هدنزومآ  یساسا و  دقن  دنچ 
ار گرزب  تلاسر  نیا  تسا ، هدومن  فیلأت  تنس  لها  دوخ  لوبق  دروم  عبانم  ساسا  رب  تیالو ،» تماما و   » هلأسم ینعی  عیشت ، یسایس 

روحم لوح  رد  .دزیگنا  یمرب  ار  يا  هدنناوخ  ره  بجعت  هک  تسا  هدناسر  ماجنا  هب  يرایشوه ، ماکحتـسا و  تردق و  تقد و  نانچ  اب 
هب نآ  دنمشناد  فلؤم  و  ریدغلا »  » هاگدید زا  ار  دقن »  » و تفگ ، نخـس  ریدغلا »  » هرابرد ي یفلتخم  داعبا  زا  ناوت  یم  يداقن ،» دقن و  »

: دننام .دومن  میسقت  یفلتخم  ماسقا 

اهنیا و یلیـصفت و …  دـقن  یلامجا ، دـقن  تسرداـن ، ياـه  هیرظن  دـقن  یفنم ، ياهتیـصخش  دـقن  نکفا ، هقرفت  یفنم و  ياـهباتک  دـقن 
يدراوم
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.تسا حرطم  یلکش  نیرتابیز  هب  ریدغلا »  » رد هک  تسا  دقن  ماسقا  زا  یخرب  لیبق  نیا  زا 

تما فوفص  نتخاس  دحتم  فده  اب  افص و  قدص و  رس  زا  هکلب  ینمشد ، تموصخ و  رـس  زا  هن  اهدقن ، نیا  هک  تسا  نآ  مهم  هتکن 
.تسا هتفرگ  تروص  یمالسا 

: دننام يدارفا  ياه  هشیدنا  راکفا و  ای  هیواعم  صاع و  ورمع  دننام  يدارفا  درکلمع  تیصخش و  ینیما ، همالع  رگا  لاثم  ناونع  هب 

نآ رطاخ  هب  دهد ، یم  رارق  دـقن  دروم  ار  اضر و …  دیـشر  و  همیمت ، نبا  یناتـسرهش ، میرکلادـبع  یـسلدنا ، مزح  نبا  هبر ، دـبع  نبا 
یمالـسا هعماج  هب  ار  اهنآ  یعقاو  هرهچ  صاخـشا ، نیا  لمع  هشیدنا و  رد  دوجوم  تافارحنا  نداد  ناشن  اب  و  دـقن ، وترپ  رد  هک  تسا 

راـثآ زا  يدادـعت  بلاـطم  دـقن  لـقن و  زا  سپ  هر )  ) ینیما همـالع  .دروخن  ار  ناـنآ  دولآ  ضرغ  نانخـس  بیرف  یـسک  اـت  دناسانـشب ،
: دیوگ یم  تنس  لها  ناینیشیپ  زا  یخرب  ماهتا  رسارس  هناضرغم و 

زا ام  دوصقم  اهنت  مینک …  یسررب  ار  اهنآ  لماک  روط  هب  میهاوخب  هکنیا  نودب  موق ، بتک  ياه  ییارس  هوای  زا  ییاه  هنومن  دوب  نیا  »
لغد نانمشد  یهورگ  تایحور  اب  هتخیمآ  ياه  ینمشد  اه و  يزوت  هنیک  تابجوم  هب  یمالـسا  تما  هجوت  اه ، هنومن  نیا  نداد  ناشن 
هنوگ نیا  هب  تیب ،) لها  هعیـش   ) تما زا  یگرزب  هفیاط  لابق  رد  ات  تسا  نانآ  بصعتم  ياه  يور  هلابند  مالـسلا و  هیلع  تیب  لها  زاـب 

هزیگنا هدنناوخ ، یتقو  تسادیپ ، .دنکن  دامتعا  میدرب ، مان  هک  يا  هدزباتش  ناهارمگ  نایارگ و  لطاب  دننام  هدولآ  ياه  هتـشون  بتک و 
(1 « ) .دروآ لمعب  قیقحت  نانآ  ياوران  ياهتبسن  ساسا و  یب  نهوم و  بلاطم  نوماریپ  هک  دسر  یم  ار  وا  دنادب ، ار  نانآ  تنایخ 

دارفا هنوگ  نیا  زا  يدایز  رامش  راکفا  تیصخش و  ینیما ، موحرم 
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رگا هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدیـشک  دـقن  هب  راـکنا ، لـباق  ریغ  مکحم و  هلدا  رب  هیکت  اـب  و  هناـملاع ، یقیقحت و  ـالماک  يا  هویـش  اـب  ار 
هتـشون زا  دندید ، یم  دوخ  ياه  هتـشون  رب  ار  ینیما  همالع  دنمورین  ياهدـقن  دـندوب و  هدـنز  زورما  اهباتک  نآ  ناگدنـسیون  نافلؤم و 

.دندرک یم  ینامیشپ  راهظا  دوخ 

.دزومآ یم  ناـسنا  هب  ار  دـقن »  » عون نیرتـهب  هک  يراـگزومآ  هلزنمب  ینیما »  » تسا و یهاگـشزومآ  هلزنمب  ریدـغلا »  » زین هنیمز  نیا  رد 
هلأسم دـننام  تسا ، نیقیرف  فالتخا  دروم  هک  یمهم  لـئاسم  رد  فیرح ، تاـیرظن  دـقن  رد  هک  تسا  نآ  رب  هر )  ) ینیما موحرم  مسر 

عبانم رب  افرص  ار  دوخ  دقن  هکلب  دنک ، یمن  هیکت  عیشت  عبانم  رب  زگره  نآ ، هب  طوبرم  ثحابم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ینیـشناج 
.دریگ رارق  بطاخم  لوبق  دروم  هدشن و  عیاض  وا  قح  نخس  هکنیا  ات  دزاس  یم  راوتسا  تنس  لها  نوگانوگ 

ریدغلا رد  دقن  ياهیگژیو   6

ترابع اهیگژیو  نآ  زا  یخرب  .تسا  یـصاخ  ياهیگژیو  لوصا و  ياراد  تسردان ، تارظن  اهتیـصخش و  راثآ ، دـقن  رد  ینیما ، همالع 
: زا تسا 

: يریذپان یگتسخ  فلا )

ار رظن  دروم  هلأسم  ات  تسا  نآ  رب  وا  یعس  تسا و  هداهن  انب  تناتم ، يرابدرب و  ربص و  هیاپ  رب  دقن ، رد  ار  دوخ  راک  ریدغلا »  » بحاص
هدهع رب  قیاقح  نایب  تهج  رد  هک  یتلاسر  ماجنا  رد  هاگ  چیه  دنک و  یـسررب  دـقن و  نآ ، يایاوز  داعبا و  همه  اب  عماج و  تروص  هب 

نایوگغورد هلسلس   » ثحب رد  یمیـصق » هللادبع   » هب ناشیا  خساپ  دقن و  هب  دیرگنب  هنومن  ناونع  هب  .دنک  یمن  یگتـسخ  ساسحا  دراد 
«. نازاس ثیدح  و 

: دیوگ یم  دنک ، یم  يزاس  غورد  لهج و  هب  مهتم  ار  هعیش  لاجر  هکنیا  زا  سپ  یمیصق » »

هب مهتم  هک  یسک  تنس ، لها  نایم  رد  «و 
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(2 « ) .درادن دوجو  دشاب  نآ …  لها  هب  برقت  ایند و  رطاخ  هب  يزاس  غورد 

نادنمشناد دوخ  هدمآ و  تنس  لها  عبانم  رد  ناشمان  هک  شنازاس  غورد  زا  هنومن  دنچ  رگا  یمیصق ، ياعدا  هب  خساپ  رد  ینیما  همالع 
ندوب ساـسا  یب  تاـبثا  يارب  دومن ، یم  رکذ  ار  دـنا  هدرک  حیرـصت  فارتعا و  اـهنآ  يزادرپ  غورد  يزاـس و  ثیدـح  هب  تنـس  لـها 
لاجر زا  هدرک  دای  ناـشن  ماـن و  اـب  رفن  دادـعت 700  زا  هدرکن و  افتکا  رادـقم  نیا  هب  ناشیا  یلو  دوب  یفاـک  یمیـصق »  » ياـقآ ياـعدا 

.دنا هتشاد  لاغتشا  يزادرپ  غورد  ثیدح و  لعج  هب  هک  تنس  لها  ثیداحا 

غورد هب  هک  درب  یم  مان  ار  تنس  لها  گرزب  نادنمـشناد  زا  يریثک  رامـش  رفن ، نآ 700  ناشن  مان و  رکذ  اب  ناـمز  مه  ینیما  موحرم 
(3 «. ) دنا هتشاد  مالعا  رابتعا  شزرا و  دقاف  ار  اهنآ  قیرط  زا  هدراو  ثیداحا  هدومن و  فارتعا  رفن  نیا 700  يزاس 

: تنس لها  لوبق  دروم  عبانم  زا  هدافتسا  ب )

، تنـس لها  ینعی  ریدغلا »  » یلـصا نابطاخم  لوبق  دروم  هک  دـنا  هتخاس  راوتـسا  یعبانم  رب  ار  دوخ  ياهدـقن  دراوم ، یمامت  رد  ناشیا  »
«. تسا هتسب  فیرح  رب  ار  ییوج  هناهب  هنوگ  ره  باب  ساسا ، نیا  رب  تسا و 

: یملع بدا  تیاعر  ج )

یب هوای و  نانخـس  زگره  و  دـیوج ، یم  دوس  یملع  بدا  تناتم و  زا  هراومه  نارگید ، راکفا  اـه و  هشیدـنا  دـقن  رد  ریدـغلا »  » فلؤم
.دزاس یمن  جراخ  لادتعا  میقتسم  طارص  زا  ار  وا  ملق  نازادرپ ، غورد  ساسا 

: لقن رد  تناما  د )

نخس حرط  هب  تسا  نآ  هدنسیون  دوخ  دوصقم  هک  هنوگنآ  هدومن و  لقن  ار  فرط  نخس  تسخن  ات  دشوک  یم  دوخ  ياهدقن  رد  يو 
هب هاگنآ  دشاب و  هتشاد  اور  نآ  رد  یفرصت  لخد و  هنوگ  چیه  هکنآ  نودب  دزادرپب ، وا 
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.دزادرپ یم  نآ  دقن 

ات دوش  یم  بجوم  هک  تسا  نیا  مادقا  نیا  نسح  دهد ، یم  خساپ  ههبش  هدننک  ءاقلا  هب  زاین  دح  زا  شیب  هراومه ، تاهبش ، دقن  رد  ه )
ياج عیـشت ، تیناقح  رد  و  دنک ، رواب  دوجو  همه  اب  ار  ریدغلا »  » بحاص ياه  خـساپ  تیناقح  زین  و  ههبـش ، نالطب  ریدـغلا »  » هدـنناوخ

.دنامن یقاب  وا  يارب  يدیدرت  کش و  هنوگ  چیه 

دقن دقن   7

يا هنوگ  هب  ار  شیوخ  باتک  نآ ، دنمـشوه  هدنـسیون  نوچ  دروآ ، باـسح  هب  ناوت  یم  زین  دـقن » دـقن  « » دـقن  » رب نوزفا  ار  ریدـغلا » »
ای ریدغلا »  » دقن هب  یسک  رگا  نیاربانب  .تسا  هتفگ  خساپ  شیپاشیپ  ار  نیفلاخم  یلامتحا  ياهدقن  تالاکشا و  هک  تسا  هدومن  فیلأت 
زا یکی  .تشاد  دـهاوخن  يا  هزات  دـقن  خـساپ و  هب  زاین  و  تسا ، دوجوم  ریدـغلا »  » دوخ رد  دـقان ، خـساپ  دزادرپب ، نآ  زا  ییاه  شخب 

دریگن رارق  دـقن  دروم  درذـگ ، یم  نآ  ياهدـلج  نیتسخن  راشتنا  زا  هک  نرق  مین  زا  شیب  یط  رد  ریدـغلا »  » اـت هدـش  بجوم  هک  یللع 
تروص هب  ار  باتک  نیا  ییاهشور ، لوصا و  ندرب  راکب  اب  ات  تسا  هدیشوک  ریدغلا »  » دنمـشناد هدنـسیون  هک  ارچ  .تسا  هلأسم  نیمه 

هک هدز  یتامادقا  هب  تسد  فده ، نیا  ققحت  يارب  يو  .ددـنبب  فیرح  رب  ار  ارچ  نوچ و  هنوگ  ره  باب  دروآرد و  ریذـپان  دـقن  يرثا 
: تسا نینچ  نآ  زا  يدراوم 

: دیوگب یسک  تسا  نکمم  هک  هدش  هدافتسا  تایاور  هب  هک  يدراوم  رد  الثم  ( 1

ندوب هقث  مه  تیاور و  تحـص  مه  ینیما  موحرم  .تسین  هقث  يوار  اـی  تسا ، فیعـض  هدوـمن  دانتـسا  نآ  هب  ینیما  هک  تیاور  نـالف 
.تسا هدناسر  زین  تنس  لها  نارظن  بحاص  زا  يا  هدع  دییأت  هب  ار  نآ  و  تسا ، هدومن  تابثا  ار  يوار 

فلتخم و قرط  زا  ار  ثیدح  کی  ( 2
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.دنامن یقاب  نآ  تیعقاو  تحص و  رد  يا  ههبش  هنوگ  چیه  ياج  ات  هدومن  لقن  ددعتم ، ياهدنس  هلسلس  اب 

هماقا دوخ  ياعدـم  تابثا  يارب  فلتخم ، ياـه  هاگدـید  زا  یناوارف  هلدا  هکلب  دـنک ، یمن  اـفتکا  لـیلد  کـی  رکذ  هب  دروم ، ره  رد  ( 3
.تشذگ نازاس ) ثیدح  نایوگغورد و  هلسلس  رد  ثحب  رد   ) نآ هنومن  هک  تسا  هدومن 

اههد هاگ  و  هدومن ، دانتسا  يددعتم  عبانم  هب  هکلب  هدومنن ، افتکا  باتک  ود  ای  کی  هب  تنـس ، لها  عبانم  نوتم و  زا  بلاطم  لقن  رد  ( 4
نآ تحـص  هب  دـهد  رارق  هعلاطم  دروم  ار  نآ  تقد  هب  یتقو  هدـنناوخ ، و  دـنک ، یم  رکذ  دوخ  ياعدـم  تابثا  يارب  لیلد  اهدـص  ای  و 

.دومن دهاوخ  لصاح  نانیمطا 

ریدغلا یلصا  هاگ  هیکت  تنس  لها  عبانم   8

يزیر یپ  عبانم  نیا  ساسا  رب  ار  ریدـغلا »  » هدولاش هداد و  رارق  تنـس  لها  عبانم  راثآ و  ار ، شیوخ  یلـصا  هاگ  هیکت  ریدـغلا »  » فلؤم
تنـس لها  رب  ار  ییوج  هناهب  هنوگ  ره  باب  تسرد ، یقطنم و  شور  نیا  باـختنا  اـب  وا  .تسا  هدرب  نآ  زا  ار  هرهب  نیرتشیب  و  هدومن ،

زا هتخاس و  دودحم  نیعم  صاخ و  دراوم  هب  ار  عیشت  عبانم  زا  هدافتسا  ام ، هنازرف  روشناد  .تسا  هتسب  دنا  ریدغلا »  » یلصا نیبطاخم  هک 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  لئاضف  تابثا  يارب  هک  دوب  دقتعم  ریدغلا »  » بحاص .تسا  هدومن  هدافتـسا  ترورـض  دح  رد  نآ 
رد هچ  داقتعا و  رد  هچ  زین  دوخ  دروآ و  يور  تنـس  لها  عبانم  هب  دـیاب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  تیناـقح و  صوصخ  هب  و 

نرق ات  یمالسا  نورق  نیتسخن  زا  ار  تنـس  لها  ربتعم  راثآ  زا  باتک ، رازه  دودح 20  هار ، نیا  رد  .دوب  هدیقع  نیا  نازاتـشیپ  زا  لمع ،
هرهب نآ  زا  تفرگ و  تمدخ  هب  رضاح ،
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.درب

یهار ود  رس  رب  تنس  لها   9

هک .تسا  هداد  رارق  یهار  ود  کی  رـس  رب  ار  تنـس  لها  هناگراهچ  بهاذم  ناوریپ  هک  تسا  نآ  ریدـغلا »  » باتک ياهیگژیو  زا  یکی 
.دننک باختنا  ار  ود  نآ  زا  یکی  دیاب  راچان ، هب  نانآ 

بتکم هب  هداد و  هدیقع  رییغت  هک  تسا  نآ  شا  همزال  دنریذپب ، رگا  دننک ، يراددوخ  نآ  نتفریذپ  زا  ای  دنریذپب و  ار  ریدغلا »  » دیاب ای 
، ربمایپ قح  رب  نیشناج  نیتسخن  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  زا  و  دنروآ ، يور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها 
هنالقاع و هار  کی  نیا  هتبلا  هک  دننک ، يوریپ  تسا ، مالسا  ربمایپ  رظن  دروم  هک  هنوگنآ  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  موصعم  نادنزرف  و 

عیـشت زغم ، رپ  راثآ  رگید  و  ریدـغلا »  » هعلاطم زا  سپ  تنـس ، لها  هاگآ  ریمـض و  نشور  نادنمـشناد  زا  یخرب  هک  تسا ، هنادنمـشوه 
.دنیوشب تسد  دوخ  ربتعم  ياهباتک  عبانم و  زا  يرایسب  زا  دیاب  دنریذپن ، ار  ریدغلا »  » رگا اما  دنا و  هدیزگرب 

نوچ .تسا  هدـمآرد  ریرحت  هتـشر  هب  تنـس  لها  لوبق  دروم  لوا و  تسد  عبانم  زا  دـلج  نارازه  زا  هدافتـسا  اب  ریدـغلا »  » باتک نوچ 
تفرشیپ اه و  هشیدنا  راکفا و  لدابت  رصع  ام ، رـصع  هک  ارچ  دننک ، رایتخا  توکـس  ریدغلا »  » لباقم رد  هشیمه  يارب  دنناوت  یمن  نانآ 

یهاگآ و  تسا ، ناوج  لسن  هدرک و  لیـصحت  هقبط  نیب  رد  صوصخ  هب  هعماـج ، فلتخم  تاـقبط  ناـیم  رد  یهاـگآ  ملع و  هدـنباتش 
تمظع نیا  اب  یباتک  ربارب  رد  تنـس ، لها  نادنمـشناد  ناملاع و  ارچ  هک  دومن  دنهاوخ  حرطم  ار  لاؤس  نیا  باتک  نیا  زا  نانآ  نتفای 

؟ دنا هدرک  رایتخا  توکس  هدرکن و  رظن  راهظا  هتخادرپ ، اهنآ  دیاقع  دقن  هب  هک  یقیقحت ، یملع و  یشزرا  اب  و 

« میرک نآرق   » اب ریدغلا »  » یگتخیمآ  10

کی ریدغلا »  » دیدرت نودب 
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ناونع هب  ار  میرک  نآرق  ریدغلا »  » ندروآ دـیدپ  رد  وا  .تسا  ریظن  مک  گرزب و  سانـش  نآرق  کی  ینیما  همالع  و  ینآرق ، گرزب  رثا 
تـسا هتـسناوت  دراد ، دنوادخ  باتک  زا  هک  یقیمع  مهف  هزات و  تشادرب  اب  و  تسا ، هداد  رارق  دوخ  هاگ  هیکت  نیرت  یلـصا  نیتسخن و 

هب میرک  نآرق  زا  ینیما  موحرم  يریگ  هرهب  و  دریگ ، هرهب  میرک ، نآرق  یناروـن  تاـیآ  زا  ریدـغلا »  » دوـخ گرزب  رثا  ياـج  ياـج  رد 
ار هار  نیا  تسا ، هتخادرپ  نآ  حرط  هب  ریدغلا »  » رد هک  یتاعوضوم  و  اه ، هنیمز  همه  رد  وا  هکلب  دوش ، یمن  دودحم  یـصاخ  عوضوم 

کی هب  ار  نآ  یسک  رگا  هک  تسا  يدح  هب  نآرق »  » زا ریدغلا »  » بحاص ياهتشادرب  یگدرتسگ  .تسا  هدومیپ  مامت  ییابیز  تقد و  اب 
.داد دهاوخ  لیکشت  ار  يریسفت  زغم  رپ  يوق و  رثا  ود  یلا  کی  هعومجم  نیا  دنک ، عمج  اج  کی  رد  هدومن و  لقتنم  هطقن 

هتـشاگن همدقم ، حاتتفا و  ناونع  هب  هک  ار  یبلاطم  ریدغلا »  » باتک زا  دروم  دـنچ  رد  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  نآرق  اب  وا  سنا  ییانـشآ و 
همدـقم لثم  .دـشاب  هدومن  تقیقح  نیا  هب  يا  هراشا  ناشیا  هکنآ  نودـب  .میرک  نآرق  تایآ  زا  تسا  یبیکرت  لامک ، ماـمت و  هب  .تسا 

«. ریدغلا  » مهد مهن و  متشه ، متفه ، مشش ، دلج 

نودب .تسا  هتشاد  نایب  نآرق  نابز  زا  و  دنوادخ ، مالک  تایآ  بلاق  رد  ار  مزال  ياه  ینتفگ  همه  اهزاغآرـس ، نیا  یمامت  رد  همالع ،
تیاعر اب  ار  میرک  نآرق  تاـیآ  زا  هیآ  دـنچ  اـی  کـی  زین  ثحاـبم  زا  يرایـسب  ناـیاپ  رد  دنـشاب ، هتخیمآ  نآ  هب  يرگید  نخـس  هکنآ 

قیمع و ییانشآ  وترپ  رد  رگم  تسین  رسیم  نیا  تسا و  هدروآ  يریگ  هجیتن  ماقم  رد  و  صاخ ، یتفارظ  تبسانم و 
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اب يا  هداعلا  قوف  تفارظ  تقد و  اب  هک  تسناد  ینآرق  رثا  کی  ار  ریدـغلا »  » ناوت یم  لـیلد  نیمه  هب  .میرک  نآرق  اـب  ناـشیا  هدرتسگ 
.تسا هتشگ  نیجع  نآرق 

تیب لها  تبحم   11

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  صوصخ  هب  ترـضح و  نآ  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رادتـسود  تسا  یملاـع  ینیما  همـالع 
قشع مالسلا  هیلع  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  وا  .مالـسلا  هیلع  تیب  لها  گرزب  تیـصخش  صخاش و  هرهچ  ینعی 
بلاط یبا  نب  یلع  نیدـحوملا  یلوم  ینارون  رهطم و  هاگراب  هک  هاگ  ره  .دز  یم  جوم  وا  حور  بلق و  رد  نانآ  تبحم  دـیزرو و  یم 

.دش یم  ریزارس  شنامشچ  زا  کشا  بالیس  رایتخا  یب  تسیرگن ، یم  ار  مالسلا  هیلع 

یم کشا  ترایز  نایاپ  ات  زاغآ  زا  تخادرپ ، یم  ترایز  ندـناوخ  هب  دـش و  یم  فرـشم  رهطم  مرح  هب  ترایز  يارب  هک  یماگنه  ای 
، دروآ دـیدپ  ار  گرزب  رثا  نآ  ودـنک  لـمحت  ار  تمحز  تقـشم و  همه  نیا  اـت  دیـشخب  ورین  وا  هب  هک  يا  هزیگنا  نیرتـمهم  .تـخیر 
دنوادخ و تیانع  يدوصقم ، نینچ  هب  ندیسر  يارب  وا  هناوتشپ  نیرتمهم  دوب و  ترضح  نآ  موصعم  دالوا  مالسلا و  هیلع  یلع  تبحم 

.دوب مالسلا  هیلع  یلع  صاخ  هجوت 

تسایس باتک  نید و  درم   12

اما دراد ، رفاو  یظح  مولع  نیا  همه  زا  وا  هچ  رگ  .تسین  خروم و …  ای  ثدـحم  ای  رـسفم  ای  ملکتم  ای  هیقف  کـی  اـهنت  ینیما ، همـالع 
یباتک هتـسشن  يا  هناخباتک  ای  هناخ  جـنک  رد  هک  تسین  یناملاع  هتـسد  نآ  زا  وا  زین  .دوش  یمن  دودـحم  اـهنیا  هب  وا  تیـصخش  داـعبا 

رب نوزفا  هک  تسا  يرکفتم  دنمـشناد و  وا  .دـشابن  ربخاب  درذـگ  یم  مالـسا  ناهج  لـک  رد  وا و  طـیحم  رد  هچنآ  زا  و  دـنک ، فیلأـت 
یـسایس مولع  هتـشر  رد  یهاگـشناد  چـیه  رد  وا  هچ  رگ  .تسا  یـسایس  لـمع  هشیدـنا و  ياراد  یمالـسا ، فلتخم  موـلع  زا  یهاـگآ 

مهف كرد و  زا  يرظن  تسایس  دعب  رد  مه  یلاح  نیع  رد  یلو  تسا  هدرکن  لیصحت 
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، يرظن تسایـس  دعب  رد  اما  دیآ و  یم  باسح  هب  یـسایس  نالاعف  زا  یلمع ، تسایـس  هنیمز  رد  مه  تسا و  رادروخرب  ییالاب  یـسایس 
.ام ياعدا  رب  تسا  یقداص  دهاش  تلیضف » هار  نادیهش   » باتک و  ریدغلا »  » باتک ینعی  ینیما  همالع  دنمشزرا  سب  رثا  ود 

ناگمه هب  ار  نآ  هتخانـش و  یبوخ  هب  اـه ، هنیمز  ریاـس  رد  ثیداـحا و  لـعج  رد  ار  تسایـس  ياـه  تسد  ینیما ، موحرم  ریدـغلا »  » رد
زین یـسایس  باتک  کـی  دـیاب  یخیراـت و …  یثیدـح ، یهقف ، یمـالک ، ینآرق ، باـتک  کـی  رب  نوزفا  ار  ریدـغلا »  » .تسا هدـناسانش 

.تسا هدمآرد  ریرحت  هتشر  هب  عیشت  یسایس  هفسلف  رد  هک  تسا  یباتک  نیرتمهم  رثا ، نیا  هک  ارچ  تسناد ،

گرزب یفراعملا  هریاد  ریدغلا »  » 13

قیمع گرزب و  فراعملا  هریاد  کـی  هکلب  تسین ، یلومعم  باـتک  کـی  اـهنت  ریدـغلا »  » .تسا نآ  تیعماـج  ریدـغلا »  » رگید یگژیو 
تابثا و  ریدغ »  » ثیدح هبناج  همه  یـسررب  تسا ، هدمآ  دیدپ  نآ  يارب  ریدغلا »  » هک یفده  نیرتمهم  نیتسخن و  هچ  رگ  .تسا  ینید 

عوضوم نیا  هب  ریدـغلا »  » یلو تسا ، هدومن  ادا  زین  ار  بلطم  قح  هنیمز  نیا  رد  و  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  تفـالخ و 
ار نآ  ناوت  یم  عقاو  هب  و  تسا ، هدمآرد  مالسلا  هیلع  تیب  لها  بتکم  نیتسار و  مالـسا  زا  یعماج  عافد  تروص  هب  هدشن و  رـصحنم 
، ریـسفت زا  معا  نوگانوگ ، تاعوضوم  رد  ار  یـسانش  نید  یمالـسا و  بان  ياه  هشیدـنا  راکفا و  هک  تسناد  یگرزب  فراعملاهریاد 
هب ابیز ، هتـسارآ و  يا  هرهچ  اب  قیقحت و  هناملاع و  الماک  تروص  هب  بدا و …  قالخا ، ثیدـح ، لاجر ، هریـس ، هقف ، مالک ، خـیرات ،

.تسا هدومن  هضرع  تقیقح ، هار  ناگدنیوپ  همه  یمالسا و  هعماج 

رد تفگ ، ناوت  یم  تأرج  هب  و  درب ، یم  ورف  یتفگش  تریح و  رد  ار  هدنناوخ  هک  يا  هنوگ  هب 
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تعـسو تقد و  توق و  نآ  اب  ار  ثحابم  زا  هلـسلس  نآ  یفراعملا ، هریاد  چـیه  تسا  هتخادرپ  اهنآ  هب  ریدـغلا »  » هک یتاـعوضوم  ماـمت 
.تسا هدومنن  حرطم 

نیا هب  دنا ، هدورس  يراعشا  نآ  ياهتیباذج  تمظع و  هرابرد ي  ای  دنا و  هتشون  ظیرقت  ریدغلا »  » رب هک  ینادنمشناد  املع و  زا  يرایسب 
.دنا هدومن  فارتعا  مهم  تقیقح 

فلتخم ياهشناد  یقالت  لحم  ریدغلا »  » 14

فلؤم .تسا  فلتخم  ياهـشناد  مولع و  زا  يا  هعومجم  زا  هدمآ  مهارف  باتک ، نیا  هک  تسا  نآ  ریدـغلا »  » ياهیگژیو زا  رگید  یکی 
هب ار  نآ  دوخ ، فادـها  هب  یباـیتسد  يارب  هداد و  طـبر  مه  هب  ار  مولع  زا  يا  هعوـمجم  لـماک ، طلـست  تراـهم و  اـب  نآ ، دنمـشیدنا 

، ریـسفت هقف ، نوچ ، یمولع  زا  هدـمآ  مهارف  يا  هعومجم  دوخ ، ربارب  رد  باـتک ، نیا  هدـنناوخ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هتفرگ  تمدـخ 
تیاعر اب  دوخ و  ياج  رد  یـشناد  ره  زا  هدنـسیون  هک  دنک  یم  هدهاشم  ار  بدا  تغل و  هریـس ، لاجر ، خیرات ، قطنم ، مالک ، ثیدح 

.تسا هدومن  هدافتسا  یلکش  نیرتابیز  هب  بسانت و 

دزرو یم  تردابم  رما  نیا  هب  یـشیدنا  فرژ  تراهم و  اب  نانچ  دزادرپ  یم  نآرق  تایآ  لـیلحت  و  ریـسفت »  » هب یتقو  ریدـغلا »  » فلؤم
.تسا هدومن  فرص  میرک  نآرق  ریسفت  رد  ار  شیوخ  رمع  همه  ییوگ  هک 

هتـشاد ملع  زا  هتـشر  نیا  فورـصم  ار  شیوخ  رمع  همه  يرادـنپ ، یم  دزادرپ ، یم  ثیدـح »  » دـقن لیلحت و  هیزجت و  لقن و  هب  یتقو 
.تسا

فلتخم يایاوز  دوش و  یم  ریدغ »  » يارعـش ای  و  ثیدح ، لاجر  یگدـنز  یلیلحت  یلاجر و  ثحابم  و  لاجر » ملع   » هصرع دراو  یتقو 
.تسا هتسیز  یم  نانآ  اب  دوخ  ییوگ  هک  دهد  یم  رارق  یسررب  دروم  ار  نانآ  راثآ  هشیدنا و  یگدنز ،

ار دوخ  عیسو  تاعالطا  هطاحا و  هک  یبای  یم  رایع  مامت  رحبتم و  یخروم  ار  وا  یخیرات »  » ثحابم رد 
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تـسا یهیقف  مصخ ، یهقف  تاهبـش  هب  ییوگخـساپ  رد  .تسا  هتفرگ  تمدـخ  هب  ریدـغلا »  » دوخ گرزب  باـتک  رد  خـیرات ، هنیمز  رد 
نآ زا  موزل  تقو  رد  دراد و  هطاحا  زین  تنـس  لها  هناگراهچ  بهاذم  هقف  رب  مالـسلا ، هیلع  تیب  لها  بهذـم  هقف  رب  هوالع  هک  رحبتم 

لالدتـسا هب  دوخ  هاگنآ ، هدومن و  دـقن  ار  مصخ  نیهارب  تسخن  دزادرپ ، یم  یمالک  ثحاـبم  هب  یتقو  رتمهم ، همه  زا  درب و  یم  هرهب 
« یقیبطت مالک   » هتشر وا  یصصخت  هتـشر  اهنت  ییوگ  هک  دنک  یم  لمع  يدنمـشوه  توق و  تقد و  اب  نانچ  هار  نیا  رد  دزادرپ و  یم 

.تسا هدومن  شناد  زا  هتشر  نیا  فرص  ار  دوخ  تکرب  رپ  رمع  همه  و  تسا ،

نونف نیا  همه  رد  وا  رحبت  هدـنهد  ناشن  نیا  تسا و  هتخیمآرد  مه  اب  نیـسحت  روخ  رد  تراهم  تقد و  اـب  ار  همه  نیا  ینیما ، موحرم 
.تسا هتخاس  رولبتم  شیوخ  دوجو  رد  ار  اه  ییابیز  لئاضف و  نیا  همه  وا  هکنیا  تسا و 

باتک ناونع  رازه  تسیب   15

.تسا تدـم  زارد  هدرتـسگ و  تاـقیقحت  هلـسلس  کـی  لوصحم  یجراـخ  دومن  رثا ، نیا  هک  تسا  نآ  ریدـغلا »  » ياـهیگژیو هلمج  زا 
ناوارف تارظن  عبانم و  درک ، لقن  رگا  ای  دـنک ، یمن  لقن  دنمـشناد  کـی  زا  اـی  عبنم  کـی  زا  ار  دوخ  بلاـطم  لومعم ، روط  هب  فلؤم 

مهم و عبانم  زا  هک  تسا  نیا  رب  وا  یعـس  هراومه  و  دـنک ، یم  رکذ  رظن ، دروم  بلطم  دـییأت  رد  دـیؤم ، دـهاش و  ناونع  هب  ار  يرگید 
زا ریدغلا »  » ندروآ دیدپ  يارب  دـنا  هتـشون  ییاج  رد  دوخ  هکنانچ  .نانآ  هتخانـشان  عبانم  راثآ و  زا  ات  دریگ  هرهب  تنـس ، لها  فورعم 

هدزناپ زا  شیب  رب  ار  ریدغلا »  » يابیز مکحتسم و  نامتخاس  دنا و  هتفرگ  هرهب  باتک  ناونع  رازه   15
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.دنا هدیشخب  تینوصم  نامز  تالوحت  اهشزغل و  ربارب  رد  ار  دوخ  باتک  بیترت ، نیدب  دنا و  هدومن  راوتسا  ساسا ، هیاپ و  رازه 

همه رمع ، نایاپ  ات  زین  دـعب  هب  نامز  نآ  زا  ینیما  موحرم  و  ریدـغلا »  » مراهچ موس و  ياهدـلج  راشتنا  نامز  هب  تسا  طوبرم  راـمآ  نیا 
ینیما همالع  هک  دـنراد  هدـیقع  هطوبرم  ناسانـشراک  ناهاگآ و  لیلد  نیمه  هب  .دـنا  هدومن  ریدـغلا »  » لیمکت فرـص  ار  شیوخ  تقو 

.تسا هدومن  هدافتسا  باتک  ناونع  رازه  زا 20  لقادح  لاس ، لهچ  زا  شیب  تدم  یط  رد  ریدغلا »  » ندروآ دیدپ  يارب 

شناد ناهج  هب  ریدـغ »  » عوضوم رد  هک  یملع  ياهدرواتـسد  نیرخآ  ات  هتفرگ  تاـفیلأت  راـثآ و  نیرت  یمیدـق  زا  ریدـغلا »  » بحاـص
ار نآ  ناوت  یمن  يرگید  ياج  رد  ریدغلا »  » رد زج  هک  تسا  ییاه  یگژیو  زا  نیا  و  تسا ، هتـسج  دوس  هتفرگ و  کمک  هدش ، هضرع 

ياه هناخباتک  زا  يرایـسب  دومن و  ترفاسم  فلتخم  ياـهروشک  هب  شیوخ  دنمـشزرا  قیمع و  رثا  هب  ندیـشخب  اـنغ  يارب  يو  .تفاـی 
نآ رد  هک  ییاه  باتک  همه  زا  داد و  رارق  یسررب  دیدزاب و  دروم  دنه ، هراق ي  هبش  ات  هتفرگ  اقیرفآ  لامـش  زا  ار ، مالـسا  يایند  مهم 

غاب و هب  قایتشا  اب  راهب  لصف  رد  هک  ینابغاب  نوچمه  دومن و  هدافتسا  دشاب  دیفم  وا  يارب  تسناوت  یم  دوش و  یم  تفای  اه ، هناخباتک 
نادنمـشناد ناتـسوب  غاب و  نامه  هک  اه  هناخباتک  هب  مامت ، قوش  روش و  اب  دـنیچب ، يراـهب  گـنراگنر  ياـهلگ  زا  اـت  دور  یم  هعرزم 

یهار و نینچ  ندومیپ  زا  و  دـنارذگ ، یم  یتاقیقحت  زکارم  اه و  هناـخباتک  رد  ار  شیوخ  تقو  مظعا  شخب  دروآ و  یم  يور  تسا ،
.داد یم  همادا  دوخ  تکرح  هب  راودیما ، طاشن و  اب  روش و  رپ  هکلب  چیه ، هک  درک  یمن  یگتسخ  ساسحا  يراک ، نینچ  ماجنا 
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تسا روآ  بجعت  سک  ود  يارب  ریدغلا   16

بجعت دنک ، هعلاطم  ار  باتک  نیا  هعیـش »  » رفن کی  رگا  هکنآ  تسخن  دشاب ، روآ  بجعت  دناوت  یم  سک  ود  يارب  باتک  نیا  هعلاطم 
هیلع تیب  لها  بتکم  بلاط و  یبا  نب  یلع  تیناـقح  رب  ریذـپانراکنا ، نئارق  دـهاوش و  لـئالد و  همه  نیا  دوجو  اـب  هک  دومن  دـهاوخ 

يوریپ يرگید  بهاذـم  زا  هدرک و  اهر  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شور  هار و  تنـس  لـها  ارچ  مالـسلا 
دهاوخ بجعت  دوخ  ندوب  ینـس »  » زا کش ، نودب  دشاب  تنـس » لها   » بهاذم زا  یکی  وریپ  باتک  نیا  هدننک  هعلاطم  رگا  دـندومن و 

میقتـسم طارـص  زا  هدومیپ و  يرگید  هار  مالـسلا ، هیلع  تیب  لها  بهذـم  تیناقح  رب  دـهاش  لیلد و  همه  نیا  دوجو  اب  ارچ  هک  درک ،
.تسا هتشگ  فرحنم  ترتع » نآرق و  »

بلاطم يزاسادج   17

مرتـحم هدنـسیون  نکل  .تسا  یمگ  رد  رـس  بجوم  يدودـح  اـت  هدنـسیون  کـی  يارب  بلاـطم ، دـح  زا  شیب  یگدرتـسگ  تعـسو و 
اب هدومن و  کیکفت  رگیدکی  زا  هنادنمرنه  رایـسب  ار  فلتخم  تاعوضوم  ثحابم و  اهـشناد ، تاعالطا و  یگدرتسگ  همه  اب  ریدـغلا » »

.تسا هتخادرپ  نآ  هضرع  هب  صاخ  یبولسا  مظن و 

.تسا هتشگ  زیامتم  هدش و  کیکفت  مه  زا  یبوخ  هب  نآ  بلاطم  و  تسا ، ینثتسم  زین  تهج  نیا  زا  ریدغلا »  » اما

لیلد هماقا  رد  لآ  هدیا  یشور   18

نب یلع  ماما  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لصفالب  ینیـشناج  و  تیاصو » تفالخ و  تابثا   » فده هب  یبایتسد  يارب  ینیما  همالع 
دح زا  شیب  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  لوا  هاگن  رد  هتخادرپ ، یعوضوم  ره  هب  هداهن و  اـپ  هک  یثحب  ره  رد  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا 

نارای هباحص و  زا  نت  زا 20  ار  ریدـغلا »  » ثیدـح ینیما  رگا  لاثم : ناونع  هب  .تسا  هدومن  تردابم  لیلد ، هئارا  ناهرب و  هماقا  هب  زاین ،
رگا ای  .دوب  یفاک  وا  دوصقم  تابثا  يارب  دومن ، یم  لقن  تنس  لها  هتسجرب  نادنمشناد  زا  نت  زا 30  ای  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
افتکا رادقم  نیا  هب  وا  یلو  .دوب  هدمآ  لئان  شیوخ  دوصقم  هب  دوب  هدرک  لقن  هتـس » حاحـص   » نابحاص زا  نت  دـنچ  زا  ار  ثیدـح  نیا 

.دنک یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هباحص  زا  نت  هد  دصکی و  زا  ادتبا  هدرتسگ ، یـشواک  ساسا  رب  ار  ریدغ »  » ثیدح هدرکن و 
.تسا هدومن  لقن  نیعبات  زا  نت  زا 84  هاگنآ 

راثآ 360 عبانم و  زا  ار  ریدغ »  » ثیدـح نرق ، یط 13  رد  .ه ق  نرق 14  ینایاپ  ياهلاس  ات  .ه ق  مود  نرق  زاغآ  هلـصاف  رد  سپـس  يو 
زا نت 
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.دنک یم  لقن  تنس  لها  لوا  زارط  نادنمشناد 

هب ار  یناوارف  كرادـم  دانـسا و  دوصقم ، نیا  يارب  هک  اـجنآ  زا  اـما  دـنک ، یم  هماـقا  یناوارف  هلدا  عوضوم ، کـی  نوـماریپ  هچرگ  وا 
هتسخ ار  هدنناوخ  زگره  هک  تسا  يدح  رد  ثحابم  تیباذج  عونت و  تسا ، هتخاس  دنتـسم  اهنآ  هب  ار  دوخ  هتـشون  و  هدیبلط ، تداهش 

.دنک یمن 

هک يا  هنوگ  هب  هدـنزومآ  تاکن  قیقد و  ياه  لیلحت  و  یندـناوخ ، هزات و  تاکن  زا  تسا  راشرـس  ریدـغلا »  » دنمـشزرا رثا  رطـس  رطس 
یبلاطم ات  دوش  یم  بجوم  هک  تسا  نیا  هنادنمـشوه  مادقا  نیا  نسح  دنیب ؛ یم  يا  هزات  تاکن  لباقم  رد  ار  دوخ  هظحل  ره  هدنناوخ 

هولج هدش و  نشور  یبوخ  هب  مارآ  مارآ ، دشاب ، راوشد  نآ  شریذپ  هدومن و  هولج  دیعب  هدـنناوخ  يارب  رما  ودـب  رد  تسا  نکمم  هک 
.دنک رواب  دوجو  همه  اب  ار  تقیقح  نآ  هدنناوخ ، و  دوش ، رگ 

یمالسا للملا  نیب  هب  قلعتم  يرثا  ریدغلا   19

صاخ بهذم  هب  نتشاد  قلعت  تیلم ، موق و  زا  رتارف  تسا  يرثا  تسا ، نآ  ندوب  یللملا  نیب  ندوب و  یناهج  ریدغلا »  » تایـصوصخ زا 
رد و  دنشاب ، دنم  هرهب  ناهج  ود  ره  تداعس  زا  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  همه  هب  قلعتم  رتارف ، نیا  زا  و  یمالـسا ، تما  همه  هب  قلعتم  و 

.دننک یگدنز  یهلا  بان  ياه  هشیدنا  و  ترتع » نآرق و   » میلاعت وترپ 

رترب ياه  هناوتشپ   20

يدیدرت ریذپان و  یگتسخ  هلصوح و  ربص و  اب  راکادف ، شالت ، رپ  تواکذ ، اب  رایـشوه ، تسا  يدنمـشناد  نیقی  هب  ریدغلا ،»  » بحاص
دننام يرثا  ندروآ  دیدپ  يارب  هچرگ  لماوع  نیا  اما  تسا ، هتفرگ  هرهب  لماوع  نیا  همه  زا  ریدغلا »  » ندروآ دـیدپ  يارب  وا  هک  تسین 
رگید مهم  هناوتشپ  رصنع و  ود  زا  گرزب ، رثا  نیا  قلخ  يارب  ریدغلا »  » بحاص متح ، روط  هب  و  دنتـسین ، یفاک  نکل  دنمزال ، ریدغلا » »

: تسا هدوب  رادروخرب  زین 

زا يرایـسب  هک  نانچمه  .مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  تیالو  بحاص  تیامح  هجوت و  مود  گرزب ، دنوادخ  تیانع  تسخن ،
.دنا هدومن  فارتعا  گرزب  تقیقح  نیا  هب  زین  دنا  هتشون  ظیرقت  ریدغلا »  » رب هک  ینادنمشناد 

هب مالسلا  هیلع  تیب  لها  بتکم  عیشت و  زا  درذگ ، یم  عیـشت  مالـسا و  تایح  زا  هک  نرق  یط 14  رد  هک  تسا  یعافد  نیرتهب  ریدـغلا 
، تسا هدـش  هتـشون  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یناگدـنز  هرابرد ي  هک  باـتک  ناونع  نارازه  ناـیم  رد  زین  .تسا  هدـمآ  لـمع 
دشخرد و یم  دیـشروخ  دننامه  راثآ  همه  نیا  نایم  رد  و  هدـمآ ، رد  ریرحت  هتـشر  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  یباتک  نیرتهب  ریدـغلا » »

.دنک یم  یناشفارون 

اب ار  نآ  هک  نایدا  ریاس  ناوریپ  زا  هچ  ینـس و  هچ  هعیـش و  هچ  يدنمـشناد ، رکفتم و  ره  نونکات ، هک  سب  نیمه  ریدغلا »  » تمظع رد 
رارق هعلاطم  دروم  تقد 
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نآ دنمشناد  فلؤم  گرزب و  رثا  نیا  نیسحت  هب  نابز  هدروآ و  دورف  رس  ینتورف  عضاوت و  هناشن  هب  نآ ، تمظع  ربارب  رد  تسا ، هداد 
.تسا هدوشگ 

اهتشون یپ 

ص 68 ج 6 ، یسراف ، همجرت  ص 248 و  ج 3 ، ریدغلا ،  1

ص 10 ج 10 ، یسراف ،) همجرت   ) ریدغلا  2

116 ص 113 . ج 10 ، یسراف ،) همجرت   ) ریدغلا هب  دیرگنب   3

خیراتلا هقف  ریدغلا و 

همدقم

یمیکح اضر  دمحم  ریدغ ص 192  هسامح 

رتشیب دـنا و  هتخادرپ  خـیرات  هقف  هب  رتمک  ام  ناخروم  .تسا  خـیراتلا  هقف  تسا  مهم  ریدـغلا »  » باتک راـک  رد  هچنآ  همه ، نیا  زا  سپ 
يارب هک ، میسر  یم  يرامشیب  یقیبطت  ثحابم  هب  ریدغلا ،»  » رد نکیل  .قیبطت  دقن و  هن  تسا  هدوب  نیودت  عمج و  هب  رصحنم  نانآ  راک 
یملع يدنس  لئاسم ، نیا  تخانـش  يارب  یلک  ییاه  سایقم  مه  ذخآم و  رگید  رابتعا  رادقم  ندادناشن  مالـسا و  خیرات  ندرک  نشور 
لامعا هب  دـسر ، یم  رازه  نیدـنچ  هب  هک  يذـخآم  رد  شیوخ  نارکیب  تاـعلاطم  تلع  هب  ریدـغلا ،»  » بحاـص عقاو  رد  .تسا  عطاـق  و 

يور زا  اهنآ ، تیجح  زین  وا  باتک  هب  ناعجارم  يارب  و  دراد ، تلاـصا  وا  نوچ  یعبتتم  يارب  هک  یطباوض  .دز  تسد  یقیبطت  طـباوض 
.دوش یم  طابنتسا  يدوز  هب  دهد ، یم  تسد  هب  هک  یناوارف  تادنتسم 

ناققحم و  دش ، هدیمان  خیرات » فوسلیف   » داد و رارق  كالم  ار  نآ  دیـسر و  خیرات  هفـسلف  هب  نودلخ ، نبا  هک  هنوگ  نامه  عقاو ، رد  و 
: دنتفگ

یب هک  تسا  هدمآ  لیان  خیرات  يارب  يا  هفـسلف  عادبا  روصت و  كرد و  هب  هتـشون  دوخ  خـیرات  يارب  هک  يا  همدـقم  رد  نودـلخ ، نبا 
(. 1  ) دنک یم  قیبطت  ناکم  نامز و  ره  یلقع و  ره  اب  هک  يا  هفسلف  دور ، یم  رامش  هب  لامعا  نیرتگرزب  زا  دوخ ، عون  رد  کش ،

هقف هب  زین  ریدغلا »  » بحاص
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قیقحت « ) خـیرات ياهـشور  هار و  صیخـشت   » نودـلخ نبا  ریبعت  هب  و  خـیرات ، ملع  لوصا  ینابم و  تخانـش  هیاـپ  رب  تخادرپ و  خـیرات 
هـشوگ همالـس  نبا  هعلق  رد  نودلخ  نبا  رگا  دـش و  هدـناوخ  ( 2 « ) خـیرات هیقف   » ناوـنع هب  و  دز ، تسد  هضرع  صحف و  هـب  هبهاذـم ،)

هچ ره  تدم  نیا  رد  دنارذگ و  هنایوزنم  ار  شیوخ  رمع  زا  لاس  لهچ  زین ، ریدـغلا »  » بحاص تخادرپ ، همدـقم »  » فیلأت هب  تفرگ و 
.دوخ ياهتشاددای  ذخآم و  هارمه  دوب و  شیوخ  راک  یپ  رد  هراومه  تفر ، اج  ره  درک و  رفس 

زاـب هب  اـجنیا  زا  دـسر و  یم  ياز  لوحت  دنتـسم و  هزاـت و  شور و  اـب  یملع و  یحور  هب  ریدـغلا ،»  » هعلاـطم رد  قـقحم ، هک  تسا  نیا 
 …( ریسفت و ثیدح و  مولع  و   ) نآ خیرات  مالـسا و  زا  دناوخب ، ار  ریدغلا »  » هک یـسک  ملـسم  .دبای  یم  تسد  مالـسا  خیرات  تخانش 

.تسا هدوب  هدیسرن  نادب  رگید  ذخآم  رد  هتشادن و  نونک  ات  هک  دروآ  یم  تسد  هب  یتروص 

هرابرد یباتک  نتـشون  هب  مهدراهچ  نرق  مود  همین  رد  هک  ریدـغلا »  » بحاص يارب  اریز  .دراد  يا  هدـمع  تلاخد  زین  نامز  هلئـسم  هتبلا 
دح اـت  نتخادرپ  اـهنآ  قیبـطت  هب  همه ، رب  فارـشا  اـب  نداد و  رارق  مه  راـنک  رد  ار  هتـشذگ  راـصعا  نورق و  ذـخآم  دز ، تسد  مالـسا 
هب نتفر  رد  ریدغلا ، بحاص  یندوتـس  شـشوک  تیاهن ، .تشاد  ناکما  اهتـسرهف ، رد  اهنآ  یفرعم  ای  ذخآم  نیا  رـشن  تلع  هب  يدایز ،

.اهنآ هب  ندیسر  ات  نتفرگن  مارآ  دوب و  ذخآم  نیا  لابند 

ار یتیگ  همه  ياه  هناخباتک  دـنک و  ریـس  ار  ناهج  تشاد  وزرآ  دوبن و  عناـق  زونه  عـالطا ، یـسررب و  ناـمرهق  نیا  گرزب  حور  هتبلا 
رظن زا  شیوخ  میظع » يایحا   » يارب
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ادابم هکنیا  زا  دوب و  شـالت  رد  هراومه  تباـب ، نیا  زا  .دـتفین  وا  هماـخ  زا  تسا  مزـال  قح  دـییأت  يارب  هچنآ  زا  يا  هملک  دـنراذگب و 
عبانم و گنهرف و  هنماد  تعـسو  زا  مه  دوب و  هاگآ  راک  تمظع  زا  مه  وا  .نارگن  دـنامب  ماـمتان  شراـک  دوش و  ماـمت  شرمع  يزور 

.یمالسا ریاخذ 

رایـسب ار  نایـشهوژپ  رظن  رما  نیمه  هلمج ، زا  دوب و  ناققحم  نیرتدـننام  مک  زا  یکی  نارکیب ، ذـخآم  نتـشاد  رد  هکنیا  اـب  ور ، نیا  زا 
: هک تسناد  یم  وا  نوچ  .تشگ  یم  كرادم  اه و  هخسن  لابند  یندشان  باریس  يا  هنشت  نوچ  زاب  درک  یم  بلج 

لوبمالسا رد  اهنت  .تسا  هدنام  ناهن  مالسا  يایند  ياه  هناخباتک  رد  نانچمه  هفسلف  تایبدا و  مولع و  رد  یبرع  یطخ  هخـسن  نارازه 
.تسا هدش  رشتنم  یکدنا  نآ  یطخ  ياه  هخسن  زا  هک  تسه  اهدجسم  رد  هناخباتک  یس 

«، لایروکسا  » رد .تسا  هدشن  میظنت  نآ  يارب  یتسرهف  هک  تسه  ناوارف  ياه  هعومجم  یلهد  دادغب و  لصوم و  قشمد و  هرهاق و  رد 
رامـش مالـسا  هفـسلف  نید و  تایبدا و  مولع و  رد  ار  نآ  یطخ  ياه  هخـسن  زونه  هک  تسه  لصفم  هناخباتک  کی  دـیردام ، کـیدزن 

.دنا هدرکن 

زا يرـصتخم  زین  نیا  تساـهنآ و  راـثآ  هدـنامیقاب  زا  یکدـنا  مـیراد ، نرق  هـس  نـیا  رد  یمالـسا  رکف  تارمث  هراـبرد  هـک  یتاـعالطا 
نیا اـملع  رگا  .دوب  يا  هرطق  طـقف  مالـسا  ثیراوم  ياـیرد  زا  میدروآ ، تاحفـص  نیا  رد  هچنآ  تسا و  هدوـب  اـهنآ  هحیرق  لوـصحم 

ییالط نورق  فص  هب  یناسنا  لقع  خـیرات  رد  ار  یمالـسا  قرـش  مهد  نرق  يوق ، لاـمتحا  هب  دـننک ، فشک  ار  هدـش  شومارف  ثاریم 
(. 3  ) درب میهاوخ 

و وا ، صصخت  هب  طوبرم  ياهشخب  رد  هژیو  هب  تخانش ، یم  دوب و  هدرک  فشک  ار  هدش  شومارف  ثاریم  نیا  ینیما  و 
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و دوب ، اهنیا  يراب  .تسا  هدماین  خروم  نیا  نخس  رد  هک  تخانش  یم  مالـسا ، ثاریم  هرمز  رد  ار ، يرگید  رایـسب  ياه  هناخباتک  یتح 
تفر لوضف  ترشاعم و  دیاوز  فذح  تقو و  زا  هدافتسا  رد  وا  .داد  یم  ورین  یهورگ  هزادنا  هب  ار  وا  هک  دوخ  راک  هب  وا  قیمع  نامیا 

ار وا  یقیقحت  رمع  لاس  ناوت 40  یم  هنوگ  نیدب  .شناد  ملع و  درم  ره  يارب  دوب  یقـشمرس  وا  یگدنز  عقاو  رد  .دوب  هنومن  اهدمآ  و 
نوچ دـش و  عالطا  تخانـش و  همه  نیا  هب  قفوم  راک ، هب  نامیا  راکتـشپ و  نیا  اب  وا  .تسناد  يداع  ققحم  کی  رمع  لاس  قباطم 80 
دوخ فورعم  تامکاحم  هب  ریدغلا »  » هاگداد رد  دنیـشنب و  همکحم  ردص  رد  لداع  هاگآ و  ییـضاق  نوچ  هک  تشاد  قح  دـش ، نینچ 

.دزادرپب

: تسا هتفگ  دوخ  یلع  دوب و  ع »  » یلع بتکم  درگاش  وا  يرآ 

.یفن ار  یلطاب  ای  منک  تباث  ار  یقح  هک  مراد  تسود  ار  نیمه  طقف  یگدنز  زا  نم 

طبترم تینهذ  داجیا 

ریـسفت و خـیرات و  ثیدـح و  رد  يرایـسب  ياه  تقیقح  نداد  ناشن  قیرط  زا  لطاب ، یفن  قح و  هماـقا  ینعی  یگنوگچ  نیمه  هار  زا  و 
زاغآ زا  .دنتسیرگن  مارتحا  مشچ  هب  وا  راک  هب  ناققحم  نادنمشناد و  زا  هورگ  اهورگ  هک  دوب  مالـسا  یـسایس  هفـسلف  فراعم و  هقف و 

درم نارازه  ، » اهنت دوب و  هکی  وا  هکنیا  نیع  رد  تفگ ، ناوت  یم  هک  يروط  هب  دـندروآ ، يور  نآ  هدرتسگ  قافآ  هب  ریدـغلا ،»  » راشتنا
یم نایم  هب  نآ  زا  ینخـس  ای  دیـسر ، یم  اجنادب  باتک  اج  ره  و  دنک » راکیپ  شدنمهوکـش  هشیدـنا  هار  رد  ات  دـندرک  یم  شیهارمه 

.تفرگ یم  رارق  صحف  دروم  دش و  یم  حرطم  لئاسم  نیا  دمآ ،

نیا ریگرظن  رایسب  تقیقح  اجنیا  رد 
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هب هک  یماگنه  ام  .تشگ  قفوم  مالسا  ناهج  حطس  رد  ینهذ  هطبار  داجیا  طبترم و  تینهذ  نیا  داجیا  هب  ریدغلا ،»  » بحاص هک  تسا 
و میرگن ، یم  نآ  زج  یمالسا و  ياهنیمزرس  رـساترس  رد  فلتخم  نادقان  ناققحم و  نوگانوگ و  مدرم  راکفا  رد  ریدغلا  باتک  عاعش 

تقیقح هب  دنا ، هتخادرپ  يو  باتک  زا  ریدـقت  هب  هک  میوش  یم  انـشآ  ناهج  فلتخم  ياه  يدابآ  نایـشهوژپ  توافتم  ياهمان  اب  یتقو 
یناسنا و طباور  هار  رد  شالت  یبایزرا  حطـس  رد  قیمع  بلاج و  تسا  يا  هلئـسم  ینید ، هبنج  زج  هب  دوخ ، نیا  میـسر و  یم  روکذم 

.دزاس یم  هاگآ  راک  نیا  ییالاو  فلؤم و  تین  نسح  باتک و  ریثأت  نسح  طبترم و  تینهذ  نیا  زا  ار  ام  همه  نیا 

« ریدغلا  » رد دقن 

.مینک هراشا  ریدغلا »  » ياهدقن یگنوگچ  هب  رصتخم ، هاتوک و  سب  تسا ، بوخ 

همه سک و  همه  زا  لاس  لهچ  داهتجا ، یلاع و  تالیـصحت  نارود  یط  زا  سپ  ریدغلا »  » بحاص نوچ  یتسیناموا  همالع و  هک  یتقو 
نف رد  و  دبای ، یم  تسد  نیملـسم  مالـسا و  یملع  ثیراوم  لصاح  هب  دنارذگ و  یم  رمع  اه  هناخباتک  يایاوز  رد  دلـسگ و  یم  زیچ 
نرق هدراهچ  نیا  رد  یتروص  هب  دوخ  هک  ییاج  ات  دنام ، یم  رود  وا  رظن  زا  روپمار  ات  هکم  زا  یپاچ ، ای  یطخ  يذخأم  رتمک  شیوخ ،
يارب يا  يوار  هک  اجنآ  زا  و  درب ، یم  یپ  دـنا  هتفای  هدرک و  اـهنهذ  اـهملق و  هک  ییاـه  فارحنا  اـهفیرحت و  هب  و  دـنک ، یم  یگدـنز 

ات دـنک ، یم  لقن  ار  لوعجم  نآ  يربط  هک  ییاج  اـت  دزادرپ ، یم  ثیدـح  لـعج  هب  تردـق  هاگتـسد  هب  کـمک  تقیقح و  ندـناشوپ 
فذح باتک  زا  ار  نارگید  بلاثم  ای  عیشت  لیالد  یلع و  لآ  لیاضف  زا  یخرب  فلس ، ياملع  یطخ  بتک  پاچ  ماگنه  هب  هک  ییاج 
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اهدص و  (، 4  ) دنک یم  طبض  محرب » ادغ   » ار مخ » ریدغ   » هملک روهشم ، یعیـش  رعاش  ناوید  حرـش  رد  يرتکد  هک  اجنآ  ات  دننک ، یم 
 … نیا لاثما 

دمحم و هب  نامیا  و  دراد ، یم  رومأم  حیحصت  يزاسزاب و  هب  ار  وا  ملع ، تلاسر  دوش و  یم  فقاو  تانایرج  نیا  همه  رب  یـسک  یتقو 
ینابرگنـس نیتسار و  یعفادـم  نانوچ  هک  دراد  قح  یـسک  نینچ  دـشوپب ، همه  نیا  زا  مشچ  هک  دـله  یمن  ار  وا  دـمحم ، نید  خـیرات 

هب نوچ ، دـشخب و  فوقو  روما  نیا  رب  ار  ماوقا  ياملع  مالـسا و  لـلم  دـنک و  ـالم  رب  ار  لـئاسم  نیا  هوتـسن ، یباـتفآ  رـسفم  دـهعتم و 
هک یناسک  ءارآ  اب  زین  نانآ  اج  ره  هک  میرگن  یم  میناوخ ، یم  ار  نانآ  تاقیقحت  مینک و  یم  عوجر  رـصاعم  ناققحم  ریاـس  تاـفیلأت 

رظن لیبق  زا  دـنا  هتـشاد  راهظا  ییاه  رظن  .دـنا  هداد  رظن  ءارآ  نآ  هرابرد  دـنا و  هدرک  دروخرب  دـنا ، هتفرگ  رارق  ریدـغلا »  » داـقتنا دروم 
ياهدقن حطس  يالتعا  دقن و  رد  وا  تلادع  و  تواضق ، رد  وا  تیحالـص  ینیما و  همالع  رظن  تحـص  زا  ار  ام  نیا  و  ریدغلا »  » بحاص

.دزاس یم  هاگآ  رتشیب  يو 

: دوش هسیاقم  هنومن  يارب 

(81/ نویمطافلا ءارهزلا و  همطاف   ) يو رب  داقعلا  دومحم  سابع  دقن  اب  یسلدنا ، مزح  نبا  رب  ج 1 )  ) ریدغلا دقن 

(. لاس 1946 هرامش 5 ، ج 2 ، يرصملا ، بتاکلا   ) يو رب  نیسح  هط  رتکد  دقن  اب  یسلدنا ، مزح  نبا  رب  ج 1 )  ) ریدغلا دقن 

(. ج 1/219 لئاوالا ، نویسابعلا   ) ناخروم نیمه  رب  قوراف  رمع  رتکد  دقن  اب  تنس ، لها  ناسیون  خیرات  راک  رب  ج 1 و 8 )  ) ریدغلا دقن 

(. 47/ هفیقسلا  ) يو رب  رفظملا  اضر  دمحم  خیش  دقن  اب  لکیه ، نیسح  دمحم  رتکد  رب  ج 2 )  ) ریدغلا دقن 

، توفص یکز  دمحا  رب  ج 2 )  ) ریدغلا دقن 
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(. دعب هب   48/ هنع تاهبشلا  عفد  هغالبلا و  جهن  كرادم   ) يو رب  اطغلا  فشاک  يداه  خیش  دقن  اب 

ج 3)  ) ریدغلا دقن  (. 98 97/ لیقع نب  ملسم  دیهشلا   ) يو رب  مرقم  يوسوم  قازرلا  دبع  دیـس  دقن  اب  يربط ، رب  ج 2 و 8 )  ) ریدغلا دقن 
ءزج 6/391 392) هعبرالا ، بهاذملا  قداصلا و  مامالا   ) نافلؤم نیمه  رب  توتلش  دومحم  خیش  دقن  اب  لحن ، للم و  نافلؤم  رب 

(. 336/ تاعجارملا  ) يو رب  نیدلا  فرش  نیسحلا  دبع  دیس  دقن  اب  لحن ،» للم و   » فلؤم یناتسرهش ، حتفلا  وبا  رب  ج 3 )  ) ریدغلا دقن 

(. /66 68 و 82 84 مالسالا ردص  یف  هعیشلا  وفلؤم   ) يو رب  نیدلا  فرش  دقن  اب  هدربمان ، یناتسرهش  رب  ج 3 )  ) ریدغلا دقن 

(. مود پاچ  ج 1/61 62 ، مالسالا ، یف  یفسلفلا  رکفلا  هأشن   ) يو رب  راشنلا  یماس  یلع  رتکد  دقن  اب  یناتسرهش ، رب  ج 3 )  ) ریدغلا دقن 

(. مود پاچ  ، 204/ هقیبطت جهنم و  هیمالسالا ، هفسلفلا  یف   ) يو رب  روکدم  میهاربا  رتکد  دقن  اب  یناتسرهش ، رب  ج 3 )  ) ریدغلا دقن 

(. ج 2/23 هیبرعلا ، هفسلفلا  خیرات   ) يو رب  رجلا  لیلخ  يروخافلا و  انح  دقن  اب  یناتسرهش ، رب  ج 3 )  ) ریدغلا دقن 

(. مراهچ پاچ  ، 55/ همالا فیلأت  یف  همهملا  لوصفلا   ) يو رب  نیدلا  فرش  دقن  اب  یسولآلا ، يرکش  دومحم  رب  ج 3 )  ) ریدغلا دقن 

(. 66/ نیسح هط  تارکذم   ) يو رب  نیسح  هط  دقن  اب  نیسح ، هط  رتکد  ناداتسا  زا  يرضخ ، دمحم  خیش  رب  ج 3 )  ) ریدغلا دقن 

یف رکفلا  لاجر  عم   ) يو هراـبرد  يرـصم  دوعـسم  يداـهلا  دـبع  رتکد  تارظن  اـب  نیـسح ، هط  رتکد  هراـبرد  ج 3/335 )  ) ریدـغلا رظن 
(. 180 177/ هرهاقلا

(. دعب هب   8/ اهلوصا هعیشلا و  لصا   ) يو رب  اطغلا  فشاک  دقن  اب  يرصم ، نیما  دمحا  رب  ج 3 )  ) ریدغلا دقن 

اب نیما ، دمحا  رب  ج 3 )  ) ریدغلا دقن 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 594 

http://www.ghaemiyeh.com


«(. یبرعلا بدالا  یلع  نیما  دمحا  هیانج   » ناونع ریز  هرهاق ، هلاسرلا »  » هلجم  ) يو رب  كرابم  یکز  دقن 

(. قحلا هیار  تحت   ) يو رب  یتیبس  هللا  دبع  خیش  دقن  اب  نیما ، دمحا  رب  ج 3 )  ) ریدغلا دقن 

(. 107/ هرهاقلا یف  رکفلا  لاجر  عم   ) يو رب  يرصم  دواد  ینفح  دماح  رتکد  دقن  اب  نیما ، دمحا  رب  ج 3 )  ) ریدغلا دقن 

(. دلجم 3/375 هعبرالا ، بهاذملا  قداصلا و  مامالا   ) يو رب  یفجنلا  ردیح  دسا  داتسا  دقن  اب  نیما ، دمحا  رب  ج 3 )  ) ریدغلا دقن 

دلجم هعبرالا ، بهاذـملا  قداصلا و  ماـمالا  ، 214/ هنـسلا  ) يو رب  یعابـسلا  یفطـصم  رتکد  دقن  اب  نیما ، دـمحا  رب  ج 3 )  ) ریدغلا دـقن 
(. 3/376

(. ج 1/224 لئاوالا ، نویسابعلا   ) نافلؤم نیمه  رب  قوراف  رمع  رتکد  دقن  اب  تنس ، لها  زا  لحن  للم و  نافلؤم  رب  ج 3 )  ) ریدغلا دقن 

ج 5/1232 هیناسنالا ، هلادعلا  توص  یلع  مامالا   ) سنمال رب  قادرج  جرج  دـقن  اب  نسدـلانود ، ماگنمرد و  لیما  رب  ج 3 )  ) ریدغلا دقن 
(. دعب هب 

(. دعب هب   5/ هغالبلا جهن  دانتسا   ) نانآ رب  یشرع  ناخیلع  زایتما  دقن  اب  ناکلخ ، نبا  یبهذ و  رب  ج 4 )  ) ریدغلا دقن 

(. 36/ اهلوصا هعیشلا و  لصا   ) يو رب  اطغلا  فشاک  دقن  اب  نیسح ، هط  رتکد  رب  ج 9 )  ) ریدغلا دقن 

(. ج 4 ناقرفلا ، نایب   ) يو رب  ینیوزق  یبتجم  خیش  ياهدقن  اب  یلازغ ، رب  ج 11 )  ) ریدغلا دقن 

هوتسن نانچمه 

.ددرگن روتف  یتسس و  راچد  شیوخ ، راک  هراگنا  رد  دیاب  هدنسیون ، ای  ققحم 

راک هب  تسد  قیقحت  اصقتسا و  هیاپ  رب  طاشن و  اب  هیامرپ و  زاغآ  رد  یثحب ، هلاقم و  ای  یباتک ، هدنـسیون  هک  دوش  یم  هدید  رایـسب  هچ 
مک یگتـسخ ، ياه  هناشن  دریگ و  یم  یتسـس  دنک و  یم  تفا  هظحل  هب  هظحل  دسر ، یم  همین  هب  لثم  رد  راک  هک  نیمه  اما  دوش ، یم 

هلابند یناوت ،
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.دتفا یم  ورف  دوخ  جوا  زا  راک  ینشور  هب  هک  ماجنارس  ات  دوش  یم  رادیدپ  نآ  رد  يریگ  يرسرس  ینک و  اهر 

یهاتوک ریـصقت و  مه  و  تسا ، یملع  نادـجو  تیاضر  لمع و  رد  تقد  قیقحت و  نییآ  ملع و  تنـس  فالخ  رب  درک  راک  هنوگ  نیا 
.رثا هب  هعجارم  هدافتسا و  رد  هعماج ، قح  هب  تبسن  تسا 

ماجنا رد  هچ  نآ و  زاغآ  رد  هچ  لـمع  زا  هزیر  ره  رـس  رب  دـنایامنب و  ناوت  دروآ ، باـت  دـنک ، هشیپ  ربص  دـشاب ، ابیکـش  دـیاب ، ققحم 
یکبآ و  دوشن ، هتفرگ  يرسرس  یشجنس ، یجاتنتسا و  چیه  یلصف و  یـشخب و  چیه  ات  دهد ، ناشن  یگریچ  دنک و  یگریخ  دتـسیاب و 

راک هب  ار  نانآ  هچنآ  و  تخا ، تفرعم  اب  دنا و  هدش  یمیمـص  ملع  اب  هک  نانآ  گرزب  ناققحم  هک  تسا  یهار  نیا  .دـیاین  رد  بآ  زا 
.دنا هدرپس  هراومه  مدرم  قح  هب  مارتحا  مدرم و  هب  قشع  و  ندناسانش ، تسا و  هدوب  نتخانش  هب  قشع  تسا  هدناشک 

هک میبای  یم  نانچ  ار  یثحب  ره  رسارس ، وا ، گرتس  راک  رد  .تسا  یملع  حیحـص و  شور  نیا  لماک  ياه  هنومن  زا  ریدغلا ،»  » فلؤم
: تسا ینغ  رظن ، ره  زا  ثحبم ، ره  لصف و  ره  هک  سب  زا  تسا ، نیمه  تسا  هدش  هتشون  باتک  نیا  زا  هک  یشخب  نیتسخن  ییوگ 

.ماهلا ؤلألت  میهفت و  تردق  لالدتسا ، تنازر  قطنم ، يراوتسا  یناگژاو ، يانغ  نایب ، روش  ءارآ ، ياصقتسا  ذخآم ، يرایسب 

هب باتک ، نیا  رگید  ياهشخب  رد  .دنا  هتخاس  ناشن  رطاخ  ار  نآ  يا  هنوگ  هب  مادک  ره  دنا و  هتفای  هجوت  کین  زین  هتکن  نیا  هب  نادقان 
.دیروخ یمرب  هراب  نیا  رد  نادقان  ياه  هتفگ  زا  ییاه  هنومن 

ماهلا

فلؤم تین  صولخ  نامیا و  زج  هب  یگنوگچ  نیمه  تساجنیمه و  زا  و 
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، هحفـص هب  هحفـص  و  رطـس ، هب  رطـس  هکلب  دـله ، یمن  ناـس  نیمه  و  دـنک ، یمن  اـهر  یگداـس  هب  ار  شیوخ  هدـنناوخ  ریدـغلا »  » هک
یم نشور  رونم و  دنکآ و  یم  اهتقیقح  زا  ار  وا  حور  ماهلا ، دوخ  نانوچ  و  دـنک ، یم  اقلا  هدـنناوخ  هب  ار  شیوخ  دـصاقم  نیماضم و 

: دیوگ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  ( 5  ) نادقان زا  یکی  ریدغلا .»  » هلمج زا  دنچ ، تسا  ییاه  باتک  ياهیگژیو  زا  یشخب  ماهلا  نیا  دزاس و 

رداق ار  نانآ  و  تسا ، هدرک  اطع  نانآ  هب  ار  كاپ  ياـهلد  هب  ندرک  یحو  هکلم  دـنوادخ  هک  تسا  ناـسک  نآ  زا  ریدـغلا ،»  » بحاـص
راگنز دیادز و  یم  ار  لد  یگریت  هک  یقیاقح  دننک ، ماهفا  ماهلا و  ار  یقیاقح  گنهرف ، اب  هدناوخ و  سرد  تاقبط  هب  ات  تسا  هتخاس 

یتحارص ییاورپ و  یب  اما  دنراد ، یم  راهظا  اورپ  یب  تحارـص و  اب  ار  تباث  قیاقح  نیا  نانیا  .درتس  یم  اهناج  زا  ار  کش  ساوسو و 
 … ینتشاد تسود 

« میرک نآرق   » اب ریدغلا »  » یگتخیمآ

باتک رسارس  رب  میرک  نآرق  .نآرق  تایآ  اب  تسا  ریدغلا »  » فرگش یگتخیمآ  نآ ، مینک و  هراشا  زین  رگید  یتیعقاو  هب  دیاب  اجنیا  رد 
یم وربور  سابتقا ، نیمـضت و  دییأت ، لالدتـسا ، ماتتخا ، حاتتفا ، نوگانوگ : ياهتروص  هب  نآرق ، تایآ  اب  هراومه  .دـنک  یم  تموکح 

باتک دوخ  هب  نتـسیرگن  هعجارم و  زیچ ، ره  زا  رتهب  عوضوم ، نیا  يارب  ینارون  هچ  شخب و  ماـهلا  هچ  اـبیز ، هچ  فیطل و  هچ  میوش ،
اب حاـتتفا )  ) هچاـبید نخـس و  رـس  ناونع  هب  دـهاوخ  یم  هک  ار  ینانخـس  فلؤم ، هک  دوش  یم  دنمهوکـش  باذـج و  هچ  هاـگ  تسا و 

هاگ دلج 10 و  دلج 9 و  دلج 8 و  دلج 7 و  دلج 6 و  زاغآرس  هلمج  زا  نآرق ، نابز  زا  دیوگ و  یم  نآرق  تایآ  اب  دیوگب ، هدنناوخ 
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رد هنوـمن  نیا  زا  نوـگ و  باـتهم  ياز و  غورف  زیگنارحـس و  هچ  دـنک ، یم  نینچ  جاتنتـسا  راکذـت و  ماـقم  رد  و  ماـتتخا )  ) ناـیاپ رد 
.تسا هدمآ  هژیو ، یفطل  تبسانم و  اب  میرک ، نآرق  تایآ  ثحابم ، زا  يرایسب  نایاپ  رد  هک  تسا  رایسب  ریدغلا » »

هتشادرب زا  تسا و  هدناوخ  یم  ار  نآرق  تایآ  تسا و  هدوب  سونأم  ادخ  باتک  اب  ردقنآ  فلؤم  هک  دناسر  یم  لاح  یگنوگچ  نیا  و 
یم هیردنکسا ، هاگشناد  داتسا  يرصم ، دوصقملا  دبع  حاتفلا  دبع  هک  تسا  نیمه  تسا و  هدوب  نآرق » ظفاح   » دوخ ییوگ  هک  تسا ،

: دیوگ

(. 6  ) لیزنتلا يدهتسیل  هنا 

.دبلط یم  تیاده  نآرق »  » زا قحب ، وا 

نحل

، نیهوت کیکر ، ریبعت  اهدـص  هب  نارـصاعم ، هتـشذگ و  نورق  بتک  رد  شیوخ  هعلاطم  هحفـص  اهرازه  لالخ  رد  ریدـغلا ،»  » بحاـص
رد همه  نیا  اـب  درک  یم  داـی  اـهنآ  زا  كاـندرد  ینحل  اـب  دوخ  هکناـنچ  تسا  هدرک  دروخرب  تاسدـقم  کـته  شحف و  ارتفا ، لـعج ،
هب  ) دوخ ریبعت  هب  هتشاد و  دوخ  اب  ار  زوسلد  حلصم  کی  راقو  هراومه  تسا ،) هدش  پاچ  هک  اجنیا  ات  « ) ریدغلا  » هحفـص رسارس 4513 

دانسا رکذ  بلطم و  ندرک  نشور  اب  ات  تسا  هدیشوک  ياج  ره  .تسا  هدوب  امارک » اورم  وغللا  یلع  اورم  اذا  و  ( » میرک نآرق  زا  سابتقا 
تیادـه ندرک و  نشور  قشاع  سک و  ره  رادتـسود  ققحم  کی  يز  زا  دـهد و  خـساپ  نافلؤم  یـشاحف  ارتفا و  کته و  هب  قیبطت ، و 

هبازیخ دننکفا  نآ  رد  هچ  ره  هک  میظع  ییایرد  نانوچ  ای  دبنجن ، دنزیر  شیاپ  رب  هسام  هچ  ره  هک  عیفر  يا  هلق  نانوچ  و  دورن ، نوریب 
.دهد همادا  شیوخ  یملع  تکرح  هب  دریگن ،

، یسک اب  یباطخ  ای  فلؤم  نآ  رایسب  یکاته  رس  زا  یفلؤم  رب  دنک  یباتع  هاگ  رگا  نیاربانب 
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.دنا هتسناد  نحل  تدش  ار  نآ  نالضاف  زا  یخرب  هک  تسا  يدراوم  نامه  نیا  دوب و  دهاوخن  يا  هلئسم 

یفک هاگ  نافوط ، ینیگمهس  جاوما و  یقالت  زا  هک  تسا  ییایرد  نانوچ  دراوم ، نیا  رد  ریدغلا ،»  » بحاص تفگ  دیاب  رگید ، ریبعت  هب 
یمن زاب  نآ ، زا  عفانم  جارختـسا  ایرد و  تمظع  زا  ار  ام  رادـقم ، نیا  دوش و  یم  ادـیپ  جاوما  رـس  رب  شیی  هشاخ  اـی  دروآ ، یم  بل  رب 

.دراد

حیحصت و ملع و  هحفص  زا 4500  شیب  ربارب  رد  تسا و  كدنا  رایـسب  هک   ) زیمآ باتع  دنت و  تاریبعت  هنوگ  نیا  هک  تسناد  دیاب  زین 
.سب تسا و  بدا  یب  كاته و  رایسب  نافلؤم  اب  ههجاوم  رد  اعون  تسا ) مودعم  نوچ  ذخأم ، تخانش و 

ناوارف یلیلجت  اب  تنـس  لها  ثیدح  ظافح  نارـسفم و  ناملاع ، زا  هک  میرگن  یم  ار  وا  ياج ، ره  رد  هراومه  رگید ، يوس  زا  هکنانچ 
ياملع زا  يرایـسب  لاوحا  نوؤش و  زا  عالطا  عبانم  زا  یکی  دوخ  ریدـغلا »  » هک تساـجنیا  زا  دـنک و  یم  داـی  زیمآ  تمـشح  یباـقلا  و 

.تسام ناردارب  ینعی  تنس ،

ناهذا نداد  ناکت  يارب  مه  نآ  هاگ ، هاگ  راوخ ، هریج  ای  رـس  هریخ  ناتـسد  هب  ملق  ظافح و  یب  نافلؤم  زا  یخرب  ینابز  هیبنت  نیاربانب ،
هدرک شرافـس  نارگیدـب  تسا و  هدوب  دـیقم  نادـب  هراومه  ریدـغلا »  » فلؤم هک   ) ملق فیلأت و  بدا  دـح  زا  جورخ  دـیابن  ناـعجارم ،

(. 7  ) نانآ هدرگ  روخ  رد  دوش  ریبعت  يا  هنایزات  هب  دیاب  هکلب  دیآ ، باسح  هب  تسا .)

ای بصعتم  يرتفم و  نافلؤم  تاماهتا  تایانج و  ندرک  نشور  و  نآ ، لیلحت  صاخـشا و  لامعا  رکذ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اجنیا  رد 
نامیا ینابم  میکحت  يداقتعا و  قیاقح  نداد  ناشن  یتدیقع و  ياهارتفا  اهتمهت و  در  مالـسا و  خیرات  ندرک  نشور  يارب  رگا  رودزم ،

رد تسرد 
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ار ییانعم  اتحارـص  هک  نافلؤم  هنوگ  نیا  دروم  رد  تفر  راک  هب  یتاغل  فیلکت و  دـش و  مزال  یمالـسا  ياه  هعماج  يزاسزاب  مدرم و 
، نخـس رگید  هب  .تسناد  ینحل  دـنت  ار  نآ  دـیابن  تـسه  ناـسک  نآ  رد  هنافـسأتم  صقن  نـیا  اـما  تـسا  ناـنآ  صقن  هـک  دـناسر  یم 

: تسا هتشاذگ  نایم  رد  متفه  دلج  زاغآ  رد  ار  عوضوم  نیا  دوخ ، ریدغلا »  » بحاص .درک  هابتشا  ینحل  دنت  اب  دیابن  ار  ییوگعقاو 

رد ینابز  تخـس  هن  تسا  لیلد  يدنمورین  نیا  هکلب  تسین ، نینچ  هک  دنگوس  تیدبا  هب  درادـنپ ، یم  ییوگتـشرد  هدـنناوخ  ار  هچنآ 
: تسا هتفگ  شیوخ  هدیصق  رد  هدرب و  یپ  نادب  يرصم  نسح  ینغلا  دبع  دمحم  داتسا  هک  ام  رد  تسا  يوخ  نیمه  لالدتسا و 

هجهل هموصخلا  ببس  یف  دتشی 

اعابط هقیلخ و  قری  نکل 

مهقالخا یف  ءاملعلا  کلذک  و 

اعارس نوقتلی  نودعابتی و 

.تسا مرن  یسب  وا  يوخ  قلخ و  نکیل  .دوش  یم  دنت  وا  نحل  يریگرد ، ثحب و  ماگنه  هب 

: تسا هنوگ  نیا  نادنمشناد  قالخا 

.دنیآ یم  مه  درگ  زاب  يدوز  هب  اما  دنوش ، یم  رود  دیاقع ) هار  رد  يریگعضوم  رطاخ  هب   ) مه زا 

ینید و یملع و  فیلکت  ار  نتـشادگرزب  نیا  دنا و  هتخادرپ  ریدغلا »  » تشادـگرزب هب  هک  یگرزب  نادـقان  هک  میرگن  یم  هنوگ  نیدـب 
.دنا هدرک  مضه  ار  نآ  هتسناد و  ار  ریبعت  رد  یهاگهگ  یگنوگچ  نیا  هنیمز  دنا ، هدرمش  شیوخ  یعامتجا 

: هک تسا  نیا  هراب  نیا  رد  تسرد  روصت  سپ 

حیحـصت و جاتنتـسا و  قیبطت و  ذخأم و  عالطا و  ملع و  هحفـص  زا 4500  شیب  نونکا ، تسا  هدـش  پاچ  هک  اج  نیمه  اـت  ریدـغلا ،» »
هک یفلؤم  تسا ، هحفص  رازه  اههد  رب  فوقو  لصاح  دوخ  هک  تاحفـص ، همه  نیا  لالخ  رد  یفلؤم ، نینچ  نیاربانب ، .تسا  تیاده 

ندرک ادیپ  اب  شراک  رس و  هراومه 
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زا سپ  دـنارب و  نیـشتآ  یمالک  هاگ  رگا  تساهیزوت ، نیک  اهیزرو و  ضرغ  اهفیرحت و  اهدـمعت و  اهاطخ و  اـهطبخ و  نداد  ناـشن  و 
رب هوالع  .دوب  دهاوخن  نیزاوم  زا  رود  يا  هلئسم  دتفا ، تقیقح  نامصخ  هدش  هبنپ  ياه  هتشر  رد  رو  هلعش  ینایب  اب  ناوارف ، تادانتـسا 
هب هراومه  ضرغ ، یب  نیما و  ناملاع  نینچمه  تما ، فلـس  هب  تبـسن  وا  .تسا  هدش  دـنت  یناسک  هچ  ربارب  رد  وا  ایآ  دـید  دـیاب  نیا ،

قیاقح و دنا و  هدیشوک  قح  ندیـشوپ  رد  هک  تسا  ینافلؤم  ربارب  رد  اعون  دش  دای  هکنیا  تسا و  هتخادرپ  تمرح  يرازگ و  تمـشح 
هتـشذگن رد  الاو  تاسدقم  هب  نیهوت  زا  سفن  ثبخ  رـس  زا  هاگ  و  دنا ، هتفگ  دب  ناگرزب  هب  دنا و  هداد  ناشن  هنوراو  ار  مالـسا  ماکحا 

.تسا نیا  .دنا 

.ار اهباتک  نآ  مه  دناوخب و  ار  ریدغلا »  » مامت مه  دیاب  دشاب ، تسرد  یتواضق  بحاص  هراب  نیا  رد  دهاوخ  یم  هک  یسک  سپ 

دنک و یم  همکاحم  ار  زرو  ضرغ  سیونغورد  نز  تمهت  ناسیون  لحن  للم و  زا  نت  دنچ  موس ، دـلج  رد  ریدـغلا ،»  » بحاص دـینیبب ،
ذخآم رب  هضرع  زا  شیپ  نانآ ، تایرظن  نتفریذپ  زا  ار  هعماج  و  دراد ، یم  راهظا  نانآ  ياهباتک  شزرا  هرابرد  ار  شیوخ  دنتسم  يأر 

ملاع هک  میرگن  یم  سپـس  دزاس ، یم  باتع  دروم  یـسیون  فـالخ  ارتفا و  تمهت و  همه  نیا  رب  ار  ناـشیا  و  دـهد ، یم  زیهرپ  رگید ،
يأر زا  رتدنت  دراد  یم  راهظا  ییأر  لحن  للم و  ناگدنسیون  هرابرد  زین ، توتلش  دومحم  خیـش  روهـشم ، حلـصم  یتفم و  رـصم ، دیقف 

(. 8 « ) ریدغلا  » بحاص

بتک رد  جردنم  بلاطم  هرابرد  هرهاق ،) زا   ) ینس یحلـصم  ملاع و  و  فجن ) زا   ) یعیـش یحلـصم  ملاع و  هک  میرگن  یم  هنوگ  نیدب 
دصق هب  یعیش  ملاع  دنسر ، یم  هجیتن  کی  هب  لحن  للم و 
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رد یقیقحت  هلئـسم  کی  نایب  دـصق  هب  ینـس  ملاع  و  تدـحو ، مهافت و  داجیا  رطاخ  هب  شیوخ و  بهذـم  نیتسار  هرهچ  نداد  ناـشن 
.ناسیون لحن  للم و  زا  یخرب  راک  ربارب  رد  یکرادت ، ناربج و  و  رگیدکی ، هب  یمالسا  بهاذم  ندناسانش  تسرد  تهج 

.دنا هتساخرب  شیوخ  يرگ  هابت  هب  دنا و  هتفرگ  هدیدان  ار  حلاصم  نیا  تسین  مولعمان  مه  نادنچ  هک  یللع  ربانب  هک  یناسک  ینعی 

.رمع قوراف  رتکد  تنس ، لها  رصاعم  ناققحم  زا  یکی  رظن  هب  مینک  هراشا  تسین ، تبسانم  یب 

: هک تسا  دقتعم  تسرد  تسا و  دقتعم  يو 

هرابرد هعیـش  الوصا  و  تسا ، هدشن  فیلأت  یبسانم  دیفم و  ياهباتک  یعیـش  ياهنایرج  گنهرف و  راکفا و  ریـس  هعیـش و  خیرات  هرابرد 
، دـنا هتـشون  باتک  هعیـش  هرابرد  هک  ینیقرـشتسم  ای  ینـس  ناققحم  تسا و  هتـشونن  يرگنـشور  عماج و  باـتک  دوخ  بهذـم  خـیرات 

زونه هعیش  مهم  كرادم  تسا و  هدشن  هتشون  هنافرطیب  ذخآم  تافیلأت و  نیا  تسا و  هدوب  تنـس  لها  تافیلأت  نانآ  ذخآم  هنافـسأتم ،
لئاسم هب  اهنت  هن  هک  مظنم  یعوضوم و  تسا  یقیقحت  ثحب و  راظتنا  رد  نونکات  عیشت  خیرات  نیاربانب  .تسا  هتفرگن  رارق  سرتسد  رد 

.دهد حرش  قیقد  ار  عیشت  تالوحت  یبهذم و  یخیرات و  ریس  هکلب  دزادرپب ، یلک 

: دراد یم  راهظا  نینچ  تسا  تنس  لها  دوخ  هکنیا  اب  دزادرپ و  یم  دیاقع  لحن و  للم و  بتک  یبایزرا  هب  سپس  رمع ، قوراف  رتکد 

، تافیلأت نیا  فدـه  .تسا  ینـس  ياملع  فیلأت  هتـشون و  تسا ، هدـش  فیلأت  دـیاقع  لحن و  لـلم و  هراـبرد  هک  ییاـه  باـتک  بلغا 
رود فلاخم ، ياه  هقرف  نیا  دیاقع  هک  ندرک  دومناو  هنوگ  نیا  و  تسا ، هدوب  تنـس  لها  فلاخم  ياه  هقرف  دـیاقع  ءارآ و  ندـیبوک 

(9 ! ) تسا مالسا  زا 

ثحب تبسانم  هب  تسا ، بوخ  نونکا 
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، نینمؤملاریما بدا   » ناونع تحت  متـشه ، دـلج  هحفـص  نیرخآ  رد  فلؤم  .مینک  لقن  ریدـغلا »  » دوخ زا  ینخـس  باتک ، نحل  هراـبرد 
: دسیون یم  نینچ  ینیمالا » بدا  هعیشلا ، بدا 

: تفگ قمح  نب  ورمع  يدع و  نب  رجح  هب  نینمؤملاریما ، ام  يالوم 

نیرفن و نیا  ياـج  هب  رگا  .دـیبلط  يرازیب  دـیریگ و  نـتفگ  ازـسان  هراوـمه  دیـشاب ، يوگازـسان  نـک و  نـیرفن  امـش  مرادـن  تـسود  »
مه نینچ ، تسا و  نانچ  نانآ  رادرک  و  نیا ، تسا و  نیا  نانآ  شور  دـییوگب ، ـالثم  دیناسانـشب ، ار  ناـنآ  دـب  ياـهراک  ییوگازـسان ،

: دییوگب دییوج ، يرازیب  نانآ  زا  دینک و  نعل  ار  نانآ  هکنیا  ياج  هب  تسا  بوخ  .هتفریذپ  ناترذع  مه  دوب و  دهاوخ  راوتسا  ناتنخس 

! اراگدرورپ

دنا هتخانـشن  ار  قح  هک  ناسک  نآ  ات  ناهرب ، یهارمگ  زا  ار  نانآ  هد ، یتشآ  ناـنآ  اـم و  ناـیم  نک ، ظـفح  ار  ناـنآ  نوخ  اـم و  نوخ 
.دنرادرب لد  نآ  زا  دنا  هتفر  یهارمگ  تَیاوَغ و  یپ  رد  هک  ناسک  نآ  دنسانشب و 

، تفگ نینچ  مالـسلا ، هیلع  یلع ، نوچ  تسا .» رتوکین  امـش  يارب  مه  مراد و  تسود  رتشیب  ار  شور  نیا  نم  مه  دشاب  هنوگ  نیا  رگا 
: دنتفگ ورمع  رجح و 

! نینمؤملاریما ای 

هعیش همه  نخس  نیا  هکلب  دیوگ ، یم  ار  نیمه  زین  ینیما  .میوش  یم  تیبرت  یهاوخ  یم  وت  هک  ناس  نیمه  هب  میریذپ و  یم  ار  تدنپ 
(. 10  ) تسا

: درک نینچ  ریدغلا ،»  » بحاص قحلا ، و 

دیعـس دـمحم  خیـش  ریبعت  هب  تشاذـگ و  ام  مشچ  شیپ  هرابود  ار  خـیرات  .دومن  زاب  ار  فلـس  لامعا  رارـسا  .درک  نشور  ار  اهرادرک 
هیحور و دوب  نیا  مینیبب و  هکلب  مینادـب  اـهنت  هن  ار  قیاـقح  اـت  (، 11  ) داد ناـشن  اـم  هب  درک و  هیهت  یملیف  هتـشذگ  زا  یبلح : حودـحد 

گرزب تقیقح  يادف  ار  نتشیوخ  هک  يدرم  يرگن  عیسو  صالخا و 
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.درک

ناهج بلط  حالـصا  ياه  هرهچ  نیرتصالخا  اب  زا  یکی  دوخ  دـش  دای  هکنانچ  ریدـغلا » هنیدـم  راـمعم   » هک میرگن  یم  ناـس  نیدـب  و 
تیاعر یملع و  ثحب  ياضتقا  هب  وا  .درک  میدـقت  ناهج  هب  یمهافت  یحالـصا و  یباتک  ناونع  هب  ار  ریدـغلا »  » ور نیا  زا  .دوب  مالـسا 

رد یلع  يالو  هلعـش  نتـشادهاگن  هدـنز  يارب  درک و  یم  لاـبند  تیعطاـق  تیرح و  لاـمک  اـب  ار  شیوخ  ياهـشهوژپ  یخیراـت ، عقاو 
.درب یمن  ماک  هب  نخس  نایم  هاگ  چیه  ار ، شیوخ  نیشتآ  نابز  اهناج ،

تخادرپ و یم  ثیدح  خیرات و  دقن  هب  مامت  تناما  صولخ و  اب  .داد  یم  هئارا  كردـم  تفگ و  یم  نخـس  عطاق  حیرـص و  تسار و 
.دنام رود  نامز  عقاو  زا  هک  دش  یمن  ثعاب  همه  نیا  داتفا و  یم  روش  هب  دید  یم  هک  یناوارف  نیرفآ  یهارمگ  ياهفیرحت  رثا  رد  هاگ 

، دننام یم  هاگآان  درذگ  یم  نانآ  فارطا  رد  هچنآ  زا  دنوش  یم  قیقحت  باتک و  يایرد  قرغ  نوچ  هک  ناققحم  عون  سکع  رب  هکلب 
.دوب هاگآ  یمالسا  عماوج  عقاو  زا  زا 

هدرک كرد  ار  هدبع  دمحم  خیش  تسا و  هدید  ار  نیدلا  لامج  دیـس  تیبرت  راثآ  هک  یـسک  ناونع  هب  اضر  دیـشر  دمحم  دیـس  زا  وا 
یباتک هدـنکآ و  هعیـش  هب  ماهتا  زا  ار  شباتک  وا ، اب  وگتفگ  اطغلا و  فشاک  رـضحم  كرد  زا  سپ  یتح  ارچ ، هک  درک  یم  هلگ  تسا 

.تسا هتشون  هقرفت  بجوم 

ماکحا هرهچ  فلـس ، تسردان  ياهـشور  زا  یخرب  حیحـصت  رطاخ  هب  هک  تساوخ  یم  هکم ، یتفم  نـالحد ، ینیز  دـمحا  دیـس  زا  وا 
.دریگن هدیدان  ار  دهاجم  هباحص  شور  دزیرن و  مهرد  ار  مالسا  یعامتجا 

تالوعجم لقن  هب  يربکلا ، هنتفلا  هریسلا و  شماه  يوبن و  هریس  مالسا و  خیرات  نتشون  رد  هک  تساوخ  یم  نیسح  هط  رتکد  زا  وا 
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.دنک وگزاب  حیحص  ار  خیرات  قیاقح  دزادرپن و 

باتک لوا  پاچ  رد  هک  ع »  » یلع ترضح  تفالخ  هرابرد  ار  هوعدلا » ءدب  ثیدح   » هک تساوخ  یم  لکیه  نیسح  دمحم  رتکد  زا  وا 
.دناشوپن ار  قح  تاظحالم  رطاخ  هب  دنکن و  فذح  مود  پاچ  زا  تسا  هدروآ  دمحم ) هایح   ) دوخ

فیلأت و رد  هک  تساوخ  یم  يرـصم و …  يرکف  یلع  رـصن ، وبا  رمع  راجنلا ، باهولا  دـبع  کب ، یلوملا  داـج  دـمحا  دـمحم  زا  وا 
اب دنوشن و  اهلـسن  یهارمگ  ثعاب  دنناشوپن و  ار  قیاقح  هرهچ  يزادرپ ، ترابع  یظافلاب و  تفالخ ، خـیرات  مالـسا و  خـیرات  حیرـشت 

.دنزادرپب تیاور »  » هب تیارد » »

لوعجم تایاور  هک  تساوخ  یم  نانیا  لاثما  هللا و  راج  یسوم  یمیصق ، هللا  دبع  یماش ، یلع  درک  دمحم  يرضخ ، دمحم  خیـش  زا  وا 
.دنناسانشن مالسا  خیرات  دنس  ار  نایوما  تسد  هب 

بجوـم اـت  دـیارگب ، خـیراتلا  هقف  هب  ناـمثع ، هرود  رد  تفـالخ ، خـیرات  نتـشون  رد  هک  تساوـخ  یم  نوـجرع  میهاربا  قداـص  زا  وا 
.دهد ناشن  تسا  یخیرات  تقیقح  هچنآ  ددرگن و  تما  یهارمگ 

، يدسا دیز  نب  تیمک  فورعم ، یعیش  رعاش  رعـش  رد  ار  مخ » ریدغ   » روهـشم هملک  هک  تساوخ  یم  دوسا  محلم  میهاربا  رتکد  زا  وا 
.دنکن طبض  محرب » ادغ  »

یبلاطم تایاور و  تادانتسا و  یمالسا ، میدق  ذخآم  نوتم و  پاچ  ماگنه  هب  هک  تساوخ  یم  تنس  ناهج  ياه  هناخپاچ  یخرب  زا  وا 
.دننکن فذح  اه  هخسن  اهباتک و  زا  تسا ، عیشت  عفن  هب  هک  ار 

دراد هک  يدنـس  همه  نآ  اب  ار  ریدغ  هبطخ  دوخ ، برعلا » بطخ  هرهمج   » باتک رد  ارچ  هک  تشاد  هلگ  توفـص ، یکز  دـمحا  زا  وا 
؟ تسا هدرواین 

کب یطایمدلا  یفطصم  نارطم و  لیلخ  نیما و  یلع  مراج و  یلع  و  يرایبالا ، میهاربا  نیزلا و  دمحا  نیما و  دمحا  زا  وا 
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هدمآ یتایبا  نآ  رد  هک  دننک  یم  جیورت  پاچ و  حرش و  ار  ( 12  ) یناوید ارچ  هک  تشاد  كاندرد  سب  یتیاکش  رصم  يابدا  رگید  و 
«. ع  » ارهز همطاف  ترضح  هناخ  رد  ندنازوس  هب  طوبرم  تسا 

نیقرـشتسم دامتعا  لباق  ریغ  تافیلأت  هب  طایتحا  دـیق  یب  تیبوعرم و  اـب  هنوگ  نیا  هک  تساوخ  یم  یمالـسا  یقرـش و  ناـققحم  زا  وا 
.دننادن دنس  ار  اهنآ  دننکن و  هعجارم 

ذخآم لوصا و  دنس ، كرت  اب  و  دنهد ، هئارا  دنـس  یثیدح  یخیرات و  لئاسم  عیاقو و  رکذ  رد  هک  تساوخ  یم  ناملـسم  نافلؤم  زا  وا 
.دنناشومارفن ار  ملع 

همجرت دوب  هدـش  هتـشون  هک  يروظنم  ره  هب  دیـسر و  هک  یباتک  ره  هک  تساوخ ، یم  ناملـسم  ناـمجرتم  رگید  رتیعز و  لداـع  زا  وا 
هبترم رد  و  يا ، هدـیاف  یملع و  لماش  دـشاب و  دـنمدوس  هعماج  يارب  باتک  نآ  ات  دـنرگنب  تسخن  یباتک ، همجرت  ماگنه  هب  دـننکن و 

ار مدرم  تاحیـضوت ،»  » ندوزفا اب  تشاد ، هابتـشا  ییوگفالخ و  اج  ره  و  دـننک ، هضرع  عبانم  لوصا و  رب  ار  باـتک  نآ  بلاـطم  مود ،
مجسنم لیـصا و  ياضف  و  دننک ، يراددوخ  ینارـصن  يدوهی و  ضرغم  نافلؤم  تسردان  ياه  هتـشون  بلاطم و  رـشن  زا  دنناهاگایب و 

.دنوشن ناناوج  يداقتعا  ناناملسم و ال  رتشیب  هقرفت  بجوم  و  دنزیرن ، مهرد  ناگناگیب  یفیلأت  ياه  هسیسد  اب  ار  یمالسا  گنهرف 

دوب و ناگمه  فورعم  ص »  » دمحم لآ  هار  رد  وا  هناقشاع  زادگ  زوس و  هک  ساسحا  روش و  اپارس  یملاع  یعیش ، ملاع  کی  دیرگنب !
ار اهنآ  تساوخ  یم  درک و  یم  هلگ  دوش  وگزاـب  تاـیانج  نیا  هکنیا  زا  تشاد ، هقـالع  ص »  » دـمحم لآ  بئاـصم  رکذ  ندینـش و  هب 

عیاقو نیا  ندرک  وگزاب  هب  هک  دیشیدنا  یم  نیملسم  مهافت  هب  اجنیا  ات  دناوخب و  هیسنم » تایانج  »
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زا تسا  يرعـش  نآ  رد  هک  دینک  یم  رـشتنم  ار  یناوید  ارچ  دـیا ؟ هدرک  پاچ  ار  ناوید  نیا  ارچ  هک  دیـشک  یم  دایرف  داد ، یمن  اضر 
يردارب يافـص  هنوگ  نیا  دیـشارخ و  یم  ار  فـطاوع  كاـنلوه  تخـس و  سب  زور  نیا  رد  ینارحب و  هرود  نیا  رد  ارچ  تسد ؟ نیا 

(13 ( .؟ ارچ ارچ ؟ دینکارپ ؟ یم  ار  ناناملسم  فوفص  دینک و  یم  لزلزتم  ار  مالسا  هعماج  تدحو  دیزاس و  یم  ردک  ار  یمالسا 

ینیتسار بیرقت  مالسا و  هب  تبـسن  وا  رظن  تعـسو  نیتسار و  يزوسلد  لوقعم و  مهافت  نارکیب و  صالخا  یعقاو و  هیحور  دوب  نیا  و 
تیبرت ص »  » دمحم لآ  دمحم و  يوخ  اب  هک  یحلـصم  یناسنا  زیمآ و  هحماسم  یعامتجا  هاگدـید  دوب  نیا  دوب و  نآ  یعاد  دوخ  هک 

.نارگن رادیب و  زوسلد و  دوب و  نابرهم  ناسنیا  یلصا ، ردام  نوچمه  نیملسم ، مالسا و  هب  تبسن  دوب و  هتفای 

لها ياملع  زا  هراومه  تشاد ، یهاگآ  کین  نیملسم  مهافت  موزل  رامعتـسا و  اب  يریگرد  یمالـسا و  عماوج  عقاو  زا  هک  ور  نیا  زا  و 
رد ار  هعیـش  ياملع  و  داتفا ، یم  شیپ  هار  نیا  رد  دوخ  و  دومن ، یم  هیـصوت  ار  نانآ  هدام  رپ  ياهباتک  پاچ  و  درک ، یم  لیلجت  تنس 

هلمج زا  هک  درک ، یم  توعد  نانآ  هب  ندناسر  کمک  نانآ و  زا  نتفرگ  کمک  تنـس و  لها  ياملع  اب  سامت  هب  یعامتجا  تاکرح 
، یئوخ مساقلا  وبا  دیـس  هللا  تیآ  هب  ینیما  همالع  دمآ ، شیپ  نیملـسم  مالـسا و  يارب  ریخا ، نینـس  رد  هک  ثداوح ، زا  یکی  دروم  رد 

نیا رد  اجنیا و  رد  .داد  مه  هجیتن  تساوخ و  وا  و  دـهاوخب ، کمک  تنـس  لها  گرزب  نایتفم  تاضق و  اـهقف و  زا  هک  درک  داهنـشیپ 
یسک دوب  نکمم  هاگ  تالاح ،
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.دوبن داضت  راچد  وا  .دوب  نینچ  هن  دنک و  داضت  ساسحا  وا  رد 

تیبثت یناهج  سایقم  رد  دناسانـشب و  تسرد  ار  هعیـش  ات  تشون  تشون ، نیمه  يارب  ار  ریدغلا »  » دوب و دقتعم  یمالـسا  تدحو  هب  وا 
تفرعم داجیا  اب  ار  یمالسا  داحتا  دیادزب و  دندوب  هدز  هعیش  هب  هک  ار  یتاماهتا  دزاس و  هبنپ  ار  رامعتـسا  ياه  هتـشر  هنوگنیدب  دنک و 

.میتشون هراب  نیا  رد  ار  نادقان  رظن  هکنانچ  دشخب  ماوق  یناهج  حطس  رد  هعیش  هب  تبسن  حیحص 

، دوب هتفای  رـشن  ینیرفآ  هیزجت  ینکفا و  هقرفت  يارب  هک  هدرک ، الما  رامعتـسا  ای  هنالهاج  تافیلأت  باسح  هب  اـت  تشون  ار  ریدـغلا »  » وا
لـصا نامه  هب  دوب و  تحارـص  هب  دقتعم  لالدتـسا  ثحب و  ماقم  رد  و  اهیژولوئدیا ، تادقتعم و  هضرع  ورملق  رد  اما  .دیـسر  دسرب و 

دیاب سک  ره  دیوگ ، یم  هک  یلصا  .تشاذگ  یم  مارتحا  دنا  هدوب  دقتعم  نادب  مالسا  خیرات  لوط  رد  هعیش  ینـس و  ياملع  هک  ینید 
دهتجم دوخ  دیاقع  رد  یتروص  هب  دیاب  سک  ره  و  يور ، هلابند  دیلقت و  يور  زا  هن  دنادب  داهتجا  لالدتـسا و  يور  زا  ار  دوخ  دـیاقع 

.دلقم هن  دشاب 

رح نامیا  هشیدنا و  رد  دیاب  مالسا  نادنزرف  هک  تشاد  هدیقع  وا  .تشون  رگنشور  یلالدتـسا و  یباتک  مالـسا  تلم  يارب  تهج  نیدب 
دقن هتشذگ و  ندرک  نشور  هرابرد  ار  شیوخ  ثحابم  ناهذا ، يزاسزاب  ثحب و  حطس  رد  ور  نیا  زا  .دنـشاب  هتـشاد  تیرح  دنـشاب و 

شباتک داقعلا  دومحم  سابع  داتسا  هک  دوب  نیا  درک و  یم  لابند  ناناملـسم  طاطحنا  رـس  ریـسفت  یعامتجا و  تاکرح  نییبت  خیرات و 
.تشون یم  هلاقم  شا  هرابرد  دناوخ و  یم  تفرگ و  یم  نسح  ینغلا  دبع  دمحم  داتسا  زا  ار 

هلجم ریدم  نابضغ  لداع  داتسا 
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، دوصقملا دبع  حاتفلا  دبع  داتسا  .تخادرپ  یم  ریدغلا »  » ندناسانش هب  هلجم ، نآ  رد  يا ، هرامش  زا  سپ  يا  هرامـش  رد  هرهاق  باتکلا 
یمن رب  تسد  ریدغلا »  » يارب همان  یفرعم  نتـشون  زا  دـنکفا و  یم  رطخ  هب  هیردنکـسا ، هاگـشناد  رد  ار ، شیوخ  یهاگـشناد  تیعقوم 

راشتنا رپ  ياه  همانزور  رد  تشاد و  ار  ریدغلا »  » هدنـسیون ندید  يوزرآ  هراومه  رهزالا  ناملاع  زا  هفورخ  نیدلا  ءالع  داتـسا  .تشاد 
خیـش .دنتـسناد  یم  هفیظو  ار  ریدـغلا »  » جـیورت تشادـیمارگ و  مق  فجن و  عجارم  .تخادرپ  یم  باـتک  زا  عاـفد  یفرعم و  هب  هرهاـق 
رارق هعیـش  یناحور  ياه  هزوح  یـسرد  بتک  وزج  ریدـغلا »  » هک درک  یم  داهنـشیپ  ناسارخ  ریخا  هلأتم  ینابر و  ملاـع  ینیوزق  یبتجم 

هک بلح  ناناوج  .داد  یم  لیکـشت  ریدـغلا »  » هسلج تنـس  لها  زا  بلح  تعامج  هعمج و  ماـما  حودـحد  دیعـس  دـمحم  خیـش  .دریگ 
هدنسیون وت ، هک  دندیـسوب  یم  ار  وا  نامـشچ  دندش  یم  وربور  فجن  نارفاسم  زا  یـسک  اب  نوچ  دندوب ، هدیدن  ار  ریدغلا »  » هدنـسیون

هک مه  همانرب  فالخ  رب  ات ، دنتساوخ  یم  ار  ریدغلا »  » هکم ياهناتسریبد  ناریبد  يا ! هدید  ار  تیاده  لعشم  نیا  هدنراد  ارف  و  ریدغلا » »
یم یـسیلگنا  هب  باـتک  همجرت  هـب  یـصولخ  افـص  رتـکد  .دـنزومایب  یحو  نیمزرـس  ناـناوجون  هـب  ار  نآ  داـینب  یحو  قیاـقح  هدـش ،

رب ودرا  نابز  هب  ار  ریدغلا »  » نایظفاح نسحلا  وبا  دیس  ترـضح  شـشوک  داهنـشیپ و  هب  يوهورما  رهوج  یلع  دمحا  داتـسا  .تخادرپ 
 … دینادرگ و یم 

وا لابقتسا  هب  اههاگـشناد  ناداتـسا  .تفرگ  یم  رارق  بهاذم  ناملاع  لیلجت  دروم  هراومه  درک ، یم  هک  ییاه  رفـس  رد  ناس  نیمه  و 
ناملاع .دنتشاذگ  یم  وا  رایتخا  رد  ار  قیقحت  لیاسو  صالخا  رس  زا  هعیش  ینس و  زا  اه  هناخباتک  ناریدم  نادنمشناد و  .دنتفاتـش  یم 

تسرهف تایرشن و  اه  هناخباتک  نایدصتم  .دندورس  یم  اه  هماکچ  وا  تشادیمارگ  رد  نارعاش  .دنتفرگ  یم  سامت  وا  اب  تنس 
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.دندرک یم  میدقت  وا  هب  ار  شیوخ  ياه  هناخباتک 

هچ دیناسر و  یم  پاچ  هب  ار  تنس  لها  شزرا  اب  تافیلأت  .درک  یم  هیهت  ار  نکد  دابآ  ردیح  ینامثع  فراعملا  هرئاد  تاراشتنا  زین  وا 
هعیـش هب  دروآ و  فجن  هب  دوخ  اب  فلتخم  ياهنیمزرـس  زا  تفرگ و  سکع  ای  درک ، خاسنتـسا  هک  ار  نانآ  جرا  اـب  تاـفیلأت  زا  رایـسب 

.دناسانش

تناما

هب ریدـغلا »  » بحاص فرگـش  تناـما  هب  هک  تساـجب  نونکا  .میدرک  وگتفگ  ریبعت  یگنوگچ  نحل و  هراـبرد  هتـشذگ ، تاحفـص  رد 
هیام یلـصا و  رهوج  اهنت  تسا ، راوتـسا  لقن  رب  اهنآ  هیاپ  هک  یتافیلأت  رد  هک  میناد  یم  .مینک  هراشا  زین  ناملـسم  فلؤم  کـی  ناونع 

ققحم و ناونع  هب  هک  نانآ  زا  يرایـسب  هچ  هک  اغیرد  تسا و  چـیه  دوشن ، تیاعر  تناـما  اـهباتک  نینچ  رد  رگا  .تسا  تناـما  قوثو ،
یکی دنتسه و  دنا و  هدوب  هرهب  یب  تسا  بتکم  يابفلا  راک و  رهوج  هک  تفص  نیا  زا  ( 14 ، ) دنا هدش  یفرعم  سیون  دیاقع  خروم و 

.بوذکم ای  ( 15  ) یعیطقت ياهلقن  ندرک  نشور  تساهنتفرگ و  چم  نیمه  ریدغلا ،»  » تانایرج زا 

نوچ یناسک  زا  لقن ، فیلأت و  تناما  رد  اه ، هتـشر  نیا  راک  هزات  ناوج و  ياهلـسن  هژیو  هب  ناـققحم ، ناـفلؤم و  هک  دراد  اـج  نونکا 
ملع و لامج  هک  دنزاس ، شیوخ  لمعلا  روتـسد  دـنراد و  مشچ  شیپ  هراومه  ار  ینیما »  » تناما دـنریگ و  قشمرـس  ریدـغلا »  » بحاص
، ربتعم ان  لقن  اهباتک  هنوگ  نیا  رد  .تسا  خیرات  هقف  خـیرات و  لقن و  اهنآ  هیاپ  هک  ییاه  باتک  رد  هژیو  هب  تسا ، نیا  فیلأت  تلیـضف 
، یعیطقت لقن  ای  شودـخم ، شوشغم و  ياه  هخـسن  هب  دانتـسا  ربتعمان ، ياه  هخـسن  رب  دامتعا  لـقن ، رد  تقد  مدـع  لـقن ، رد  تناـیخ 

ناریو ار  هدولاش  و  دنک ، یم  نوگرگد  ار  قیاقح 
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و دراد ، یم  هابت  ار  خـیرات  و  دـیامن ، یم  هارمگ  ار  هدـنناوخ  و  دـنک ، یم  عیاض  ار  ملع  و  دراذـگ ، یم  میقع  ار  تفرعم  و  دزاـس ، یم 
«. ریدغلا  » بحاص هک  نانوچ  دشاب ، هتشاد  هجوت  اهنآ  هب  دیاب  فلؤم  هک  تسا  یلئاسم  همه ، نیا  دزاس و  یم  مگ  رد  رس  ار  یـشهوژپ 

همه درادـن ، ینعم  هلوقم  نیا  رد  هنومن  لقن  .دور  یم  عقوت  نیتسار  ملاع  کی  زا  هک  تسا  نانچ  ریدـغلا ،»  » رد لقن  رد  تناما  تقد و 
.دنا هدرک  هراشا  یگنوگچ  نیا  هب  زین  گرزب  نادقان  ناملاع و  .تسا  تفص  نیا  هنومن  باتک ،

قیبطت و دقن و  مهم و  ثحب  اههد  اب  هحفـص ، رد 4513  تسا ، هدش  رـشتنم  نونکات  هک  نآ  دلج  رد 11  ریدـغلا »  » تسا نیا  هصالخ ،
: دنا هتفگ  رگا  حیحصت و  تیاده و  يرگنشور و 

رگا تسا و  هتشاد  يا  هفسلف  هچ  ریدغلا »  » بحاص هک  دید  دوش  یم  تسوا » هفسلف  تمـسق  نیرتمهم  گرزب ، رکفتم  ره  لاح  حرـش  »
دادـتما دوب و  قح  تلاصا  هکلب  دوبن ، ناتـسلخن  نیمز و  درک ، یم  بلط  ارهز  همطاف  مرکا ، يوناـب  ار  هچنآ  یناـتک ، نامیلـس  هتفگ  هب 

مرکا يوناب  ینارنخـس  و  تسا ، ربمایپ  ریدغ  تافرع و  هبطخ  دادـتما  نامه  زین  ریدـغلا » (، » 16  ) تلاسر ؤلألت  دیدجت  دـمحم و  دوجو 
رد لاقرم ، مشاه  رتشا و  کلام  رـسای و  راـمع  ینارنخـس  و  يراـفغ ، رذوبا  یعاـمتجا  تاـکرح  و  هیقـشقش ، هبطخ  و  ارهز ، ترـضح 

ماما هدنام  مامتان  هبطخ  و  اروشاع ، زور  ياهریشمش  و  دنداد ، وا  هب  نیـسح  باحـصا  هک  ییاه  خساپ  اروشاع و  بش  هبطخ  و  نیفص ،
راـتخم ماـیق  و  یعازخ ، درـص  نب  نامیلـس  تضهن  رد  نیباوت  تضهن  نارـس  ياهینارنخـس  و  قشمد ، يوما  دجـسم  رد  نیدـباعلا  نیز 

فسوی نب  جاجح  هیلع  یعبات  ریبج  نب  دیعس  یعیش  گرزب  ملاع  مادقا  و  یفقث ،
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 … و و …  یفقث ،

نانیشناج همانعافد  ناونع  هب  ریدغلا »  » هک دید  میهاوخ  میرگنب  رتعیسو  نوچ  نونکا  دوب و  ریدغلا »  » باتک قافآ  رس  رب  نخـس  نونکات 
ذخآم و زا  همه  تسا  هدمآ  ریدغلا »  » رد هچنآ  نوچ  تسین ، نایعیش  ام  باتک  اهنت  یلع  دالوا  یلع و  نآرق : یلـصا  نارـسفم  دمحم و 

هزور زامن و  زا  تنس ، لها  ینید  ماکحا  دیاقع و  بادآ و  ننس و  همه  هک  يذخآم  تسا ، تنس  لها  ناردارب  قثوم  بتک  كرادم و 
.دراد تسا و  هتشاد  رارق  اهنآ  هیاپ  رب  خیرات ، لوط  رد  ناهج و  رسارس  رد  ناگدرم ، نفد  ات  هتفرگ 

: دیوگ یم  نودلخ  نبا  هک  مینیبب  رگا  و 

یـسابع روصنم  تفالخ  زا  ار  ع ]»  » یبتجم نسح  ماـما  هداون  ینعی   ] ینثم نسح  نب  هللا  دـبع  نب  دـمحم  تفـالخ  هفینح ، وبا  کـلام و 
(. 17  ) دندرک هجنکش  ار  نانآ  تهج  نیا  زا  دنتسناد و  یم  حلصا 

: هک مینیبب  رگا  و 

میهاربا هک  یماگنه  و  دوب ، لیامتم  ص »  » دمحم لآ  هب  داد ، یم  يور  نایـسابع  نایولع و  نیب  هک  یتافالتخا  رد  هفینح ، وبا  ماما  دوخ 
نب رفز  لوق  هب  دوب و  وا  تیامح  هب  هفینح  وبا  دیروش ، یسابع  هفیلخ  روصنم  رب  هیکز  سفن  دمحم  ردارب  نسح و  ماما  ترـضح  هداون 

يدنار نخس  روصنم  فالخ  رب  دهج ، تدش و  اب  تسا  هدرک  لقن  يدادغب  بیطخ  هک  لیذه 

(، 13/329 دادغب ، خیرات  )

زا دـعب  شمعا  تشون ، هفینح  وبا  ثدـحم و  شمعا  مان  هب  ینـسح ، میهاربا  نیمه  فرط  زا  لوعجم  هماـن ي  ود  روصنم  یتقو  یتح  و 
تشون باوج  دیسوب و  ار  نآ  دیسر ، هفینح  وبا  هب  همان  نوچ  یلو  داد ، دنپسوگ  دروخ  هب  ار  نآ  ندناوخ 

(17/ ربلا دبع  نبا  زا  لقن  هب  مالسالا 2/182 ، یحض  )

هک دش  ببس  رما  نیا  و 
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لوق هب  اجنآ  رد  داـتفا و  نادـنز  هب  دروخ و  هناـیزات  هفیلخ  رما  هب  هجیتن  رد  و  دـیآ ، دـیدپ  یترودـک  یـسابع ، هفیلخ  هفینح و  وبا  نیب 
(. 18  ) تفر ناهج  زا  امومسم  یخرب 

ناناملـسم باتک  ریدـغلا ،»  » هک میـسر  یم  تسرد  هجیتن  نیا  هب  ( 19  ) مینیبب ار  نآ  لاثما  اـههد  اـهتقیقح و  اـهراهظا و  نیا  رگا  يرآ 
.رگید يولع  رئاث  ره  ای  ینسح  میهاربا  زا  تسا  يرگید  تروص  دوخ ، رهوج  رد  زین  ریدغلا »  » اریز نایعیش ، اهنت  هن  تسا ،

رد تسا  ناـنآ  يرادـیاپ  هیاـم ي  هـک  تـسا ، هدـنز  ینوـخ  مالـسا ، ياهنیمزرـس  نادـنزرف  ياـهگر  رد  رگا  هـک  مـیرگن  یم  یتـح  و 
نارعاـش و  دود ، یم  اـهبلق  رد  ددرگ و  یم  اـهگر  رد  یلع  لآ  یلع و  يـالو  اـب  هـک  تـسا  ینوـخ  ناـمه  زاـب  اـهتمواقم ، نـیرتریطخ 

: دنیوگ یم  نینچ  نآرق  تایآ  ياهنیمزرس 

ءارمحلا هفیص  ءامس  تحت 

ءاکبلا عفتری  هنس  فلا  لبق  نم 

ءالبرک دیهش  یلع  انزح 

قارملا همد  تارفلا  یلع  لزی  مل  و 

(. 20  ) ءامسلا یف  لیخنلا  ءاملا و  هجو  حبصی 

: ای

نمزل توص و  تعمس 

هدالولا یف  يوحن  طوقسلا 

هداسولاک دودمملا  رهنلا  و 

(21  ) نیسحلا هثج  یتح  طارقس  یتفش  نم 

: ای

 … یتأن مایالا  محر  نم 

 … یتأن نیسحلا  عجو  نم 

ءارهزلا یسا  نم 
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 … ردب نم  یتأن و  دحا  نم 

(22  … ) ءالبرک نازحا  نم  و 

(. 23  ) ءایشالا خیراتلا و  ححصن  یکل  یتأن 

.سانش دهعت  رگنشور  نارعاش  یناریا  یعیش  نارعاش  هنوگ  نیمه  و 

هرابود دوب ، كرحت » نید   » تشاد و یبالقنا  تیهام  هک  مالـسا  باتک ، نیا  اب  هک  تفاـیرد  میهاوخ  مینک ، هجوت  همه  نیا  هب  نوچ  و 
رگید یتادلجم  زونه  تلاسر ، بحاص  باتک  نیا  .تسا  ریدـغلا »  » دـلج هدزای  میتفگ  هکنانچ  نونکات  نیا  دـش و  هدناسانـش  رتنـشور 

« تس حاحص   » هب قیمع  ینف و  یگدیسر  هدنامیقاب ، تادلجم  ثحابم  هلمج  زا  تفای و  دهاوخ  راشتنا  يدوز  هب  هک  دراد 
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راشتنا نوچ  هک  رگید ، ناوارف  ثحابم  و  ظافلالا ،» هموکح   » هدننک رادـیب  ثحب  و  اهلـسرم ،» بقانملا و  دنـسم   » بیجع ثحب  تسا و 
هتـساوخ اب  و  داد ، دهاوخ  رارق  مالـسا  یـسایس  هفـسلف  ریدغ و  ینآرق  هنیدم  موصعم و  تموکح  نایرج  رد  ار  عماوج  رگید  راب  دبای ،

.تخاس دهاوخ  وربور  مرکا  ربمایپ  ياه 

، مه يور  تسا ، هدمآ  درگ  ریدغلا »  » رد هک  يریگعـضوم  تامولعم و  همه  نیا  دید  دـیاب  میدرک ، نونکات  زاغآ  زا  هک  یثحب  زا  سپ 
دانتسا ثحب و  لیلحت و  هضرع و  عالطا و  دنـس و  همه  نیا  ایآ  دوش و  یم  هجیتن  هچ  اهنآ  زا  دهد و  یم  ینعم  هچ  همه  نیا  .هچ  ینعی 

: ینعی دانتسا  ثحب و  لیلحت و  هضرع و  عالطا و  دنس و  همه  نیا  هچ ؟ ینعی 

نب یلع  ماما  هن  يوما  کلملا  دـبع  نب  دـیلو  يرآ  نیـسح  ماما  هن  هیواعم  نب  دـیزی  يرآ  یبتجم  نسح  ماما  هن  نایفـس  یبا  نب  هیواعم 
نوراه يرآ  قداص  رفعج  ماـما  هن  یقیناود  روصنم  يرآ  رقاـب  دـمحم  ماـما  هن  کـلملا  دـبع  نب  ماـشه  يرآ  نیدـباعلا  نیز  نیـسحلا 
دمحم ماما  هن  مصتعم  میهاربا  يرآ  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  هن  نومأم  هللا  دبع  يرآ  يولع  رفعج  نب  یسوم  ماما  هن  یسابع  دیشرلا 

لیقع نب  ملسم  هن  دایز  نب  هللا  دیبع  يرآ  يرکسع  نسح  ماما  هن  یـسابع  دمتعم  يرآ  یقنلا  یلع  ماما  هن  یـسابع  لکوتم  يرآ  یقتلا 
هک میرگن  یم  هنوگ  نیدب  يرآ و …  یضر  فیرش  هن  یـسابع  رداقلا  يرآ  یعبات  ریبج  نب  دیعـس  هن  یفقث  فسوی  نب  جاجح  يرآ 

دروم اهلـسن  همه  يارب  تساهلـسن و  همه ي  باتک  تفگ  دـیاب  هکلب  تسا ، تیناـسنا  عولط و  باـتفآ و  یگدـنز و  باـتک  ریدـغلا » »
تسا و تمرح 
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.نشور ار  ناهج  ناهاوخیدازآ  نایوج و  قح  ناراد و  هسامح  نازاسزاب و  ناققحم و  همه  ریدغلا ،»  » بحاص راک  يدنمجرا 

: تاملک نیا  ینعی  تسا ، هدمآ  ریدغلا »  » ناونع هحفص  رد  هک  یتاملک  رب  تسا  بسانم  هدنب  نیا  رظن  هب  ور  نیا  زا  و 

.یقالخا یبدا ، یخیرات ، ینف ، یملع ، ینید ، باتک 

: دوش هدوزفا  زین  ریز  تاملک 

.یبالقنا یسایس ، یکیجولوئدیا ، یعامتجا ، یلمع ، یحالصا ، یمدقت ، یناسنا ، ياءِدبُم ،

.يدهم اروشاع  ریدغ  تثعب  هفسلف ي  تسا  نیا  عیشت و  ینیع  هسامح ي  ینهذ و  تیلک  تسا  نیا  و 

هـشوگ ره  رد  زورما ، مه  ات  خـیرات  لوط  رد  هک  ار  تیناسنا  گرزب  ناحلـصم  رگید  حالـصا و  نیتسار  ناروآ  مایپ  ام ، هک  تسا  نیا 
دیدپ اهنیمزرس ، رگید  ای  دوخ ، ياهنیمزرـس  رد  دنا و  هتخادرپ  يرـشب  یگدنز  زا  یـشخب  حالـصا  هب  کی  ره  دنا و  هدش  ادیپ  ناهج ،

ره تمظع  هب  میراد و  یم  گرزب  دـنا ، هتـساخرب  شالت  هب  نامورحم  قوقح  تفایزاب  يارب  و  دـنا ، هدـش  یناسنا  ياـهبالقنا  هدـنروآ 
یعون هب  مادک  ره  دنا و  هتشذگ  رد  هک  نانآ  مییوتـسخ و  مزال ، دح  رد  ینیب ، ناهج  عون  ره  اب  یتلم و  بهذم و  ره  زا  نانآ ، زا  کی 
یبایماک يوزرآ  دنا  هدنز  هک  نانآ  يارب  و  مینک ، یم  شمارآ  يوزرآ  ناشحور  يارب  هراومه  دـنا ، هدرک  تمدـخ  یناسنا  لئاسم  هب 

.میراد دیاب ، هک  ار  هچنآ  دوخ ، هک  اریز  میا  ینغ  تباب  باب و  نیا  زا  هک  مینک  یمن  زارد  تسد  ناشیوس  هب  اما  رتشیب ،

یـششوک میـشوکب  خیرات  فراشم  ناهج و  ياهلـسن  رب  هضرع  حطـس  رد  و  میناسانـشب ، میـسانشب و  میراد و  هچ  هک  مینادب  دیاب  اهنت 
.اهیدابآ رب  باتفآ  ندیبات  اهیکیرات و  رب  رجف  موجه  نانوچ 

اهتشون یپ 

36 ج 1 / يدابانگ ، نیورپ  دمحم  همجرت  نودلخ ،» نبا  همدقم  ( » 1)

ج 9 ریدغلا ،» « » ءاهقفلا خروم  نیخروملا و  هیقف  : » يریبعت هب  ای  ( 2

خیرات ( » 3
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.یسراف همجرت  زا  ، 177 176 ( / یمالسا ندمت   ) مود شخب  نامیا ، رصع  مراهچ ، باتک  تنارود ، لیو  ندمت »

و ج 2/331 333 ج 1/12 ، ریدغلا ،» « » مامت وبا  ناوید   » تاقیلعت رد  دوسالا ، میهاربا  محلم  رتکد  ( 4

«. هدیقع أدبم و  مالسالا   » دنمجرا باتک  فلؤم  قارع ، ناملاع  زا  يدنه ، يوسوم  نیسح  دیس  ( 5

.و ج 6/ ریدغلا ،» ( » 6

هک اـهزیچ  ناـمه  ینعی  مالــسا  تاسدـقم  هـب  ناگدنــسیون  یخرب  كانتــشحو  ياـهیکاته  اـهنیهوت و  زا  يا  هنوـمن  ندــید  يارب  ( 7
نیمه زین  دـعب ، هـب   277/ دـلج نـیمه  زین  ج 3/258 259 ، ریدـغلا ،»  » هلمج زا  تـسا ، هدـش  ریدـغلا »  » بحاـص ياـهباتع  هدـنزیگنارب 

.دوش هدید  دعب و …  هب   329/ دلج

500 متسیب / هلاقم  لوا ، باتک  راشتنا ، تکرش  نارهت  پاچ  ینیما ،» همالع  هماندای  ( » 8

(1390  ) دادغب هاگشناد  کمک  اب  توریب ، پاچ  ج 1/218 224  لئاوالا ،» نویسابعلا  ( » 9

115 م 212 / )  ) محازم نب  رصن  فیلأت  نیفص »  » باتک زا  لقن  ص 396 ، ج 8 ، ریدغلا » ( » 10

 … ای ج 8/ ریدغلا ،» ( » 11

.روهشم يرصم  رعاش  میهاربا ، ظفاح  دمحم  ناوید  ( 12

.دعب هب  ج 7/85  ریدغلا » ( » 13

تیاـعر ار  تناـما  يا  هرذ  دـنا و  هتخادرپ  نتفگ  غورد  هب  لـقن  رد  هک  میـسر  یم  نیقرـشتسم  راـثآ  زا  یخرب  هب  ناـیم  نیا  رد  و  ( 14
.دنا هدرکن 

ار نابز  دنا و  هدرکن  كرد  تسرد  ار  لصا  ذخأم  بلطم  هک  يدراوم  ای  دـنا ، هدرک  ضرغ  لامعا  هناعینـش  هک  ییاه  اج  زا  میرذـگب 
لیذ اـجنیمه  رد  نیقرـشتسم ، هراـبرد  .دـنا  هدرک  وگزاـب  لزنم  یحو  ناـنوچ  ار  دوـخ  طـلغ  تفاـیرد  فـصو ، نیا  اـب  دـناد ، یمهفن 

.تفگ میهاوخ  نخس  فادها » زا  یطوطخ  »

، رگید يرادقم  فذح  و  ای …  یفـسلف  نتم  ای  یثیدح ، نتم  ای  یخیرات ، نتم  ای  ثیدح ، زا  رادقم  کی  لقن  ینعی  یعیطقت ، لقن  ( 15
ار يرگید  زیچ  بلطم  همه  لقن  تسا و  طبترم  هتسویپ و  بلطم  هک  ییاج  رد 
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.دنکب يرگید  طابنتسا  بلطم  همه  لقن  زا  هدنناوخ  تسا  نکمم  ای  دناسر ، یم 

(. 1388  ) فجن پاچ  ، 118 « / دمغ یف  رتو  ءارهزلا  همطاف  ( » 16

3 ج 4 / نودلخ ،» نبا  خیرات  ( » 17

.یناغفا یبیبح  یحلا  دبع  دناهوپ  هلاقم  ج 1/84  یناود ، یلع  میظنت  هیهت و  یسوط ،» خیش  هرازه  ( » 18

.دش هدروآ  زین  هتشذگ  رد  هنوگ  نیا  زا  ییاه  هنومن  ( 19

.توریب بادآلا ، راد  پاچ  تایحلا ،» یف  توملا   » یتایبلا باهولا  دبع  ( 20

.مدروآ نآ  ياوتحم  تیمها  لیلد  هب  رعاش ، نیا  زا  ار ، رعش  نیا  (، 1968  ) بادآلا راد  پاچ  ایارملا ،» حرسملا و   » سینودا ( 21

: میروخ یم  رب  رگید  یتلاصا  هب  اجنیا  رد  و  ( 22

هعیـش ار  رولبت  هطبار و  نیا  هب  نامیا  لاس و  زا 48  سپ  تسا  داهج  نامه  رگید  رولبت  هک  البرک ،»  » اب ردب ،»  » و دحا »  » میقتـسم هطبار 
هیلع سابعلا  لضفلا  وبا  ترضح  ترایز  رد  هلمج  زا  هک  تسا  لاس  زا 1300  شیب  هک  تسین  دوخیب  تسا و  هتشهن  تسد  زا  هاگچیه 

: دناوخ یم  مالسلا 

« نویردبلا هب  یضم  ام  یلع  تیضم  کنا  هللا  دهشا  دهشا و  »

تفالخ ار  دـیزی  لاثما  تفـالخ  هعیـش ، ینعی  .دـندش  دیهـش  ردـب  يادهـش  هک  يدـش ، دیهـش  یهار  ناـمه  رد  وت  هک  مهاوگ …  نم 
.مالسا تفالخ  هن  دناد  یم  تیلهاج 

.ینابق رازن  ( 23

هناخباتک

ریدغ هعقاو  زا  هظحل  هب  هظحل  شرازگ 

داقتعا ناتساد  ریدغ ،

یناجنز يراصنا  رقاب  دمحم  هدنسیون :

ار ریدغ  تکرب  رپ  لالز  هعیـش  هک  تسا  لاس  دصراهچ  رازه و  .دراد  راک  رـس و  ناسنا  تقیقح  اب  هک  دیاب ، یفقوت  ریدغ  هطقن ي  رد 
.دهد یم  شرورپ  ار  تبحم  يابیز  ياهلگ  يداقتعا و  رمث  رپ  ياهغاب  کشخ  نابایب  نآ  زا  و  دناشفا ، یم  تیالو  ناتخرد  ياپ  هب 

دنلب مچرپ  هداد ، شتـسد  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هک  عطاق ، یناهرب  يوق و  یتجح  اب  هعیـش  هک  تسا  ینرق  نیمهدزناـپ  زاـغآ 
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ِیلَو ًاِیلَع  َّنَا  ُدَهْشَا  »
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.دنک یم  يرادساپ  شیوخ  يداقتعا  ياهزرم  زا  هتشارفارب و  ار  ِهَّللا »

رد یـصاخ  هاـگیاج  ریدـغ » هعقاو ي   » ناونع هب  هک  تسا  مالـسا  خـیرات  رد  یندـشن  شومارف  يا  هعومجم  میظع و  یمـسارم  ریدـغ ،
.دراد ام  سدقم  تاداقتعا 

تایئزج مامت  اب  هظحل  هب  هظحل  تروص  هب  یشرازگ  مالسا ، خیرات  رد  ریدغ  هزور ي  هس  مسارم  تمظع  زا  يدای  اب  رضاح  باتک  رد 
.میراپسب هدنیآ  ياهلسن  هب  میزومایب و  هدش  عقاو  هک  هنوگنآ  ار  ریدغ  ات  دوش ؛ یم  میدقت  یناتساد  بلاق  رد  ریدغ  هعقاو ي 

هدـشن هدروآ  شزادرپ  لیخت و  تروص  هب  هملک  کی  یتح  و  تسا ، عباـنم  هب  دانتـسا  اـب  میا  هدروآ  ریدـغ  هعقاو ي  میـسرت  رد  هچنآ 
.تسا هدمآ  باتک  نایاپ  رد  تشون  یپ  تروص  هب  زین  عبانم  ياهسردآ  .تسا 

، مینیشن رگید  ینشج  هب  ار  ریدغ  هجرف ، هَّللا  لّجع  هادف و  انحاورا  مظعالا  هَّللا  هیقب  ترضح  ریدغ  بحاص  رانک  رد  هک  يزور  دیما  هب 
.میونشب ترضح  نآ  كرابم  بل  ود  زا  ار  نیریش  ياهزور  نآ  ناتساد  و 

یناجنز يراصنا  رقاب  دمحم  مق ،

ناتسمز 1379 ریدغ 1421 ، دیع 

ریدغ تمظع 

هک دراد  ییاه  یگژیو  مالـسا  ياه  هباطخ  مامت  نیب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  يامن  مامت  هنیآ ي  ناونع  هب  ریدـغ  هباـطخ ي 
نآ رد  ینارنخـس  نیا  هک  یـصاخ  ياضف  هبطخ و  نتم  هب  ددرگ  یم  زاب  تیمها  نیا  .تسا  هدروآرد  درفب  رـصحنم  تروص  هب  ار  نآ 

.تسا هدش  ماجنا 

: درک هصالخ  ریز  دراوم  رد  ناوت  یم  ار  ریدغ  هبطخ ي  رد  ترضح  دصاقم  نیرتمهم 

.هار نیا  ناگدنهد  همادا  نییعت  اب  تلاسر  هلاس ي  تامحز 23  زا  يریگ  هجیتن  . 1

.دنیآرب مهم  نیا  هدهع ي  زا  هک  ینانیشناج  اب  مالسا  یمئاد  ظفح  . 2

.دراد تیدنس  للم  نیناوق  رظن  زا  هک  هفیلخ  نییعت  يارب  یمسر  مادقا  . 3

.ایند رخآ  ات  نیملسم  هدنیآ ي  یشم  طخ  میسرت  . 4

معا مالسا  نافلاخم  رب  تجح  مامتا  . 5
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.نیدناعم نیرصقم و  زا 

رد ییانثتـسا  هعقاو ي  کی  ناونع  هب  ار  نآ  و  دوب ، ریدـغ  تیدـبا  هتـسیاش ي  هک  دـش  ماجنا  یطیارـش  هیاس ي  رد  دـنلب  فادـها  نیا 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دروآ 

(1  ) .ِریدَْغلا َمْوی  ِهیالِْولِاب  يِدُون  ام  َْلثِم  ٍءیَِشب  ِدانی  َْمل 

! تسا هدشن  مالعا  ریدغ  رد  تیالو  لثم  یمکح  چیه 

: درک میسرت  ناوت  یم  ریز  تاهج  رد  ار  ریدغ  صاخ  تمظع 

نیا رد  طقف  ربنم ، نایب و  صاخ  هویـش ي  گرزب و  عامتجا  نآ  هک  دـش  اپ  رب  مالـسا  يداقتعا  لصا  نیا  غـالبا  يارب  هک  یطیارـش  . 1
زا مالـسا  تیالو  مالعا  اب  هک  دوب  نیا  زا  یکاح  مدرم  اب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  عادو  هلئـسم ي  صوصخ  هب  .تسا  هدوب  ارجاـم 

.تسا هدش  ریذپان  ذوفن  یجراخ  نانمشد  رظن 

نتفرگ اب  و  دـیدرگ ، ارجا  نامرف  مکح و  ناونع  هب  هکلب  دـشن ، ارجا  هباطخ  مایپ و  ربخ و  کـی  تروص  هب  طـقف  تماـما  هلئـسم ي  . 2
.دش مالعا  نانآ  زا  نتفرگ  دهعت  ناناملسم و  مومع  زا  تعیب 

رد هزور  هس  فقوت  نینچمه  .تسا  هدوب  لیابق  قرفت  زا  شیپ  هفحج و  رد  اه  هداـج  عطاـقت  زا  لـبق  هک  ریدـغ  ییاـیفارغج  طیارـش  . 3
.دوب زور  نآ  ات  ناناملسم  عامتجا  نیرت  میظع  هک  جح  مایا  زا  سپ  عادولا  هجح  ینامز  طیارش  غاد و  ینابایب 

ینعی نیبَطاخم  صاخ  تلاح  زین  و  هبطخ ، بِطاخم  ماقم  . 4

ترضح هکنآ  هچ  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  یکیدزن  مالعا  زین  و  تشگزاب ، ماگنه  جح و  مامتا  زا  سپ  مه  نآ  نایجاح ،
.دندومن تلحر  ایند  زا  ینارنخس  نیا  زا  سپ  زور   70

ج 2 ص 21. یفاک : لوصا  (. 1)

: هک دنوادخ  باطخ  . 5

دوخ تلاسر  ینکن  غالبا  رگا  هک  هدش  لزان  وت  رب  دنوادخ  فرط  زا  هچنآ  نک  غالبا  ربمایپ ، يا  »
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.دشن هتفگ  یبلطم  نینچ  یهلا  نیمارف  زا  کی  چیه  رد  هک  يا ،» هدناسرن  ار 

هدنیآ يارب  تماما  تیالو و  مکح  غالبا  موزل  رب  یهلا  عطاق  روتسد  و  نیقفانم ، ياه  ینکشراک  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  میب  . 6
.دوب یهلا  مکح  نیا  غالبا  تایصوصخ  زا  نیملسم ، ي 

ماکحا زا  کی  چیه  رد  هک  تلاسر  غالبا و  نیا  صوصخ  رد  نانمشد  ّرـش  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ظفح  رب  یهلا  تنامـض  . 7
.دشن ماجنا  یتنامض  نینچ  دوبن و  یسرت  نینچ  یهلا 

ناـیب یهجو  نیرت  نشور  هب  ار  نآ  قـیقد  ياـنعم  دـندومرف و  هبطخ  نتم  رد  تیـالو  ماـقم  نییبـت  رد  هک  یـساسح  دـنلب و  میهاـفم  . 8
.دندومن

رب تلالد  تسا و  نآ  ياه  هنومن  زا  تینهت  و  باحـس »  » هماـمع ي تعیب و  هک  دـش  عقاو  هبطخ  زا  دـعب  لـبق و  هک  یـصاخ  مسارم  . 9
.دیامن یم  ارجام  نیا  هژیو ي  تیمها 

: هک دنوادخ  باطخ  . 10

.دوب هدومرفن  مه  ار  نآ  هباشم  زور  نآ  ات  هک  مدومن ،» مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدرک و  لماک  ار  امش  نید  زورما  »

ترـضح نینمؤملاریما و  مالک  صوصخ  هب  ،و  ریدغ رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نانخـس  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ّصاخ  هجوت  . 11
: دندومرف هک  مالسلاامهیلع  ارهز 

همئا زا  تیعبت  هب  ریدغ  هب  طوبرم  ثحابم  لیـصفت  هب  املع  مامتها  نینچمه  ( 1 «. ) تشاذگن یقاب  يرذع  یـسک  يارب  مخ  ریدغ  زور  »
.تسا خیرات  لوط  رد  نآ  يداقتعا  شزرا  رگنایب  تماما ، تیالو و  لیصا  هشیر ي  ناونع  هب  مالسلا  مهیلع 

ج 2 ص 115. هادهلا : تابثا  ص 173 . لاصخ : ص 38 . همامالا : لئالد  ج 43 ص 161 . ج 28 ص 186 ، راونالاراحب : (. 1)

نینچمه و  یبدا ، یمالک و  یخیرات ، یثیدح ، رظن  زا  ثیدح  نیا  لقن  هویش ي  دنس و  . 12
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و هدـناسر ، تابثا  هب  ار  ثیدـح  نیا  رتاوت  ناققحم  .تسا  دـننام  یب  تیالو  تایاور  نایم  رد  مدرم ، بولق  هب  نآ  یبایهار  يریگارف و 
.دنا هدرک  فارتعا  ثیدح  نیا  یتسرد  هب  دنراد  هک  یکلسم  هقرف و  ره  اب  ناناملسم  همه ي 

اب ار  هعیـش  يداقتعا  لصا  نیا  هک  دـهد  یم  رادـشه  ام  هب  و  تسا ، مالـسا  گنهرف  رد  ریدـغ  هژیو ي  تیمها  زا  یکاح  اهنیا  همه ي 
.میرادب ساپ  شیوخ  یتسه  مامت 

ریدغ ات  هنیدم  زا 

رفس زاغآ 

دح رد  مدرم  همه ي  ات  دنداد  جـح  یمومع  نالعا  یمـسر  روط  هب  راب  نیلوا  يارب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  يرجه  مهد  لاس  رد 
نآ هرطاـخ ي  رپ  رفـس  اـهنت  ياـنعم  هب  هک  دـندرک ، حرطم  عادولا » هجح   » ناونع هب  ار  رفـس  نیا  ترـضح  نآ  .دـنوش  رـضاح  ناـکما 

.تفرگ ياج  اهلد  رد  ترضح 

: دوب هدشن  نییبت  یمسر  لماک و  روط  هب  مدرم  يارب  زونه  هک  دوب  مالسا  نیناوق  زا  مهم  مکح  ود  نایب  رفس  نیا  زا  فده 

.هلآ هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  ینیشناج  تیالو و  تفالخ و  هلئسم ي  يرگید  و  جح ، یکی 

همه عالطا  هب  ار  رفس  نیا  میمصت  دنداتـسرف و  نآ  فارطا  هنیدم و  هب  ار  ینایدانم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یهلا ، روتـسد  زا  سپ 
.دیامن ترضح  نآ  یهارمه  رفس و  نیا  هدامآ ي  ار  دوخ  دهاوخب  سکره  ات  دندناسر 

3 ص 167 و 297. ج 15 : مولعلا : ملاوع  (. 1)

ج 1 ص 9 و 10. ریدغلا :

ج 37 ص 201. ج 28 ص 95 ، ج 21 ص 360 و 383 و 384 و 390 ، راونألاراحب :

مزالم هکم  رفس  رد  راصنا  نیرجاهم و  ترضح و  هارمه  ات  دندمآ  رهـش  هب  هنیدم  فارطا  زا  يرایـسب  هدع ي  یمومع ، نالعا  زا  سپ 
.دنشاب ترضح  باکر 

تکرح اب 
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هب مهم  ربخ  نیا  ندیـسر  اب  .دـندش  یم  هفاضا  تیعمج  هب  لیابق  دارفا  هکم  ات  هنیدـم  هار  نیب  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ناوراـک 
زا ًاصخـش  ار  جـح  ماکحا  تایئزج  ات  دـندش  ریزارـس  هکم  يوس  هب  زین  نآ  ریغ  نمی و  ياهرهـش  هکم و  فارطا  مدرم  رترود ، قطانم 

.دنشاب هتشاد  تکرش  جح  ناونع  هب  ترضح  یمسر  رفس  نیلوا  نیا  رد  دنزومایب و  ناشربمایپ 

هبناج ي همه  تکرش  ثعاب  تسناوت  یم  نیا  و  تسا ، نم  رمع  رخآ  لاس  لاسما  هک  دندوب  هدومرف  یتاراشا  ترضح  هکنآ  رب  هفاضا 
.دشاب مدرم 

ترـضح هارمهب  هنیدم  زا  نانآ  رفن  رازه  داتفه  طقف  هک  دندرک ، تکرـش  جح  مسارم  رد  رفن  رازه  تسیب  دـصکی و  دودـح  یتیعمج 
.دندوب تکرح  رد  هداج  ياج  ياج  رد  نایوگ  کیبل  تیعمج  و  دندوب ، هدرک  تکرح 

هکم ات  هنیدم  زا 

ترضح نآ  روتسد  هب  .دندرک  تکرح  هنیدم  زا  هدعق  يذ  هام  مجنپ  تسیب و  هبنـش  زور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  گرزب  ناوراک 
دجسم ات  مارحا  يارب  و  دنتشادرب ؛ هارمه  مارحا  سابل  ود  هدرک و  لسغ  زین  ترضح  دوخ  و  دندوب ، هتـشادرب  هارمه  مارحا  سابل  مدرم 

.دندمآ هنیدم  یکیدزن  رد  هرجش 

ج مولعلا : ملاوع  ج 37 ص 201 . ج 28 ص 95 ، ج 21 ص 360 و 383 و 384 و 390 ، راونألاراحب : ج 1 ص 9 و 10 . ریدغلا : (. 1)
3 ص 167 و 168 و 297. : 15

ترضح نآ  نادنزرف  ریاس  مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  ارهز و  همطاف  هک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  مظعم  تیب  لها 
.دندوب ترضح  هارمه  نارتش  ياهجدوه  رب  راوس  یگمه  ترضح  نآ  نارسمه  زین  و  دندوب ،

دنتسب و مارحا  هرجش » دجسم   » هب ندیسر  اب 
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رد تکرح  هب  ترـضح  نآ  هارمه  دوـب  هداـیپ  هراوـس و  مدرم  لـماش  هک  میظع  يا  هلفاـق  و  دـندرک ، زاـغآ  ار  هکم  اـت  هزور  هد  ریـسم 
.دندمآ

زور حبص  .دندرک  تکرح  اشع  برغم و  زامن  زا  سپ  و  دندنام ، اجنامه  بش  ات  دندرک و  فقوت  يا  هقطنم  رد  ار  هبنشکی  زور  حبص 
ماگنه .دندیسر  فَرصنُم »  » هب رصع  زامن  يارب  اجنآ  زا  .دندرک  يرصتخم  فقوت  ءاحْوَر »  » رد سپس  و  دندیسر ، هْیبَظلا » قْرِع   » هب دعب 

هس زور  حبص  و  دندیـسر ، هیاثا »  » هب حبـص  زامن  يارب  .دندرک  فرـص  اجنامه  ار  ماش  دندش و  هدایپ  یّـشَعَتُم »  » رد اشع  برغم و  زامن 
.دندیسر ءایْقَس »  » هب هبنشراهچ  زور  و  دندوب ، جْرَع »  » رد هبنش 

.دندومن تساوخرد  يراوس  ترضح  زا  دندرک و  حرطم  ار  هار  یتخس  اه  هدایپ  هار ، نیب  رد 

نتفر دنت  نیب  ار  ناشنتفر  هار  دندنبب و  ار  دوخ  ياهرمک  ریس ، یناسآ  يارب  ات  دنداد  روتسد  دنتشادن ، رایتخا  رد  يراوس  هک  ترـضح 
.دندش رت  تحار  روتسد  نیا  ماجنا  اب  .دنهد  رارق  ندیود  و 

ترایز ار  ردام  ربق  ترـضح  و  دوب ، اجنآ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رداـم  هنمآ  ترـضح  ربق  هک  دندیـسر  ءاْوبَا »  » هب هبنـشجنپ  زور 
.دندرک

هبنشود زور  دندمآ و  نافسُع »  » ات هبنشکی  زور  .دندوب  اجنآ  هبنش  دندش و  دیَُدق »  » مزاع مخ » ریدغ   » و هفحُج »  » زا روبع  اب  هعمج  زور 
.دندنام اجنآ  بش  ات  دندیسر و  نارهظلا » ّرَم   » هب

هس زور  رد  تفاسم ، یط  زور  هد  زا  دعب  .دوب  همظعم  هکم  يدعب  لزنم  هک  دندیسر  اجنآ  هب  دندرک و  تکرح  فَریَس »  » يوس هب  بش 
.دندش هکم »  » رهش دراو  ریظن  یب  یتمظع  لالج و  اب  مالسا  جح  ناوراک  نیلوا  هجح  يذ  مجنپ  هبنش 

نینمؤملاریما هارمه  نمی  جاجح 

يرکشل اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دش ، مالعا  جح  رفس  هک  یمایا  رد 
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يروآ عمج  مالـسا و  هب  توـعد  رفـس  نیا  زا  فدـه  .دـندوب  هتفر  نمی »  » سپـس و  نارَْجن »  » هب هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  فرط  زا 
.دوب هدمآ  شیپ  نمی  لها  نیب  هک  یفالتخا  لح  زین  دوب و  هیزج  تاکز و  سمخ و 

نآ دنداد  روتسد  نآ  یط  و  دنداتـسرف ، يا  همان  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  هنیدم  زا  تکرح  ماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
.دننک تکرح  هکم  يوس  هب  اجنآ  زا  دنتسه  جح  مسارم  رد  تکرش  هب  لیام  هک  نمی  لها  زا  یناسک  رکشل و  اب  زین  ترضح 

هکم مزاع  نمی  لها  زا  رفن  رازه  هدزاود  هارمه و  رکشل  اب  نمی ، نارجن و  رد  هلوحم  ياهراک  نایاپ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هب نمی  فرط  زا  مه  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هنیدم ، فرط  زا  هکم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ناوراک  ندش  کیدزن  اب  .دندش 

.دندنبب مارحا  نمی  لها  تاقیم  رد  مدرم  دنداد  روتسد  دندش و  کیدزن  رهش  نیا 

هکم یکیدزن  رد  و  دنتفاتش ، هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تاقالم  هب  رتشیپ  دوخ  دندرک و  نییعت  رکـشل  رد  ینیـشناج  ترـضح  سپس 
.دنداد ار  رفس  شرازگ  دندیسر و  ترضح  تمدخ 

.درواـیب هکم  هب  ار  ینمی  جاـجح  هارمه و  رکـشل  رتدوز  هچ  ره  دـنداد  روتـسد  دـندش و  رورـسم  رایـسب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
هبنـش هس  زور  هلآ - هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هلفاق ي  اب  نامزمه  نانآ - هارمه  دنتـشگزاب و  رکـشل  لحم  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

.دندش هکم  دراو  هجح  يذ  مجنپ 

3 ص 297. ج 15 : مولعلا : ملاوع  ج 37 ص 201 . ج 21 ص 360 ، راونألاراحب : (. 1)

جح لامعا 

.دش زاغآ  جح  مسارم  هجح  يذ  مهن  زور  ندیسر  اب 

رعشم هب  سپس  تافرع و  فقوم  هب  ترضح 
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.دنداد ماجنا  ار  لامعا  ریاس  تارمج و  یمر  ینابرق و  ینِم  رد  مهد  زور  و  دنتفر ،

ار نآ  تابحتـسم  تابجاو و  دروم  ره  رد  و  دـندناسر ، ماجنا  هب  بیترت  هب  ار  جـح  رگید  لاـمعا  نآ  زا  دـعب  یعـس و  فاوط و  سپس 
.تفای نایاپ  جح  هزور ي  هس  لامعا  هجح  يذ  مهزاود  زور  نایاپ  ات  ناس  نیدب  .دندومرف  نایب  مدرم  يارب 

تیالو بحاص  هب  ءایبنا  ثاریم  لیوحت 

: دش لزان  نینچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رب  یهلا  روتسد  جح  مسارم  نایاپ  زا  سپ 

وا هک  راپسب  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ار  ءایبنا  ثاریم  ملع و  راثآ  مظعا و  مسا  .تسا  هدش  لماک  تراگزور  هدیسر و  نایاپ  هب  وت  توبن 
مهاوخن اهر  دشاب  مربمایپ  زا  دعب  تجح  دوش و  هتخانـش  وا  اب  متیالو  نم و  تعاطا  هک  یملاع  نودـب  ار  نیمز  نم  .تسا  نمؤم  نیلوا 

« .درک

مالـسلا و هیلع  یـسوم  ياـصع  لـیجنا و  تاروت و  مالـسلا و  مهیلع  میهاربا  حون و  مدآ و  فُحُـص  مالـسلا  مهیلع  ءاـیبنا  ياـهراگدای 
يایصوا هتشذگ و  يایبنا  دزن  و  تسا ، یهلا  ججح  تسد  رد  طقف  هک  تسا  يدنمجرا  ياهثاریم  ریاس  مالسلا و  هیلع  نامیلـس  رتشگنا 

ترضح نآ  يایـصوا  هب  دیاب  کنیا  و  دوب ، نآ  ظفاح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ءایبنا  متاخ  هک  زور  نآ  ات  هتـشگ  تسد  هب  تسد  ناشیا 
.تفای یم  لاقتنا 

ج 40 ص 216. ج 37 ص 202 ، ج 28 ص 96 ، راونالاراحب : (. 1)

نآ هب  ار  یهلا  عـیادو  دـنداد و  لیکـشت  یـصوصخ  سلجم  دـناوخارف و  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
عیادو نیا  .دش  هدرپس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  هلاس ي  رازه  شش  ثاریم  ناس  نیدب  و  داد ، لیوحت  ترضح 

ناماما هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
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.تسا مالسلا  هیلع  مظعالا  هَّللا  هیقب  ترضح  راگدرورپ  تجح  نیرخآ  كرابم  تسد  رد  هک  نونکات  هدش  لقتنم  دعب 

« نینمؤملاریما  » ناونع هب  مالس 

مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  نآ  صاصتخا  ناونع  هب  ار  نینمؤملاریما »  » بقل لیئربج  هکم  رد  ریدـغ ، يوس  هب  تکرح  زا  شیپ 
.دوب هدش  نییعت  ترضح  نآ  يارب  زین  ًالبق  بقل  نیا  هچ  رگا  دروآ ، یهلا  بناج  زا 

هب دنورب و  مالـسلا  هیلع  یلع  دزن  یـصاخ  مسارم  یط  دنوش و  عمج  باحـصا  ناگرزب  ات  دـنداد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
رارقا نانآ  زا  دوخ ، تایح  نامز  رد  هلیسونیدب  و  دنیوگب ، نینمؤملاریما » ای  کیلع  مالـسلا   » دننک و مالـس  وا  رب  نینمؤملاریما »  » ناونع

.تفرگ مالسلا  هیلع  یلع  ندوب  ریما  رب 

: دنتفگ هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هب  ضارتعا  ناونع  هب  رمع  رکبوبا و  اجنیا  رد 

؟ تسا شلوسر  ادخ و  فرط  زا  یقح  نیا  ایآ 

: دومرف دش و  كانبضغ  ترضح 

«. تسا هداد  نم  هب  ار  روتسد  نیا  دنوادخ  .تسا  شلوسر  ادخ و  فرط  زا  یقح  »

ج 37 ص 111 و 120. راونألاراحب : (. 1)

3 ص 39. ج 15 : ملاوع :

ص 730. میلس : باتک 

ریدغ رد  روضح  یمومع  نالعا 

هلـصافالب یلو  دننامب ، هکم  رد  یتدـم  دوخ  جـح  رفـس  نیرخآ  نیلوا و  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  تفر  یم  راظتنا  هکنیا  اب 
: دنک نالعا  مدرم  هب  ات  دنداد  روتسد  لالب  دوخ  يدانم  هب  ترضح  جح  مامتا  زا  سپ 

دیابن نالولعم  زج  یسک  دنـشاب و  رـضاح  مخ » ریدغ   » رد نیعم  تقو  رد  ات  دننک  تکرح  دیاب  همه  هجح - يذ  مهدراهچ  زور  ادرف -
.دنامب یقاب 

: دوب هظحالم  لباق  تهج  دنچ  زا  یهلا  صاخ  رما  هب  ریدغ »  » هقطنم ي باختنا 

.تسا هفحج  رد  اهریسم  عطاقت  اهناوراک و  قارتفا  لحم  لبق  یمک  هکم ، زا  تشگزاب  هار  رد  هکنیا  یکی 

ندیسر اب  دننک  یم  روبع  ریسم  نیا  زا  تشگرب  تفر و  هار  رد  جح  ياهناوراک  هک  مالسا  ياه  هدنیآ  رد  هکنیا  مود 
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دای دنیامن و  یم  دوخ  يداقتعا  يانبریز  نیا  اب  یتعیب  هرطاخ و  دیدجت  هلآ ، هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دجـسم  رد  زامن  ریدغ و  يداو  هب 
.ددرگ یم  ایحا  اهلد  رد  نآ 

هوبنا تیعمج  نآ  يارب  هبطخ  داریا  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هزور  هس  همانرب ي  يارب  بساـنم  رایـسب  یلحم  ریدـغ »  » هکنیا موس 
.دوب

هب ناناملـسم  اـت  دـننک  تماـقا  یتدـم  هکنآ  نودـب  هکم - دوـخ  نطو  زا  هلاـس  هد  يرود  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  کـنیا 
هکم و زا  جورخ  هب  زین  ار  مدرم  دـندش و  جراخ  هکم  زا  ًاروف  جـح  مسارم  نایاپ  اب  دـننک - حرطم  ار  دوخ  لـئاسم  دـنیایب و  شرادـید 

.دندومن رما  ریدغ »  » رد روضح 

*****

ج 37 ص 111 و 158 ج 21 ص 385 ، راونألاراحب : (. 1)

ج 2 ص 136 ح 593 هادهلا : تابثا 

ج 1 ص 10 و 268. ریدغلا :

مخ ریدغ  ییایفارغج  تیعقوم 

زا سپ  دش و  یم  يراج  برغم  هب  قرشم  زا  بالیس  نیا  .دوب  هفحج  يداو  بالیس  ریسم  رد  عیـسو  زاب و  ینابایب  مخ  ریدغ  هقطنم ي 
.تخیر یم  ایرد  هب  ار  هنایلاس  ياهلیس  درک و  یم  ادیپ  همادا  خرس  يایرد  ات  سپس  دیسر و  یم  هفحج  هب  ریدغ  زا  روبع 

لوط رد  دـندش و  یم  عمج  نآ  رد  هدـنامیقاب  ياهبآ  لیـس ، روبع  زا  سپ  هک  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  یعیبط  ییاـه  ریگبآ  ریـسم  نیا  رد 
.دنتفگ یم  ریدغ »  » ًاحالطصا اهنآ  هب  دندش و  یم  هتخانش  یبآ  ریاخذ  ناونع  هب  لاس 

مه ریدغ  نیا  .دندش  یم  هتخانـش  رگیدکی  زا  يراذگمان  اب  هک  تشاد  دوجو  اهلیـس  ریـسم  رد  يدایز  ياهریدـغ  فلتخم ، قطانم  رد 
.دوب هدش  يراذگمان  مخ » ریدغ   » مان هب  رگید  ياهریدغ  زا  ندش  هتخانش  يارب 

تخرد هیبش  رُمَس »  » عون زا  لاسنهک  زبسرس و  تخرد  جنپ  ریگبآ  نیا  رانک 
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يارب بوخ  ینابیاس  دـنلب ، تماق  هوبنا و  گرب  خاش و  اـب  تخرد  جـنپ  نیا  .تسا  اهارحـص  صاـخ  تخرد  هک  تشاد ، دوجو  راـنچ 
.دوب هدرک  داجیا  هتسخ  نارفاسم 

ریز ینارنخـس  هاگیاج  و  دش ، باختنا  ریدـغ  هزور ي  هس  مسارم  يارب  ناکم  نیرتهب  ناونع  هب  عیـسو  نابایب  نیا  طیارـش ، نآ  رد  اذـل 
هب هباطخ  داریا  يارب  یبسانم  نابیاس  مه  دوب و  نیبطاخم  عمجت  لحم  نابایب و  رب  فرـشم  مه  هک  دـش  هتفرگ  رظن  رد  ناـتخرد  ناـمه 

.دمآ یم  رظن 

*****

ج 2 ص 368 و 492 و 510 مجعتسا : ام  مجعم  (. 1)

.ردغ ممخ و  هدام ي  برعلا : ناسل 

.ریدغ هدام  ج 6  ج 4 ص 188 ، ج 3 ص 159 ، ج 2 ص 350 و 389 ، نادلبلا : مجعم 

ج 1 ص 156. زاجحلا : ملاعم  مجعم 

.ردغ ممخ ، هدام  سورعلا : جات 

.مخ هدام  ریثا :) نبا   ) هیاهنلا

ص 156. راطعملا : ضورلا 

ج 2 ص 298. ءافولا : ءافو 

ص 259. برعلا : هریزج  هفص 

ریدغ ینارنخس 

ریدغ هقطنم  هب  دورو 

رفس ترضح  هارمهب  دندوب  رفن  رازه  تسیب  دص و  زا  شیب  هک  تیعمج  لیس  و  دمآرد ، تکرح  هب  ریدغ  میظع  هلفاق ي  هبنشجنپ  زور 
راید ریـسم  فلاخم  تهج  رد  نمی - لها  زا  رفن  رازه  هدزاود  هکم و  لها  زا  رفن  رازه  جنپ  یتح  .دندرک  زاغآ  ار  ریدـغ  ات  هزور  جـنپ 

.دندمآ ترضح  هارمه  ریدغ  مسارم  كرد  يارب  دوخ -

یخیرات شیامه  نیرتگرزب  رد  روضح  دصق  هب  همه  دنامن و  یقاب  هکم  رد  نایجاح  زا  یسک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  نامرف  قبط 
.دنتشگ یم  زاب  دندوب  هدمآ  هکم  ات  هنیدم  زا  هک  يریسم  نامه  زا  ناوراک  .دندش  ریدغ  هاگداعیم  مزاع  مالسا 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 630 

http://www.ghaemiyeh.com


*****

ج 98 ص 298. ج 37 ص 173 و 203 و 204 ، ج 21 ص 387 ، راونألاراحب : (. 1)

ج 15: ملاوع :
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3 ص 50 و 60 و 75 و 79 و 80 و 301.

ج 1 ص 10 و 22. ریدغلا :

ص 128. زجاعملا : هنیدم 

ص 24 و 25. همهملا : لوصفلا 

-----

« دیَُدق  » هب اجنآ  زا  دوب و  نافسُع »  » يدعب يدابآ  .دندمآ  نارهظلا » ّرَم   » ات اجنآ  زا  دندیسر و  فَریَـس »  » هب ادتبا  هکم  زا  جورخ  زا  سپ 
.دوب نآ  رانک  ریدغ »  » هک دندش  یم  کیدزن  هفحج  هب  کنیا  .دندیسر 

فرط هب  ار  دوخ  تکرح  ریسم  ترضح  دندیسر ، مخ » ریدغ   » هقطنم ي هب  هک  نیمه  هجح ، يذ  مهدجیه  هبنـشود  زور  رهظ  کیدزن 
: دندومرف دنداد و  رییغت  ریدغ  تمس  هب  هداج و  تسار 

.ِهَّللا ُلوُسَر  اَنَا  ِهَّللا ، یِعاد  اُوبیجأ  ُساَّنلا ، اَهیَا 

.میادخ روآ  مایپ  نم  هک  دینک  تباجا  ار  ادخ  هدننک ي  توعد  مدرم ، يا 

: دنک ادن  يدانم  ات  دنداد  نامرف  اذل  .تسا  هدیسر  ارف  یمهم  مایپ  غالبا  ماگنه  هک  دوب  نآ  زا  هیانک  نیا 

همه هتسهآ  هتسهآ  ات  دننک ،» فقوت  دنتسه  رـس  تشپ  هک  نانآ  و  دندرگزاب ، دنا  هتفر  شیپ  هک  نانآ  و  دنوش ، فقوتم  مدرم  همه ي  »
.دندرگ عمج  هدش  نییعت  شیپ  زا  لحم  رد  تیعمج  ي 

: دنداد روتسد  نینچمه 

.دنامب یلاخ  ینارنخس  هاگیاج  ییاپرب  يارب  ناکم  نآ  دورن و  دوب  اجنآ  رد  هک  یلاسنهک  ناتخرد  ریز  یسک 

ریدغ هقطنم ي  رد  مدرم  همه ي  و  دنتـشگزاب ، دـندوب  هتفر  رتشیپ  هک  یناسک  و  دـندش ، فقوتم  اهبکْرَم  همه ي  روتـسد ، نیا  زا  سپ 
.دنتفرگ مارآ  مک  مک  و  دندز ، همیخ  هزور  هس  فقوت  يارب  دندرک و  ادیپ  ییاج  دوخ  يارب  کی  ره  و  دندش ، هدایپ 

ارهز و ترـضح  نینمؤملاریما و  ربمایپ و  كاپ ، رون  جنپ  سدقم  دوجو  .دوب  يرـشب  میظع  عمجت  دهاش  راب  نیلوا  يارب  ارحـص  کنیا 
.درک یم  ربارب  نیدنچ  ار  گرزب  عامتجا  نیا  تمظع  مالسلا  مهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما 

بیکرت
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، دندوب هدز  وناز  ناشربمایپ  ربنم  ربارب  رد  نامیا  زا  یتوافتم  تاجرد  اب  فلتخم ، ياهرهـش  لیابق و  ماوقا و  زا  نانز ، نادرم و  یفلتخم 
.دوب هوکش  اب  شیامه  نیا  زا  يرگید  هجوت  بلاج  هطقن ي  زین  نیا  هک 

سابل زا  يا  هشوگ  ترـضح  دوخ  یتح  مدرم و  هک  دوب  هدـننک  تحاران  يدـحب  نیمز  یغاد  باـتفآ و  ترارح  رثا  رد  اـمرگ  تدـش 
ناشیاپ هب  ار  دوخ  يابع  اـمرگ  تدـش  زا  يا  هدـع  و  دـندوب ، هداد  رارق  دوخ  ياـپ  ریز  ار  نآ  زا  يا  هشوگ  هتخادـنا و  رـس  هب  ار  دوخ 

! دندوب هدیچیپ 

ربنم ینارنخس و  هاگیاج  يزاس  هدامآ 

دندناوخارف و ار  رامع  رذوبا و  ناملس و  دادقم و  ینعی  دوخ  صاخ  باحصا  زا  رفن  راهچ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  رگید ، يوس  زا 
.دننک هدامآ  ار  اجنآ  دنورب و  دندوب - مه  رانک  فیدر  کی  رد  هک  لاسنهک -  ناتخرد  لحم  هب  ات  دنداد  روتسد  نانآ  هب 

ياه هخاش  سپس  .دندیـشاپ  بآ  دندز و  وراج  ار  اجنآ  دندرک و  عمج  ار  راومهان  ياهگنـس  دندنک و  ار  ناتخرد  ریز  ياهراخ  اهنآ 
.دندرک عطق  دوب  هدمآ  نیمز  یکیدزن  ات  هک  ار  ناتخرد  هدمآ ي  نییاپ 

همانرب ي يارب  لحم  نآ  و  دشاب ، باتفآ  زا  ینابیاس  ات  دـنتخادنا  يا  هچراپ  اه  هخاش  يور  تخرد ، ود  نیب  هلـصاف ي  رد  نآ  زا  دـعب 
.دوش دعاسم  ًالماک  دنتشاد  رظن  رد  ترضح  هک  يا  هزور  هس 

يدـنلب هب  يربنم  و  دـنتفرگ ، کمک  مه  اهبکرم  ریاس  نارتش و  ياهزادـناور  زا  دـندیچ و  مه  يور  ار  اهگنـس  نابیاس ، ریز  رد  سپس 
دریگب و رارق  طسو  رد  تیعمج  هب  تبـسن  هک  دـندرک  اپ  رب  يروط  ار  ربنم  .دـنتخادنا  يا  هچراپ  نآ  يور  دـنتخاس و  ترـضح  تماق 

دشاب مدرم  رب  فرشم  ینارنخس  ماگنه  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 
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.دننیبب ار  وا  همه  دسرب و  همه  هب  ترضح  يادص  ات 

رارق رترود  هک  يدارفا  يارب  ار  ترـضح  مـالک  اـت  دـندرک  باـختنا  تشاد  يدـنلب  يادـص  هک  ار  هعیبر  تیعمج ، ترثک  هب  هجوت  اـب 
.دنونشب رتهب  ار  بلاطم  ات  دنک  رارکت  دنتشاد 

*****

ج 98 ص 298. ج 37 ص 173 و 203 و 204 ، ج 21 ص 387 ، راونألاراحب : (. 1)

3 ص 50 و 60 و 75 و 79 و 80 و 301. ج 15 : ملاوع :

ربنم زارف  رب  نینمؤملاریما  ربمایپ و 

ربنم لباقم  دـندمآ و  نوریب  اه  همیخ  زا  مدرم  .داد  تعامج  زامن  يادـن  ترـضح  يدانم  دیـسر و  نایاپ  هب  مدرم  راظتنا  رهظ ، نراـقم 
.دندرک مظنم  ار  زامن  ياهفص  دندش و  عمج 

.دندومرف هماقا  ار  تعامج  زامن  و  دنتفرگ ، رارق  زامن  هاگیاج  رد  دندمآ و  نوریب  دوخ  همیخ ي  زا  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

هیلع نینمؤملاریما  سپس  .دنداتسیا  نآ  زارف  رب  و  دنتفر ، الاب  ریدغ  ربنم  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دندوب  رظان  مدرم  نآ  زا  دعب 
هلپ کی  ربنم  زارف  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هبطخ ، عورش  زا  لبق  .دتسیاب  شتسار  تمس  رد  ربنم  زارف  رب  ات  دندناوخارف ، ار  مالسلا 

.دوب ترضح  نآ  هناش ي  رب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  تسد  دنداتسیا و  ترضح  تسار  فرط  رد  رت  نیئاپ 

زا یتمـسق  رد  زین  نانز  .دـنوش  عمج  ًالماک  مدرم  اـت  دـندش  رظتنم  دـندومن و  تیعمج  پچ  تسار و  هب  یهاـگن  ترـضح  نآ  سپس 
.دندید یم  یبوخ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دنتسشن  سلجم 

نایناهج يارب  ار  دوخ  یمـسر  هباطخ ي  نیرخآ  یخیرات و  ینارنخـس  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مدرم ، ندـش  هداـمآ  زا  سپ 
.دندرک زاغآ 

ج 37 ج 21 ص 387 ، راونألاراحب : (. 1)
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ص 209.

3 ص 44 و 97 و 301. ج 15 : ملاوع :

ج 2 ص 267 ح 387 و 391. هادهلا : تابثا 

ج 21 ص 53 و 57. قحلا : قاقحا 

غِّلبُم نآ  هدـننیب ، رازه  تسیب  دـص و  زا  شیب  و  دـنا ، هداتـسیا  ربنم  زارف  رب  رفن  ود  هک  ینارنخـس ، صاخ  لکـش  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب 
.تفر میهاوخ  ترضح  ِنانخس  ِلابقتسا  هب  دنرگن ؛ یم  ار  مظعا 

وا دنناوتب  همه  هک  بیطخ  کی  لباقم  رد  ینارنخـس و  کی  يارب  رفن  عامتجا 120000  هک  دـسر  یم  رظن  هب  مزال  هتکن  نیا  رد  تقد 
نآ ات  ءایبنا  هلاس ي  رازه  شش  هتشذگ ي  رد  هک  تثعب  رصع  هب  دسر  هچ  ات  تسا ؛ يداعریغ  هلئسم ي  مه  زورما  يایند  رد  دننیبب ، ار 

.دوب هدشن  لیکشت  ینارنخس  يارب  یمیظع  سلجم  نینچ  زگره  زور 

ربمایپ ینارنخس 

: تسا میسرت  لباق  شخب  هدزای  رد  دیشک ، لوط  تعاس  کی  دودح  هک  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  یخیرات  ینارنخس 

میوا میلست  ادخ و  هدنب 

نآ زا  دعب  و  دندومن ، رکذ  ار  یلاعت  قح  تمحر  تردق و  تافص  دنتخادرپ و  یهلا  يانث  دمح و  هب  نخس ، شخب  نیلوا  رد  ترضح 
: دندومرف دنداد و  تداهش  یهلا  تاذ  لباقم  رد  دوخ  یگدنب  هب 

ار وا  هچنآ  هب  میامن و  یم  تعاطا  مهد و  یم  شوگ  ار  وا  روتـسد  .مروآ  یم  ناـمیا  شناربماـیپ  شیاـهباتک و  شا و  هکئـالم  وا و  هب 
.موش یم  میلست  وا  تاردقم  لباقم  رد  مزرو و  یم  تردابم  دنک  یم  یضار 

*****

ج 1 ص 89. نیظعاولا :» هضور  (. » 1)

ج 1 ص 66. جاجتحالا :» »

باب 127. ص 343  نیقیلا :» »

ج 1 ص 186. مارکلا :» ههزن  »

ص 169. هیوقلا :» دَدُعلا  »

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 635 

http://www.ghaemiyeh.com


.مود مسق  زا  باب 29  ص 578  نیصحتلا :» »

: باتک زا  لقن  هب  ج 1 ص 301 ، میقتسملا :» طارصلا  »

.يربط خروم  فیلأت  هیالولا » »

: باتک زا  لقن  هب  ص 92 ، نامیالا :» جهن  »

.يربط خروم  فیلأت  هیالولا » »

ات 207. ج 37 ص 201  راونالاراحب :

ج 3 ص 558. ج 2 ص 114 ، هادهلا : تابثا 

غِّلَب لوسرلا  اهیا  ای 

غالبا بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد ي  یمهم  نامرف  دیاب  هک  دندرک  حیرـصت  دـندومن و  یلـصا  بلطم  هجوتم  ار  نخـس  مود ، شخب  رد 
نم هب  دنوادخ  هک  دندرک  حیرـصت  نینچمه  .مراد  وا  باذـع  زا  سرت  ما و  هدـناسرن  ار  یهلا  تلاسر  مناسرن  ار  مایپ  نیا  رگا  و  منک ،

: تسا هدرک  یحو  نینچ 

: سانلا َنِم  َکُمِصْعی  ُهَّللاَو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنإ  َکِّبَر َو  ْنِم  َکَیِلا  َلِْزنُا  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهیَا  ای 

(1)

ماجنا رگا  و  بلاط - یبا  نب  یلع  تفالخ  ینعی  یلع ، هرابرد ي  هدـش - لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ  نک  غالبا  ربماـیپ  يا 
.دنک یم  ظفح  مدرم  زا  ار  وت  دنوادخ  و  يا ، هدناسرن  ار  وا  تلاسر  یهدن 

: دندومرف دندرک و  حرطم  مامت  تحارص  اب  ار  تیالو  مالعا  هرابرد ي  راگدرورپ  دکؤم  رما  سپس 

هبترم هس  لیئربج 
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رب مزیخاپب و  عامتجا  لحم  نیا  رد  هک  درک  رومأم  ارم  تسا - مالـس  وا  هک  مراگدرورپ - مالـس  ِدـنوادخ  فرط  زا  دـش و  لزان  نم  رب 
وا تبسن  .تسا  نم  زا  دعب  ماما  متما و  رب  نم  نیشناج  نم و  یصو  نم و  ِردارب  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  منک  مالعا  یهایس  دیفس و  ره 

شلوسر ادخ و  زا  دعب  امـش  رایتخا  بحاص  وا  تسین و  نم  زا  دـعب  يربمایپ  هکنیا  زج  تسا  یـسوم  هب  نوراه  تبـسن  دـننامه  نم  هب 
.تسا

: تسا هدرک  لزان  نم  رب  شباتک  زا  يا  هیآ  دروم  نیا  رد  دنوادخ 

(2 «، ) َنوُعِکار ْمُه  َهاکَّزلا َو  َنُوتْؤی  َهالَّصلا َو  َنوُمیقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُُهلوُسَر َو  ُهَّللا َو  ُمُکِیلَو  امَّنِا  »

یم تاکز  عوکر  لاح  رد  دـنراد و  یم  اپ  هب  ار  زامن  هدروآ و  ناـمیا  هک  یناـسک  دنتـسه و  شلوسر  ادـخ و  امـش  راـیتخا  بحاـص  »
یم دصق  ار  لجوزع  دنوادخ  لاح  ره  رد  هداد و  تاکز  عوکر  لاح  رد  هتـشاد و  اپ  هب  ار  زامن  هک  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  و  دنهد »

.میامن غالبا  هدرک  لزان  نم  رب  یلع  قح  رد  هچنآ  رگم  دوش  یمن  یضار  نم  زا  دنوادخ  .دنک 

*****

هیآ ي 67. هدئام : هروس ي  (. 1)

هیآ ي 55. هدئام : هروس ي  (. 2)

ایند رخآ  ات  ماما  هدزاود 

يارب .دوش  عطق  هراب  کی  اهعمط  همه ي  ات  دندومرف  مالعا  ایند  زور  نیرخآ  ات  ار  دوخ  زا  دعب  ماما  هدزاود  تماما  شخب ، نیموس  رد 
: دندومرف هلئسم  تیمها  زا  قیمع  كرد 

.متسیا یم  اپ  هب  یعامتجا  نینچ  رد  هک  تسا  يراب  نیرخآ  نیا  مدرم ، يا 

.دیروآ دورف  میلست  رس  ناتراگدرورپ  دنوادخ  رما  لباقم  رد  دینک و  تعاطا  دیونشب و  سپ 

اهنامز لوط  رد  اهناسنا و  همه ي  رب  نانآ  تیالو  تیمومع  هب  هراشا  ترضح ، ینارنخس  رد  مهم  تاکن  زا 
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: دندومرف مالعا  تروص  نیا  هب  هک  دوب ، روما  عیمج  رد  ناشتاملک  ذوفن  اهناکم و  همه ي  رد  و 

و هداد ، رارق  بطاخم  ار  امـش  هک  شربمایپ  شلوسر و  دنوادخ  زا  دعب  و  تسا ، امـش  دوبعم  امـش و  رایتخا  بحاص  لجوزع  دـنوادخ 
يزور ات  تسوا  نادنزرف  زا  نم  لسن  رد  تماما  وا  زا  دعب  و  تسا ، دـنوادخ  رما  هب  امـش  ماما  امـش و  رایتخا  بحاص  یلع  نم  زا  دـعب 

.درک دیهاوخ  تاقالم  ار  شلوسر  ادخ و  هک 

اب ار  نآ  هک  دوب  هبطخ  مهم  رایسب  تاکن  زا  ترخآ  ایند و  روما  عیمج  مارح و  لالح و  رد  لوسر  ادخ و  زا  مالسلا  مهیلع  همئا  تباین 
: دندومرف نایب  قیقد  یتاملک 

نانآ شلوسر و  ادـخ و  هچنآ  رگم  تسین  یمارح  و  دنـشاب ، هدرک  لالح  ناماما )  ) نانآ شلوسر و  ادـخ و  هچنآ  رگم  تسین  یلالح 
شباتک و زا  مراگدرورپ  هچنآ  و  تسا ، هدناسانـش  نم  هب  ار  مارح  لـالح و  لـجوزع  دـنوادخ  .دنـشاب  هدرک  مارح  امـش  رب  ناـماما ) )

.ما هدرپس  وا  هب  هتخومآ  نم  هب  شمارح  لالح و 

: دندومرف دنتشاد و  رذحرب  تفلاخم  زا  ار  مدرم  تمظع ، همه  نیا  نایب  زا  سپ 

یمن ار  وا  دریذـپ و  یمن  ار  شا  هبوت  زگره  دـنوادخ  دـنک  راکنا  ار  وا  تیالو  سکره  و  تسا ، ماـما  دـنوادخ  فرط  زا  وا  مدرم ، يا 
.دشخب

رب تجح  نیلـسرم و  ناربمایپ و  متاخ  مسق  ادخ  هب  نم  و  دنا ، هداد  تراشب  نم  هب  نیـشیپ  نالوسر  ناربمایپ و  مسق  ادـخ  هب  مدرم ، يا 
ره تسا و  هدش  رفاک  لوا  تیلهاج  رفک  دننام  دنک  کش  بلاطم  نیا  رد  سک  ره  .متسه  اهنیمز  اهنامسآ و  لها  زا  نیقولخم  همه ي 

نم رب  هچنآ  همه ي  رد  دنک  کش  نم  راتفگ  نیا  زا  يزیچ  رد  سک 
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هرابرد ي هدننک  کش  و  تسا ، هدرک  کش  نانآ  همه ي  رد  دنک  کش  ناماما  زا  یکی  رد  سک  ره  و  تسا ، هدرک  کش  هدش  لزان 
.تسا شتآ  رد  ام 

: دیوگ یم  تسا و  هدروآ  نم  يارب  ار  ربخ  نیا  دنوادخ  بناج  زا  لیئربج  هک  دینادب 

«. داب وا  رب  نم  بضغ  تنعل و  دریذپن  ار  وا  تیالو  دنک و  ینمشد  یلع  اب  سکره  »

يارب اذـل  .دـننک  ناـیب  تشاد  هارمه  زین  یلمع  يا  هماـنرب  هک  ار  ینارنخـس  تمـسق  نـیرت  ساـسح  دنتـساوخ  یم  ترـضح  اـجنیا  رد 
: دندومرف مدرم  یگدامآ 

ار وا  تسد  نم  هک  یـصخش  نیا  رگم  دنک  یمن  نشور  ناتیارب  ار  شریـسفت  دنک و  یمن  نایب  امـش  يارب  ار  نآرق  نطاب  مسق ، ادخ  هب 
: هک منامهف  یم  امش  هب  منک و  یم  دنلب  ار  وا  متسد  ود  اب  مریگ و  یم  ار  وا  يوزاب  مرب و  یم  الاب  دوخ  يوس  هب  ار  وا  مریگ و  یم 

وا ِتیالو  و  تسا ، نم  نیـشناج  ردارب و  بلاط  یبا  نب  یلع  وا  و  تسا ؛ وا  رایتخا  بحاص  یلع  نیا  میوا  رایتخا  بحاص  نم  سک  ره 
.تسا هدرک  لزان  نم  رب  هک  تسا  لجوزع  ِدنوادخ  بناج  زا 

: دندومرف دندومن و  هئارا  مالسا  مظعا  نکر  ود  طابترا  زا  ییابیز  ریوصت  سپس 

دهد و یم  ربخ  يرگید  زا  ود  نیا  زا  کی  ره  .تسا  ربکا  لقث  نآرق  دنرغـصا و  لقث  وا  لسن  زا  منادنزرف  زا  ناکاپ  یلع و  مدرم ، يا 
دنوادخ ياه  نیما  نانآ  هک  دینادب  .دنوش  دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رـس  رب  ات  دـنوش  یمن  ادـج  رگیدـکی  زا  اهنآ  .تسا  قفاوم  نآ  اب 

.دنتسه نیمز  رد  وا  نامکاح  مدرم و  نیب 

: دندومرف دندرمش و  مارح  ار  ریدغ  بحاص  ماقم  هب  ضرعت  هنوگره  مامت  یتیعطاق  اب  هلحرم  نیا  رد 

.تسین مردارب  نیا  زج  ینینمؤملاریما  هک  دینادب 
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.تسین لالح  وا  زج  يدحا  يارب  نم  زا  دعب  ندوب  نینمؤملاریما »  » هک دینادب 

هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم 

هیلع نینمؤملاریما  ِتیالو  تفالخ و  ماقم  رکذ  لبق و  ياه  ینیچ  همدقم  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  هبطخ ، مراهچ  شخب  رد 
هب هچنآ  دوش ، یثنخ  هفطن  رد  یـشالت  ره  هار  نیا  رد  دشاب و  هتـسب  ههبـش  کش و  هنوگ  ره  هار  راگزور  رخآ  ات  هکنآ  يارب  مالـسلا ،

.دنداد ماجنا  یلمع  تروص  هب  دندوب  هدومرف  یناسل  روط 

: دندومرف دندوب ، هداتسیا  ناشرانک  ربنم  زارف  رب  هک  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  ادتبا 

ماـگنه نیا  رد  .دـنتفرگ  ار  وا  يوزاـب  ود  رـس  تشپ  زا  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دـندمآ و  رتکیدزن  ترـضح  نآ  اـیب .» رتـکیدزن  »
.تفرگ رارق  نامسآ  يوس  هب  ود  ره  ياهتسد  ات  دندرک  زاب  ار  دوخ  تسد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هک يدح  ات  دندرک  دـنلب  اج  زا  تشاد - رارق  رت  نییاپ  هلپ  کی  هک  ار - مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
نآ ات  هک  دـندید  ار  ناشیا  لغب  ریز  يدیفـس  مدرم  تفرگ و  رارق  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ياهوناز  يذاحم  ترـضح  نآ  ياـهاپ 

: دندومرف لاح  نیا  رد  .دوب  هدشن  هدید  زور 

.َُهلَذَخ ْنَم  ْلُذْخا  ُهَرَصَن َو  ْنَم  ْرُْصنا  ُهاداع َو  ْنَم  ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاو  َّمُهَّللَا  ُهالْوَم ، ِیلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم 

رادب تسود  ایادخ  .تسا  رترایتخا  بحاص  وا  هب  تبـسن  مه  یلع  نیا  ما  هدوب  رترایتخا  بحاص  شدوخ  زا  وا  هب  تبـسن  نم  سک  ره 
ره نک  راوخ  و  دنک ، يرای  ار  وا  سک  ره  نک  يرای  و  درادب ، نمشد  ار  وا  سک  ره  رادب  نمـشد  و  درادب ، تسود  ار  یلع  سک  ره 

.دنک راوخ  ار  وا  سک 

لوزن هبطخ ، زا  تمسق  نیا  رد 
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.دوب زیگنارب  ساسحا  رایسب  هک  دندومن  مالعا  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  اب  نید  لامک  هرابرد ي  یحو 

: دندومرف ترضح 

: يدرک لزان  وا  هرابرد ي  ار  هیآ  نیا  زور ، نیا  رد  یلع  ندومن  بوصنم  بلطم و  نیا  ندش  نشور  ماگنه  وت  اراگدرورپ ،

ُْهنِم َو َلَبْقی  ْنَلَف  ًانید  ِمالْـسِْإلا  َریَغ  ِغَْتبی  َنَم  و  ( » 1 «. ) ًانید َمالْـسِْإلا  ُمُکل  ُتیـضَر  یتَمِْعن َو  ْمُکیَلَع  ُتْمَْمتَا  ْمُکَنید َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَا  َمْوْیلا  »
هب ار  مالـسا  مدرک و  ماـمت  امـش  رب  ار  دوخ  تمعن  مدومن و  لـماک  ناـتیارب  ار  امـش  نید  زورما  ( » 2 «، ) َنیرِـساْخلا َنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُه 

« مدش یضار  امش  نید  ناونع 

وت اراـگدرورپ ، دوب .» دـهاوخ  ناراـکنایز  زا  ترخآ  رد  دوش و  یمن  لوـبق  وا  زا  زگره  دـنک  باـختنا  مالـسا  زا  ریغ  ینید  سک  ره  »
.مدومن غالبا  نم  هک  يدهاش 

دش لماک  ادخ  نید 

: دندومرف ًاحیرص  ترضح  مجنپ  شخب  رد 

.دومن لماک  وا  تماما  اب  ار  امش  نید  دنوادخ  مدرم ، يا  »

هاگشیپ هب  نتفر  زور  تمایق و  زور  ات  دنتسه  وا  لسن  زا  نم و  نادنزرف  زا  وا  نیـشناج  هک  یناسک  هب  وا و  هب  دنکن  ادتقا  سک  ره  سپ 
«. دوب دنهاوخ  یمئاد  شتآ  رد  هتفر و  نیب  زا  ترخآ  ایند و  رد  ناشلامعا  یناسک  نینچ  لجوزع ، دنوادخ 

*****

هیآ ي 3. هدئام : هروس ي  (. 1)

هیآ ي 85. نارمع : لآ  هروس ي  (. 2)

-----

: دندومرف دننادب  ار  یتمعن  نینچ  ردق  مدرم  هکنآ  يارب  سپس 

وا دوخ  بلص  زا  يربمایپ  ره  لسن  مدرم ، يا  .دنتسه  ءایصوا  نیرتهب  وا  نادنزرف  یـصو و  نیرتهب  ناتیـصو  ربمایپ و  نیرتهب  ناتربمایپ 
.تسا یلع  نینمؤملاریما  بلص  زا  نم  لسن  یلو  دنتسه 

: دندومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  زا  يا  همش  نایب  نمض  نآ  زا  دعب 

نامیا وا  هب  و  يوقت ، اب  رگم  دنک  یمن  یتسود  یلع  اب  یقش و  رگم  دنک  یمن  ینمشد  یلع  اب  هک  دینادب 
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: دندومرف ًانید » مالسالا  مکل  تیضر   » هیآ ي هب  هجوت  اب  اجنیا  رد  .صلخم  نمؤم  رگم  دروآ  یمن 

مدرم يا  .تسین  يزیچ  نشور  غالبا  زج  لوسر  هدهع ي  رب  و  مدومن ، غالبا  امـش  هب  ار  متلاسر  متفرگ و  دهاش  ار  ادخ  نم  مدرم ، يا 
.دیشاب ناملسم  هکنآ  رگم  دیورن  ایند  زا  و  دیسرت ، دیاب  هک  روطنآ  دیسرتب  ادخ  زا 

هفیقس يارجام 

.درک رادومن  ار  یهلا  بضغ  هبنج ي  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  نانخس  زا  مشش  هلحرم 

: دندومرف نآرق  زا  نعل  باذع و  تایآ  توالت  اب  ترضح 

رب ار  ام  دـنوادخ  هک  دـننادب  یلو  متـسه ، نانآ  زا  یـشوپ  مشچ  هب  رومأـم  هک  دنتـسه  نم  باحـصا  زا  يا  هدـع  تاـیآ  نیا  زا  روظنم 
.تسین ترخآ  باذع  زا  عنام  ایند  رد  نانآ  زا  یشوپ  مشچ  و  تسا ، هداد  رارق  تجح  نیرصقم  نینئاخ و  نیفلاخم و  نیدناعم و 

: دندومرف دندرک و  هراشا  تیب  لهاو  دوخ  ینارون  تقلخ  هب  هلحرم  نیا  رد 

هک مئاق ؛ يدـهم  ات  وا  لسن  رد  دـعب  بلاط و  یبا  نب  یلع  رد  سپـس  هدـش و  هداهن  نم  رد  لجوزع  دـنوادخ  بناج  زا  رون  مدرم ، يا 
.دریگ یم  دشاب  ام  يارب  هک  یقح  ره  دنوادخ و  قح 

: دندومرف هدرک  هراشا  دنناشک  یم  منهج  هب  ار  مدرم  هک  یهارمگ  ِناماما  هب  سپس 

نم دنوادخ و  مدرم ، يا  .دنوش  یمن  کمک  تمایق  زور  دننک و  یم  توعد  شتآ  هب  هک  دوب  دـنهاوخ  یناماما  نم  زا  دـعب  مدرم ، يا 
ياج تسا  دـب  هچ  دنـشتآ و  هجرد ي  نیرت  نیئاـپ  رد  ناـشناوریپ  ناـشنیعبات و  ناـشنارای و  ناـنآ و  مدرم ، يا  .میتسه  رازیب  ناـنآ  زا 

! ناربکتم

رد هنوعلم  هفیحـص ي  ياضما  اب  عادولا  هجح  رد  ناقفانم  طسوت  نآ  هفطن ي  هک  دـندومن  هفیقـس  يارجام  هب  يزمر  يا  هراـشا  سپس 
: دندومرف و  دوب ، هدش  دقعنم  هکم 

دینادب »
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.دنتسه هفیحص  باحصا  نانآ  هک 

«!! دنک رظن  دوخ  هفیحص ي  رد  امش  زا  کی  ره  سپ 

ناشیارب دـندیمهفن و  ار  مالک  نیا  زا  ترـضح  روظنم  مدرم  رثکا  دروآ  ار  هفیحـص » باحـصا   » مان هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  یتقو 
.دندیمهف ار  ترضح  دوصقم  دندوب ، علطم  ارجام  زا  ترضح  نآ  طسوت  هک  یمک  هدع ي  هفیقس و  نایرجم  طقف  و  دش ، زیگنا  لاؤس 

یکاح یتاملک  هک  دوب  نیا  .دوب  هتشادرب  ترـضح  شود  زا  ار  نآ  ینیگنـس  ناربمایپ ، ِگرزب  طسوت  گرزب  یمایپ  ندناسر  ساسحا 
: دندومرف دش و  يراج  ترضح  كرابم  ناسل  رب  یبلق  تیاضر  نیا  زا 

هب دنرادن ، ای  دنراد  روضح  هک  یناسک  همه ي  رب  و  بئاغ ، رـضاح و  رب  دشاب  تجح  ات  مدوب ، شغالبا  هب  رومأم  هچنآ  مدـیناسر  نم 
.دنا هدماین  ای  دنا  هدمآ  ایند 

.دنناسرب تمایق  زور  ات  نادنزرف  هب  ناردپ  و  نابئاغ ، هب  نارضاح  سپ 

: دندومرف هفیقس  هرابرد ي  يرتشیب  تحارص  اب  اجنیا  رد 

«. دنک تنعل  ار  ناگدننک  يدعت  نیبصاغ و  دنوادخ  .دنریگ  یم  روز  ملظ و  اب  یهاشداپ و  ناونع  هب  نم  زا  دعب  ار  تماما  يدوز  هب  »

: دندرک حرطم  نینچ  ار  نیبصاغ  تبقاع  یهلا و  ناحتما  هلئسم ي  سپس 

رب ار  امـش  دـنوادخ  و  دـنک ، ادـج  هزیکاپ  زا  ار  ثیبخ  هکنآ  ات  درک  دـهاوخن  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  امـش  لجوزع  دـنوادخ  مدرم ، يا  »
زور زا  لبق  یهلا  تایآ  ِبیذکت  رثا  رد  ار  نآ  لها  دنوادخ  هکنآ  رگم  تسین  يدابآ  ِنیمزرـس  چیه  مدرم ، يا  .دنک  یمن  علطم  بیغ 

«. دیامن یم  یلمع  ار  دوخ  هدعو ي  دنوادخ  و  دروآ ، دهاوخ  رد  يدهم  تموکح  تحت  ار  نآ  درک و  دهاوخ  كاله  تمایق 

تیب لها  تبحم  تیالو و 

دمح هروس ي  دنداد و  رارق  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبحم  تیالو و  ِتارثا  رب  ار  نخس  هیکت ي  ترضح  متفه ، شخب  رد 
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: دندومرف دندرک و  تئارق  دنناوخ - یم  ار  نآ  ناناملسم  مامت  هزور  همه  هک  ار -

هب تساهنآ و  لماش  مومع  روط  هب  .تسا  هدـش  لزان  ناماما )  ) ناشیا هرابرد ي  مسق  ادـخ  هب  و  هدـش ، لزان  نم  هرابرد ي  هروس  نیا  »
مالـسلا مهیلع  تیب  لها  نایعیـش  دمح  هروس ي  رد  میقتـسم  طارـص  باحـصا  هک  دـندرک  نایب  و  تسا » نانآ  هرابرد ي  صاخ  روط 

.دنتسه

.دندومرف ریسفت  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  ناوریپ  نایعیش و  هب  ار  اهنآ  دندومرف و  توالت  تشهب  لها  هرابرد ي  نآرق  زا  یتایآ  سپس 

: دندومرف هلمج  زا  .دندرک  ینعم  مالسلا  مهیلع  دمحم  لآ  نانمشد  هب  ار  اهنآ  دندرک و  توالت  منهج  لها  هرابرد ي  مه  یتایآ 

یم نانآ  تاقالم  هب  مالـس  اب  هکئالم  و  دنوش ، یم  تشهب  دراو  نما  لاح  رد  یتمالـس و  اب  هک  دنا  یناسک  ناشیا  ناتـسود  هک  دینادب 
: دنیوگ یم  دنیآ و 

«. َنیِدلاخ اهُولُخْداَف  ُْمْتبِط ، ْمُکیَلَع ، ٌمالَس  »

«. دیوش تشهب  لخاد  هشیمه  يارب  سپ  دیدش ، هزیکاپ  امش ، رب  مالس  »

: دندومرف تفرگ و  رارق  ترضح  دیکأت  دروم  شخب  نیا  رد  رگید  یناسل  اب  هک  دوب  يرگید  هلئسم ي  تماما ، لسن 

ردپ نم  هک  دینادب  .دنتـسه  وا  نادنزرف  وا  زا  دـعب  ناماما  و  تسا ، نم  زا  دـعب  یـصو  ماما و  یلع  مربمایپ و  نم  هک  دـینادب  مدرم ، يا 
.دنیآ یم  دوجو  هب  وا  بلص  زا  اهنآ  منانآ و 

يدهم ترضح 

ًالـصفم دـندومرف و  هادـف  انحاورا  يدـهملا  نسحلا  نب  هجح  مظعالا  هَّللا  هیقب  ترـضح  هرابرد ي  یـساسا  یبلاـطم  متـشه  شخب  رد 
نایناهج هب  ار  هجرف  هَّللا  لجع  نامز  ماما  تسد  هب  داد  لدع و  زا  رپ  يا  هدنیآ  دندرک و  حرطم  ار  شترضح  صاخ  نوؤش  فاصوا و 

: دندومرف هک  دوب  زیگنا  بجعت  رایسب  دندوب  مالسا  هار  زاغآ  رد  هک  یتیعمج  يارب  ترضح  دنلب  نانخس  .دنداد  هدژم 

زا مئاق  يدهم  ناماما ، ِنیرخآ  هک  دینادب 
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ره رب  بلاغ  تسوا  اهنآ ، هدـننک ي  مدـهنم  اه و  هعلق  حـتاف  تسوا  نیملاظ ، زا  هدـنریگ  ماقتنا  تسوا  نایدا ، رب  بلاغ  تسوا  .تسام 
.نانآ هدننک ي  تیاده  كرش و  لها  زا  يا  هلیبق 

.ادخ نید  هدنهد ي  يرای  تسوا  .ادخ  ءایلوا  زا  ینوخ  ره  ماقتنا  هدنریگ ي  تسوا  هک  دینادب 

ردقب ار  یتلاهج  بحاص  ره  شلـضف و  ردقب  ار  یتلیـضف  بحاص  ره  هک  تسوا  .قیمع  ییایرد  زا  هدننک  هدافتـسا  تسوا  هک  دـینادب 
.یمهف ره  هب  هدنراد  هطاحا  یملع و  ره  ثراو  تسوا  .دنوادخ  هدش ي  رایتخا  هدش و  باختنا  تسوا  .دهد  یم  هناشن  شلهج 

اهراک هک  تسوا  .ناینب  مکحم  هتفای ي  تیاده  تسوا  .یهلا  تایآ  هدـنرب ي  الاب  و  شراگدرورپ ، زا  هدـنهد  ربخ  تسوا  هک  دـینادب 
.تسا هدش  هدرپس  وا  هب 

تـسین یقح  چیه  .تسین  یتجح  وا  زا  دعب  دنام و  یم  یقاب  تجح  ناونع  هب  هک  تسوا  دـنا ، هداد  تراشب  وا  هب  ناینیـشیپ  هک  تسوا 
.وا دزن  رگم  تسین  يرون  چیه  و  وا ، هارمه  رگم 

وا هدننک ي  مکح  نیمز و  رد  ادخ  یلو  تسوا  .دوش  یمن  کمک  وا  دـض  رب  یـسک  تسین و  وا  رب  یبلاغ  هک  تسا  یـسک  وا  دـینادب 
.شراکشآ ناهن و  رب  وا  نیما  شقلخ و  نیب 

ریدغ اب  يرادافو  نامیپ 

: دندومرف نایب  نینچ  ار  نآ  هناوتشپ ي  شزرا و  دندرک و  حرطم  ار  تعیب  هلئسم ي  مهن  شخب  رد 

اب نداد  تسد  هب  نم  زا  دعب  و  وا ، هب  رارقا  وا و  اب  تعیب  ناونع  هب  نم  اب  نداد  تسد  هب  ار  امـش  ما  هباطخ  نایاپ  زا  دعب  نم  هک  دـینادب 
امش زا  وا  يارب  دنوادخ  بناج  زا  نم  و  تسا ، هدرک  تعیب  نم  اب  یلع  ما و  هدرک  تعیب  ادخ  اب  نم  هک  دینادب  .مناوخ  یم  ارف  وا  دوخ 

.مریگ یم  تعیب 

دانتسا نآرق  هب  هراب  نیا  رد 
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: دندومرف دندرک و 

: دیامرف یم  دنوادخ 

َهَّللا ُهیَلَع  َدَـهاع  اـِمب  یفْوَأ  ْنَم  َو  ِهِسْفَن ، یلَع  ُثُْکنی  اـمَّنِاَف  َثَکَن  ْنَمَف  ْمِهیِدـیَا ، َقْوَـف  ِهَّللا  ُدـی  َهَّللا ، َنوُعیاـبی  اـمَّنِا  َکـَنوُعیابی  َنیذَّلا  َّنِا 
(. 1 : ) ًامیظَع ًارْجَا  ِهیتْؤیَسَف 

.تسا نانآ  تسد  يور  رب  دنوادخ  تسد  دننک ، یم  تعیب  ادخ  اب  عقاو  رد  دننک  یم  تعیب  وت  اب  هک  یناسک 

وا هب  دنوادخ  دشاب  رادافو  هتسب  دهع  ادخ  اب  هچنآ  هب  سک  ره  و  تسوا ، دوخ  ررـض  رب  نتـسکش  نیا  دنکـشب  ار  تعیب  سک  ره  سپ 
.درک دهاوخ  تیانع  یمیظع  رجا 

تسا هنادواج  یهلا  ماکحا 

: دوب یتدیقع  مهم  هیاپ ي  دنچ  ِنایب  دوصقم  هک  دنتفگ  نخس  یهلا  ماکحا  هرابرد ي  ترضح  شخب ، نیمهد  رد 

: دندومرف هک  تالکشم  رد  نیملسم  هدنیآ ي  ینیب  شیپ  یکی 

.دنک یم  نایب  امش  يارب  تسا و  امش  رایتخا  بحاص  یلع  دیدرک ، شومارف  ای  دیدومن  یهاتوک  تشذگ و  امـش  رب  یلیوط  نامز  رگا 
هک نانآ  وا و  .میوا  زا  نم  تسا و  نم  زا  وا  .تسا  هدومن  بوصنم  ار  وا  شقلخ  رب  نیما  ناونع  هب  نم  زا  دعب  لجوزع  دـنوادخ  هک  وا 

.دننک یم  نایب  امش  يارب  دیناد  یمن  ار  هچنآ  دنهد و  یم  ربخ  امش  هب  دینک  لاؤس  هچنآ  زا  دننم  لسن  زا 

*****

هیآ ي 10. حتف : هروس ي  (. 1)

-----

: دندومرف نایب  دنلب  یتارابع  اب  ار  دبا  ات  یهلا  ماکحا  ندوب  تباث  هلئسم ي  سپس 

ما و هتـشگن  رب  اهنآ  زا  زگره  مدومن ، یهن  نآ  زا  ار  امـش  هک  یمارح  ره  مدرک و  ییاـمنهار  نادـب  ار  امـش  هک  یلـالح  ره  مدرم ، يا 
رییغت دینکن و  لیدبت  ار  نآ  و  دینک ، شرافـس  رگیدکی  هب  دـینک و  ظفح  ار  نآ  دیـشاب و  هتـشاد  دای  هب  ار  بلطم  نیا  .ما  هدادـن  رییغت 

.دیهدن

هراب نیا  رد  هک  دمآ  یم  شیپ  نیملسم  يارب  هدنیآ  رد  هک  دوب  يدیدج  لئاسم  رگید  هتکن ي 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 646 

http://www.ghaemiyeh.com


: دندومرف

نینمؤملاریما هرابرد ي  لجوزع  دنوادخ  فرط  زا  هچنآ  دینک  لوبق  هکنیا  رب  مهدب  تسد  امـش  اب  مریگب و  تعیب  امـش  زا  هک  مرومأم 
، دوب دهاوخ  اپ  هب  اهنآ  رد  طقف  هک  تسا  یتماما  عوضوم ) نآ  و  ، ) دنیوا نم و  لسن  زا  نانآ  هک  ما  هدروآ  وا  زا  دعب  نانیشناج  یلع و 

.دنک تاقالم  ار  ردق  اضق و  ِرِّبدم  يادخ  هک  يزور  ات  تسا  يدهم  ناشیا  رخآ  و 

: دندومرف دندرک و  مالعا  ریدغ  مایپ  غیلبت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیرتالاب  هکنیا  رگید 

هب نم  فرط  زا  ار  وا  دیناسرب و  دنتـسین  رـضاح  هک  یناسک  هب  ار  نآ  دیمهفب و  ارم  نخـس  هک  تسنآ  فورعم  هب  رما  نیرتالاب  دـینادب 
هب رما  چـیه  و  تسا ، نم  دزن  زا  لجوزع و  دـنوادخ  بناج  زا  يروتـسد  نیا  هک  ارچ  دـیئامن ، یهن  شتفلاـخم  زا  دـینک و  رما  شلوبق 

.موصعم ماما  اب  رگم  دوش  یمن  يرکنم  زا  یهن  فورعم و 

دینک تعیب  ماما  هدزاود  اب 

: دش ماجنا  يزاس  هنیمز  ود  فده  نیا  يارب  .دش  ماجنا  یناسل  ِتعیب  هباطخ  هلحرم ي  نیرخآ  رد 

: دندومرف دنتفرگ ، رارقا  نانآ  زا  ینابز  تروص  هب  تسد  اب  تعیب  زا  لبق  هکنیا  هرابرد ي  .دوب  یناسل  تعیب  نیا  تلع  نایب  یکی 

زا هک  تسا  هدرک  رومأم  ارم  مراگدرورپ  و  دیهد ، تسد  نم  اب  نامز  کی  رد  تسد و  کی  اب  هک  دیتسه  نآ  زا  شیب  امـش  مدرم ، يا 
، دنیوا نم و  لسن  زا  دنیآ و  یم  وا  زا  دعب  هک  یناماما  نینمؤملاریما و  یلع  يارب  مدومن  دقعنم  هچنآ  هرابرد ي  مریگب  رارقا  امش  نابز 

.دنیوا بلص  زا  نم  نادنزرف  هک  مدنامهف  امش  هب  هکنانچ 

دندرک و یم  رارقا  نآ  هب  مدرم  همه ي  تسیاب  یم  هک  دوب  تعیب  ياوتحم  زا  یکاح  تارابع  نییعت  يرگید 
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نآ داقتعا  کی  رس  رب  هکلب  دوبن  رذگ  دوز  تقوم و  هلئسم ي  کی  رـس  رب  تعیب  نیا  هک  اجنآ  زا  .دش  یم  باسح  مه  تسد  اب  تعیب 
رارکت ًانیع  ار  اهنآ  دنتـساوخ  مدرم  زا  دندرک و  يراج  كرابم  ناسل  رب  ار  یلـصفم  تارابع  ترـضح  اذل  دوب ، تیدبا  يادـنلب  هب  مه 

.دننک

: دندومرف نیرضاح  هب  باطخ  اذل 

: دیئوگب نینچ  یگمه  سپ 

ام هب  تدوخ  ام و  راگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  هرابرد ي  میروآ  یم  دورف  میلست  رس  میتسه و  یضار  مینک و  یم  تعاطا  میدینش و  ام  »
.دنیآ یم  ایند  هب  وا  بلص  زا  هک  یناماما  نینمؤملاریما و  یلع  نامماما  ِتماما  رما  هرابرد ي  يدناسر ،

میریم و یم  نآ  اب  میا و  هدنز  هدیقع  نیا  رب  .مینک  یم  تعیب  وت  اب  نامناتسد  اب  نامنابز و  اب  نامناج و  اب  نامیاهبلق و  اب  بلطم  نیا  رب 
هب دـیدرت  میئامن و  یمن  راکنا  مینک و  یمن  کش  مینک و  یمن  لیدـبت  داد و  میهاوخن  رییغت  .میوش  یم  روشحم  نآ  اـب  تماـیق ) زور  )

.مینکش یمن  ار  نامیپ  میدرگ و  یمن  رب  لوق  نیا  زا  میهد و  یمن  هار  لد 

، دنیوا نادنزرف  وت و  لسن  زا  وا  زا  دعب  یتفگ  هک  یناماما  نینمؤملاریما و  یلع  هرابرد ي  يدومن  تحیصن  یهلا  هظعوم ي  هب  ار  ام  وت 
.تسا هدومن  بوصنم  ود  نآ  زا  دعب  دنوادخ  هک  نانآ  نیسح و  نسح و  ینعی 

تسناوت سک  ره  .نامیاهتسد  نامریامض و  نامیاهنابز و  نامیاهناج و  نامیاهبلق و  زا  دش ، هتفرگ  ام  زا  نامیپ  دهع و  نانآ  يارب  سپ 
زا هراـب ) نـیا  رد   ) دـنوادخ میتـسین و  دـهع  نـیا  رییغت  یپ  رد  زگره  .دـنک  یم  رارقا  شناـبز  اـب  هـنرگ  دـیامن و  یم  تـعیب  تـسد  اـب 

.دنیبن ینوگرگد  نامیاهسفن 

ناملیماف نامنادنزرف و  زا  رود  کیدزن و  هب  وت  لوق  زا  ار  بلاطم  نیا  ام 
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« .یتسه دهاش  ام  رارقا  نیا  رب  زین  وت  دنک و  یم  تیافک  ندوب  دهاش  رد  دنوادخ  .میریگ  یم  دهاش  نآ  رب  ار  ادخ  و  میناسر ، یم 

ات دندرک  صخـشم  ار  نآ  تارابع  دندومرف و  اقلا  نانآ  هب  دـننک  رارکت  مدرم  تسیاب  یم  هک  ار  یمالک  نیع  ترـضح ، هک  تسادـیپ 
رس رب  دنهد و  مازتلا  دهاوخ  یم  نانآ  زا  ترضح  هک  يدحاو  بلطم  هب  همه  هکلب  دنکن ، رارقا  دوخ  يارب  یصاخ  لکـش  هب  سک  ره 

.دش هتفرگ  یمومع  تعیب  ربنم  زارف  نامه  زا  هلیسونیدب  دندرک و  یم  رارکت  ار  نآ  هلمج ، ره  زا  سپ  زین  مدرم  .دنیامن  تعیب  نآ 

يارب يا  هفیلخ  دوخ  صقان  باختنا  اب  مدرم  دادـن  هزاـجا  هک  دنـشاب  رازگـساپس  یتمعن  نینچ  رب  ار  ادـخ  دنتـساوخ  مدرم  زا  نینچمه 
.دومرف مازلا  رشب  هب  ار  نآ  هجیتن ي  دومن و  يریگ  میمصت  هراب  نیا  رد  ًامیقتسم  یهلا  تاذ  هکلب  دننیزگرب ، دوخ 

اب و  دوب ، ترضح  نآ  رماوا  نیرکنم  رب  نیرفن  شنانخـس و  هب  ناگدننک  رارقا  يارب  اعد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ییاه  تاملک ن 
.تفای نایاپ  ترضح  هباطخ ي  دنوادخ  دمح 

ریدغ رد  هزور  هس  مسارم 

تیالو ریدغ و  تینهت  کیربت و 

: هک دش  دنلب  مدرم  يادص  هبطخ ، مامتا  زا  سپ 

«. مینک یم  تعاطا  نامتسد  نابز و  ناج و  بلق و  اب  لوسر  ادخ و  نامرف  قبط  میدینش و  يرآ ، »

تـسد ناشیا  اب  دنتفرگ و  یم  تقبـس  تعیب  يارب  دندرک و  ماحدزا  امهلآ  امهیلع و  هَّللا  تاولـص  نینمؤملاریما  ربمایپ و  يوس  هب  دـعب 
عامتجا نآ  هب  يدـننام  یب  تهبا  هوکـش و  تساخ ، یمرب  تیعمج  زا  هک  یفعـش  ياهدایرف  تاـساسحا و  زاربا  نیا  .دـنداد  یم  تعیب 

.دیشخب یم  گرزب 

: دومرف یم  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  لاح  نیا  رد 

«. َنیَملاْعلا ِعیمَج  یلَع  انَلَّضَف  يذَّلا  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  »

کی چیه  رد  هک  یهجوت  لباق  هتکن ي 
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هک تسا  نیا  میرادـن ، غارـس  هکم - حـتف  یتح  اهتبـسانم و  ریاس  هچ  اهگنج و  رد  هچ  هلآ -  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  ياه  يزوریپ  زا 
: دندومرف ریدغ  زور  رد  ترضح 

نیا و  تسا ؛» هداد  صاـصتخا  تماـما  هب  ار  متیب  لـها  تّوبن و  هب  ارم  دـنوادخ  اریز  دـیئوگب ! تینهت  نم  هب  دـیئوگب ! کـیربت  نم  هب  »
.دوب قافن  رفک و  ياهرگنس  لماک  نتسکش  مه  رد  گرزب و  حتف  هناشن ي 

رارکت ار  ریدغ  هصالخ ي  نیا  دنک و  شدرگ  مدرم  نیب  ات  دـنداد  روتـسد  دوخ  يدانم  هب  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رگید  يوس  زا 
: دنک

«، َُهلَذَخ ْنَم  ْلُذْخا  ُهَرَصَن َو  ْنَم  ْرُْصنا  ُهاداع َو  ْنَم  ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاو  َّمُهَّللَا  ُهالْوَم ، ِیلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  »

.ددنب شقن  اهلد  رب  تیالو  يدبا  يولبات  ناونع  هب  ریدغ  رد  ات 

ج 21 ص 387. راونالاراحب : (. 1)

ص 57. دیفم : خیش  یلاما 

نادرم تعیب 

هک اجنآ  تفرگ ، مهاوخ  تعیب  امـش  زا  ینارنخـس  نایاپ  زا  سپ  هک  دندوب  هداد  هدـعو  ینارنخـس  نمـض  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 
: دندومرف

اب نداد  تسد  هب  نم  زا  دعب  و  وا ، هب  رارقا  وا و  اب  تعیب  ناونع  هب  نم  اب  نداد  تسد  هب  ار  امـش  ما  هباطخ  نایاپ  زا  دعب  نم  هک  دـینادب 
امش زا  وا  يارب  دنوادخ  بناج  زا  نم  و  تسا ، هدرک  تعیب  نم  اب  یلع  ما و  هدرک  تعیب  ادخ  اب  نم  هک  دینادب  .مناوخ  یم  ارف  وا  دوخ 

.مریگ یم  تعیب 

ینارنخـس نمـض  نآ  ياوتحم  و  دوب ، مالـسلا  مهیلع  موصعم  ماما  هدزاود  تیالو  هب  يراداـفو  ناـمیپ  مازتلا و  ياـنعم  هب  ریدـغ  تعیب 
.دندوب هدرک  رارقا  نآ  هب  یناسل  تروص  هب  مدرم  و  دوب ، هدش  نییعت  ترضح 

و دوش ، رت  مکحم  هلئسم  تیمسر  هکنآ  يارب 
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زا سپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  دـنهد ، ماـجنا  يا  هدـش  يزیر  هماـنرب  مظنم و  روط  هب  ار  تعیب  مسارم  دـنناوتب  هوبنا  تیعمج  نآ 
و دندومرف ، سولج  نآ  رد  دنداد و  رارق  دوخ  صوصخم  ار  اه  همیخ  زا  یکی  .دوش  اپ  رب  همیخ  ود  ات  دـنداد  روتـسد  ینارنخـس  نایاپ 

.دنوش عمج  مدرم  ات  دندرک  رما  و  دیامن ، سولج  رگید  همیخ ي  رد  ات  دنداد  روتسد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب 

*****

ج 37 ص 166 و 127. ج 28 ص 90 ، ج 21 ص 387 ، راونألاراحب : (. 1)

ج 1 ص 58 و 271 و 274. ریدغلا :

3 ص 42 و 60 و 65 و 134 و 136 و 194 و 195 و 203 و 205. ج 15 : ملاوع :

-----

دنداد و یم  تعیب  تسد  ترضح  نآ  اب  دنتفای و  یم  روضح  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  همیخ ي  رد  هتـسد  هتـسد  مدرم  نآ  زا  سپ 
هفیلخ ي ماما و  ناونع  هب  دندش و  یم  رضاح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  صوصخم  همیخ ي  رد  سپـس  .دنتفگ  یم  تینهت  کیربت و 

یم مالـس  وا  رب  نینمؤملاریما »  » ناونع هب  و  دنتـسب ، یم  يرادافو  نامیپ  دـنداد و  یم  تعیب  تسد  ترـضح  نآ  اـب  ناـشربمایپ  زا  دـعب 
.دنتفگ یم  کیربت  ار  الاو  ماقم  نیا  و  دندرک ،

همه هک  دوب  هدش  باسح  نانچ  همانرب  و  دنتـشاد ، تماقا  ریدغ  رد  ترـضح  ار  تدـم  نیا  و  تشاد ، همادا  زور  هس  ات  تعیب  همانرب ي 
.دندرک تکرش  نآ  رد  مدرم  ي 

زا شیپ  دنتـسکش و  ار  نآ  همه  زا  رتدوز  هک  دندوب  ییاه  نامه  دـندومن  تعیب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  ریدـغ  رد  هک  یناسک  زا 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  يور  رد  ور  يرگید  زا  سپ  یکی  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  دنتشاذگ و  اپ  ریز  ار  دوخ  نامیپ  همه 

.دنداتسیا

رمع هکنیا  بلاج 
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: دنار یم  نابز  رب  ار  تاملک  نیا  تعیب  زا  دعب 

ینمؤم نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  نونکا  نسحلاابا ، يا  تلاح  هب  اشوخ  بلاط ، یبا  رسپ  يا  داب  تیاراوگ  داب ، تیارب  راختفا  »
«! يا هدش 

یم تعیب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  ارچ  نوچ و  نودب  مدرم  همه ي  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ  رما  زا  سپ  هکنیا  رت  بلاج  نآ  زا 
: دنتفگ رمع  رکبوبا و  یلو  دندرک ،

: ینعی  ) شلوسر فرط  زا  ای  تسا  دنوادخ  فرط  زا  رما  نیا  ایآ 

؟) ییوگ یم  دوخ  بناج  زا 

: دومرف ترضح 

.تسا شلوسر  ادخ و  فرط  زا 

: دومرف زین  و   » دوش یم  دنوادخ  رما  نودب  یگرزب  هلئسم ي  نینچ  ایآ 

« .تسا نینمؤملاریما  یلع  هک  شلوسر  ادخ و  فرط  زا  تسا  قح  يرآ  »

نانز تعیب 

هب دـننک و  مالـس  نینمؤملاریما »  » ناوـنع هب  دـننک و  تعیب  ترـضح  نآ  اـب  مه  ناـنز  اـت  دـنداد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
.دنتشاد دکؤم  شیوخ  نارسمه  هرابرد ي  ار  روتسد  نیا  و  دنیوگب ، تینهت  کیربت و  شترضح 

هک يروطب  دندز  نآ  يور  رب  يا  هدرپ  دندروآ و  یبآ  فرظ  ترـضح  روتـسد  هب  دندوب - مرحمان  نانز  رثکا  نوچ  روظنم - نیا  يارب 
بآ رد  ار  دوخ  تسد  رگید  يوس  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دـنداد و  یم  رارق  بآ  رد  ار  دوـخ  ِتسد  هدرپ  يوـس  نآ  رد  ناـنز 

.تفرگ ماجنا  ترضح  نآ  اب  مه  نانز  تعیب  تروص  نیدب  تشاذگ و  یم 

نارسمه هیلک ي  نینچمه  .دندوب  ریدغ  رد  نیرضاح  زا  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  مالـسا  گرزب  يوناب  هک  دوش  یم  روآدای 
نآ رد  سیمع  تنب  ءامسا  هزمح و  ترـضح  رتخد  همطاف  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  رهاوخ  یناه  ما  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربمایپ 

.دنتشاد روضح  مسارم 

« باحس  » همامع

تیمها .دوب  وا  رس  رب  همامع  نتـسب  ناشمـسارم  زا  یکی  دننک  مالعا  یموق  رب  ار  یگرزب  صخـش  تسایر  دنتـساوخ  یم  هاگره  برع 
.دوب وا  رب  دامتعا  يانعم  هب  نیا  ددنبب و  یسک  رس  رب  ار  دوخ  همامع ي  یگرزب  صخش  هک  دش  یم  رتشیب  هاگنآ  همانرب  نیا 
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*****

ج 21 ص 388. راونالاراحب : (. 1)

3 ص 309. ملاوع ج 15 :

ج 1 ص 291. ریدغلا : (. 2)

3 ص 199. ج 15 : ملاوع :

ج 2 ص 219 ح 102. هادهلا : تابثا 

-----

نینمؤملاریما رـس  رب  راختفا  جات  ناونع  هب  تشاد ، مان  باحـس »  » هک ار  دوخ  هماـمع ي  ریدـغ  مسارم  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ 
: دندومرف دنداد و  رارق  ترضح  نآ  شود  رب  ار  همامع  ياهتنا  دنتسب و  مالسلا  هیلع 

: دنیامرف یم  نینچ  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا .» برع  جات  همامع  »

رد ربمایپ 
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: دندومرف دنتخیوآ و  مشود  رب  ار  نآ  فرط  کی  دنتسب و  مرس  رب  يا  همامع  مخ  ریدغ  زور 

«. دومن يرای  دنتشاد  رس  هب  يا  همامع  نینچ  هک  يا  هکئالم  اب  ارم  نینح ، ردب و  زور  رد  دنوادخ  »

ریدغ رعش 

، ریدـغ روشرپ  مسارم  رد  .داد  ناشن  ار  دوخ  يرعـش  تایبدا  بلاق  رد  هک  دوب  نآ  یگنهرف  هولج ي  ریدـغ  ياـه  هماـنرب  نیرتاـبیز  زا 
هجوت بلج  رایـسب  تسدربز  رعاـش  نیا  تساوخرد  هک  ارچ  دوب ، دـنوادخ  تاـیانع  زا  برع  گرزب  رعاـش  تباـث  نب  ناـسح  روضح 

.درک

: درک ضرع  ترضح  هب  وا 

ما هدورـس  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد ي  میظع  هعقاو ي  نیا  تبـسانم  هب  هک  ار  يرعـش  دیئامرف  یم  هزاجا  هَّللا ، لوسر  ای 
؟ مناوخب

: دندومرف ترضح 

.وا تکرب  دنوادخ و  مان  هب  ناوخب 

.دندیشک ندرگ  دندرک و  ماحدزا  شمالک  ندینش  يارب  مدرم  تفرگ و  رارق  يدنلب  ياج  رب  ناسح 

: تفگ وا 

«. دینک شوگ  ربمایپ  ياضما  یهاوگ و  هب  ارم  نخس  شیرق ، ناگرزب  يا  »

یم ار  نآ  همجرت ي  ناسح و  رعـش  یبرع  نتم  ًالیذ  .دنامب  ریدغ  دنـس  ناونع  هب  ات  دناوخ  دوب  هدورـس  اجنامه  هک  ار  يراعـشا  سپس 
: میروآ

*****

ج 37 ص 112 و 166 و 195. ج 21 ص 388 ، راونألاراحب : (. 1)

3 ص 41 و 98 و 144 و 201. ج 15 : ملاوع :

ص 64. بلاطلا : هیافک 

-----

ًادَّمَُحم ِیبَّنلا  َّنَأ  اوُمَْلعَت  َْملَا 
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/ ًایِدانُم َماق  َنیح  ٍّمُخ  ِحْوَد  يَدل 

ِهِّبَر ِْدنِع  ْنِم  ُلیْربِج  ُهَءاج  دَق  َو 

/ ًاِیناو ُکَت  الَف  ٌموُصْعَم  َکَّنِأب 

ْمُهُّبَر ُهَّللا  َلَْزنَأ  ام  ُمُهْغَِّلب  َو 

/ ًایِغاب َتْرَذاح  ْلَعْفَت َو  َْمل  َْتنَا  ْنِإ  َو 

ْمِهِهلِإ ْنَع  ْمُهَتْغََّلب  امَف  َکیَلَع 

/ ایِداعَْألا یَشْخَت  َْتنُک  ْنِإ  ُهََتلاسِر 

ِهِّفَک ُِعفار  َكاذ  ْذِإ  ِِهب  َماقَف 

/ ًاِیلاع ِتْوَّصلا  ُِنْلعُم  ِهیَدی  ینْمِیب 

ُمُْکنِم ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  ْمَُهل : َلاقَف 

/ ًایِسان َسَیل  ًاِظفاح  یلْوَِقل  َناک  َو 

ینَّنِا ِیلَع َو  يدَْعب  ْنِم  ُهالْوَمَف 

/ ًایِضار ِهیِرَْبلا  َنوُد  ْمَُکل  ِِهب 

ِِهلاوَف ًاِیلَع  یلاو  ْنَم  ِّبَر  ایَف 

َو
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/ ًایِداعُم ًاِیلَع  يداع  يذَِّلل  ْنُک 

ْمِهِرْصَِنل ِهیرِصان  ْرُْصناَف  ِّبَر  ای  َو 

/ ایِجایَّدلا ُولْجی  ِرْدَْبلاَک  يدُْهلا  َمامِإ 

ْمَُهل ْنُک  ِهیلِذاخ َو  ْلُذْخاَف  ِّبَر  ای  َو 

/. ًاِیفاکُم ِباسِْحلا  َمْوی  اوُفَقَو  اذِإ 

هک دوب  یلاح  رد  نیا  و  داتـسیا ، ادـن  تلاح  هب  مخ  ریدـغ  ناتخرد  رانک  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دـمحم  هک  دـیناد  یمن  ایآ 
وت رب  دنوادخ  فرط  زا  هچنآ  و  دوب ، یهاوخ  ظوفحم  وت  هک  نکم  یتسـس  رما  نیا  رد  هک  دوب  هدروآ  مایپ  دـنوادخ  فرط  زا  لیئربج 

.يا هدناسرن  ار  راگدرورپ  تلاسر  ینک  رذح  نانمشد  زا  یسرتب و  ناملاظ  زا  یناسرن و  رگا  و  ناسرب ، مدرم  هب  هدش  لزان 

: دومرف دنلب  يادص  اب  درک و  دنلب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  هک  دوب  اجنیا  رد 

نم و  تسا ، یلع  نم  زا  دعب  وا  يالوم  دنک ، یمن  شومارف  دراپس و  یم  دای  هب  ارم  نخس  متسه و  وا  يالوم  نم  هک  امش  زا  سک  ره  »
ار وا  درادـب  تسود  ار  یلع  سک  ره  اراـگدرورپ ، .متـسه  یـضار  امـش  يارب  دوـخ  نیـشناج  ناوـنع  هب  يرگید - هب  هن  وا - هـب  طـقف 

ناشترـصن رطاخ  هب  امرف  يرای  ار  وا  ناگدننک  يرای  اراگدرورپ ، .رادب  نمـشد  ار  وا  دـنک  ینمـشد  یلع  اب  سک  ره  و  رادـب ، تسود 
نک و راوخ  ار  وا  ناگدننک  راوخ  اراگدرورپ ، .دشخب  یم  ینشور  هدراهچ  بش  هام  دننام  اهیکیرات  رد  هک  ار  يا  هدننک  تیاده  ماما 

«. هدب ازج  دوخ  دنتسیا  یم  باسح  يارب  هک  تمایق  زور 

: دومرف هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ناسح ، راعشا  زا  سپ 

.دوب یهاوخ  دیؤم  سدقلا  حور  يوس  زا  ینک ، یم  عافد  ام  زا  تنابز  اب  هک  یمادام  ناسح ، يا 

ریدغ رد  لیئربج  روضح 

هک هداتفا  قافتا  یصاخ  دراوم  رد  یمدآ  تروص  هب  هکئالم  روهظ 
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دمآ و شیپ  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  ینارنخس  زا  سپ  قافتا  نیا  زین  ریدغ  رد  .تسا  هتشاد  هارمه  مدرم  تیاده  يارب  یصاخ  مایپ 
.درک مامت  ناگمه  رب  ار  تجح  رگید  راب 

: تفگ یم  دوب و  هداتسیا  مدرم  رانک  يوبشوخ  تروص و  ابیز  يدرم 

هب رفاک  زج  هک  تسب  ینامیپ  وا  يارب  و  دومن ، دّکؤم  ار  شیومع  رـسپ  راک  ردـقچ  .مدـیدن  زگره  زورما  دـننام  يزور  مسق ، ادـخ  هب 
.دنکشب ار  وا  نامیپ  هک  یسک  رب  ياو  .دنز  یمن  مه  رب  ار  نآ  شلوسر  ادخ و 

: درک ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دزن  رمع 

!؟ تفگ هچ  درم  نیا  يدینش 

: دومرف ترضح 

؟ یتخانش ار  وا  ایآ 

: تفگ

.هن

: دومرف ترضح 

رازیب وت  زا  نانمؤم  هکئالم و  لوسر و  ادخ و  ینک  نینچ  رگا  هک  ینکشن ، ار  نامیپ  نیا  شاب  بظاوم  وت  .دوب  لیئربج  نیمألا  حور  وا 
! دوب دنهاوخ 

ریدغ رد  یهلا  هزجعم 

مامتا زا  يرایسب  دراوم  رد  رگا  .دوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  ینعی  مالسا ، مایپ  نیرتگرزب  دش  نایب  مدرم  يارب  ریدغ  رد  هچنآ 
خیراـت ياهلـسن  مدرم و  نآ  بولق  ناـنیمطا  اـت  تفرگ  یم  تروص  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلـص  ربماـیپ  يوس  زا  يا  هزجعم  یهلا  ياـهتجح 

.درک تبث  ریدغ  نایاپ  طخ  رب  ار  یهلا  ياضما  داد و  ناشن  هزجعم  ًامیقتسم  شربمایپ  روضح  رد  دنوادخ  ریدغ  رد  دشاب ،

*****

ج 37 ص 120 و 161. راونألاراحب : (. 1)

3 ص 85 و 136. ج 15 : ملاوع :

ج 37 ص 136 و 162 و 167. راونألاراحب : (. 2)
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3 ص 56 و 57 و 129 و 144. ج 15 : ملاوع :

ج 1 ص 193. ریدغلا :

-----

: تفگ دمآ و  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ  دزن  شباحصا  زا  رفن  هدزاود  اب  يرهف » ثراح   » موس زور  زا  تاعاس  نیرخآ  رد 

! دمحم يا 
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: مراد وت  زا  لاؤس  هس 

؟ یتفگ دوخ  شیپ  زا  ای  يا  هدروآ  تراگدرورپ  بناج  زا  ار  دوخ  يربمایپ  دنوادخ و  یگناگی  هب  تداهش  ایآ  . 1

؟ یتفگ دوخ  شیپ  زا  ای  يا  هدروآ  راگدرورپ  بناج  زا  ار  داهج  جح و  تاکز و  زامن و  ایآ  . 2

: یتفگ بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد ي  هکنیا  ایآ  . 3

 …« هالْوَم ِیلَعَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  »

؟ یتفگ دوخ  شیپ  زا  ای  دوب  راگدرورپ  بناج  زا 

: دندومرف لاؤس  هس  ره  باوج  رد  ترضح 

هزاجا نودب  و  متسه ، ادخ  مایپ  هدننک ي  نالعا  نم  و  تسا ، لیئربج  ادخ  نم و  نیب  هطـساو ي  و  تسا ، هدرک  یحو  نم  هب  دنوادخ  »
«. منک یمن  نالعا  ار  يربخ  مراگدرورپ  ي 

: تفگ ثراح 

«. تسرفب ام  رب  كاندرد  یباذع  ای  رابب  ام  رب  نامسآ  زا  یگنس  تسوت ، بناج  زا  قح و  دیوگ  یم  دمحم  هچنآ  رگا  ایادخ ، »

ار وا  اجنامه  دـش و  دراو  شزغم  زا  هک  داتـسرف  وا  رب  نامـسآ  زا  یگنـس  دـنوادخ  داتفا ، هار  هب  دـش و  مامت  ثراـح  نخـس  هک  نیمه 
.دش رارکت  ریدغ  رد  رضاح  تیعمج  ناگدید 120000  يولج  لیف  باحصا  يارجام  درک و  كاله 

.دش لزان  ( 1  …« ) ٌِعفاد َُهل  َسَیل  َنیِرفاْکِلل  ٍِعقاو ، ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس   » هیآ ي نایرج ، نیا  زا  دعب 

: دندومرف دندرک و  مدرم  هب  ور  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

؟ دیدید ایآ 

: دنتفگ

: دندومرف .يرآ 

؟ دیدینش

: دنتفگ

.يرآ
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: دندومرف مدرم  رارقا  نیا  زا  سپ 

*****

ات 3. تایآ 1  جراعم : هروس ي  (. 1)

-----

.دنک ینمشد  وا  اب  هک  یسک  رب  ياو  و  دریذپب ، ار  وا  تیالو  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 

رد دـنوش  یم  هدـنادرگ  تشهب  ياـهغاب  رد  ناوج ، ییاـه  هرهچ  اـب  نارتش  رب  راوس  تماـیق  زور  رد  هک  منیب  یم  ار  شنایعیـش  یلع و 
زا میظع  یتیاضر  اب  دنوش و  یمن  نوزحم  تسین و  نانآ  رب  یسرت  دنراد و  رس  رب  جات  هک  یلاح 
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نآ رد  هک  دنوش ، نکاس  نیملاعلا  بر  راوج  زا  سدقلا  هریظح  رد  هکنآ  ات  گرزب !! يراگتسر  تسا  نیا  و  دنتسه ، دیؤم  ادخ  يوس 
: دنیوگ یم  نانآ  هب  هکئالم  و  دوب ، دنهاوخ  یمئاد  نآ  رد  تسا و  هدامآ  دنربب  تذل  اهمشچ  هچنآ  دنهاوخب و  هچ  ره  ناشیارب 

(. 1 «. ) ِراّدلا یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص ، اِمب  ْمُکیَلَع  ٌمالَس  »

.تسا یهلا  نامرف  کی  هتفرگ و  همشچرس  یحو  عبنم  زا  ریدغ »  » هک دش  مّلسم  ناگمه  رب  هزجعم ، نیا  اب 

نامگ هب  دننک و  یم  رکف  يرهف  ثراح  نوچمه  هک  دش  خـیرات  لوط  زور و  نآ  ناقفانم  همه ي  يارب  فیلکت  نییعت  رگید ، يوس  زا 
یم ًاحیرـص  تسادخ  فرط  زا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تیالو  دنناد  یم  هکنآ  زا  دعب  و  دنراد ، لوبق  ار  لوسر  ادـخ و  دوخ 

: دنیوگ

رکنم دریذپن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  سک  ره  هک  درک  تباث  دنوادخ  يروف  نکـش و  نادند  خساپ  نیا  میرادن !! ار  نآ  لمحت  ام 
.تسا لوسر  ادخ و  نخس 

ریدغ مسارم  نایاپ 

اههورگ و .تسب  شقن  اهنهذ  رد  هیالولا » ماـیا   » ناونع هب  اـهزور  نآ  تفریذـپ و  ناـیاپ  ریدـغ  مسارم  زور ، هس  زا  سپ  بیترت  نیدـب 
.دندش دوخ  راید  رهش و  یهار  وا ، ِنیشناج  هب  لماک  تفرعم  ناشربمایپ و  اب  عادو  زا  سپ  مالسا ، فراعم  زا  ییایند  اب  برع ، لئابق 

.دندوب هدناسر  دوصقم  لزنم  رس  هب  ار  توبن  ناوراک  هک  یلاح  رد  دندیدرگ  هنیدم  مزاع  زین  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

هیآ ي 24. دعر : هروس ي  (. 1)

ج 41 ص 228. ج 39 ص 336 ، ج 37 ص 136 ، راونألاراحب : (. 2)

3 ص 68. ج 15 : ملاوع :

ص 109. مهملا : فشک 

ص 201. تاجردلا : رئاصب 

-----

و دیسر ، ناگمه  شوگ  هب  دیدرگ و  عیاش  تعرس  هب  دش و  رشتنم  اهرهش  رد  ریدغ » هعقاو ي   » ربخ
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ریغ دـش و  شخپ  نیچ  مور و  ناریا و  ینعی  زور  نآ  ملاع  طاقن  یـصقا  اـت  ناـناگرزاب  ناـنابراس و  نارفاـسم و  طـسوت  کـش  نودـب 
.دندش عالطا  اب  نآ  زا  مه  ناناملسم 

هنوگ نیدب  .دنام  نوصم  هناگیب  یلامتحا  تالمح  زا  و  تشاذگ ، شیامن  هب  ار  دوخ  تردق  رگید  راب  یمالسا  هعماج ي  هلیسو  نیدب 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هکنانچ  درک ؛ مامت  مدرم  رب  ار  شتجح  دنوادخ  هک  دوب 

(1 : … ) ًالاقَم ٍِلئاِقل  ًهَّجُح َو ال  ٍدَحَِال  ِریدَْغلا  َمْوی  َكَرَت  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنَا  ُتِْملَع  ام 

.تشاذگن یقاب  ینخس  یسک  يارب  يرذع و  يدحا  يارب  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هَّللا  یلص  ربمایپ 

رب ار  تیالو  مچرپ  ات  میور ، هناشن  ار  هفیقـس  ریدغ  رگنـس  زا  و  میناسرب ، اهادرف  هب  ار  نآ  مایپ  ریدغ  نرق  نیمهدزناپ  رد  هکنآ  دیما  هب 
.میناشنب ریدغ  بحاص  كرابم  نابل  رب  تیاضر  دنخبل  میراد و  زارف  رس  خیرات  يادنلب 

*****

ج 28 ص 186. راونالاراحب : (. 1)

ج 2 ص 115. هادهلا : تابثا 

ریدغ هسامح 

قح زا  عافد 

یمیکح اضر  دمحم  هدنسیون :

یگدنز .تسا  یگدنز  قح  زا  عافد  شود  رب  نامتشذگ  راب  میرذگ و  یم  ام  .تسام  شود  رب  ناشتشذگ  راب  دنرذگ و  یم  اه  هظحل 
.خیرات شود  رب  شتشذگ  راب  درذگ و  یم 

تـسویپ یکاپ  نادجو و  یناشخرد  فیلکت و  قمع  زا  یتسه ، دنب  هتخت  زا  یقیاق  دنار ، یم  قیاق  اه  هظحل  مارآ  یب  دوررـس  رب  ناسنا 
؟ دنناشن یم  زور  هچ  هب  ار  موصعم  ياقتلا  كاپ و  تسویپ  ناشخرد و  نادجو  قیمع و  فیلکت  نیا  ایآ  نونکا  .ءاقتلا  تمصع  و 

.تسا نیا  دوش  هاگآ  ای  دشاب  هاگآ  نآ  زا  دیاب  ناسنا  تسه و  هچنآ 

دبات یم  ماج  نیا  رب  دیشروخ  دننک و  زیربل  ار  نآ  ات  دنزیر  یم  ناسنا  دوجو  ماج  رد  زیرگ  هب  اپ  ياه  هظحل 
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.رپ یگدنز  غورف  زا  درادب و  نشور  یمه  ار  نآ  ناسنا  ات 

.هدنکآ اه  هظحل  نیا  زا  یگدنز  یلاعتم  قامعا  دنراشرس و  تمصع  زا  هراومه  اه  هظحل  هک  میسر  یم  اجنیا  هب  باتفآ ،،) ریسفت   ) رد
هب هک  تسا  باتفآ  نارـسفم  رب  تفای ، هار  لیدبت  نآ  نوچ  تسا و  نینچ  دشاب ، هتفاین  هار  یلیدـبت  اهنآ ، هب  لمع  قح و  میهافم  رد  ات 

رورغ و رهوج  زا  یتسارح  دننک ، تسارح  ار  قامعا  یلاعت  دنزاس و  رپس  ناج  زا  ار  اه  هظحل  تمـصع  تشادهگن  دـنزیخ و  ینابزرم 
.هسامح يولالت 

ناـهج رد  .حطـس  تکرح  تسا و  قمع  لوصو  تخانـش و  .دـشابن  دـنمجرا  نآ  قـمع  رگا  تسین  دـنمجرا  نادـنچ  یگدـنز  حـطس 
هب یناسنا  رگا  نایم  نیا  رد  شیپ و  لوصو  رد  تسا و  ماگمه  كرحت  رد  ناسنا  اـب  تعیبط  .كدـنا  لوصو  اـما  تسا  رایـسب  كرحت 

تـساجنیا زا  راوهر و  تسا  یگنخ  ار  ناسنا  تعیبط  طرـش ، نیا  رد  هک  رتدنمجرا ؛ تسا و  رتشیپ  تعیبط  زا  وا  تفای ؛ تسد  لوصو 
.رتابیز اه  ییابیز  همه  زا  دنرت و  میظع  رگید  ياه  هدیدپ  زا  هسامح ، تیونعم و  هک 

: مییوگ یم  نوچ  اه و  قمع  اهریسفت و  همه  رد  نئاک  نیرت  نیتسار  ینعی  قح ، مییوگ  یم  هک  یتقو 

.تسه هچنآ  تسا  نیا  هسامح ، صخشت  تیونعم و  رولبت  ینعی  قح ، زا  عافد 

دعب نآ  نب و  یب  ناشیلاعت  تسا و  هتخانـشان  ناشجرا  مراهچ ، دـعب  هب  هجوت  نودـب  هک  تسا  يدـعب  هس  هساـمح ، خـیرات و  ناـسنا و 
.نآ فرژ  عیسو و  يانعم  هب  تسا  قح  مراهچ ،

: ینعی مینک  هجوت  تسا  هدش  هتشاذگ  اه  هظحل  شود  رب  هک  يراب  هب  اجنیا  رد  نوچ  و 

صخشت هطبار ، قمع  نامز و  تاذ  رد  مه  شیوخ و  یتسه  رد  مه  تماقتسا ، ینعی  میسرب ، باتفآ  ریسفت  هب  فیلکت و 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 663 

http://www.ghaemiyeh.com


یم تساـج ، همه  تقو و  همه  زیچ و  همه  سک و  همه  زا  شیلـصا  موـهفم  رد  قـح  هک  میرگنب  نوـچ  مینک و  یم  سمل  ار  هساـمح 
هرخـص و ریـسفت و  زور و  نخـس و  هدـیپس و  نایـصع و  ملق و  لد و  باتفآ و  لالدتـسا و  هوک و  باتک و  ایرد و  ناس  هچ  هک  میرگن 

.دنناسکی ( 1  ) صخشتم هسامح  رولبتم و  تیونعم  نارادلعشم  یتسه  زرم  رد  مادقا  رهظ و  هدیقع و 

رگا هک  تساـجنیا  زا  تسا و  قح  هب  هس  ره  نیا  نیتـسار  ماوق  تساـه و  هظحل  تعیبـط و  ناـسنا و  هب  قلعتم  شیوخ ، تینیع  رد  قح 
هدیپس راو و  لولم  اهباتفآ  شوج و  كدنا  اهراس  همـشچ  کیرات و  اه  نوماه  دیلپ و  نامز  ددرگیم و  ردک  تعیبط  دـش ، لامیاپ  قح 

.بذاک اه 

: دنا هتفگ  یلع ، تفالخ  قح  تسا  هلوقم  نیا  زا  نوچ  و 

دندش زیچ  یب  هرابکی  اه ، لاس  کشخ  نوچ  نانچ  اه  يدابآ  دنداتفا و  يراک  منادن  هب  نامدرم  دش ، بلس  یلع  زا  تفالخ  قح  نوچ 
، ناوارف تشگ و  اراکشآ  دنداهن و  ندیـشک » ياو   » هب رـس  بصَخ  تمعن و  نداتفا  ورف  زا  اه  هاگارچ  اه و  ياج  راهب  دندیکـشخ و  و 

(. 2  ) نامدرم ياه  تسد  درک » دب   » هب اهرهش  اه و  تشد  رد  یهابت 

یم رادومن  زور  بش و  ياهزرم  رد  قافآ  رد  دیـشروخ  هعـشا  ساکعنا  نوچ  قح ، يایحا  هار  رد  تمواقم  باتزاب  هک  تساجنیا  زا  و 
: دوش یم  دنلب  هرّعم )  ) بیدا گناب  دنامیم و  رادیاپ  یتیگ  تاذ  رد  ددرگ و 

نادهاش هلجن  یلع و  نیدیهشلا  ءامد  نم  رهدلا  یلع  و 

ناقفش هتایلوا  یف  نارجف و  لیللا  رخاوا  یف  امهف 

نامحرلا یلا  ًایدعتسم  رشحلا  ؤیجیل  هصیمق  یفاتبث 

: تسا هتفرگ  گنر  شدنزرف  یلع و  نوخ  اب  راگزور  راگزور ،

نیمه و  قفش …  رجف و 
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! تمایق ات  ات …  تسا  ناس 

هتفریذپ ار  قح  نوخ و  گنر  ار  گنر  نیمه  زین  خیرات  یگدـنز و  ياه  هدـیدپ  تسا ، ریزگان  يریذـپ  گنر  نیا  زا  راگزور ، رگا  و 
.ماوقا ياهشبنج  خیرات و  هدنز  داعبا  دیواج  تبث  تسا و  نیتسار  شروش  ره  هتشارفا  شف  رد  گنر  نیا  تسا ، نینچ  نوچ  دنا و 

، ضبان راگزور  مادنا  تفه  رد  ذفان و  یتیگ  رهوگ  رد  نینوخ و  تسا و  لایس  هنوگ  نیمه  هسامح  نیا  نینچ و  تسا و  نینچ  نیا ، و 
وا تموکح  هک  اریز  یلع  قح  ناـنز  دـشاب ، تقو  همه  اـج و  همه  رد  زیچ  همه  سک و  همه  قح  رگنـس  یقح ، هک  اـجنآ  رد  هژیو  هب 

یقح نینچ  نوچ  قح و  اب  یگدنز  تانئاک  همه  جزم  یگدنز و  تانئاک  همه  هب  دوب  قح  لاصیا  يارب  دمحم  تموکح  دادـتما  ینعی 
.دندرگ یم  مودصم  یگدنز  تانئاک  همه  دوش ، هتشه  اپ  ریز 

.نآ داعبا  دودح و  ینابزرم  قح و  زا  عافد  تسا ، ینابزرم  عافد و  هصرع  هسامح ، هصرع  نیرتمیظع  سپ 

باتفآ هک  تساجنآ  تیعقاو ، نیا  يرظن )  ) جوا طاقن  تسا و  ینابزرم  تشادـهگن و  نیمه  رد  قح  اب  هساـمح ، خـیرات  ناـسنا  دـنویپ 
رارق اه  هدوت  ضرعم  رد  دنروآیم و  درگ  ندناسانش  نیا  رد  ار  ثیراوم  لصاح  دننک و  یم  عولط  عافد  هسامح و  نیا  ندناسانش  ياه 

: نانوچ هدرک ، زارفرب  نینوخ  یشفرد  و  ریدغلا ) : ) نانوچ شودرب ، یلعشم  اب  دنفاکـش ، یم  هار  يزاس ، تیعقاو  نورد  رد  دنهد و  یم 
(. هلیضفلا ءادهش  )

ار ثیراوم  لصاح  دـنک و  یم  عولط  عافد  هسامح و  نیا  ندناسانـش  ياهباتفآ  هک  تساجنآ  تیعقاو ، نیا  یملع )  ) جوا طاقن  هکنانچ 
بیذهت هعماج و  حیحـصت  نامز و  ریهطت  يارب  دنروآ و  یم  رب  ياه  هدوت  ضرعم  رد  دنهد و  یم  ناشن  لمع ، اب  ندناسانـش ، نیا  رد 

يربهر

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 665 

http://www.ghaemiyeh.com


(3  … ) یبنلا تیب  دنواسپ  دننام  غلب ، ام  غلب  ولو  دنزیخیم ، اپ  هب  سدقم  مشخ  داجیا  و 

ياقتلم نیا  مینک و  یم  ریبعت  دـیواج ) هساـمح   ) هب نآ ، زا  هک  دوب  دـهاوخ  ناـمه  تخیمآ ، مه  رد  جوا  هطقن  ود  نیا  هک  یماـگنه  و 
همه دوبن ، نیمه  رگا  هک  قح ، تیویح  زا  تسا  هدوب  یلاـثم  و  تسا ، هدوـب  ناـسنا  میظع  هاگـسفنت  خـیرات ، زا  ياـهلقره  رد  یـسامح 
ماما میلاعت  ناوت  یم  میروایب ، لاـثم  اـقتلا ، نیا  يارب  میهاوخب  اـه  هتـشذگ  زا  رگا  .قحاـن  دوب  ینئاـک  رادرم و  دوب و  يرکیپ  یگدـنز 

رد ار  بنیز  ترضح  هدنک  درخ  ینارنخـس  ای  هفوک ، هسانک  رد  رادرـس  رب  دیز  نینوخ  رکیپ  هارمه  دروآ  رظن  رد  ار  هفیحـص )  ) داجس
.سلجم نامه  رد  الط  تشط  رد  نیسح  ماما  رهطم  رس  هارمه  دیزی ، سلجم 

رد دش  نامیاپ  ناسنا  ینهذ  ای  ینیع  تسیز  ورملق  رد  رگا  تسا و  يراس  تعیبط  ناسنا و  رد  لایـس  دـحاو  کی  نانوچ  قح ، نوچ  و 
.تسوا اب  اه  يدنمجرا  همه  دزیخیم ، اپ  اب  قح  يرای  هب  هک  یسک  ماگنه ، نیا  رد  درمژپ  یم  زین  تعیبط 

.نامژپ تعیبط  هن  دشاب و  لیلد  ناسنا  هن  ات  تسا  هتساخ  رب  وا  تسا ، هتساخرب  تعیبط  ناسنا و  زا  عافد  يارب  وا 

زا يریگرب  ار  هرذ  کی  رگا  ملاع ، هناگی )  ) ینادـحو نئاـک  رد  تقیقح  رد  تسوا و  یقیقح  راـهب  هساـمح و  شفرد  یتسار ، هب  سپ 
اقتلا و تمـصع و  هلوقم  دشاب و  میظع  يدحاو  دـنریگرب ، شیوخ  ياج  زا  ار  هچنآ  رگا  هژیو  هب  ياپارـس  ملاع  همه  دـبای  للخ  ياج 

دنوادـخ هک  دـشاب  نانچ  ینعی  نامز ، خـیرات و  یتیگ و  تاـنئاک  همه  رد  نایرـس  تبـسن  هب  یگدرتسگ ، قمع و  هساـمح و  تاـیح و 
رد ار  قح  تایح 
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: تسا هدومرف  ربمایپ  هعیش  تنس و  ناثدحم  لقن  هب  انب  هکنانچ  دشاب ، هداد  زکرمت  وا  دوجو 

.تسا یلع  اب  قح  و  .تسا -  قح  اب  یلع  یلع  عم  قحلا  و  قحلا -  عم  یلع  - 

رس ندرک ، نیشن  هناخ  نرق  عبر  کی  ار  یلع  ندیناشون ، نارکوش  طارقـس  هب  ندرک ، هرا  تخرد  اب  ار  ربمایپ  يایرکز  هرکیپ  نیاربانب ،
هنایزات وا  نابل  رب  الط  تشط  رد  نداهن و  رونت  نادـغارچ  رد  ندـینادرگ و  اه  ناـبایب  اهرهـش و  رد  ندرک و  اـه  هزینرـس  هب  ار  نیـسح 

دنک هعجارم  وا  هب  درادـن و  قح  هعماج  هک  نتفرگ  رظن  ریز  ار  قداص  ماما  هناخ  ندـینادرگ ، نوماه  هب  نوماه  ار  ربمایپ  نارتخد  ندز ،
لغ هب  ینیمزریز  ياهنادنز  رد  لاس  نیدنچ  ار  رفعج  نب  یسوم  ندرک ، ینادنز  هفوک  هریح  رد  ار  وا  سپس  دیوگ و  زاب  ار  شیاوتف  ای 

ندـینادرگ و زاب  رطف  دـیع  زامن  هب  نتفر  هار  هنایم  زا  ندرک و  ینادـنز  سخرـس  رد  ار  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ندیـشک ، ریجنز  و 
 … و ( 4  ) نتشادزاب ارماس  یماظن  ناگداپ  رد  اهلاس  ار  يرکسع  نسح  ماما  ار و  یقنلا  یلع  ماما 

خـیرات و قمع  هب  تسا  یتایانج  اهنیا  .تسین  ندرک  عیاض  ار  نت  کی  قح  ندز و  همدـص  نت  کی  هب  همه ، اهنیا  تسه ، تسه و  هک 
ءایشا و همه  تعیبط  رد  تسا  قح  ندرک  مودصم  نخس : رگید  هب  یگدنز و  تانئاک  همه  رد  قح  هنماد  تعـسو  نامز و  یگدرتسگ 

ناسنا ینهذ  ینیع و  تسیز  ياه  هنهپ  همه  رد  تسا  تایح  بآ  همشچرس  ندیناکشخ 

يرپس ریدغ  هعقاو  زا  هک  لاس  زا 1381  سپ  درذگ و  یم  مالسا  عولط  زا  هک  لاس  زا 1404  سپ  هک  تسا  نآ  شا  هجیتن  و 
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هچ هتشذگ  ياهرصع  اهلسن و  لوط  رد  مه  دنرب و  یم  رـس  هب  یهایـس  زور  يزور  هچ  هب  ناهج  مدرم  هک  میرگن  یم  (، 5  ) تسا هدش 
، دوب هدشن  ینادنز  شاهناخ  رد  هنیدم  نیا  سیئر  دوب و  هتفای  لیکـشت  ریدغ ) هنیدم   ) رگا هک  یلاح  رد  .دندیـشک  اه  هچ  دـندید و  اه 

ییاه لسن  ندش  تیبرت  ندرک و  تداع  نآرق و  ياهدایرف  شرتسگ  ربمایپ و  شور  يریگیپ  اب  تفاییم و  همادا  لیـصا  مالـسا  هب  لمع 
ریسم تفای و  یمن  ناج  هرابود  دوب  هدش  هدیبوک  مالسا  تسد  هب  هک  طلـسم  لوذرم  همه  نآ  تشگ و  یم  حیحـصت  خیرات  هار  دنچ ،

: دومرف ربمایپ  تنس  لها  دوخ  تیاور  هب  هکنانچ  داتفایم ؛ دیاب ، هک  یمیلاعت  یلاعت و  هب  ناسنا 

(. 6  ) میقتسملا قیرطلا  یلع  مکب  کلسی  ًایدهم ، ًایداه  هومتدجو  ایلع ، اهومتیلو  نا  و 

.درادب نامیقتسم  طارص  رپس  هار  یمه  هک  هتخانش  هار  تشاد  دیهاوخ  يربهر  دیراپسب ، یلع  هب  ار  یمالسا  تفالخ  رگا 

هب اجتلا  هکلب  تسین ، یـصاخشا  هب  نیهوت  یـصخش و  زا  لیلجت  (، 7  ) دـننز مد  قح  نیا  زا  یناسک  رگا  هک  تسا  نشور  ناـس  نیدـب 
.دروم عیسو  داعبا  رطاخ  هب  تسا  عافد  حیحصت و  ناربج و  يارب  تسا  تقیقح  نماد 

حرط درک  دای  هکلب  تسین ، يا  هقرف  یـصخش و  یخیرات و  يا  هلئـسم  نآ ، هرابرد  فیلات  ثحب و  و  ریدغ )  ) هرطاخ ندرک  هدـنز  سپ 
.تایح كرحت و  قافآ  یگدنز و  داعبا  رد  تیناسنا  تیلک  هب  طوبرم  يا  هلئسم  تسا و  يا  هنیدم 

ای دـنراذگب ، توکـسم  ار  عوضوم  نیا  ات  دنتـشاد  یم  او  ار  هتـسباو  ملق  ثحب و  لها  طلـسم ، ياهتردـق  يراـگزور ، يزور و  رگا  و 
مه يرگنـشور ، ثحب و  نیا  هکلب  تسین ، نینچ  هک  دـننک  یم  كرد  همه  ار  تقیقح  نیا  نونکا ، دـننک ، یفرعم  یناـمز  یـصخش و 

نیرتیدج نونکا ،
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داقتعا هب  هجیتن  رد  هک  ربماـیپ ، شرافـس  نیرتیدـج  هب  تشگزاـب  مالـسا و  ددـجم  ياـیحا  رطـس  رد  تسا  یتکرح  هکلب  تسا ، راـعش 
.نآ ياهورملق  همه  رد  تسا  تیناسنا  قح  يایحا  یمالسا 

ایآ دوب ، دهاوخن  ییربمایپ  يربمایپ و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  زا  سپ  تسا و  نیرخآ  ربمایپ  نید  مالـسا ، تسا و  نینچ  نوچ  و 
ناـسنا ینوگرگد و  طـبخ و  اپارـس  هناـمز  تسد  هب  دـنک و  اـهر  ار  مادـقا  تکرح و  میلعت و  نیا  هعومجم  وا  هک  تفریذـپ  ناوت  یم 

عاونا راچد  ناربمایپ ، تشذـگرد  زا  سپ  اـهتما  هک  دوب  هداد  ناـشن  رایـسب  ياـه  هبرجت  زین  شیپ  زا  هکنیا  اـب  دراپـسب ، لوهج ) مولظ  )
: دوب ثوعبم  ماوقا  للم و  همه  رب  دمحم  .دندوب  هدش  دوخ  نید  میلاعت  رد  ندرب  تسد  تلالض و  فارحنا و 

(8  ) سانلل هفاک  الا  كانلسرا  ام  و 

مالـسا نیتسخن  راگزور  ناما  یب  تازرابم  ناکم و  نامز و  تیاهن ، .نامدرم  اهقلخ و  همه  يارب  رگم  میداتـسرفن  يربمایپ  هب  ار  وت  ام 
دیدج و ن نید  هک  رگید  رایـسب  ياه  يریگرد  مایا و  نآ  رد  يوما  تیفارـشا  رازاب  یتسرپ و  تب  تب و  رهـش  هکم  نوچ  یطیحم  رد 

هیحان زا  مالـسا ، تامیلعت  ندش  ریگناهج  لیمکت  دوب ، نینچ  نوچ  دنکب و  درک  هچنآ  زا  شیب  ات  دادن  هزاجا  دـمحم  هب  تشاد ، ییاه 
زا يوریپ  ياج  هب  دندشیمن و  نانآ  هار  دس  رگا  دـش و  هتـشاذگ  همئا  رگید  سپـس  یلع و  هدـهع  رب  ( 9  ) یحو روتـسد  اب  ربمایپ  دوخ 

دمآ یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  دنداتفا ، یمن  یهاوخ  تفالخ  یبلط و  تردق  هب  نانآ ،

*****

ینعی مربیم ، راک  هب  شیفسلف  يانعم  هب  .هکلب  مربیمن ، راک  هب  نآ  یفرع  ای  يوغل  يانعم  هب  اجنیا  رد  ار  صخشتم ) - ) 1
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.تسا هدیبات  دوخ  ققحت  نیعت و  قافآ  رد  هتخانش و  ار  شیوخ  داعبا  هک  يا  هسامح 

هروس هیآ 41  زاغآ  زا  تسا  یشخب  هک  رخآ ، تمسق  همجرت  ج 7/243 . ریدغلا ،) - ) 2

(. 460  / ج 7  ) تسا هدش  هتفرگ  يرجه ) مشش  نرق  لیاوا  فیلات   ) يدبیم رارسالا ) فشک   ) ریسفت زا  مور ،) - ) 3

هب هتـشذگ ، رد  هراب ، نیا  رد  .دنناوخیم  نیینـسحلا ) يدحا   ) دنناد و یم  نیینـسحلا ) يدحا   ) ار تداهـش ) ، ) نایاوشیپ هنوگ  نیا  و  - 3
یعیش ياوشیپ  نخس  هب  لاح  رد  و  ج 10/95 ) ریدغلا ،  ) میسر یم  مالسلا  هیلع  یلع  صاخ  درگاش  یعخن  رتشا  کلام  فورعم  نخس 

.شیدنا

.هنومن زین  ناشیاه  يراتفرگ  رکذ  دوب و  هنومن  باب  زا  میدروآ ، رطس  دنچ  نیا  رد  هک  ار  یکاپ  ياه  مان  - 4

(. 1391 ق  ) تسا هدش  یم  هتشون  همدقم  نیا  هک  یخیرات  رد  - 5

ج 1/47. يدادغب ، بیطخ  رکبوبا  ظفاح  دادغب ) خیرات  - ) 6

زین نآ  نیزورما  یعامتجا  یملع و  یناسنا و  عضوم  هب  دننکن و  هدنسب  نآ  یخیرات  هبنج  هب  اهنت  ندز ، مد  نیا  رد  رگا  هک  هژیو  هب  - 7
.دنشاب هتشاد  رظن 

هیآ 28. ءابس ،)  ) هروس 34 - 8

.تنس لها  ریسافت  زا  ریدغلا ،)  ) ذخآم ج 3/156 162 و  ج 1/124 266 ، ریدغلا ،)  ) رد ریدغ ) تایآ  - ) 9

مالسا یسایس  هفسلف ي  یلصا  هتسه 

ور نیا  زا  .نآ  هب  هتسباو  مالسا  حلاصم  نووش و  همه  تسا و  مالسا  یسایس  هفسلف  یلصا  هتـسه  مالـسلا ، هیلع  یلع  تفالخ  تماما و 
: دومرف هک  دنا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تنس ، لها  ياملع  دوخ  هک 

: تسا زیچ  هس  مالسا  ياه  هیاپ  .هالاوملا  هاکزلا و  هالصلا و  هبحاص : نود  اهنم  دحاو  عفنیال  هثالث ، مالسالا  لوصا 

.نتشاد داقتعا  هقح  تموکح  تیالو و  هب  نداد ، تاکز  ندناوخ ، زامن 

رب هوالع  هکلب  تسین ، نآ  يونعم  ینورد و  هبنج  اهنت  تیالو ، نیا  زا  دوصقم  هک  تسا  نشور  رایسب  و 
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لداع ماما  تیالو  لدع و  تفالخ  زج  دهدب و  تاکز  دناوخب و  زامن  هک  تسا  ناملسم  یماگنه  ناملـسم ، هک  تسا  نیا  روظنم  نآ ،
تسا نیمه  نآ و  لاثما  سابع و  ینب  هیما و  ینب  تموکح  هن  تسا ، هتسب  نآ  هب  نییآ  رشن  نید و  ماوق  هک  تسا  نیمه  دهنن و  ندرگ 

.دنام یمن  كورتم  دوش و  یم  ارجا  ییادخ  دودح  سیماون و  نآ ، هیاس  رد  هک 

ینس بصعتم  رایسب  ملاع  يدادغب  یـسولآ  هکنانچ  .دنک  یم  تساوخزاب  نآ  زا  ادخ  هک  دشاب  یلئاسم  نیرتمهم  زا  هک  دراد  اج  سپ 
هیآ ي: نیا  لیذ  رد  ج 23/74 )  ) دوخ ریسفت  رد 

(1  ) نولوؤسم مهنا  مهوفقو 

دنلوؤسم هک  ناشدیراد  هاگن 

: دیوگ یم  دنک  یم  لقن  هیآ  نیا  دوصقم  هرابرد  ار  املع  لاوقا  هکنیا  زا  سپ 

( هللاالا هلاال  ، ) همه اهنیا  سار  دنسرپ و  یم  لامعا  دیاقع و  زا  زور ، نآ  رد  هک  تسا  نیا  تحص ، هب  لاوقا  نیا  نیرتکیدزن 

تیالو دـننکیم ،) تساوخ  زاب  دنـسرپ و  یم  نآ  زا  تمایق  رد  هچنآ  ینعی   ) اـهنآ نیرتمهم  زا  تسا و  ادـخ ) یگناـگی  هب  رارقا  ینعی : )
(2  ) .تسا ههجو  هللا  مرک  یلع 

يریسفت عقاو  رد  هک  (، 3  ) شیوخ فورعم  هبطخ  رد  مالسلا ) اهیلع   ) ارهز همطاف  ترضح  مرکا  يوناب  میرگن ، یم  هک  تساجنیا  زا  و 
طخ ندادـناشن  نیملـسم و  مالـسا و  یعامتجا  قوقح  هقح و  تموکح  زا  تسا  نآرق  ياه  تلاـسر  مالـسا و  ياـه  تلاـصا  رب  تسا 

: دیوگ یم  نینچ  قح ، ماما  زا  يوریپ  موزل  رد  تسا  تما  حیحص  یشم 

(4  ) ممالا یلا  هاغلب  مکسفنا و  یلع  هّللا  ءانما  هیحو و  هنید و  هلمح  هیهن و  هرما و  بصن  هّللادابع ! متنا 

! ناناملسم يا 

شود رب  ار  وا  یحو  تایآ  ار و  ادخ  نید  نارگ  راب  هک  دییامش  نیا  دییادخ و  ماکحا  هتشارفا  ياهشفرد  هک  دییامش  نیا 
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ماوقا یتیگ و  رسارس  هب  ار  یتیبرت  ثیراوم  تایآ و  همه  نیا  مه  دینک و  لمع  نآ  هب  تناما  قدص و  رـس  زا  دوخ  مه  ات  دیاهدیـشک ،
 … دیناسرب ناهج 

رشن تفالخ و  دروم  رد  ربمغیپ  تیصو  یلع و  تفالخ  زا  عافد  ینارنخس ، نیا  زا  ارهز  ترـضح  یلـصا  دصق  هک  مینک  هجوت  نوچ  و 
، میرب یم  یپ  بوخ  هتکن  نیا  هب  تسا ، هدوب  تموکح  لکش  حیحصت  نیملسم و  ینید  یعامتجا و  قح  دییات  مالسا و  یسایس  هفسلف 

یـسک يربهر  وترپ  رد  هراومه  یتیگ ، للم  ماوقا و  هب  نید  غالبا  نآ و  ماکحا  هب  هناقداص  لمع  ادـخ و  نید  رـشن  ینعی  همه ، نیا  هک 
یکدوک زا  دشاب و  هتفای  شرورپ  ربمایپ  تاکلم  همه  اب  دـشاب و  ربمایپ  دوجو  دادـتما  هلابند و  ثیح ، ره  زا  شدوجو ، هک  تسا  رـسیم 

هانگ دشاب و  هدیتسرپن  تب  دـشاب و  هتفاین  هار  شیگدـنز  مسج و  حور و  رد  فارحنا  يا  هظحل  دـشاب و  هدـش  گرزب  ربمایپ  ناماد  رد 
هاگآ تلاسر  نیا  هعومجم  زا  ربماـیپ ، دوخ  نوچ  زین  وا  رتمهم ، همه  زا  دـشاب و  هتـشادن  هار  وا  یگدـنز  رد  تیلهاـج  دـشاب و  هدرکن 

(. 5  ) دشاب هتشاد  داقتعا  ملع و  دوخ  ياه  تیلووسم  دوخ و  هب  دشاب و  نموم  تلاسر  نیا  هعومجم  هب  دشاب و 

خیرات زا  هاگآ  ناگناگیب  رگید  هکلب  مالـسا ، قرف  ماـمت  قیدـصت  هب  تاصخـشم ، نیا  اـب  مالـسا ، رد  يدرف  نینچ  هک  دـننادیم  همه  و 
يارب ار  وا  ادـخ ، روتـسد  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  نیا  .تسا  هدوبن  یـسک  مالـسلا ، هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زج  مالـسا ،

رشن ینعی  ریدغ ،) هنیدم   ) لیکشت دوخ و  ياه  مادقا  تیلک  قیقد  يریگ  هلابند  مالسا و  ياه  تلاسر  همادا 
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هتفگ هب  اما  درک ، نییعت  ریدـغ  زور  رد  هلمج  زا  اهراب و  اهراب و  مالـسا  تفار  لدـع و  هیاپ  رب  لاح  نیع  رد  هنادـنمتردق و  ییاه و  ن 
: يوسنارف فورعم  فوسلیف  رتلو 

(6  …« ) دوب هدرک  بوصنم  دوخ ) ینیشناج  هب   ) ار یلع  وا  دشن ، ماجنا  دمحم  هدارا  نیرخآ  »

نیـشناج همه ، هتـشذگ  ءایبنا  هک  تسا  تیاصو  لصا  نآ ، درک و  هجوت  یهلا  نایدا  عیارـش و  رد  مهم  يرایـسب  لصا  نیا  هب  دـیاب  زین 
لاح حرش  رد  میرک  نآرق  رد  عوضوم  نیا  .دنا  هدرک  لمع  یصو ) نییعت   ) تیاصو لصا  هب  یحو ، روتـسد  هب  دنا و  هتـشاد  یّـصو ) )

ینوگرگد و  لیوحت )  ) و لیدبت ) ، ) ییادـخ تنـس  هک  تسا  هدـش  حیرـصت  نآرق  رد  رگید  فرط  زا  .تسا  هدـش  دای  اهراب  ناربمایپ ،
شیوخ نیشناج )  ) یصو دنک و  لمع  تیاصو  لصا  هب  یحو ، روتسد  هب  ناربمایپ ، نآ  دننام  دیاب  زین  ام  ربمایپ  نیاربانب ، .تسین  رادرب 

.دشاب هدش  لمع  یهلا  لیدبت  لباق  ریغ  تنس  هب  ات  دیامن ، یفرعم  تما  رد  ار 

دشاب .تسناوتیمن  مه  نیا  زج  درک و  نینچ  ییادخ  رما  هب  يربمایپ و  ياضتقا  هب  مرکا ، ربمایپ 

(. الیدبت هللا  هنسل  دجت  نل  (و 

اه تشون  یپ 

هیآ 24 تافاص ،)  ) هروس 37 - 1

ج 1/388. ریدغلا ،) - ) 2

ینعی دش ، داریا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هداوناخ  یعرش  ثاریم  ملسم و  قح  قاقحا  يارب  رهاظ ، رد  هک  ینارنخـس )  ) يا هبطخ  - 3
فارحنا نداد  ناـشن  تما و  تاـجن  دوب و  هعماـج  نهذ  داـحآ  یلـصا ، دوصقم  دوب و  ناونع  كدـف ، عـقاو ، رد  اـما  كدـف ، دادرتـسا 

راوتـسا متـس  ياه  هیاپ  دشکن و  يدعب  لحارم  هب  ات  ملظ ، هیلوا  لحارم  شریذپ  زا  عامتجا  نتـشاد  رذح  رب  يربهر و  ماقم  رد  یلوصا 
یساسا ياهداهن  زا  یکی  تقیقح ، رد  هیمطاف  هبطخ  نیا  .ددرگن 
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.تسا مالسا  رد  یسایس ) هفسلف  )

ج 3/372، هیقفلا ،) هرضحی  نم ال  - ) 4

،114 ( / هخیشم )

.تنس لها  بتک  زا  نآ  ذخآم  دعب و  هب  ج 1/314  هعیرشلا ،) نیحایر  )

 …( هبر نم  هیلا  لزنا  امب  لوسرلا  نمآ   ) هک تسا ، نآ  تفرشیپ  لماوع  نیرت  هدمع  زا  نآ  ندوب  حیحص  زا  سپ  راعش  هب  نامیا  - 5

(، هیآ 285 هروس 2  )

: ینعی

خیرات رد  هک  تساجنیا  زا  تسا و  نامیا  نیمه  زین  ناربهر  تقادـص  زمر  دروآ .) نامیا  دـیورگب و  دـش  لزاـن  وا  رب  هچنآ  هب  ربماـیپ  )
هب نامیا  نیمه  رطاخ  هب  هک  دندوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  همئا  اهنت  سوملم ، تیعقاو  یخیرات و  هبرجت  قیدـصت  هب  مالـسا ،

تـسد هب  ای  ناشنادنم ، هقالع  یتح  ناوریپ و  ناکیدزن و  نادنزرف و  دوخ و  نآ ، هرابرد  یتشذـگ  چـیه  هب  ندادـن  اضر  مالـسا و  همه 
هنومن کی  هک  دندوب ، یعامتجا و …  تیمورحم  نیهوت و  سبح و  هجنکش و  عاونا  دروم  هراومه  ای  دندش ، دیهش  بصاغ  تموکح 

مان هب  تسخن  دـنتفرگ ، یم  تسد  رد  ار  یمالـسا  ياه  هعماج  يربهر  هک  یناسک  رگید  اما  تسا …  البرک ) هعجاف   ) هتـشذگ رد  نآ 
.دنتشه یم  قاط  رب  ار  نآرق  دندرک و  یم  یظفاحادخ  یمالسا ، لدع  نآرق و  ماکحا  نآرق و  اب  هاگنآ  دندیسر ، یم  تردق  هب  مالسا 

La dernicre volonte do (Mahomet ne fut point exccutee. Il avait nomme Ali …) . 6
.Oeuvgres. Completes، vol xi، p. 209 Louis Maland

(. دنداد رارق  هدنب  نیا  سرتسد  رد  دهشم  هاگشناد  داتسا  يدیدح ، داوج  رتکد  ياقآ  ار  تمسق  نیا  )

بهاذم للم و  يالقع  املع و  زا  هراب ، نیا  رد  هک  یتافارتعا  همه  نآ  اب  مینک ، یم  لقن  ( 1778 1694  ) يوسنارف رتلو  زا  ارچ  نونکا  و 
دوخ زا  یتح  خیرات و  لوط  رد  ملاع 
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؟ تسا هدش  تبث  افلخ 

.دنا هدرب  یپ  قیاقح  نیا  هب  زین ، مالسا  گنهرف  مالسا و  يایند  مالسا و  زا  رود  صاخشا  هک  مینادب  هکنیا  يارب 

عیشت یلصا  هیاپ 

ساسارب ربمایپ ،) هلیسو  هب  ادخ ، عیشت  یلـصا  هیاپ  فرط  زا  نآ  نییعت  ربمایپ و  يارب  یـصو  موزل  هب  ندوب  لئاق   ) عیـشت یلـصا  هیاپ ي 
ورف نید  لصا  نم و  ییادخ و  یحو  ياه  هنیمز  رد  هدیقع  نیا  ياه  هشیر  دراد و  رارق  نآرق  رد  روکذم  ربمایپ  یگدنز  نآرق و  دوخ 

نآرق رد  شا  هشیر  مالـسا ، دوخ  رگا  عقاو ، رد  .تسا  هتفاـی  تاـشن  هتـساخرب و  حیحـص  تنـسو  نآرق  ربماـیپ و  دوخ  زا  تسا و  هتفر 
هن مالسا و  اب  فدارتم  تسا  يا  هملک  عیشت ،)  ) هملک هک  دوش  یم  مولعم  تقد ، نیا  اب  تسا و  نینچ  زین  عیشت  حیحص ، تنـس  تسا و 

.نیا زج 

هک ینید  هن  و  مالـسا ) یناریا  هرهچ   ) هن داژن و  نـالف  تسد  هب  هدـش  هتخاـس  تسا  ینید  هن  هدـش و  ادـیپ  دـعب  تسا  یکلـسم  هـن  سپ 
.دنشاب هدرک  هدافتسا  نآ  زا  شیوخ  دصاقم  يارب  ًافرص  یصاخ  تاقبط  هک  يا  هفافل  هن  دنشاب و  هدروآ  دیدپ  ار  نآ  نایناریا 

تسا و هعماـج  ینید  نهذ  تلالـض  هیاـم  تقیقح و  تیعقاو و  زا  تسا  رود  تـسا و  ضحم  هابتـشا  هـمه ، هـمه و  اـه  تواـضق  نـیا 
.قح رب  تسا  فاحجا 

.دش یم  نانخس  هنوگ  نیا  ندنکارپ  ثعاب  رگید  ياه  تردق  یخرب  یسابع و  يوما و  تفالخ  هدارا  تسایس و  هتـشذگ  راگزور  رد 
رد ّتتشت  داجیا  يارب  تسین  هدیـشوپ  نالماتم  نارظن و  بحاص  رب  ناشاهراک  فیک  مک و  هک  نیقرـشتسم  زا  یخرب  ریخا ، نارود  رد 

دنتفگ و ار  اه  غورد  اهعقاو و  فالخ  نیا  لاثما  نیملسم ، نایم  رد  ینهذ  هقرفت  رشن  ینامیا و  یب  جیورت  مالسا و  للم  نایم 
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نیا ضرغم ، یلو  هاگآ  ای  یمالـسا ، ریـسفت  ثیدـح و  مالک و  خـیرات و  مالـسا و  رد  صـصختمان  هاگآ و  اـن  یخرب  سپـس  .دنتـشون 
.دنتفگ سرد  ياه  سالک  رد  دنتشون و  دوخ  ياهباتک  رد  دندرک و  وگزاب  ار  نانخس 

قح متـس و  همه  نآ  اب  هک  تسا  نیا  تسین و  هدیـشوپ  تسا و  هدـنامن  هدیـشوپ  قح  ناسنا ، یگدـنز  لوط  رد  هاگ  چـیه  همه ، نیا  اب 
رـسفم ثیدـح و  ظفاح  خروم و  دنمـشناد و  اهدـص  تنـس ، لها  دوخ  نایم  زا  هک  میرگن  یم  زاب  تسا ، هدـش  هک  یفاحجا  یـشوپ و 

دننک و یم  تیاور  ار  ریدغ  ثیدح  دنسانشیم و  ار  عیشت  یلـصا  ياه  هیاپ  يوغل ، بیدا و  یتح  و  دیاقع ) رد  دهتجم   ) ملکتم نآرق و 
، دوخ گرزب  خیرات  باتک  رد  هکنیا  اب  م 310 ،)  ) فورعم ینس  رسفم  خروم و  يربط ، ریرج  نب  دمحم  دنسیونیم و  شیوخ  بتک  رد 

ینعی دـنک ، یم  رکذ  صقان  دراد ، رایـسب  تیمها  ناناملـسم  يارب  نآ  تایئزج  همه  هک  ار  عادولا ) هّجح   ) ربمایپ جـح  نیرخآ  ناـیرج 
تـشگزاب حرـش  دروم  رد  دـنک و  یم  اهر  تسا  هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  ییاـه  زور  نیرخآ  زا  ار  هعقاو  هلاـبند 

کی ناونع  هب  اهتدـم ، زا  سپ  همه ، نیا  اـب  ( 2 ، ) دـشکب ریدـغ ) هعقاو   ) رکذ هب  راک  ادابم  ات  (، 1  ) دوش یم  شوماخ  هنیدـم  ات  ربماـیپ 
( ریدغلا ثیدح  قرط  یف  هیالولا   ) مان هب  لقتسم  یباتک  دباییمن و  مارآ  ینید  هعقاو  نامتک  رب  ناملـسم ، خروم  هیقف و  ثیدح و  ظفاح 

.دنک یم  فیلات  نآ  ثیدح  دانسا  یمالسا و  مهم  يارجام  نیا  هرابرد 

: دیوگ یم  يربط  فیلات  نیا  هرابرد  راهب ، ارعشلا  کللم 

خویش زا  يدرم  هک  دونشیم  يزور  کلذ  عم  .تسا  هتشاد  میب  ضفر  تمهت  زا  هزادنا  یب 
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يو مغریلع  ریرج  نب  دمحم  .دیوگ  یم  نخـس  مالـسلا ، هیلع  بلاطیبا ، نب  یلع  تلیـضف  رد  مخ ) ریدغ   ) ثیدح دـض  رب  تنـس  لها 
باتک نآ  زونه  یلو  دومن ، زاغآ  مالـسلا ، هیلع  یلع  لیاضف  رد  یباتک  درک و  اـپ  رب  مخ ) ریدـغ   ) تاـبثا دـییات و  رد  یـسرد  سلجم 

تلیضف رد  مه  یباتک  ات  دش  راچان  زاب  هک  تشاد  تسد  رد  ار  نآ  دسیونب و  نیخیـش  لیاضف  رد  مه  یباتک  دید  یـضتقم  هدشن  مامت 
(. 3  ) دنام مامتان  باتک  هس  ره  هک  دش  نیا  هجیتن  .دنک  ریرحت  سابعلا ، ینب  دج  سابع ،

هچ هب  دیوگب و  رگید  ياهزیچ  هچ  دیاب  دنک ، تافام  كرادـت  دـیوگب و  قح  نخـس  کی  دور  یم  نوچ  زین  خروم  نیا  هک  دـینیب  یم 
!؟ دنیشنب اهزور 

زا رتالاب  هبترم  نیدنچ  هک  دـنک ، یم  تیاور  ربمغیپ  باحـصا  زا  نت  رب 70  نوزف  زا  ار  ریدـغ  ثیدـح  هدربمان ، باتک  رد  يربط  يراب 
هک دوش  یم  هدـید  هلمج  زا  هک  دـنک  یم  لقن  لیـصفت  تقد و  هب  ناـنچنآ  ار  ثیدـح  تسا و  یعطق ) توبث  رودـص و  ( ) ُرتاوت  ) دـح

یلع حیرـص  دکوم و  نییعت  زج  هب  هبطخ ، نامه  و  يرجه ) لاس 10  هجحیذ  هام  زور 18   ) زور نامه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
تما همه  رب  نانآ ، راگزور  رد  ار  نانآ  تعاطا  دـنک و  یم  هراشا  زین  نیرهاـط  همئا  رگید  هب  تفـالخ ، تیاـصو و  يارب  بلاـطیبا  نب 

.دروآ یم  نابز  رب  زین  ار  يدهم )  ) مان یتح  درامشیم و  ضرف 

: دیوگ یم  م 597 )  ) یلبنح يزوج  نب  جرفلاوبا  ( 4  ) ظفاح زین 

هداتفا قافتا  عادولا  هجح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشگزاب  زا  سپ  ریدغ ، هعقاو  هک  دنا  هدرک  عامجا  ( 5  ) هریس خیرات و  ياملع 
رد هجحیذ و  زور 18  رد  تسا 
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رد وا  اب  هک  دـندوب  یناسک  نانیا  دـندوب و  ربمایپ  اب  تیعمج  نت   130 هکم ، هنیدـم و  هموح  نانکاس  بارعا و  باحـصا و  زا  زور ، نآ 
ءایض زین  ( 6  ) .دندورـس رایـسب  راعـشا  هراب  نیا  رد  نارعاش  دندینـش و  وا  زا  ار  ریدغ  ثیدـح  دـندوب و  هدرک  تکرـش  عادولا ) هجح  )

: دیوگ یم  م 1108 )  ) یلبقم نیدلا 

هکنانچ یمالـسا  ياـه  هدـس  لوط  رد  هنوگ  نیمه  و  ( 7  ) درادن دوجو  مالـسا  رد  یملـسم  رما  چیه  دشابن ، ملـسم  ریدغ  ثیدـح  رگا 
میروایب ار  نانآ  ياهراهظا  اهتیاور و  میهاوخب  رگا  .دـنا  هدرک  تیاور  ار  ریدـغ  هعقاو  تنـس ، لها  ناملاع  زا  نت ، اهدـص  دـش  هراـشا 

.مینک رکذ  اجنیا  ار ر  ریدغلا )  ) ای راونالا ،) تاقبع   ) باتک زا  دلج  دنچ  دیاب 

ناّفلوم ناثّدحم و  ناققحم و  زا  يرایسب  زین ، راگزور  زور و  نیمه  هدس و  نیمه  رد  هک  مییوگ  یم  هزادنا  نیمه  میرذگ و  یم  سپ 
: هلمج زا  دنا ، هتخادرپ  نآ  تبث  ریدغ و  تیاور  رکذ  هب  تنس ، لها 

( هیمالسالا تاحوتفلا   ) باتک رد  یعفاش  یکم  نالحد  ینیز  دمحا 

( ّدبوملا فرشلا   ) باتک رد  یتوریب  یناهبن  فسوی  خیش 

( راصبالا رون   ) باتک رد  يرصم  یجنلبش  نموم  دیس 

( رانملا  ) ریسفت باتک  ردهدبع  دمحم  خیش 

( یلّآللارثن  ) باتک رد  يدادغب  یسولآ  دیمحلادبع 

( بلاّطلا هیافک   ) باتک رد  یلیقنش  هللا  بیبح  دمحم  خیش 

( ءابدالا مجعم   ) تاقیلعت باتک  رد  یعافر  دیرف  دمحا  رتکد 

( یناغالا  ) تاقیلعت باتک  رد  يرصم  یکز  دمحا  داتسا 

( یملید رایهم  ناوید   ) تاقیلعت باتک  رد  يرصم  میسن  دمحا  داتسا 

ج 1/150 ریدغلا ،)  ) حرش باتک  رد  يدادغب  یمظعا  داتسا 

( تایمشاه  ) حرش باتک  رد  یعفار  دومحم  دمحم  داتسا 

( تایمشاه  ) حرش باتک  رد  یسلبانرکاش  دمحم  داتسا 

ج 6 ریدغلا ،)  ) باتک رد  دوصقملا  دبع  راتفلاادبع  داتسا 

(8 ( ) ناذآلا فینشت   ) باتک رد  یمرضح  هنُّسلا  رصان  ظفاح 
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( هّرعملا میکح   ) باتک ردخورف  رمع  رتکد 

ناهج فورعم  ققحم  داتسا و  ًاریخا  و 
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: تسا هتفگ  نینچ  هجحیذ 1380 ق ) خیرات 18  هب   ) نانبل ویدار  رد  دوخ  ینارنخس  رد  یلیالع  هللادبع  تنس ،

(9  ) تاذلاب مالسالا  رکنا  دقف  هرکنا  نمف  مالسالا ، نم  ءزج  ریدغلا  دیع  نا 

.تسا هدش  مالسا  دوخ  رکنم  دوش ، نآ  رکنم  یسک  ره  .تسا  مالسا  زج  ریدغ  دیع 

یلیالع نخس  لیلحت 

نوچ تسا ، هدش  مالسا  لصا  رکنم  دوش ، ریدغ  رکنم  سک  ره  تاذلاب ) مالـسالا  رکنا  دقف  ریدغلا  رکنا  نم  ، ) دیوگ یم  یلیالع  ارچ 
يربهر یگنوگچ  يراعـش ، ره  رد  تسا و  لصا  ییارجا  يورین  يربهر و  ماقم  یناـمزاس ، ره  رد  .تسا  مالـسا  یـسیئر  ءزج  ریدـغ ،

، دنکفا یپ  ار  نآ  شیوخ ، ماکحا  تایئزج  همه  هب  نموم  يربمایپ  دروآ و  دـیدپ  مالـسا  هک  ینامزاس  رد  .نآ  یـسیئر  تمـسق  راعش ،
همه رد  دشاب  وا  دوخ  نوچ  هک  دریگب  یـسک  ار  یمالـسا  راعـش  يربهر  وا و  زا  سپ  یهدنامرف  ياج  دـش  هراشا  هکنانچ  تسیاب  یم 

 … شنیب و راثیا ، یعس ، عالطا ، لمحت ، داهج ، نامیا ، يوقت ، ملع ، زیچ :

: تفگ یم  هفاُحق ، یبا  نب  رکبوبا  لوا ، هفیلخ  هک  دوب  نیمه  تشاد و  یلع  اهنت  مالسا  ناگدش  تیبرت  نایم  زا  مه  اب  ار  همه  نیا  و 

(10  ) .متسین امش  نیرتهب  نم  دیراذگب ! رانک  ارم  دیراذگب ! رانک  ارم 

: تفگ یم  باطخ ، نب  رمع  مود ، هفیلخ  و 

(11  ) .دوب رتراوازس  تفالخ  يارب  رکبوبا  نم و  زا  یلع 

________________

.ندیل پاچ  ج 4/1756  يربط ،) خیرات  - ) 1

، تسا هتشاد  یسابع  رابرد  زا  ریزگان  هک  یتاظحالم  اهتیدودحم و  تلع  هب  هک  تسا  نیا  خروم ، ملاع و  نیا  هرابرد  يوق ، نامگ  - 2
هک هژیو  هب  تسا ، هدرکن  رکذ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  تفـالخ  زج  یتفـالخ  ره  رب  تسا  نـالطب  طـخ  هک  ار  ریدـغ  هـعقاو 

تفالخ هاگتسد  هیلع  هراومه  يوسوم  ینسح و  ینسح و  تاداس 
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رد ار  خیرات  نیا  يربط  نوچ  .دشاب  دییات  نیرتهب  نانآ  يارب  تسا  هتـسناوتیم  یمـسر ، خیرات  رد  ریدغ  هعقاو  رکذ  دنا و  هدـیروش  یم 
، دهد یم  تسد  هب  نانآ  یـصوصخ  لئاسم  نایـسابع و  يایاضق  زا  یتاعالطا  تسا و  هدرک  فیلات  دادغب  رد  یـسابع  تردق  هحوبحب 

رابرد یهاگآ  نودب  خیرات ، نیا  فیلات  هک  دوش  یم  هتسناد  اجنیا  زا  .تسا  روسیمان  يداع  یهیقف  يارب  لئاسم ، هنوگ  نآ  نتسناد  هک 
.دشابن ریگاپ  تسد و  هدننک و  دودحم  دناوتیمن  یهاگآ  نینچ  تسا و  هدوبن  یسابع ،

ج 2/88. یسراف ،) بدا  راهب و  - ) 3

ثیدـح و ملع  حالطـصا  رد  ظفاح  .میهد  یم  یحیـضوت  نآ  هرابرد  میربیم ، راک  هب  رکم  ار  ظفاح )  ) هملک هتـشون ، نیا  رد  نوچ  - 4
نیا هب  تنس ، لها  گنهرف  رد  هک  یناسک  نیاربانب  .دنادب  ظفح  زا  دنـس ، اب  ثیدح ، هک 10  دنیوگ  يدنمشناد  هب  تنـس ، لها  لاجر 
رظن زا  هک  میربـیم  راـک  هب  ار  نآ  یناـسک  دروـم  رد  زین  اـم  تسا و  هدـش  هداد  ناـنآ  هب  یملع  بقل  نیا  دـنا و  هدـش  هتخانـش  ناوـنع 

.تسا دنس  ریس  ثیدح و  هرابرد  ناشلوق  دنربتعم و  یعجرم  دشاب  هدش  هداد  نانآ  هب  هدش  دای  ناونع  تنس ، لها  گرزب  ناصصختم 

: ینعی تریس ، ای  هریس  - 5

، هریس ياملع  .تسا  ربمایپ  لاوحا  یگدنز و  هب  عجار  تایاور  رابخا و  هعومجم  یمالسا ، گنهرف  رد  هریـس  زا  دوصقم  .راتفر  شور ،
.دنا هتشاد  عالطا  یهاگآ و  ربمایپ  یگدنز  خیرات  هرابرد  هک  یناسک  ینعی 

ج 1/296. ریدغلا ،) - ) 6

لوح تاملکلا   ) لصف ج 1 ، ریدغلا ،)  ) دنچ ییاه  هنومن  نید  يارب  .تسا  هدیسر  رایـسب  تنـس  لها  ناملاع  زا  نانخـس  هنوگ  نیا  - 7
(. ثیدحلا دنس 

نیا هرابرد  .تسا  هدرک  تیاور  باحصا  زا  نت  زا 54  ار  ثیدح  نیا  روکذم ، ضیفلا  وبا  نیدلا  باهش  هنسلا  رصان  ظفاح  - 8
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ج 1/147 151. ریدغلا ،)  ) ریدغ ثیدح  رکذ  نافلوم و 

.288  / ینانبل هینفم  داوج  دمحم  خیش  فیلات  عیشتلا ) هعیشلا و  - ) 9

اه و باتک  يور  زا  مه  نآ  تسا ، هدـش  لـقن  رایـسب  هفیلخ ، ود  نیا  زا  نآ ، زا  رتراکـشآ  یتح  تاراـهظا و  هنوگ  نیا  زا  و 11 .-  10
..و  119 ، 81 8 ج 7 / ج 5/368 ، ج 1/388 389 ، ریدغلا ،)  ) .تنس لها  ياملع  دوخ  ربتعم  ذخآم 

تسا مالسا  راکنا  ریدغ  راکنا 

ینعی .تسا  تسا  مالـسا  راکنا  ریدغ )  ) راکنا مالـسا  یتایح  تشونرـس  نییعت  ریدغ  هک  تسا  مالـسا  راکنا  ور  نیا  زا  ریدـغ )  ) راکنا
قبط رب  دیآیم  شیپ  هزات  هک  یلئاسم  دوش و  لمع  ربمایپ  نارود  دننام  نآ  تایئزج  همه  هب  دشاب و  مالسا  دنامب و  دهاوخب  مالـسا  رگا 

نآرق و تایآ  هاگنآ  دوش و  هداد  هلصیف  يوبن  ملع  نازیم  رب  صاخـشا  ياهنامگ  نونظ و  ارآ و  هن  ینآرق  یمالـسا و  ًافرـص  ياهکالم 
مالـسا دربشیپ  زج  هک  ربمایپ ، ولت  یلات  دشاب  هتـشاد  سار  رد  ار  یـسک  یمالـسا  هعماج  دیاب  ددرگ ، ریگناهج  يدـمحم  یحو  ماکحا 

يدج و یتروص  هب  اه ،) همانرب  نیا  دروم  رد  یفاک  طایتحا  تسرد و  عیـسو و  عالطا  اب  ، ) نآ ياه  همانرب  کیاکی  يارجا  حـیحص و 
هک نآ ، قیقد  يارجا  مالسا و  هب  لمع  مالسا و  زا  دشاب  يا  همسجم  اپ  ات  رس  حالطـصا ، هب  دشاب و  هتـشادن  یفده  حیحـص ، یقیقح و 

نوچ تموکح  مه  هظحل  کی  هکلب  دراذگن ، طلسم  نآرق  مالسا و  ياه  نیمزرـس  زا  ياهدمع  تمـسق  رب  ار  هیواعم  لاس  اهنت 20  هن 
دیعبت ماع  قوقح  لاملا و  تیب  زا  شعافد  رطاخ  هب  ار  يرافغ  رذوبا  اهنت  هن  ربماـیپ و  دوخ  ناـنوچ  دـنکن ، لـمحت  مالـسا  رد  ار  ییوا 

وا ندش  دیعبت  ماگنه  هب  هکلب  دنکن ،
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.دهدب شیرادلد  دورب و  شتعیاشم  هب 

نآ حیحص  غیلبت  رشن و  یمالسا و  ورملق  لخاد  رد  مالسا  تیبثت  مالسا و  ياقب  مالـسا و  هب  لمع  مالـسا و  ینعی  ریدغ ، ياوتحم  سپ 
هب رما  يارجا  همادا  مالـسا و  دودـح  هماقا  ینعی  ریدـغ ، ياوتحم  رگید ، ترابع  هب  .یتیگ  طاقن  نیرترود  ات  جراـخ ، رد  ًـالمع  ًارظن و 

نیاربانب .ناهج  رسارس  هب  نآرق  ماکحا  همه  غیلبت  سب و  تسا و  رما  ود  نیا  هب  ادخ  ماکحا  ياقب  تزع و  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
؟) 1  ) تسین مالسا  راکنا  ییاوتحم  نینچ  راکنا  ایآ 

: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسور  نیا  زا  و 

دیدجت روخ  رد  دراد و  دوجو  مالـسا  رد  هک  ینید  یعامتجا و  هدیدپ  نیرتالاو  ینعی  تسا .) ریدـغ  دـیع  ناناملـسم ، دـیع  نیرتدـب  )
هک تسا  يا  يربهر  يربهر ، نیا  هک  تسادـیپ  يربهر و  هلئـسم  تسا و  ریدـغ  ياوتحم  تسا و  ریدـغ  هجوت ، فطع  تسا و  هرطاخ 
رب تسا  هدمآ  يوبن  ثیدح  رد  هکنانچ  مالـسا  يانب  نخـس ، رگید  هب  ًاناونع و  هن  ًهقیقح  تسا ، يدمحم  یمالـسا و  ینآرق و  يربهر 

ناناملسم رکیپ  يور  رب  یسابع ، يوما و  تنطلـس  ياه  هیاپ  دریگن و  ار  تیاصو  توبن و  ياج  تیرـصیق ، تیورـسک و  هک  تسا  نیا 
 … ددرگن و انب  نیتسار  نانموم  نآرق و  ظفاح  نالدکاپ  دهاجم و  ناراد  هدنز  بش  هدازآ و 

يوما و ینآرق  دـض  راوخنوخ و  قساف و  تموکح  ناماما ، رگید  ینیـسح و  ینـسح و  يولع و  تموکح  ياـج  هب  رگید ، تراـبع  هب 
، یبهذـم میلعت  ناونع  هب  ریدـغ ، هنحـص  داجیا  زج  هب  مرکا ، ربمایپ  ناوارف ، ثیداحا  ربانب  هک  تسا  نیا  .دـشابن  نانآ  لامع  یـسابع و 

مهم لصا  نیا  هب  ار  یمالسا  ياه  هعماج 
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زا ریهظ ، نب  دـمحم  زا  یفوـک ، میهاربا  نب  تارف  تیاور  ینعی  دـش ، هراـشا  نادـب  هک  یتـیاور  تسا  هلمج  نیا  زا  .تـسا  هداد  هجوـت 
: دومرف ربمایپ  هک  شیوخ ، ناردپ  زا  قداص ، رفعج  ماما  زا  یمشاه ، لضف  نب  هللادبع 

بلاطیبا نب  یلع  ( 2  ) مردارب اـت  درک  رما  ارم  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  يزور  نآ  تسا و  نم  تما  ياهدـیع  نیرترب  مخ ، ریدـغ  زور 
لماک ار  نید  زور  نآ  رد  دنوادخ  هک  تسا  يزور  نآ  دـننک و  ادـتقا  وا  هب  نم  زا  سپ  ات  مهد ، رارق  دوخ  تما  ربهر  ار  مالـسلا  هیلع 

.درک

يدادـغب يرزا  مظاک  خیـش  برع ، فورعم  یعیـش  رعاش  هتفگ  هب  .تسین  لماک  نید  اوشیپ  ماما و  نودـب  مییوگ  یم  هک  تسا  نیا  و 
: دیوگ یم  هیئاه )  ) روهشم هدیصق  رد  برع  فورعم  رعاش 

اهاهفس هلوقی  امع  هللا  یلاعت  یصو  الب  یبن  ا 

.تسا هنادنمدرخان  نخس  نیا  زا  رتالاب  ادخ  نید  ادخ و  ( 3 ( ؟ دوش یم  نیشناج  یصو و  یب  ربمایپ ، ایآ 

نبا .دزادنایم  يولعلا  رفعجوبا  بیقن  دیدحلا و  یبا  نبا  بلاج  رایـسب  باوج  لاوس و  دای  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یهیدب  عوضوم  نیا  و 
: دیوگ یم  يروش ، هفیقس و  نایرج  تفالخ و  هلئسم  هرابرد  يولع ، بیقن  اب  دوخ  يوگتفگ  لقن  ماگنه  دیدحلا  یبا 

: متفگ بیقن  هب 

ار ریدغ )   ّ) صن دنتفر و  وا  هتفگ  فالخ  رب  دندرک و  تیصعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  میوگب  هک  دوش  یمن  یضار  ملد  )
(. دنتشاذگ اپ  ریز 

: تفگ باوج  رد  بیقن 

تفر و درک و  لو  اهر و  هنوگ  نیمه  ار  تما  دوب و  راک  لامها  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  میوگب  هک  دوش  یمن  یـضار  زین  نم  لد  )
وا هکنیا  اب  .تشاذگ  هک  ره  هک ، ره  تسرپرس و  یب  ار  ناناملسم 
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نادنچ زین  هنیدم  زا  دوب و  هدنز  دوخ  زونه  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  درک و  یم  نیعم  يریما  هنیدم  يارب  تفریم ، نوریب  هنیدم  زا  هاگره 
.دشیمن رود 

يا هثداح  چیه  دناوتیمن  رگید  هک  گرم ، زا  سپ  دهدن  رارق  ناناملسم  ریما  ار  یسک  شگرم  زا  سپ  يارب  تسا  نکمم  هنوگچ  سپ 
(4 ( … ) دنک كرادت  ار 

: تفگ دوخ  ردپ  هب  هک  دزادنایم  رمع ، نب  هللادبع  مود ، هفیلخ  دنزرف  نخس  نیا  دای  هب  ار  ناسنا  زین 

نارتش دمآیم و  وت  دزن  وا  یتشادیم و  یناپوچ  ای  ینابراس ، وت  رگا  یهد ! رارق  دوخ  نیشناج  ار  یـسک  یهاوخیمن  وت  دنیوگ  یم  مدرم 
زا مدرم  یتسرپرـس  هرادا و  هک  یلاـح  رد  تسا  رـصقم  ناـپوچ  نیا  یتـفگ  یم  وت  درک ، یم  اـهر  هنوـگ  نیمه  ار  وـت  نادنفـسوگ  اـی 

! ردپ يا  .تسا  رتمهم  نارتش  نادنفسوگ و  ندنارچ 

نییعت شیوخ  ياـج  هب  وا  ناگدـنب  یتسرپرـس  يارب  ار  یـسک  هک  یتروص  رد  یهد  خـساپ  هچ  یـسر ، لـجّوزع  يادـخ  دزن  هب  نوچ 
(5 ( .!؟ یشاب هدرکن 

.هشیاع نخس  نیا  هنوگ  نیمه  و 

: تفگ رمع  نب  هللادبع  هب  هشیاع 

زاس دوخ  نیشناج  نانآ  نایم  رد  ار  یسک  .نکم  اهر  تسرپرس  یب  ار  دمحم  تما  وگب : ناسرب و  رمع  تردپ  هب  ارم  تمالس  مرـسپ ، )
(. 6 ( ) دوش اپ  رب  بوشآ  مسرت  یم  .لهم  نابش  یب  همر  نوچ  ار  ناناملسم  و 

مکح نیمه  هب  دناسرب ، تفالخ  هب  ناناملـسم  نایم  رد  ار  يدیزی  لثم  تساوخ  هک  یماگنه  هک  نایفـس ، یبا  نب  هیواعم  نخـس  نیا  اب 
: تفگ دز و  گنچ  ملسم  یلقع 

(. 7  ) منک اهر  نابش  یب  يا  همر  نوچ  دوخ  زا  سپ  ار  دمحم  تما  هکنیا  زا  مکانساره  نم 

! اتفگش

ار نیسح  قح  رب  هفیلخ  ماما و  ای  ینک  ناناملسم  تسرپرس  ار  دیزی  تسیاب  یم  تروص ، نیا  رد  ایآ 
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تفای ماوقا  زا  سپ  مه  نآ  تما  ندنام  تسرپرس  یب  تما و  يارب  نایفس ، یبا  نب  هیواعم  هشیاع و  رمع ، نب  هّللادبع  هکنیا  رتتفگـش  و 
هزات یبتکم  مالـسا ، زونه  هک  يراگزور  رد  دـنرادن و  هجوت  رما  نیا  هب  ادـخ ، ربماـیپ  ادـخ و  نکیل  دـننازوس ، لد  دـننارگن و  مالـسا 

: تسا يرزا  نخس  رارکت  ياج  ًاعقاو  دور ؟…  یم  دنک و  یم  اهر  هنوگ  نیمه  ار  نآ  دمحم  تساپ ،

 …( هلوقی امع  هللا  یلاعت  )

ریدغ و ياوتحم  لداع و  يربهر  ینعی  مالسا ، یسایس  هفسلف  هب  هجوت  تیمها  دوب و  مالسا  رد  تموکح  تیمها  هرابرد  نخـس  يراب ،
هلاـبند رد  مرکا  ربماـیپ  نخـس  نیا  تسا  هلمج  نیا  زا  هراـب و  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دوـخ  تاحیرـصت  تاراـشا و 

.درک لماک  نم  تما  رب  ار  تمعن  زور ، نآ  رد  دنوادخ  و  هدشدای : ثیدح 

هنادنمتداعس نتسیز  تسا و  یمالـسا  تیاده  تلاسر و  تمعن  تموکح ، يارب  بلاطیبا  نب  یلع  بصن  اب  هتـشگ  لماک  تمعن  نیا  و 
هنماد ات  دیاب  هنرگ  دیـسر و  هک  دیـسر  نادب  رگا  تیرـشب  هک  لدع ، همئا  قح و  لها  یتسرپرـس  تیالو و  ییادخ  ورملق  رد  یناسنا  و 

نب یلع  نییعت  بصن و  اب  هک  زیچ  نامه  ینعی  دـیوگ ، یم  ربماـیپ  هک  تمعن  نیا  نخـس ، رگید  هب  .دـشوکب  نآ  ققحت  هار  رد  تماـیق 
هتفرگ مدرم  زا  مالـسا ، تشونرـس  تموکح و  هنحـص  زا  یلع  ندز  رانک  اب  دـش و  هداد  مدرم  هب  تفالخ ، تموکح و  يارب  بلاـطیبا 

: دیوگ یم  ثیدح  نامه  رد  ربمایپ  سپس  .دش 

.دیزگرب نم  تما  يارب  ار  مالسا  نید  دنوادخ 

هک یمالسا  .داد  رارق  نید  ییاه  لماک و ن  تروص  دیزگرب و  دنوادخ  ار  لداع  تموکح  هلیسو  هب  هدش  لماک  مالسا  ینعی 
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نارعاش زا  یکی  هتفگ  هب  هک  یمالـسا  .ریغال  یلع و  نآرق و  زج  درادن  يزیچ  دوخ  نتم  رد  سپـس  تشاد و  ار  دـمحم  دوب  دـمحم  ات 
: يرصم رصاعم 

(8  ) ردیح لیق  ام  مالسا و  لیق  نئل 

مد هضبنی  سیل  بلق  کلذف 

.درادن نایرج  نآ  رد  ینوخ  هک  تسا  یبلق  نیا  دنربن ، نآ  اب  ار  یلع  مان  مالسا و  دنیوگب  رگا 

 … یسابع لکوتم  دیشرلا و  نوراه  هن  يرسق ، دلاخ  جاجح و  هن  دیلو ، دیزی و  هن  اوشیپ …  هنوگ  نیا  يرآ ،

*****

دننز یم  ار  دایرف  نیمه  یمالسا ، مهدراهچ  نرق  رد  روهشم  هدنتسرف  کی  زا  تنس ، ناهج  نایم  زا  هک  میرگن  یم  هناتخبـشوخ  و  - 1
: تسا هدز  نرق  هدراهچ  لوط  رد  هعیش  هک 

(. تاذلاب مالسالا  رکنا  دقف  ریدغلا  رکنا  نم  )

رد هک  باحصا ، نایم  نتـسب  يردارب  نامیپ  و  تاخاوم )  ) هعقاو هب  تسا  هراشا  تسا و  یکلـسم  ینید و  ییادخ و  ردارب  دوصقم ، - 2
يردارب نامیپ  یلع  نتشیوخ و  نایم  دیـسر ، دوخ  هب  نوچ  تسب و  يردارب  نامیپ  دوخ  باحـصا  زا  نت ، ود  نت ، ود  نایم  ربمایپ  اجنآ 

.داد رارق  شیوخ  ینامیا  ردارب  ار  یلع  تسب و 

فرـص دوش ، یم  یـصو  یب  تیـصو و  یب  تسا  هدـیناسر  ناماس  هب  ار  يراک  هدـنکفا و  یپ  ار  یحرط  هک  يداع  ناسنا  کی  ایآ  - 3
؟ يربمایپ ماقم  زا  رظن 

.رصم میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  پاچ  ج 9/248  هغالبلا ،) جهن  حرش  - ) 4

: تسا هدرک  لقن  تنس  لها  ربتعم  ذخآم  نیا  زا  ینیما ؛ همالع  ار  تیاور  نیا  - 5

(، ملسم حیحص  زا   ) ج 8/149 یقهیب ،) ننس  )

190  / يزوجلا نبا  فیلات  رمع ،) هریس  )

ج 2/74، هرضنلا ،) ضایرلا  )

ج 1/44، ءایلوالا ،) هیلح  )

( ملسم حیحص  زا   ) ج 13/175 يراخب ،) حیحص  حرش  ( ) يرابلا حتف  )
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ج 7/132 133. ریدغلا ،) )

ج 1/22. هسایسلا ،) همامالا و  - ) 6

ج 6/170 يربط ،) خیرات  - ) 7

(، هسایسلا همامالا  )
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ج 1/151.

ج 1/283. ریدغلا ،) - ) 8

تسا يدبا  یتقیقح  ریدغ  ياوتحم 

نید مهف  فالخ  ریدغ  هعقاو  هب  نتسیرگن  تسا ، هتشذگ  نآ  رب  ینورق  هک  یخیرات  رما  کی  مشچ  هب  ریدغ  هعقاو  هب  نتسیرگن  ًالوصا 
رب هچ ؟ نآ  ياوتحم  اـما  تسا ، هتـشذگ  نآ  رب  نرق  هک 14  تسا  یخیرات  رما  کـی  ریدـغ ، يارجاـم  تروص  .هعقاو  نیا  مهف  تسا و 
هب رما  تاهج و  تاکز و  زامن و  تلادع ، تیرح ، یتسرپ ، اتکی  هب  توعد  مالسا : ياهتوعد  رب  .تسا  هتشذگ  نرق  زین 14  مالسا  دوخ 

ناوتیمن نامز )  ) دحاو اب  ار  اهنیا  .دـنیدبا  قیاقح  دنتـسین ، ینامز  قیاقح  اهنیا  اما  تسا ، هتـشذگ  نرق  زین 14  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
ینوگرگد نادواج  ات  هک  دنییادخ  قیاقح  اهنیا  نخـس ، رگید  هب  دیجنـس و  دیاب  یناسنا ) تایح   ) دـحاو و  ناسنا )  ) دـحاو اب  دـیجنس ،

: تسا هدومرف  نآرق  هکنانچ  دنباین ،

(. الیوحت هللا  هنسل  دجت  نل  (و 

، دـیآ يزور  دـشاب و  یعوـلط  دـمدب و  رجف  هک  هظحل  ره  اـت  هک  تسا ، يدـبا  ییادـخ و  قیاـقح  نـیمه  زا  یکی  زین  ریدـغ  ياوـتحم 
.دشاب اهیگدنز  یگدنز و  رب  مکح  دیاب  یهلا  یقطنم  رظن  زا  نآ  تقیقح 

رتکد مالک  هب  دیاب  یناسنا ، سوملم  لئاسم  رطـس  رد  مییوگب  ینخـس  ینعی  مییوگب ، نخـس  نیا  زا  رت  هداس  هراب  نیا  رد  میهاوخب  رگا 
: مینک هجوت  يرودلا  زیزعلادبع 

، نآ زا  ياهراپ  هک  دور ، کی  رتسب  ای  ریجنز  کی  ياه  هقلح  دـننام  تسا ، مه  هب  طوبرم  هتـسویپ و  دـحاو  کی  مالـسا ، تما  خـیرات 
.هدنیآ يوس  هب  ییاشگ  هار  زاغآرس  تسا و  هتشذگ  یخیرات  ریس  هجیتن  تما ، ینونک  عضو  .تسا  رگید  هراپ  هنیمز 

.دبای یمن  دوجو  نیشیپ  هنیمز  هشیر و  نودب  نآ ، رد  ياهدیدپ  چیه  درادن و  دوجو  یگتسسگ  عاطقنا و  چیه  ام  خیرات  رد  نیاربانب 

كرد يارب  سپ 
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دیاب دوش ،) یم  نداتفا  شیپ  بجوم  نونکا  مه  ییاه  زیچ  هچ  دش و  تما  طاطحنا  ثعاب  ییاه  تلع  هچ  هکنیا  و   ) تما ینونک  عضو 
.مینک كرد  نیشیپ  راصعا  نورق و  لالخ  رد  ار  تما  یگدنز  شور  هتشذگ و  رد  هتفر  ورف  ياه  هشیر 

اب  ) ار ناملـسم  تما  تیوه  تاذ و  دـیاب  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  هکلب  هن ، میدرگ ، رب  بقع  هب  دـیاب  هک  تسین  ینعم  نادـب  نخـس  نیا 
تکرح يارب  نآ ، یخیرات  ًافرـص  ياه  هتـسوپ  نتخیر  رانک  اب  میمهفب و  اـه ) یناگدـنز  اـهتموکح و  یگنوگچ  هتـشذگ و  رد  لـمات 

هرود زین  مالـسا  خـیرات  رد  .تسا  هتـشاد  یبالقنا  ياه  هرود  یتما  ره  .مینیب  كرادـت  هدـنزاس  شبنج  کی  شیپ ، هب  ناناملـسم  نداد 
رتشیب کیدزن  رایـسب  هرود  کی  زا  تما ، ینونک  عضو  رد  رود  رایـسب  هرود  کی  ریثات  تسا  نکمم  .تسا  هتفای  دوجو  یتوافتم  ياه 

(1  … ) دشاب

ای دـنک ، روصت  اهنوچ  دـنچ و  اهثحب و  نیا  زا  غراف  ار  دوخ  دـیاش  هک  ناوج  هدـنناوخ  کی  یتح  دـش ، هتفگ  هچنآ  هب  هجوت  اب  نونکا 
زا مه  هک  یمامتها  همه  نیا  هک  دمهفب  دناوتیم  دشاب  هدرواین  تسد  هب  هلوقم  نیا  رد  یتاعالطا  ای  دشاب ، هتـشادن  اهرـس  نیا  رد  يرس 

یلع مرکا ، ربمایپ  زا  سپ  هک  تساجنیا  زا  تساجنیا و  زا  دراد ، همادا  زین  نونکاـت  تسا و  هدـشیم  ریدـغ  هلئـسم  هب  میدـق  ناراـگزور 
، یبتجم نسح  ماما  ارهز ، همطاف  مرکا  يوناب  دننام  رگید ، یمالـسا  ياهتیـصخش  هنوگ  نیمه  و  ( 2  ) تسا هدرک  جاجتحا  نادـب  اهراب 
زیزعلادبع و نب  رمع  صاع و  نب  رمع و  یتح  يراصنا و  دعـس  نب  سیق  هتابن ، نب  غبـصا  رـسای ، رامع  رفعج ، نب  هللادبع  نیـسح ، ماما 

(3  ) .یسابع نومام 

رقاب و دمحم  ماما  هک  تساجنیا  زا  و 
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مدرم هب  دنا و  هتفرگ  یم  دیع  ار  ریدغ  زور  دنا و  هدرک  ررطم  ار  ریدغ  مالسلا ، هیلع  اضرلا ، یـسوم  نب  یلع  ماما  قداص و  رفعج  ماما 
.تسا مالسا  دیع  نیرتگرزب  ریدغ )  ) هک دنا  هدرک  یم  يروآدای 

: هک دشار  نب  نسح  زا  شیوخ ، دانسا  هب  تسا ، هدرک  تیاور  ( 4 ( ) یفاک  ) باتک رد  ینیلک  مالسالا  هقث 

: متفگ قداص  رفعج  ماما  هب 

: دومرف تسه )؟ يرگید  دیع  نابرق ) رطف و   ) دیع ود  زج  هب  ناناملسم  يارب  موش ، تیادف  )

(. رتالاب رترب و  ود  نیا  زا  تسا  يدیع  نسح ! يا  يرآ  )

: متفگ

)؟ تسا مادک  دیع  نآ  )

: دومرف

(. تما ییاوشیپ  هب  نینموملاریما  بصن  زور  )

هداد حرش  ار  يریدغ  زور  نایرج  تسا ، هدوب  هدیسر  یگلاس  هب 90  هک  یلاح  رد  لاس 259  هب  یسوط ، رمع  نب  دمحم  نب  ضایف  زین 
: دیوگ یسوط  دمحم  نب  ضایف  .تسا  هدیسر  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ماما  روضح  هب  زور ، نآ  رد  تسا ك 

ماعط و يز  نانآ  ياه  هناخ  هب  .دوب  هتشاد  هاگن  اذغ  فرص  يارب  ار  دوخ  ناتـسود  زا  یعمج  اضر ، ماما  هک  مدید  ریدغ ، زور  نآ  رد 
لیاسو اب  زور  نآ  رد  .دوب  هداد  رییغت  ار  دوخ  ناراگتمدخ  ناتسود و  عضو  رس و  .دوب  هداتـسرف  هزوم  يرتشگنا و  یتح  هماج  هیده و 
تمظع تلیـضف و  هراومه  ماما  دش و  یم  ییاریذـپ  نانآ  زا  تفریم  راک  هب  ماما  هناخ  رد  اهزور  رگید  رد  هچنآ  زا  ریغ  هزات  ییاریذـپ 

ریدغ ثیدح  هب  داهشتسا  لالدتسا و  رد  نخـس  هک  اجنیا  رد  ( 5  ) داد یم  حرـش  مالـسا  خیرات  رد  ار  شنیرید  هقباس ي  ار و  زور  نآ 
هیلع و هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوخ  تسد  هب  تفالخ ، تماما و  هب  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  نینموملاریما  بصن  ناـیرج  تسا و 

رازه روضح 120  رد  هلآ و 
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ارچ هک  دیآ  شیپ  یخرب  يارب  لاوس  نیا  تسا  نکمم  مهم ، یطیارش  رد  هدیتفت و  ینابایب  لد  رد  هار و  نایم  رد  مه  نآ  ناملسم ، نت 
داهـشتسا ریدـغ  ثیدـح  هب  ماما  دوخ  دـمآ ، شیپ  هفاحق ، یبا  نب  رکبوبا  لوا ، هفیلخ  ندیـسر  تفالخ  هب  ناـیرج  هک  هفیقـس  زور  رد 

؟ درکن

همان 101)  ) يرصم يرشب  میلس  خیش  شتسرپ 

يرـشب میلـس  خیـش  یکی  ملاع ، ود  نیا  .میونـشب  هعیـش  ینـس و  گرزب  ملاع  ود  ناـبز  زا  ار ، نآ  خـساپ  شتـسرپ و  نیا  تسا  بوخ 
.دیـسر رهزالا  تسایر  هب  راب  ود  هک  ریخا ، هدس  رد  رـصم  گرزب  ناملاع  زا  تسا ، .ه ق )  1335  - 1248  ) یتیخربش يرصم  یکلام 

عجارم و اـملع و  ناـگرزب  زا  ( 1377 1290  ) ینانبل یلماع  يوسوم  نیدـلا  فرـش  نیـسحلادبع  دیـس  همالع  حلـصم  يرگید ، و  ( 6)
.هعیش هاوخیدازآ  یعامتجا و  ياهقف  نیحلصم و 

میلـس خیـش  ياه  همان  .تسا  هدـش  لدـبودر  یمالـسا  یکیژولوئدـیا  ینید و  قیقد  لئاسم  رد  همان   112 ناملـسم ، ملاع  ود  نیا  ناـیم 
میلـس ياه  همان  نیرخآ  رد  هتبلا  .حیـضوت  خـساپ و  نیدـلا  فرـش  ياه  همان  عوضوم و  حرط  تسا و  شـسرپ  تروص  هب  ًاعون  يربش 

غیلب و رثن  زج  هب  اه ، همان  نیا  .تسا  هتشاد  زاربا  نیدلا  فرش  دیس  هک  یقیاقح  ربارب  رد  میروخیم  رب  تافارتعا  هلسلس  کی  هب  يرشب ،
.باذـج یقطنم و  نشور و  ینایب  اـب  تسا ، مالـسا  قیاـقح  زا  يرایـسب  يواـح  تسا ، یبرع  تغـالب  یلاـع  هنومن  دراد و  هک  يدـنلب 

تـسا هدیـسر  پاچ  هب  اهراب  نونکات  نآ  یبرع  نتم  هک  تسا ، هدروآ  دـیدپ  ار  تاعجارملا )  ) دـننام مک  باتک  اه  همان  نیا  هعومجم 
.تسا هدش  هدینادرگ  زین  نابز  دنچ  هب  و  ( 7)

نیشیپ ياه  همان  رد  نیدلا  فرش  هک  یقیاقح  نتفریذپ  هب  هراشا  اب  همان 101 ، رد  يرشب  میلس  خیش 
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: دیوگ یم  نینچ  تسا  هتشاد  هضرع  وا  رب 

رد وت  اب  ار  نآ  .مرادن  ینشور  روصت  نآ  زا  نم  تسا و  هتخانشان  هک  هدنام  زیچ  کی  اهنت  .رکش  ار  ادخ  دش ، راکشآ  ضحم  تقیقح 
یصوصن هب  وا ، اب  ناگدننک  تعیب  رکبوبا و  اب  هفیقـس ، زور  رد  ماما  ارچ  .ییوگزاب  ار  شتلع  يریگرب و  نآ  زا  هدرپ  ات  مراذگیم  نایم 

؟ درکن لالدتسا  تسا ، صوصن  نیا  رب  نات  هیکت  هراومه  هعیش  امش  دوب و  وا  تفالخ  هرابرد  هک  یحیرص ) ثیداحا  )

؟ دیراد ربخ  روما  نیا  زا  رتهب  یلع ، دوخ  زا  هعیش ، امش  ایآ 

همان 102)  ) نیدلا فرش  خساپ 

هفیقـس هب  اپ  دنتـشادن و  روضح  رکبوبا  اب  تعیب  رد  مشاه  ینب  ریغ  مشاـه و  ینب  زا  شناتـسود ، رگید  ماـما و  هک  دـننادیم  مدرم  همه 
: دندوب گرزب  تبیصم  مرگ  رس  ناشدوجو  همه  اب  نانآ  .دندوب  رود  تشذگیم  هفیقس  رد  هچنآ  هفیقس و  زا  نانآ  .دنتشاذگن 

یمن يزیچ  هب  هثداح  نیا  هب  زج  دـندوب و  هتخادرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نفد  نفک و  يروف ، بجاو و  هفیظو  هب  ربمایپ و  گرم 
ار دوخ  راک  هفیقس  مدرم  دندوب ، وا  نفد  زامن و  مسارم  يادا  ربمایپ و  ندب  ندرک  عمج  لوغـشم  نانآ  ات  رگید ، فرط  زا  .دندیـشیدنا 

تکرح اـی  رظن  ره  ربارب  رد  یـشیدنا  رود  طاـیتحا و  تیاـعر  باـب  زا  دـنداد و  تروـص  رـس و  ار  رکبوـبا  اـب  تعیب  هلئـسم  دـندرک و 
.دندرک یم  یگداتسیا  ًاقفتم  دشیم ، ناشتالیکشت  نتخیر  مهرد  ثعاب  هک  فلاخم ،

دناوتب ات  اجک ، رکبوبا  اب  ناگدـننک  تعیب  دوب و  اجک  یلع  اجک ؟ رکبوبا  دوب و  اـجک  یلع  اـجک ؟ هفیقـس  دوب و  اـجک  یلع  نیارباـنب ،
روما مامز  داتفا و  هار  هفیقس  نایرج  هکنآ  زا  سپ  دنک و  لالدتسا  نانآ  يارب 
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هن هک  دش  نانچ  دنداد و  ناشن  تنوشخ  يردلقوس و  رگید  زا  دندرک و  یکریز  ییوس  زا  دش ، هچنآ  دـش  دـنتفرگ ، تسد  هب  نانآ  ار 
نومـضم فرط  هب  فاطعنا  ناـکما  اـی  ندینـش  شوگ  یـسک  .دـنک  لالدتـسا  ثیح  هب  تسناوت  یمن  سک  چـیه  یلع ، ریغ  هن  یلع و 

؟ تشادن ثیدح 

دنرادرب نایم  زا  ار  نانآ  تردق  هک  يروط  هب  دنتفارد ، دنراد  تسد  رد  ار  تردق  هک  یناسک  اب  دنناوت  یم  رفن  دـنچ  ام ، نامز  رد  ایآ 
وت نونکا  تاهیه و  تاهیه ، دـنراذگیم ؟ شدازآ  دـشاب  هتـشاد  يراک  نینچ  دـصق  یـسک  رگا  ایآ  دـننک و  نوگنرـس  ار  ناـشتلود  و 

.تسا هنامز  نامه  هنامز  دنمدرم و  نامه  مدرم  هک  جنسب ، رضاح  نامز  اب  هب  ار  هتشذگ 

هک  ) طیارش نآ  رد  بوشآ و  هنتف و  ندش  اپ  رب  زج  دیدیمن  يا  هجیتن  داهشتسا ، لالدتـسا و  يارب  زور ، نآ  رد  یلع  هتـشذگ ، اهنیا  زا 
رـش و اما  دوش  عیاض  وا  قح  هک  داد  یم  حـیجرت  دوب ،) هدـش  هتـشاک  هزات  نید  لاهن  دـینارذگیم و  ار  شیوخ  نیتسخن  نارود  مالـسا 

.ددرگن اپ  رب  یبوشآ 

نآ رد  بلاطیبا  نب  یلع  عقاو ، رد  .درک  یم  دـیدهت  ار  هّللا ) الا  هلا  ال   ) هملک مالـسا و  نید  هک  دوب  ییاـه  رطخ  هجوتم  یبوخ  هب  یلع 
ینیگنس یلع  شود  رب  گرزب  رما  ود  راب  اریز  تسا ، هدشن  راتفرگ  تبیـصم  هنوگ  نادب  يدحا  هک  دوب  هدش  راتفرگ  یتبیـصم  هب  مایا 

: درک یم 

رد دوب و  یلع  هجوتم  همه ، نیا  دوب و  هدیـسر  نآ  هرابرد  ربمایپ  زا  هک  یـشرافس  تیـصو و  صن و  همه  نآ  اب  مالـسا ، تفالخ  یکی 
اهبوشآ و مود  .دناوخیم  ارف  تکرح  روش و  هب  ار  وا  شارخ  رگج  زادگلد و  يا  هوکش  اب  دیشکیم و  دایرف  وا  شوگ 
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مالسا و ندش  نک  هشیر  ناملسم و  ون  بارعا  ندش  دترم  برعلا و  هریزج  ندیشاپ  مه  زا  هب  دوش  یهتنم  دوب  نکمم  هک  ییاه  نایغط 
قافن رتارجام و  رفاک  دندوب و  ییور  ود  قافن و  لها  نآرق ، صن  هب  هک  ییور  ود  قفانم و  بارعا  رگید  هنیدم و  ناقفانم  نتفای  نادیم 
نتفر نایم  زا  اب  نانیا  و  ( 8  ) ادخ ماکحا  دودـح  مضه  مهف و  زا  دـندوب  رترود  رگید  سک  ره  زا  دـندوب و  رگید  سک  ره  زا  رت  هشیپ 

.دندوب هتفای  توق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ياهگرگ نایم  هدش  راتفرگ  یناتـسمز ، یبش  رد  هدز  لیـس  دـندوب  ياهلگ  دـننام  ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  زور ، نآ  رد  ناناملـسم  يرآ 
هدمآ درگ  نانیا  رب  رود و  هک  ییاه  هلاجر  ثرح و  نب  راجـس  دلیوخ و  نب  هحیلط  باذک و  هملیـسم  هدـنرد و  تاناویح  راوخنوخ و 
مالسا نیمک  رد  راگزور  نآ  رد  ناریا  مور و  يروطارپما  ود  نیا ، رب  هوالع  .دندرـشف  یم  ياپ  نیملـسم  مالـسا و  وحم  يارب  دندوب و 
دمحم باحصا  دمحم و  نادناخ  دمحم و  اب  يزوت  نیک  لاح  رد  همه  هک  دوب  رگید  لکـشم  عنام و  اه  هد  همه ، اهنیا  زج  هب  دندوب و 

ره هب  دوب ،) هدرک  هدوباـن  ار  رامثتـسا  فلتخم  تاـناکما  یفارـشا و  تاراـبتعا  همه  هک   ) مالـسا زا  دوخ  ماـقتنا  نتفرگ  يارب  دـندوب و 
.دندزیم تسد  ياهلیسو 

اب هک  دندیدیم  نوچ  .دنتشادیم  رب  ماگ  باتش  طاشن و  اب  دوصقم ، نیا  هار  رد  دننکب و  ار  شا  هشیر  دنزادنارب و  ار  مالسا  دنتساوخیم 
دننک راهم  ار  تصرف  نیا  ات  دندیشوکیم  ور  نیا  زا  .تسا  هدمآ  شیپ  یبوخ  تصرف  بیرخت  ینکشراک و  يارب  مالـسا ، ربهر  گرم 

سپ ناناملسم ، ندش  تسرپرس  یب  زا  و 
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یلع دننام  هک  دوب  یعیبط  دیسر و  گرزب  یهار  ود  رس  رب  یلع  یطیارش ، نینچ  رد  يرآ  .دنریگ  هرهب  یلخاد ، ماظن  کی  رارقتـسا  زا 
، ار مالسا  هقح  تفالخ  هیرظن  هکنیا  يارب  تیاهن  .درک  مه  نینچ  دنک و  نیملسم  مالسا و  يادف  ار  شیوخ  تفالخ  قح  یبلاطیبا ، نب 
ار مزال  يریگ  عضوم  ( 9  ) دـندرک بلـس  وا  زا  ار  تفالخ  یمالـسا  قح  هک  یناسک  ربارب  رد  دـنک و  ظفح  دوب ، شدوخ  تفالخ  هک 

نیا يارب  دوشن  هداد  نمشد  تسد  هب  تصرف  دزیخنرب و  هنتف  دوشن و  نیملسم  ياصع  قش  هک  یتروص  هب  زاب  مه  نآ  هتبلا  دشاب  هدرک 
رگا هک  یتروـص  رد  .دـندروآ  دجـسم  هب  هناـخ  زا  يزیرنوـخ  یب  اـما  روزب  ار  وا  هکنیا  اـت  درکن ، تعیب  تسـشن و  هناـخ  رد  دوـصقم 

بلاـط ره  و   ) هعیـش يارب  دـنام و  یمن  وا  تفـالخ  يارب  یتجح  دوب ، هتفر  تعیب  يارب  دوخ  ياـپ  هب  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
: درک راک  ود  دوخ ، شور  نیا  اب  مالسلا  هیلع  یلع  اما  .تشگ  یمن  راکشآ  قح  ناهرب  یّقح )

، طیارـش نآ  زور و  نآ  رد  هک  تسیرگن  نوچ  دناشومارفن و  ار  مالـسا  هقح  تفالخ  یعرـش  تروص  مه  درک و  ظفح  ار  مالـسا  مه 
تفالخ اب  درک و  نینچ  تما ،) نارس  اب   ) وا يریگرد  مدع  رب  تسا  فقوتم  مالسا ، نانمشد  ياه  تیلاعف  ندرک  یثنخ  مالسا و  ظفح 

يارب شیوخ  بصانم  زا  یـشوپ  مشچ  نید و  تشادهگن  تعیرـش و  تسارح  دوب و  تما  ظفح  يارب  همه  نیا  تخیواین و  رد  هفیقس 
( هقح تفالخ  ظفح   ) مهم كرت  و  نیملسم ) مالسا و  ظفح   ) مها هب  ملع  ینعی  دوب ، بجاو  وا  رب  ًالقع  ًاعرش و  هک  يرما  يادا  ادخ و 

هک يا  هلحرم  رد 
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مدرم نایم  رد  ریـشمش  هک  داد  یم  هزاجا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هن  زور ، نآ  طیحم  طیارـش و  هک  تسا  نیا  .دننک  ضراعت  فیلکت  ود 
لزلزنم و درخ و  هئطخت  ریفکت و  ینارنخس و  لالدتسا و  ياه  هبرض  ریز  ار  ناناملسم  ون  هعماج  ار  هنیدم  زور  نآ  هعماج  هن  دراذگ و 

ثیداحا هنامیکح ، یشور  اب  هراومه  زورما ، ات  زور  نآ  زا  هعیش ، ناملاع  یلع و  دالوا  یلع و  میتفگ ، هک  همه  نیا  اب  دزاس و  جنـشتم 
(10  ) مالسلاو .تسین  هدیشوپ  هاگآ  مدرم  رب  هکنانچ  .دنا  هداد  رشن  هراب  نیا  رد  ار  يوبن  نشور  صوصن  دنا و  هدرک  رکذ  ار  تیاصو 

*****

6 5 ( / هیبوعشلل هیخیراتلا  روذجلا  - ) 1

.196 159  / ج ریدغلا ،) - ) 2

.213 196  / ج ریدغلا ،) - ) 3

ج 1/303 - 4

ج 1/287. ریدغلا ،) - ) 5

ج 3/180 یلکرز ، مالعالا )  ) هلمج زا  يو ، لاح  حرش  يارب  - 6

.تسا نتفای  ماجنا  لاح  رد  رصم  رد  نونکا  پاچ 17 ، نآ ، ریخا  پاچ  - 7

هیآ 97. هبوت ،)  ) هروس 9 - 8

ادـخ دودـح  ماکحا و  همه  قح  دوب ، هلبق  نآرق و  قح  دوب ، نیملـسم  مالـسا و  قح  دوبن ، وا  درف  اهنت  قح  قح ، نیا  تقیقح  رد  و  - 9
.دندیسر یم  تداعس  تقیقح  هب  نامدرم  اهرهش و  همه  هک  دوب  وا  تموکح  اب  نوچ  .خیرات  لوط  رد  نامدرم  اهرهش و  دوب و 

.33 13 ( / تاعجارملا - ) 10

مالسا یسایس  هفسلف 

اهتشادنپ هب  نینچ  ای  مالسا  یسایس  هفسلف  دنا ، هتشادنپ  نینچ  یخرب  .میسریم  مالسا  یسایس  هفسلف  لکـش  هب  دش ، هتفگ  هچنآ  زا  سپ 
یسایس هفسلف  مالسا  حالطصا ، هب  تسا و  هدشن  ینییبت  دیکات و  یسایس ،) هفسلف   ) يربهر تماما و  هب  عجار  مالـسا ، رد  هک  دنا ، هداد 

تسرد يرادنپ  نینچ  رگا  هتبلا  .دنا  هدناوخ  مالسا  یتیبرت  یگنهرف و  هعومجم  صقن  دنا  هتشادنپ  دوخ  هک  ار  رما  نیا  درادن و 
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: هک دیامن  او  نینچ  دهاوخیم  هک  تسا  دراو  یشور  رب  اهنت  داریا  نیا  اما  .دوب  دهاوخ  صقن  دوخ  نیا  دشاب ،

یتح اهزیچ  نیرت  یئزج  هدروآ و  میلعت  اهدـص  هک  يربمایپ  لاـس  تسیب  زا  شیب  تدـم  لوط  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
يدبا هدنیآ  هلبق و  نآرق و  ناناملـسم و  تشونرـس  تما و  يربهر  هرابرد  ماک ، ات  مال  تسا  هدومرف  ار  مامح  هب  دورو  موسر  بادآ و 

تنس دوخ  فالخ  رب  نخس ، نیا  مییوگب  هک  تسین  يزاین  .دنز  یمن  رس  زین  يداع  مدآ  کی  زا  هک  يراک  تسا  هتفگن  يزیچ  مالسا 
زا رظن  فرص  تنس و  لها  دوخ  ذخآم  هیاپ  رب  گرم  مد  ات  توعد  ندرک  راکشآ  زور  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  اریز  تسا ،

ثیدح و بتک  ذخآم و  .تسا  هتشاذگن  ورف  ار  نآ  نییبت  دیکات و  مهم و  عوضوم  نیا  هرابرد  نتفگ  نخـس  يا  هظحل  هعیـش  كرادم 
هتشون فورعم ، خروم  يربط ، هک  تسا  هجوت  بلاج  .تماما  هب  تما  داشرا  ثیداحا  ینعی  تسا ، ولمم  ثیداحا  نیا  زا  مالـسا ، تنس 

: تسا

(1  ) تاقدصلا یلع  الامع  مالسالا  اهلخد  یتلا  دالبلا  عیمج  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  قرف  و 

یمومع و لاوما  ات  داتسرف  دندوب  هدش  ناناملسم  اهنآ  نامدرم  هک  ییاه  نیمزرـس  اهرهـش و  همه  هب  ار  دوخ  نارازگراک  مرکا ، ربمایپ 
.دنتسرفب مالسا  زکرم  هب  دنناتسب و  ار  لاملا  تیب  مهس 

؟ درادن رظن  یسایس  لئاسم  ینید و  تموکح  لیکشت  هب  ینید  نینچ  ایآ  نونکا 

نینچ ایآ  یـسایس و  هفـسلف  يربهر و  ماظن  نودب  دشاب  يورخا  دیاقع  یقالخا و  ياهدنپ  هتـشر  کی  فرـص  دناوتیم  ینید  نینچ  ایآ 
يروآ عمج  يارب  هدش ، ناملسم  ياهرهش  همه  هب  هک  يربمغیپ 
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ار تموکح  نیا  دـیآ و  یم  رب  یلام  ماظن  يزکرم و  تردـق  تموکح و  لیکـشت  ددـص  رد  دتـسرفیم و  رازگراـک  لاـملا  تیب  هوجو 
یم دنک ، یم  عیرـشت  تردق  بسک  هاپـس و  میظنت  صاصق و  دح و  يارجا  يداصتقا و  یلام و  مکح  اهدص  دـهد و  یم  مه  لیکـشت 
نید حور  دوش و  یمن  هن ، دراین ؟ ناـبز  رب  يا  هملک  تما  نآرق و  هدـنیآ  تشونرـس  دوخ و  زا  سپ  هفیلخ  نیـشناج و  هب  تبـسن  دوش 
.دـنا هتفگ  هعیـش  گرزب  ناملاع  مالـسلا و  مهیلع  نیرهاط  همئا  هک  تسا  ناـمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  مالـسا  لـصا  مالـسا و 

: دنا هتفگ  هغالبلا ) جهن   ) هرابرد هکنانچ  تسا ، هدوب  هار  نیمه  رد  زین  یلع  هیلاع  تامیلعت 

(. 2  ) دهزلا یف  اهلقا  هسایسلا و  یف  هبطخ  مظعم 

.زردنا دهز و  هرابرد  نآ  زا  یکدنا  تسا و  تسایس  هرابرد  هغالبلا  جهن  نانخس  اه و  هبطخ  هدمع  شخب 

هکنانچ ( 3  ) تسا هدـمآ  يربهر  هراـبرد  يدـنچ  تاـیآ  زین  میرک ) نآرق   ) رد .دـشاب  دـناوت  یمن  نیا  زج  هدـنز و  نید  تسا  نیمه  و 
.میدرک هراشا  رتشیپ 

هدش هداد  رارق  یلصا  ناکرا  ءزج  تسا و  هدوب  حرطم  توعد ، راک  زاغآ  زا  تروص و  نیرت  يدج  هب  یسایس  هفـسلف  مالـسا  رد  سپ 
طرش نآ ، رد  ار  تلادع  دنتشاد و  هجوت  يربهر  هلئسم  تیمها  هب  هباحص ، دوخ  نایم  زا  زاغآ و  زا  هعیـش ، فلـس  املع و  و  ( 4  ) تسا

زج هب  دـندزن و  نت  دـندرکن و  تلفغ  تیمها  نیا  ندادداـی  ندـنکارپ و  نآ و  تیمها  زا  هاـگچیه  خـیرات  لوط  رد  .دنتـسنادیم  یعطق 
ات دندش ، ریگرد  لداع  ریغ  تموکح  اب  هراومه  اروشاع و …  زور  ات  هفیقس  زور  زا  هعیـش  ناگرزب  نداد و  ماجنا  یلمع  رظن  زا  هچنآ 

ار دوخ  نوخ  هک  ییاج 
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.دنا هتشون  باتک  دنا و  هدرک  راک  یمه  نآ  تیمها  هرابرد  زین  يرکف  ياه  هصرع  رد  اهنیا  زج  هب  دنداد ،

مالسا و ندیـشخب  ییاه  تموکح و ر  حیحـصت  مالـسا و  یـسایس  هفـسلف  نییعت  رد  اروشاع  ینیع  تکرح  زج  هب  هک  تسناد  دی  اب  و 
تامیلعت تسا و  هدیـسر  روهظ  هب  نیرهاط  همئا  زا  يرگید  ددعتم  مهم و  تامادقا  باذک ، فرـسم و  ياهتموکح  تسد  زا  نیملـسم 

: مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ماما  زا  میلعت  نیا  هلمج ، زا  تسا ، هدش  هتخومآ  يرکفنشور 

، دناد یم  نیملسم  مظن  هیام  نید و  هزاریـش  ار  تماما  يربهر و  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ( 5  ) نیملـسملا ماظن  نیدلا و  مامز  همامالا  نا 
تسا و رایـسب  الاو ، میلعت  هنومن ، نیا  زا  دـنک و  یم  ذوفن  ناهج  رد  هن  دتـسیایم و  اپ  رـس  رب  هن  یتما  چـیه  هزاریـش ، مظن و  نودـب  هک 
دننارتسگب و ار  میهافم  نیا  ات  دندیشوک  سپس  هعیش  نارعاش  نابیدا و  نارّکفم و  نامّلکتم و  نافوسلیف و  نادنمشناد و  هک  دوب  نیمه 
زا تعاطا  هک  دنهد  جاور  تما  نایم  رد  هنوگ  نیا  ات  دندیشوک  یمالسا  بهاذم  رگید  گرزب  ياملع  ناملکتم و  هدمع  تمـسق  رگا 

.لداع مکاح  طقف  موصعم ، ماما  طقف  تسا ، نینچ  هن  دنتفگ ، ادصکی  هعیش  ياملع  تسا ، یعرش  هفیظو  يرجاف  قساف و  ره 

: دیوگ یم  ملسم ) حیحص   ) حرش باتک  رد  تنس  لها  فورعم  ثدحم  ملاع و  م 676 )  ) یعفاش يوون  ییحی  نیدلا  ییحم  ظفاح 

لزع ادخ  ماکحا  لیطعت  ملظ و  قسف و  رطاخ  هب  مکاح  هفیلخ و  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  نیملکتم ، نیثدحم و  اهقف و  زا  تنس  لها  همه 
(! 6  ) داد دنپ  ار  وا  دیاب  طقف  تسین ، زیاج  زین  وا  هیلع  مایق  جورخ و  دوش و  یمن  علخ  و 

لئاسم رد 
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زامن یگمه  ناناملسم  نآ : ماکحا  هعمج و  زامن  هرابرد  هلمج  زا  میروخ ، یم  رب  راکـشآ  روط  هب  عوضوم ، نیدب  زین ، یهقف  ماکحا  و 
ای تسا ، طرش  وا  بیان  ای  ناطلس  دوجو  هعمج ، زامن  بوجو  رد  ایآ  هک  دنراد  فالتخا  رما  نیا  رد  یلو  دننادیم …  بجاو  ار  هعمج 

؟ تسا بجاو  لاح ، ره  رد 

شدوبن دوب و  هنرگ  دنا و  هدرک  طرش  زین  ار  ناطلس  تلادع  هعیش  و  دننادیم …  طرش  ار  وا  بیان  ای  ناطلس  دوجو  نایعیـش  نایفنح و 
(. 7  ) دننادیمن طرش  ار  تلادع  نایفنح  اما  .تسا  یکی 

: دیوگ یم  ( 8  ) يرصم يواطهطلا  عفار  هعافر  نوچ  يرکفنشور  یتح  و 

نامرف زا  قلطم  روط  هب  دـیاب  مدرم ، هدوت  ینعی  ناموکحم  تسوا و  نادـجو  وا ، ياـهراک  رواد  اـهنت  تسادـخ و  هدـنیامن  مکاـح  … 
( … 9  ) تسا هعامج  نبا  يرعشا و  يدروام و  نوچ  ییاه  قف  دیاقع  هلابند  نیا  و  دننک …  تعاطا  دوخ  نایاور 

ار نآ  یعیش ، فوسلیف  کی  ناونع  هب  یباراف ، تسا و  دقتعم  نادب  هعیش  هچنآ  اب  دینک  هسیاقم  ار  ینیب  ناهج  رکفت و  زرط  نیا  نونکا 
: دنا هتسناد  وا  عیشت  لیلد  ار  رکفت  زرط  نیا  یتح  دنا و  هتفگ  هفسلف  ناخروم  هکنانچ  دنک ، یم  داهنشیپ 

همه هک  دوب  یهار  نیا  داد و  یم  قوس  تسایـس  فرط  هب  ار  هفـسلف  زین  وا  هک  میوـش  یم  هاـگآ  اـجنآ  زا  عیـشت  هب  یباراـف  لـیامت  زا 
هدیقع هب  .دنتشادیم  رب  ماگ  دشاب  نآ  سار  رد  ماما  هک  یـسایس  یماظن  هماقا  همکاح و  تردق  نتخاس  نوگنرـس  يارب  عیـشت ، ناوریپ 

دنک و یم  ییامنهار  ار  وا  دوخ  رون  هب  یهلا ) یبیغ و  يورین  ای   ) لاعف لقع  هک  ینعم  نیدب  يدهم ، مه  تسا و  يداه  مه  ماما  ناشیا 
رون نیا  وترپ  رد  ار  مدرم  وا 
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(. 10  ) دیامرف یم  يربهار 

یباراف و زا  شیپ  هعیـش  هفـسالف  املع و  رگید  وا  زا  هتـشذگ  .تخیر  یپ  تماما  هیاپ  رب  ار  دوخ  هلـضاف ) هنیدم  ، ) یباراف ناس  نیدب  و 
.دنتفگ نخس  یتایح  میلعت  نیا  هرابرد  هراومه  وا  زا  سپ 

.داد هجوت  ریدغ ) ياوتحم  ( ) ّصن  ) هفسلف تیمها  هب  انیس  نبا 

: تشون دیرجت )  ) رد یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ 

.تسا نید  نابهگن  ییاوشیپ  نینچ  اهنت  نوچ  تسا ، مزال  لداع  مکاح  موصعم و  ماما  ارچ  عرّشلل ،) ظباح  ُّهنال  )

( تماما  ) عوضوم تیمها  حرـش  رد  یفاشلا ) صیخلت   ) باتک زاغآ  رد  یـسوط  نسح  نب  دـمحم  مالـسا ، گرزب  ملاع  هفیاّطلا ، خـیش 
: تفگ نینچ 

هلدع هدیحوت و  هتافص و  یلاعت و  هللا  هفرعم  قیرط  یف  رظنلا  دعب  فلکملل  اهارحا  ضئارفلا و  دکآ  اهالوا و  رومالا و  مها  تیار  یناف 
دیحوتلا نم  هل  تبث  ام  یلع  ضقنلاب  هیف  طیرفتلا  عجری  هفرعملا و  نم  هل  لصح  ام  یلع  ررضلاب  هب  لالخالا  دوعی  امیف  رظنلاب  لاغتشالا 

.همامالا وه  و  اهضعبب …  الخم  نوکی  لب  دیحوتلا ، طئارش  عیمجل  المکتسم  نکی  مل  کلذ  لعفی  مل  یتم  هنال  لدعلا ، و 

ملع ادخ و  تفرعم  لیصحت  زا  سپ  فلکم ، ینید  ضیارف  نیرت  هتـسیاش  نیرتدکوم و  روما و  نیرتراوازـس  نیرتمهم و  هک  مدید  نم 
هب نآ  رد  يراـگنا  لهـس  نآ و  هب  لـالخا  هک  تسا  يزیچ  هب  تفرعم  ملع و  لیـصحت  دـنوادخ ، تافـص  رگید  لدـع و  دـیحوت و  هب 
اریز دنک ، یم  ضقن  ار  دیحوت  داقتعا  نآ ، هب  نتفای  داقتعا  نآ و  مهف  هرابرد  ندرک  یهاتوک  دناسریم و  نایز  ادـخ  تفرعم  دـیحوت و 

زا یخرب  هکلب  تسا ، هدرکن  لـماک  ار  دـیحوت  طیارـش  دـشاب ، هتـشادن  تسرد  تفرعم  عـالطا و  عوـضوم ، نیا  هراـبرد  فـلکم ، رگا 
(11  ) تسا هتخاس  هابت  ار  دیحوت  هب  نامیا  طیارش 
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.تسا تماما ) ، ) عوضوم نیا  … 

: دروآ نینچ  همارکلا ) جاهنم   ) مان هب  تشاگن ، تماما  هرابرد  هک  یباتک  زاغآ  رد  یّلح  همالع  و 

.همامالا هلاسم  یه  نیملسملا و  لئاسم  فرشا  نیدلا و  ماکحا  یف  بلاطملا  مها  یلع  تلمتشا  هفینم ، هفیرش  هلاسر  هذهف 

نید و مکح  نیرتـمهم  ار ، یـسایس  هفـسلف  يربـهر و  هلئـسم  تماـما و  هعیـش ، مالـسا و  ياـملع  نیرتـگرزب  زا  یکی  هـک  دـیرگن  یم 
.دناوخ یم  نیملسم  هلئسم  نیرتفیرش 

هتخانش هدرک و  لیلحت  یفسلف ، رظن  اب  ار  عیشت  بهذم  هک  هعیش ، نیشیپ  ياملع  رگید  یلح و  همالع  یـسوط و  خیـش  نخـس  رد  لّمات 
یهلا هفسلف  ینعی  تماما ، هفسلف  دیحوت و  هفسلف  مالسا ،) نید  رد  رت : تسرد  نخس  هب  و   ) بهذم نیا  رد  هک  دنک  یم  نشور  دندوب ،

همه رد  رگا  .تسا  نید  نیع  هکلب  نید  ءزج  نیا  تسا و  ربهر  نتخانش  ادخ  نتخانـش  زا  سپ  دنرگیدکی و  لمکم  یـسایس  هفـسلف  و 
هلحرم نیا  هب  ییژولوئدـیا  ملاع ، ياه  يژولوئدـیا  اه و  ماظن  بهاذـم و  بتاکم و  همه  نایم  رد  رـشب و  خـیرات  رـسارس  رد  ناـهج و 

، دیزاس هاگآ  زین  ار  هعیـش  ام  دیبایب و  دـشاب ، هداد  رارق  نید  ءزج  ار  موصعم  ربهر  هب  نامیا  ادـخ ، هب  نامیا  زا  سپ  هک  دـیتفای ، یقرتم 
.هرایس نیا  رد  یگدنز  رد  ناسنا  غولب  هبترم  تیاهن  تسا  نیا  .تسا  مادک  نآ  هک 

وا هک  یسک  هلمج  زا  تنس ، لها  گرزب  نارکفتم  نخس  اب  دینک  هسیاقم  ار  یعیش  گرزب  ناملاع  نارکفتم و  نیا  نانخس  نمـض ، رد 
: دیوگ یم  يو  یلازغ - »  » ینعی دنا -  هدناوخ  مالسالا ) هجح   ) ار

: تسا هس  نامیا  لوصا 

(12  ) تسا عورف  تسه  هچ  ره  اهنیا  زج  .ترخآ  هب  نامیا  وا ، لوسر  هب  نامیا  ادخ ، هب  نامیا 

تماما تموکح و  هب  نامیا  هنوگ ، نیدب  وا 
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رظن زا  عاـمتجا و  تهج  رد  تسا  مالـسا  یـسیسات  شقن  ندرک  لاـمیاپ  مالـسا و  حور  ندـناریم  نیا ، درامـش و  یمن  لوـصا  وزج  ار 
بوجو هلئـسم  لوسر ، تنـس  ادخ و  باتک  رد  اریز  تسا ، لوسر  هب  نامیا  ادـخ و  هب  نامیا  نامه  فالخ  یتح  نیا  کیژولوئدـیا و 

، تسا نیمه  یعامتجا  رظن  زا  مالسا  یلـصا  هیاپ  تسا و  هدش  حرطم  هراومه  موصعم ،) لداع  ماما   ) و رمالاولوا )  ) و یلو )  ) زا تعاطا 
تماما ساسا ، نیا  رب  هعیش  تسا و  يرشب  لئاسم  تاهج و  همه  نیمات  يارب  مالسا  .تسین  یترخآ  یقالخا و  ًافرص  ینید  مالـسا  اریز 

يدـبا و نید  تفـالخ ، هاگتـسد  بناـج  تیاـعر  رطاـخ  هب  یلازغ ، اـما  .دـناد  یم  شیوخ  بهذـم  لوـصا  وزج  ار  اوـشیپ  هب  ناـمیا  و 
هجیتن تسا  نیا  دمحم و  لآ  زا  يرود  هجیتن  تسا  نیا  .دنک  یم  یفرعم  یعامتجا  عضوم  یـسایس و  هفـسلف  دقاف  ار ، مالـسا  كرحتم 

! دینک هسیاقم  مه  اب  ار  ود  نآ  دیرگنب و  کین  یلازغ  یّلح و  همالع  نخس  رد  رگید  راب  کی  .ییارگ  هاقناخ  يرگ و  یفوص 

ینعی دـنگنهرف ، نآ  ثراو  لاح ، ره  هب  هک  راگزور  نیا  هعیـش  ناملاع  زا  يرایـسب  هک  میوگب  رایـسب ، درد  غیرد و  هارمه  مه ، ار  نیا 
، رهاظم نب  بیبح  يدع ، نب  رجح  رتشا ، کلام  رـسای ، رامع  يدنک ، دادـقم  يرافغ ، رذوبا  نوچ  ییارگناسنا  ناتـسرپ  ادـخ  گنهرف 

همالع دیفم ، خیش  یسوط ، ریصن  هجاوخ  انیس ، نبا  یباراف ، تیکس ، نبا  ریبج ، نب  دیعس  يرجه ، دیشر  رامت ، مثیم  هجسوع ، نب  ملسم 
دمحم خیش  يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  يزاریش ، يازریم  يرتشوش ، هللا  رون  یضاق  یناث ، دیهش  لوا ، دیهـش  یـسوط ، خیـش  یلح ،

تساجن تراهط و  یلومعم  لئاسم  نیمه  دننک  یم  حرطم  هک  ار  یلئاسم  ینابایخ و … 
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.نآ لاثما  تسا و  تاوما  نفد  تابحتسم  ثرا و  عیب و  نهر و  هراجا و  و 

و يرهاظ ) مکح  ناونع  هب  هچ  رگا  نآ ، حیحص  دنتسم و  لوقعم و  رادقم  نآ  هتبلا   ) تسا نید  ماکحا  زین  لئاسم  عورف و  نیا  نیقی  هب 
دییامرف یم  هظحالم  هک  تسا  نیمه  یعامتجا  تهج  رد  لصا  لصا  یب  عورف  تسا و  عرف  اما  دوش ، نایب  دشاب و  دیاب  تمایق  هنماد  ات 

: دیوگ یم  تیساسح  اب  يواطهطلا ، عفار  هعافر  هدربمان ، حلصم  هک  مینیب  یم  رگا  و 

زا اـهروشک  نیمه  رد  یلو  دـنزومآ …  یم  نآرق  اـه ، هفرح  نتخومآ  زا  شیپ  ار  ناـکدوک  هک  تسا  مسر  ناملـسم  ياـهروشک  رد 
میلعت همزال  میلعت ، هنوگ  نیا  هکنآ  لاح  دـننک و  یم  تلفغ  تسا  یمومع  تیمکاـح  داـینب  هک  تسایـس  تموکح و  لوصا  نتخومآ 

فرص و يدابم  نآرق و  نتفرگ  ارف  زا  سپ  ار  ناکدوک  ات  دنرامگب  يراگزومآ  هسردم  ره  رد  هک  تسین  راوشد  .تسا  هماع  حلاصم 
( … 13  ) دنک هاگآ  تسرد  يراد  روشک  یمومع  حلاصم  زا  ار  نانآ  دزومایب و  یمومع  هرادا  تسایس و  لوصا  برع ، وحن 

بجاو هلاس  رسپ 15  هلاس و  رتخد 9  ره  رب  دیوگ  یم  هعیش  .تسا  هعیش  بهذم  لوصا  ءزج  هک  تسا  یتقیقح  هناتسآ  هب  ندیسر  نیا ،
لداع تموکح  ینعی  تسا ، تماما  لصا ، جنپ  نیا  زا  یکی  هک  دسانشب ، دنادب و  یـصخش ، مضه  مهف و  يور  زا  ار ، لصا  جنپ  تسا 

.دنک تعیب  یتسد  هچ  اب  دشاب و  یسک  هچ  عیطم  دناوتیم  ناسنا  هکنیا  قح و  لها  تیالو  و 

حرط هک  ریدغ  ياوتحم  هدش ) طانم  ریقنت  اهقف ، حالطصا  هب  و   ) هراصع هب  شیارگ  هک  تسادیپ  دنتـسم ، نشور و  باسح  نیا  اب  سپ 
تسا مالسا  یسایس  هفسلف  نایب  ینآرق و  هنیدم 
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یب تسا و  نید  یمهفدـب  زا  تفر  هراـشا  هکناـنچ  درادـنپب  نینچ  هک  یـسک  تـسین و  اـه  هتـشذگ  هـب  طوـبرم  یخیراـت و  يا  هلئـسم 
یمالسا و يالاو  نامرآ  دناوتیم  دوخ  نیا  هک  دیرگن  یم  هنوگ  نیدب  .هعماج  ناسنا  لئاسم  رب  نید  دیکات  هب  یهجوت ، یب  ای  یعالطا ،
هب لـمع  ناملـسم و  ماوقا  تزع  تدایـس و  یناـهج و  ود  تداعـس  هیاـم  دـشاب و  ناملـسم  ره  ینآرق  شـالت  یناـسنا و  يریگ  عضوم 

.لصا هب  تشگزاب  ریسم و  حیحصت  ربمایپ و  یعقاو  هتساوخ 

هب مهم ، هلحرم  نیا  رد  دنـشیدنا و  یم  هدنـسیون  نیا  نوچ  هک  یناسک  يالاو  نامرآ  بولطم و  لاـمک  یعاـمتجا و  هفـسلف  تسا  نیا 
فرط رب  عیـشت و  یمالـسا  تیعقاو  نداد  ناـشن  يارب  دنـشوک و  یم  نیملـسم  مهاـفت  يارب  دـنا و  هدرب  یپ  فـیلکت  قـمع  تـمظع و 

يربهر و لصا  هب  هعماج  نهذ  نداد  هجوت  و  ( 14 ، ) هنایارگ تنس  نیتسار و  تدحو  داجیا  يارب  اه و  مهافت  ءوس  اه و  ماهتا  نتخاس 
هار نیا  رد  هک  یناـسک  تشادـیمارگ  لـصا و  نیا  ندناسانـش  رد  يرادـیاپ  زار  تسا  نیا  ریدـغ و  هعقاو  يوهاـم  تاـناکما  ندرتسگ 
يا هلئسم  درذگیم و  رد  زین  ناناملسم  تدحو  مالسا و  زرم  زا  شیوخ ، لام  قمع و  رد  هلاسم  نیا  دنا و  هدز  ماگ  هناصلاخ  هناملاع و 

 … اه تیناسنا  اه و  ناسنا  همه  هب  طوبرم  تسا  هتساوخ  مالسا  .هکنانچ  دوش  یم 

*****

هیوخد پاچ  ج 4/1750 ، يربط ،) - ) 1

ج 1/309 خورف ، رمع  رتکد  فیلات  یبرعلا ) بدالا  خیرات  - ) 2

: ینس هعیش و  زا  معا  مالسا ، گرزب  نارسفم  زا  يرایسب  ریسافت  قبط  رب  تایآ ، نیا  هلمج  زا  - 3

هیآ 59 اسن ،)  ) هروس 4

هیآ 67 هیآ 55 و  هیآ 3 و  هدئام ،)  ) هروس 4

هیآ 68 صصق ،)  ) هروس 4

هیآ 36 بازحا ،)  ) هروس 4

ات هیآ 1  جراعم ،)  ) هروس 4
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3

هیآ 7 هنیب ،)  ) هروس 4

.تسا لوصا  ءزج  هعیش ، بهذم  رد  هکنانچ  - 4

(. ما  ) هدام لیذ  راحبلا ،) هنیفس  - ) 5

تنـس لها  گرزب  نیققحم  نیملکتم و  مومع  رظن  نیا  ج 8/36 و  يراخب ،) حیحص  حرش  يراسلا ، داشرا   ) هیـشاح رد  جاهنملا ) - ) 6
.دعب هب  ج 7/136  ریدغلا ،)  ) تایرظن نیا  زا  دنچ  ياهنومن  ندید  يارب  یناهفصا و …  انثلاوبا  ینالقاب و  ریظن  تسا ،

پاچ ، 137  / هینغم داوج  دـمحم  خیـش  فیلات  یلبنحلا ) یعفاـشلا ، یکلاـملا ، یفنخلا ، يرفعجلا ، هسمخلا : بهاذـملا  یلع  هقفلا  - ) 7
.توریب مراهچ ،

.ه ق) م 1290   ) مهدزیس هدس  رد  رصم  یعامتجا  ینید و  ناحلصم  زا  - 8

354 و 368، ( / زیراب صیلخت  نم  زیربالا  صیلخت  - ) 9

: باتک زا  لقن 

.32  / تیانع دیمح  رتکد  فیلات  برع ) یسایس  هشیدنا  رد  يریس  )

.باتک نامه  دنک  یم  لیدعت  یتروص  هب  ار  تسردان  هیرظن  نیا  سپس  يواطهطلا ، هتبلا 

4 02  / یتیآ دمحملادبع  همجرت  رجلا ، لیلخ  يروخافلا و  انسح  فیلات  یمالسا ) ناهج  رد  هفسلف  خیرات  - ) 1

فورعم ثیدح  رد  زین  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نسحلاوبا  ماما  هکنانچ  عیشت ، رد  یـساسا  تسا  یلـصا  عوضوم ، نیا  - 11
هلیسو هب  دیحوت ، نید  دیحوت و  ياقب  هک  ینعم  نیا  هب  هدش  روآدای  ار  تماما  طارـش  دیحوت ،)  ) هملک رکذ  زا  سپ  بهذلا ،) هلـسلس  )

.دیحوت رشن  دیحوت و  هب  دقتعم  دوب  دهاوخ  يربهر 

.89 ( / یمالسا ناهج  رد  هفسلف  خیرات   ) زا لقن  ، 78 77 ( / هقرفتلا لصیف  - ) 12

.33 ( / برع یسایس  هشیدنا  رد  يریس  - ) 13

.تماما تیاصو و  هب  عجار  يوبن  ياهتنس  رگید  ریدغ و  يوبن  تنس  هب  لمع  ینعی  - 14

عوضوم يداقتعا  تیمها 

زور نآ  رد  اما  .دوب  هداتفا  زور  کی  هب  هجحیذ ) هاـم   18  ) ریدغ دـیع  هعمج و  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  تفالخ  ياهزور  زا  يزور  رد 
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ار ینارنخس )  ) هبطخ نیا  .تفگ  تفگش  يدیحوت  دناوخ و  بیجع  يا  هبطخ 
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همه همجرت ، رد  هتبلا  (. 1  ) منکیم ناغمرا  نابز  یـسراپ  روشرپ  ناناوج  هب  ار  نآ  همجرت  اجنیا  رد  نم  .دـنا  هدرک  لقن  يدـنچ  ذـخآم 
.دنام یمن  ظوفحم  نآ  تاملک  گنهآ  قنور و  هبذاج و  تغالب و 

نامیپ و تبحم و  میلعت و  نیا  قمع  هب  تیرـشب  دوش و  هدینادرگ  اهنابز  همه  هب  نیرفآ  یگدنز  میظع و  ثیراوم  نیا  يزور  هک  دـیما 
، درک شیاتـس  ار  يادخ  زاغآ ، رد  .دمآ  رب  ربنم  هب  هدـمآ ، الاب  باتفآ  زا  تعاس  جـنپ  زور ، نآ  رد  اما  .دـسرب  داقتعا  داهج و  یکاپ و 

انث دـندوب  هتـسراین  ناس  نادـب  نارگید  هک  ار  دـنوادخ  تفگ  ییاـنث  دوب و  هدینـشن  سک  شیپ ، نآ  زا  یـشیاتس ، ناـنوچ  هک  هنوگنآ 
: تسا نیا  دنام  نایاور  رطاخ  رد  هچنآ  هبطخ  نیا  زا  .نتفگ 

وا و يراگدرورپ  هب  قلخ  ناـعذا  يارب  تخاـس  يا  هلیـسو  نارازگ ، ساپـس  زا  يزاـین  یب  نیع  رد  ار  ساپـس  هک  ساپـس ، ار  دـنوادخ 
.دشاب ناهاوخ  ار  وا  رتشیب  لضف  هک  ار ، سک  نآ  نشور ، یهار  ار و  تمحر  ینوزفا  یببس 

هداتـسرف تسوا و  هدنب  دـمحم  هک  مهد  یم  یهاوگ  زین  زابنا و  یب  هناگی و  تسوا  .تسین  يدوبعم  هّللا ، زج  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم 
دنوادخ يوس  زا  ات  دیـشخب ، شیالاو  يا  هبترم  زین  ناربمایپ  نایم  رد  دیزگرب و  همه  اهقلخ  نایم  زا  ار  وا  شیوخ ، ملع  هب  لزا ، رد  .وا 

دوشن و هدید  اه  مشچ  هب  دوخ  دنوادخ  اریز  .داد  رارق  شیوخ  ياج  هب  ار  دمحم  دوخ ، ماکحا  ندناسر  رد  دنوادخ  .دـنک  یهن  رما و 
.دریگن ياج  ناسنا  ياهرادنپ  اه و  نامگ  هدیچیپ  ياه  هیال  رد  دجنگن و  رد  اهرطاخ  هب 

هب فارتعا  اب  ار  دمحم  تّوبن  هب  فارتعا  دنوادخ  .رابج  کلم  هّللا  نامه  زج  تسین  ییادخ  يرآ 
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هتـسیاش زین  دمحم  .دیـسر  دهاوخن  هیاپ  نادـب  قلخ  زا  رگید  یکی  هک  درک  هژیو  یمارکا  نانچ  هب  ار  وا  تخاس و  نورقم  دوخ  تیهلا 
دـشاب يا  هنوگ  هب  هظحل  ره  هک  سک  نآ  يرآ  .دوب  ادـخ  بیبر  دوب و  درک  دـنوادخ  هژیو  ار  دوخ  وا  هچ  دوب ، تیانع  یگژیو و  نیا 

.دناوتن ندمآ  لیان  قح  تبحم  هبترم  هب  ددرگ  ینامگ  ره  شوخ  تسد  هک  لد  نآ  دسرن و  یگژیو  نیا  هب 

دسر تباجا  هب  دنتسرف  دورد  تساوخرد  هک  یببـس  مه  دشاب و  وا  رتشیب  تشادیمارگ  ات  (، 2  ) میتسرف دورد  وا  رب  هک  دومرف  دنوادخ 
نایاپ شتمظع  هک  اجنآ  ات  دیازفا ، گرزب  دشخب و  فیرشت  دنک و  میرکت  شیب  نیا  زا  ار  وا  دتسرف و  دورد  وا  رب  يادخ  نونکا  (. 3)

.دشاب ياج  رب  هرامه  نادواج  ات  دسانشن و  نتفای 

دمحم ترضح  يالتعا  وترپ  رد  ار  ناگژیو  نیا  ( 4  ) .تخاس شیوخ  هژیو  ار  دنچ  ینت  قلخ ، نایم  زا  دمحم ، زا  سپ  دنوادخ ، هکنآ 
ار قلخ  هک  نیتسار  دنشاب  ینایعاد  ات  .درپس  ناشیدب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  تبتر  دیـشخب و  التعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

لزا رد  ار  نانیا  دنوادخ  .تسه  سک  ینامز ، ینرق و  ره  رد  هتسد  نیا  زا  .دنزومآ  یـسانشادخ  ار  نامدرم  دنناوخ و  يادخ  يوس  هب 
درک شیوخ  ياهتجح  ار  ناشیا  هاگنآ  .هداتفا  ناشلد  رد  وا  دیجمت  رکش و  هدوشگ و  وا  شیاتس  هب  نابز ، يراونا  تروص  هب  دیرفایب ،

.فرتعم شیوخ  تیدوبع  هب  تسا و  وتسخ  ادخ  تیبوبر  هب  هک  سک  ره  رب 

ناشیا هب  ار  راک  تساوخ ، دوخ  هک  اجنآ  ات  تشاد و  رضاح  اه  هدیرفآ  رگید  شنیرفآ  ماگنه  هب  ار  ناگژیو  نیا  دنوادخ ،
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.تخاس دوخ  هدارا  نابز  داد و  رارق  شیوخ  تیشم  تساوخ و  نامجرت  ار  ناشیا  و  ( 5  ) درپس

یگنوگچ دوخ  دنوادخ  .دنور  وا  نامرف  هب  هراومه  دنیوگن و  نخس  وا  روتسد  یب  هک  یناگدنب  دنیوا ، ناگدنب  ناشیا  همه ، نیا  اب  اما 
غراف يادخ  میب  زا  لد  هاگچیه  .ددنسپ  يادخ  هک  ار  نآ  رگم  دنهاوخن  شزرمآ  سک  يارب  ناشیا  .دناد  یم  کین  ار  ناشیا  لاوحا  و 

.دنرب نامرف  ار  وا  دنرذگن و  رد  ییادخ  دودح  زا  .دننک  يوریپ  ار  یهلا  تنس  دنرآ و  ياج  هب  ار  وا  ماکحا  یمه  .دنرادن 

هک ارچ  درکن ، اهر  اونشان  انیبان و  تشهن و  یهار  یب  یکیرات و  رد  ار  قلخ  زین ) رگید  تهج  زا  نایامنهار ، نیا  زا  هتـشذگ   ) دنوادخ
راکتمدـخ ار  ساوح  يورین  .تخاس  راوتـسا  ناشناج  رد  داهنب و  ناشدـبلاک  رد  تخیمایب و  ناشدوجو  رد  ار  نآ  .داد  لـقع  ناـنآ  هب 

اب وا  .دوـمن  همه  هب  ار  نشور  هار  درک و  همه  ریگناـبیرگ  ار  تجح  ناـس  نیدـب  .داد  ياـج  نورد  مشچ و  شوـگ و  رد  درک و  لـقع 
.تفگ دنناوت  زاب  ار  هشیدنا  سح و  ياه  هتفای  ات  داد ، ایوگ  نابز  نامدرم  هب  شیوخ  تردق 

: میوگب دیاب  نیا  زا  سپ 

! نانموم تعامج  يا 

راوتـسا يرگید  نآ  هب  زج  ود  نیا  زا  یکی  هک  گرتس ، رگزب  دـیع  ود  درک ، مهارف  دـیع  ود  امـش  يارب  زور  نیا  رد  لـجوزع  يادـخ 
زا درب  نات  ینالدنـشور  سپ  رد  دـنک و  ناتهاگآ  تسرد  هار  زا  دـناسر و  ماما  هب  ناـتقح  رد  ار  یکین  اـت  درک  نینچ  نیا  .دوب  دـناوتن 

.شیوخ ياهمتعن  زا  يزیر  ناترس  رب  ناوارف  دوخ و  نید  نشور  هار  هب  دزاس  ناتراپسهار  هتفای و  غورف  وا  تیاده  وترپ 

عامتجا زور  ار  هعمج  يور ، نیدب 
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ییاه یتساک  يژک و  دریذـپ و  ریهطت  دـیا  هدرک  هتفه  ياهزور  رد  هچنآ  ات  دـناوخ ، ارف  نآ  رد  ندرک  تکرـش  هب  ار  همه  داد و  رارق 
ناـنموم درک  داـی  تسا  زور  نیا  رد  مه  .دوـش  حیحـصت  دـیآ و  راـجنه  هب  هعمج ، هب  هعمج  دـیا ، هتـشاد  اور  ناتبـسک  راـک و  رد  هک 

نیدنچ ار  ناراکوکین  رادرک  شاداپ  دنوادخ  هک  تسا  زور  نیا  رد  دـنوادخ و  زا  ناراگزیهرپ  میب  ندـش  رادـیدپ  مه  ار و  رگیدـکی 
تـسا هدرک  یهن  هچنآ  زا  دـیرآ و  ياج  هب  تسا  هدومرف  ار  هچ  ره  هکنآ  رگم  دوشن ، مامت  اجنیا  هب  راک  اما  .دـهد  اهزور  رگید  ربارب 

.دیدنب تعاطا  رمک  هنانتورف  تسا  هدرک  رما  دیکات  هب  هک  ییاه  راک  يارب  دیشکب و  تسد 

یلمع يداقتعا و  چـیه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  توبن  هب  فارتعا  اب  رگم  تسین  هتفریذـپ  دـیحوت  هب  داقتعا  هک  دـینادب ، نونکا 
ادخ تعاط  نییآ  تسا و  هداد  رارق  تسرپرس  یلو و  ار  وا  دوخ  دنوادخ  هک  سک  نآ  یتسرپرـس  تیالو و  لوبق  اب  رگم  تسین  لوبق 

هک یناسک  ینعی  .دنیوا  تیالو  لها  هک  نانآ  تشادهگن  ییادخ و  تشادهگن  قیفوت و  هب  دـینز  رد  گنچ  رگم  دوب  دـهاوخن  راجنهب 
تشاد و راهظا  دوخ  ناگدـیزگ  صاخ و  ناگدـنب  قح  رد  ار  شیوخ  هدارا  داتـسرف و  تیآ  ناـنآ  هراـبرد  ( 6 ( ) ریدـغ  ) رود زور  رد 

.دراد هاگن  ناشیا  دب  زا  ار  وا  هک  درک  تنامض  دوخ  درمشن و  يزیچ  هب  ار  ناقفانم  ناهارمگ و  دنک و  غالبا  ات  دومرف  ار  ربمایپ 

نآ نطب  زا  تخاس و  نایامن  دـندوب  ردـنا  بیر  هب  هک  ار  نانآ  نورد  ناشیدـنادب ) زا  ربمایپ  تشادـهگن  هب   ) هراـشا اـب  هنوگ و  نیدـب 
هک ناسک 
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اورپ یب  هک  سک  نآ  سپـس  .دنتـسناد  دننادب  دیاب  ار  هچنآ  قفانم ، مه  نموم و  مه  هک  دوب  اجنیا  .دنکفا  هدرپ  دندرپس  یم  دادترا  هار 
تلاهج هک  دوب  اجنیا  درـشف و  ياپ  قح  نتفریذـپ  رب  راوتـسا ، دوب و  ياج  رب  اـپ  هک  سک  نآ  دـینادرگ و  يور  قح  زا  یلاـباال ، دوب و 

.تفگ ینخس  یکی  .دندز  تسد  رب  تسد  دندرشف و  نادند  رب  نادند  سب  تفرگ و  ینوزف  نانامرفبان  يرس  هریخ  ناقفانم و  یگشیپ 
هن اما  دندرک ، فارتعا  زین  یهورگ  نایم  نیا  رد  داتـسیاب و  رـس  نامه  رب  دوب  هتخاس  هشیپ  ینامرفبان  هک  سک  نآ  درک و  یگناب  یکی 

.ناج زا  مه  نابز و  هب  مه  دندرک  فارتعا  رگید  یهورگ  هکنانچ  نامیا ، رس  زا  هن  لد و  هت  زا 

نیا تخاس و  نشور  ار  وا  ناعبات  نانموم و  ربمایپ و  مشچ  نید ، ندرک  لماک  اب  درک و  لماک  ار  شیوخ  نید  دـنوادخ  ناـس ، نیدـب 
هدعو نآ  هعقاو ، نیدـب  دیـسر و  نآ  ربخ  ناترگید  یخرب  هب  دـید و  وب  نآ  دـهاش  دوخ  امـش  زا  یخ  رب  هک  دوب  ریدـغ ) هعقاو   ) نامه

.درک ناریو  هابت و  ار  ناشهاگتخت  نانیا و  هاپس  نوراق و  ناماه و  نوعرف و  ياه  هتخادرپ  تسویپ و  رد  نایابیکـش  هب  دنوادخ  يوکین 
دوخ ياه  هاگیاج  نامه  رد  دنوادخ  زین  ار  نانیا  .دـنراذگن  درف  چـیه  نامدرم  راک  نتخاس  هابت  رد  هدـنام  ياجرب  هارمگ  یهورگ  اما 

غیرد و زا  ار  ناشاهلد  سپ ، نآ  زا  درک و  دـهاوخ  وحم  ار  ناشیاه  هناشن  تخاس و  دـهاوخ  دوبان  ار  ناـشراثآ  تفرگ و  دـهاوخ  ورف 
دنمورین ناشیا  دبلاک  تشه و  زاب  ناشیا  ناتسد  هک  دومرف ، دهاوخ  ناشقحلم  یهورگ  هب  دنکآ و  دهاوخ  درد 
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وا ماکحا  دندرک و  نوگرگد  ار  ادخ  نید  یهلا ) بهاوم  زا  هدافتـسا  ءوس  رایتخا و  ءوس  هب   ) هک اجنادـب  ات  داد ، ناشییاناوت  تخاس و 
.ریبخ تسا و  فیطل  ادخ  ددرگ و  زوریپ  شیوخ  نانمشد  رب  دنوادخ  ماگنه  هب  اما  دوز  سب  دنتخاس و  هنوگژاب  ار 

! دیشاب يادخ  تمحر  لومـشم  نامدرم ، يا  نونکا  .دوب  هدنـسب  ار  غالبا  زین  نیا  زا  رتکدنا  هچ ) میوگ ، نخـس  هزادنا  نیا  دوبن  مزال  )
هار .دیرپسب  وا  هار  دیروآ و  يور  وا  نید  يوس  هب  دیشیدنیب و  یکی  تسا  هدرک  بیغرت  هدناوخ و  ارف  نادب  ار  امش  دنوادخ  هچنآ  رد 

.دینامن زاب  ادخ  هار  زا  ات  دیرگم  شیپ  رد  رگید  هدنکارپ  ياه 

.تسا گرزب  سب  يزور  زورما ، انامه 

.تشگ نشور  ادخ  ناهرب  تفرگ و  دنلب  دندوب  هتسیاش  هک  ناسک  نآ  تلزنم  زور  نیا  رد  دیسر و  رد  شیاشگ  زور ، نیا  رد 

.نتفگ نخس  صن )  ) تحارص و هب  موصعم ) ربهر   ) كاپ ماقم  زا  تسا و  قح  ندرک  نشور  زور  زورما  يرآ 

ندـنایامن زور  زورما  .تسا  ناـهاوگ  یهاوـگ و  زور  زورما  .تـسا  ناـمیپ  دـهع و  زور  زورما  .تـسا  نـید  ندـش  لـماک  زور  زورما 
قح نداد  هلـصیف  دوعوم  زور  زورما  .تسا  ناطیـش  ندـنار  زور  زورما  .تسا  نامیا  قیاقح  زور  زورما  .تسا  راکنا  قافن و  ياـهداینب 

.تسا نامدرم  ندومزآ  زور  زورما  .تسا  داشرا  نداد و  ناـشن  هار  زور  زورما  .تسا  ناـیارگ  دـنلب  هتـشگ  شومارف  زور  زورما  .تسا 
.تسا نارگید  ياهدـیهمت  اهیزاس و  هنیمز  هدیـشوپ و  دـصاقم  نتخاس  راکـشآ  زور  زورما  .تسا  ناـیامنهر  هب  ینومنهر  زور  زورما 

.ار يربهر  دنا  هژیو  هک  نانآ  ینعی  تسا ، صخش  رب  حیرصت )  ) صن زور  زورما 

:( دومرف هکنیا  ات  زورما …  زورما …  تفگ ، یم  هراومه  زور ، نآ  رد  ماما  )

رد نونکا 
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یگناگی دیحوت و  هب  داقتعا  اب  .دییایم  رد  بیرف  هار  زا  دینکم و  رکم  وا  اب  دیزیهرپب و  وا  زا  و  دیشاب ! لجوزع  يادخ  بقارم  ناتلامعا 
یپ زا  دیرپسم و  یهارمگ  هار  .دـییوج  برقت  ادـخ  هب  ( 7  ) تسا هدرک  رما  وا  تعاطا  هب  ار  امـش  هک  سک  نآ  تعاطا  اـب  دـنوادخ و 
لوق زا   ) شیوخ باتک  رد  تسا و  هدـیهوکن  ار  یهورگ  زیزع ، يادـخ  .دـیورم  دـندرک  هارمگ  ار  نارگید  دـندش و  هارمگ  هک  نانآ 

: تسا هدومرف  نینچ  نانآ )

(8 ( ) ًاریبک ًانعل  مهنعلا  باذعلا و  نم  نیفعض  مهتآانبر  .الیبسلا  انولضاف  انئاربک  انتداس و  انعطا  انا  )

.دندرک نامهارمگ  ناشیا  میدرک و  تعاطا  ار  شیوخ  ناگرزب  نارتهم و  ام 

! ام راگدرورپ 

.تسرف گرزب  یتنعل  ناشیارب  نک و  نادنچ  ود  ار  ناشیا  باذع 

: تسا هدومرف  زین 

ول اولاق  ءیـش ، نم  هللا  باذـع  نم  انع  نونغم  متنا  لهف  ًاعبت ، مکل  انکانا  اوربکتـسا  نیذـلل  ءافعـضلا  لوقیف  رانلا ، یف  نوجاـحتی  ذا  (و 
(9 ( ) مکانیدهل هّللا  اناده 

ایآ میدوب ، امـش  وریپ  ام  دنیوگ ، دنتخورف  یگرزب  دندرک و  رابکتـسا )  ) هک نانآ  هب  ناور  سپ  دننک ، هرجاشم  خزود  رد  هک  هاگنآ  و 
هار هب  زین  ار  امـش  میدوب  هتفر  ادخ  هار  هب  ام  رگا  دنیوگ ، ناشک  ندرگ  نآ  دـیرادرب ، ام  زا  ار  باذـع  نیا  زا  یکدـنا  دـیناوتیم  نونکا 

.میدربیم

؟ تسیچ تسا ) هدمآ  نآرق  رد  هک   ) رابکتسا نیا  هک  دینادیم  ایآ  نونکا ،

هک سک  نآ  ربارب  رد  تسا  يزارف  ندرگ  تسا و  هدرک  وا  تعاطا  هب  رما  دنوادخ  هک  تسا  ماما )  ) سک نآ  تعاطا  كرت  رابکتـسا ،
تایآ هنوگ  نیا  رد  یمدآ  رگا  .تسا  هدمآ  رایسب  ناربکتسم  تشذگرس  هنوگ  نیا  زا  نآرق  رد  .تسا  هتـساوخ  ار  وا  يوریپ  دنوادخ 

زا ار  وا  نامگ  یب  دشیدنیب  فرژ 
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.دهد زردنا  دراد و  زاب  دب  هار 

! نانموم يا 

: تسا هدومرف  لجوزع  يادخ  هک  ینادب 

(1 ( ) صوصرم ناینب  مهناک  ًافص  هلیبس  یف  نولتاقی  نیذلا  بحی  هللا  نا  )

.هتسویپ مهرد  راوتسا  ياهانب  نانوچ  ییاه  فص  اب  دنگنجیم ، وا  هار  رد  هک  درادیم  تسود  ار  ناسک  نآ  دنوادخ 

؟ تسا یسک  هچ  هّللا  لیبس  هّللا و  طارص  تسیک و  ادخ  هار  تسیچ و  هلیبس ) یف  ( ) وا هار  رد   ) زا دوصقم  دینادیم  ایآ 

ارم ربمایپ  زا  سپ  هک  ادخ ، هار  منم  .دـتفا  ورف  یهارمگ  هاچ  رد  دـنکن ) تعاطا  وا  زا   ) دـیامیپن ار  نآ  سک  ره  هک  ادـخ ، طارـص  منم 
.ناراکوکین رب  مه  ناراکدب و  رب  مه  ادخ ، تجح  منم  .خزود  تشهب و  میسق  منم  .تسا  هداد  ناشن  هدرک و  بصن 

یـشیپ رگیدکی  رب  راگدرورپ  شزرمآ  هب  نتفای  تسد  يارب  دـینک و  لمع  لجا  ندیـسر  ارف  زا  شیپ  دـیزیخرب و  تلفغ  رد  ندونغ  زا 
دنونـشن ناتگناب  دینک و  گناب  هاگنآ  .خزود  نآ  نورب  تشهب و  نآ  نورد  دنزارفارب  يور  اب  دوش ) زیخاتـسر   ) هکنآ زا  شیپ  دیریگ ،

رد دینک  باتش  .دسرن  ناتدایرف  هب  سک  دیهاوخب و  دایرف  هکنآ  زا  شیپ  دییآ ) دوخ  هب   ) .دنریگن چیه  هب  ناتویرغ  دیشک و  رب  ویرغ  و 
! تصرف نتشذگ  زا  شیپ  تعاط 

 = اهیـشوخ هدننک  هابت   ) تاّذـل مداه  يوگ  هک  تسا  نینچ  لاح ) نیمه  هکلب  تسا ، رود  سب  شاداپ  زور  ندیـسر  ارف  هک  دـیرادنپم  )
.یصالخ هاگدش  رود  هن  تسه و  یتاجن  هاگ  زیرگ  هن  رگید  تسا ، هدیسر  رد  گرم )

رب دتـسرف و  تمحر  امـش  رب  يادخ  دیورب  .دـیوش  یم  شیوخ  ياه  هناخ  هناور  یگمه  امـش  دـسر و  یم  نایاپ  هب  نونکا  عمجم  نیا 
امش هک  تمعن  نیا  رب  ار  دنوادخ  .دینک  یکین  دوخ  ناردارب  هب  .دیریگ  خارف  دوخ  هداوناخ 
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ياهتمعن زا  .دراد  رادیاپ  ار  نات  یتسود  ادخ  ات  دینک  ییوکین  .دنک  ناتکمک  ادخ  ات  دیوش  دحتم  .دـیرازگ  ساپـس  تسا  هدیـشخب  ار 
.دهد شاداپ  اهدیع  رگید  ربارب  نیدنچ  زور ، نیا  رد  دنوادخ  .دیتسرف  هیده  ار  رگیدکی  دادادخ 

.زارد ار  رمع  دنک و  رایـسب  ار  لام  زور ، نیا  رد  ندرک  ییوکین  .تفای  دیهاوخن  رگید  ریدغ )  ) زور نیا  رد  زج  ار  یـشاداپ  هنوگ  نیا 
هزادنا ره  دیـشخبب ، هداد  ادـخ  لام  زا  نادـناخ  هب  ناردارب و  هب  زور ، نیا  رد  .وا  ینابرهم  دوش و  ادـخ  تمحر  ثعاب  ندرک  ینابرهم 

.دیراد نادنخ  هرهچ  هراومه  .دیناوتب  هک 

تـسامش هب  ناشدیما  هک  نانآ  هب  دیورب و  .دیراد  ساپـس  شیاه  تمعن  رب  ار  يادخ  دـینک و  یگنامداش  دیدیـسر  رگیدـکی  هب  نوچ 
دیراد ییاناوت  هک  ییاج  ات  ار  تاواسم  یناسکی و  نیا  .دیشاب  ناسکی  ناتناتسدریز  دوخ و  كاروخ ، دروخ و  رد  .دینک  رایـسب  یکین 

.تسادخ تسد  هب  تکرب  تسا و  مهرد  رازهدص  زور ، نیا  رد  مهرد  کی  شاداپ  هک  دیزاس ، یلمع 

زاین زور ، نیا  رد  یـسک  رگا  اما  .هداـهن  گرزب  سب  یـشاداپ  نآ  ربارب  رد  تسا و  هداد  رارق  بحتـسم  دـنوادخ  زین  ار  زور  نیا  هزور 
ار زور  نیا  هک  دـشاب  یـسک  نانوچ  وا  شاداـپ  دـنک ، یبوخ  تبغر  لـیم و  اـب  تساوخرد و  اـنمت و  زا  شیپ  دروآرب  ار  دوخ  ناردارب 
هک تسا  نانچ  دـهد ، يراطفا  يراد  هزور  هب  زور  نیا  رد  سک  ره  هدـیناسر و  دادـماب  هب  تدابع  اب  ار  نآ  بش  تسا و  هتـشاد  هزور 
رد هک  ار  یتمعن  دینک و  هحفاصم  مالـس ، هارمه  دیدیـسر ، رگیدکی  هب  هک  نیمه  تسا …  هداد  يراطفا  ار  مدرم  هتـسد  هتـسد  ییوگ 

هب تسا  هدش  ناتبیصن  زور  نیا 
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نادنمتسم غارس  هب  نارگناوت  دیاب  دناسرب و  دینشن  دوبن و  هک  نآ  هب  دینش  دوب و  هک  نآ  ار  نانخس  نیا  دیاب  .دییوگ  کیربت  رگیدکی 
.نافیعض لابند  هب  نادنمتردق  دنور و 

(11  ) .تسا هدرک  رما  اهزیچ  نیا  هب  ارم  داب  وا  رب  ادخ  دورد  هک  ربمایپ 

نآ رد  دوخ  ناگدنناوخ  مراودیما  .مهد  حرـش  ار  هبطخ  نیا  اجنیا  رد  مهاوخیمن  نم  .دیتسناد  ریدغ )  ) هرابرد ار  یلع  نانخـس  نونکا 
هتکن دـنچ  هب  اجنیا  رد  اما  .دزیمآ  رد  یلع  نانخـس  اب  شناور  دوش و  نشور  شناج  دـناوخیم  ار  نآ  هقرف  ره  زا  سک  ره  دنـشیدنیب و 

.منکیم هراشا  تشذگ  مالسلا  هیلع  یلع  مالک  رد  هک 

: فلا

یناسک نآ  ییارـس  هوای  خساپ  نیا  هداتـسرف و  تیآ  هراب  نیا  رد  تسا و  هدرک  نیعم  ار  ربهر  دوخ  ادخ  هک  دـیامرف  یم  احیرـص  ماما 
زا ار  مالـسا  نید  هنوگ  نیدب  .تسا  هتفرن  نخـس  هراب  نیا  رد  نآرق  رد  تسا و  هدشن  نییعت  هفیلخ  ماما و  مالـسا  رد  دـنتفگ  هک  تسا 

تایآ لوزن  نأش  یگنوگچ و  زا  دراد و  ربخ  رتهب  مالسا  نآرق و  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ایآ  نونکا  .دندرک  یفرعم  یلاخ  یسایس  هفـسلف 
خیرات داتـسا  نالف  ای  زومرم ، رومأم  يدوهی  قرـشتسم  نالف  ای  تفالخ ، رابرد  هب  هتـسباو  هاضقلا  یـضاق  ینـس و  ملکتم  نالف  اـی  نآ ،

رس رب  نز  هناچ  نالف  ای  مالسا ، زا  عالطا  یب  یلو  یسانش  هعماج  رد  ققحم  حالطـصا  هب  نالف  ای  یندم ، قوقح  رتکد  نالف  ای  تایبدا ،
 … مریمش مریمس و  ظفل 

ب:

ادـخ نامدرم  هب  دـنناوخ و  یم  ادـخ  يوس  هب  ار  قلخ  ربمایپ ، نانیـشناج  هک  دـیامرف  یم  هراشا  تقیقح  نیا  هب  دوخ  نانخـس  رد  ماـما 
تسا یسانش  ادخ  رشن  نید ، رد  يربهر  هفسلف  ینعی  دنزومآ ، یم  یسانش 
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نادـننامه لکوتم و  نوراه و  جاجح و  دـیلو و  دـیزی و  ناورم و  نوچ  یناسک  ایآ  ـالاح  .یناـسنا  ییادـخ  يا  هعماـج  ندرک  اـپ  رب  و 
ناشرارق دوخ  ماکحا  غلبم  دیـشخب و  نانآ  هب  ار  ربمایپ  ینیـشناج  هبتر  ادـخ  هک  دـندوب  نانیا  ایآ  دـندوب و  یـسانشادخ  ناملعم  نانیا ،

.داد

.دندوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تلاسر  رادساپ  دنتخومآ و  یسانشادخ  مدرم  هب  نانیا  ایآ 

 … ایآ و  ایآ …  دندوب و  یهلا  هدارا  نابز  یلزا و  تیشم  نامجرت  نانیا  ایآ 

ج:

دنک و یم  دای  تمعن )  ) ناونع هب  ریدغ  هعقاو  زا  تسا ، هدرک  ادا  هعمج  ریدغ و  دیع  زور  رد  هک  ینارنخـس  نیا  زا  دروم  دنچ  رد  ماما 
هب رارکت  دیکات و  يروآدای و  همه  نیا  هک  تسا  مولعم  .دنک  یم  رارکت  ار  يروآ  دای  نیا  دیرازگ و  رکش  نآ  رب  ار  يادخ  دیامرفیم 

.مالسا دودح  ناسنا و  قوقح  نیمات  ینعی  تسا ، نآ  ياوتحم  ریدغ و  نومضم  رطاخ 

د:

درگ راوتسا ، یفـص  نانوچ  ماقم ، نیمه  نوماریپ  رد  تسا  هتفگ  مه  نآرق  دیامرفیم  دناوخیم و  ادخ ) هار  هّللا =( ) لیبس   ) ار دوخ  ماما 
.دینک راکیپ  دییآ و 

.درادن شیپ  رد  ار  ادخ  هار  ینید ، ربهر  نودب  تما  هکنیا  یمالسا و  هعماج  رد  ینید  ربهر  ماقم  تیمها  هب  تسا  حیرصت  نیا 

ه:

هتفریذپ تماما  هب  نامیا  رارقا و  یب  توبن و  هب  نامیا  رارقا و  یب  دیحوت ، هب  نامیا  رارقا و  دـیوگ ، یم  تحارـص  هب  هبطخ  نیا  رد  ماما 
تسا تیناسنا  غولب  تسا و  ناسنا  ییاه  يراگتسر ن  یلک و  تداعـس  نیمات  رـشب ، رب  یهلا  نید  هضرع  زا  روظنم  نوچ  ارچ ؟ .تسین 

، روظنم نیا  لمع و  تهج  رد  تلادع  لصا  ملع و  تهج  رد  تقیقح  لصا  هب  یمدآ  لوصو  و 
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فرـصت راتفر و  عقاو و  قباطم  ینیب  ناـهج  ینعی  تسرد ، لـمع  حیحـص و  ملع  تسا ، لـمع  ملع و  هب  دـنمزاین  تسادـیپ ، هک  ناـنچ 
قح و کمک  تسا و  قح  هب  دـنمزاین  دوصقم ، نیا  هب  ندیـسر  رد  رـشب  هک  تسا  نشور  رپ  دـیاش و  دـیاب و  هک  يا  یگنوگچ  قباطم 
، وا مکح  هتفگ و  دـشاب و  هدرک  نییعت  ار  وا  ادـخ  هک  (، 12  ) موصعم ماما  ینعی  یهلا ، ياوشیپ  قیرط  زا  زج  ییاـمنهار  کـمک و  نیا 

نیا ندرک  یط  هب  رداق  دوخ  يرـشب  تامولعم  اهدادعتـسا و  اب  رـشب  .دوب  دهاوخن  رـسیم  رگید ، يا  هنوگ  هب  دشاب ، ادخ  مکح  هتفگ و 
.تسین هار 

تـسا يرگید  نآ  لمکم  کی  ره  نامیا ، هس  ره  نیا  تسا و  مزال  مه ، اب  همه  نانآ ، زا  تعاطا  ماما و  ربمایپ و  ادـخ و  هب  نامیا  سپ 
تداعـس و هب  ندیـسر  رد  تسا  ملع  موزل  تیمتح  نیمه  ماـما  موزل  ياـه  هفـسلف  زا  یکی  تسا و  صقاـن  يرگید  نآ  یب  کـی  ره  و 

دودـحم تدـم  رد  ار  ماـکحا  فراـعم و  همه  ياـه  لیـصفت  عورف و  تاـیئزج و  ربماـیپ ، تسا  نکمم  نوـچ  .ملع  نآ  قـبط  رب  لـمع 
ای نایب ، فرظ  ینامز  رخات  رطاخ  هب  ای  غیلبت ، سیـسات و  لصا  ياه  يراتفرگ  اه و  شکاشک  رطاخ  هب  دـشاب ، هتفگن  شیوخ  یگدـنز 

ادخ بناج  زا  هدش  نییعت  موصعم  ماما  اهنت  هک  تساجنیا  تسا و  نشور  نادنمدرخ  دزن  هک  للع ، نیا  لاثما  سوفن و  یگدامآ  مدـع 
دشاب و: تما  یبرم  دزومایب و  ار  نآ  لیصافت  نید و  دشاب و  نئمطم  یعجرم  دناوتیم  ربمایپ  و 

.دشاب ادخ  مکح  تسرد و  ملع  هک  دهدب  یمکح  دزومایب و  یملع  دنک و  رپ  ار  یحو  عاطقنا  ربمایپ و  دوجو  ءالخ 

نیمه و 
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: دیوگ یم  ضیف  .دنا  هدرک  حیرصت  نادب  یناشاک ، ضیف  نسحمالم  هلمج  زا  ناققحم ، زا  یخرب  هک  تسا 

هک ار  یمیلاعت  مولع و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـش ، لیمکت  تماما  تیالو و  هلیـسو  هب  تهج  نیا  زا  نید  سیماون  ضیارف و 
.يرگید زا  سپ  یکی  دوخ ، ءایصوا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تخومآ و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  دوب  هداد  وا  هب  ادخ 

تما يارب  درک و  یفرعم  شیوـخ  ياـج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  موـصعم  دـالوا  همه  یلع و  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نوـچ  سپ 
زا سپ  نانآ  زا  کی  ره  ندـمآ  اب  رما  نیا  دـننک و  عوجر  ناـنآ  هب  ادـخ  نید  ماـکحا  مارح و  لـالح و  تفرعم  رد  هک  تشگ  نکمم 
دنا هدومرف  ام  ناماما  دوخ  ار  بلطم  نیا  هّللدـمحلاو و  ماـمت  تیادـه  تمعن  تشگ و  لـماک  نید  تفاـی ، تسناوت  رارمتـسا  يرگید 

(. 13)

یهتنم ربمایپ  هب  وا  قیرط  زا  موصعم و  ماما  هب  نانآ  ملع  هن  دنا و  هدش  نییعت  موصعم  ماما  دوخ  هن  هک  ییاه  قف  املع و  رگید  نیاربانب ،
.يرهاظ مکح  ناونع  هب  هچ  رگا  تسناد  ادخ  مکح  نیقی  عطق و  هب  ار  نآ  ناوت  یمن  دنیوگب  هچ  ره  دوش ، یم 

دناوتن یهارمگ  زا  نوصم  یندرپس  هار  ناسنیا  تسا و  ندرپس  ربهار  یب  ار  هار  نتفر ، اـملع  نارـسفم و  اـهقف و  هنوگ  نیا  یپ  رد  سپ 
نایز هب  نآ  رد  لامها  نتفرگ و  ناسآ  تسا و  تیدبا  هار  هک  هدـیقع ، داقعنا  بلق و  ءایحا  سفن و  تیبرت  نید و  هار  رد  هژیو  هب  دوب ،
هنوگ نیا  هب  دوصقم ، ینآرق  هنیدـم  زین ، یعامتجا  رظن  زا  .داد  دـهاوخن  هجیتن  ناسنا  يارب  ار  ییاه  روظنم ن  نآ  تسا و  ناـسنا  دوخ 

هکنانچ تفای  دهاوخن  لیکشت 
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.تسا حضاو 

لماک یمالـسا  هعماج  رد  نید  ربهر  صخـش  نییعت  اب  هکنیا  ینعی  دش ، مولعم  زین  ماما  نخـس  نیا  يانعم  هتـشذگ ، حیـضوت  نمـض  و 
هیآ نیا  زین  میرک ) نآرق  رد   ) .میدرک داـی  رتـشیپ  هکناـنچ  تسا ، هدومرف  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ار  نخـس  نیا  .تشگ 

: تسا هدش  لزان 

.مدرک لماک  ار  ناتنید  زورما  ( 14  …( ) مکنید مکل  تلمکا  مویلا  )

تماما تفالخ و  هب  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  بصن  زا  سپ  ریدغ ، زور  رد  تنـس  لها  ياملع  زا  ربتعم  ریـسفت  ربانب 15  هیآ  نیا 
! هداتسرف يا  ( 15  …( ) کبر نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   ) هیآ هیآ و  نیا  .تسا  هدش  لزان 

! نک غالبا  تسا  هداتسرف  ورف  وت  رب  تراگدرورپ  هچنآ 

ینعی تسا ، هدـش  لزاـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رمع  رخآ  ياـه  هتفه  رد  هیآ  ود  نیا  اریز  .تسا  تماـما  تفـالخ و  هـب  طوـبرم 
.تسا هدوب  هدومرف  ار  رگید  لئاسم  ینیشناج ، هلئسم  زج  هب  هک  یماگنه 

، دوب مود  هفیلخ  روضح  رد  یحیـسم ) ای  يدوهی  باتک ، لها  زا   ) یباـتک باهـش  نب  قراـط  يزور  دـنا ، هتـشون  ناثدـحم  ناـخروم و 
: تفگ

( مکنید مکل  تلمکا  مویلا   ) هیآ ینعی   ) هیآ نیا  رگا 

(. 16  ) میتفرگیم نشج  ار  نآ  لوزن  زور  دوب ، هدش  لزان  ام  نید  رد  مدرک )…  لماک  ار  ناتنید  زورما 

لها ياملع  تداهش  هب  هک  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  ماما  هتفگ  يوبن و  ثیداحا  نآرق و  حیرـصت  هب  هک  دینک  یم  هظحالم  سپ 
یگنوگچ هب  تبسن  نتشاد  تهج  یسایس و  هفسلف  نودب  مالسا ، نید  تسا ، تجح  دشاب  هک  یبهذم  ره  زا  یناملسم  ره  يارب  تنس ،

.تسا نید  لوصا  وزج  زین  مامالا ) هفرعم   ) یسانش ماما  هعیش ، ریبعت  هب  تسین و  لماک  تموکح ،

هجوت اب  هنوگ و  نیدب 
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تیمها زج  هب  هک  يزور  اریز  .یعیـش  ًافرـص  هن  تسا  یمالـسا  ریدـغ ، دـیع  هک  تسا  نشور  میداد ، حیـضوت  میدرک و  لقن  هچنآ  هب 
ار نآ  دزادرپب و  شتیمها  درک  دای  هب  هنوگ  نیا  زین  بلاـطیبا  نب  یلع  نآ ، يویح  ياوتحم  نآ و  هراـبرد  ربماـیپ  نانخـس  نآ و  ینآرق 
تیبرت و ءوس  موادت  رثا  رد  رگا  سپ  دشاب ؟ دناوتیم  هچ  یمالسا  دیع  کی  میظع و  زور  کی  زج  دناوخب ، گرتس و  گرزب و  يدیع 

نیزورما تلفغ  مه  بصعتم و  ناملاع  قح و  زا  رود  نیطالس  رگید  یسابع و  يوما و  تفالخ  ناراگزور  هتشذگ و  نارود  رد  میلعت 
رظن زا  نیا ، تسا ، هدـش  هدرپـس  یـشومارف  تسد  هب  یمالـسا ، عماوج  زا  يرایـسب  رد  یتاـیح  زور  نیا  زین  نونکا  ناملـسم ، نارکفتم 

: ینعی تسا  مالسا  یساسا  لصا  راهچ  زا  یکی  ندناریم  تسا و  یعامتجا  گرزب  هانگ  کی  مالسا ، يدابم 

.داعم تماما و  توبن ، دیحوت ،

هرافک مالـسا ، ياهنیمزرـس  نادنزرف  هب  نآ  ياوتحم  میهفت  زور و  نیا  تارطاخ  ندرک  هدنز  اب  یمالـسا ، ياه  هعماج  دیاب  ور  نیا  زا 
نداد ناشن  تیـساسح  نآ و  رد  هتفهن  میلعت  رـشن  اب  ناملـسم ، ناگدنـسیون  نارعاش و  نافلوم و  ناـققحم و  دـنزادرپب و  ار  هاـنگ  نیا 

ای دندناشوپ  ریدغ ،)  ) ندنام هدیشوپ  ای  ندناشوپ  يرآ  .دننک  ایحا  ار  مالسا  یناسنا  ياهنامرآ  نیرتگرزب  زا  یکی  میلعت ، نآ  هب  تبسن 
ربمایپ ياه  تنس  نیرت  هدنشخرد  نیرت و  میظع  نیرتکاپ و  زا  یکی  نایسن  تسا و  ناسنا  ياهزور  نیرتنشور  زا  یکی  ندنام  هدیشوپ 

هللا یلص  دمحم  ترضح  موقلح  هب  تسا  یحو  يدبا  ییاه و  دایرف ن  هکلب  دایرف و  نیرت  میظع  ندرک  در  نخـس ، رگید  هب  مالـسا و 
ربارب رد  در  تسد  هلآ و  هیلع و 
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.تسا ندرک  زارف  نآ 

دیاب تسا  ناربمایپ  متاخ  ام ، ربمایپ  نوچ  ریدغ و  ییادخ  یحو  ياهدایرف  نایاپ  تسا و  ریدغ  مالـسا  هعماج  رد  ییاه  رهوج ن  رولبت 
هیلع بلاطیبا  نب  یلع  تماما  یناسنا ، تاـیح  ریـسم  رد  تیدـبا  داـشرا  ینعی  تسا ، ریدـغ  زور  مکح  نامـسآ ، مکح  نیرخآ  تفگ ،

.تمایق هنماد  ات  ییادخ  دودح  ماکحا و  نایرجم  نیقی و  ملع  ناملعم  ناونع  هب  وا ، دالوا  تماما  تسا و  مالسلا 

زین دوعوم  جورخ  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هرابرد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هچنآ  عقاو ، رد  و 
: ینعی  ) يدهم تلود  رارقتسا  ناهج و  هدنیآ  هرابرد  نیملسم  هک  ار  يا  هرطاخ  تسا و  هدش  تیاور 

هفیظو زور ، ره  هراومه و  هک  تسا ، ریدـغ ) هنیدـم   ) سیـسات ناـمه  دـنراد ، لدـع ) زا  یتیگ  ندـنکآ  نئاـک و  ره  رد  قح  ندـنکارپ 
هک نآ  و  دنشوکب …  لسن  ره  رد  لسن و  ره  يارب  نآ  نداد  لیکـشت  رد  هک  تسا  ینآرق  تموکح  هب  نادقتعم  نیتسار و  ناناملـسم 

، درک دـهاوخ  فیلکت و  نآ  ینامز  فرظ  رد  دوخ و  روهظ  راگزور  رد  تسا  ماما  نآ  دوخ  ینید  فلکت  دـنک ، یم  سیـسات  يدـهم 
راگزور هب  هک  تسا  مالـسا  هناخ  یلـصا  تهج  راهچ  يدهم ، اروشاع  ریدغ  تثعب  تقیقح ، رد  و  ( 17 ( ) هرما یلع  بلاغ  هللا  نا   ) هک

: دوب دهاوخ  ناهج  رسارس  يدهم ) )

(. 18 ( ) نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  نا  )

______________

.تسا هدروآ  شیوخ  مالک  رد  ار  نآرق  تایآ  زا  يرایسب  هبطخ ، نیا  نمض  رد  ماما  - 1

هب ماما  دوخ  يدراوم  رد  .دـماین  مزال  رظن  هب  اه  هروس  مان  تایآ و  هرامـش  يروآدای  دـش و  همجرت  ماما  نانخـس  لالخ  رد  زین  تاـیآ 
.تسا هدومرف  حیرصت  هیآ  لقن 

هیآ ي: بازحا ،)  ) هروس 33 - 2

هتکئالم هللا و  نا   ) 56
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(. امیلست اوملس  هیلع و  اولص  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا ، یلع  نولصی 

رد تاجاح  بلط  لسوت و  اعد و  ماگنه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  دـمحم و  رب  نداتـسرف  تاولـص  هکنیا  هب  تسا  هراشا  - 3
.دنا هتفگ  هار  دیتاسا  تسا و  هدیسر  زین  رگید  تایاور  رد  میلعت  نیا  تسا و  رثوم  تباجا 

.ناشیا هب  هراشا  تسا و  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  دوصقم  - 4

.ادخ بناج  زا  تیرومام  تیالو و  و  هّللا ) هفیلخ   ) و یلو )  ) ناونع هب  ینعی  - 5

ریدغ رانک  رد  نوچ  .هیاس  رپ  گربرپ و  خاش و  رپ  دـنمونت  گرزب و  تخرد  يانعم  هب  تسا ، هحود  عمج  حول ،)  ) نزو رب  رود ،) - ) 6
هنوگ نیا  زا  درک ، بصن  تفالخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هفحج ، يارحص  رد  اجنآ  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يا  هک  رب  و 

( ریدغ زور  ، ) ور نیا  زا  .دندرازگ  زامن  اهنآ  هیاس  رد  دنتفر و  ار  اهنآ  ریز  رهظ  ماگنه  هب  دوب و  ییات  دنچ  تارمـس )  ) ینابایب ناتخرد 
زا یکی  رد  م 126 )  ) يدسا دیز  نب  تیمک  هعیـش ، میدق  رعاش  هکنانچ  ناتخرد ، نآ  هب  هراشا  باب  زا  دنا ، هتفگ  زین  رودـلا ) موی  ، ) ار

: دنیوگ تایمشاه )  ) دوخ فورعم  دیاصق 

مخ ریدغ  حود  حودلا  موی  و 

/ اعیطا ول  هیالولا  هل  نابا 

(. ءاسن  ) هروس 4 هیآ 59 ، هب  تسا  هراشا  - 7

هیآ 67 و 68. بازحا ،)  ) هروس 33 - 8

(. نموم  ) هروس 40 هیآ 47 ، و  میهاربا )  ) هروس 14 هیآ 21 ، زا  - 9

هیآ 4. فص ،)  ) هروس 61 - 10

ءاطغلا فشاک  يداه  خیش  همالع  فیلات  لوا 67 72  باب  هغالبلا ) جهن  كردتـسم   ) هلمج زا  دراد ، يدنچ  كرادم  هبطخ ، نیا  - 11
هغالبلا و جهن  كرادم   ) یقیقحت باتک  نآ  همیمض  هب  و  1354 ق )  ) فجن پاچ  .یفجن 
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(. هنع تاهبشلا  عفد 

.دنک داهنشیپ  ار  نامه  دشاب و  موصعم  ماما  یشور  هار و  زا  هاگآ  هک  نید  ناملاع  زا  یسک  ای  - 12

ج 1/421، یفاصلا ،) ریسفت  - ) 13

: زا لقن  هب 

.تشوناپ ج 1/293 ، یشایع ،) ریسفت  )

هیآ 3. هدئام ،)  ) هروس 5 - 14

هیآ 67. هروس 5 ، - 15

ج 1/283. ریدغلا ،) - ) 16

هیآ 21. فسوی ،)  ) هروس 12 - 17

هیآ 105. ءایبنا ،)  ) هروس 21 - 18

عوضوم دنچ 

مالـسا و ددـجم  ياـیحا  رطـس  رد  تسا  یتکرح  مالـسا ، رد  يربـهر  تیوه  و  ریدـغ )  ) هراـبرد ثحب  هک  تشگ  نشور  هنوگ  نیدـب 
مه هساـمح ، نایـصع و  شنیرفآ  یمالـسا و  عماوج  هب  نداد  ینهذ  تکرح  نیا  رطـس و  نیا  رد  يرگنـشور  ثحب و  نیا  هک  میتسناد 
دنچ دـیاب ، هراومه  راک ، نیا  هار و  نیا  رد  هک  تسا  رتنـشور  زور  زا  اما  .تسا  مالـسا  علطم  ناحلـصم  فیاظو  نیرت  عطاق  زا  نونکا ،

.تشاد مسجم  مشچ  شیپ  ار  عوضوم 

نیملسم زورما  لکشم  لوا : عوضوم 

يودرا بلق  رد  مالـسا  ناـهج  مدرم  زورما  .نیملـسم  زورما  لکـشم  هب  هجوت  تسا و  مالـسا  ناـهج  ینونک  یگنوگچ  لوا ، عوضوم 
هب نوگانوگ  روص  هب  هک  يرامعتسا  .هزرابم  رد  تیحیسم  برغ و  یعامتجا  یناسنا  رفک  اب  دنداهج و  مرگ  رس  رامعتـسا  دض  یناهج 

مدرم نایم  رد  یبهذم  يزرم و  یسایس و  تافالتخا  شتآ  هب  ندز  نماد  نآ و  رد  یهابت  داسف و  رشن  نآ و  ننس  رییغت  قرـش و  ریقحت 
هب تسا  هدرک  همه  بیـصن  هک  ار  یگرم  یگدرمنوـخ و  نیا  اـت  دـشوکیم  تسا و  هـتخادرپ  ناـنآ  ياـه  شزرا  نداد  ردـه  هـب  نآ و 

تهج رد  هک  رگید  یئزج  یلک و  هلئسم  اهدص  زا  میرذگب  و  داصتقا …  هلئسم  و  تسایس …  هلئسم  زا  میرذگب  .دوشن  لدب  یگدنز 
میرذگب و اهنیا  زا  دراد  دوجو  اهنآ  ياهـشزرا  نداد  ردـه  هب  ندرب و  نایم  زا  اهنآ و  رد  داسف  رـشن  یمالـسا و  ياهروشک  ندرک  هابت 

.اه هاگشناد  رد  قیقحت  ملع و  هلوقم  هب  مینک ، هجوت 
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یقرـش و لئاسم  سیردـت  يارب  یـسرک ، سالک و  اه  هد  ناـهج ، نوگاـنوگ  طاـقن  رد  ( 1  ) ددـعتم ياه  هاگـشناد  رد  هک  تساـهلاس 
تمحز و سرد و  سالک و  همه  نیا  .تسا  هدش  سیسات  یمالسا 
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طاقن اـت  نآ ، توق  فعـض و  طاـقن  نتخانـش  و  ( 2  ) تسا قرـش  نتخانـش  يارب  تسیچ ؟ يارب  دـنوش  یم  لـمحتم  هـک  ار  يا  هـنیزه 
اب دـننک و  فیرحت  دـننک و  هشیر  دـنبوک و  مهرد  ار  شتوق  طاـقن  دـنزاس و  ریگ  همه  دـنهد و  هعـسوت  دـننک و  تیوـقت  ار  شفعض 
رد توق  تمواقم و  طاقن  هک  تباب  نیا  زا  دوش ، یم  مالـسا  هب  يرتشیب  هجوت  ناـیم ، نیا  زا  و  ( 3  ) .دنزیمایب يراک  لاذتبا  تافارخ و 

.تسا ناوارف  لیلد  فاحجا ، تاقبط و  تیصعم و  هیامرس و  ناهج  رد  مالسا  اب  ینمشد  يارب  نیاربانب ، .تسا  رایسب  نآ 

هاگره و   ) شرس تشپ  شکمتس  هقبط  دنتفرگ و  رارق  شربارب  رد  رگمتـس  هقبط  درک ، عولط  باتفآ  هغیت  هارمه  هک  يزور  زا  مالـسا ،
یـسایس و زا  معا  نانیرفآ  تلفغ  ناـشک و  هرهب  تسد  هبرح  مالـسا و  ماـن  هب  تسا  هدوب  يزیچ  تسا ، هدوبن  مالـسا  هدوب ، نیا  زا  ریغ 

ییاـه نید ر  مادـقا و  هساـمح و  نید  ناـسحا و  لدـع و  نید  تسا و  حـالف  دـیحوت و  نید  تسا و  يدازآ  نـید  مالـسا  یناـحور .)
یماگنه دازخرف  متسر  ناریا ، رادرس  هب  مالسا ، هاپس  ناگدنیامن  زا  یکی  هک  دوب  نیا  .ندرک  کمک  اه  نتسسگ  ریجنز  هب  ندیشخب و 

: تفگ نینچ  تساوخ  حیضوت  روتف ، يورشیپ و  زا  مالسا  دصقم  مالسا و  هرابرد  يو  زا  هک 

موسر يانگنت  زا  .میوش  نومنهر  هّللا  ندیتسرپ  هب  میزاس و  ار  مدرم  ندیتسرپ  زا  ار  مدرم  ات  داتـسرف ، ار  ام  هّللا  تخیگنارب و  ار  ام  هّللا 
تـسد وا  زا  اـم  دریذـپب ، ار  روما  نیا  سک  ره  .میروآ  مالـسا  لدـع  ( 4  ) هب نایدا  متـس  زا  میناـشکب  تعـسو  هاـفر و  هب  یئاـیند  چوپ 

هداد وا  تسد  هب  ار  شنیمزرس  میرادیم و 
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(. 5  ) میدرگیم زاب 

زا ریغ  تقیقح ، نیا  ناریا و  اـم  زیزع  روشک  هلمج  زا  اـهروشک و  اـهزرم و  هب  مالـسا  نازابرـس  نداـهن  يور  یلـصا  تیوه  تسا  نیا 
هرابرد نتفگ  نخـس  ماگنه  هب  نیارباـنب  اـهجاجح و …  اهدـیزی و  تموکح  نآ  یعطق  فارحنا  تسا و  روما  تموکح  يدـعب  داـسف 

تنطلـس مالـسا و  نیا  ینعی  ود  نیا  نایم  دیاب  دسارهب ، تایونعم  هب  تنایخ  زا  دـشاب و  ضرغ  یب  وگنخـس  رگا  ناریا ، هب  برع  هلمح 
يرما مالـسا ، هدنز  قح و  نید  زا  ناریا  تلـصخ  یبهذم  مدرم  لابقتـسا  ناریا و  هب  مالـسا  دورو  .دراذـگ  قرف  سابع  ینب  هیما و  ینب 

طلخ دیابن  ار  ود  نیا  .رگید  يرما  یسابع  سپـس  يوما و  ینآرق  ریغ  زیرنوخ و  كاته و  دساف و  قساف و  بصاغ و  تموکح  تسا و 
هب مالسا  نید  ندروآ  مالسا و  هاپس  راک  هب  دیابن  نآ ، نالماع  درادناتسا و  ياهراک  زا  لاثم  رکذ  تموکح و  نآ  هب  دانتـسا  هب  درک و 

.تخات ناریا 

اهنت نوچ  .تسا  مالـسا  وا  ربارب  رد  ریذپان  یتشآ  مواقم  نیرتمهم  اریز  دـشوکیم ، مالـسا  فیعـضت  رد  اج  ره  رد  هراومه و  رامعتـسا 
رییغت هجرد   180 نیوانع ، نیا  لاثما  و  حـلاصم ) بلج   ) و طباور ) نسح   ) رطاخ هب  دـنک و  یمن  هلماعم  ناسنا  رـس  رب  هک  تسا  مالـسا 

.دهد یمن  تهج 

عامتجا ینآرق  يورین  یمالـسا و  ینابم  ندرک  تسرد  هنوگره ، هب  سک  ره  دـش ، هتفگ  هراشا  راصتخا و  لامک  رد  هچنآ  هب  هجوت  اـب 
دزم و اب  دـننک و  یم  هناهاگآ  ار  راـک  نیا  یخرب  تیاـهن  یناریا ، ناریا و  هب  تناـیخ  و  ( 6  ) تسا هدرک  رامعتـسا  هب  تمدخ  دشوکب ،

باتک هب  هلمح  هک  دننادب  دیاب  نانیا  هتبلا  .رجا  یب  هاگآ و  دوخان  یخرب 
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: دیوگ یم  هک  یباتک  هب  هلمح  .تایح  يالعا  لثم  تسا و  تیناسنا  تقیقح  هب  هلمح  ادخ ،

سانلل هفاک  الا  كانلسرا  ام  و 

: دیوگ یم  هک  یباتک  .نامدرم  همه  يارب  هراومه  رگم  ار ، وت  میداتسرفن 

ناسحالا لدعلاب و  رمأی  هللا  نا 

: دیوگ یم  هک  یباتک  .یکین  هب  دنک و  یم  رما  يرگداد  تلادع و  هب  يادخ 

مهسفنأب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  هللا ال  نا 

یم هک  یباتک  .دنهد  رییغت  دنتـسه ، هک  هنوگ  نآ  زا  ار  دوخ  تلم ، نآ  هکنآ  رگم  دهدیمن ، رییغت  یتلم  چـیه  رد  ار  زیچ  چـیه  يادـخ 
: دیوگ

: دیوگ یم  هک  یباتک  دننادیمن ؟ هک  نانآ  دننادیم و  هک  نانآ  دنناسکی  ایآ  نوملعیال  نیذلا  نوملعی و  نیذلا  يوتس  له 

! ناه بولقلا  نئمطت  هللا  رکذب  الا 

: دیوگ یم  هک  یباتک  .دبای  مارآ  اهلد  هللا ،)  ) ادخ رکذ )  ) دای اب  اهنت 

: دیوگ یم  هک  یباتک  .دیشاب  نایوگتسار  ناتسار و  اب  دیزاس و  هشیپ  يوقت  نیقداصلا  عم  اونوک  هللاوقتا و 

ضرالا یف  اوثعت  مهءایشا و ال  سانلا  اوسخبت  و ال 

! دینکن یهابت  نیمز  رد  دیزاسن و  اهب  مک  ار  نامدرم  ياهزیچ 

: دیوگ یم  هک  یباتک 

ییاه نآ  هچ  تسا و  راکشآ  هک  ییاه  نآ  هچ  دیوشن ، کیدزن  دب  ياهراک  ءاشحف و  هب  نطب  ام  اهنم و  رهظ  ام  شحاوفلا  اوبرقت  و ال 
: دیوگ یم  هک  یباتک  .ناهنپ  هک 

.مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرلل  هّللا و  اوبیجتسا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 

! دیهد خساپ  دشخب ، تایح  ات  دناوخیم  ار  امش  هک  ربمایپ ، ادخ و  يادن  هب  نانموم  يا 

: دیوگ یم  هک  یباتک 

تاحلاصلا اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  .رسخ  یفل  ناسنالا  نا  رصعلاو 
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یم هک  یباتک  .دندرک  بوخ  ياهراک  دندش و  نموم  هک  نانآ  رگم  تسا ، يراکنایز  رد  ناسنا  تیرشب ،) غولب  رصع   ) رـصع هب  مسق 
: دیوگ

هیف دیدحلا  انلزنا  طسقلاب و  سانلا  موقیل  نازیملا ، باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلسرا  دقل 
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داد و رـس  رب  مدرم  ات  وزارت ، میدروآ و  دورف  باتک  نانآ  رب  میداتـسرف و  نشور  ياـه  لـیلد  اـب  ار  شیوخ  ناربماـیپ  اـم  دـیدش  سأـب 
: دیوگ یم  هک  یباتک  .تخس  تسا  یناوت  نآ  رد  هک  میداتسرف  زین  ار  نهآ  .دنتسیا  يرگداد 

زا دنونـش و  یم  ار  نخـس  هک  یناسک  بابلالاولوا  مه  کئلوا  هّللا و  مهاده  نیذـلا  کئلوا  هنـسحا ، نوعبتیف  لوقلا  نوعمتـسی  نیذـلا 
: دیوگ یم  هک  یباتک  .نادنمدرخ  نامه  دننانیا  تسا و  هدومن  ناشهار  يادخ  هک  نانآ  دننانیا  دننک ، یم  يوریپ  نآ  نیرتهب 

هیضرم هیضار  کبر  یلا  یعجرا  .هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای 

: دیوگ یم  هک  یباتک  .وت  زا  يادخ  يادخ و  زا  وت  نامداش  درگ ، زاب  شیوخ  يادخ  يوس  هب  ناسنا ، هتفای  مارآ  ناج  يا 

.دوب دهاوخ  حلاص  ناگدنب  نآ  زا  ماجنارس ، نیمز ، نوحلاصلا  يدابع  اهثری  ضرالا  نا 

رون هک  تسا  هام  نامه  نیا ، .یگدـنز  نیتسار  نومـضم  تایح و  يالعا  لثم  تسا و  غلاب  تیناسنا  هب  هلمح  یباتک ، نینچنیا  هب  هلمح 
فیعض يادص  نانوچ  لثم  رد  اهتقیقح  نیا  هب  ندرب  هلمح  اهنیا ، زا  هتشذگ  .دناشوپ  یمن  ار  یناشفا  رون  نآ  شحو  ياوآ  دناشفیم و 

.دنوامد ياپ  رد  تسا  هشپ 

هدرک يدایز  ياجبان  تاداقتنا  هدیشوک و  ینامـسآ  بتک  در  رد  اه  یلیخ  هچ  رگا  یبرجت … : مولع  نادنمـشناد  زا  یکی  هتفگ ي  هب 
.دنتسین انتعا  تیمها و  لباق  نادنچ  تاداریا ، نیا  ینامسآ ، سدقم  بتک  ياعدا  تیمها  تمظع و  ربارب  رد  یلو  دنا ،

هب برع  هلمح  حالطـصا  هب  هرابرد  یـضعب ، هیحان  زا  هچنآ  دوش  یم  هدرمـش  تلم  هب  تنایخ  رامعتـسا و  هب  تمدخ  هلوقم  نیمه  زا  و 
هک دـننادیم  نادنمـشوه  .دوش  یم  هضرع  لمع و  هتفگ و  برع ، ینعی  ناریا ، هب  مالـسا  ناگدـنروآ  هب  طوبرم  لـئاسم  رگید  ناریا و 

ال میوگب ، مهاوخیمن   ) هنابدا یب  تشز و  تاریبعت 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 732 

http://www.ghaemiyeh.com


( هنانید

تـسا تنایخ  تسا ، نتفگ  تقیقح  فالخ  هکنیا  رب  هوالع  (، 7  ) دوش هداد  رارق  هک  زین  یحالـصلا  رهاظ  ناونع  ره  ریز  هراب ، نیا  رد 
هب تسا  تنایخ  ربخ ، یب  تاـقیقحت  نیا  زا  هدـناوخن و  خـیرات  موصعم  ناـناوج  هب  تسا  تناـیخ  .هناـگیب  هب  تسا  تمدـخ  تلم و  هب 

تیونعم اب  تسا  ینمـشد  هعماج و  هب  تسا  تنایخ  دنتـسین ، یتاعلاطم  تاناکما  یفاک و  تاعالطا  یلیلحت و  نهذ  ياراد  هک  یناسک 
رشن یلمع و  ياوقت  یتسرپادخ و  نید و  يالعا  تیونعم  یقالخا و  نیزاوم  یمالـسا و  نتـشاد  عوضوم  یموق و  تراهط  یعامتجا و 

ای داتسا  هناگیب ، ای  يدوخ  شاب : وگ  هک  ره  هدنیوگ  .تسا  ندرک  رتزاب  رتزاب و  ار  رامعتسا  هار  قلخ و  نایم  رد  تسا  فارحنا  ریحت و 
شیامرف یمالسا ، ناریا  ای  مالسا  زا  شیپ  ناریا  هرابرد  اعدا  بحاص  یتشدرز ، دبوم  ای  يدوهی  ماخ  ماخ  ای  یحیسم  شیشک  درگاش ،

نینچ هک  یناسک  زا  یخرب  منیب  یم  هک  مفـسأتم  يدرف و …  طابترا  لیاسو  ای  یعمج  طابترا  لـیاسو  رگید  نویزیولت و  زا  هدـنیامرف 
.دنا هداتفا  رد  هدننز  لوگ  هاگترپ  نیا  رد  دننک  تمدخ  رامعتسا  هب  يا  هنوگ  هب  هکنیا  ینعی  تفر  یمن  ناش  هرابرد  ینامگ 

گنچ زا  دناهرب و  دنچ  ینامدرم  تعاطا  زا  ار  اهقلخ  هک  دروآ  يور  تیرـشب  هب  یگنوگچ  نیا  اب  مالـسا  نید  دـیدید ، هکنانچ  سپ 
یسایس و یناحور و  تاقبط  نایم  رد  ینید  نینچ  دشخب و  ییاه  یعامتجا ر  قیرط  ناعطاق  رگید  رگمتس و  ماکح  نایدا و  نایدصتم 

بجاو ناملسم  ره  رب  هک  یلمعلا  سکع  هنوگنیدب  دراد و  تسا و  هتشاد  تخسرس  نانمشد  هراومه  ملاع ، کلامم  نایدا و  يداصتقا 
شیوخ عضوم  عضو و  بقارم  هتسویپ ، دیاب ، .هک  دنناناملسم  نیا  تسا و  نشور  تسا 
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.دنشاب

*****

میرب یم  مان  ار  اه  هاگشناد  نیا  زا  يدادعت  هدنیآ  رد   1

: دنا هتفگ  هک   2

( .تخانش ار  ناشندمت  یگدنز و  یگنوگچ  نانآ و  دیاب  تسخن  یموق ، نداد  تسکش  يارب  )

: دننک دیق  نینچ  لیروآ 1795 ) سیسات 29   ) سیراپ یقرش  ياهنابز  هسردم  داینب  نوناق  لوا  هدام  رد  هک  تسین  یفداصت  سپ   3

يارب هک  دوب ، دـهاوخ  یقرـش  هدـنز  ياهنابز  شزومآ  نآ ، فدـه  دـش و  دـهاوخ  داجیا  یمومع  هسرد  یلم ، هناـخباتک  هطوحم  رد  )
XII du Europe، J de orientalistes بXIX auب Siecle دـنوش ..) هداد  صیخـشت  دـنمدوس  تراجت  تسایس و 

des. ist

: زا لقن 

(. هامریت 1351  ) هرامش 8 نیگن ) ، ) ول میحر  فسوی  رتکد  هتشون  یتراجت ،) یسایس و  داعبا  اب  یشناد  یسانش ، قرش   ) هلاقم

.نانآ نیگنس  سب  ياه  لیمحت  اه و  ماظن  تسا و  نایدصتم  متس  دوصقم ،  4

.يرجه لاس 14  ثداوح  ریثا ) نبا   ) و يربط )  ) 5

نموــم روــشک و  نآ  تارمعتــسم  ریزو  سیلگنا و  فورعم  ریزو  تـسخن  ( 1898 1809  ) نوتـسدالگ مـیرگن  یم  هـک  یماـگنه   6
: دیوگ یم  دریگ و  یم  تسد  رس  رب  ار  نآرق  ییاسیلک !

نانآ باـنذا  زا  یخرب  مینیبب  رگا  میوش  یمن  تفگـش  رد  دـش ) طلـسم  ناـنآ  رب  ناوت  یمن  تسا  ناناملـسم  تسد  رد  باـتک  نیا  اـت  )
کی هلابند  همه  نیا  .دـننک  هلمح  ادـخ  باتک  عضوم  هب  ات  دـنیآرب  ددـص  رد  تیـصخش و …  یب  لماع و  نئاخ و  قساف و  يرـصانع 

: تسا هنانئاخ  نایرج 

 … رامعتسا

هنارایـشوه هجوت  اب  اما  .مالـسا  نید  هب  داقتعا  هکلب  مارتحا  اب  درادن  تافانم  مجاهم ) ناونع  هب   ) برع هب  نتخات  دـنیوگ  یم  یخرب  - 7
.تفریذپ ناوتیمن  ار  رظن  نیا  هلئسم ، نیا  هب 

ینکفا هقرفت  مود : عوضوم 
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یناـسنا ياـه  شزرا  گرزب  نمـشد  هک  تسا  يا  هبرح  نیرت  گرزب  هلأـسم  تشاد ، مسجم  مشچ  شیپ  دـیاب  هـک  یمود  یعوـضوم 
ینکفا هقرفت  نآ  دراد و  تسد  رد  رامعتسا  ینعی  مالسا ،
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دـننک و حرطم  ار  يا  هلئـسم  هچ  یمالـسا ، ياه  نیمزرـس  زا  کی  ره  رد  یتح  هک  دـنا  هتفرگ  ارف  بوخ  رامعتـسا  نارازگ  راک  .تسا 
تدش هنوگچ  ار  فالتخا  دنزورفا و  رب  اجک  زا  ناس و  هچ  ار  هدننک  تخبدـب  نیرفآ و  یتسـس  ياه  هقرفت  یکلـسم و  ییادـج  شتآ 
هنوگچ دوجوم  بهاذـم  اه و  مارم  زا  دـننیرفایب و  هزات  ییاه  کلـسم  اهمارم و  هچ  نآ ، نتخاس  همعط  هعماج و  هیرجت  يارب  دـنهد و 

.دننک يرادرب  هرهب 

ناوتیمن تیودهم )  ) هلاسم ناونع  هب  ار  يا  هلئـسم  عامتجا ، هیزجت  یتدیقع و  هقرفت  داجیا  يارب  ناهج ، يوس  نآ  تارمعتـسم  رد  ًالثم 
هکلب تسا و  نکمم  رما  نیا  ناریا  هژیو  هب  یمالـسا  ياهروشک  رد  اما  دادرارق ، يرادرب  هرهب  دروم  تخاس و  ییاه  هقرف  درک و  ررطم 

تسج و دوـس  نآ  زا  هناـکریز  دـیاب  طـقف  تسا ، حرطم  مدرم  يارب  هک  تسا  يا  هلئـسم  نوـچ  .تسا  دوهـشم  هکناـنچ  تسا ، یلمع 
.دنهد جاور  ار  ینطوال  ینیدال و  کلسم  یلاشوپ  مان ، نیدب  ات  دناسر  ددم  ار  ینارایع 

بآ نامه  بسانم  یتروص  هب  ار  هلاسم  یمالسا ، ياه  نیمزرس  زا  کی  ره  رد  هقرفت  لماع  ندروآ  دیدپ  يارب  هک  تسا  هجوت  بلاج 
داقتعا نوماریپ  رد  ات  دنرادیم  او  ار  یکی  داضتم : بناج  دنچ  زا  زین ، نیمزرـس  کی  رد  دنهد و  یم  رارق  يرادرب  هرهب  دروم  كاخ ، و 

در ار  يا  هلأسم  نینچ  نب  خیب و  زا  ات  دنرادیم  او  ار  يرگید  دنکب و  دنچ  یـصاخشا  نهذ  دراو  ییاه  اعدا  تیودـهم )  ) موهفم نیا  هب 
رواب و زا  طاطحنا  هجرد  تیاهن  رد  یکی  دندنـسپ ، نآ  یهورگ  نیا ، یهورگ  هجیتن  رد  .دیاسرف  ملق  نآ  رخـسمت  راکنا و  رد  دـنک و 

کی ره  تروص ، ره  رد  راکنا و  رد  بصعت  زا  طاطحنا  هجرد  تیاهن  رد  یکی 
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! رامعتسا يارب  رتهب ، نیا  زا  هچ  دنیآ و  یم  رد  عامتجا  یلک  رکیپ  زا  هداتفا  ادج  ياهخاش  نانوچ 

یحیضوت  ) یجراخ ياهیـسرک  اه و  هاگـشناد  نیقرـشتسم و  هب  نآ  دیدشت  ای  هقرفت  داجیا  ینعی  هلأسم  نیا  هک  میرگن  یم  هنوگ  نیدب 
هلیسو هب  زین ، مالـسا  میلاقا  لخاد  رد  یناسنا  بیـصم  یعامتجا و  تیـصعم  نیا  هکلب  تسا ، هدوبن  رـصحنم  دمآ ) دهاوخ  هراب  نیا  رد 
ییاه باتک  تسا و  هعیـش  تنـس و  هلاسم  عوضوم ، نیا  راب  ینارگن  بناوج  زا  یکی  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  هدش و  باکترا  یناسک 

نانآ و زا  يوریپ  هب  ار  تما  هراومه  ربمایپ  نآرق و  هک  ربمایپ  تیب  لها  بهذم  هب  دـنا و  هتفگ  نخـس  هعیـش  هیلع  متـس ، هب  نآ  رد  هک 
.دنا هتسب  اهارتفا  دنا و  هدز  اه  تمهت  ناشناوریپ  دنا و  هدرک  شرافس  نانآ  هب  کسمت 

: نوچ میروخ  رب  ( 1  ) ییاه باتک  هب  هک  مینک  یم  سمل  هکلب  كرد  یماگنه  ار ، هدرورپ  رامعتسا  موش و  تقیقح  نیا 

نیما دمحا  فیلات  مالسالا  رجف 

نیما دمحا  فیلات  مالسالا  یحض 

نیما دمحا  فیلات  مالسالا  رهظ 

اضر دیشر  دمحم  فیلات  هعیشلا  هنسلا و 

يرضخ دمحم  خیش  فیلات  هیمالسالا  ممالا  خیرات  تارضاحم 

یمیصق هّللادبع  فیلات  هینثولا  مالسالا و  نیب  عارصلا 

تباث دمحم  فیلات  یندالا  قرشلا  عوبر  یف  هلوجلا 

سدلانود فیلات  هعیشلا  هدیقع 

 … هّللاراج و یسوم  فیلات  هعیشولا 

اهنآ ءوس  ریثات  ندرک  یثنخ  هعیش و  هب  اهنآ  تاماهتا  ندرک  نشور  فرـص  ریدغلا ، موس  دلج  هک  تسا  ییاه  باتک  زا  یخرب  اهنیا  و 
تسا و هدز  همدص  نانآ  نیتسار  تدحو  نیملسم و  هب  تسا و  هدرک  تنایخ  مالسا  هی  هتسنادن  ای  هتسناد  هک  ییاه  باتک  تسا ، هدش 

یکی تسا و  ریدغلا )  ) باتک یحالـصا  بناوج  زا  یکی  نیا  تسا و  هدمآرب  تامدص  نیا  ناربج  كرادت و  هار  رد  هلمج  زا  ریدـغلا 
تابرض زا 
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.تسا هدش  همجرت  شخپ و  هتشون و  رامعتسا  الما  هب  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  اهباتک  نیا  هچ  رامعتسا ، رکیپ  رب  وا 

هراشا

.منک هراشا  يا  هلئسم  هب  دیاب  اجنیا  رد 

، دراد ام  يوگتفگ  دروم  هلاسم  ای  عوضوم  نیا  هک  یطابترا  وا و  تضهن  يدابآدسا و  نیدـلا  لامج  دیـس  هب  تسا  طوبرم  هراشا  نیا 
.نآ ربارب  رد  رامعتسا  نوگانوگ  ياه  شنکاو  هراب و  نیا  رد  دیس  ياهتیلاعف  یمالسا و  تدحو  ینعی 

یعامتجا یسایس و  فوسلیف  قرش و  رد  یهاوخ  يدازآ  گرزب  ياوشیپ  ینیـسح  نیدلا  لامج  دیـس  تضهن  فده  هک  تسین  یکش 
لکشت ناناملسم و  نایم  داحتا  داجیا  قرش و  رد  دوب  يرامعتسا  دض  هاگیاپ  داجیا  هلبق  میلاقا  رگرادیب  مالسا و  يایند  حلـصم  هیعش و 

: دیوگ یم  هراب  نیا  رد  دوخ  هکنانچ  صوصخب ، یناریا  ناریا و  تاجن  رامعتسا و  ربارب  رد  نآرق  تما 

رگا دنام و  زاب  تکرح  زا  دشوکن  قولخم  تداعـس  يارب  متـسد  رگا  تسا و  رتهب  داب  روک  دشابن  هّللا  دابع  ریخ  وا ، رد  نم  مشچ  رگا 
بانج هک  مراد  نآ  دیما  نم و  برـشم  تسا  نیا  نم و  بهذم  تسا  نیا  .دوش  هتـسکش  دنزن  مدق  هیدـمحم  تما  تاجن  هار  رد  میاپ 

(2  … ) دنشوکب هدز  کلف  نیکسم  نایناریا  ریخ  رد  دوخ  رادتقا  ردق  هب  لجا ، بآم  تلالج 

تخس دش ، هدیشک  مالسا  ياه  نیمزرس  رسارس  هب  هک  ریگ ، همه  عیسو و  تضهن  نیا  ربارب  رد  نارگرامعتسا  رامعتـسا و  هک  دوب  نیا 
رد .دنربب  نایم  زا  ار  مواقم  یحالصا و  یعامتجا و  كرحت  میظع و  يرکف  شبنج  نیا  راثآ  ات  دندمآ  رب  ددص  رد  دندرک و  تمواقم 

هک ییاه  تمهت  هب  و  ( 3  ) دندرک رازآ  هجنکش و  دیعبت و  ار  وا  دنتسناوت  ات  دیس  دوخ  نامز 
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دیـس نانوچ  ینیـسح  يولع و  ناملـسم و  یفوسلیف  ینآرق و  یحلـصم  یملاـع و  یتیـصخش و  قح  رد  ار  اـهنآ  زین ، يدرخ  مک  چـیه 
فلت تروص  هچ  هب  تسین  مولعم  ار  وا  دوـخ  و  ( 4  ) دندیربرـس ار  شنارکف  مه  نارای و  دنتخاس و  شمهتم  دریذپ  یمن  نیدلا  لامج 

(. 5  ) دندرک

نادهاجم خیرات و  نادرم  نیرت  گرزب  زا  یکی  تشذـگرد  يارب  یمیحرت  سلجم  يدـحا  دنتـشاذگن  هک  تسا  مولعم  هزادـنا  نیمه 
زا یکی  تشذــگرد  اـی  تداهــش  زا  يداـی  دــناوخب و  نآرق  ناـیماح  نـیرت  تخــسرس  زا  یکی  يارب  ینآرق  هوزج  دریگب و  مالــسا 

راگزور هحفص  .دوش  یمن  تین  مادعنا  بابسا  تین ، بحاص  مادعنا  وا : دوخ  هتفگ ي  هب  هچ  رگا  .دنکب  نیـسح  نادنزرف  نیرتدیـشر 
.دنک 88 یم  طبض  ار  قح  فرح 

هک تسا  نیا  هدـمع  یلـصا و  ضرغ  تهج و  دـنچ  رد  عیـسو  روط  هب  تامادـقا  نیا  .تفرگ  تروـص  یتامادـقا  زین  وا  گرم  زا  سپ 
اپ دوب ، وا  دصاقم  هحولرس  نیدلا و  لامج  دیـس  تامیلعت  اهنامرآ و  يزکرم  هتـسه  هک  قرـش ، للم  يرادیب  ناناملـسم و  داحتا  هلاسم 

، تهج دنچ  نآ  زا  تهج ، کی  هب  اهنت  مراد  هک  یثحب  تبـسانم  هب  اجنیا  رد  نم  .دـنکن  دـیدهت  ار  رامعتـسا  میظع  رطخ  نیا  دریگن و 
.منکیم هراشا 

خسار مزعاب  دصقم ، نیا  رد  داد و  راشتنا  رایسب  تالاقم  دناوخ ، اه  هباطخ  درک ، اهرفس  گرزب ، فده  نیا  هار  رد  نیدلا  لامج  دیس 
زور نآ  نارکفتم  گرزب و  ياهتیـصخش  رد  هک  تشگ  قفوم  اـجنآ  اـت  تشاد  هک  یمیظع  هساـمح  ناـمیا و  روش  قـطنم و  تردـق  و 
هدبع دمحم  خیش  رـصم ، گرزب  یتفم  هک  درک  دای  دیاب  هنومن  ناونع  هب  .دهد  مسجت  ار  شیوخ  فده  دراذگب و  ریثات  مالـسا  ناهج 

نادرگاش کلس  رد 
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ءزج ار  هیقـشقش ) هبطخ   ) یتح درک و  پاچ  و  ( 6  ) تشون حرـش  هغالبلا ) جهن   ) رب يزور  دش و  وا  ماگمه  راکمه و  دمآ و  رد  دـیس 
اهراب نونکات  هک  يروط  هب  درک ، ریزارس  مالسا  برع و  ياه  نیمزرس  رـسارس  هب  ار  هغالبلا  جهن  دید ، نینچ  اب  تسناد و  ماما  بطخ 

هیـشاح و اب  نوگانوگ ، روص  هب  ار ، نآ  تنـس ، لها  ناققحم  ناداتـسا و  تسا و  هدـش  پاچ  ننـست  لها  ياهروشک  رد  هغالبلا  جـهن 
، همه نیا  دنا و  هدرک  پاچ  تسا  هدش  تفالخ  هاگتـسد  رب  ماما  هیحان  زا  هک  یتاضارتعا  تاداقتنا و  نیع  نتم و  نامه  ظفح  اب  حرش 

.تسا هدبع  دمحم  خیش  راک  نامه  هلابند 

زا ات  تشاداو  ار  رامعتسا  تفریذپ ، نیتسار  یشقن  نیدلا  لامج  دیـس  تسد  هب  هک  مهافت ، تاماقم  یمالـسا و  هطبار  داجیا  نیا  يراب 
هک ار  یتدحو  نآ  دزاس و  وحم  ار  وا  راکفا  بوخ  راثآ  دنک و  هبنپ  ار  دیـس  ياه  هتـشر  ات  دشوکب  دتفا و  راک  هب  زین  فیلات  ملق و  هار 

قیفوت دوصقم ، نیا  رد  هتبلا  .دـیامن  لدـبم  فالتخا  یگناگ و  ود  هب  هرابود ، دوب ، هتفای  قیفوت  شیزیر  یپ  هب  يدـنچ  لحارم  ات  دـیس 
هتفای رتشیب  تیـساسح  دوخ  ناهج  لئاسم  رگید  یمالـسا و  تدحو  هرابرد  زور  هب  زور  مالـسا  للم  اریز  .تشگن  نانآ  بیـصن  لماک 

: دنتخیگنارب ار  هورگ  ود  ور  نیا  زا  .دنتسشنن  ياپ  زا  روظنم  نیا  رد  دنتساخرب و  ششوک  هب  میتفگ  هکنانچ  ناگناگیب  اما  .دنا 

عامتجا و رهوج  رد  یبهذم  گنهرف  ریثات  بهذم و  ینابم  زا  عالطا  یب  ای  هیفـس ، ای  دناعم ، یهورگ  رودزم و  هدش و  هدیرخ  یهورگ 
هب نیهوت  رد  دنسیونب  یتالاقم  اهباتک و  ات  دندرک  رومام  ار  هتسد  ود  نیا  تمواقم و  رصنع 
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عـضوم اـبو  یمالـسا ، ياـهروشک  فلتخم  یحاون  رد  يرگید و  زا  سپ  یکی  مه  نآ  .هعیـش  ریفکت  هاـگ  هعیـش و  تاسدـقم  هعیش و 
تنایخ نیا  هلابند  هک  میرگن  یم  زین  مایا  نیمه  رد  .میدرب  مان  ار  اهباتک  نیا  زا  يدنچ  هنومن  ( 7  ) هحفص رد  هک  توافتم ، ياه  يریگ 

نارودزم جـح ، مایا  رد  هاگ  زاب  هعیـش ، ینـس و  مالـسا ، گرزب  ياملع  يوس  زا  مهافت  قیقحت و  همه  نآ  زا  سپ  تسا و  هدـشن  اـهر 
ار اـهباتک  نیا  سک  ره  دـنناسریم …  ددـم  نآرق  هلبق و  جـح و  نانمـشد  هب  هلوـقم ، نیا  رد  یتـالاسر  شخپ  نتـشون و  اـب  رامعتـسا ،

دروم ام  هک  ار  ییاه  باتک  هک  دـمهفیم  مییوگ و  یم  هچ  ام  هک  دـمهفیم  دـنادب  ار  اهنآ  راـشتنا  تقو  راـشتنا و  وج  دـشاب و  هدـناوخ 
.دنا هدرک  هچ  میهد  یم  رارق  لیلجت 

، باتک نیا  فلوم  .تسا  هینثولا ) مالـسالا و  نیب  عارـصلا   ) باتک یکی  میدرب ، مان  هنومن  ناونع  هب  هک  ییاه  باتک  نایم  زا  لـثم ، رد 
تاـیرظن زا  ییوگ  .تسا  هدرک  یفرعم  هنوـگ  نیا  مالـسا  عیـسو  ياـیند  هب  هدـناوخ و  تسرپ  تب  ینثو و  ار  هعیـش  یمیـصق ، هللادـبع 

هب راب  کی  لاس  ره  ار  ادـخ  و  ( 8 ، ) دنا هتـسناد  زیاج  ار  ادخ  تیور  هک  درادن ، ربخ  دیحوت  هرابرد  شدوخ  بهذـم  ياملع  زیمآرفک 
 … و و …  ( 9  ) دنا هدروآ  لبنح  دمحا  ربق  ترایز 

، تسا هدناوخ  تسرپ  تب  ار  هعیش  وا  يرآ 

، دراد هغالبلا ) جهن   ) يدیحوت بطخ  يوبن ، تنس  نآرق و  يدیحوت  تایآ  زج  هب  هک  يا  هعیش 

، دراد ( 10 ( ) هفرع ياعد  ، ) دیحوت رد  هک  يا  هعیش 

، دراد هیداجس ) هفیحص   ) هک يا  هعیش 

، دراد قداص  ماما  رقاب و  ماما  يدیحوت  تامیلعت  هک  يا  هعیش 

( هیوضرلا ججحلا   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  ياسر  ياه  تجح  حیحص ، نید  دیحوت و  تخانش  رد  هک  يا  هعیش 
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، دراد

، تسا هدرب  ثرا  هب  ار  نیرهاط  همئا  رگید  كانبات  فراعم  هک  يا  هعیش 

، تسا میلاعت  میهافم و  نیرت  صلاخ  نیرت و  حیرس  ياراد  دیحوت ، رد  هک  يا  هعیش 

نابز رب  ار  هلطعم  ههبشم و  همسجم و  یلبنح و  يرعـشا و  لاثما  تایرظن  نانخـس و  دوخ ، يداقتعا  خیرات  رد  هظحل  کی  هک  يا  هعیش 
، تسا هدرواین 

، تسا هدرورپ  ار  دیحوت  ملع  ياملع  نیرت  گرزب  هک  يا  هعیش 

، تسا هتشون  هللا  هفرعم  دیحوت و  هرابرد  ار  اهباتک  نیرتدنتسم  نیرت و  نشور  نیرتهب و  هک  يا  هعیش 

، تسا هدرک  تیبرت  ار  هللا  ایلوا  زا  گرزب  یهورگ  هک  يا  هعیش 

، دناد یمن  حیحص  يدیحوت  هجو )  ) تهج تبرق و  دصق  نودب  ار  دوخ  تادابع  لامعا و  هک  يا  هعیش 

ادخ رطاخ  هب  زین  ار  مالسلا  هیلع  یلع  موصعم  دالوا  همه  مالسلا و  هیلع  یلع  نآرق و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  يا  هعیش 
، دنک یم  يوریپ  نانآ  زا  دراد و  تسود  ادخ  هب  برق  و 

، تسا هدرب  نایاپ  هب  هن  هدرک و  زاغآ  هن  ادخ  مان  یبار  یمادقا ، ییانب ، يراتفگ ، يا ، هلاقم  یباتک ، چیه  هک  يا  هعیش 

، تسا هدرک  انب  ناهج  رسارس  رد  ار  دجاسم  نیرت  میظع  زا  یشخب  هک  يا  هعیش 

، تسا هدش  دیهش  هداد و  نوخ  هتخاب و  ناج  خیرات ، هظحل  هب  هظحل  رد  ادخ  ماکحا  دیحوت و  نید  رارقتسا  هار  رد  هک  يا  هعیش 

، تسا هتخاس  وا  نونکا  مه  ار  امن  هلبق  نیرتهب  تسا و  هلبق  تفرعم  باب  رد  شا  یهقف  بتک  رد  یلمع  طوسبم و  یلصف  هک  يا  هعیش 

، یمالـسا زکرم  کی  رد  ناملـسم  فلوم  کی  ار  هعیـش  نیا  كاپ ، هن  دـناد  یم  لـالح  هن  ادـخ ، ماـن  رکذ  یب  ار ، هحیبذ  هک  يا  هعیش 
نانیا لاثما  نیما و  دمحا  هللا و  راج  یسوم  یمیصق و  هللادبع  ایآ  دناوخیم و  تسرپ  تب  ینَثَو و 
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!؟ دننکیم هک  يارب  دننک و  یم  هچ  دنیوگ و  یم  هک  هرابرد  دنیوگ و  یم  هچ  هک  دننادیمن 

، دزیگنا یم  رب  ار  یملاع  دهاجم و  حلـصم و  نادرم  هعیـش ، نایم  زا  ریدقت ، فطل  دنوادخ و  هدارا  هک  میرگن  یم  زاب  هک  تساجنیا  و 
ماکحتـسا ون  زا  ار  یمالـسا  داحتا  تضهن  ياه  هیاپ  ینابم و  دـننک و  هبنپ  ار  رامعتـسا  ياه  هتـشر  زین ، فیلاـت  باـتک و  ورملق  رد  اـت 

دنناهرب و اه  یگریت  نآ  زا  ار  مالسا  فلتخم  ياهنیمزرس  نادنزرف  ناهذا  یلوصا ، مهافت  شرتسگ  تفرعم و  ملع و  رشن  اب  دنـشخب و 
نسحم دیـس  يدنه ، نیـسح  دماح  ریم  نوچ  ینادرم  دنراد ، هدامآ  فده  نیا  درب  شیپ  يرادساپ و  يارب  هراومه  ار  یمالـسا  هعماج 
گرزب اقآ  خیـش  یفجن ، ياطغلا  فشاک  نیـسح  دـمحم  خیـش  ینانبل ، يوسوم  نیدـلا  فرـش  نیـسحلادبع  دیـس  یلماع ، لـبج  نیما 

ربارب رد  تمواقم  هار  دوب  میظع  هار  نیا  رد  ناشراب  تدهاجم  راک  دید و  عون  هک  یناسک  ینعی  ینیما …  نیسحلادبع  خیـش  ینارهت ،
.هقرفت رشن 

رامـش هب  ناحلـصم  وزج  ار  دوـخ  مالـسا ، ناـهج  رد  ریخا  لاـس  دـص  رد  هک  یناـسک  زا  یخرب  هـک  دوـش  داـی  تـسا  مزـال  اـجنیا  رد 
اـضر دیـشر  دمحم  دیـس  تسا  هورگ  نیا  زا  .دناهدوب  يراع  یمالـسا  حلـصم  کی  یگنهرف  يدابم  نیرتمهم  زا  اسب  هچ  دـناهدروآ ،

هب هک  یماگنه  حلـصم ،)  ) نیا .دـنا  هدرب  مان  ( 11 ( ) یمالـسالا حالـصالا  لاـجر  دـحا   ) ناونع هب  ار  وا  یخرب  هک  (1282 1354 ق ،)
دنک یم  هولج  یناسنا  تروص  هب  دسریم ، هعیش  خیرات  هعیـش و  تانایرج  مالـسا و  رد  یـسایس  هفـسلف  تماما و  هب  طوبرم  مهم  هلاسم 

.حلصم ریغ  ای  ضرغم ، ای  عالطا ، یب 

تاعالطا دیاب  دیآیم ، رب  يرامعتسا  دض  هنارکف و  نشور  تامادقا  ددص  رد  مالسا  يایند  رد  هک  یصخش 
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زا دسانـشب ، ار  مالـسا  یمیلقا  ياه  گنهرف  دـشاب ، هتـشاد  ناملـسم  ماوقا  يداصتقا  یناـسنا و  ياـیفارغج  خـیرات و  دروم  رد  یعیـسو 
هنیـس و هداشگ  لدکاپ و  دنادب ، ار  اهنآ  جرا  دـشاب ، ربخ  اب  یمالـسا  ياه  هقرف  ياهداهج  اهادـف و  اهـشزرا و  تاداقتعا و  بهاذـم و 

بدا دـح  زا  ریبعت  رد  درگنب  مارتـحا  مشچ  هب  ناملـسم  فلتخم  ماوقا  یناـسنا  ياـنغ  یگنهرف و  ياهـشزرا  هب  دـشاب ، شیدـنا  گرزب 
.دنیب ناسکی  ار  هلبق  لها  ناردارب  دنکن و  اهر  ار  یگناگی  بناج  تاشقانم  رد  درذگن 

دمحم خیـش  هک  تساجنیا  زا  دشابن و  مولعم  تسرد  شبهذم  نطو و  ات  دشوک  یم  يدابآ  دسا  نیدـلا  لامج  دیـس  هک  تساجنیا  زا 
مهافت مالـسا  قرف  نایم  نوگانوگ  ياه  هار  زا  ات  دنک ، یم  رـشتنم  ار  نآ  دسیون و  یم  حرـش  هغالبلا ) جهن   ) رب تشذگ  هکنانچ  هدبع 
عالطا یب  هعیـش  لاجر  یمالـسا  تیعقوم  ثیدح و  هقف و  خیرات و  زا  الوا  وا  .تسا  نیا  سکع  هب  اضر  دیـشر  رادرک  اما  .دیآ  دـیدپ 

زا وا  یعـالطا  یب  زا  یکاـح  دـنک  یم  یتاراـهظا  هعیـش  دروـم  رد  دـنزیم و  نماد  ار  یبهذـم  تاـفالتخا  یتبـسانم  ره  رد  ًاـیناث  .تسا 
ياهریبعت اه و  یبدا  یب  زا  رظن  فرص  تافالتخا ، شتآ  هب  ندز  نماد  هقرفت و  داجیا  هرابرد  وا  تالابم  یب  یعیش و  یمالسا  گنهرف 

.مالسا لاجر  هب  تبسن  وا  بسانمان 

یم هدبع  دمحم  خیش  نیدلا و  لامج  دیس  بتکم  وریپ  دنیب و  یم  ینید  ناحلصم  رامش  رد  ار  دوخ  هک  یسک  يارب  یگنوگچ ، نیا  و 
هنسلا و  ) باتک رد  هعیش  قح  رد  تسوا  ذخام  یب  تسردان و  ياهتبـسن  نانخـس و  میتفگ  هچنآ  هنومن  .تسین  هتـسیاش  هاگچیه  دناد ،

( رانملا  ) ریسفت رد  بلاطم  هنوگ  نیا  زا  هچنآ  هک  دز  سدح  ناوتیم  اجنیا  زا  (. 12 ( ) هعیشلا
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دراد ياج  یبرع  تیموق  یعاد  کی  رامش  رد  رتشیب  اضر ، دیشر  نیاربانب  .هدبع  دمحم  خیش  هن  تساضر  دیـشر  راک  تسا ، هدمآ  زین 
.یمالسا حلصم  کی  ات 

ندوب رادیب  يدـج  یمتح و  موزل  هک  تشگ  ادـیپ  مدرک ، حرطم  مود ) عوضوم   ) ناونع هب  هک  وگتفگ  ثحب و  نیا  رد  اجنیا  ات  بوخ ،
ره زا  مالـسا ، للم  یلعف  ساسح  عضو  هک  اریز  یعامتجا ، یمالـسا و  یعطق و  تسا  يا  هفیظو  نونکا  نمـشد ، ینکفا  هقرفت  ربارب  رد 

دایرف هب  فیلکت ، هب  لمع  تقد  نانوچ  یتقد  اب  دیاب  هک  تسا ، یگچراپکی  تدحو و  یگتسبمه و  مهافت و  دنمزاین  رتشیب  رگید  زور 
: دییارگ میرک ) نآرق  )

اوقرفت ًاعیمج و ال  هّللا  لبحب  اومصتعا  و 

! دینکارپم همه و  دینز ، رد  گنچ  يادخ  نامسیر  رد 

: داد ارف  شوگ  مرکا  ربمایپ  نخس  هب  و 

« ْمُهاَوِس ْنَم  یَلَع  ٌدَی  ْمُه  «َو 

.دنتسد کی  نوچ  همه  ناگناگیب ، ربارب  رد  ناناملسم 

_____________

رامعتسا و يارب  نآ  نتخاس  همعط  هعماج و  هیزجت  زج  هک  تسا ، هتفای  راشتنا  ناریا  رد  ریخا  لاس  لهچ  یس  رد  هک  اهباتک  یخرب  ای   1
، یگـسامح یب  ریحت و  سای و  ینامیا و  یب  یتیالو و  ینیبدب و  جیورت  رگیدکی و  زا  فوفـص  نتخاس  ادج  مه و  زا  اهورین  کیکفت 

.تسا هتشادن  يا  هجیتن  چیه  ییارگ ، هناگیب  ای 

زا تاقحلم  همدقم و  اب  یئابطابط ، طیحم  دمحم  دیس  فیلات   187 ( / نیمز قرشم  يرادیب  رد  يدابآ  دسا  نیدلا  لامج  دیس  شقن   ) 2
(. 1350 ش  ) مق پاچ  یهاش ، ورسخ  يداه  دیس 

(. دندرک دیعبت  ارم  هنوگچ   ) 192 باتک :/  نامه   3

(. يدازآ هار  يادهش   ) 176 : 166  / باتک نامه   4

(. يدازآ مالسا و  هار  دیهش   ) 20 ( / داتسا ياه  هصق   ) باتک زین  ، 281  / باتک نامه   5

.282  / باتک نامه   6

يا همدقم  اب  مامالا ،) تاملک   ) باتک فیلات  زج  هب   7
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ماما یتموکح  یـسایس  رتشا و  کلام  هماندـهع  حرـش  رد  هسایـسلا ) سبتقم   ) باتک فیلات  و  هغالبلا ) جـهن   ) زا میظع  یفیرعت  لـماش 
.مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

(. تیور  ) هلئسم رد  تنس  لها  گرزب  ياوشیپ  يرعشا ، فورعم  هیرظن   8

.يزوجلا نبا  ظفاح  فیلات  دمحا ) بقانم   ) زا لقن  ج 5/199 ، ریدغلا ،)  ) 9

.مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا   10

ج 6/361. مالعالا ،)  ) 11

.دوش هدید  ات 287  تاحفص 266  ج 3 ، ریدغلا ،)  ) 12

(1  ) تاساسحا فطاوع و  تیاعر  موس : عوضوم 

نآ تیاـعر  دـشاب  هک  یبهذـم  ره  لـها  ناملـسم  فلوم  رب  تشاد و  هجوت  نادـب  هراوـمه  دـیاب  هک  تسا  يا  هلئـسم  موـس ، عوـضوم 
نیا شیوخ ، قطنم  ثحب و  رد  اداـبم  .تسا  ناـهج  ناملـسم  ياـه  قلخ  تاـساسحا  فـطاوع و  تیاـعر  هلئـسم ، نآ  .تسا  يرورض 

.دنرذگ رد  ناعبات ) هباحص و   ) فلس هب  مارتحا  مزال  دودح  زا  دنراگنا و  هدیدان  ار  تاساسحا 

نانآ دارفا  همه  هب  تبـسن  رگا  نیعباـت  هباحـص و  هب  مارتحا  اریز  تسین ، روظنم  تسبرد  قلطم و  تروص  هب  يرازگ ، تمرح  نیا  هتبلا 
قباـطم هن  تسا و  مالـسا  دوس  هب  هن  تسا و  يرورـض  یمالـسا  کیژولوئدـیا  تدـحو  يارب  هن  تسا و  یلمع  هن  دوش  هتفرگ  رظن  رد 

هباحـص و نایم  زا  نامثع  نالتاق  نوچ  دنتـسین ، لئاق  تمرح  ناعبات  هباحـص و  همه  يارب  ًالمع  زین  تنـس  لها  دوخ  اریز  .ربمایپ  تنس 
درک یم  رارصا  رکبوبا  هب  مود ، هفیلخ  اهراب  هک  یلاح  رد  دوب  یباحـص  هریون  نب  کلام  لتاق  دیلو ، نب  دلاخ  مه  دنتـساخرب و  ناعبات 

.تسا رایسب  لیبق  نیا  زا  شکب و  کلام  لتق  صاصق  هب  ار  وا  نک و  يراج  دح  وا  رب  هک 

یبا نب  مکح  نوچ  دنا  هدوب  یناسک  هباحـص ، رد  یتح  رمـش و  دعـس و  رمع  دیزی و  لیبق  زا  دـنا  هدوب  یناسک  ناعبات  رد  هنوگ  نیمه 
صاعلا و

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 746 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدرک  ناشنیرفن  درط و  نعل و  دوخ  ربمایپ  هک  مکحلا  نب  ناورم 

زا هن  هک  مه  ربمایپ  تنس  هب  لمع  رب  نوزفا  دنک و  یمن  باجیا  وگتفگ  یب  تسبرد و  ار  هباحـص  همه  هب  مارتحا  زین  يوبن  تنـس  سپ 
(. 1  ) تسا تعدب  نیع  تنس ، رب  ندرک  هوالع  اریز  تشاد ، عقوت  دیاب  هن  تشاد و  عقوت  دوش  یم  یناملسم  چیه 

هن دراد و  تافانم  یمالسا  تدحو  اب  هن  دنتسین ، یمالـسا  بهاذم  زا  یخرب  تمرح  دروم  نیعبات ، هباحـص و  زا  یخرب  هکنیا  نیاربانب ،
هکنیا اب  دشاب ، نعط  بجوم  رما  نیا  هک  دوش  یم  روطچ  .يا  هلبق  لها  یناملسم و  هب  تبسن  دوش  يریفکت  زنط و  نعط و  بجوم  دیاب 

نیا هب  ناوتیم  هنومن  باب  زا  .تسا  هدوب  زین  راتشک  لادج و  یتح  چیه ، هک  زنط  نعط و  نیعبات  هباحص و  دوخ  نایم  رد  هک  میرگن  یم 
: درک هجوت  اضق 

(، هفیقس رد   ) رکبوبا اب  رذنم  نب  بابح  راتفر 

دیشکب ار  وا  هک  جرزخ  ریما  گرزب و  يراصنا  یباحص  هدابع  نب  دعس  هرابرد  هفیقس  نارادفرط  زا  نت  دنچ  ندیشک  دایرف 

، دینک تعیب  یلع  اب  رگم  منک  یمن  ماین  رد  ار  مریشمش  هک  وا  دایرف  ریبز و 

، ریبز ندز  يا و  هدع  نتخیر  دیریگب و  ار  گس  نیا  هک  ریبز  نوچ  يا  یباحص  هرابرد  رمع  دایرف 

، دوعسم نبا  رسای و  رامع  يرافغ و  رذوبا  اب  نامثع  راتفر 

، هیواعم یماش  هاپس  تسد  هب  رسای  رامع  لتق 

، شنارای وا و  نتشک  يدع و  نب  رجح  اب  هیواعم  راتفر 

، ار نسح  ماما  هیواعم  ندرک  مومسم 

هیواعم تسد  هب  هک  رگید  یعبات  هباحص و  اه  هد  نانیا و  تسد  هب  ماما  باحصا  ربمایپ و  نادنزرف  رگید  نیسح و  ماما  تداهش  سپس 
نانوچ دندش ، دیهش  نانآ  نارازگراک  رگید  جاجح و  دیزی و  و 
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 … ریبج و نب  دیعس  رامت ، مثیم  لاقرم ، مشاه  رتشا ، کلام  رکب ، یبا  نب  دمحم 

ار مالسا  تامیلعت  همه  یعبات ، ای  یباحص  صخـش  هکنیا  رگم  دنک ، یمن  لح  ار  يا  هلئـسم  چیه  ندوب ، یعبات  ای  ندوب  یباحـص  سپ 
دشاب و هدرک  ادیپ  یمالسا  يوناث  تیصخش  دشاب و  هتخاس  مودعم  ار  شیوخ  تیلهاج  هدرک  بوسر  ياه  هبنج  دشاب و  هدرک  بذج 
ار يزیچ  وا  نتفر  ربمایپ و  تشذگرد  زا  سپ  دشاب و  هدیـسر  رگید  يدـلوت  هلحرم  هب  دـشاب و  هتفای  يدـمحم  تخیر  ینآرق و  جـسن 

همه رگا  دنا و  هدوبن  نینچ  خیرات  تهادب  هب  یعبات  ای  دنا  هدش  یفرعم  هباحـص  مان  هب  هک  نانآ  همه  هک  مینادـیم  دـشاب و  هدادـن  رییغت 
حیحـص  ) باـتک هک  تسا  مولعم  تسیچ ؟ تسا  هدـمآ  يراـخب ) حیحـص   ) رد هک  يوبن  ثیدـح  نیا  سپ  نینچ ، نیا  دـندوب و  نینچ 

دودح 120 لوط  رد  دیجم و  نآرق  زا  سپ  تسا  باتک  نیرتربتعم  تنس ، لها  ياملع  ام  يراب  حیرصت  هب  ننـست ، ناهج  رد  يراخب )
دمحم هللادبع  وبا  ظفاح  باتک ، نیا  فلوم  .تسا  ینـس  ینید  لئاسم  همه  لوا  هجرد  كردم  اهنت  درذـگیم ، نآ  فیلات  زا  هک  یلاس 

م 256 ه)  ) يراخب لیعامسا  نب 

: تسا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  نتفلا ، باتک  رد  باتک  نیا  رد 

: دومرف ربمایپ 

نم راـنک  زا  ار  یهورگ  ماـگنه  نیا  رد  .دـمآ  دـنهاوخ  نم  دزن  هک  یناـسک  رظتنم  ما  هداتـسیا  رثوـک  ضوـح  بل  رب  نم  تماـیق ، رد  )
: میوگیم .دننکیم  رود  دنربیم و 

: دنیوگیم .دننم  تما  زین  نانیا 

(. دنتشگزاب ارقهق  هب  دنتفر و  سپاو  وت ) زا  سپ   ) نانیا ینادیمن ، وت 

: دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ربمایپ  زا  اجنامه ، رد  حیحص )  ) باتک فلوم  زین 

: میوگیم

زا سپ  هک  یناد  یمن  وت  : ) دسر یم  باطخ  دننم ) باحصا  نانیا  نم ! راگدرورپ  )
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!(. دندرک هچ  وت 

.تسا رایسب  تنس  لها  دوخ  ربتعم  ذخآم  رگید  ملسم و  حیحص  رد  ثیدح  لیبق  نیا  زا  و 

؟ درک هجوت  تسا  هدش  لقن  ربتعم  كرادم  رد  تسا و  ربمایپ  نانخس  هک  ثیداحا  نیا  هب  دیابن  ایآ 

لداع و دـص ، رد  دـص  تسبرد و  هباحـص  همه  دـیوگ  یم  هک  يا  هیرظن  ینعی  هیرظن  نیا  هک  دوش  نشور  رتشیب  هکنیا  يارب  اجنیا  رد 
هنومن مدرک و  هراب  نیا  رد  يوبن  ثیداحا  هب  هک  ياهراشا  زج  هب  درادن ، هعیش  هب  صاصتخا  دنا  هدوبن  هابتشا  اطخ و  زا  يرب  موصعم و 

نیا مدرم  زا  نت  ود  هتشذگ و  رد  تنس  لها  روهشم  ناملاع  زا  یکی ، منکیم ، لقن  ار  تنس  لها  ناققحم  زا  نت  هس  نخس  مدروآ ، يا 
.هدس

رد تنـس  يایند  فورعم  ملکتم  ققحم و  بیدا و  ملاـع و  م 792 ه ،)  ) یعفاش ینازاتفت  رمع  نب  دوعـسم  نیدلا  دعـس  ینازاتفت  نخس 
یف نیبلاطلا  دصاقم   ) و یفسن ) دیاقع  ررش   ) و مالکلا ) قطنملا و  بیذهت   ) نوچ يروهـشم  ياه  باتک  فلوم  متـشه ، نرق  مود  همین 

: دیوگ یم  و …  فاشک ) ریسفت  حرش   ) و دصاقم )  ) هب فورعم  ( ) نیدلا لوصا 

هتشگ لقن  قثوم  نایوار  نابز  زا  هدش و  تبث  خیرات  بتک  رد  تسا و  هتـسویپ  عوقو  هب  هباحـص  نایم  ییاه  شکمـشک  ياه و  گنج 
نیا ثعاـب  .دنتـشگ  قساـف  ملاـظ و  دـندش و  فرحنم  قـح  هار  زا  هباحـص  زا  يا  هدـع  هکنیا  رب  .دراد  تلـالد  همه  نیا  ًارهاـظ  تسا ،

اه و تذل  هب  لیم  یبلط و  تسایر  یهاوخ و  تنطلس  یگشیپ و  ینمـشد  دسح و  یهابت و  دانع و  هنیک و  قسف ، ملظ و  نیا  فارحنا و 
(. 2  ) موصعم دنشاب و  هانگ  زا  يربم  یگمه ، هباحص ، هک  تسا  هدوبن  نینچ  اریز  تسا ، هدوب  اه  توهش 

نیا يرصم  نیما  دمحا  نخس 
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: دیوگ یم  مالسالا ) رجف   ) باتک رد  زین  تسا  فورعم  هعیش  هیلع  وا  ياه  بصعت  هک  تنس  لها  رصاعم  ققحم  هدنسیون و 

هک تسا  نیا  قح  تفر ؟ نایم  زا  نانآ  یلهاج  ياه  شیارگ  تیلهاج و  بادآ  تامیلعت و  مالسا ، رد  برع  ندش  لخاد  درجم  هب  ایآ 
(. 3  ) دوبن نینچ 

: دیوگ یم  نینچ  زین  يرایبا ، دوعسم  يداهلا  دبع  يرصم ، خروم  هدنسیون و  بیدا و  نیا  دوعسم  يداهلادبع  نخس 

هدرک راوتسا  نامیپ  نآ ، گنهآ  رب  ار  هچنآ  و  ( 4  ) دنتـسکش ار  شیوخ  نامیپ  تعیب و  دندوب ، هدرک  تعیب  یلع  اب  هک  نانآ  زا  یخرب 
نیا .تفای  نایاپ  نادـنمروز  يزوریپ  اـب  ماجنارـس  و  ( 5  ) دـیزاغایب ناناملـسم  نایم  یلخاد  ياه  گنج  اجنیا  زا  .دـنتخاس  هابت  دـندوب 

وا تسیاب  یم  دوب و  قح  همسجم  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ، هتفرگ  نایاپ  قح  يزوریپ  اب  رگا  .تفرگن  نایاپ  قح  يزوریپ  اب  اهگنج 
بیرف يزیگنا و  هسیـسد  ضارغا و  متـس و  زیخ  تـسج و  رب  هحلـسا ، لاـم و  يورین  رب  ناراـکم ، هـلیح  رب  ددرگ : زوریپ  زیچ  هـمه  رب 

ياه لد  رد  مالسا  لوصا  زونه  هک  یلاح  رد  ددرگ  راچد  گرزب  یتنحم  هب  ناناملـسم  تلود  هک  تساوخ  یم  ادخ  ییوگ  يرتسگ ،
نوخ رد  میتشادنپ  یم  مالـسا  ردص  يایاضق  هرابرد  قیقحت  زاغآ  رد  ام  هک  هنوگ  نآ  مالـسا  رور  دوب و  هدـشن  ریگیاج  تسرد  مدرم 

(6  … ) دوب هدرکن  ذوفن  تیارس و  نانآ 

یگنوگچ و نیمه  زا  تسا و  رایـسب  تنـس  لها  رـصاعم  میدـق و  ناققحم  ناملاع و  يوس  زا  هناـیارگ ، قح  تاراـهظا  هنوگ  نیا  زا  و 
هک مراد  نیقی  نم  .دـنا  هدـش  یفرعم  قفاـنم )  ) و قساـف )  ) ناوـنع هب  ناـنآ  زا  یخرب  زین  میرک ) نآرق   ) رد هک  تـسا  هدربماـن  تـیعقاو 

ار ثحابم  نیا  نونکا  مه  ام  هک  دراد  هجوت  هدنناوخ 
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هکنیا تسا و  ینهذ  یگنهامه  داجیا  يارب  دـش  دای  هکنانچ  هکلب  هن ، مینک ، ینهذ  یگتفـشآ  داجیا  یهورگ  يارب  اـت  مینک  یمن  ررط 
دزاسن و هریت  وا  رب  ناج  دجنرن و  وا  زا  هزادنا ، نیا  هب  دریگ ، یم  هدرخ  باحصا  زا  یکی  رب  شا  یعیش  ردارب  دید  يا  ینـس  ردارب  رگا 

رما زاغآ  نامه  زا  یمالـسا و  نورق  لوط  رد  تاشقانم  نیا  هک  نادب  درادنپن و  رفاک  و  دنکن ، قیـسفت  ار  وا  دریگن و  لد  رد  وا  زا  هنیک 
مالک دیاقع و  بتک  هب  یتح  تسا و  هدوب  حرطم  ناخروم  ناگدنـسیون و  املع و  نایم  رد  هباحـص  رد  نوگانوگ  ياهرادرک  روهظ  و 

.دنز مه  هب  ار  یمالسا ) توخا   ) دیابن نیا  تسا و  هدیشک  میدرک ) لقن  ینازاتفت  زا  هکنانچ   ) یلالدتسا

دش و ادیپ  اهدعب  هک  یسایس  تسا  يا  هلئـسم  (، 7  ) نانآ تلادع  هباحص و  تسب  رد  نتفریذپ  هلئـسم  هک  دوش  یم  نشور  هنوگ  نیدب 
( دمحم لآ  همئا   ) نآرق راعش  نیتسار  ناربهر  رب  هک  هچ  ره  دوش و  یقلت  تسرد  دنا  هدرک  نانآ  هک  یلمع  ره  ات  دنتساوخ  هار  نیا  زا 
دـنا و هدرک  ضقن  هک  نآرق  زا  یماکحا  دروم  رد  دـشاب و  هتـشاد  یهیجوت  هکلب  دـیاین ، باسح  هب  دادـترا  رفک و  اهنت  هن  تسا ، هتفر 
یمیلعت و قیاـقح  زا  يرادـقم  ًارهق  و  ( 8  ) دـنا هدرک  صن  ربارب  رد  هک  یتاداهتجا  دـنا و  هدومن  لیدـبت  شدـض  هب  هک  ار  ییاـه  تنس 

.دنریگن رارق  مالسا  يدعب  ياه  لسن  هذخاوم  دروم  تسا ، هدش  لامیاپ  نایم  نیا  رد  مالسا  یتیبرت 

: ینعی  ) تسا هباحص ) لودع  ، ) حیحص تسا  يراعش  تسا و  تسرد  هچنآ  تقیقح  رد  سپ 

، هباحص نایم  رد  هکنیا  ینعی  (. 9 !( ) راگزیهرپ لداع و  تسبرد  هباحص  ینعی  ( ) لودع هباحـص   ) هن هباحـص ،) ناراگزیهرپ  نالداع و 
نیرت نموم  مه 
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يایاقب زونه  هک  دندوب  یناسک  مه  دندیـسر و  نیتسار  جوا  نادـب  مالـسا  هب  لمع  هجیتن  رد  هک  دنتـشاد  دوجو  ناسک  نیرتراکادـف  و 
هت تابوسر و  زا  ناشحور  يایاوز  دندرک و  یم  یگدنز  شیوخ  یلوا  دوجو  اب  دندوب و  هدادـن  تسد  زا  ار  نیـشیپ  تلـصخ  يوخ و 

هکم حتف   ) ییاه حتف ن  زا  سپ  ربمایپ و  رمع  رخآ  نینـس  رد  هک  نانآ  زا  یخرب  هژیو  هب  .دوب  هدـشن  یهت  تیلهاج  تاداع  ياه  نیـشن 
هدش لخاد  مالسا  رد  ترورض  رـس  زا  ربمایپ ) گرم  هب  لاس  مالـسا و 2  غیلبت  ربمایپ و  توعد  زا  سپ  لاس  ینعی 21  ترجه ، لاس 8 

: دیوگ یم  نیسح  هط  رتکد  هکنانچ  هیواعم ، نایفسوبا و  دننام  دندوب ، حتفلا ) هملسم  ، ) مالسا نیخروم  حالطصا  هب  دندوب و 

، دوش دوبان  هکم  ات  دنک  تمواقم  ربمایپ  هاپس  ربارب  رد  دیاب  ای  دراد : رارق  یهار  ود  رس  رب  هک  تسیرگن  هکم ، حتف  ماگنه  هب  نایفسوبا ،
هنیدم هب  هکم  زا  نونکا  مه  هک  یـسایس  تردق  نیا  ات  دشاب  رظتنم  دروآ و  مالـسا  مدرم  رگید  هارمه  دنک و  شزاس  هلماجم و  دیاب  ای 

ات دیماجنا  لوط  هب  نایفـسوبا  راظتنا  اما  .دتفا  شیرق  تسد  هب  رگید  راب  تسا  هدش  لقتنم  ناملـسم )  ) راصنا هب  كرـشم )  ) شیرق زا  و 
اب ینمشد  رد  دیزی  .تفرگ  ( 10 ( ) هرح هعقاو   ) داجیا اب  ار ، ردب  هوزغ  ماقتنا  دیزی  .دـمآ  راک  رـس  رب  هیواعم  نب  دـیزی  شا  هداون  هکنیا 

هاگشناد داتسا  راشنلا ، یماس  یلع  رتکد  يرصم ، ینس  ققحم  زین  (. 11  ) دوب نایفسوبا  شدج  هنومن  نیرتهب  یمالسا ، ماکحا  مالسا و 
: دیوگ یم  رصم ، هیردنکسا 

هچ ره  داتفا …  نایفس  یبا  نب  هیواعم  تسد  هب  راک  یلو  دوب …  داتفا  كاپ  ناناملسم  تسد  هب  یلع  زا  سپ  راک  رگا 
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، دنشوکب تنس  لها  ياملع  زا  رگید  یخرب  دنتسه و  هیفلس )  ) شور عبات  هک  يرخاتم  ياملع  هزادنا  ره  دنشاب و  هتفگ  هیواعم  هرابرد 
زا دـنکب و  تسناوتن  درک  مالـسا  اب  هچنآ  زا  شیب  دوبن و  ناملـسم  هظحل  چـیه  هیواعم  دـنهد ، رارق  ربمایپ  باحـصا  رامـش  رد  ار  وا  ات 

: دنتشون دوخ  نوخ  اب  ار  اه  هسامح  نیرتگرزب  دنتساخ و  اپ  هب  همطاف  نادنزرف  هک  دوب  اجنیا 

ریشمش اب  ناورم  لآ  .درادن  دای  هب  هعجاف  نآ  ریظن  خیرات  هک  دش  هتـشک  یتروص  هب  همطاف ، یلع و  رـسپ  نیـسح ، .دش  مومـسم  نسح 
(12  … ) دش هتشک  تبالص ، اب  تخس و  يا  هسامح  رگید ، يا  هسامح  ندرک  اپ  رب  اب  یلع  نب  دیز  .دندش  راوس  نیملسم  ندرگرب 

: دیوگ یم  برع  ناققحم  زا  يرگید  خروم 

.دندوب هیروس  لها  دندرک  لوبق  ار  هیواعم  تفالخ  هک  یناسک  رتشیب  .دش  هدرب  تفالخ  ناونع  هب  هیواعم ، مان  تشذـگرد ، یلع  نوچ 
نسح ماما  تفالخ  ربخ  زاجح ، ظفاحم  مدرم  .دنتسنادیم  یعرش  هفیلخ  ار  یلع  نب  نسح  دندوب ، يدهعتم  نایعیـش  هک  قارع  مدرم  اما 
ربمایپ هکنیا  زا  سپ  نانیا  هچ  دنتشادن ، نانیمطا  شنایفارطا  هیواعم و  ندوب  ناملسم  هب  زاجح  مدرم  نوچ  ارچ ؟ دنتفریذپ ، يداش  اب  ار 

هدع ور  نیا  زا  .دندرک  مالـسا  راهظا  دش ، رهـش  نآ  دراو  لاس ) تشه  زا  سپ   ) هنادنمزوریپ درک و  حتف  ار  هکم  راصنا ) هاپـس  هارمه  )
.تسا هدوب  یصخش  حلاصم  تیاعر  يارب  هکلب  .تسا  هدوبن  نامیا  هدیقع و  يور  زا  هیواعم  ندش  ناملسم  هک  دندوب  دقتعم  يدایز 

: دیوگ یم  نینچ  رفعج ، يرون  رتکد  رگید ، یقارع  ققحم 

نانمـشد یلع و  يریگرد  هک  مدیـسر  هدـیقع  نیا  هب  نامثع ،) ندـش  هتـشک  ( ) نامثع نهاریپ   ) هرابرد شهوژپ  ثحب و  ماـگنه  هب  نم 
يریگرد دوخ ، رهوج  تقیقح و  رد  یلع 
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: تسا هدوب  هفسلف  ود  نایم 

ینتبم راکم و  فرحنم و  يا  هفسلف  تسا و  هدوب  ماما  تموکح  كالم  هک  لوسر  تنس  نآرق و  رب  ینتبم  هنومن ، یقالخا و  يا  هفسلف 
.دندوب قرغ  نآ  رد  ولگ  ات  ماما  نانمشد  هک  تیلهاج  هرود  تاداع  یناگدنز و  رب 

يریگرد نآ  رد  تیاهن  .دروآ  یم  دای  هب  ار  هیما  ینب  وریپ  شیرق  رافک  اـب  ربماـیپ  يریگرد  ناـیرج  دوخ ، نانمـشد  اـب  یلع  يریگرد 
نانمـشد مادـنا  رب  دـناوتب  ات  تفاین  تسد  ییاه  يزوریپ ن  هب  ماـما  نکیل  تشگ ، زوریپ  شیوخ  تسرپ  تب  نانمـشد  ربارب  رد  ربماـیپ 

مع رـسپ  اب  نانآ  نادـننامه  هیما و  ینب  ینعی  ربمایپ  دورطم  نانمـشد  ایوگ  .دـناشوپب  مالـسا  هماج  هیواـعم ،) نوچ  یناـسک  هیواـعم و  )
دنه رسپ  وا  هیواعم ، ًالثم  دندیگنجیم ، دندوب ، هتشاد  روتسم  مالـسا  زا  یـششوپ  اب  هک  شیوخ ، ینطاب  دیاقع  نامه  اب  زین  یلع ، ربمایپ ،

وا یگدرکرس  هب  يا  هنتف  بوشآ و  ره  دوب و  ناکرشم  ورشیپ  دش  مالسا  اب  هک  یگنج  ره  رد  نایفـسوبا  .نایفـسوبا  دوب و  راوخ  رگج 
.تشگاپرب ه

ار نآ  رفک  هب  یگتـسبلد  اب  درک و  مالـسا  راهظا  یبلق  هدیقع  نودب  .دوب  وا  رادمچرپ  هکنیا  رگم  دنتـشارفاین  مالـسا  هیلع  یمچرپ  چـی 
بیـسآ مالـسا  حور  هب  دناسرب ، بیـسآ  یلع )  ) بارتوبا هب  هکنآ  زا  شیپ  هیواعم  يراکم  هک  تسا  نشور  نم  يارب  .تشادـیم  ناهنپ 

اب ار ، اهنآ  ماما  هک  يرش  ياوق  نامه  تخاس  مهارف  عیسو  ینادیم  رـش  ياوق  عویـش  يارب  یلع ، هناریگلفاغ  ندش  هتـشک  اریز  .دیناسر 
هفیلخ  ) لد هب  تشادیم و  مرگ  ار  نامدرم  لد  هک  ینامیا  هلعش  اجنیا  زا  دوب  هدیشک  دنب  رد  فینح  نید  ياهشزومآ  رشن  یسرتادخ و 

.درم ورف  دوب  هتسویپ  گرزب )

هعماج یگدنز  قیبطت  هار  رد  ماکح  نایلاو و  رگید 
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دـیدهت و گـنرین ، هوـشر ، دـساف  ياهزیواتـسد  هب  مدرم  رب  هطلـس  ندروآ  تسد  هـب  يارب  دـندرک و  هـشیپ  یتسـس  مالـسا  میلاـعت  اـب 
هک دش  نیا  هجیتن  .داتفا  راشتنا  ذوفن و  زا  دیچیپ و  مهرد  یمالسا  تامیلعت  راموط  درمژپ و  مالسا  حور  .دندز  گنچ  نداد  یگنسرگ 
رد يواسم  روط  هب  الاو ، قالخا  حطـس  دـش و  عیاـش  ( 13  ) هتـشذگ ياهیماکان  كرادـت  ینید و  یب  هیحور  یمالـسا ، هعماج  نایمرد 

.دمآ نییاپ  موکحم ، مکاح و 

مدرم يوس  زا  قافن  قلمت و  تعاطا و  مکاح و  يوس  زا  ربمایپ  میلاعت  نآرق و  هیلع  مادـقا  يرتسگ و  متـس  يرگیلاباال و  يرـسکبس و 
سک ره  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  ات  .دـییارگ  یـشوماخ  هب  يرادراوخ  یبوکرـس و  راشف  ریز  رد  نایوگقح  گـناب  تشگ و  رادـیدپ 

هک دندوب  اه  قفانم  اهیلوایکام و  نیا  دـش و  یم  هدـناوخ  یـضفار ) (، ) دـحلم (، ) قیدـنز ، ) تساخ یم  اپ  هب  شیوخ  قح  قاقحا  يارب 
.درک دنتسناوتیم  راک  همه  تشاد و  دنتسناوتیم  زیچ  همه 

ینتبم یسایس  ماظن  کی  ناونع  هب  ار ، مالـسا  ناینب  وا  اریز  (، 14  ) درک ماما  قح  رد  هک  تسا  يرکم  زا  رتگرزب  هیواعم  مرج  نیارباـنب 
(. 15  ) تخاس ناریو  یقالخا ، مراکم  ینامرآ و  ياه  هنومن  رب 

مالـسا كاپ  نادنزرف  نیتسار و  هباحـص  هب  ییوس  زا  دوب ، هدنز  ات  هک  دوب  ربمایپ  تیـصخش  نیا  دندوب و  ناوارف  ناسک  لیبق  نیا  زا  و 
تمـشح و ینعی  دوب ، یـشوپرس  نانوچ  ناسک  هنوگ  نیا  ینورد  ياهـشیارگ  ایاجـس و  تادـقتعم و  رب  رگید  ییوس  زا  داد و  یم  زین 

يوناب ریبعت  هب  تفهن ، هرهچ  ات  هک  دوب  نیا  دـنزاس و  راکـشآ  ار  شیوخ  ینورد  روما  زا  يزیچ  نانآ  داد  یمن  هزاـجا  ربماـیپ  تمظع 
نآرق زا  سابتقا  هب  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف  يربک  هقیدص  ترضح  مرکا ،
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: میرک

، دنتـشگزاب تیلهاج  ياهیگنوگچ  بادآ و  هب  دنتفرگ و  شیپ  رد  نیـشیپ  هریـس  هکنیا  هب  هراشا  .دندش  ( 16 ( ) مکباقعا یلع  متبلقنا  )
ار مالسا  رصانع  زا  يرادقم  ًارهق  دوب ، مالسا  اب  ِّداضم  دش ، هدنز  هچنآ  نوچ  دش و  هدنز  دوب  هدناریم  روگ  نیا  رد  مالـسا  هچنآ  ینعی 

مالسا تشگ و  یمن  رادیدپ  يا  هفقو  نینچ  مالسا  رـشن  راک  رد  رگا  .دنکفا  هفقو  نآرق ، یتیبرت  یعامتجا  تکرح  موادت  رد  دناریم و 
سار رد  دـمحم  تسد  هتخوـمآ  نآرق و  حور  هدرورپ  يربـهر ، درتـسگ و  یم  یقیاـع  یب  يا و  هفقو  یب  ربماـیپ ، ناـمز  ناـس  ناـمه 

اپ تفالخ  ياه  هاگتسد  دروآ و  یمن  نتخات  ریدغ )  ) رب هفیقـس )  ) دش و یمن  تخت  ناسمه  ربنم  تفرگیم و  رارق  دجـسم )  ) تموکح
( تخیر یمن  نیمز  رب  مالـسا  ياه  نیمزرـس  ياج  همه  رد  ربمایپ  نادنزرف  نوخ   ) دش و یمن  زاب  رتسگ  متـس  ياهتـسد  تفرگ و  یمن 

(17)

يارب هچنآ  درک و  یم  ذوفن  هک  دوب  نآ  حیحـص  میلاـعت  مالـسا و  یعقاو  حور  رتـشیب  دوـب و  یم  رگید  يا  هنوـگ  هب  مالـسا  تفرـشیپ 
و یگنهرف ) هن   ) یماظن ًافرـص  روتف  دوبن ، مهم  دندرک  یم  تکرح  یلع  روتـسد  هب  شورفم ، طرـش  رد  هک  ینازابرـس  مالـسا  نازابرس 

.دوب میانغ 

هباحص تیعقاو  یگنوگچ و  نیمه  دراد ، دوجو  ربمایپ ، زا  سپ  مالـسا ، یلمع  دوکر  يارب  هک  یهیجوت  اهنت  هک  تسا  نیا  تقیقح  و 
درف و لمع  حطـس  رد  نآ  تامیلعت  هعومجم  يانعم  هب  مالـسا  ام  مرکا  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  نشور  هلاـسم  نیا  نوچ  .تسا 

نادنچ یتفرشیپ  اهنآ ، رد  تقیقح  تیعقاو و  نایم  ندرک  قرف  اهنایرج و  رصانع  تخانش  یخیرات و  لیلحت  رظن  زا  تموکح  هعماج و 
.درکن دیاب  هکنانچ  و 

دوب یسایس  ییایفارغج و  شرتسگ  رتشیب  دش ، یلمع  تاحوتف  ناونع  هب  مه  هچنآ 
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يداـم و يداژن و  دوب  یتـموکح  هک  يوما ، تموکح  ياـه  یگژیو  ور ، نیا  زا  و  ( 18  ) نآرق میلاعت  میهافم و  ندرب  نداد و  لـقن  اـت 
یگراچیب و ثعاـب  دوخ  هلبق ، تمـشح  قح و  تمظع  هدـنهد  داـب  رب  مالـسا و  ینآرق  تموکح  اـب  ریاـغم  نید و  مالـسا و  اـب  داـضم 

تخاس هابت  ار  مالـسا  هک  دیـشک  اجنآ  ات  تخیر و  قح  انب  نوخ  اهدـص  داد و  قحان  هب  مکح  اهدـص  دـش و  ناملـسم  ماوقا  لاصیتسا 
و ( 18  ) دیسر اسرت  رید  هب  تفر و  هزین  رس  رب  ناناملسم ، ياهرهش  رد  ربمایپ  دنزرف  رس  هک  درک  مالسا  بیـصن  ییاوسر  نانچ  و  ( 17)
زا اج و  نیمه  زا  هیبوعـش )  ) شیادـیپ ياهرذـب  نیتسخن  هک  دوب  نیا  دنتـشگ و  اـه  نوماـه  ِرد  هب  رد  ریـسا  ناونع  هب  یـصو ، سیماون 

.دش نانیمه 

هن هتشه ، قاط  رب  نآرق  هدیسر و  تموکح  هب  برع  (، 19  ) زواجتم تسرپ  داژن  يوما  برع  تسا ، برع  دوخ  هدییاز  هیبوعش  نیاربانب 
هدرک هلمح  نایناریا  ام  هب  تباب  نیا  زا  هک  نارگید ، اـی  برع ، ناگدنـسیون  زا  یخرب  نیارباـنب  .رگید  یموق  اـی  یناریا ، تسد  هدـییاز 

.دنا هدرک  هیجوت  هنوراو  دنا و  هدید  هنوراو  ضرغ  دمعت و  ای  لهج  يور  زا  ار  هیضق  دنا ،

یبالقنا و مالـسا  .دـنتفرگ  دنتـشاد  لد  هب  هراومه ، هکم ، رد  ربماـیپ  روهظ  زاـغآ  زا  هک  ار  یماـقتنا  هیما ، ینب  تفگ  دـیاب  تقیقح  رد 
.دندناشن دوخ  ياج  هب  ار  هزرابم 

.دنتخاس ا ریت  فده  ار  نآرق  .دندرک  ماع  لتق  ار  هنیدم  مدرم  .دنتسب  قینجنم  هب  ار  هکم  .دندرک  وحم  ار  ربمایپ  تنس 

ربمایپ و یصو  قح و  رب  ماما  بس  ییوگدب و  .دندنادرگ  اه  يدابآ  اه و  نوماه  رد  ار  نآرق  ربمایپ و  سیماون  .دنتـشک  ار  ربمایپ  دالو 
سوملم همسجم 
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دندرپس و رازآ  دیعبت و  هجنکـش و  تسد  هب  هتـسویپ  ار  نآرق  مولع  نآرق و  نالماح  كاپ و  هباحـص  .دندرک  مسر  اج  همه  ار  مالـسا 
.دندرک اهنآدنز  تسین  هب  رس  اهنابایب و  هراوآ 

رارحا و زا  ار  اـهنآ  دـنتخاس و  نادـنز  مدـبمد  .دـنتخادنا  مـیخژد  ماـک  هـب  دنتـشاد و  راوـخ  ار  رکنم  زا  ناـیهان  فورعم و  هـب  نارمآ 
.دنتشه اپ  ریز  دوب  هدرک  نییعت  مالسا  هک  ار  همذ  لها  تاررقم  .دندراذگ  عیاض  ار  ناملسم  ریغ  ناملسم و  قوقح  .دنتشابنا  ناگدازآ 
یـسابع تموکح  رد  یگنوگچ  نیا  و  دنتـشاد و …  مدـقم  ماوقا  یناملـسم  لوبق  هب  ار  هیزج  بلط  تموکح ، تورث  دایدزا  رطاخ  هب 

تاـجن و يدنلبرـس و  تزع و  دـیحوت و  رطاـخ  هب  هک  ناریا ، نوچ  ییاـه  روـشک  مدرم  هک  تسا  یعیبـط  نیارباـنب ، .تشاد  همادا  زین 
لابند هب  دنـشاب و  رفنتم  یـسابع  يوما و  برع  تموکح  زا  دـندوب ، هدـیورگ  مالـسا  هب  یعامتجا  ياوقت  فرـش و  ملع و  یگدازآ و 

اب دنوش و  هداد  قوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  زا  لداع  موصعم و  همئا  يوس  هب  ًاعبط  دـنزیخرب و  وجتـسج  هب  مالـسا  تقیقح 
شیپ زا  شیب  بصاغ  تموکح  نالطب  هب  نایاوشیپ ، نآ  یناسنا  عضوم  یمالسا و  كولـس  فرژ و  ياوقت  یلمع و  یلع  شور  ندید 

.دندرگ فقاو 

، دیحوت یناسنا  تموکح  گنهآ  هب  هک  درادب  دنسرخ  ار  ینامدرم  تسناوت  یم  هنوگچ  ینآرق ، ریغ  یمالـسا و  دض  یتموکح  يرآ ،
هکنیا يارب  .دوبن  لوبق  لباق  هکلب  لمحت ، لباق  یگنوگچ ، نآ  رادیب ، مدرم  زا  يرایـسب  يارب  هک  دوب  نیا  دندوب ؟ هدش  اریذپ  ار  ینییآ 

زاب هک  زین  نیدشار  يافلخ  هرود  هب  یسابع ، يوما و  هرود  زا  هتشذگ  نوچ  تشاد ، دوجو  زین  يرگید  هلاسم 
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زین هرود  نامه  رد  هک  مینیب  یم  مینک ، تقد  هریون  نب  کلام  دیلو و  نب  دلاخ  هعقاو  و  ( 2 ( ) كدف  ) هعقاو دننام  یعیاقو ، رد  میرگن و 
تهج رد  رتشیب  هک  یتاکرح  یمالـسا ، ینابم  هقف و  نیزاوم  زا  هرود  تسا  هدـش  یتاـکرح  ربماـیپ ، تلحر  ياـه  یکیدزن  رد  یتح  و 

(. 21  ) نآرق ماکحا  مالسا و  دودح  طسب  تهج  رد  هن  تسا ، هدوب  ینارمکح  رارقتسا 

(2  ) تاساسحا فطاوع و  تیاعر  موس : عوضوم 

تشذگ رد  زا  سپ  هک  دنریگیم ، رارق  لاوس  نیا  ربارب  رد  ناهج  ناملـسم  للم  لاونم ، نیدب  لاح  تسا و  هدوب  نینچ  هک  لاح  بوخ ،
: تسین نوریب  لاح  ود  زا  یگنوگچ  نیا  و  دش … ؟ ارچ  دش ، نینچ  هک  ربمایپ 

: لوا

راگزور نادرم  نیرت  نموم  نیرت و  قیدـص  زا  ًامامت  دوخ  دـندنام و  راداـفو  ربماـیپ ، تاروتـسد  هب  یگمه ، ربماـیپ ، باحـصا  هک  نیا 
هباحص مان  هب  خیرات ، رد  هک  هورگ  نیا  دندادن و  ناشن  نآرق  ربمایپ و  تاروتسد  اه و  هتـساوخ  هب  تبـسن  ییافو  یب  نیرتمک  دندوب و 
تسا هدوب  رامش  هب  باحصا  زا  يوحن ، هب  هتـشاد و  یباحـص )  ) ناونع هک  سک  ره  نخـس : رگید  هب  دنوش و  یم  یفرعم  باحـصا ، و 
ثعاـب ار  یفارحنا  اـی  فیرحت  نیرتمک  دـندرک و  یلمع  ار  ربماـیپ  تاروتـسد  همه  دـندوب و  نید  ادـخ و  نادرم  انثتـسا ، نودـب  همه ،

نانچ فصو  نیا  اب  تسا و  نیا  رگا  دوبن و …  نانآ  نایم  رد  یقفانم  چـیه  یقافن و  هنوگ  چـیه  دـندرکن و  تنایخ  ياهرذ  دـندشن و 
، نیا زا  رتشیب  لاس و  نیدنچ  يارب  ینرق و  عبر  کی  تسا  هدوب  ینید  مالسا  هک  میریذپب  دیاب  سپ  تسا ، هاوگ  خیرات  هک  تسا ، هدش 

.تسا هتشادن  يربهر  هرادا و  تردق 

: مود

هک ار  یمیلاعت  هعومجم  هکلب  تسین ، هنوگ  نیا  هن ، هک  نیا 
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هبناج و همه  یتخبـشوخ  يارب  دـنا  هتفگ  ربمایپ  دوخ  مه  میرک و  نآرق  مه  هکنانچ  تشاذـگ  اج  هب  تنـس  نآرق و  تروص  هب  ربماـیپ 
: دـهاوخیم مالـسا  هکنانچ  ای  يرـشب  عماوج  همه  يربهر  تردـق  مالـسا  رد  دوب و  هدنـسب  اهناسنا  یگـشیمه  يونعم  يدام و  تداعس 

تیاده دسرب و  دنک  یگدنز  نآ  رد  یناسنا  هداوناخ  کی  هک  يا  هطقن  نیرترود  ات  هک  تشاد ، دوجو  ریخاتسر  زور  ات  يرشب  هعماج 
یلع نتشاذگ  رانک  اب  يرقهق  ریس  نیا  .دمآ  شیپ  باقعالا ،) یلع  بالقنا   ) هلئـسم میتفگ  هکنانچ  ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  اما  دنک ،

.دش هدنز  هنیرید  لئاسم  ربمایپ  توف  زور  زا  تشگ و  زاغآ  بلاطیبا  نب 

هدع .دندناریم و  دوب  هدرک  هدنز  ار  هچنآ  زا  يرایـسب  تفرگ و  ناج  ندش و  هدنز  دوب  هدـناریم  هچنآ  زا  يرایـسب  درم ، ربمایپ  ات  ینعی 
تنـس هلمج  زا  ربمایپ  تنـس  دـندنامن و  رادافو  ربمایپ  ياهـشرافس  مالـسا و  هب  تفر ، یم  عقوت  دوب و  روخرد  هکنانچ  هباحـص ، زا  يا 

دنچ یتایآ  قادصم  مه  دندوب و  نآرق  راعش  ربهر  هک  ار  ترتع  دنتـشه و  قاط  رب  ار  ترتع  زا  يوریپ  هب  طوبرم  ننـس  ریدغ و  رتاوتم 
ثیدح دندرک و  يوزنم  دوب ، هدرک  رما  نانآ  زا  يوریپ  هب  هآ  تنـس  زا  يرایـسب  رادقم  ياوتحم  قادـصم و  مه  ینامـسآ و  یباتک  زا 

هلوقم هلوـقم ، نیا  ریرـص  ثیداـحا  زا  رگید  يرایـسب  دـننام  ار  ( 22 ( ) نیلقث  ) ثیدـح ینعی  هعیـش ،) ینـس و   ) نـیقیرف دزن  رد  رتاوـتم 
دنتشادن يزیچ  مسا  زج  مالسا  زا  هک  دنتفرگ  رارق  نآرق  هعماج  سار  رد  ییاه  تموکح  كدنا  كدنا  دنتشاگنا و  هدینـشان  يربهر ،

همه رگا  نخس ، رگید  هب  .دشاب  اسران  مالسا  دوخ  هکنیا  هن  دش ، مالسا  هدنزاس  تاکرح  دوکر  ثعاب  همه ، نیا  و 
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، دشیم یناهج  مالسا  يربهر ، هب  طوبرم  میلاعت  ینعی  همه ، هناوشیپ  دوب و  رتمهم  همه  زا  هچنآ  ًاصوصخم  دش  یم  یلمع  مالسا  میلاعت 
راـک هب  یخرب  ار ، بیبط  هخـسن  نوچ  هک  تسا  مولعم  دـندرک و  اـهر  ار  یخرب  دـنتفرگ و  ار  یخرب  لوسر ، تشذـگ  رد  زا  سپ  اـما 

: هک تسا  هعیش  لوقعم  نخس  نامه  نیا  نید و  هخسن  هب  دسر  هچ  ات  میباین ، دوبهب  هن ، یخرب  میدنب و 

هب درک و  لیدـبت  هعماج  نیرت  هدـنز  هب  ار  هعماج  نیرت  هدرم  دـش و  قفوم  اـهبالقنا  اـهندرک و  نوگرگد  نیرت  میظع  داـجیا  هب  ربماـیپ 
نب نامثع  رـسای ، راـمع  ناملـس ، دادـقم ، رذوبا ، یلع ، نوچ  یناـسک  تفاـی و  ماـک  خـیرات  ياـهناسنا  نیرتگرزب  زا  یهورگ  شرورپ 
دوب هتساوخ  هچنآ  همه  تسا  مولعم  هکنانچ  وا  زا  سپ  اما  .داد  شرورپ  ار  هدابع و …  نب  دعس  نب  سیق  دوعـسم ، نب  هللادبع  نوعظم ،

.دشن یلمع  دوب  هدرک  شرافس  و 

اهدـیزی و تسد  هب  تفرگن و  ار  نآ  هاگدـشورف »  » ات دیـشروخ  هاگدـمآرب  زا  دیـسرن و  شیوخ  ییاه  دوصقم ن  هب  مالـسا  ور  نیا  زا 
اّرَج َُّملَه  داتفا و  اه و …  يدروام  اهفسویوبا و  یضاق  اه و  یضاق  حیرش  اه و  لکوتم  اهروصنم و  اهجاجح و  اهناورم و  اهدیلو و 

نبا رسای و  رامع  رذوبا و  یلع و  نوچ  ینالماح  هنیس ي  رد  یتروص  هب  تشگ و  يوزنم  مالـسا ، لصا  ربمایپ ، گرم  اب  تقیقح  رد  و 
.دش نفد  دوعسم و … 

هجوت اهنآدب  زین  یمالـسا  بهاذـم  ریاس  نارکفنـشور  عون  ناهج و  ضرغ  یب  ناققحم  رتشیب  نونکا ، هک  اهتقیقح ، نیا  تساهنیا و  و 
مزال و یمالسا  تدحو  نامرآ  يارب  مالسا و  یسانشزاب  روظنم  هب  ار  عیشت  یسانشزاب  دنا و  هتفگ  هراشا  هب  ای  ریرص  ار  نآ  دنا و  هتفای 
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.دنا هتسناد  يرورض 

هقف رب  ار  نآ  یقیبطت ، قوقح  ناصـصختم  علطم و  ناهیقف  یتح  دـننک و  یم  سیردـت  رهزالا  رد  ار  هعیـش  هقف  هک  مینیب  یم  رگا  سپ 
ماما بناج  زا  تسافلخ  عضوم  حیرـص  هئطخت  هک  هیقـشقش ،)  ) هبطخ اب  یتح  هغالبلا ) جهن   ) رب رگا  دنهد ، یم  حیجرت  رگید  بهاذـم 

هفـسلف زاغآ  هطقن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  بطخ  یمالـسا ، هشیدنا  خیرات  رد  رگا  دننکیم ، پاچ  ررکم  ار  نآ  دنـسیونیم و  حرـش  اهراب 
: دنیوگیم رگا  دننکیم ، یفرعم  یمالسا 

(، 23 ( ) تسا هدوب  بلاطیبا  نب  یلع  مالـسا ، رد  يژولوئدیا ) هب  ملاع  تاداقتعا و  هرابرد  رظن  بحاص  وگ و  نخـس   ) ملکتم نیتسخن  )
ياهاعد : ) ناونع نیا  ریز  رگا  (، 24  ) دننادیم فص  دح و  زا  رترب  ار  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدباعلا  نیز  مراهچ ، ماما  رگا 

ار قداص  ماما  رقاـب و  ماـما  رگا  (، 25  ) دنـسیونیم هلباقم  دننکب ،) اهنآ  زا  دنناوتیم  ناناملـسم  هک  ییاه  هدافتـسا  نیدـباعلا و  نیز  ماما 
رگا (، 28  ) دنـسیونیم باـتک  هعیـشلا ) هنـسلا و  دـئار  قداـصلا  رفعج   ) ناوـنع ریز  رگا  (، 26  ) دنـسانشیم هعبرا  بهاذـم  همئا  ناداتـسا 

: دنیوگیم

نب یلع  ملع  هودـق  هب  نآ  هشیر  مه  زاب  مینک ، وجتـسج  ار  یبرع  وحن  ریـسفت و  یتح  و  تنـس …  لها  هعبرا  بهاذـم  ءادـبم  اـم  رگا  )
: دنیوگیم رگا  (، 29 ( ) دسریم بلاطیبا 

(. 3 ( ) تسا هفینحوبا  ماما  تایح  تاقوا  مود و  نرق  زا  نیع  دمحم ، لآ  اب  خلب ، هقف  ثیدح و  هسردم  یگتسب  )

تاعد ناگرزب و  رگید  يرافغ و  رذوبا  ارهز و  ترضح  مرکا  يوناب  مایق  یلع و  ترـضح  هرابرد  هلاسر ، هلاقم و  باتک و  اه  هد  رگا 
و م 64 )  ) یضر فیرش  دیس  دننام  ار ، هعیش  ریگ  رد  گرزب و  نارعاش  هدنبوک  گرتس و  ياهناوید  رگا  دننکیم ، رـشن  فیلات و  هعیش 

و م 428 )  ) یملید رایهم  نسحلاوبا 
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، دننکیم پاچ  حرش  همدقم و  اب  هراومه  … 

هب ار ، تاذلاومـس ) یف  ینعملاومـس   ) باتک دنزادرپیم و  ینیـسح  مایق  هفـسلف  لیلحت  لیلجت و  هب  ارهزالا ، عماجرد  اروشاع ، بش  رگا 
لها يوریپ  زاوج  هب  دنسانشیم و  یمـسر  بهذم  ار  يرفعج  بهذم  رگا  (، 31  ) دـنراگنیم رهزالا  ياروشاع  بش  کی  هرطاخ  ناونع 

اب رگا  (، 32  ) دنسانشیم ار  ربکا ) قح  ، ) ماجنارس دننکـشیم و  ار  هعبرا  بهاذم  هبوچ  راهچ  هنوگ  نیدب  دنهد و  یم  يوتف  نآ  زا  تنس 
: دنیوگیم مامت  تحارص 

تـسا یهقف  هب  نتفاـی  تسد  تسا و  یهارمگ  زا  ینمیا  هب  تیادـه و  تلادـع و  هـب  نتفاـی  تـسد  دـمحم ، لآ  هـقف  هـب  نتفاـی  تـسد 
(. 33  ) تشهب هب  دورو  ات  نآرق ، اب  گنهامه 

: دنیوگیم رگا 

نتـشاد تسود  ینعی  یعیـش ، يونعم  هیرظن  قیمعت  رـشن و  يراب  دنـشوکب  هراومه  هعیـش  نارکفتم  نادهتجم و  هک  مینک  یم  وزرآ  ام 
(34  … ) تسا هداد  لکش  ار  بهذم  نیا  هتسویپ  دراد و  ياج  هعیش  بهذم  داهن  قمع و  رد  هک  يا  هیرظن  نامه  ربمایپ ، نادناخ 

: دنیوگیم رگا 

نودب دناهداد ، هعیش  هرابرد  يرایسب  تسردان  ياهرظن  نونکا  هچ  هتشذگ و  رد  هچ  برغ ، هچ  قرـش و  رد  هچ  ناققحم ، زا  يرایـسب 
، اهنآ مقـس  تحـص و  هرابرد  دوخ ، زا  هکنآ  یب  دـننکیم ، وگزاب  مدرم  زا  یخرب  ار  اهرظن  زا  .يداـمتعا  لـباق  كردـم  یلیلد و  چـیه 

ناققحم نیا  یعـالطا  یب  دوش ، لاـمیاپ  ناـققحم  هنوگ  نیا  تسد  هب  هعیـش  قح  تس  هدـش  ثعاـب  هک  یلماوع  زا  یکی  .دـننک  لاوس 
ثعاب هک  یلماوع  زا  رگید  یکی  دنا …  هتشون  هعیش  نانمشد  هک  ییاه  باتک  هب  نانآ  ندرک  هدنـسب  هعیـش و  دوخ  ياهباتک  زا  تسا 

رد هعیش  ینس و  نایم  فاکش  تسا  هتساوخ  هراومه  هک  تسا  یبرغ  رامعتسا  دوش ، لامیاپ  هعیش  قح  تسا  هدش 
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هدرک هراشا  دوخ ، تسد  هدرورپ  نیقرشتسم  زا  یخرب  هب  ورن  نیا  زا  .ددرگ  هیزجت  هقرفت و  راچد  مالسا  تما  دوش و  رتشیب  رصع ، نیا 
رـشن کیمداکآ ،)  ) یهاگـشناد یملع و  دازآ  ثحب  مان  هب  ار ، هناعلطم  ریغ  فاصنا و  زا  رود  زیگنا و  فالتخا  تاـیرظن  نیا  اـت  تسا 

(35  … ) دنهد

: دنیوگیم رگا 

شیوخ دیاقع  تالاقم و  رابخا و  بهذم ، یعیش  ناداتسا  املع و  میراودیما  ام  ور  نیا  زا  تسا ، ناناملسم  همه  نآ  زا  رهزالا )  ) هلجم
: دنیوگ یم  رگا  (. 36  ) مینک یم  لابقتسا  راک  نیا  زا  ام  .میهد  راشتنا  مینک و  پاچ  هلجم  نیا  رد  ات  دنتسرفب  ار 

راشف تحت  نرق ، تشه  لوط  رد  هعیش  .تسا  هتشاد  ياهدمع  شقن  هعبرا ، بهاذم  هب  نداد  تروص  رس  رد  یـسابع  يوما و  تسایس 
فراعم خاک  يزاسزاب  گنهرف و  نیتسار  يایحا  هب  هتشذگ  ياه  نایرج  زا  رثات  اب  هعیش  ياملع  .تسا  هدوب  تموکح  ود  نیا  نیگنس 

قیمع و نامیا  نیمه  تسین و  ینابز  يدیلقت و  هقرف  نیا  نامیا  .دنا  هدـیقع  هب  دـنبیاپ  نموم و  یمدرم  هعیـش  .دـنا  هدز  تسد  یمالـسا 
رس نامیا ، نیمه  تسا و  هتـشاد  هاگن  هدنز  ار  نآ  ییاه  نت  هب  دوخ  ینرق  ره  رد  هعیـش  هک  تسا  يداقتعا  ینابم  رب  ینتبم  ینیب  ناهج 

نیا هعیش و  تافیلات  رد  یپایپ  یملع  تاحوتف  همه  نآ  رس  تسا  نیمه  تسا و  ظوحلم  هعیش  توعد  رد  هک  تسا  يریگ  یپ  طاشن و 
(37  … ) تسا نکفا  نینط  هراومه ، هعیش ، ياه  باتک  زا  هک  یندشن  شوماخ  دایرف  نآ  زار  تسا 

: دنیوگ یم  رگا 

هک اه ، یباهو  دینک ؟ یمن  تکرـش  دباییم  لیکـشت  رـصم  رد  هک  یملع  ياه  سنارفنک  سلاجم و  رد  ارچ  دـییآ !؟ یمن  رـصم  هب  ارچ 
دنیآ یم  رصم  هب  دنفلاخم ، نانآ  اب  یمالسا  بهاذم  قرف و  همه 
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اهنآ رشن  هب  دراد  رازاب  اه  باتک  نیا  دنیب  یم  هک  یماگنه  زین  يرصم  شورفباتک  .دننکیم  رـشن  ار  وا  لاثما  هیمیت و  نبا  ياه  باتک  و 
ار امـش  ياه  باتک  دیایب و  نیمزرـس  نیا  هب  ددرگ و  رادیب  هک  دوش  یم  ادیپ  نت  کی  هعیـش  امـش  نایم  رد  ایآ  لاح ، نیا  اب  .دزادرپیم 

امـش ياملع  ارچ  منادـیمن  نم  .دوش  یم  ریزارـس  ناهج  همه  هب  دوش ، یم  پاچ  رـصم  رد  هک  ییاه  باتک  دـهد ؟ رـشن  دـنک و  پاچ 
(38  ) دننک یمن  يراک  امش  نارگناوت  ناناگرزاب و  ارچ  دنتسین و  عوضوم  نیا  هجوتم 

: دنیوگ یم  رگا 

هب فرژ  یبلق  شیارگ  رد  دنگنهامه و  هعیـش  اب  نانآ ، سیدقت  يرای و  ربمایپ و  نادناخ  نتـشاد  تسود  رد  تنـس  لها  هناتخبـشوخ ،
تلزنم هک  دنراد  لوبق  دنـشیدنا و  یم  هعیـش  نوچ  تفالخ ، يارب  شنادنزرف  ماما و  ندوب  رتراوازـس  بلاطیبا و  نب  یلع  گرزب  ماما 

(39  … ) یسوم هب  تبسن  تسا  یسوم ) ترضح  یصو   ) نوراه تلزنم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن  یلع  ترضح 

: دنیوگ یم  رگا 

قیقحت لحارم ، نیا  نیرت  مهم  زا  یکی  .دراد  دوجو  لحارم  یمهف  زاب  نیا  رد  میمهفب و  ون  زا  هرابود و  ار  نید  رـصع  نیا  رد  دـیاب  ام 
هدرک ششوک  یمالسا  گنهرف  رد  یگنهامهان  داجیا  يارب  نایدوهی  تسا …  هدیـسر  ام  هب  ناینیـشیپ  زا  هک  تسا  ییاه  زیچ  هرابرد 
لـصا هک  يا  هزات  لئاسم  هنوگ ، نیمه  .دـنا  هتـشاد  هاگن  ناهنپ  ار  قیاقح  زا  یخرب  اـهنرق ، لوط  رد  تفـالخ  تموکح و  لاـجر  .دـنا 

نایم فالتخا  رشن  هعسوت و  رد  زین  نیقرشتسم …  .دنا  هداد  جاور  ناناملـسم  نایم  رد  هتخاس و  حرطم  تسا  هتـشادن  یمالـسا  ینید و 
نشور تسد  فک  دننام  شهوژپ ، ثحب و  هار  زا  ار ، هتشذگ  دیاب  ام  نونکا  .دنا  هتفرگ  هدهع  هب  يا  هدمع  شقن  ناناملسم 
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.میشاب هتشاد  يا  هزات  یمالسا  تفایرد  میناوتب  ات  مینک ،

یکـش .دسیونب  ای  دـیوگب  ینخـس  دـناد  یمن  هک  يزیچ  هرابرد  درادـن  قح  یققحم  هدـنهوژپ و  ریغ  یـصصختم و  ریغ  چـیه  نیاربانب 
، دنه رد  ناملسم  نویلیم  زا 10  شیب  تسا و  یمالـسا  گرزب  بهاذم  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  هعیـش  بهذم  هرابرد  دیاب  ام  هک  تسین 
، هّللا باتک  هبوچ  راهچ  رد  تسا  یمالـسا  داحتا  هک  شیوخ ، فدـه  هب  میناوتب  ات  مینک ، قیقحت  دـنبهذم  نیا  لها  قارع و …  ناریا ،

هعیش ياملع  تسا …  زازتها  رد  هراومه  نآ  شف  رد  تسا و  يرکف  راوتسا  ياه  یپ  ياراد  زین ، یمالـسا  بهذم  نیا  .میـسرب  نآرق ،
ياملع ياه  شهوژپ  تاقیقحت و  .دنمهف  یم  دنراد و  لوبق  يوبن  تنس  نآرق و  هیاپ  رب  ار  ینید  میهافم  همه  ینـس ، ياملع  دننام  زین 

هدرک رایـسب  ياه  يراد  نادیم  یمالـسا  گنهرف  ندرک  هدنز  رد  هعیـش  .دراد  هژیو  یـشزرا  مالـسا ، گرزب  گنهرف  تیلک  رد  هعیش 
(. 4  ) منیبیم میقتسم  یترطف  دننام و  مک  یگنهرف  زاتمم و  يراکتشپ  هعیش  رد  نم  هک  تسا  نیا  تقیقح  .تسا 

: دنیوگیم رگا 

رد قداص  تسار و  نامیا ، زا  راشرس  دابآ و  ییاه  لد  زا  دهد  یم  ربخ  هعیـش  يریگ  عضوم  تسا …  یمیظع  یمالـسا  بهذم  هعیش 
، قارع یمالسا : ياهروشک  رسارس  رد  ام  هعیش  ناردارب  هچنآ  تساهنیا  .میمـصت  رد  نابز  کی  لدکی و  هشیدنا و  رد  دازآ  ساسحا ،

.دنفورعم نادب  ناتسکاپ و …  دنه ، نمی ، نیرحب ، ناریا ،

، درک یم  نشور  ار  اهنآ  شتآ  هیواعم  هک  یکانلوه  ياهدمآ  شیپ  شکاشک  رد  هعیـش  درادنپب  یـسک  هک  تسا  راکـشآ  ياطخ  نیا 
وا وریپ  هعیـش و  دنتفر و  یلع  لابند  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  توف  هظحل  زا  مدرم  نیا  هکلب  تسین ، نینچ  هن ، .تسا  هدمآ  دـیدپ 

، دندش
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لوسر و نادناخ  يارب  مشاه  ینب  دنتساوخ و  یم  نیرجاهم  يارب  ار  نآ  برع  رگید  دنتشاد و  تفالخ  يوعد  راصنا  هک  يزور  ینعی 
نیا هراـبرد  وا  اریز  .تشادـن  قیمع  هناشیدـنا و  رود  یفـسلف و  يرظن  تفـالخ ، دروـم  رد  رمع  اـما  درب ، نیب  زا  رمع  ار  فـالتخا  نیا 

زا نیملسم  تیالو  تفالخ و  جورخ  اب  تفگ  یم  هک  دوب  نیا  هیرظن  .تفر  اطخ  هب  داد  ناشن  ار  نآ  قدص  ثداوح  هک  یفسلف  هیرظن 
زا یـسک  ره  هک  دیآ  یم  رد  یتروص  هب  تفالخ  دشاب  نامثع  رمع و  رکبوبا و  تسد  هب  هچ  رگا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نادناخ 
.وج رطخ  ای  زرو  عمط  ره  يارب  دوش  یم  يدـصقم  فدـه و  ربمایپ ، ینیـشناج  ماـقم  دـنک و  فرـصت  ار  نآ  تسا  رتیوق  يرگید  نآ 

(. دش مه  نینچ  هکنانچ  )

نیا رمع  رگا  ینعی  یمالـسا ، یـشیدنا  ریخ  يروش و  لوصا  هب  لمع  هارمه  دوب ، دـمحم  لآ  تسد  رد  اهنت  اـهنت و  تفـالخ ، رگا  اـما 
رارق بلاطیبا  نب  یلع  فرط  رد  رگا  ینعی   ) دوب هدیـشیدنا  فرژ  يا  هنوگ  هب  نآ  رد  دوب و  هدش  نآ  وریپ  دوب و  هدرک  دـییات  ار  هیرظن 

، مالسا هکلب  .داد  یمن  خر  مالسا  رد  كوس  تبیصم و  همه  نیا  دوب ) هدرک  شـشوک  نآ  بحاص  هب  قح  ندیـسر  يارب  دوب و  هتفرگ 
هعلاطم زا  نم  هچنآ  تسا  نیا  دمآ …  یم  رد  نید  نیرت  نیرفآ  تیاده  نیرت و  ناشفا  رون  نیرت ، ذوفن  رپ  نیرتالاب ، نانز  نادواج ، ات 

(43  … ) متفایرد دنروهشم  اهنآ  نتشاد  هب  نیمز  هرک  رسارس  رد  هعیش  هک  ( 42  ) یناسنا بادآ  و  ( 41  ) ثیداحا نیتسار  جنگ  نیا 

: دنیوگ یم  رگا 

: تسا ینس  بهذم  ماما  ود  داتسا  هعیش ، هقف  ياوشیپ  م 148 ،)  ) قداص رفعج  ماما 

هفینحوبا
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هدرک و رارقا  رما  نیدـب  دوخ  هفینح  وبا  .یکلام  بهذـم  ياوشیپ  م 179 )  ) سنا نب  کـلام  یفنح و  بهذـم  ياوشیپ  م 15 )  ) نامعن
: تسا هتفگ 

: ینعی ( ) نامعنلا کلهل  ناتنسلا  ول ال  )

یم زیچ  هتفریم و  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دزن  هک  تسا  یلاس  ود  وا  دوصقم  دوب .) هدـش  كاله  نامعن  دوبن ، لاس  ود  نآ  رگا 
(. 44  ) تسا هتخومآ 

: دنیوگ یم  رگا 

هعماج رد  دنوش و  یم  ادیپ  داتسا  دنمشناد و  ناونع  اب  تامولعم ،) مک  و   ) راک هزات  یهورگ  هک  دنک  یم  يور  یتقو  گرزب  تبیـصم 
هب همه  زا  رتشیب  مالسا و  قرف  زا  يا  هقرف  هب  دنتـساوخیم  یتقو  دندوب و  نتورف  ناسک  نیا  شاک  دننکیم ! ییامندوخ  عالطا  یهاگآ و 

ملع و هزاورد  دنتخاس و  یمن  هابت  ار  یملع  ثحب  شور  راک  نیا  اب  دندزیمن و  اج  دنتـسه ، هچنآ  زا  رتالاب  ار  دوخ  دـننک  هلمح  هعیش ،
هک یناسک  ینعی  دوب ، ناسک  نیمه  زا  یکی  نیما  دمحا  ام  داتسا  میوگب ، دیاب  فسات  لامک  اب  .دنتـسب  یمن  دوخ  يور  هب  ار  تخانش 

یمالسا ثاریم  ناگدنروآ  دیدپ  ندمت و  نیا  نایناب  همه  رب  هعیش  هک  ینکر  یمالسا  ندمت  میظع  ناکرا  زا  یکی  تخانـش  ماگنه  هب 
 … درک تبث  نانآ  مان  هب  خیرات  ار  گنن  نیا  دندرک و  مورحم  تسرد  تفرعم  هب  ندیـسر  زا  ار  دوخ  دراد  مدقت  نآ  يراذگ  هیاپ  رد 

(45)

: دنیوگ یم  رگا  و 

.دریگ ماجنا  هجو  نیرتهب  هب  دیاب  سپ  تسا ، تدابع  دمحم  لآ  همئا  هرابرد  هلاقم  باتک و  نتشون 

صالخا اب  بایمک و  تسا  یقیفوت  نتـسب  رمک  ناـنآ  خـیرات  ندرک  نشور  يارب  .تسا  یگدـنز  رد  یگدـنز  ناـنآ ، هراـبرد  وگتفگ 
(46  … ) ادخ نادرم  روخرد  اهنت  سرتسد و  رد  نادنچ  هن  تسا  یتیانع  ندیشیدنا  نانآ  هرابرد 

: دنیوگ یم  رگا  و 

هعیش ام 
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(47  … ) میدش هعیش  خیرات  ندناوخ  زا  ام  میا ،

هچنآ هک  دـش  نیا  نخـس  زا  تمـسق  نیا  هصالخ  سپ ، .تسا  یـسانشزاب  نیا  رهاظم  همه ، همه و  اهنیا ، لاثما  اه  هد  اه و  هد  اـهنیا و 
فالتخا نیا  ثعاب  دوخ  یخرب  هک  دوب ، نانآ  فالتخا  هباحص و  تتشت  هلئـسم  درک ، دنک  ار  نآرق  یتیبرت  یعامتجا  يورـشیپ  موادت 

 … دنتفاتشن قح  بحاص  کمک  هب  دندرک و  توکس  نآ  ربارب  رد  یخرب  دندش و 

: دنا هتفگ  دنا ، هدرک  هعلاطم  یمالسا  لئاسم  هرابرد  هک  هناگیب  نارگشهوژپ  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  تسه و  هچنآ  تسا  نیا 

ناتسبرع نیملـسم  .دوب  هدرک  رییغت  زیچ  همه  لاس ، نیا 25  فرظ  رد  .دـیدرگ  نیملـسم  ياوشیپ  یلع  ربمایپ ، تلحر  زا  سپ  لاس   25
حور هدش و  کیرحت  یناسفن  تایهتـشم  زورما  .دندرک  یم  ادف  ربمغیپ  يزوریپ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  دـندوبن  ینانامرهق  نآ  رگید 
.دوب رز  بناج  هب  همه  موجه  ناتـسبرع ، رـسارس  رد  هنیدـم و  هکم و  رد  .داهج  گـنج و  حور  هن  تشاد  هبلغ  ینارماـک  ییوج و  عفن 

رز روطچ   ) .دشاب نیا  زا  ریغ  عضو  دوب  نکمم  هنوگچ  تشاد  رارق  فارص  دنمتلود  درم  کی  مالسا ، تموکح  سار  رد  هک  یماگنه 
اب درک و  دوخ  زا  تفرگ  تسد  هب  ار  مالـسا  روما  مامز  هک  یتعاس  رد  یلع  هک  دوب  یـشسرپ  نیا  دـیدرگ )؟ بلق  راـیع  هب  لدـب  باـن 

: دیشیدنا یم  دوخ  اب  بارطضا  هودنا و 

رـصع سدـقم  رئاعـش  ننـس و  هب  هرابود  هدـش  هدرپس  ودـب  هک  ار  يروتارپما  نیا  هداد و  رییغت  ار  عاضوا  نایرج  تسناوت  دـهاوخ  اـیآ 
 … دنادرگ زاب  ربمغیپ 

؟ نارگید رگید و  هتفگ  هب  مینک ، داهشتسا  ماقم ، نیا  رد  ارچ  و 

، هنیدم رد  نامدرم  هک  یماگنه  شیوخ ، تفالخ  زاغآ  رد  دوخ  ماما 
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ینیع رظان  دـهاش و  دوخ  ماما  تسا و  هدروآ  نابز  رب  هتفگ و  ار  تقیقح  نیا  اراکـشآ  دـندرک ، تعیب  تفـالخ  يارب  وا  اـب  رارـصا  اـب 
.تسا ضحم  عقاو  نایب  وا  نخس  ور  نیا  زا  تسا ، هدوب  لاس  نآ 25  رد  تما  لاوحا  ياه  یگنوگچ 

( … 48  ) هیبن هّللا  ثعب  موی  اهتئیهک  تداع  دق  مکتیلب  نا  الا و 

.تخیگنارب ار  دوخ  ربمایپ  دنوادخ  هک  تسا  هتشگ  زاب  زور  نآ  تلاح  هب  نیقی  هب  امش  يربهر ) هرادا و   ) يراتفرگ تبیصم و  نونکا 

لاوحا تاداع و  اـه و  یگنوگچ  هب  تما  تشگزاـب  یمالـسا و  هعماـج  یهاـبت  نارود  ار ، هتـشذگ  لاـس   25 ریرـص ، اراکـشآ و  ماما 
حالـص و هب  دنک و  يربهر  ناملـسم  هعماج  نآرق و  تما  ناونع  هب  ار  امـش  دهاوخب  هک  یـسک  نونکا  مه  هکنیا  دـناوخیم و  تیلهاج 

دوب يا  هفیظو  راک و  نیمه  ددرگ و  زاب  ینآرق  یمالسا و  ياه  يزوریپ  لحارم  نیتسخن  هب  دنک و  عورش  رفـص  زا  دیاب  درآ ، حالـصا 
نید زا  ییوج  ماقتنا  نیمک  رد  هک  یناسک  اه و  هیواـعم  اـما  تسب ، رمک  تساـخ و  اـپ  هب  نآ  گـنهآ  هب  تفرگ و  هدـهع  رب  ماـما  هک 
متس و  نیثکان )  ) نانکش نامیپ  يوس  زا  هتخیگنا  ییاولب  یناشن ، يولب  لاس  ینیشن و 5  هناخ  لاس   25 يرآ ، .دنتشاذگن  دندوب  دیحوت 

(. نیقرام  ) ناهابت نید  نیطساق و   ) نارتسگ

.تسا نیمه  دنا ، هدرک  تیاور  هعیش  ینس و  هک  یثیدح  يانعم  و 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.دوش ناس  نامه  هک  ادوز  انشآ و  ان  دوب و  رای  یب  اهنت و  زاغآ ، رد  مالسا  .ءدب  امک  دوعیس  ًابیرغ و  مالسالا  ءدب 

.دش زاغآ  ربمایپ  تلحر  زور  زا  عقاو ، رد  یگنوگچ  نیا  و 

ربمایپ زا  سپ  ملاع ، همه  تداهش  هب  ایآ 
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یمیمص رت و  میظع  يا  هدنرتسگ  يروشحلس و  يرسفم و  ییضاق و  یهیقف و  یملاع و  يروای و  يرای و  مالسا  دوب ، مالـسا  یناب  هک 
ملعا هکلب  دوب ، مالـسا  هب  نموـم  اـهنت  هن  یلع  تشاد … ؟ یلع  زا  رتراکادـف  رتراد و  هقباـس  رتانـشآ و  رتزوـسلد و  رت و  عاجـش  رت و 
ریمض  ) قادرج جرج  یحیسم ، هدنسیون  ریبعت  هب  یمالسا و  نادجو  نیرتدنمورین  ینآرق و  گنهرف  نیرت  عیسو  بحاص  دوب و  هباحص 
يانب زا  یئزج  هک  هظحل  ره  رد  هک  دوب  یلع  نیا  دوب ، هتفاـی  شرورپ  مالـسا  یحو و  نماد  رد  یکدوک  زا  هک  دوب  یلع  نیا  قـالمع )

مه تسدمه و  گرزب  یناب  اب  مالـسا  رـشن  يارب  تسخن  زور  هک  دوب  یلع  نیا  دوب ، مالـسا  یناب  رانک  رد  دـش  یم  هتخیر  یپ  مالـسا 
هب هک  دوب  یلع  نیا  وا و  تمدـخ  رد  تقو  همه  دوب و  ربمایپ  اب  اج  همه  تلحر  هظحل  اـت  تثعب  هظحل  زا  هک  دوب  یلع  نیا  دوب ، ناـمیپ 

.دوب تما ) ینابر  ، ) راشنلا یماس  یلع  رتکد  يرصم ، ناد  هفسلف  هتفگ 

، دنراذگ رانک  دنزاس و  ادـج  مالـسا  ياه  نایرج  زا  ار  مالـسا  رای  نیرت  گرزب  ار و  ( 49 ( ) تما ینابر  ، ) ار یـسک  نوچ  رگا  نونکا 
تبرغ رگم  ار و  یلع  مهد  تسد  زا  ار  دمحم  مه  مالـسا  تشذـگ ، رد  ربمایپ  هک  يزور  يرآ ، 5 ؟)  ) تسا هدشن  زاغآ  مالسا  تبرغ 

مالـسلا هیلع  یلع  ندنارات  اب  دش  یباتفآ  مالـسلا  هیلع  یلع  تادهاجم  اب  هک  ناس  نامه  یقیقح ، مالـسا  هک  تسا  نیا  عقاو  تسیچ و 
یلص ربمایپ  هک  ار  یتاواسم  نید  يدرولا : یلع  رتکد  برع ، هدنـسیون  هتفگ  هب  هک  ماجنارـس  ات  درک ، بورغ  هعماج  دجـسم و  هنحص 

اب دروآ ، هلآ  هیلع و  هللا 
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(. 51  ) دش نوفدم  ربق  کی  رد  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 

نیا اما  تسا ، فلـس  هب  مارتحا  درک ، هیـصوت  نانآ  ياـبطخ  تاـعوبطم و  باـبرا  نیفلوم و  هژیو  هب  نیملـسم و  هب  دـیاب  ار  هچنآ  سپ 
مالـسا و دوخ  هب  هک  دوب  دهاوخ  يدـح  ات  نیاربانب  دوش ، یم  هیـصوت  مالـسا ، تمرح  هب  مالـسا و  رطاخ  هب  مالـسا ، فلـس  هب  مارتحا 

.دشاب هتشادن  يا  همدص  نآ  میلاعت  لئاسم و  یمهف  زاب  نآ و  ياهورین  اهتردق و  یبایزرا 

موس عوضوم  ياه  یقرواپ 

_________________

لئاسم یمهف  زاب  نآ و  ياهورین  اهتردق و  یبایزرا  دنتشادن  ابا  رگیدکی  اب  یتفلاخم  هنوگ  چیه  زا  ربمایپ ، باحـصا  هک  هراب  نیا  رد   1
.دشاب هتشادن  يا  همدص  نآ  میلاعت  و 

ثیدـح خـیرات و  رد  كردـم  دـهاش و  ردـقنآ  دنتـسناد ، یمن  مالـسا  زا  جورخ  رفک و  ای  ینید  دـب  لیلد  ار  اه  تفلاخم  هنوگ  نیا  و 
هب تبـسن  هعیـش  رگا  باحـصا ، دوخ  شور  هب  لمع  باب  زا  نیاربانب  .دروآ  درگ  اج  کی  رد  ار  همه  نآ  ناوت  یمن  هک  تسه  مالـسا 
هک اریز  .درک  ریفکت  ای  قیـسفت  تلع ، نیا  هب  ار  هعیـش  هدرکان ، يادخ  ای  تفرگ ، صقن  وا  رب  دیابن  تسا  داقتعا  یب  هباحـص  زا  یخرب 
هک ( ) يذـمرت حیحـص   ) باتک رد  .مروآیم  ار  یهقف  دروم  کی  هنومن ، يارب  اجنیا  رد  .تسا  هباحـص  دوخ  لمع  فـالخ  رب  راـک  نیا 

، دـنا هدرک  هلمح  هعیـش  هب  نآ  تباب  زا  ردـقنیا  هک  هعتم )  ) هرابرد میرک ) نآرق  زا  سپ  تسا  تنـس  لها  ربتعم  باـتک  شـش  زا  یکی 
: تسا هدمآ  نینچ 

: تفگ هللادبع  .دیسرپ  هعتم  هرابرد  رمع ، نب  هللادبع  زا  ماش ، لها  زا  يدرم  )

: تفگ درم  نآ  .تسا  لالح 

: تفگ رمع  نب  هللادبع  .تسا  هدرک  یهن  نآ  زا  رمع ) ینعی   ) تردپ

دشاب هدرک  یهن  مردپ  ار  يراک  رگا 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 772 

http://www.ghaemiyeh.com


همالا فیلات  یف  همهملا  لوصفلا  ( ؟ میوریم مردپ  فرح  لابند  مینک و  یم  كرت  ار  ربمایپ  تنـس  ام  ایآ  دشاب ، هداد  هزاجا  ربمغیپ  یلو 
يوتف دنا و  هدرک  لمع  ربمایپ  لمع  ای  رظن  فالخ  رب  اهنآ  رد  هک  تسه  لیبق  نیا  زا  يرایسب  لئاسم  هقف  رـسارس  رد  و  پاچ 4 ) ، 64/

هب هجوـت  زین  تنـس  لـها  ياـملع  ناـگرزب  زا  یخرب  عوـضوم ، نیا  هب  داـهتجالا ) صنلا و   ) باـتک هب  دوـش  عوـجر  هلمج  زا  دـنا  هداد 
(. فنصملا  ) میظع باتک  م 235 )  ) هبیش یبا  نبا  دننام  دنا ، هدرک  فارتعا 

.46 ( / یهتنملاهمتت  ) زا لقن  هب  دصاقملا ،) ررش   ) 2

.78 ( / مالسالا رجف   ) 3

.دندش لمج )  ) گنج ندمآ  مهارف  ثعاب  هک  ینانکش  تعیب  هب  تسا  هراشا   4

.237 ( / 1394  ) راجنلا تاعوبطم  هرهاق ، پاچ  يوضرلا ، یضترم  دیس  فیلات  هرهاقلا ) یف  رکفلا  لاجر  عم   ) 5

هابتـشا زا  يرب  ندوب و  هانگیب  ینعی  تسا ، تمـصع )  ) هب لئاق  هک  دـنا  هدز  نعط  هعیـش  رب  هک  تسا  فساـت ) هیاـم  و   ) هجوت بلاـج   6
موصعم یعون ، هب  تسا ، هداـهن  شیوخ  رب  یباحـص  ماـن  هک  ار  یبرع  ره  دوخ  هاـگنآ  یهلا  تساوـخ  دـییات و  هب  نت ، هدراـهچ  ندوـب 

ار ماـن  تیاـهن  دـننکیم ، یقلت  تسرد  تسا  هدرک  هک  ار  يراـک  ره  یـسفن و  تـالیامت  سوه و  يوـه و  هابتـشا و  زا  يرب  دـننادیم و 
(. تلادع  ) دنا هتفگ  تمصع )  ) ياج هب  دنا ، هدرک  ضوع 

(. داهتجالا صنلا و   ) مهم باتک  هب  دوش  عوجر   7

نیا رد  .تسا  هتفر  اهثحب  نآ ، رس  رب  ناناملسم  نایم  رد  هدوب و  یفالتخا  يا  هلئسم  میدق  ناراگزور  زا  هباحـص ، عیمج  تلادع  هتبلا   8
دییات هک  دـنا  هدرب  یپ  دـنا و  هدـش  اوامه  رتشیب  ام  اب  ریخا  ناراگزور  رد  صوصخ  هب  تنـس ، لـها  ناـققحم  زا  یهورگ  مهم ، هلوقم 

هب نداد  سیدق  هرهچ ي  هباحص و  تسبرد 
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عوجر هلمج  زا  هراب  نیا  رد  .ینید  ات  یسایس  رتشیب  تسا  هدوب  يا  هلئـسم  دنا ، هداد  وا  هب  یباحـص  ناونع  هدش  روط  ره  هک  یـسک  ره 
(. هباحصلا هلادع   ) هب طوبرم  لوصف  يرصم ، هیروبا  دومحم  خیش  داتسا  فیلات  هیدمحملا ) هنسلا  یلع  اوضا   ) باتک هب  دوش 

: تسا نیا  هرح ) هعقاو   ) هصالخ  9

اب ار  يرم  هبقع  نب  ملسم  دیزی  .دندرک  ضقن  دیزی  اب  ار  دوخ  تعیب  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  تداهـش  زا  سپ  هنیدم ، مدرم 
مدرم دیسر ، مقار ) هرح   ) هب فورعم  هنیدم ، کیدزن  ناتـسگنس  هب  دوخ  هاپـس  اب  ملـسم  نوچ  .داتـسرف  هنیدم  هب  ماش  زا  نارگ  یهاپس 

.دنتشکب رایسب  یعمج  دندز و  تسد  مدرم  نتشک  هب  نایهاپس  .دندمآ  رد  عافد  يارب  هنیدم 

هدرواین بات  مدرم  .دندش  هتشک  میظع  یقلخ  ات  درک ، یم  ضیرحت  هنیدم  مدرم  نتشک  هب  ار  هبقع  نب  ملسم  هتـسویپ  مکح  نب  ناورم 
مرح دجـسم و  هک  دنتـشکب  مدرم  زا  نادنچ  زین  اجنآ  رد  دـندش و  ربمایپ  دجـسم  دراو  هراوس  ملـسم  هاپـس  .دـندرب  هانپ  ربمایپ  مرح  هب 

.تفرگب نوخ  ار  ربمایپ 

رابم شیوخ  رکـشل  رب  زور  هس  ات  ار  ناـنز  لاوما و  درک و  زارد  هنیدـم  مدرم  ضارعا  لاوما و  هب  يدـعت  تسد  هبقع  نب  ملـسم  سپس 
يدعت زواجت و  هب  دنتـسناد ، یمن  دیزی  نییآ  زج  ینییآ  مهکولم ) نید  یلع  سانلا   ) مکح هب  دنتـشادن و  نید  هک  ماش  رکـشل  .تخاس 

، دنا هتفگ  ناخروم  زا  یخرب  .دندرک  انز  زین  ربمایپ  دجـسم  رد  دـنا  هتفگ  هک  يدـح  ات  دـنتخادرپ ، نانز  اب  یکیدزن  لاوما و  ندوب  رو 
: تسا هتفگ  هبیتق  نبا  .دندش  هدیمان  هرحلا ) دالوا   ) نانآ هک  دندییاز ، انز  دنزرف  رهوش  یب  نز  رازه  هرح ، هعقاو  زا  سپ 

هب هباحص  زا  نت   17  ْ ْ هرح هعقاو  رد  )
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( دندش هتشک 

(. هسایسلا همامالا و  )

.تشکیم ار  وا  درک  یم  ابا  سک  ره  دـناوخارف و  دـیزی  اب  تعیب  هب  ار  مدرم  هبقع  نب  ملـسم  مات ، داسف  ماع و  تراغ  لتق و  نیا  زا  سپ 
 … دندرک تعیب  ماما ، ياهومع  رسپ  زا  یکی  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زج  هنیدم ، لها  همه 

ج 1/9. ینانبل ، نیمالا  نسح  دیس  داتسا  فیلات  هیعیشلا ) هیمالسالا  فراعملا  هرئاد  - ) 10

.رصم فراعملا  راد  پاچ  ط  ج 2/و ، مالسالا ،) یف  یفسلفلا  رکفلا  هاشن  - ) 11

ماکان نارگید  قوقح  ندوبر  زا  دندوب و  هدید  مالسا  تاواسم  راگزور  رد  نابلط  نوزف  فارشا و  هک  تسا  ییاه  یماکان  دوصقم   12
.دندوب هتشگ 

.دوبن مالسا  مسجم  هنومن  زج  ماما  ریز  درک ، مالسا  اب  درک  ماما  اب  ار  هچنآ  هک  میازفیب  ققحم  نیا  نایب  رب  - 13

.مالسا دسجتم  تقیقح  اب  زج  درک  یمن  ینمشد  هزرابم و  یسک  يزیچ و  اب  ماما ، اب  شیاه  ینمشد  تازرابم و  رد  هیواعم 

.11 10 ( 1394  ) راجنلا تاعوبطم  هرهاق ، مود ، پاچ  رفعج ، يرون  رتکد  فیلات  هوئوانم ) یلع و   ) 14

هب نانآ  قح  رد  دش  هراشا  نادب  زین  رتشیپ  هک  هنیدم  دجـسم  رد  شیوخ  فورعم  ینارنخـس  رد  مالـسا  گرزب  يوناب  ار  ریبعت  نیا   15
: تسا هدومرف  سابتقا  همیرک  هیآ  نیا  زا  تسا و  هدرب  راک 

ًائیش هّللارـضی  نلف  هیبقع ، یلع  بلقنی  نم  مکباقعا و  یلع  متبلقنا  لتق ، وا  تام  نئافا  لسرلا ، هلبق  نم  تلخدق  لوسرالا ، دمحم  ام  (و 
: ینعی هیآ 144 .) نارمع ، لآ  هروس 3 ، ( ) میرکاشلا هّللا  يزجیس  و 

اه و یگنوگچ  هب  امـش  ایآ  دنـشکب ، ار  وا  ای  دریمب ، وا  رگا  نونکا  .دنتـشذگ  ناوارف  ناگداتـسرف  وا  زا  شیپ  تسا ، هداتـسرف  دـمحم 
دنزگ يادخ  هب  دندرگ  سپ  زاب  دننک و  نینچ  هک  یناسک  دیدرگ ؟ یم  زاب  دوخ  هتشذگ  عاضوا 
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: دیوگ نودلخ  نبا  هکنانچ  .ار 110  ناراد  ساپس  دهد  شاداپ  يادخ  چیه و  دنناسرن 

 …( هیحان لک  یف  تیبلا  لها  ءامد  تلط  (و 

.توریب تسفا  پاچ  ج 4/3  نودلخ ،) نبا  خیرات  )

نید و رشن  تین  نامه  هب  مالسا ، صلخم  ناهدنامرف  نازابرس و  رتشیب  هکنیا  وگ   16

.دندوبن نینچ  دراوم ، همه  رد  نارادمدرس  اما  دندناریم ، شیپ  میلاعت ،

( ناریا مالـسا و  لباقتم  تامدخ   ) زین ( 1953  ) دادـغب پاچ  رفعج ، يرون  رتکد  فیلات  مالـسالا ) يدابم  نییومالا و  نیب  عارـصلا   ) 17
.یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  راشتنا ، تکرش  نارهت ، پاچ  يرهطم ، یضترم  فیلات 

یندم لوسر  طبس  رس  اسرت و  رید   18

روبز لیجنا و  دنز  نآرق  هب  هنعط  رگا  هآ 

بارعا هن  دـندوب …  هیما  ینب  ور  هلاـبند  رازگ و  راـک  هک  یبارعا  رگید  دـنا و  هیما  ینب  برع ، نـیا  زا  دوـصقم  هـک  تـسا  موـلعم   19
ربمایپ هب  کمک  نید و  نیا  هار  رد  دوخ  ياهیزابناج  اهیراکادف و  مالـسا و  هب  ندروآ  نامیا  اب  هک  مالـسا ، ردـص  صلخم  راکادـف و 

مالسا و اب  نانآ  هلیـسو  هب  نایناریا ، ام  هلمج  زا  رگید ، ماوقا  اهتلم و  دندش و  ناهج  رد  نآ  رـشن  ادخ و  نید  نتفای  جضن  ثعاب  مرکا ،
.میدش انشآ  هلبق ، نآرق و  یناملسم و 

.دوش هدید  فجن ، پاچ  ردصلا ، رقاب  دمحم  دیس  زا  خیراتلا ،) یف  كدف  - ) 20

ج 10. ریدغلا ،)  ) 21

هللا و باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینا  : ) هعیـش ینـس و  دزن  رتاوتم  تسا و  مالـسا  ثیداحا  نیرت  فورعم  زا  یکی  نیلقث )  ) ثیدـح  22
: دومرف ربمایپ  یترتع )… 

: مراذگیم اج  هب  ردقنارگ  ءیش  ود  امش  نایم  رد  نم  )

منادناخ ادخ و  باتک 

( تسا هدش  حیرصت  رگید  تایاور  رد  هک  تسا  نیرهاط  همئا  یلع و  دوصقم  )

اهنآ زا  دینز و  رد  گنچ  ود ، نیا  هب  هک  یماگنه  ات 
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( تمایق ات  ینعی  ( ) دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوشن  ادج  رگیدکی  زا  ود  نیا  .دوب  دیهاوخن  هارمگ  دینک ، يوریپ 

فیلات ( ) راونالا تاقبع   ) میظع باتک  زا  دـلج  هلمج 6  زا  .تسا  روآ  تشحو  تنـس  لها  دوخ  قیرط  زا  ثیدح ، نیا  ذـخآم  یناوارف 
.تنس لها  ياملع  قیرط  زا  تسا  ثیدح  نیا  حرش  دنس و  هژیو  .ه ق ) يدنه م 613  نیسح  دماح  ریم  ریبک  دهاجم  همالع 

: دنا هتفگ  هک  تنس  لها  گرزب  ناملاع  زا  یهورگ  زا  تسا  هدش  لقن  هلمج  زا  باتک  نیا  رد 

نایم رد  دـبا  ات  نآرق  تسا و  هداد  رارق  فیدر  نیرق و  نآرق )  ) ادـخ باتک  اب  ثیدـح ، نیا  رد  ار  دوخ  نادـناخ  مرکا ، ربماـیپ  نوچ  )
(. دراد دوجو  دشاب  تیاده  ماقم  هتسیاش  هک  یسک  هشیمه ، زین ، وا  نادناخ  زا  هک  دوش  یم  مولعم  تسا ، یقاب  تما 

، ربماـیپ دوخ  هتفگ  هیاـپ  رب  ربماـیپ ، نادـناخ  زا  ناـمز ) ماـما   ) و یقاـب ) ماـما   ) دوجو هب  تنـس  لـها  ناـگرزب  هک  مینیب  یم  اـجنیا  رد  و 
.تسا هدیسر  تنس  لها  زا  هک  هلوقم ، نیا  رد  رگید  رایسب  ثیداحا  تافارتعا و  زج  هب  دنا  هدرک  تافارتعا 

ج 1/675. يودب ، نامحرلادبع  رتکد  نییمالسالا ) بهاذم   ) زین ، 17  / يدادغب قرفلا ) نیب  قرفلا   ) 23

: دیوگ یم  يرصم  راشنلا  یماس  یلع  رتکد   24

هب .درک  يزیر  یپ  رگید  یتنـس  ناناملـسم ، همه  يارب  هکلب  هعیـش ، يارب  وا  .دوب  نیـسحلا  نب  یلع  دنام  نیـسح  زا  هک  يدـنزرف  اهنت  )
يذ و ) تدابع ،) رد  هدننک  هدجس  رایسب  ( ) داجس (، ) ناتسرپادخ رویز  ( ) نیدباعلا نیز   ) هب وا  هعیـش ، تعامج و  تنـس و  لها  عامجا 

ملاـع .تسا  فورعم  رتـشیب  نیتـسخن  بقل  نکیل  تسا ، بقلم  زاـمن ) يرایـسب  زا  هتـسب  هنیپ  ياـهوناز  یناـشیپ و  بحاـص  ( ) تاـنفثلا
يرثوکلا دهاز  نب  دمحم  راگزور ، نیا  گرزب 
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: تسا هدناوخ  نینچ  ار  وا 

.رصم فراعملاراد  موس ، پاچ  ج 2/117 ، مالسالا ،) یف  یفسلفلا  رکفلا  هاشن  ( ) فصولا نع  لجی  يذلا  مامالا  )

نیز یلع  هیعدا   ) ناونع تحت  فورعم ) ریـسفت  فلوم   ) يرهوج يواطنط  يرـصم ، فورعم  رـسفم  ملاع و  هلاـقم  هب  تسا  هراـشا   25
هرامش 6 هرامش 4/3 10 و  هرامش 3/4 7 و  موس ، لاس  روهانکلا ، پاچ  ناوضرلا ،)  ) هلجم نوملـسملا ) اهنم  دیفتـسی  اذام  نیدباعلا و 
( مالـسلا هیلع  نیدباعلا  ریز  مامالا  هیعدا  یفرطاو   ) ناونع ریز  درا  ياهلاقم  نیـسح ، لماک  دمحم  داتـسا  يرـصم  بیدا  زین  . 14 7/11

.تشون اپ  ج 1/34 ، هعیرذلا ،) بیوبت   ) زا لقن  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ياهاعد  زا  ییاه  ماهلا  )

.یفجنلا ردیح  دسا  هعبرالا ) بهاذملا  قداصلا و  مامالا   ) 26

تاحفص 513 ینیما ) همالع  هماندای   ) يرصم رداقلادبع  دومحم  داتسا  فیلات   27

هیلع هللا  یلص  دمحم  لآ  همئا  همطاف و  یلع و  ياهتمظع  الاو و  بقانم  هرابرد  تنس ، لها  ياملع  تافیلات  زا  باتک  اجنیا 10  رد  . 28
.تسا هدش  هدرب  مان  هلآ ، و 

یناغفا یبیبح  یحلادبع  داتسا  هلاقم  ج 1/83 84 ، یسوط ،) خیش  هرازه  ، ) 276  / نیما دمحا  مالسالا ) رجف   ) 29

ج 1/85. یسوط ،) خیش  هرازه   ) 30

.یلیالع هللادبع  داتسا  فیلات   31

.رهزالا عماج  قبسا  سیئر  توتلش ،) دومحم  خیش   ) ناملسم يارگ و  قح  دنسپادخ و  ياوتف  هب  هراشا   32

نبا هقف  مجعم  (. ) هنجلا لوخد  یتح  هبًان ، رتقم  هللا  باتکب  لالضلا و  نم  نامالاب  يدهلا و  لدعلاب و  رفظ  تیبلا ، لآ  هقفب  رفظلاو   ) 33
یفطـصم داتـسا  زا  لوا ، همدقم  . 39  / نانبل پاچ  یناتکلا ، رـصتنملا  دـمحم  دیـسلا  ملق  هب  مود ، همدـقم  لوا ، دـلجم  يرهاظلا ،) مزح 

.اقرزلا دمحا 

راهظا نآ  رد  هک  یقیاقح  رطاخ  هب  هاگ  باـتک  نیا  زا  (. 1385  ) رصم موس ، پاچ  ج 2/ط ، مالسالا ،) سف  یفسلفلا  رکفلا  هاشن   ) 34
يزیچ تسا  هدش 
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عیشت یگنهرف  میهافم  هعیـش و  خیرات  قیاقح  عیـشت و  هعیـش و  هرابرد  اهباتک  زا  رگید  یهورگ  دننام  باتک  نیا  رد  اما  ما ، هدرک  لقن 
.تسا هتفای  هار  زین  یفیخس  تاهابتشا 

41 4 هرهاقلا / ) یف  رکفلا  لاجر  عم   ) باتک زا  لقن  هرهاق  هاگـشناد  رد  یمالـسا  هفـسلف  سردم  ینازاتفت ، یمینغ  افولا  وبا  داتـسا   35
(. 1394  ) راجنلا تاعوبطم  هرهاق ، پاچ  يوضرلا ، یضترم  دیس  فیلات 

.53  / باتک نامه  روشک  نآ  فاقوا  ریزو  رصم و  ياملع  زا  يروقاب ، نسح  دمحا  خیش   36

نیع هاگـشناد  رد  برع  تایبدا  شخب  سیئر  ناـبز ، یلاـع  هدکـشناد  رد  یبرع  ناـیبدا  داتـسا  يرـصم ، دواد  ینفح  دـماح  رتکد   37
.80 79  / باتک نامه  سمش 

.5 49  / باتک نامه  رهزالا ) عماج   ) هناخباتک سیئر  يرصم ، یغارم  افولا  وبا  داتسا   38

.9  / همدـقم راجنلا ، تاعوبطم  هرهاق ، پاچ 17 ، تاعجارملا ،)  ) رصم نالـضاف  ناگدنـسیون و  زا  رـصنلاوبا ، يرکف  دمحم  داتـسا   39
: دومرف بلاطیبا  نب  یلع  هب  باطخ  مرکا ، ربمایپ  هک  هعیش ، ینس و  نایم  رد  فورعم  ثیدح  هب  تسا  هراشا  يو ، نخس  رخآ  ترابع 

نم زا  سپ  هکنیا  زج  یـسوم ، هب  تبـسن  ینوراه  نوچ  نم ، هب  تبـسن  وت  يدـعب ) یبن  هنا ال  الا  یـسوم ، نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  )
: ینعی .دوب  دهاوخن  يربمایپ  رگید 

نم نیـشناج  هفیلخ و  یـصو و  نم ، زا  سپ  زین  وت  دوب ، وا  نیـشناج  هفیلخ و  یـصو و  نارمع  نب  یـسوم  ردارب  نوراـه  هک  ناـنچمه 
يربمایپ تماـیق ، اـت  رگید  نم  زا  سپ  متوبن و  متاـخ  نم  اـما  دـندمآ ، ناربماـیپ  وا  زا  سپ  دوبن و  توبن  متاـخ  یـسوم  یهتنم  .یتسه 

.دمآ دهاوخن 

رکفلا لاجر  عم   ) یقیقحت راثآ  بحاص  هیرصملا و  بتکلاراد  یمومع  ياهتسرهف  ریدم  یمویف ، يرصم  دوعسم  يداهلادبع  داتسا   40
.216 215 ( / هرهاقلا یف 

لئاسو  ) باتک دوصقم   41
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كردتسم  ) باتک یلماع و  رح  خیش  فیلات  تسا  هعیشلا )

.يرون نیسح  ازریم  جاح  فیلات  لئاسولا )

.دمحم لآ  يالاو  میلاعت  هب  تسا  هراشا   42

.263 261 ( / هرهاقلا یف  رکفلا  لاجر  عم   ) رصنلاوبا يرکف  دمحم   43

.71 61  / باتک نامه  دواد  ینفح  دماح  رتکد   44

.71  / باتک نامه  دواد  ینفح  دماح  رتکد   45

( ملسملا  ) هلجم ریدم  رایسب و  تالاقم  تافیلات و  بحاص  رصم ، یملع  ياهتیصخش  زا  يرـصم ، میهاربا  یکز  دمحم  خیـش  داتـسا   46
.273 272  / باتک نامه 

نیبورق هاگـشناد  رد  ینآرق  سورد  داتـسا  سمـش ، نیع  هاگـشناد  رد  برع  تایبدا  نابز و  داتـسا  یطاشلا ، تنب  هشیاع  وناب  رتکد   47
.183  / باتک نامه  برغم 

ج 1/272. میهاربا ، لضفلاوبا  دمحم  قیقحت  هب  رصم ، پاچ  دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  هبطخ 16 ، هغالبلا ،) جهن   ) 48

نآ رب  ار  ناشیا  دزومآیم و  رد  يادـخ  نید  ار  قلخ  هک  نآ  تیالو و  مه  تمکح  مه  دوب  هقف  مه  يو  رد  هک  دوب  یـسک  ینابر )  ) 49
ج 2/178. يدبیم ، رارسالا ) فشک   ) .درادیم

: دوش هتفگ  رگا   50

نخس نیا  تروص  مییوگ  تسا .) تبرغ  دننکن  هچ  دننک و  ادج  هچ  دشابن  هاگآ  رگا  هن و  دشاب  هاگآ  ناملسم  هدوت  هک  یتروص  رد  )
عبانم تساوخ  هب  تسا  هتـسب  هدوت  یهاگآ  نوچ  .تسین  قالطا  نیدـب  مکح  هک  دوش  یم  مولعم  تقد  یکدـنا  اـب  اـما  تسا ، تسرد 

رگا اما  .ددرگیم  هدوشگ  هدوت  رب  یهاگآ  هار  دوش و  یم  هاگآ  هدوت  دشاب ، یلع  لاثما  یلع و  تسد  هب  تردـق  رگا  نیاربانب  .تردـق 
تسا و بلاطیبا  نب  یلع  لاثما  هب  کمک  نیرتگرزب  اه  هدوت  نتفای  یهاگآ  نوچ  هن ، دـشاب  هیواعم  لاـثما  هیواـعم و  تسد  هب  تردـق 

تسا و یعیبط  ياه  هدیدپ  زا  یکی  زین  هدوت  یهاگآ  نخس : رگید  هب  نایفس و  یبا  نب  هیواعم  لاثما  رب  هبرض  نیرتگرزب 
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هن و هنرگ ، ددرگیم و  هاگآ  هدوت  دوقفم ، نآ  عنام  دـشاب و  دوجوم  یهاگآ  یـضتقم  رگا  .لولعم  تلع و  نیناوق  ماکحا و  هب  موکحم 
هب تسرد  رگید ، ياـهتموکح  رد  دوقفم و  نآ  عناـم  تسا و  دوجوم  قـلخ  یهاـگآ  یـضتقم  یلع  لاـثما  تموـکح  رد  هک  تسادـیپ 

: تسا سکع 

یضتقم تسا و  دوجوم  یهاگآ  عنام 

.دوقفم نآ 

.198 ( / مالسا رد  ظاعو  شقن   ) 51

مالسا رهوج  ندناسانش  مراهچ : عوضوم 

نامز و زا  هلـصاف  نیا  مراهچ  عوضوم  رد  تسا  مالـسا  رهوج  ندناسانـش  تشاد ، هجوت  نادب  هتـسویپ ، دیاب ، هک  یعوضوم  نیمراهچ 
نیا ناهذا و  اـه و  هشیدـنا  شطع  بلط و  نارود  تسا و  لـیلحت  تخانـش و  قیقحت و  ملع و  رـصع  هک  راـگزور ، نیا  زور و  نیا  رد 
هچنآ هب  تشگزاـب  مالـسا و  یـسانشزاب  اریز  تسا ، رتشیب  شیپ ، هلئـسم  هس  زا  بتارم  هب  شتیمها  مالـسا ) رهوج  ندناسانـش   ) هلئـسم
مالسا ندش  یناهج  همدقم  رگا  تسا ، هتسناد  هدنسب  ناسنا  عطاق  تداعس  يارب  ار  نآ  تسا و  هدرک  شرافـس  تسا و  هتـساوخ  ربمایپ 

خـیرات و تیـصعم  نارود  دـیدج و  رـصع  نادد  ناوید و  لاگنچ  زا  تیرـشب  تاجن  اهقلخ و  حالف  ناـسنا و  قوقح  یلک  تفاـیرد  و 
نیرتگرزب تسا و  خیرات  كوتهم  تمصع  یگدنز و  یلاعتم  داعبا  تیناسنا و  هب  تمدخ  نیرتگرزب  دشاب ، رصاعم  یگتخیـسگ  راسفا 

تقاط تادهاجم  هب  وزرآ ، نیا  اب  هعیش  نیحلصم  املع و  زا  یخرب  دیاش  .دسانـشب  ار  نآ  دناوت  یم  یناملـسم  ره  هک  تسا  يا  هفیظو 
.دنا هتساخرب  شیوخ  هاگناج  زوس و 

یتیبرت لوصا  نآرق و  مالسا و  رهوج  ندناسانش  ینعی  ناونع ، نیا  تحت  میناوت  یم  ایآ  دشاب ، حرطم  مالـسا  ندناسانـش  هلاسم  رگا  و 
یسابع يوما و  تفالخ  ياهماظن  اب  میناوتیم  ایآ  میهد ، رارق  كالم  ار  تفالخ  ياه  ماظن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحم 
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فیلات و ار  مـالک  ملع  ینآرق  لـئاسم  تیعقاو  هدوت و  عفاـنم  هن  اـهماظن  نیا  عفاـنم  رطاـخ  هب  هک  ییاـه  قف  ناـملکتم و  زا  هدـع  نآ  و 
؟ میناسانشب نانیا  راتفر  راتفگ و  هنییآ  رد  ار  نآ  مینک و  یفرعم  ار  مالسا  ( 1  ) دندرک نیودت  ار  هقف  لئاسم 

ناگدش تیبرت  یفرعم  ماقم  رد  ( 2  ) مالسا قرش و  قح و  هدش  هتخانش  نمـشد  سنمال » ردپ  ، » دونع شیـشک  دننام  الثم  میناوتیم ، ایآ 
؟ دیربب مان  ار  یفقث  فسوی  نب  جاجح  دیزی و  هیواعم و  مالسا ،

، رگید تیانج  اهدـص  هنیدـم و  رد  هرح ) هعقاو   ) هبقع نب  ملـسم  هعقاو  نمی و  رد  هیواعم ) رومام   ) هاطرا نب  رـسب  هعقاو  اب  میناوتیم  ایآ 
؟ مینک یفرعم  ار  مالسا  اهنیا ، لاثما 

زا هدش  رداص  ییاه  راک  ار  سابع ) ینب  رفکا   ) یـسابع لکوتم  يوما و  یناورم  دـیزی  نب  دـیلو  نوچ  یناسک  ياهراک  میناوت  یم  ایآ 
؟ مینادب هّللا  لوسر  هفیلخ 

دنا هدوب  یمالسا  رادمامز  کی  ناگدنیامن  نامکاح  نآ  تسا و  هدوب  یمالسا  ییاه  تموکح  اه ، تموکح  نیا  ایآ 

… ؟ ایآ و 

… ؟ ایآ و 

یلع و لآ  یلع و  یلمع  هریـس  ياهنم  هک  دیوگب  ناوتیم  نآرق ، هقف  تمکح و  زا  مالـسا و  عیاقو  خیرات و  زا  علطم  ناسنا  چـیه  ایآ  و 
؟ تخادرپ مالسا  تقیقح  یفرعم  هب  ناوتیم  ناشیا  فراعم 

نیا ندرتسگ  زار  مالسا و  یـسایس  هفـسلف  یفرعم  ریدغ و  هرابرد  ثحب  تیمها  هب  هجوت  زا  سپ  هکنیا ، شخب  نیا  رد  نخـس  هدرـشف 
: میشاب هتشاد  هجوت  تخس  دیاب  هلاسم  راهچ  هب  هاگدید ، نیا  زا  ثحابم 

.مالسا ناهج  نیزورما  عضو   1

.ینکفا هقرفت  ربارب  رد  يرادیب   2

.ناملسم ياهقلخ  فطاوع  تیاعر   3

.مالسا رهوج  ندناسانش   4

مه ینیرفآ ، هیزجت  ینکفا و  هقرفت  ربارب  رد  يدج  يرادیب  دـنمزاین  مه  میمالـسا ، ناهج  نیزورما  عضو  تیاعر  دـنمزاین  مه  ام ، سپ 
تیاعر دنمزاین 
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.موصعم يربهر  ینآرق و  تموکح  تیعقاو  مالسا و  رهوج  ندناسانش  دنمزاین  مه  ناناملسم و  فطاوع 

تماقتسا تیونعم و  رد  صالخا  ناسنا و  ادخ و  هب  نامیا  رـس  زا  خیرات  لوط  رد  يرایـسب  دهاجم  نادنمـشناد  هک  تسا  يراک  نیا  و 
ار مالسا  یسایس  هفسلف  زین  یباراف ، رصنوبا  یعیـش ، فوسلیف  میدرک  دای  رتشیپ  هکنانچ  دنا و  هتـساخ  اپ  هب  نآ  ماجنا  يارب  هسامح  رد 

هفسلف تفالخ ،) تماما و  لصف   ) افش باتک  رد  تلع  نیمه  هب  انیـس ، نبا  رگید ، گرزب  فوسلیف  تسا و  هداد  لکـش  ثحب  نیمه  اب 
هدرک تبث  هیقابلا ) راثآلا  رد   ) ار ریدغ  هعقاو  ینوریب ، ناحیروبا  گرزب ، نادیضایر  فوسلیف و  تسا و  هدرک  حرطم  ار  ریدغ ) ( ) صن )

تفالخ تابثا  ار ، دـئاقعلا ) دـیرجت   ) باتک مجنپ  ثحبم  یـسوط ، نیدلاریـصن  هجاوخ  رگید ، گرزب  نادیـضایر  فوسلیف و  تسا و 
ياـهباتک تسا  هساـمح  داـهج و  تزع و  يدـنمجرا و  نیمه  هار و  نـیمه  رد  تـسا و  هتـشون  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح  لـصفالب 

نب دمحم  نب  دـمحم  گرتس ، ملکتم  يرجه و  مجنپ  هدـس  زاغآ  رد  دادـغب  یملع  گرزب  ياوشیپ  تما و  ملعم  رگرادـیب  دـنمجرا و 
دمحم هفیاطلا  خیش  يدهلا و  ملع  یضترم  دیس  ینیلک و  مالسالا  هقث  قودص و  خیش  میظع  ياهراک  دیفم و  خیش  هب  فورعم  نامعن ،

( راونالا تاقبع   ) میظع باتک  فلوم  يدنه  نیسح  دماح  ریم  ترضح  دهاجم  حلصم  همالع و  ات  هنوگ …  نیمه  یسوط و  نسح  نب 
لوصفلا  ) و داهتجالا ) صنلا و   ) و تاعجارملا )  ) بحاص یلماع ، نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیـس  ترـضح  دهاجم  حلـصم  همالع و  و 

 … و همالا ) فیلات  یف  همهملا 

قح و زا  یعافد  تشادگرزب و  نینچ  مالسا و  ملع و  ملاع  هب  یتمدخ  نینچ  لماک  هنومن  رصع ، نیا  رد  و 
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: دنا هتفگ  رگا  تسا و  ریدغلا  یعامتجا ، نایصع  هسامح و  تمصع و  قمع و  نامز و  اه و  هظحل  تعیبط و  خیرات و  ناسنا و 

یمالسالا ءالملا  یف  فوفصلا  دحوی  ریدغلا 

هب هلبق ، لها  ناردارب  زا  رگنـشور  دنمـشناد  اههد  رگا  تسا و  نیا  يارب  دـنک ، یم  یکی  ار  ناهج  ناناملـسم  ياهفـص  ریدـغلا  باـتک 
دوخ ياهنیمزرس  اهروشک و  رد  دنتشون و  اه  همان  ریدقت  وا  يارب  دندرک و  زارد  یگنهامه  تقفاوم و  تسد  ریدغلا )  ) هدنسیون يوس 
جرا وا و  باتک  ندناسانـش  هب  عماج  دجاسم  یمومع و  ربانم  یهاگـشناد و  لفاحم  سرد و  ياه  سالک  اه و  همانزور  تالجم و  رد 
باتک یققحم  ای  يداتسا  هک  دنتفای  هجوت  ات  دندورس و  دنلب  يدیاصق  ششیاتس  رد  هکلب  دندرکن  افتکا  زین  نیا  هب  دنتخادرپ و  وا  راک 
يارب ار  ریدغلا  نسح ، ینغلادبع  دمحم  رـصم ، فورعم  یبدا  یملع و  تیـصخش  هکنانچ   ) دنداد رارق  شـسرتسد  رد  تسا  هدـیدن  ار 

اب هک  مه  ام  تسا و  نیمه  يارب  همه ، همه و  دراگنیم ،) ریدغلا  هرابرد  طوسبم  ياهلاقم  داقع  دتسرفیم و  داقعلا  دومحم  سابع  داتسا 
رت قیمع  هچ  ره  یعـضوم و  یفرعم  وا و  تشادـگرزب  هعجاـف  تمظع  سمل  ینارگن و  قمع  شیوخ و  دودـحم  تاـناکما  یگنوـگچ 

.تسا نیمه  يارب  میا ، هتشهن  تسد  زا  هاگ ، هگ  ار ، شباتک 

_______________________

(. 1950  ) بیجن هعبطم  دادغب ، پاچ  .يرودلا  زیزعلادبع  رتکد  ینس ، ققحم  فیلات  دعب  هب  ج 1/72  هیمالسالا ،) مظنلا   ) 1

.ینانبل قادرج  ناعجس  جرج  یحیسم ، بیدا  هدنسیون و  فیلات  ج 5/1232  هیناسنالا ،) هلادعلا  توص  یلع  مامالا   ) 2

مالسا رد  ریدغ  دیع 

رشان نخس 

یثدحم داوج  همجرت : نیودت و 

نیسحلادبع همالع  تماما ، تیالو و  میرح  گرزب  عفادم  تیب و  لها  قشاع  راوگرزب و  ققحم  رثا  ریدغلا ،)  ) میظع دنمشزرا و  باتک 
رئاخذ زا  1390 ق )  - 1320  ) ینیما
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نانچ زا  هتخادرپ و  نافلاخم  تاهبش  عفد  عفر و  قح و  زا  عافد  هب  یخیرات  عبانم  ثیدح و  نآرق و  ساسا  رب  هک  تسا  هعیش  ردقنارگ 
راوشد دیآرب ، رفن  کی  هدهع  زا  كرتس  گرزب و  راک  نیا  هک  هتکن  نیا  رواب  یضعب  يارب  هک  تسا  رادروخرب  قیمع  یشواک  عبتت و 

یـسراف هب  تسا و  یبرع  نابز  هب  باتک  لصا  .تسا  مومع  یهاگآ  راوازـس  هدمآ ، ریدغلا  رد  هک  يراکتبا  دـنمدوس و  ثحابم  .تسا 
ار ریدغلا  يدلج  دنچ  میظع و  هعومجم  هعلاطم  لاجم  ای  هلـصوح  تیالو ، نادنم  هقالع  زا  يرایـسب  دیاش  اما  .تسا  هدـش  همجرت  مه 

.دنشاب هتشادن 

رد نیودت و  هصالخ ، یشنیزگ و  تروص  هب  ار ، ریدغلا )  ) رد هدش  ثحب  تاعوضوم  زا  یخرب  هک  دش  نآ  رب  هسـسوم  نیا  ور  نیا  زا 
هب یـسیون  هدیکچ  صیخلت و  یعون  همجرت ، رب  هوالع  راک ، نیا  رد  .دنوش  دنم  هرهب  ضیف ، همـشچ  نیا  زا  ات  دهد ، رارق  مومع  رایتخا 

هدـننک هتـسخ  نابز  یـسراف  هدـنناوخ  يارب  رامـشیب ، عبانم  زا  هلاسم  کی  ناوارف  ياهلقن  ینف و  طوسبم و  ثحابم  ات  تسا ، هتفر  راـک 
.دشابن

رثا رد  ینیما  همالع  تاقیقحت  اه و  هاگدید  یعیـش و  فراعم  اب  ار  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  ناوریپ  تاوزج ، هلـسلس  نیا  هک  تسا  دیما 
ددرگ و بوسحم  يولع  تیالو  عفادـم  گرزب  نیا  تامحز  تامدـخ و  زا  ریدـقت  رد  یماگ  دزاـس و  رتانـشآ  ریدـغلا )  ) شراگدـنام

.هللا ءاش  نا  .دروآ  مهارف  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  نیدحوملا ، یلوم  هصاخ  تایانع 

یسراف ياهشهوژپ  تنواعم 

مجرتم راتفگشیپ 

، هناوتـشپ نیا  نودب  تسین و  یکـش  تسا ، هعماج  رد  ادخ  ماکحا  يارجا  نماض  و  تلاسر )  ) ینارون طخ  موادـت  تماما ،)  ) هکنیا رد 
رد ارجا  تروص  هب  نوناق  تلاح  زا  یهلا  نید 
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.دیآ یمن 

يارب یهلا  ءایبنا  هتـشاد و  ققحت  زین  هتـشذگ  ناربمایپ  دروم  رد  هک  تسا  تیاصو )  ) ناـمه روظنم ، نیا  يارب  یحو  بتکم  ینیب  شیپ 
.دشاب تعیرش  نیبم  مدرم و  يداه  ات  دندرک  یم  یفرعم  یصو )  ) ناشدوخ زا  سپادخ  نید  همادا 

یهلا نامرف  هب  تلاسر ، ترـضح  دمآ و  شیپ  مخ ) ریدغ   ) رد يرجه  مهد  لاس  هجح  يذ  مهدـجیه  زور  رد  هک  هچ  نآ  مالـسا ، رد 
هتـشر ینارون و  هلـسلس  نیمه  ياـه  هقلح  زا  یکی  دومن ، نییعت  تفـالخ  تیاـصو و  تماـما و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما 

دـنک و غالبا )  ) مدرم هب  ار  نآ  هک  داد  دـیکا  نامرف  شربمایپ  هب  دـنوادخ  هک  سب  نیمه  زین ، نآ  تیمها  رد  .دوب  تیاـصو )  ) رمتـسم
.تسا هدرکن  غالبا  ار  ادخ  تلاسر  هنرگ 

لامکا رد  يربهر  تیالو و  يالاو  هاگیاج  هدـنهد  ناـشن  هک  دـش  لزاـن  مکنید )…  مکل  تلمکا   ) هیآ زین ، مسارم  نآ  ماـجنا  زا  سپ 
.تسا تمعن  مامتا  نید و 

.اهتملظ ناراتفرگ  هب  دیشروخ ، نداد  ناشن  دوب و  اهناجرد  تیالو  رذب  نتشاک  ریدغ ،

، دندوب هدناسر  تابثا  هب  لوسر ) زا  تعاطا   ) رد ار  ادخ ) تعاط   ) هک یناناملسم  يارب  مخ ، ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
.تسادخ زا  تعاطا  مه  نآ  هک  دنهد ، رارق  همئاق  نیا  رد  مه  ار  رمالا ) یلوا  زا  تعاطا   ) هک داد  دومنهر 

اب قاثیم  نامیپ و  زور  تسا ، ناسنا )  ) زور تیرشب و  دیع  يرتسگ و  قح  تلادع و  دیع  يربهر ، تیالو و  دیع  مخ ، ریدغ  ور ، نیا  زا 
(. ادخ لوسر   ) و ادخ ) نید   ) و ادخ ) یلو  )

.دوشن باریس  یلع ) تیالو   ) لالز زاس  همشچرس  رشب ، هک  تسا  غیرد 

یلع حون ، ام ، هدز  نافوط  يایند  رد  .دسر  یمن  تینما  تاجن و  لحاس  هب  ناناملسم  یتشک  یلع ، تیالو  نودب 
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نابـش و یب  يا  هلگ  تسا و  ناپوچ  یب  يا  همر  ماما ، یب  تما  .يداه  عطاق و  انـشآ و  جوم  تسا و  سانـش  هر  هک  تسا  مالـسلا  هیلع 
زا رت  عطاق  و  هبعک ) دولوم   ) زا رت  سانـش  هر  یـسک  هچ  هار ، نیا  ندومیپ  يارب  غارچ ! یب  بش  تمـالع و  یب  هار  ادـخان و  یب  یتشک 

؟) یلع  ) زا رتالاو  و  یضترم )  ) زا رت  هدیدنسپ  و  بارتوبا ) )

هجح  ) زا تشگزاب  رد  اراکـشآ  ار  مسجم ) قح   ) ات تفاـی  ناـمرف  راـگدرورپ  يوس  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هک  دوب  نیا 
رد مدرم  يو ، زا  سپ  اـت  دـیامن  بصن  تفـالخ  تماـما و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـط ) یبا  نب  یلع   ) دـنک و یفرعم  مدرم  هب  عادوـلا ،)

؟ ندرک ینامداش  نتشاد و  گرزب  نتفرگ و  دیع  يارب  ریدغ )  ) زا رت  هتسیاش  يزور  هچ  سپ ، .دننامن  تلالض  تریح و 

ریدغلا دیع   ) ناونع تحت  ریدغلا ،)  ) دنمشزرا باتک  لوا  دلج  رد  ینیما ) همالع   ) موحرم هک  تسا  یثحب  هدرـشف  دیناوخ ، یم  هچ  نآ 
هب مه  هقرف ، نآ  ناگرزب  نایوار و  ياهلقن  تایاور و  رب  هیکت  اب  تنـس و  لها  ناوارف  عباـنم  زا  هدافتـسا  اـب  هدروآ و  ( 1 ( ) مالسالا یف 
هک نیا  تسا و  هدومن  یـسررب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نامز  زا  ار  عوضوم  یخیرات  هشیر  مه  درک ، هراشا  ریدغ  ندوب  دیع 
هب دـعب و  نورق  رد  هعیـش  تاعارتخا  زا  هک  نآ  هن  تسا ، هدوب  حرطم  وا  ناـمز  ناـبز و  زا  لوسر و  ترـضح  راـگزور  زا  هلاـسم ، نیا 
رد مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  ار  رمع  رکبوبا و  صوصخ  هب  ناناملـسم ، ییوـگ  تینهت  کـیربت و  .دـشاب  هلودـلا  زعم  تسد 

هناققحم یثحب  هدروآ و  دنتسم  تروص  هب  ریدغ  زور  نامه 
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لها دوخ  هاگدـید  زا  تینهت ، ثیدـح  ریدـغ و  ثیدـح  نالقان  نایوار و  ندوب  ربتعم  تایاور و  اهلقن و  نیا  دنـس  هلـسلس  هراـبرد  مه 
.تسا هداد  ماجنا  تنس 

.تسا هدش  هتفرگ  دلج  نیمه  هحفص 12  زا  ریدغ ) هب  لوسر  ادخ و  تیانع   ) شخب

همجرت هب  هتـشون ، ندـش  ینـالوط  زا  زیهرپ  تهج  هدـمآ ، عوضوم  کـی  نوماریپ  فلتخم ، عباـنم  زا  ددـعتم  ياـهلقن  هک  يدراوـم  رد 
.تسا هدش  هراشا  دراوم  هیقب  ياوتحم  نومضم و  هب  هدش و  افتکا  اهلقن  نآ  زا  یضعب 

یماگ دزاس و  انـشآ  ریدـغلا )  ) رهوگ رپ  هنیجنگ  يـالاو  فراـعم  زا  يا  هشوگ  اـب  ار  یمارگ  ناگدـنناوخ  هتـشون ، نیا  هک  تسا  دـیما 
.دیآ رامش  هب  هر )  ) ینیما همالع  ترضح  میظع  راک  هب  نداهن  جرا  رد  کچوک 

يد 1375 یثدحم  داوج  مق - 

( ریدغ  ) هب لوسر  ادخ و  تیانع 

هتـسویپ نایوار  ياه  لقن  اهنابز و  ات  دشاب ، راکـشآ  ینلع و  مخ ) ریدغ   ) يارجام ثیدح و  هک  تشاد  ناوارف  یتیانع  ناحبـس  يادخ 
.ددرگ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ترضح  شنید  راوگرزب  رگتیامح  يارب  راکشآ  یلیلد  تجح و  هک  نآ  ات  دخرچب ، نآ  رادم  رب 

.تشگ یمزاب  ربکا  جح  زا  یهوبنا  تیعمج  هارمه  هک  داد ، شربمایپ  هب  یماگنه  ار  تیرومام  نیا  غالبا  ور ، نیا  زا 

ياه يداـبآ  اهرهـش و  زا  مدرم  زا  یعیـسو  ياـه  هدوت  هک  درک  غـالبا  ار  توعد  نیا  یلاـح  رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
هب دناسر و  اهـشوگ  همه  هب  ار  مایپ  هاگ  نآ  دنـسرب ، ناگدنام  بقع  دندرگرب و  ناگتفر  ولج  ات  داد  نامرف  .دندوب  وا  درگ  رب  فلتخم 

.دندوب رفن  رازه  دص  زا  شیب  نارضاح  هک  یلاح  رد  دنشاب ، ثیدح  نیا  يوار  ناگمه  ات  دنناسرب ، نابیاغ  هب  ات  داد  نامرف  نارضاح 

هراب نیا  رد  هکلب  درکن ، هدنسب  رادقم  نیا  هب  دنوادخ 
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ییاوشیپ هار و  دنشاب و  ارجام  نیا  دای  هب  هظحل  ره  ناناملسم  ات  دوش ، توالت  بش ، زور و  تشذگ  اب  هتسویپ و  ات  دومرف ، لزان  یتایآ 
.دنسانشب دنریگ ، ارف  وا  زا  ار  دوخ  نید  دنروآ و  يور  وا  هب  دیاب  هک  ار 

هب ار  مدرم  فلتخم  ياههورگ  لاس ، نآ  رد  ترـضح  نآ  تشاد ، زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ار  صاخ  هجوت  تیانع و  نیا 
ربخ  ) نآ رفس ، نیا  نایاپ  رد  هک  تسناد  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنتـسویپ و  وا  هب  هتـسد  هتـسد  مدرم ، دناوخ و  ارف  جح 

تموکح هرطیـس  رگید و  ياهتما  رب  مالـسا  تما  يرورـس  هیام  بتکم و  يانب  شخب  ماوق  هک  يربخ  داد ؛ دهاوخ  نانآ  هب  ار  گرزب )
(2  ) .دنتفریذپ یم  دندید و  یم  ار  تیاده  نشور  هار  دندیشیدنا و  یم  تما  حلاصم  هب  رگا  دش ، یم  رتخاب  رواخ و  نیب  مالسا 

هب مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تماما  تابثا  يارب  دندوب و  هعقاو  نیا  روآدای  هتسویپ  مالـسلا  هیلع  ناماما  هک  دوب  فده  نیمه  رطاخ  هب 
تاعامتجا و رد  درک و  یم  لالدتسا  نآ  هب  شتایح  لوط  رد  زین  مالسلا  هیلع  ریما  ترضح  دوخ  .دندرک  یم  لالدتسا  جاجتحا و  نآ 

تداهـش دـننک و  وگزاب  ار  نآ  هک  تساوخ  یم  دنتـشاد  روضح  ریدـغ  هنحـص  رد  هک  یناسک  زا  دـندوب ، مه  رود  مدرم  هک  یتاسلج 
.دنامب باداش  هزات و  رت و  نانچمه  اهلاس ، اهنارود و  تشذگ  مغر  یلع  ریدغ ، ناتساد  هک  دوب  تهج  نیا  هب  اهنیا  همه  .دنهد 

شاـبداش کـیربت و  رگیدـکی  هب  دـنوش ، عمج  مه  رود  هتفرگ ، دـیع  ار  ریدـغ  زور  هک  دـنداد  یم  روتـسد  دوخ  ناوریپ  هب  ور  نیا  زا 
دهاوخ هلاسم  نیا  هب  یتاراشا  هک   ) دوش دای  گرزب  هثداح  نآ  ات  دنیوگ ،
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(. دمآ

ياهرهش هتسجرب  ياه  هرهچ  لیابق و  ناگرزب  هک  دنراد  يدنمهوکـش  عامتجا  يولع ، سدقم  دقرم  رانک  رد  نایعیـش  ریدغ ، زور  رد 
رارکت تیاور و  ار  يدنلب  ترایز  نید ، نایاوشیپ  زا  لقن  هب  دنوش و  یم  عمج  یمارگ  هرطاخ  نیا  تشادـیمارگ  يارب  کیدزن ، رود و 

ره .تسا  ریدـغ  ثیدـح  هژیو  هب  تفالخ و  تابثا  رد  ثیدـح  نآرق و  زا  يراوتـسا  ياهتجح  تماما و  لئالد  نمـضتم  هک  دـننک  یم 
وا هک  دیوگ  یم  ساپـس  ار  ادخ  دزاس و  یم  يراج  نابز  رب  ار  نآ  ظافلا  ترـسم ، يداش و  اب  هک  ینیب  یم  ار  رفن  نارازه  نآ  زا  کی 

، ثیدح نآ  دافم  هب  هک  دنیب  یم  نآ  هدننک  تابثا  تلیضف و  نآ  يوار  ار  دوخ  تسا و  هدش  نومنهر  تیالو ،)  ) نشور هار  نیا  رب  ار 
.دراد نامیا 

توالت ار  ترایز  نآ  دنتـسه  اج  ره  تسدرود ، ياهرهـش  رد  دـنرادن ، ار  سدـقم  ییامهدرگ  نآ  رد  روضح  قیفوت  هک  مه  یناـسک 
.دننک یم  هراشا  یلوم  فیرش  ربق  هب  اجنامه  زا  هدرک و 

رود گرزب و  کچوک و  ياهرهش  رد  نایعیـش  دننآ و  دای  رگایحا  همه ، هک  دراد  اعد  زامن و  هزور ، لیبق  زا  ییاه  همانرب  ریدغ ، زور 
یم هدز  نیمخت  ناناملـسم  مود  کی  ای  موس  کی  هب  هک  هعیـش  رفن  اهنویلیم  .دـنزادرپ  یم  نآ  هب  اه  يداـبآ  اهاتـسور و  کـیدزن و  و 

.دنا هداد  رارق  شیوخ  نییآ  نید و  ار  نآ  دننآ و  هب  دقتعم  ثیدح و  نیا  يوار  دنوش ،

هب لالدتسا  ریدغ و  ناتساد  تابثا  رد  هک  ینیب  یم  يراذگب ، تسد  هک  مادک  ره  رب  هعیش ، مالک  خیرات و  ریسفت ، ثیدح ، بتک  اما  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هب  ات  دنس  هلسلس  اب  ار  ثیداحا  هک  یبتک  هچ  تسا ، بلطمرپ  راوتسا و  ریدغ ، ثیدح  موهفم 
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تروص هب  ار  ثیداحا  هدرواـین و  ار  دنـس  یمالـسا ، ياـه  هقرف  همه  ناـیم  ثیدـح  ندوب  یقاـفتا  رطاـخ  هب  هک  اـهنآ  هچ  هدرک ، لـقن 
.تسا هدرک  لقن  لسرم ،

ریدغ و ثیداحا  ندرمش  حیحص  نآ و  دافم  هب  شیارگ  نآ و  تحص  شریذپ  ثیدح و  نیا  تابثا  رد  تنس ، لها  هک  منک  یمن  رکف 
هب ار  نانآ  هناروکروک ، بصعت  دنا و  هتفر  ههاریب  هک  يا  هدع  زج  هب  هتبلا  دنشاب ! نایعیـش  زا  رت  بقع  رتمک و  یلیخ  نآ ، رتاوت  ياعدا 

چیه هربخ ، هاگآ و  هتـسجرب و  ناققحم  هنرگو ، .دنرادنپ  یم  دنمـشیدنا  ملاع و  ار  ناشدوخ  اهنت  نانآ  .تسا  هتـشاداو  هیاپ  یب  راتفگ 
(3  ) .دنناسر یم  نیعبات  هباحص و  هب  رتاوت ، تروص  هب  ار  نآ  دنس  دنرادن و  ریدغ  ثیدح  دنس  هلسلس  رابتعا  رد  یکش 

هعیش هب  صاصتخا  مدع 

نآ نتفرگ  رارق  دـیع ) ، ) تسا هتخاس  ققحم  تباث و  ار  نآ  دافم  هتـشگ و  ریدـغ  ناتـساد  یگنادواج  بجوم  هک  ییاـه  زیچ  هلمج  زا 
دوخ و رب  هعـسوت  نافیعـض و  هب  یکین  نشج و  عوشخ و  تدابع و  اب  هارمه  نآ  بش  زور و  هدمآ و  رامـش  هب  دیع  ریدغ ، زور  .تسا 

.دنشوپ یم  ار  دوخ  ياهتنیز  بوخ و  ياهسابل  نشج ، نیا  رد  مدرم  تسا و  هتفرگ  رارق  هداوناخ 

لقن ندورس و  هب  هدرک و  وجتـسج  نآ  نایوار  زا  هتفر ، نآ  لماوع  یپ  رد  دنـشاب ، هتـشاد  شیارگ  روما  هنوگ  نیا  هب  مدرم  هک  هاگره 
ياهدنـس هراومه  دوش و  یم  فوطعم  نآ  هب  اهلـسن  هجوت  هلاـس  همه  يا ، هرود  ره  رد  هنوگ  نیا  دـنزادرپ و  یم  نآ  نوـماریپ  ندرک 

.ددرگ یم  راگدنام  دوش و  یم  هدناوخ  نآ ، هب  طوبرم  رابخا  نوتم و  هعقاو و 

: ددرگ یم  راکشآ  زیچ  ود  هلاسم ، نیا  رد  رگشهوژپ  کی  يارب 

هب اهنت  دیع ، نیا  هکنیا   - 1
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اب ریدغ ، نتفرگ  دیع  رد  مه  نیملسم  رگید  ياه  هقرف  .دراد  نآ  هب  تبسن  یـصاخ  یگتـسبلد  هعیـش ، هک  دنچره  تسین ؛ طوبرم  هعیش 
يالاو ماقم  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نییعت  رطاخ  هب  شندوب  دیع  زور و  نیا  تلیـضف  رد  هعیـش  ریغ  زا  یناگرزب  دنکیرـش و  هعیش 

یلع ناراداوه  ینامداش  مسوم  مسوم ، نیا  هک  ارچ  دـنا ، هدرک  زاربا  ینانخـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يوس  زا  تیالو 
(4  ) .هفیلخ نیمراهچ  هچ  دننادب ، ربمایپ  لصفالب  نیشناج  ناونع  هب  ار  وا  هچ  تسا ، مالسلا  هیلع 

نایرصم دنقفتم و  نآ  ندوب  دیع  رد  برغ ، قرـش و  رد  یمالـسا  تما  هکنیا  دناوخ و  یم  ام  رب  دیع  نیا  زا  ییاه  سرد  خیرات ، بتک 
هبطخ اعد ، زامن ، يارب  صخشم  يزور  ناونع  هب  نانآ  دزن  ریدغ  زور  دنا و  هتشاد  مامتها  انتعا و  نآ  هاگیاج  هب  نایقارع ، نایبرغم و  و 

(5  ) .تسا هدوب  قافتا  دروم  دیع ، هب  زور  نیا  يراذگمان  تسا و  هدوب  روهشم  یناوخ  هحیدم  و 

: دسیون یم  ناکلخ  نبا 

مالسلا هیلع  یلع  دوخ و  نایم  دیـسر ، مخ  ریدغ  هب  یتقو  عادولا ، هجح  رد  هکم  زا  تشگزاب  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
: دومرف تسناد و  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  يارب  نوراه  نوچمه  دوخ ، يارب  ار  وا  تسب و  يردارب  دقع 

هعیش و  نک ) راوخ  ار  ناگدننک ش  راوخ  دشاب و  روای  ار  شنارای  رادب ، نمشد  ار  شنانمشد  رادب و  تسود  ار  شنارادتسود  ایادخ  )
(6  ) .تسا یصاخ  یگتسبلد  زور ، نیا  هب  ار 

: دیوگ یم  هک  اج  نآ  تسا ، هدرک  دییات  مه  يدوعسم  ار  ناکلخ  نبا  نخس 

(7  ) .دنراد یم  گرزب  ار  زور  نیا  وا  نایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  نادنزرف  )

: دسیون یم  تسا ، هدرمش  تما  دزن  روهشم  ياهبش  زا  ار  ریدغ  بش  هک  نآ  زا  سپ  زین  یبلاعث 

، نیا و 
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: دومرف دناوخ و  هبطخ  نارتش  زاهج  زارف  رب  مخ ، ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  شیادرف  هک  تسا  یبش 

هدیقع رطاخ  هب  نیا ، ( 8  ) .دـنزادرپ یم  تدابع  ءایحا و  هب  هتـشاد ، یمارگ  ار  بش  نیا  نایعیـش ، و  هالوم )…  یلعف  هـالوم  تنک  نم  )
تلیضف و هب  بش  نیا  ترهـش  دراد و  دوجو  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لصفالب  تفالخ  رب  حیرـص  صن  هک  تسا  هتکن  نیا  رب  هعیش 

صخـشم ار  زور  نآ  هداد و  يور  راکـشآ  یتلیـضف  مهم و  يا  هثداح  بش ، نیا  حبـص  رد  هک  تسا  رواب  نیا  ساـسا  رب  یگدـنخرف ،
.دـننک یم  هیبشت  نآ  هب  هولج ، ترـسم و  ییوکین و  باب  رد  زین  اه  هدورـس  رد  هک  اج  نآ  اـت  تسا ، هتخاـس  هدـنخرف  يدـیع  هدرک و 

زا دوب ، ربمایپ  نامرف  هب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  ترـضح ، نآ  هباحـص  ربماـیپ و  نارـسمه  رمع و  رکبوبا و  نتفگ  شاـبداش  تینهت و 
.تسا ینامداش  ياهزور  اهدیع و  ياهیگژیو  زا  تینهت ، کیربت و  هک  ارچ  تسا ، زور  نیا  ندوب  دیع  رگید  ياه  هناشن 

ریدغ دیع  هقباس 

هجح رد  ریدغ  زور  نامه  نآ  زاغآ  .دسر  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارود  هب  هتـسویپ  نیرید و  ینامز  هب  دـیع ، نیا  هقباس   - 2
ار شیوخ  تیمکاح  يویند  ینید و  هاگیاج  درک و  ناـیب  ار  شیوخ  گرزب  تفـالخ  هاـگرارق  هاـگیاپ و  ادـخ  ربماـیپ  هک  دوب ، عادولا 
تشگ و هتـسجرب  يزور  ور ، نیا  زا  .دوـمن  نـییعت  مدرم  يارب  ار  شنید  يـالاو  دـنلب و  حطـس  تخاـس و  نـشور  ینید  هعماـج  يارب 

رگید تشگ و  نشور  نید  نازورف  راونا  هاگتـساخ  دادـخر ، نیا  زا  سپ  اریز  تخاـس ، ناـمداش  ار  مالـسا  هب  دـقتعم  ره  نآ  هاـگیاج 
ار نید  تسناوت  دهاوخن  اهتلاهج  اهسوه و 
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نییآ تشگ و  راکشآ  نید  نشور  ياهـشور  اهتنـس و  یلـصا  طوطخ  هک  ریدغ ، زا  رتگرزب  يزور  هچ  .دنادرگب  وس  نآ  وس و  نیا  هب 
.دومن مالعا  ار  نآ  نآرق ، هک  يزیچ  تفرگ ، نایاپ  تمعن  دیسر و  لامک  هب 

اهدورس اهینارنخس و  ددرگ و  اپ  رب  تاعامتجا  دوش و  هتفرگ  یناغارچ  نشج و  هک  تسا  هتسیاش  ناهاشداپ  نتسشن  تخت  رب  زور  رگا 
نامرف هب  ینید  تیالو  یمالسا و  تموکح  هک  يزور  سپ  تسا -  جیار  اهلـسن  اهتلم و  نایم  هک  نانچ  نآ  دوش -  اپ  رب  اه  ینامهم  و 

دوش و هتفرگ  دیع  هک  تسا  رتراوازـس  درک ، نایب  ار  نآ  دیوگ ، یمن  نخـس  قح  هب  زج  هک  يربمایپ  تفای و  رارقتـسا  دنوادخ  حیرص 
هب برق  بجوم  هک  ددرگ  هدوزفا  نآ  هب  ییاـه  زیچ  یناـمداش ، نشج و  زا  ریغ  هک  تسا  مزـال  تسا ، ینید  داـیعا  زا  دـیع ، نیا  نوـچ 

 … اعد و زامن ، هزور ، نوچمه  تسا ، دنوادخ 

رمع و رکبوبا و  هلمج  زا  دنتـشاد ، روضح  ریدغ  هنحـص  رد  هک  یناسک  همه  داد  نامرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ور ، نیا  زا 
بصنم نیا  رطاخ  هب  ار  وا  دنوش و  بایفرـش  نینمؤملاریما  روضح  هب  ربمایپ ، نارـسمه  راصنا و  هتـسجرب  ياه  هرهچ  شیرق و  ناگرزب 

.دنیوگب تینهت  الاو 

کیربت نتم 

: تسا هدروآ  نینچ  زور ، نآ  يارجام  نایب  نمض  يربط ، ریرج  نب  دمحم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  سپس 

! مدرم يا 

: دییوگب

نآ رب  ینیزگیاج  میناسرب و  شیوخ  هداوناخ  نادـنزرف و  هب  هک  میدـش  دـهعتم  میدرک و  تعیب  تسد  نابز و  اب  میتسب و  نامیپ  وت  اب  )
هب مالسلا  هیلع  یلع  هب  دییوگب و  متفگ ، ار  هچ  نآ  میریگ .) یم  دهاش  قاثیم ، نیا  رب  ار  ادخ  دیزگ و  میهاوخن 
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: دییوگب دیهد و  مالس  نینمؤملاریما )  ) ناونع

تیاده ادخ  رگا  دومرف و  نامتیاده  مارم ، نیا  هب  هک  ساپـس  ار  ادخ  هللا - ) اناده  نا  الول  يدـتهنل  انک  ام  انادـه و  يذـلا  دـمحلا هللا  )
ناـمیپ شیوخ  ناـیز  هب  دنکـش ، ناـمیپ  سکره  .دـناد  یم  ار  یناـهن  ییادـص و  ره  دـنوادخ  اـنامه  میتفاـی -  یمن  ار  هار  درک ، یمن 

رگا دزاس و  یضار  امش  زا  ار  ادخ  هک  دییوگب  يزیچ  .دهد  یم  گرزب  یشاداپ  دنوادخ  دنک ، افو  نامیپ  هب  سکره  تسا و  هتـسکش 
.تسا زاین  یب  امش  زا  دنوادخ  انامه  دینک ، نارفک  یساپسان و 

: دیوگ مقرا  نب  دیز 

: دنتفگ یم  نینچ  دنتفاتش و  مدرم  هاگ  نآ 

.میریذپ یم  ناج  هب  ار  لوسر  ادخ و  نامرف  مینامرف و  هب  شوگ  میدینش و  يرآ !

نیرجاهم و یقاب  ریبز و  هحلط ، نامثع ، رمع ، رکبوبا ، زا : دندوب  ترابع  دـنداد ، تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  ربمایپ و  اب  هک  یناسک  نیلوا 
، ترضح نآ  هک  نآ  ات  تفای ، همادا  تعیب  مسارم  .دناوخ  مه  اب  ار  رصع  رهظ و  زامن  ادخ  ربمایپ  هک  نآ  ات  رگید ، ناناملـسم  راصنا و 

یم ربمایپ  دندمآ ، یم  تعیب  يارب  یهورگ  هک  هاگره  و  ( 9  ) .تشاد همادا  نانچمه  تعیب  دـناوخ و  مه  اب  زین  ار  ءاشع  برغم و  زامن 
: دومرف

.داد يرترب  نایناهج  رب  ار  ام  هک  ار  ییادخ  دمح 

: هک هدش  لقن  زین 

: تفگ درک و  تعیب  رمع 

تینهت هنوگ  نآ  دمآ ، یم  مالسلا  هیلع  یلع  رادید  هب  هک  یباحـص  ره  و  يدش …  نم  يالوم  هک  وت  رب  داب  اراوگ  بلاطوبا ، رـسپ  يا 
(10  ) .تفگ یم 

همیخ رد  ات  دومرف  مه  نینمؤملاریما  هب  تسـشن و  دوخ  صوصخم  همیخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  سپـس  رگید … : لقن 
، شا همیخ  رد  هک  دومرف  مدرم  هب  دنیشنب و  يرگید 
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دزن هک  داد  نامرف  ار  دوخ  نارسمه  لوسر  ترضح  دنتفای ، تغارف  ییوگ  تینهت  زا  مدرم  نوچ  دنیوگ و  تینهت  ار  مالسلا  هیلع  یلع 
دوب باطخ  نب  رمع  دنتفگ ، کیربت  هک  هباحص  زا  یناسک  هلمج  زا  دندرک -  نانچ  و  دنیوگ -  کیربت  وا  هب  هتفر ، مالـسلا  هیلع  یلع 

: تفگ هک 

! بلاطوبا دنزرف  يا  وت ، رب  داب  اراوگ 

(11  ) .يدش نمؤم  نادرم  نانز و  همه  يالوم  نم و  يالوم 

(12  ) .تسا هدمآ  نومضم  نیمه  هب  کیدزن  زین  ریسلا ) بیبح   ) رد

هدرک لقن  ردق  نآ  تنـس  لها  زا  خیرات  ریـسفت و  ثیدـح و  نایاوشیپ  تایاور و  نالقان  صوصخ  هب  ار ، رمع  رکبوبا و  ییوگ  تینهت 
زا هدرک و  لـقن  یعطق  یمتح و  هعقاو  کـی  تروـص  هب  ار  هلاـسم  هک  ناـنآ  هچ  تفرگ ، هدـیدان  ار  ناـنآ  رامـش  ناوـت  یمن  هـک  دـنا 
دیز بزاع ، نب  ءارب  هریرهوبا ، سابع ، نبا  نوچمه  هباحص ، زا  يدادعت  زا  حیحص  ياهدنس  اب  هک  یناسک  هچ  و  دنا ، هتسناد  تاملسم 

(13  ) .دنا هدرک  لقن  مقرا و …  نب 

: دومرف درب و  الاب  ربنم  زارف  رب  ار  وا  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سنا : تیاور  هب 

! ادنوادخ

! دیشاب هاگآ  .تسا  یسوم  هب  تبسن  نوراه  نوچمه  نم  هب  تبسن  وا  هکنیا  زج  میوا ، زا  نم  تسا و  نم  زا  نیا 

.تسوا يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  نیا  مدوب ، وا  يالوم  نم  ار  سک  ره 

کیربت هنوگ  نیا  ترضح  نآ  هب  دش و  ناور  وا  یپ  رد  باطخ  نب  رمع  تشگزاب ، هنحص  زا  کشا  رپ  ینامشچ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 
: تفگ تینهت  و 

! نسحلا ابا  ای  خب  خب  )

(. ملسم لک  یلوم  يالوم و  تحبصا 

هکم نایم  هب  ات  میدمآ  ربمایپ  هارمه  عادولا  هجح  رد  بزاع : نب  ءارب  تیاور  هب  و 
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.میدیسر هنیدم  و 

: دومرف تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  سپس  .دنیآ  دورف  زامن  يارب  ناگمه  هک  داد  روتسد  دمآ و  دومرف  ترضح 

؟ متسین رت  هتسیاش  ناشدوخ  هب  تبسن  نانمؤم  زا  نم  ایآ 

: دنتفگ

: دومرف .ارچ 

.نک ینمـشد  شنمـشد  اـب  رادـب و  تسود  ار  شنارادتـسود  ادـنوادخ  .تـسوا  یلو  یلع ، نـیا  مراد ، تیـالو  سکره  رب  نـم  سپ  )
.درک یم  نایب  ادص  نیرتاسر  اب  ادخ  لوسر  ار  نخس  نیا  و  تسوا ) يالوم  یلع  متسه ، وا  يالوم  نم  هک  ار  یسکره 

: تفگ درک و  رادید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  باطخ ، نب  رمع  نآ ، زا  سپ 

! بلاطوبا سپ  يا 

لک یلوم  يالوم و  تحبـصا  .بلاط  یبا  نبای  کل  ائینه   ) يدش ناملـسم  درم  نز و  ره  يالوم  نم و  يالوم  نونکا  .وت  رب  داب  اراوگ 
( .هنمؤم نمؤم و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترتع  ریدغ و  دیع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ینامداش  هدش و  دای  تعیب  نآ  دوب و  تلاسر  ترضح  نامرف  هب  هک  ریدغ  رد  تیالو  ییوگ  کیربت 
: دومرف هک 

تمعن و ماـمتا  نید و  لاـمکا  زور  ار  زور  نیا  تحارـص ، هـب  هـک  نآرق  هـیآ  لوزن  و  نیملاـعلا ، عـیمج  یلع  انلـضف  يذـلا  دـمحلا هللا 
رد هک  یحیسم  باهش  نب  قراط  یتح  ار  هتکن  نیا  .تسا  ریدغ  ندوب  دیع  زمر  تسا ، هتـسناد  زور  نآ  هعقاو  هب  راگدرورپ  يدونـشخ 

: تفگ هک  دوب ، هدیمهف  تشاد  روضح  باطخ  نب  رمع  سلجم 

در ار  وا  فرح  نارـضاح  زا  کی  چـیه  و  ( 15  ) میتفرگ یم  دـیع  ار  هیآ  لوزن  زور  دوب ، هدـش  لزان  اـم  ناـیم  رد  ( 14  ) هیآ نـیا  رگا 
یعون نمـضتم  هک  دوب  ( 16  ) غـیلبت هیآ  لوزن  زا  سپ  نیا  دوـب و  وا  فرح  شریذـپ  یعوـن  هب  هک  تـفگ  ینخـس  زین  رمع  دـندرکن و 

میب زیهرپ و  رطاخ  هب  ربمایپ ، هک  دوب  دیدهت 
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.دنکن یهلا  مایپ  ندناسر  رد  ریخات  تما ، فرط  زا  راکشآ  مایپ  نآ  غالبا  ياهدمایپ  زا 

همئا هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نانچ  نآ  دروآ ، دیدپ  دنمشزرا  الاو و  یتیعقوم  گرزب ، زور  نیا  يارب  اهیگژیو  نیا  همه 
.تسا نیمه  زین  زور  نیا  نتفرگ ) دـیع   ) زا ام  دوصقم  .دـندوب  نامداش  زور  نیا  تیعقوم  زا  دـندوب ، نانآ  وریپ  هک  یناـنموم  يدـه و 

: دیامرف یم  هک  یتیاور  رد  هلمج  زا  تسا ، هدومرف  حیرصت  هراشا و  هتکن  نیا  هب  زین  لوسر  ترضح  دوخ 

ناونع هب  ار  بلاط  یبا  نب  یلع  مردارب  ات  داد  نامرف  ارم  لاعتم  يادخ  هک  تسا  يزور  .تسا  نم  تما  دایعا  نیرترب  مخ ، ریدغ  زور  )
، زور نآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  نآ ، و  دـنوش ، ییامنهار  وا  هلیـسو  هب  نم  زا  سپ  هک  منک  نییعت  متما  يارب  رگتیادـه  یمچرپ 

( .دیدنسپ ناشیارب  نید ، ناونع  هب  ار  مالسا  دناسر و  مامت  لامک و  هب  متما  رب  ار  تمعن  تخاس و  لماک  ار  نید 

: دوب هدومرف  هک  ربمایپ  رگید  مالک 

(17 ( ) دییوگب تینهت  نم  هب  دییوگب ، تینهت  نم  هب  )

.تسا تلاسر  ترضح  مالک  رد  ریدغ  زور  ندوب  دیع  نیمه  هدنهد  ناشن  زین 

هدش فداصم  ریدغ  زور  اب  هعمج  زور  هک  یلاس  رد  تفرگ و  دـیع  ار  زور  نیا  ربمایپ ، طخ  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوخ 
: دومرف دیع  هبطخ  نمض  رد  دوب ،

يرگید هب  مادـک  ره  لامک  هک  تسا  هداد  رارق  نراقم  ار  دنمهوکـش  گرزب و  دـیع  ود  زورما  ناـنمؤم ، امـش  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  )
هک دهد  رارق  یناسک  ور  هلابند  ار  امش  دناسرب و  دشر  هار  هب  ار  امـش  دزاس و  لماک  امـش  هرابرد  ار  شیوخ  ناسحا  یکین و  ات  تسا ،

دنا هتفرگ  ییانشور  شتیاده  رون  اب 
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.دنک ییاریذپ  امش  زا  لماک  وحن  هب  دربب و  شیوخ  يوکین  هار  هب  ار  امش  و 

ار هعمج  ات  هعمج  ياهیگدولآ  دزاس و  كاپ  ار  هتـشذگ  ات  تسا ، هدناوخارف  نآ  هب  هداد و  رارق  امـش  ییامهدرگ  لحم  ار  هعمج  سپ 
رد ناعیطم  ياه  شاداپ  ربارب  دـنچ  یـشاداپ  تسا و  هتخاس  ررقم  ناگـشیپ  اوقت  تیـشخ  نایب  ناـنمؤم و  يروآداـی  يارب  زین  دـیوشب ،

.تسوا تعاط  هب  نداهن  ندرگ  وا و  یهن  زا  زیهرپ  یهلا و  رما  زا  يرادربنامرف  دیع ، نیا  لامک  هدادرارق و  رگید  ياهزور 

لوبق یهلا  رما  هب  تیالو  لوبق  اب  زج  نید ، تسین و  هتفریذـپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  توبن  هب  فارتعا  اـب  زج  ادـخ ، دـیحوت  سپ 
، ریدغ زور  رد  دنوادخ  .دریذپ  یمن  ناماس  تیالو ، لها  ادخ و  ياه  هریگتسد  هب  ندز  گنچ  اب  زج  ادخ  تعاط  بابـسا  دوش و  یمن 
زا دنک و  غالبا  ار  مایپ  هک  داد  نامرف  ار  وا  تسا و  ناگدیزگرب  ناصلاخ و  هرابرد  شا  هدارا  رگنایب  هک  درک  لزان  يزیچ  شربمایپ  رب 

 … دش راد  هدهع  ار  وا  تظافح  دشاب و  هتشادن  ساره  ناقفانم  نالد و  رامیب 

:( دومرف هک  اج  نآ  ات  )

ناردارب هب  دیهد و  شیاشگ  تعـسو و  دوخ ، هداوناخ  هب  دـیدرگرب و  اه  هناخ  هب  عمجت ، نیا  نایاپ  زا  سپ  داب ! امـش  رب  ادـخ  تمحر 
رگیدکی هب  دزاس ، ناتدحتم  مه  دنوادخ  ات  دیشاب ، مه  اب  دییوگ ، ساپس  هدرک  ناتینازرا  هک  یتمعن  رب  ار  دنوادخ  دینک و  یکین  دوخ 

تنم امـش  رب  دنوادخ  هک  هنوگ  نآ  دیهد ، هیده  رگیدکی  هب  یهلا  تمعن  زا  دنک ، رادیاپ  ار  امـش  تفلا  مه  دـنوادخ  ات  دـینک ، یکین 
هتشذگ ياهدیع  ربارب  نیدنچ  زور ، نیا  رد  ار  نآ  شاداپ  و  داهن ،
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نیا رد  مه  هب  تبحم  هفطاـع و  زاربا  .دـنک  یم  ینـالوط  ار  رمع  دـیازفا و  یم  ار  تورث  زور ، نیارد  یکین  .تـسا  هداد  رارق  هدـنیآ  و 
رد دـینک و  ناـتناردارب  هداوناـخ و  جرخ  ناـتدوجو  زا  زور  نـیا  رد  دـیناوت ، یم  اـت  .دوـش  یم  ادـخ  فـطل  تـمحر و  بجوـم  زور ،

(18  …( ) دینک رورس  ینامداش و  زاربا  اهتاقالم  اهدروخرب و 

تلیضف دنداد و  روتسد  نآ  نتفرگ  دیع  هب  ار  ناناملسم  همه  دندیمان و  دیع  ار  نآ  هدناسانش و  هتخانـش و  ار  زور  نیا  تیب ، لها  همئا 
.دندرک نایب  ار  نآ  رد  يراکوکین  باوث  زور و  نآ 

: دیوگ یم  فنحا  نب  تارف 

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب 

! تیادف مناج 

؟ دنراد هفرع  زور  هعمج و  نابرق و  رطف و  دیع  زا  رترب  يدیع  ناناملسم  ایآ 

: دومرف

رب تخاـس و  لـماک  نآ  رد  ار  نید  ادـخ  هک  تسا  يزور  دـنوادخ ، دزن  دـیع  زور  نیرتفیرـش  نیرتـگرزب و  نیرت ، تلیـضف  اـب  يرآ !
: دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  شربمایپ 

(. انید مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  )

: متفگ

؟ دوب زور  مادک  نآ 

: دومرف

نآ .دنداد  یم  رارق  دیع  ار  زور  نآ  داد ، یم  ماجنا  دنک و  نییعت  ار  دوخ  نیشناج  تساوخ  یم  لیئارـسا  ینب  ناربمایپ  زا  یکی  هاگره 
دش و لزان  هیآ  نیا  درک و  بصن  تما  يداه  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  يزور  زور ،

.دش مامت  نانمؤم ، رب  ادخ  تمعن  تشگ و  لماک  نید 

: متفگ

؟ تسا لاس  زا  زور  مادک  زور ، نآ 

: دومرف
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.هتفه رخآ  ات …  هبنشود ، یهاگ  هبنش ، کی  یهاگ  تسا ، هبنش  یهاگ  دتفا ، یم  بقع  ولج و  اهزور 

: متفگ

؟ میهد ماجنا  هک  تسا  راوازس  يراک  هچ  زور ، نآ  رد 

: دومرف

زامن تدابع و  زور  زور ، نآ 
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ار زور  نآ  هک  مراد  تسود  .داد  رارق  ار  ام  تیالو  داهن و  امش  رب  ادخ  هک  یتنم  رطاخ  هب  تسا ، ینامداش  دنوادخ و  دمح  رکـش و  و 
(19  ) .دیریگب هزور 

: مدرک ضرع  ترضح  نآ  هب  هک  دنک  یم  تیاور  قداص  ماما  زا  دشار  نب  نسح 

! تیادف مناج 

؟ تسا يدیع  نابرق ، رطف و  دیع  زج  ار  ناناملسم  ایآ 

: دومرف

.ود نآ  زا  رت  فیرش  رتگرزب و  نسح ! يا  يرآ 

؟ تسا يزور  هچ  مدیسرپ :

: دومرف

.دش بوصنم  مدرم  يارب  امنهار  هناشن  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  يزور 

: متفگ

؟ میهد ماجنا  هک  تسا  راوازس  يراک  هچ  زور  نآ  رد  امش ! يادف 

: دومرف

.ییوج یم  يربت  ادـخ  هاگرد  هب  دـندرک ، متـس  ناشقح  رد  هک  نانآ  زا  یتسرف و  یم  دورد  شنامدود  ربمایپ و  رب  يریگ و  یم  هزور 
.دنریگب دیع ) ، ) هدش نییعت  نیشناج  هک  ار  يزور  دنداد  یم  روتسد  شیوخ  ءایصوا  هب  یهلا  ناربمایپ  انامه 

؟ تسیچ دریگب  هزور  ار  زور  نآ  هک  یسک  شاداپ  مدیسرپ :

: دومرف

(20  ) .تسا هام  تصش  هزور  اب  ربارب 

: هک هدرک  تیاور  شردپ  زا  ملاس  نب  نامحرلادبع  زین 

؟ دنراد يدیع  رطف ، نابرق ، هعمج ، زا  ریغ  ناناملسم  ایآ  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 

: دومرف
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.رت مرتحم  يدیع  يرآ ،

: متفگ

؟ زور هچ 

: دومرف

: دومرف درک و  بوصنم  تماما  هب  ار  نینمؤملاریما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  يزور 

: مدرک ضرع  هالوم .) یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  )

؟ تسا يزور  هچ  زور ، نآ 

: دومرف

.تسا هجح  يذ  مهدجیه  زور ، نآ  یلو  تسا ، شدرگ  رد  لاس  يراد ؟ راک  هچ  شزور  هب 

؟ دوش ماجنا  تسا  هتسیاش  يراک  هچ  زور  نآ  رد  مدیسرپ :

: دومرف

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  انامه  .دینک  یم  دای  ار  دنوادخ  دمحم ، لآ  دمحم و  ندرک  دای  تدابع و  هزور و  اب  زور ، نآ  رد 
نینچ همه  ناربمایپ  .دنریگب  دیع  ار  زور  نیا  مدرم  هک  دومرف  هیصوت  نینمؤملاریما 
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(21  ) .دنریگب دیع  ار  نیشناج  نییعت  زور  هک  دندرک  یم  تیصو  دوخ  نانیشناج  هب  دندرک و  یم 

( ادخ گرزب  دیع   ) ار نآ  تسناد و  یم  دنوادخ  دزن  لوبقم  هرمع  جح و  دص  اب  ربارب  ار  مخ  ریدغ  هزور  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.درمش یم 

: هک هدمآ  تیاور  رمع  نب  لضفم  زا  قودص  لاصخ )  ) رد

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هب 

؟ دنراد دیع  دنچ  ناناملسم 

: دومرف

.دیع راهچ 

: متفگ

: دومرف .منادیم  ار  هعمج  نابرق و  رطف و  دیع 

وا درک و  دنلب  ار  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  هک  يزور  تسا ، هجح  يذ  مهدجیه  زور  اهنآ  زا  رترب 
.داد رارق  مدرم  رب  تجح  ار 

؟ مینکب دیاب  هچ  زور ، نیارد  مدیسرپ :

: دومرف

هب هنوگ  نیا  زین  رگید  يایبنا  .تفرگ  هزور  دیاب  یهلا  تمعن  هنارکش  هب  زور ، نیارد  یلو  درک ، رکش  ار  ادخ  دیاب  هظحل  ره  هک  نآ  اب 
.دنریگب دیع  دنرادب و  هزور  ار  یصو  یفرعم  زور  هک  دندرک  یم  شرافس  دوخ  يایصوا 

تمرح دـنوادخ  هک  تسا  هدرک  یفرعم  مارتحا  دروم  میظع و  يزور  ار  زور  نآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  ( 22  ) يرگید ثیدح  رد 
قاثیم دهع و  نانآ  اب  زور ، نیا  رد  تسا و  هدومن  مامت  نانآ  رب  ار  تمعن  هتخاس و  لماک  ار  ناشنید  هتشاد و  یمارگ  نانمؤم  رب  ار  نآ 
لداعم شا  هزور  هک  هتـسناد  هنارکـش  هزور  زور  رورـس و  ینامداش و  دیع و  زور  ار  مخ  ریدـغ  ماما ، .تسا  هدرک  دـیدجت  ار  شیوخ 

.تسا مارح  ياههام  زا  هام  تصش 

: دومرف شنایعیش  ناراداوه و  زا  یعمج  روضح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  هک ، تسا  رگید  یثیدح  رد 

ناتسود ام و  يارب  ار  نآ  درک و  راکشآ  ار  نید  غورف  تخاس و  راوتسا  ار  مالسا  زور ، نآ  اب  دنوادخ ، هک  ار  يزور  ایآ 
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؟ دیسانش یم  داد ، رارق  دیع  نامنایعیش  و 

: دنتفگ

؟ تسا رطف  زور  ایآ  تسا ، رتاناد  ربمایپ  دنزرف  لوسر و  ادخ و 

: دومرف

.هن

: دنتفگ

؟ تسا نابرق  زور 

: دومرف

رخآ ات  هجح …  يذ  مهدـجیه  زور  ینعی  تسا ، رترب  اهنیا  زا  نید ) غورف   ) زور اما  دـنگرزب ، مهم و  رایـسب  زور ، ود  نیا  دـنچره  هن ،
.ثیدح

ار مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  هک  تسا  هتفگ  تشاد ) لاس  شدوخ 90  هک  یلاح  رد   ) لاس 259 رد  یسوط  رمع  نب  دمحم  نب  ضایف 
هتـشاد هاگن  راطفا  يارب  ار  نانآ  ماما ، دندوب و  يو  صاخ  نارای  زا  یعمج  وا  رـضحم  رد  هک  یلاح  رد  مدرک ، تاقالم  ریدـغ  زور  رد 

نوگرگد ار  دوخ  نایفارطا  نانآ و  عضو  دوب و  هداتـسرف  رتشگنا  شفک و  یتح  ایادـه ، تعلخ و  ماعط و  زین  نانآ  ياه  هناخ  هب  دوب و 
.دومرف یم  دای  ار  گرزب  زور  نیا  هقباس  تلیضف و  هتسویپ  دوب و  هتخاس 

: دنیوگ یم  يدادغب  حیرج  نب  ییحی  ینادمه و  ءالع  نب  دمحم 

.میدز رد  هتفر ، شا  هناـخ  رد  هب  مق  رهـش  رد  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  باحـصا  زا   ) یمق قاحـسا  نب  دـمحا  رادـید  دـصق  هب  اـم 
: تفگ میدیسرپ ، قاحسا  نب  دمحا  هرابرد  وا  زا  .دمآ  یکرتخد 

.تسا دیع  زورما  تسا ، شیوخ  دیع  لوغشم  وا 

: میتفگ

! هللا ناحبس 

: تسات راهچ  نایعیش  دیع 

(23  ) .هعمج ریدغ و  رطف ، نابرق ، دیع 
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غورد کی  هب  یخساپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نارود  هب  هک  ار  نآ  هقباـس  تما و  همه  اـب  ار  نآ  طاـبترا  دـیع و  نیا  تـقیقح  ثـحب ، ياـجنیا  اـت 
.میدیمهف دسریم ،

ماما قداص و  ماما  نوچمه  یهلا ، یحو  نانیما  تسا و  هدیـسر  رگید  ماما  هب  یماما  زا  زور ، نیا  نتفرگ  دـیع  زین ، ربمایپ  دـهع  زا  سپ 
مه نانآ  زا  شیپ  .دنا  هتشاد  هگن  هدنز  ار  شدای  هدرک و  راکشآ  ار  نآ  مالسلا  هیلع  اضر 
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.دوب دیع  نیا  رگایحا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

رد ماما  ود  نیا  تایاور  دوب و  هدشن  هتسب  هیوب ) لآ   ) هفطن زونه  هک  دوب  ینامز  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  قداص و  ماما  لمع  نخس و 
ار زور  نیا  هک  تسا  هعیـش  عبنم  كردم و  تایاور ، هنوگ  نیا  تسا و  هدمآ  دنا ، هدش  فیلات  موس  نرق  رد  هک  یفاک  تارف و  ریـسفت 

.ناماما ییالط  ینارون و  نانخس  نآ  هب  لمع  هیاس  رد  دنا ، هتفرگ  دیع  نامز  رید  زا 

زا ار  نآ  تـسا و  هدروآ  دـیدپ  لاـس 352  رد  هلودـلا  زعم  ار  دـیع  نیا  دـنا  هتفگ  هک  تسا  يزیرقم )  ) و يریوـن )  ) زا بجعت  نوـنکا 
.دنا هدرمش  هعیش  ياهتعدب 

: تسا هتفگ  یمالسا ، دایعا  ندرمشرب  نمض  يریون 

نایم ربمایپ ، هک  هدوب  یتوخا  دقع  نآ ، ببـس  دنا و  هتـشاذگ  ریدغ  دیع  ار  شمان  دنا و  هتخاس  ار  نآ  هعیـش  هک  تسه  مه  دـیع  کی 
هوبنا ياهتخرد  شفارطا  دزیرب و  نآ  رد  همـشچ  بآ  هک  تسا  يا  هکرب  ریدغ )  ) تسب و مخ  ریدغ  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ و 

يردارب نآ  هک  ارچ  تسا ، هجح  يذ  مهدجیه  دنا ، هتخاس  دیع  هعیـش  هک  ار  يزور  .تسا  ربمایپ  دجـسم  همـشچ ، ریدغ و  نیب  .دشاب 
یم زامن  تعکر  ود  لاوز ، زا  شیپ  شیادرف ، دنراد و  یم  هدـنز  زامن  اب  ار  ریدـغ  بش  نانیا  دوب و  يرجه  مهد  لاس  عادولا  هجح  رد 

هک یسک  نیلوا  تسا و  ندرک  ینابرق  نارگید و  هب  یکین  هدرب و  ندرک  دازآ  ون و  هماج  ندیـشوپ  زور ، نیا  رد  ناشراعـش  دنناوخ و 
دنتخاس ار  دیع  نیا  هعیش ، نوچ  و  دروآ ) میهاوخ  لاس 352  يایاضق  رد  ار  وا  رابخا  هک   ) دوب هلودلا  زعم  داد ، رارق  دـیع  ار  زور  نیا 

ماوع دنداد ، رارق  شیوخ  مسارم  اهتنس و  زا  و 
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نییعت هعیـش  دـیع  زا  سپ  زور  تشه  ار  نآ  دـنداد و  رارق  نشج  يداش و  زور  ار  يزور  نایعیـش  لـثم  لاس 389 ، رد  زین  تنـس  لها 
: دنتفگ دندرک و 

دندومن مسر  ار  ییاه  نتخورفا  شتآ  اهنـشج و  اهرویز و  زور ، نیا  رد  تسا و  راـغ  هب  رکبوبا  ربماـیپ و  ندـش  لـخاد  زور  زور ، نیا 
(24 …( )

: تسا هتفگ  زین  يزیرقم 

خیرات رد  هک  يراب  نیلوا  دنا و  هدرکن  لمع  نآ  هب  دنمدرم  يادتقم  هک  یناینیـشیپ  زا  کی  چیه  هدوبن و  یعورـشم  دـیع  ریدـغ ، دـیع 
 … داد رارق  دـیع  ار  ریدـغ  سپ ، نآ  زا  زین  هعیـش  داهن و  انب  ار  نآ  لاس 352  رد  هک  تسا  هلودلازعم  راگزور  رد  هدش ، هدـید  مالـسا 

(25)

هک نآ  ای  دراگن ، یم  هعیـش  خـیرات  هراـبرد  دسانـشب ، ار  عیـشت  تقیقح  هک  نآ  زا  شیپ  هک  يا  هدـنراگن  هراـبرد  تفگ  ناوت  یم  هچ 
هچ دـمهف  یمن  هک  نآ  ای  هدیـشوپ ، مشچ  نآ  زا  یلیالد  هب  ای  تسا ، هدرک  شومارف  ار  نآ  شراگن ، ماگنه  یلو  هتخانـش ، ار  تقیقح 

: دیوگ یمن  م 346 )  ) يدوعسم رگم  تسانتعا ! یب  دیوگ ، یم  هچ  نآ  هب  هک  نآ  ای  دیوگ ، یم 

زا شیپ  و  م 329 )  ) یفاک رد  ثیدـح  يوار  ینیلک ، رگم  ( 26 ( ؟ دنراد یم  یمارگ  ار  زور  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  نادنزرف و 
؟ تسا هتفگن  ار  نآ  شریسفت  رد  یفوک  تارف  وا 

هدادن و ربخ  نآ  زا  لاس 259  رد  رمع  نب  ضایف  رگم  .تسا  هدش  فیلات  ینعی 352 )  ) هتفگ يزیرقم  هک  یخیرات  زا  شیپ  اهباتک  نیا 
زا ار  نآ  تفگ و  یم  ار  شا  هقباس  تلیضف و  تفرگ و  یم  دیع  ار  زور  نیا  هک  تسا  هدید  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  تسا  هتفگن 

م  ) مالسلا هیلع  قداص  ماما  رگم  درک ؟ یم  لقن  نینمؤملاریما  زا  شناردپ 
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هب زور  ارما ، نیطالـس و  هک  هنوگ  نآ  دـنتفرگ ، یم  دـیع  ار  یـصو  بصن  زور  مه  نیـشیپ  ناربماـیپ  هکنیا  هدادـن و  نآ  زا  ربخ  ( 148
؟ دنتفرگ یم  دیع  ار  دوخ  نتسشن  تخت 

زور نیا  رد  تدابع  اعد و  کین و  ياهراک  ماجنا  هب  ار  ناشناوریپ  شیوخ  ناـمز  نهک و  ياـه  نارود  رد  مالـسلا  هیلع  هعیـش  ناـماما 
دایعا زا  ریدـغ  موس ، نرق  لیاوا  رد  هک  دـهد  یم  ناـشن  دـش ، لـقن  تاجردـلا ) رئاـصب  رـصتخم   ) زا هک  یثیدـح  .دـنداد  یم  روتـسد 

.تسا هدوب  هعیش  روهشم  هناگراهچ 

زا ار  ریدـغ  هدرک و  راکنا  ار  هتـسیاش  هقباس  نآ  دـنریگب ، داریا  هعیـش  زا  دـنا  هتـساوخ  هدنـسیون  ود  نآ  اما  .ریدـغ  تقیقح  تسا  نیا 
دهاوخن دقن  هب  ار  نانآ  نخـس  یـسانش  خیرات  چیه  هک  دنا  هتـشادنپ  دوخ  لایخ  هب  دـنا و  هتـسناد  هلودـلازعم  هب  بوسنم  ياه  تعدـب 

! … دیشک

تناما جات 

، دـنک يراذـگجات  هک  دوب  هتـسیاش  دـش ، نیعم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ینیـشناج  بصنم  هب  تیـالو ، تفـالخ و  بحاـص  نوچ 
.دنراد تداع  ناریما  نیطالس و  هکنانچمه 

ناـگرزب و زج  .دوب  هتخاـس  جاـت  نیزگیاـج  ار  هماـمع  برع ، دوب و  ناریا  ناـهاشداپ  ياـه  هناـشن  زا  ناـشنرهاوج ، نیرز و  ياـهجات 
هب برع ، دزن  همامع  .دنتشاد  رس  رب  هالک  ای  دندوب ، هنهرب  رس  تشد ، ارحص و  رد  رتشیب  نارگید  دنداهن و  یمن  رس  رب  همامع  فارشا ،

تـسا برع  ياـهجات  اـه ، هماـمع  هک  تسا  هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  ور  نیا  زا  .دوـب  نارگید  دزن  جاـت  هـلزنم 
يرورس هب  ار  یسک  دنتساوخ  یم  هاگره  دنتـشاد و  همامع  یکدنا  دارفا  دنتفگ و  یم  جات  همامع ، هب  و  ( 27 ( ) برعلا ناجیت  مئامعلا  )

.دنداهن یم  شرس  رب  خرس  يا  همامع  دنناسرب  یگرزب  و 

(28  ) .همامع بحاص  ینعی  تسا ، جاتلا ) بحاص   ) یکی زین  ربمایپ  ياهبقل  زا 

رب
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هوکش و رگناشن  هک  داهن  رس  رب  همامع  یصاخ  لکش  هب  ار  نینمؤملاریما  ریدغ ، زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ساسا ، نیا 
هیلع یلع  رـس  رب  هوبنا ، عمج  نآ  ناگدید  ربارب  رد  باحـس ) مان  هب   ) ار شدوخ  صوصخم  همامع  شکرابم ، تسد  هب  .دشاب  وا  هولج 

نآ يوس  زا  رگغـالبا  هک  نیا  زج  تساورناـمرف ، مکاـح و  هللا ، لوسر  دوخ  نوچمه  رادـجات ، نیا  هک  دـهد  ناـشن  اـت  داـهن ، مالـسلا 
: هک تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ  زا  .تسوا  زا  سپ  نیشناج  ترضح و 

ار نآ  فرط  کی  رگید : لقن  رد  و   ) تخیوآ متـشپ  زا  ار  نآ  فرط  کی  تشاذـگ و  همامع  نم  رـس  رب  مخ  ریدـغ  زور  مرکا  ربماـیپ 
وا زا  زین  .دنتشاد  رـس  رب  ار  همامع  نیا  هک  درک  دادما  یناگتـشرف  اب  ارم  نینح ، ردب و  گنج  زور  دنوادخ ، تخادنا … ) مشود  يور 

: دومرف داهن ، مالسلا  هیلع  یلع  رس  رب  همامع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  نوچ  هک  تسا  تیاور 

: دومرف تفر ، ورب ،

: دومرف باحصا  هب  يور  هاگ  نآ  .دمآ  ایب ،

(29  ) .تسا هنوگ  نیمه  زین  ناگتشرف  جات 

، لاح نیع  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  نایلاوم  يارب  دیع  نیرتگرزب  مالـسا و  رد  زور  نیرت  هدنخرف  يراذگ ، جات  زور  نیا 
.تسا مالسلا  هیلع  یلع  اب  اه  یبصان  يزوت  هنیک  ياه  هزیگنا  لماوع و  زا  یکی 

رکذت

تـسا نکمم  هک  اـج  نآ  زا  .دراد  ثیدـح  دنـس  نوماریپ  یطوسبم  نخـس  ثحب ، نیا  زا  سپ  هر )  ) ینیما همـالع  راوـگرزب ، فـلوم  )
تادنتسم ساسا  رب  فلوم  دنرامشب ، فیعـض  ار  نآ  دننک و  کیکـشت  ریدغ  ثیدح  دنـس  هب  تبـسن  ناضرغم  ناشیدنا و  جک  یخرب 

دنس و ثیدح و  هرابرد  هک  ار  تنس  لها  نارظنبحاص  نافلوم و  ناققحم و  تارظن  ناوارف ،
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نقتم و ار  ثیدح  همه ، هک  تسا  هداد  رارق  یسررب  دروم  ار  رـضاح  رـصع  ات  نهک  ياهنامز  زا  هدروآ و  دننک ، یم  رظنراهظا  لاجر ،
.دنا هدرمش  قثوم  ار  نآ  نایوار 

، لوصالاب قفاوم  اهیلع ، نومام  رتاوتم ، حیحـص ، نسح ، ثیدح  لیبق : زا  تسا ، عونتم  هتفر ، راک  هب  نانآ  ياه  هتـشون  رد  هک  يریباعت 
، هنسلا لها  روهمج  هیلع  قفتا  هیف ، هیرمال  ناسح ، دانسالا ، هیوق  تاقثلا ، هتور  روهـشم ، ضیفتـسم ، یعامجا ، هلع ، هل  فرعا  ال  تباث ،

نآ لیذ  صوصخ  هب  ثیدـح ، نیا  رابتعا  زا  یکاح  همه ، هک  ریثک و …  ددـع  هباحـصلا  نم  هاور  هریثک ، هقرط  ملعلل ، هدـیفملا  صن ،
هب تسا  هناـققحم  یملع و  یخـساپ  دـشاب و  یم  تسا ، مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  هفیلخ  ود  ییوـگ  تینهت  هـب  طوـبرم  هـک 

باتک ات 313  رد ص 249  هناققحم  هدرتسگ و  ثحب  نیا  .دنا  هدرک  کیکـشت  فیعـضت و  ار  نآ  لیذ  ای  ریدـغ  ثیدـح  هک  یناسک 
( .تسا هدمآ 

( ریدغ نوماریپ  لاوس  هب 72  خساپ   ) یسانش ریدغ 

زاغآرس

یتشد دمحم  هدنسیون : مان 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

.تسا عیشت  هعیش و  رگید  مان  ریدغ ، .دشاب  یم  هعیـش  زیچ  همه  ریدغ ، ریدغ و  يارب  هعیـش  .تسا  يراج  هشیمه  تقیقح  لالز  ریدغ ،
زمر ریدـغ  .تشاد  دـهاوخن  ییانعم  عیـشت  هعیـش  ریدـغ ، نودـب  هک  تفای  ار  دوخ  يدوجو  تیهام  و  درک ، ادـیپ  اـنعم  ریدـغ  اـب  هعیش 

للعلا هلع  ریدغ  .تسا  يراگدرورپ  تمعن  مامتا  نید و  لامکا  زمر و  ریدغ  .تسادخ  ناقشاع  هنادواج  ششوک  شالت و  يرادیاپ و 
، اه تفارـش  اه ، تلیـضف  مامت  هشیر  ریدغ  .تسا  یهلا  ماکحا  یگنادواج  نید و  موادت  یلـصا  تلع  ریدغ  .تسا  تلاسر  یگنادواج 
، اه ندش  راد  رب  رس  اه ، تداهش  اه ، نداد  یئادف  اه ، ندش  ادف  اهیرگراثیا ، یلصا  لماع  ریدغ  .تساه  ندیسر  لماکت  هب  و  اهـشزرا ،

اروشاع تفای ، ناماس  ریدغ  نوچ  .تسا  خیرات  ررکم  ياهاروشاع  و 
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رد ریدغ  طخ  رد  ندرـشف  ياپ  يارب  ریدغ ، تیالو و  طخ  و  بان ، مالـسا  طخ  موادت  رد  خیرات  هشیمه  نایئاروشاع  تفریذپ و  ققحت 
تلاسر درم و  یم  قشع  دوبن ، ریدـغ  رگا  .تفر  دـنهاوخ  دـنتفر و  تداهـش  لابقتـسا  هب  اه ، نامیپ  دـهع و  تیاعر  اهیرادافو ، موادـت 

.دیکشخ یم  ورف  ناسانخ  ررکم  ياه  هئطوت  رد  تیالو  نودب  تلاسر  دوب و  انعم  یب  راثیا  تداهش و  ياه  هژاولگ  دنام و  یم  مامتان 

: دومرف هک  دش  لماک  یهلا  نید  .دروخ  دنویپ  تیالو  يراج  هشیمه  ریدغ  اب  تلاسر  هک  هاگنآ 

.مکنید مکل  تلمکا  مویلا 

اب ار  نردم  ياه  حالس  همه  یمتا ، ياه  هحلسا  رصع  رد  دندناشک و  طوقس  هب  ار  اهتردق  ربا  تداهش ، قشاع  نارواب  ریدغ  زین  زورما 
، ریدـغ رد  هک  یماما  .دـنریدغ  ماما  وریپ  نانیا  هچ  .دـندرک  لـجخ  ار  گرم  دـندناسرت و  ار  سرت  دـنداد و  تسکـش  نوخ ، ناـمیا و 

تما دـش و  هدناسانـش  تعجر ، تمایق و  ات  شموصعم  نادـنزرف  وا و  تماما  تفای و  ققحت  وا  يربهر  يارب  ناناملـسم  یمومع  تعیب 
هک تسا  ریدغ  ماما  نآ  زین  هدنیآ  دیدرگ و  هنادواج  ناناملسم  يدنلبرس  تزع و  و  دروخ ، دنویپ  تیدبا  هب  تیالو  ققحت  اب  یمالـسا 

نشور يراگدرورپ  رون  اب  نیمز  دش و  دهاوخ  يزاسزاب  ریدغ ، تقیقح  لالز  هنـشت  نارظتنم  و  قشاع ، نارواب  ریدغ  دنمناوت  تسد  اب 
نیمز يزاسکاپ  هب  هدش و  رضاح  وا  باکر  رد  رظتنم  نارواب  ریدغ  ریدغ ، هلالس  زا  دیـشروخ  نیرخآ  عولط  زا  سپ  تشگ و  دهاوخ 

.درک دنهاوخ  تمه 

هک زور  نآ  دـیما  هب  دـنک  یم  ادـیپ  انعم  دریگ ، یم  رون  ریدـغ  يوترپ  رد  ام  يادرف  زورما و  تفای و  ناماس  ریدـغ  اب  ام  هتـشذگ  سپ 
هللا ءاشنا  .دیوگ  زاب  ناگمه  رب  ار  ریدغ  زار  زمر و  ریدغ ، نیتسار  دنزرف 
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یتشد دمحم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یتاقیقحت  یگنهرف  هسسؤم  مق ،

ریدغ نوماریپ   1

لاوس 1:

؟ دراد ییانعم  هچ  ریدغ 

: خساپ

.دشاب يراج  نآ  رد  هراومه  بآ  یمک  رادقم  هک  یکچوک  دور 

.دنداهن مان  ریدغ  يارحص  هب  ار  نآ  تشاد  دوجو  یکچوک  دور  هفحج )  ) کیدزن يارحص  رد  نوچ 

لاوس 2:

؟ دش فورعم  ریدغ  مان  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  مدرم  تعیب  میظع  هثداح  ارچ 

: خساپ

(1  ) یلیم رد 3  هفحج )  ) نیمزرس زا  سپ  مخ  ریدغ  نابایب 

رازه تعیب 120  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماـما  تیـالو  مـالعا  يارب  نوچ  تشاد ، دوجو  يراـج  هشیمه  دور  اـجنآ  رد  و  دراد ، رارق  هکم 
، دـش یم  هدافتـسا  کچوک  دور  نآ  زا  بآ ، دوبمک  مرگ و  ياوه  نآ  رد  و  دـندرک ، فقوت  اـجنآ  رد  زور  ود  درم ، نز و  زا  یجاـح 
اب مدرم  یمومع  تعیب  زور  نوگانوگ ، ياهرعش  اه و  هتفگ  اه و  هتشون  رد  سپ  نآ  زا  .دش  فورعم  ریدغ )  ) مان هب  گرزب  هثداح  نآ 

.دیدرگ حرطم  ریدغ  مان  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

لاوس 3:

؟ تسا هدمآ  زین  يرگید  ياهمان  اب  ایآ 

: خساپ

تسا هدش  حرطم  زین  يرگید  ياهمان  اب  اما  تسا  ریدغ  نامه  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  مدرم  یمومع  تعیب  میظع  هثداح  فورعم  مان 
: دننام

هک يزور  ای  داد ، خر  نآ  رد  یگرزب  هثداح  هک  گرزب ، زور   ) حودـلا موی  تعیب ) زور   ) هعیبلا موی  تیالو ) مالعا  زور   ) هیـال ولا  موی 
(2 ( ) .دندومن تسرد  دوخ  يارب  نابیاس  دندرک و  یم  هدافتسا  نآ  ياه  هیاس  زا  ریدغ ، يارحص  دنمونت  ناتخرد  رانک  رد  مدرم 
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لاوس 4:

؟ تفای ققحت  يزور  هچ  رد  میظع  هثداح 

: خساپ

تعیب نامرف  مخ  ریدغ  يارحـص  رد  نابرق ، دیع  زا  سپ  زور  تشه  تسرد  هجحلا ، يذ  مهدجیه  ترجه ، مهد  لاس  هبنـشجنپ ، زور 
: هک دش  رداص  یحو  هتشرف  ادخ و  فرط  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  اب  مدرم  یمومع 

غلب لوسرلا  اهیا  ای 
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(3  ) .کیلا لزنا  ام 

( وگزاب مدرم  يارب  میا  هدرک  غالبا  وت  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  تبسن  هچنآ  ربمایپ  يا  )

لاوس 5:

؟ تفرگ لکش  ریدغ  یمهم  مسارم  مادک  زا  سپ 

: خساپ

، دراد تکرش  مسارم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندینش ، نوچ  یمالسا  دالب  ناناملـسم  هک  بجاو ، جح  مسارم  زا  سپ 
ترـضح نآ  رمع  رخآ  ياهزور  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  جح  نیرخآ  نوچ  و  دـندرک ، تکرـش  هدرتسگ  يا  هنوگ  هب 

.دندیمان عادولا ) هجح   ) ار نآ  دوب 

اج هب  جح  دنام و  هنیدم  رد  لاس  هد  ترجه  زا  دـعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  ینیلک  خـیش 
: هک داتسرف  ار  هیآ  نیا  نایملاع  دنوادخ  مهد  لاس  رد  هکنآ  ات  درواین 

(4  ) .مهل عفانم  اودهشیل  قیمع  جف  لک  نم  نیتای  رماض  لک  یلع  الاجر و  كوت  ای  جحلاب  سانلا  یف  نذا  و 

! ادخ لوسر  يا  )

( دـنیآ وت  يوس  هب  رود  هار  زا  هراوس و  هدایپ و  مدرم  ات  ناوخارف  جـح  مسارم  هب  ار  همه  هد و  رد  ادـن  جـح  رفـس  يارب  مدرم  ناـیم  رد 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنهد  عالطا  مدرم  هب  دنلب  زاوآ  اب  هک  ار  نانذؤم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درک  رما  سپ 

.دور یم  جح  هب  لاس  نیا  رد 

لاوس 6:

؟ دش حرطم  ریدغ  هسامح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جح  رفس  نیرخآ  رد  ارچ 

: خساپ

ار وا  هک  دـشاب  هتـشاد  یماما  نیـشناج و  تسیاب  یم  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هدوب و  ماما  نیـشناج و  ياراد  يربمایپ  ره 
؟ تیعمج مادک  نایم  رد  اجک و  رد  اما  دریگب ، تعیب  مدرم  زا  وا  يارب  یفرعم و 

مادک رد 
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نوچ یمیظع  عامتجا  دناسر ؟ ناهج  ناناملـسم  شوگب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تماما  يارب  تعیب  هلئـسم  دوش  یم  یمیظع  عامتجا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  صخـش  روضح  تهج  هب  یمالـسا  دـالب  رـسارس  زا  ناناملـسم  همه  هک  عادولا ، هجح  مه  نآ  جـح ، رفس 

.دوب تیعقوم  نیرتهب  دندوب  هدرک  تکرش 

لاوس 7:

؟ دنک یم  یعادت  ناسنا  نهذ  رد  ار  هرطاخ  مادک  تسیچ و  عادولا  هجح 

: خساپ

جح هب  تسناوتن  مالسا  ربمایپ  رگید  اریز  .دنمان  یم  عادولا ) هجح   ) ار ترجه  مهد  لاس  جح  مسارم  رد  مالسا  یمارگ  لوسر  تکرش 
رد هجحلا  يذ  مهدجیه  زور  رد  لاس  نآ  جح  مسارم  زا  سپ  نوچ  و  دندیمان ، جح  اب  عادو  ار  ترـضح  نآ  جح  رفـس  نیرخآ  دورب ،

درک و حرطم  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مایق  ات  هعیش  موصعم  ناماما  رگید  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  تیالو  مخ ، ریدغ  يارحص 
.دنک یم  هدنز  اهلد  رد  ار  مخ  ریدغ  هثداح  عادولا ، هجح  مان  تفرگ ، تعیب  ناناملسم  مومع  زا 

لاوس 8:

؟ دیدرگن حرطم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  تعیب  جح  مسارم  رد  ینم  تافرع و  ای  هکم  رهش  رد  ارچ 

: خساپ

رد رگا  .تسا  نینچ  نآ  للع  زا  یخرب  و  دـش ، غالبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  هکم  زا  ندـش  جراـخ  زا  سپ  یهلا  ناـمرف 
بذج دوخب  ار  اهزغم  اهلد و  تشادـن و  ار  ریدـغ  زور  هبذاج  دـیاش  دـش  یم  حرطم  تقیقح  نیا  ینم  ای  تافرع  ای  هکم  رهـش  مسارم 

.دندوب مسارم  ماجنا  تدابع و  لاح  رد  همه  نوچ  درک ، یمن 

دوجو مالسلا  هیلع  ماما  اب  تعیب  يارب  يرتشیب  هنیمز  دوخ ، راید  رهـش و  يوس  هب  نایجاح  ندرک  چوک  جح و  مسارم  نایاپ  زا  سپ  اما 
.تشاد

لاوس 9:

مان اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  نیملسم  یمومع  تعیب  میظع  هثداح  رد  ارچ 
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؟ دش فورعم  ریدغ 

: خساپ

ای يرهـش  مان  اب  ار  یخیراـت  هثداـح  کـی  یهاـگ  هک  دراد ، جاور  يراذـگمان  هویـش  نیا  اـهتلم  ماـمت  رد  .تسا  یعیبط  رما  کـی  نیا 
رد بآ  رظن  زا  یجاح  رازه   120 مخ ، ریدغ  نازوس  يارحص  رد  نوچ  .دننک  یم  حرطم  یـصاخ  درف  مان  ای  یناتـسهوک ، ای  ینابایخ ،

کچوک دور  نآ  مان  اب  ینارون  هرطاخ  نآ  و  گرزب ، هثداح  نآ  دـندرک ، یم  هدافتـسا  یکچوک  دور  کـی  زا  همه  دـندوب و  تمحز 
.دش روهشم  ریدغ  يارحص  اب  ریدغ ) مانب  )

لاوس 10:

؟ تشاد يزایتما  هچ  اجنآ  تفای ؟ ناماس  میظع  هثداح  نیا  هفحج )  ) نیمزرس رد  ارچ 

: خساپ

اجنآ زا  هک  دـندوب ، هارمه  رگیدـکی  اب  هفحج )  ) نیمزرـس ات  دوخ  ياهرهـش  هب  نتفر  يارب  جـح  مسارم  زا  سپ  ناناملـسم  همه  نوچ 
.دنتفر یم  دوخ  راید  رهش و  يوس  هب  کی  ره  هدش  میسقت 

رد هنیدـم  يوس  هب  یهار  اجنآ  زا  دـنک ، یم  ادـج  مه  زا  نارگید  اب  ار  زاـجح  نیمزرـس  مدرم  هک  تسا  یهار  راـهچ  هفحج  نیمزرس 
.دراد دوجو  بونج  رد  نمی  يوس  هب  یهار  و  برغ ، رد  رصم  يوس  هب  یهار  و  قارع ، يوس  هب  یهار  و  لامش ،

هدنکارپ همه  تفرگ و  یمن  لکش  یمالسا  دالب  ناناملسم  همه  زا  یگرزب  عامتجا  رگید  تفای ، یمن  ققحت  یهلا  نامرف  رگا  نیمزرس 
همه هب  یهلا  مایپ  غالبا  تشادـن ، دوجو  فارگلت ، يربخ ، سکلت  هراوهام ، نویزیولت ، ویدار ، يراـگزور ، نآ  رد  نوچ  دـندش و  یم 

.دوب نکمم  ریغ  یمالسا  دالب  مامت  رد  ناناملسم 

.دنروآ مه  درگ  اجنآ  رد  ار  یمالسا  دالب  ناناملسم  دنتسناوت ، یم  هک  دوب  نآ  ریدغ  نیمزرس  گرزب  زایتما  سپ 

لاوس 11:

؟ دشن حرطم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  تعیب  یبهذم  مسارم  رگید  ای  هنیدم ، رهش  رد  ارچ 

: خساپ

رد رگا  هک  دوب  نآ  تلع  دیزگرب و  ار  ریدغ  يارحص  گرزب  دنوادخ 
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رد دوبن و  يربخ  یمالـسا  دالب  ناناملـسم  همه  روضح  زا  دـیدرگ ، یم  حرطم  تیالو  اـب  تعیب  یبهذـم  مسارم  رگید  اـی  هنیدـم  رهش 
تکرـش یناـهج و  جـح  مسارم  رد  هک  یتروص  رد  .دوـش  یم  روـصحم  صخـشم  ناـکم  ناـمز و  اـی  صخـشم ، ياـهزرم  هدودـحم 

.تسا یناگمه  ناناملسم 

.دریذپن تروص  مهم  نیا  هدش  دای  مسارم  رگید  ای  هنیدم  رد  تسیاب  یم  ریدغ  ندش  یناهج  يارب  سپ 

لاوس 12:

؟ دش باختنا  مهم  نیا  يارب  عادولا  هجح  ارچ 

زا يا  هقباـس  یب  عاـمتجا  و  درک ، یم  یفرعم  ار  دوـخ  نیـشناج  دـیاب  دوـب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیرخآ  رفـس  نوـچ  خـساپ :
يدابع يونعم ، تلاح  کی  رد  جح  مسارم  ماجنا  زا  سپ  ناناملـسم  همه  و  دندمآ ، یم  درگ  اجنآ  رد  یمالـسا  دالب  رگید  ناناملـسم 

عیاقو دوخ  نطو  هب  تشگزاب  زا  سپ  الومعم  جاجح  دـش و  یمن  تفای  تاعامتجا  رگید  رد  يونعم  تـالاح  نآ  هک  دـندوب ، یـصاخ 
.دننک یم  تیاکح  وگزاب و  ار  رفس  مهم 

لاوس 13:

؟ دوب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  رفس  نیا  زاغآ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ایآ 

: خساپ

س)  ) ارهز ترضح  اما  دش ، هکم  مزاع  هک  دوب  نمی  رهـش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فرط  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  ریخ ،
.دوب دهاش  ار  نآ  زا  سپ  ریدغ و  زور  تالوحت  ثداوح و  هدوب و  ربمایپ  اب  هراومه  عادولا  هجح  رفس  نایاپ  ات  زاغآ  زا 

لاوس 14:

؟ دندرک مهارف  هنوگچ  ار  ربمایپ  ینارنخس  هاگیاج  راومه  نایم  رد 

: خساپ

هب دنزاس ، هدامآ  ینارنخس  يارب  يدنلب  هاگیاج  نارتش  زاهج  زا  هدناباوخ و  ار  نارتشا  ات  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ 
.درگنب ینشور  هب  ار  وا  ناگمه  دیوگب و  نخس  هوبنا  تیعمج  نآ  يارب  دناوتب  هک  يا  هنوگ 

لاوس 15:

رد مدرم  رامش 
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؟ دوب ردقچ  میظع  عامتجا  نآ 

: خساپ

یهورگ و  رازه ، یضعب 90  و  رازه ، یضعب 100  رفن و  رازه  یخرب 124  دنا ، هدرک  تبث  فلتخم  ار  ریدغ  زور  هوبنا  تیعمج  دادـعت 
(5  ) .دنا هتشون  رفن  رازه   120

لاوس 16:

؟ تشاد ییاه  یگژیو  هچ  ریدغ  گرزب  عامتجا 

: خساپ

: دننام تشاد  یناوارف  ياهیگژیو 

.دوب یمالسا  دالب  مامت  زا  یعامتجا   1

.دندمآ مه  درگ  یصاخ  يونعم  ياه  هبذاج  اب  جح  لامعا  زا  سپ  نارضاح   2

.دوب یهلا  نامرف  اب  يونعم و  عامتجا  هزیگنا   3

.دوب ریظن  یب  ناراگزور  نآ  رد  عامتجا  نیا  یناوارف   4

لاوس 17:

؟ دروآ درگ  يرگید  ياج  رد  دوش  یم  ار  یگرزب  عامتجا  نانچ  ایآ 

: خساپ

ار تیعمج  زا  دادـعت  نآ  دنتـسناوت  یمن  اهورین  يروآ  عمج  یناوخارف و  همه  اـب  ناراـگزور  نآ  گرزب  ياـه  شترا  اریز  زگره !! هن 
.دنروآ یم  درگ  ار  رفن  رازه  ای 15  رازه  شالت 10  همه  اب  و  دندروآ ، مه  درگ 

.دوبن رادروخرب  جح  يونعم  ياه  هبذاج  زا  و  تشادن ، ار  ربمایپ  روضح  هبذاج  تاعامتجا ، رگید  و 

ریدغ گرزب  هثداح  نوماریپ   2

لاوس 18:

؟ تفای نایاپ  زاغآ و  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ینارنخس 
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نارـضاح زا  نتفرگ  فارتعا  یهلا و  شیاتـس  دـمح و  اـب  .تفرگ  رارق  ینارنخـس  دـنلب  هاـگیاج  رد  هکنآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
: دومرف درک و  زاغآ  ار  ثحب 

: دنداد خساپ  مدرم  همه  میهد ؟ یم  تداهش  هنوگچ  نم  هرابرد  امش 

.دهد وکین  شاداپ  ار  وت  ادخ  يدرک  توعد  اهیبوخ  هب  ار  ام  غالبا و  ار  ادخ  نامرف  وت  هک  میهد  یم  تداهش 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ مهسفنا نم  نینمؤملاب  سانلا  یلوا  نم  سانلا  اهیا 

! مدرم يا  )

؟ تسا رتراوازس  ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  تبسن  یسک  هچ 

: دنداد خساپ  همه  ( 

.دنرت اناد  وا  ربمایپ  ادخ و 

نوماریپ یهلا  نامرف  نیرخآ  یحو و  هتشرف  لوزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ 

اب مدرم  یموم 
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ربخ و نیا  شخپ  هب  ار  ناـگمه  تفرگ و  فارتعا  رارقا و  ناـگمه  زا  حرطم و  تماـیق ، اـت  ار  شنادـنزرف  هدزاـی  مالـسلا و  هیلع  یلع 
اب ریدغ  يارحص  رد  رـضاح  درم  نز و  همه  هک  دومرف  رداص  ار  یمومع  تعیب  نامرف  ینارنخـس ، نایاپ  رد  و  داد ، نامرف  یهلا ، نامرف 

.دندرک تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؟ درک یفرعم  تعیب  يارب  هنوگچ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لاوس 19 :

: خساپ

، دناوخ ارف  ینارنخـس  دنلب  هاگیاج  هب  ار  ترـضح  نآ  وا ، نادـنزرف  زا  رگید  ماما  هدزای  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  تیالو  غالبا  زا  سپ 
: دومرف دش و  ادیپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لغب  ریز  هک  يا  هنوگ  هب  درک  دنلب  تفرگ و  ار  وا  تسد 

(6  ) هالوم یلعف  هالوم  تنک  نمف 

( .تسوا ربهر  زین  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  مشاب ، یم  وا  ربهر  نم  ار  سک  ره  سپ  )

لاوس 20:

؟ دوب یسک  هچ  درک  تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  هک  یسک  لوا 

: خساپ

مالسلا هیلع  یلع  تسد  هک  یسک  لوا  ینارنخس ، هاگیاج  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناوخارف  و  یحو ، غالبا  زا  سپ 

.دندرک تعیب  ماما  اب  نارگید  سپس  دوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  صخش  درک ، تعیب  ترضح  نآ  ابو  تفرگ  ار 

لاوس 21:

؟ دیماجنا لوط  هب  ینامز  هچ  ات  زاغآ و  یک  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  تعیب 

: خساپ

رد تسد  هک  دوب  يرگید  هنوگ  هب  ناراگزور  نآ  رد  اما  دریگ ، یم  ماجنا  تاباختنا  صوصخم  ياه  هقرو  نتـشون  اب  يار  ذخا  زورما 
زا یـساپ  ات  نانز  و  بش ، ات  ریدـغ  زور  رهظ  زا  نادرم  تعیب  هک  .دـندرک  یم  مالـس  ربهر  ناونع  هب  وا  هب  دنتـشاذگ و  یم  ماما  تسد 

.دیماجنا لوطب  هتشذگ  بش 

: دنک یم  لقن  هنوگ  نیا  یمق  سابع  خیش  موحرم 

یلص لوسر  ترضح 
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ترـضح نآ  نذؤم  درک و  زامن  تعکر  ود  سپ  اـمرگ ، تدـش  رد  دوب  لاوز  کـیدزن  تقو ، نآ  دـمآ و  دورف  ربنم  زا  هلآ  هیلع و  هللا 
.دندروآ اج  هب  ترضح  نآ  اب  ار  رهظ  زامن  مدرم  تفگ و  ناذا 

اپ رب  ترـضح  نآ  همیخ  ربارب  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  يارب  يا  همیخ  درک  رما  دومرف و  تعجارم  دوـخ  همیخ  هب  سپ 
.تسشن همیخ  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  دندرک و 

: دنیوگب هتفر و  ترضح  نآ  تمدخ  هب  جوف  جوف  ناناملسم  ات  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  سپ 

.دندرک نینچ  نادرم  سپ  نینمؤملاریما ) ای  کیلع  مالسا  )

(7  ) .دننک تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  دنورب و  دندوب  هراومه  هک  ناناملسم  نانز  ترضح و  نآ  نارسمه  ات  دومرف  رما  هاگنآ 

لاوس 22:

؟ دش یم  هچ  تفرگ  یمن  ماجنا  ماما  اب  تعیب  زور  نآ  رد  رگا 

ریغ یگرزب  عامتجا  ناـنچ  ندروآ  درگ  رگید  تشگ و  یم  برطـضم  نادرگرـس و  ربهر ، نودـب  یمالـسا  تما  و  دـش ، یمن  لـماک 
ربمایپ يارب  هنوگ  نیا  ار  یهلا  یحو  هنوگ  رادـشه  لیئربج  هک  دـنام  یم  ماـمت  اـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلاـسر  دوب و  نکمم 

: دناوخ هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

( يا هدربن  نایاپ  هب  ار  دوخ  تلاسر  يریگن  تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  زورما  رگا   ) هتلاسر تغلب  امف  لعفت  مل  نا  (و 

؟ یسک هچ  روتسد  هب  درک ؟ تعیب  مه  ربمایپ  ایآ  لاوس 23 :

: خساپ

موادت تماما  نودب  ناربمایپ  تلاسر  اریز  دـندرک ، تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ و  نامرف  اب  مدرم 
.تفای دهاوخن 

لاوس 24:

؟ دندرک تعیب  مه  نانز  ایآ 

: خساپ

، هایس دیفس و  زا  هعماج ، راشقا  همه  هک  تسا  نآ  ندوب  یناگمه  ندوب  یمومع  ریدغ ، يابیز  ياه  هولج  زا  یکی 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 822 

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع نینمؤملاریما  اب  دنتـشاد و  شقن  گرزب  زور  نآ  رد  همه  همه و  درم ، نز  زا  و  راصنا ، رجاـهم و  زا  تسدـیهت ، راد و  هیامرـس  زا 
؟ دندرک تعیب  مالسلا 

دـنراد و ار  شیوخ  تشونرـس  رد  تکرـش  قح  .دـنراد  باختنا  قح  مالـسا  هاگدـید  زا  مه  ناـنز  هک  دـندرک  تعیب  مه  ناـنز  يرآ 
.دندازآ

لاوس 25:

؟ دندرک تعیب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  هنوگچ  نانز  نادرم و 

: خساپ

: دنتفگ یم  هتشاذگ  ترضح  نآ  تسد  رد  تسد  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تمدخ  نادرم 

( نینمؤملاریما ای  کیلع  مالسلا  )

ترـضح نآ  لـباقم  یبآ  تشط  تسـشن ، رب  همیخ  يولج  رد  ماـما  دیـسر ، ناـنز  هب  تبون  یتـقو  نادرم  یمومع  تعیب  ناـیاپ  زا  سپ 
: دنتفگ یم  هدز  بآ  رب  یتسد  دندمآ  یم  ولج  ناملسم  نانز  هاگنآ  درب ، ورف  تشط  بآ  رد  كرابم  تسد  ماما  دنداهن و 

( مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ای  کیلع  مالسلا  )

لاوس 26:

؟ دنتفگ یم  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  باطخ  نادرم  نانز و  تعیب ، ماگنه  هب 

: خساپ

: دنتفگ یم  دنداد و  یم  مالس  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  مان  اب  نادرم  نانز و 

: دنتفگ مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  باطخ  هدمآ  ولج  نامثع  رمع و  رکبابا و  دننام  یخرب  ع و   ) نینمؤملاریما ای  کیلع  مالسلا  )

.هنموم نموم و  لک  یلوم  يالوم و  تحبصا  دقل  نسحل  ابا  ای  کل  خب  خب 

! نسح ردپ  يا  وت  رب  دورد  وت ، رب  دورد  )

(8 ( ) .دشاب یم  ناناملسم  نز  درم و  ره  ماما  نم و  ماما  نونکا  مه  زا 

ریدغ هناتسآ  رد   3
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لاوس 27:

؟ تساوخ هچ  ربمایپ  زا  و  دروآ ، ار  یتایآ  هچ  یحو  هتشرف  ریدغ  زور 

نآ نادـنزرف  زا  رگید  ماما  هدزای  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  يارب  ریدـغ  زور  رد   ) هک تساوخ  ربمایپ  زا  دروآ ، ار  هدـئام  هروس  هیآ 67 
: هک داد  رادشه  و  .دریگب ) تعیب  مدرم  مومع  زا  ترضح ،

ار رگید  ماما  هدزای  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  تیالو  زورما  رگا 
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.يا هتشاذگ  صقان  ار  دوخ  تلاسر  يریگن ، تعیب  نانآ  يارب  ینکن و  مالعا 

؟ دراد فاعم  ار  وا  هک  تساوخ  لیئربج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ارچ  لاوس 28 :

: خساپ

یم و  دوب ، ربخاب  نانآ  یماظن  یسایس ، ياه  هئطوت  زا  و  تشاد ، عالطا  فلاخم  ياه  هورگ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ 
اب رگید  یخرب  دـندرک و  ءاضما  یماظن  یـسایس  نامیپ  یخرب  هعماـج  یـسایس  تردـق  تموکح و  نتفرگ  تسد  هب  يارب  هک  تسناد 

: دومرف دوخ  هک  دریگ  تسد  هب  ار  تردق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  سپ  ات  هدش  دنگوس  مه  رگیدکی 

و نیقفانملا ، هرثک  و  نیقتملا ، هلقب  یملعل  سانلا  اهیا  مکیلا ، کـلذ  غیلبت  نع  مالـسلا  یل  یفعتـسی  نا  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  تلاـس  و 
(9  ) مالسالاب نیئزهتسملا  لیح  و  نیمثالا ، لاغدا 

مناد یم  مدرم  يا  اریز  درادب ، فاعم  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  مالعا  زا  ارم  ات  مدرک ، تساوخ  رد  داب ) وا  رب  ادخ  دورد   ) لیئربج زا  )
ءازهتسا دروم  ار  مالـسا  هک  یناراک  گنرین  و  بیرف ، رپ  یناراکهنگ  و  تسا ، ناوارف  ناقفانم  رامـش  و  كدنا ، ناراکزیهرپ  دادعت  هک 

.دنراد دوجو  دنهد  یم  رارق 

لاوس 29:

؟ درک حرطم  ار  دیدهت  مادک  یحو  هتشرف  ریدغ  زور  رد 

: خساپ

: هک درک  دیدهت  دور ، یم  داب  رب  تلاسر  دروآ  هر  دروآ و  یمن  ماود  يربهر ، تماما و  نودب  تلاسر  توبن و  نوچ 

(10 (. ) هتلاسر تغلب  امف  لعفت  مل  نا  (و 

هتشاذگ صقان  ار  دوخ  تلاسر  يریگن ، تعیب  ترضح  نآ  نادنزرف  زا  رگید  ناماما  هدزای  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  يارب  زورما  رگا  )
(. يا

لاوس 30:

؟ داد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  يا  هدعو  هچ  یحو  هتشرف  ریدغ  زور  رد 

دیسرت یم  دوب و  ربخ  اب  نافلاخم  يزوت  هنیک  قمع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  : 
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تلاسر و  یهلا ، نامرف  تمرح  و  دنربب ، ریـشمش  هب  تسد  و  دننزب ، شروش  هب  تسد  یمومع  تعیب  نامرف  تیالو و  مالعا  زا  سپ  هک 
: دومرف هک  داد  تینما  تمالس و  ظفح  يزوریپ و  هدعو  ربمایپ  هب  ادخ  فرط  زا  لیئربج  ور  نیا  زا  .دوش  هتسکش  مه  رد 

( دنک یم  ظفح  مدرم  زا  ار  وت  ادخ  ( ) سانلا نم  کمصعی  هللاو  )

؟ دیسرت یم  هچ  زا  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  دنسرت  یمن  ناربمایپ  رگا  لاوس 31 :

: خساپ

هب تسد  یمومع  تعیب  مـالعا  ربارب  تیـالو  ناـفلاخم  هک  دیـسرت  یم  .دیـسرت  یمن  دوـخ  ناـج  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
دننزب شروش 

مه رد  ار  تلاسر  یحو و  تمرح  دنربب و  ریشمش  هب  تسد  زوت  هنیک  نافلاخم  هک  دیسرت  یم  .دوش  راد  هشدخ  یمالسا  تما  تدحو 
.دنامب مامت  ان  تلاسر  هدش و  یمومع  تعیب  عنام  نافلاخم  هک  دیسرت  یم  .دننکشب 

لاوس 32:

؟ تساوخ هچ  مدرم  زا  مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

اب سپـس  دـننک و  فارتعا  و  دـندروآ ، نامیا  وا  نادـنزرف  زا  رگید  ماما  هدزای  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  تماما  هب  ات  تساوخ  مدرم  زا 
ات دنناسرب  دوخ  نادنواشیوخ  نادنزرف و  هب  دوخ  راید  رهش و  رد  ار  میظع  هثداح  نآ  مایپ  هاگنآ  دننک و  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

: دومرف دوشن  شومارف  ریدغ 

! سانلا رشاعم 

دحا لک  یلع  بئاغ و  رـضاح و  لک  یلع  هجح  هغیلبتب ، ترما  اـم  تغلب  دـق  و  هماـیقلا ، موی  یلا  یبقع  یف  هثاراو  هماـما و  اـهعدا  ینا 
همایقلا موی  دلولا  دلاولا  و  بئاغلا ، رضاحلا  غبیلف  دلوی ، ملوا  ادلو  دهشی ، ملوا  دهش  نمم 

ما هدوب  نآ  غالبا  رومام  هک  مراذگ  یم  یقاب  امش  نایم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  نم  ، 
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.دنتسین تیعمج  نیا  رد  هک  نانآ  دنتسه و  اب  زورما  هک  اهنآ  هب  .تسا  بئاغ  رضاح و  ره  رب  يراکشآ  تجح  هک  ما ، هدناسر  امـش  هب 
.دش دنهاوخ  دلوتم  هدنیآ  رد  ای  دندش  دلوتم  ردام  زا  نونکا  مه  هک  نانآ 

هک تسا  بجاو  ناردپ  رب  و  دنناسرب ، دنرادن  روضح  هک  نارگید  هب  ار  یهلا  رما  هک  تسا  بجاو  ریدغ ، هنحص  رد  نارـضاح  رب  سپ 
( .دنسانشب تمایق  ات  دوخ  نادنزرف  هب  ار  ریدغ  هسامح 

؟ دوب حرطم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  تعیب  ریدغ  زور  ات  ایآ  لاوس 33 :

: خساپ

( فیرشلا جرف  یلاعت  هللا  لجع   ) دمحم لآ  مئاق  ترضح  ات  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناماما  همه  اب  تعیب  ریخ ،
عمج رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  نوچ  سپـس  دـندرک و  فارتعا  ناـماما  همه  تماـما  هب  ادـخ  روتـسد  اـب  نارـضاح  عمج  .دـش  حرطم 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دندرک  تعیب  ترضح  نآ  اب  تشاد  روضح  نارضاح ،

! سانلا رشاعم 

یلعل تدـقع  امب  رارق  الا  مکتنـسلا  نم  ذـخا  نا  لـجوزع  هللا  ینرما  دـق  دـحاو  تقو  یف  دـحاو ، فکب  ینوقفاـصت  نا  نم  رثکا  مکنا 
.هنم ینم و  همئالا  نم  هدعب  ءاج  نمل  نینمؤملاریما و 

! اهناسنا تیعمج  يا  )

امـش زا  هک  مدش  هداد  ادخ  فرط  زا  سپ  دینک  تعیب  ارحـص  نیا  رد  نم  اب  دوخ  تسد  اب  دناوتب  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  امـش  تیعمج 
.دنتسه یلع  نم و  نادنزرف  هک  وا  زا  سپ  ناماما  تماما  مالسلا و  هیلع  یلع  تیالو  هب  تبسن  مریگب  رارقا 

لاوس 34:

؟ دش حرطم  ریدغ  زور  رد  هنوگچ  يربهر ، تماما و  عماج  حرط 

زا هاگنآ  دندرک ، تعیب  ترضح  نآ  اب  اهنت  مدرم  حرطم و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیالو  اهنت  ریدغ  زور  رد  هک  دننک  یم  رکف  یخرب 
رگید تماما 
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هللا یلص  ادخ  لوسر  زا  سپ  تماما  عماج  حرط  ریدغ  زور  رد  هکلب  .دنا  هدش  تلفغ  راچد  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناماما  رگید  تماما 
هک .دوب  حرطم  تمایق ، ات  تعجر  نارود  و  تداهـش ، روهظ و  زا  سپ  نارود  و  جع )  ) يدـهم ترـضح  تیالو  روهظ و  ات  هلآ  هیلع و 

دنتشاد هدهع  رب  ار  مدرم  يربهر  هدرک و  رپ  يدعب  ربمایپ  تثعب  ات  ار  يربمایپ  تافو  نایم  هلصاف  هتـشذگ  ناربمایپ  نانیـشناج  ناماما و 
.دشابن یلاخ  ادخ  تجح  زا  نیمز  دنشابن و  ربهر  نودب  یطیارش  چیه  رد  اهناسنا  ات 

رپ ار  ترخآ ، یئاپ  رب  تمایق و  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  تافو  زا  ینامز ، هلـصاف  زین  مالـسلا  هیلع  هعیـش  موصعم  ناـماما 
.دنراد هدهع  رب  ار  ار  یمالسا  تما  يربهر  هدرک ،

؟ تشاد ياهتساوخرد  هچ  زور  نآ  گرزب  عامتجا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  لاوس 35 :

: خساپ

.دننک فارتعا  ماما  هدزاود  تماما  هب  ات  تساوخ  ناگمه  زا   1

.دننک تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  ات  تساوخ  ناگمه  زا   2

: دومرف هک  دننکن  یچیپرس  مالسلا  هیلع  یلع  نامرف  زا  ات  تساوخ  ناگمه  زا   3

! سانلا رشاعم 

دحا لک  یلع  و  بئاغ ، رـضاح و  لک  یلع  هجح  هغیلبتب ، ترما  ام  تغلب  دـق  و  همایقلا ، موی  یلا  یبقع  یف  هثارو  و  هماـما ، اـهعدا  ینا 
.همایقلا موی  یلا  دلولا  دلاولا  و  بئاغلا ، رضاحلا  غلبیلف  دلوی  ملوا  دلو  دهشی ، ملوا  دهش  نمم 

امش هب  مدوب  رومام  تیالو  غالبا  هب  تبـسن  هچنآ  هب  نم  مراذگ و  یم  یقاب  امـش  نایم  رد  تمایق  زور  ات  ار  وا  نادنزرف  یلع و  تماما 
هدش دلوتم  نونک  ات  هک  سک  ره  رب  و  يدهاش ، ریغ  دهاش و  ره  رب  و  یبئاغ ، رضاح و  ناسنا  ره  رب  هک  مدناسر 
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.تسا هدش  مامت  تجح  هدشن  ای 

.دنیامن وگزاب  ار  شنادنزرف  یلع و  تماما  هلئسم  تمایق  زور  ات  نادنزرف  هب  ناردپ  و  نابئاغ ، هب  نارضاح  دیاب  سپ 

لاوس 36:

؟ دوب هچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نابز  زا  ریدغ  نارضاح  میظع  تیلوئسم 

: خساپ

: دومرف حرطم  هنوگ  نیا  ار  ریدغ  نارضاح  گرزب  تیلوئسم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

.دننامب رادافو  تعیب  زا  سپ   1

.دشاب نمشد  شنانمشد  اب  تسود و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ناتسود  اب   2

.دننک غالبا  دنتشادن  روضح  هک  نانآ  هب  ار  ریدغ  زور  هثداح   3

.دننک لقتنم  هدنیآ  ياه  لسن  هب  نابز ، هب  نابز  ار  ریدغ  زور  هثداح   4

لاوس 37:

؟ داد رادشه  یناسک  هچ  هب  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: خساپ

هسامح دنوش و  نابلط  تردق  میلـست  ادابم  هک  داد  رادشه  ریدغ  زور  رد  رـضاح  ناناملـسم  همه  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
: دومرف دننک و  شومارف  ار  ریدغ 

! سانلا رشاعم 

.نورصنی همیقلا ال  موی  رانلا و  یلا  نوعدی  همئا  يدعب  نم  نوکیس  هنا 

! سانلا رشاعم 

مهنم نائیرب  انا  یلاعت و  هللا  نا 

! سانلا رشاعم 
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رظنیلف هفیحصلا ، باحـصا  مهناالا  نیربکتملا ، يوثم  سبل  و  رانلا ، نم  لفـسالا  كردلا  یف  مهعابتا ، و  مهعایـشا ، مهراصنا و  مهنا و 
!! هفیحصلا یف  مکدحا 

.هفیحصلا رما  مهنم  همذ  رشالا  سانلا  یلع  بهذف 

يا تشاد ، دـنهاوخن  يروای  تماـیق  زور  رد  دـنناشک و  یم  منهج  شتآ  يوس  هب  ار  مدرم  هک  دـمآ  دـنهاوخ  يدـساف  ناربهر  نم  زا 
! مدرم

! اهناسنا تیعمج  يا  میرازیب  نانآ  زا  نم  و  ادخ ، انامه 

ناربکتم يارب  یهاگیاج  دب  هچ  و  دنراد ، رارق  شتآ  هاگیاج  نیرت  نیئاپ  رد  ناشنارای  ناوریپ و  نایفارطا و  دـساف و  ناربهر  نآ  انامه 
.تسا

: دیشاب هاگآ 

.دنشاب یم  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  نافلاخم  رد  يا  همان  هفیحص و   ) يراموط ناگدنروآ  دیدپ  نانآ 

همه رب  سپ 
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ندرک و تفلاخم  زا  ار  همه  دـندرک و  تلفغ  هفیحـص  زا  یکدـنا  زج  مدرم  رثکا  دـیرگنب ، نیگنن  راموط  نآ  رد  هک  تسا  مزال  اـمش 
.داد رادشه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  نامرف  زا  یچیپرس 

لاوس 38:

؟ درک تنعل  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ار  یناسک  هچ 

: خساپ

: درک تنعل  ریدغ  زور  رد  ریز  دارفا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ 

.دننک راکنا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تماما  هک  یناسک   1

.دننک بصغ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تماما  هک  یناسک   2

( .هقح دحج  نم  یلع  بضغا  و  هرکنا ، نم  نعلا  (و 

ریدغ تیالو و  نوماریپ   4

لاوس 39:

؟ دنک نییعت  دیاب  ادخ  ار  یمالسا  تما  ماما  ارچ 

تسا يدوجوم  ناسنا  .تسین  نکمم  اهناسنا  يارب  اهیگژیو ، نآ  یئاسانـش  و  لماک ، ناسنا  تخانـش  هک  دراد  ییاه  یگژیو  طیارش و 
دیاب دـنزجاع  لماک  ربهر  تخانـش  باختنا و  رد  اهناسنا  هک  لاح  درادـن ، ناـکما  مدرم  يارب  اـهناسنا  نورد  زار  فشک  و  هتخانـشان ،

: هک دیامرف  یفرعم  ار  لماک  ناربهر  هدمآ و  اهناسنا  کمک  هب  رشب  قلاخ  دنوادخ 

( .هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  )

ور نیا  زا  .دهد ) رارق  اجک  رد  ار  دوخ  تلاسر  هک  تسا  رت  هاگآ  ادخ  )

.داد نامرف  ترضح ، نآ  اب  یناگمه  تعیب  هب  ریدغ  زور  رد  دیزگرب و  دنوادخ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

؟ دراد یشقن  هچ  مدرم  تعیب  سپ  دنک ، یم  باختنا  ادخ  ار  ماما  رگا  لاوس 40 :

یم یفرعم  زین  ار  قح  ماما  .داد  ناشن  ار  تواقـش  تداعـس و  هار  درک و  یفرعم  ار  اهیدـب  اـهیبوخ و  هک  هنوگناـمه  دـنک  یم  تیادـه 
هارمگ دننک و  تفلاخم  ای  دنـسرب و  تداعـس  هب  دـننک و  باختنا  ار  قح  ماما  دـنناوت  یم  دـندازآ ، ربهر  باختنا  رد  اهناسنا  اما  .دـنک 

رگید هورگ  راگتسر و  یهورگ  یهلا  ياهدومنهر  رگید  رد  هک  هنوگنآ  .دنوش 
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.دنتشگ فرحنم 

ترضح نآ  يربهر  تیالو و  رب  یهورگ  دندرک و  بصغ  راکنا و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تماما  یهورگ  زین  ریدغ  هثداح  زا  سپ 
.دندیرخ ناج  هب  ار  اه  هجنکش  عاونا  و  دندنام ، رادافو 

.درادن ناسنا  رایتخا  اب  يداضت  یحو  مالعا  سپ 

؟ دراد ییاه  دروآ  هر  هچ  مدرم  تعیب  لاوس 41 :

: خساپ

يزاسکاپ يارب  ار  مدرم  و  دهد ، نامرف  اهیبوخ  هب  دشاب  هتـشاد  یهن  رما و  دنک ، یگدنز  مدرم  نایم  رد  دیاب  هعماج  ربهر  ماما و  نوچ 
.دشاب هتشاد  یئارجا  هناوتشپ  ات  دننک  تعیب  وا  اب  هتشاد و  لوبق  ار  وا  مدرم  دیاب  دنک ، جیسب  اهیدیلپ  زا  هعماج  اهلد و  هیفصت  و 

نامرف و دـنهد ، رارق  اوزنا  رد  ار  وا  ای  دـننکن  تیاعر  ار  قح  ماما  تاروتـسد  دـنوش و  فرحنم  قح  زا  ینوگاـنوگ  لـلع  هب  مدرم  رگا 
.تشاد دنهاوخن  یشقن  اهنآ  يارب  وا  يربهر  تماما و  لمع  رد  دنام و  یم  نیمز  رب  ماما  تاروتسد 

لاوس 42:

؟ دش مالعا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  ریدغ  زور  رد  اهنت  ایآ 

نب هدـیرب  .دـیدرگ  حرطم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  طسوت  اهراب  اهراب و  ریدـغ  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  تیالو  مـال 
: دیوگ یم  یملسا  بیضخ 

: هک ریبز ) هحلط و  رمع ، رکبوبا ، هلمج  زا  میدوب  رفن  تفه  ام   ) دومرف رما  نم  هب  یعمج و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور 

هللا لوسر  هکنآ  اب  میدرک ، مالـس  نینمؤملاریما ، ای  ظفل  هب  وا  هب  اـم  دـینک ) مالـس  یلع  هب  ( ) 11 ( ) .نینمؤملا هرم  اب  یلع  یلع  وملـس  )
موصعم ناماما  و  وا ، دنزرف  هدزای  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  تماما  زا  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دوب  ام  رانک  رد  هدـنز و 

تماما يارب  ریدغ  زور  رد  تفگ ، نخس  مالسلا  هیلع 
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: دومرف هک  دش  هتفرگ  تعیب  مالسلا  هیلع  موصعم  ناماما  رگید  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما 

مه نیذلا  هدعب  نم  ءایصوالا  و  نینمؤملاریما ، یلع  یف  لجوزع  هللا  نع  هب  تئج  ام  لوبقب  مکل  هقفصلا  مکنم و  هعیبلا  ذخا  نا  ترماف 
.یضقی ردقی و  يذلا  هللا  یقلی  موی  یلا  يدهملا  مهیف  هماما  هنم  ینم و 

وا زا  سپ  ناماما  يارب  و  مریگب ، تعیب  امـش  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلع  يارب  هک  مرومأم  گرزب  زیزع و  يادخ  فرط  زا  سپ 
تواضق قح  هب  هک  تمایق  زور  ات  تسا  جع )  ) يدـهم نانآ  مئاق  و  دنـشاب ، یم  یلع  زت  نم و  زا  ناگمه  هک  یناماما  .دـینک  تعیب  زین 

.دش دنهاوخ 

؟ تفرگ لکش  یتیعقاو  ریدغ  زور  رد  سپ  دش ، غالبا  مالعا و  مالسلا  هیلع  موصعم  ناماما  تیالو  هتشذگ  رد  رگا  لاوس 43 :

: خساپ

تماما هب  همه  دـندرک و  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومنهر  اـب  ناناملـسم  همه  ریدـغ  زور  رد 
.دنتفریذپ تمایق  تعجر و  ات  ار  نانآ  تماما  دندرک و  رارقا  فارتعا و  هللا ) لجع   ) مئاق ترضح  ات  مالسلا  هیلع  موصعم  ناماما  رگید 

لاوس 44:

؟ ددرگ یم  تباث  یسارکومد  يدازآ و  لوصا  زا  لصا  مادک  مدرم  یمومع  تعیب  اب 

: خساپ

یمالسا تموکح  رد  مدرم  يدازآ  لصا  شیوخ  تشونرس  رد  مدرم  تکرش  لصا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  و  دیزگرب ، ادخ  ار  قح  ماما  هکنیا  اب  تسا  یمالـسا  تموکح  رد  يدازآ  هولج  نیرتابیز  ریدغ  هثداح 
.دومرف یفرعم  ار  وا 

.تسا هدش  هداد  مدرم  هب  تعیب  قح 

لاوس 45:

؟ تسا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  تعیب  زور  اهنت  ریدغ  زور  رد  ایآ 

: خساپ

.تسا مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هدزاود  اب  تعیب  زور  ریدغ  زور  هکلب  ریخ 

.تسا نایعیش  ماما  هدزاود  تماما  هب  رارقا  فارتعا و  ریدغ  زور 
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ماما هدزای  نینمؤملاریما و 
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: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا  ترضح  نآ  نادنزرف  زا  رگید 

! سانلا رشاعم 

نم هللا  کلهی  هیقاب  هبیط  هملک  هرخالاو  ایندلا  یف  مهنم  همئالاو  نیـسحلاو  نسحلاو  نینمؤملاریما ، ایلع  اوعی  اب  ینوعی و  اب  هللا و  اوعیابف 
امیظع ارجا  هیتویسف  هللا  هیلع  دهاع  امب  یفوا  نم  هسفن و  یلع  ثکتی  امناف  ثکن  نمف  .یف  نم و  محری  ردغ و 

! اهناسنا تیعمج  يا 

ادخ دنتـسه ، هنادواج  هبیط  هملک  هک  نانآ ، زا  سپ  ناماما  نیـسح و  نسح و  و  نانمؤم ، ریما  یلع  اب  دـینک  تعیب  و  دیـشاب ، راگزیهرپ 
نایز رب  سپ  دنکـش ، نامیپ  هک  یـسک  دنک و  دهع  هب  يافو  هک  یـسک  درگن  یم  ار  ادـخ  تمحر  و  دـنک ، یم  كاله  ار  زاب  گنرین 

.تسا هدرک  لمع  دوخ 

لاوس 46:

؟ تسا صقان  ربمایپ  تلاسر  ارچ  دشابن  تماما  رگا 

: خساپ

.تسا دنمزاین  لصا  ود  هب  ندنام  هنادواج  موادت و  يارب  يزیچ  ره 

شیادیپ للع  لصا   1

.تظافح يرادیاپ و  للع  لصا  2 و 

نوچ دنکن ، ظفح  ار  نآ  دناسرن ، هوبنا  دیلوت  هب  دنکن  حرطم  ار  عارتخا  نآ  یـسک  رگید  و  دورب ، دـناسرب و  تبث  هب  ار  یعارتخا  لصا 
رد .دوش  یم  دوبان  دور ، یم  دای  زا  دوش ، یم  شومارف  عارتخا  نآ  دشن  گنهامه  عارتخا  شیادیپ و  لصا  اب  يرادـیاپ  موادـت و  لصا 

تسا يراج  تیعقاو  نیا  زین  يداصتقا ، حرط  کی  باتک ، کی  نامتخاس  کی  يرادهگن  ظفح و 

: میدنمزاین لصا  ود  هب  زین  یتدیقع  يرکف و  لئاسم  رد 

.هدنروآ دیدپ  و  هثدحم ) تلع   ) شیادیپ لصا   1

هدنرادهگن و  هیقبم ) تلع   ) تظافح يرادیاپ و  لصا  2 و 

تلع دورب و  اـیند  زا  ینارود  زا  سپ  و  دروآ ، دـیدپ  اـه  شـالت  اـه و  تمحز  عاوـنا  اـب  ار  تلود  تـلم و  و  دـنک ، یفرعم  ار  بـتکم 
هار هک  دشابن  یتظافح  يرادیاپ و 
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كدـنا زا  سپ  دوش و  یم  جارات  تلاسر  دروآ  هر  .دـناهرب  ینوگرگد  فیرحت و  عاونا  زا  ار  وا  بتکم  و  دـهد ، موادـت  ار  وا  مسر  و 
.دنام دهاوخن  یقاب  نآ  زا  يرثا  ینامز 

.تسا مامت  ان  تماما  تیالو و  نودب  تلاسر  سپ 

ریدغ زا  سپ  ثداوح   5

لاوس 47:

؟ دندیسر تسب  نب  هب  طخ و  رخآ  هب  ریدغ  زور  رد  تیالو  نافلاخم  ارچ 

: هک دندوب  دقتعم  دنتسب  یماظن  یسایس ، نامیپ  رگدکی  اب  هک  یسایس  نافلاخم 

.دنسرب دوخ  یسایس  فادها  هب  دنناوت  یمن  اهنآ  تسا  هدنز  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ات 

رد ای  هنیدـم  ربنم  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـت  دنتـشاد  هگن  ربماـیپ  زا  سپ  نارود  يارب  ار  اـه  هشقن  اـه و  حرط  ماـمت  سپ 
يارب داد ، یم  دومنهر  تفگ و  یم  نخس  شنادنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  تماما  زا  یلومعم ، تاعامتجا  رد  ای  نابایخ ، هچوک و 

.دوب لمحت  لباق  يدودح  ات  اما  دوب  راوگان  مه  نافلاخم 

عامتجا نآ  زا  هدـش و  يربهر  ققحت  هلحرم  نیرت  ییاه  دراو ن  يدربراـک  رظن  زا  دومنهر ، رکذـت و  اـهلاس  لاـبند  هب  مخ  ریدـغ  زور 
تـسد هب  یگنهرف  هرـصاحم  مجاـهت و  اـب  ناوـت  یم  ار  تاـیاور  ثیداـحا و  اریز  .تفرگ  تعیب  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـما  يارب  مـیظع 

؟ دودز اه  هرطاخ  زا  یماظن  راشف  نودب  دوش  یم  هنوگچ  ار  هتشگزاب  مرح  زا  نایجاح  درم  نز و  رازه  تعیب 120  اما  درپس ، یشومارف 
.دندیدن دوخ  یئاوسر  یماظن و  تکرح  زج  يا  هراچ  هک  دوب  اجنیا  تسش ؟ اهلد  اه و  نهذ  زا  درک ؟ كاپ  اه  همانگنهرف  زا 

؟ دوب یسک  هچ  درک  تفلاخم  اراکشآ  هک  یسک  لوا  لاوس 48 :

: خساپ

هب ادخ  لوسر  اب  دنک و  تفلاخم  اراکشآ  ات  درک  تئرج  نافلاخم  رگید  کیرحت  اب  هک  .دوب  يرهف  نامعن  نب  ثراح  مان  هب  یـصخش 
هلداجم
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.دزادرپ

لاوس 49:

؟ دندز تفلاخم  هئطوت و  هب  تسد  یمومع  تعیب  زا  سپ  يدارفا  هچ 

: خساپ

تماما هک  نانآ  ( 12  ) .دندروآ موجه  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هناخ  هب  زور  زا 75  سپ  هک  نانآ  .دنتخیر  ار  ربمایپ  رورت  هشقن  هک  نانآ 
.دندرک بصغ  مالسلا  هیلع  تیب  لها  زا  ار 

لاوس 50:

؟ دنامن یقاب  یسک  يارب  يرذع  ریدغ ، زا  سپ  ارچ 

: خساپ

.ادخ لوسر  مالعا  مه  دوب  هتشرف  غالبا  مه  اریز 

ناماما اب  ناناملسم  یمومع  تعیب  ماجنارس  مالسلا و  هیلع  یلع  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يراکـشآ  تعیب  مه  دوب و  یهلا  باختنا 
.مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  ات  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  مالسلا  هیلع  موصعم 

یقاب ریدغ  راکنا  يارب  يرذع  رگید  ایآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  اب  هارمه  یمالسا  دالب  ناناملسم  مامت  یملع  تعیب  ینابز و 
!! زگره دنام ؟ دهاوخ 

: دومرف هک  درک  یم  حرطم  ار  تقیقح  نیا  اهراب  س )  ) ارهز ترضح  هک 

هیلع یلع  تیـالو  هک   ) مخ ریدـغ  هثداـح  زا  سپ  گرزب  دـنوادخ  ( ) 13  ) .رذـع هجح و ال  نم  مخ  ریدـغ  دـعب  دـح  هللا ال  لعج  اـمف 
( تسا هتشاذگن  یقاب  يا  هناهب  رذع و  سکچیه  يارب  دیدرگ ) مالعا  مالسلا 

لاوس 51:

؟ تفگ هچ  ربمایپ  هب  دش  باذع  هک  ریدغ  فلاخم  نیلوا 

: تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  باطخ  راکشآ  تفلاخم  زا  سپ  يرهف  نامعن  نب  ثراح  : 

! دمحم يا  )
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يدرک توعد  مالـسا  هب  ار  ام  میتفگ ، هللا » لوسر  دمحم  هللاالا و  هلاال  ، » يدرک حرطم  ار  دوخ  توبن  متفریذپ ، يدناوخ  ادخ  هب  ار  ام 
لاح میدرک ، تعاطا  يدرک  شرافس  داهج  جح و  هزور و  تاکز و  هب  میدناوخ ، دیناوخب  تقو  جنپ  رد  زامن  یتفگ ، میدرک ، تباجا 

هدارا اب  ای  تسادخ  فرط  زا  مکح  نیا  میناد  یمن  هک  یتخاس  ام  ریما  ار  دوخ  يومع  رسپ 
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(14 ( )؟ تسا هدش  ادیپ  امش  یصخش 

.تسوا فرط  زا  روتسد  نیا  تسین ، يراگدرورپ  وا  زج  هک  ادخ  هب  دنگوس  داد  خساپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ دش باذع  هنوگچ  ریدغ  فلاخم  نیلوا  لاوس 52 :

: خساپ

.دهد رفیک  ار  وا  ات  درادن  دوجو  یتردق  هک  تشادنپ  یم  هک  دوب  رورغم  ردقنآ  درک و  باذع  ياضاقت  دوخ  يرهف  نامعن  نب  ثراح 
ادـخ روتـسد  هب  یمومع  تعیب  نامرف  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  مـالعا  دومرف  وا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یتقو 

.میتشادن نآ  يارجا  غالبا و  زج  يا  هفیظو  نم  تفرگ و  ماجنا 

: تفگ درک و  دنلب  نامسآ  هب  رس  هدش  كانمشخ  باوج ، نیا  ندینش  زا  سپ  نامعن 

ارم دیآ و  دورف  نم  رب  ینامسآ  زا  یگنس  تسوت ، رما  هب  و  تسا ، وت  فرط  زا  دیوگ  یم  یلع  هرابرد  دمحم  هک  ار  هچنآ  رگا  ایادخ  )
هک دناسر  تکاله  هب  ار  وا  دمآ و  دورف  وا  رب  یگنس  نامسآ  زا  هک  دوب  هدیسرن  نایاپ  هب  نامعن  نب  ثراح  نانخس  زونه  دنک ) باذع 

.دش لزان  جارعم  هروس  تایآ 1 و 2 

؟ دراد صاصتخا  ریدغ  فلاخم  رفیک  هب  نآرق  هیآ  مادک  لاوس 53 :

: خساپ

جراعم هروس  هیآ 1 و 2 

(15  ) .عفاد هل  سیل  نیرفاکلل  عقاو  باذعب  لئاس  لئس 

لاوس 54:

؟ دومرف هچ  تفلاخم  زاغآ  هب  تبسن  مالسلا  هیلع  ارهز  همطاف 

: خساپ

: دومرف دومن و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  رادانعم  یهاگن  س )  ) ارهز ترضح 

!؟ هدحو لجرلا  اذه  نا  نسحلا  ای  نظتا 

(16  ) .هصرفلا مهل  حولت  امدنع  اهتعنقا  مههوجو  نع  اوفشکی  نا  نوئبلی  موق ال  هعیلط  الا  وه  ام  هللاو 
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! نسحلاوبا يا  )

؟ تساهنت درم  نیا  ریدغ ، اب  تفلاخم  رد  ینک  یم  رد  ینک  یم  نامگ  ایآ 

تسا هداتفین  ورف  ناشیاه  هرهچ  زا  باقن  زونه  هک  تسا  یموق  ماگشیپ  وا  ادخ  هب  دنگوس 
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( تخاس دهاوخ  راکشآ  ار  دوخ  فلاخم  دندروآ  تسد  هب  تصرف  هک  هاگنآ  و 

: دومرف خساپ  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

لاوس 55: تسا  هدنهد  يرای  نیرتهب  هک  منک  یم  لکوت  ادخ  هب  مهد و  یم  ماجنا  ار  ربمایپ  ادخ و  روتسد  نم 

؟ دراد صاصتخا  ریدغ  نافلاخم  هب  هیآ  دنچ 

: خساپ

يرهف نامعن  نب  ثراح  باذع  تفلاخم و  هب  جراعم  هروس  هیآ 1 و 2  - 1

: دومرف هک  دراد  طابترا  نافلاخم  لک  هب  هدئام  هیآ 67   2

.نیرفاکلا موقلا  يدهی  هللا ال  نا  سانلا  نم  کمصعی  هللا  و 

( .درک دهاوخن  تیاده  ار  رفاک  مدرم  ادخ  انامه  دنک  یم  ظفح  فلاخم  ياهناسنا  رش  زا  ار  وت  ادخ  )

لاوس 56:

؟ دندرک یحارط  ار  ياه  هئطوت  هچ  ریدغ  نافلاخم 

: خساپ

: تسا ریز  حرش  هب  اهنآ  نیرتمهم  هک  دندرک  حرط  ار  یناوارف  ياه  هئطوت 

راکشآ تفلاخم   1

هنیدم هار  نیب  یناتسهوک  ياه  هداج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رورت  حرط   2

تردق نتفرگ  تسد  هب  يارب  یماظن  یسایس  نامیپ   3

هدش نیرفن  نیغورد و  راموط  نتشون   4

لاوس 57:

؟ دروخ تسکش  هنوگچ  ریدغ  زا  سپ  هناحلسم  دروخرب  نیلوا 

و دنتفرگ ، ار  ییاه  میمصت ن  هتفرگ  رارق  یلماک  تسب  نب  رد  مالـسا  دندرک  یم  رکف  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  نانمـشد 
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هرد و  یناتـسهوک ، هار  هک  هبقع )  ) رد ترـضح  نآ  رتش  نداد  مر  اب  یعیبط  يا  هنوگ  هب  هک  دوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رورت  نآ 
: دنتفگ رگیدکی  اب  دنسرب ، دوخ  فادها  هب  تشاد  قیمع  ياه 

یلص ربمایپ  رتش  دنک ، دیلوت  كانتشحو  ياهادص  هک  یتالآ  بوچ و  گنس و  باترپ  اب  هدرک و  نیمک  هبقع )  ) یناتسهوک هار  رس  رب 
، مینک یم  رارف  هتسج  هرهب  بش  یکیرات  زا  هاگنآ  دتلغ ، ورف  قیمع  ياه  هرد  نآ  رد  دنک و  طوقـس  ات  میهد  یم  مر  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

میئوگ یم  اج  همه  ادرف  و 
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.دوب یعیبط  هثداح  کی  ربمایپ  گرم  هک 

هب مالـسا  یمارگ  لوسر  .دـندش  ناـهارمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رتش  ندیـسر  رظتنم  هدرک و  نیمک  هار  رـس  رب  دـنتفر و  با 
نانع یکی  ات  دومرف  رسای  رامع  و  نامی ، نب  هفیذح  هب  دندش ، کیدزن  هبقع  هب  نوچ  تفای ، یهاگآ  نانآ  هشقن  زا  یحو  هتشرف  هلیسو 

.دنک تیاده  ار  رتش  يرگید  و  دریگ ، تسد  رد  ار  رتش 

ادخ رما  هب  هک  دنهد  مر  ار  رتش  دندرک ، یعـس  نوگانوگ  ياهادص  رـس و  اب  و  دندومن ، باترپ  دنتـشاد  هچ  ره  هدرک ، نیمک  ناقفانم 
.دنام ماجرفان  رورت  و  دماین ، دیدپ  رتش  تکرح  رد  یلزلزت  چیه 

یلص ربمایپ  هب  دوخ  هنهرب ، ياهریشمش  اب  هک  دنهدب  تسد  زا  دنتـسناوت  یمن  ار  ییالط  تصرف  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رورت 
رگید دـندرک  یم  گنرد  یکدـنا  رگا  .دـندش  وربور  هفیذـح  رـسای و  رامع  ریظن  یب  تمواقم  اـب  یلو  دـندرک ، هلمح  هلآ  هیلع و  هللا 

همه راک  دندیـسر و  یم  رـس  دـندوب  تکرح  رد  گرزب  ناوراـک  کـی  رد  هتـسهآ  هتـسویپ و  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  ناراـی 
.دش یم  هابت  ناقفانم 

.دندرک رارف  راچان  سپ 

؟ دندوب یناسک  هچ  اهنآ  هللا  لوسر  ای  تفگ  هفیذح 

.درک ییاسانـش  ار  اهنآ  یتفگـش  اب  هفیذـح  هک  دـش  هدـید  راکـشآ  نانآ  هرهچ  دـیهج و  یقرب  ماگنه  نآ  رد  نک : هاگن  دومرف  ربمایپ 
(17)

طخ رخآ  هب  نافلاخم  هک  دـمآ  رد  ادـص  هب  یمالـسا  تما  رد  رطخ  گنز  نیلوا  ناراک ، ردـنا  تسد  یماسا  ياـشفا  ماـجرفان و  رورت 
اب ینارگن و  اب  و  تسشن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  لد  رب  یهودنا  هک  دنتـسین ، رادرب  تسد  یمادقا  هنوگچیه  زا  و  دندیـسر ،

رد يرتدیدش  تبقارم 
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.دمآ دهاوخ  دیدپ  یتافالتخا  هچ  دنتسناد  یم  همه  .دندیشوک  یمادخ  لوسر  ناج  ظفح 

هیلع یلع  ياهنت  يارب  تلحر ، هناتسآ  رد  ادخ  لوسر  ياه  هیرگ  اهینارگن و  هک  .دنتـسیرگن  یم  ار  هدنیآ  خلت  ثداوح  ینـشور ، هب  و 
.تفرگ یم  لکش  ساسا  نیمه  رب  وا  یمارگ  تیب  لها  مالسلا و 

لاوس 58:

؟ دنتشاد یفادها  هچ  ریدغ  زا  سپ  یسایس  ياه  لکشت 

: خساپ

ات مخ  ریدـغ  زا  هک  تفر  یم  لاـمتحا  هظحل  ره  ناـفلاخم ، تخـس  ینارگن  مالـسلا و  هیلع  یلع  اـب  ناناملـسم  یموـمع  تعیب  زا  سپ 
ناهج يارب  هک  دـننزب  هناحوبذـم  تاکرح  هلـسلس  کی  هب  تسد  و  دریگ ، لکـش  یناطیـش  ياه  لکـشت  ینـالوط  هار  نآ  رد  هنیدـم ،

: هک دنک  مالعا  يدانم  ات  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ور  نیا  زا  .دشاب  دنیاشوخان  یمالسا  تما  تدحو  و  مالسا ،

همزمز رگیدکی  شوگ  رد  هدمآ و  مهدرگ  دنرادن  قح  رفن  هس  ای  رفن  ود  هنیدم ، رهـش  هب  ندیـسر  ات  ادـخ  لوسر  رما  هب  هار  لوط  رد  )
( .دننک

هشقن هار  لوط  رد  دنتسناوتن  رگید  نافلاخم  دیدرگ ، وغل  زیمآ  هئطوت  تاعامتجا  و  دروخ ، هبرـض  یناطیـش  ياه  لیکـشت  نامرف  نیا  اب 
.دنشخب ققحت  ار  یکان  رطخ  حرط  ای  دنهد  ناماس  ار  يا 

؟ دنتشون هچ  يارب  هنوگچ و  ار  نیگنن  راموط  نیلوا  لاوس 59 :

هتفای و نامزاس  ام  تفلاخم  هک  دـنیوگب  و  دـنراد ، مالعا  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  اب  ار  دوخ  تفلاخم  ات  دـنداتفا  يراـموط  هیهت  رکف 
دنتـشون صاع  نب  دیعـس  طخ  اب  يا  هماندهع  ناوارف ، ياهوگتفگ  زا  سپ  دـندمآ و  درگ  رکبابا  هناخ  رد  ور  نیا  زا  .تسا  مکحتـسم 

: مان هک  دـسر  یم  تابثا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نافلاخم  شیرق و  يزوت  هنیک  قمع  راموط ، نیا  ناگدـننک  دـییات  ءاضما  یـسررب  اب  هک 
اهاضما همه  سار  رد  هیما  نب  ناوفص  و  لهج ، یبا  دنزرف  و  نایفسوبا ،
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راکنا ار  تیالو  دیشروخ  ات  دنا  هتشاذگ  امن  ناملـسم  ناقفانم  تسد  رد  تسد  رفک  كرـش و  نارادمدرـس  ینعی  .دروخ  یم  مشچ  هب 
(18  ) .دننک

؟ دندرک تئارق  نیگنن  راموط  ياشفا  رد  ار  نآرق  زا  هیآ  مادک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لاوس 60 :

: خساپ

ار هرقب  هروـس  هیآ 79  تشاد  ناـنآ  یناـهنپ  هئطوت  هب  یهاـگآ  نوـچ  حارج  هدـیبع  وـبا  هدـهاشم  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
: دومرف توالت 

هللادنع نم  اذه  نولوقی  مث  مهیدیاب  باتکلا  نوبتکی  نیذلل  لیوف 

( دنهد یم  تبسن  ادخ  هب  دشورفب  كدنا  ياهب  هب  هکنیا  يارب  ار  نآ  دنسیون و  یم  دوخ  ناتسد  اب  ار  باتک  هک  یناسک  رب  ياو  )

تایاور تایآ و  رد  ریدغ   6

لاوس 61:

؟ تسا مادک  ریدغ  زور  هب  طوبرم  تایآ  نیلوا 

: خساپ

ای دورف : هک  تسا  هدئام  هروس  هیآ 67  دش  لزان  ریدغ  میظع  هثداح  هب  تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  هک  يا  هیآ  نیلوا 
.کبر نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا 

! ربمایپ يا 

.نک غالبا  زورما  وت  راگدرورپ  فرط  زا  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  هب  تبسن   ) دش لزان  وت  رب  هچنآ 

لاوس 62:

؟ دراد صاصتخا  ریدغ  زور  میظع  هثداح  هب  نآرق  هیآ  دنچ 

: خساپ

: دراد صاصتخا  ریدغ  میظع  يارجام  هب  هیآ  راهچ 

( غلب لوسرلا  اهیا  ای   ) هیآ نیلوا  هدئام  هروس  هیآ 67   1
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( مکنید مکل  تلمکا  مویلا   ) .هدئام هروس  هیآ 3   2

يرهف نامعن  نب  ثراح  ندرک  باذع  هب  تبسن  عقاو  باذعب  لئاس  لاس   ) جراعم هروس  هیآ 1 و 2   3

نامیپ هک  ملاس ، هدـیبعوبا و  نامثع و  رمع و  رکبابا و  یـسایس  همان  نامیپ  هب  تبـسن   ) باتکلا نوبتکی  نیذـلل  لیوف   ) .هرقب هیآ 79   4
.دندناوخ ار  هیآ  نیا  وا  هب  باطخ  ادرف  حبص  ربمایپ  دنتشاذگ و  هدیبعوبا  رایتخا  رد  ار  همان 

لاوس 63:

؟ دش لماک  نید  ریدغ  زور  رد  ارچ 

نی
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دـنهد و یم  يدـیحوت  تلود  تلم و  لیکـشت  دـننک و  یم  غالبا  مدرم  هب  ار  یهلا  نید  ناربمایپ  اریز  دراد  یگتـسب  تماما  توبن و  هب 
هب تمالـس  تلاصا و  نامه  اب  ناربمایپ  زا  سپ  ار  یهلا  نید  مالـسلا  هیلع  موصعم  ناماما  دنـشاب و  یم  نید  هدـنروآ  هثدـحم   ) لـماع
اب تعیب  ریدـغ  رد  نوچ  دـنوادخ ، نید  ظفح  یگنادواج و  لماع  دـننک و  یم  ظفح  دـنهد ، یم  لاقتنا  هدـنیآ  ياه  لـسن  اهرـصع و 

: دومرف هک  دش  لیمکت  نید  تفرگ  ناماس  توبن  لصا  وترپ  رد  تماما  لصا  تفای و  ققحت  تیالو 

.ایند مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا 

.دشاب امش  نید  مالسا  هک  مداد  تیاضر  دش و  مامت  امش  رب  نم  تمعن  و  مدرک ، لماک  امش  يارب  ار  نید  ریدغ  زور   ) زورما

؟ دیسر لامکا  هب  ریدغ  زور  رد  اهناسنا  رب  ادخ  ياه  تمعن  ارچ  لاوس 64 :

: خساپ

زا سپ  مالـسا  تیمکاح  و  تسا ، مالـسا  تیمکاح  هیاس  رد  همه  همه و  هافر ، تینما و  شمارآ ، حلـص و  اهیبوخ ، و  اـه ، تمعن  همه 
اب ریدـغ  زور  رد  هک  تسا  رترب  اه  تمعن  همه  زا  تیالو  تمعن  سپ  تسا ، ترتع  تیالو  وترپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

.دش لماک  يراگدرورپ  تمعن  ترتع ، تیالو  يارب  یمومع  تعیب  ققحت 

.یتمعن مکیلع  تممتا  و 

لاوس 65:

؟ دیامرف یم  حرطم  ار  ریدغ  هثداح  هنوگچ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

: دومرف مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

: لوقی هللا  لوسر  تمعس  مخ ؟ ریدغ  موی  متیسنا  هابجعا  و 

مهوتعبتا نئل  راربا  همئا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  بلـص  نم  هعـست  ياطبـس و  و  يدعب ، هفیلخلا  مامالا و  وه  و  مکیف ، هفلخا  نم  ریخ  یلع 
.همایقلا موی  یلا  مکیف  فالتخالا  نوکیل  مهومتفلاخ  نئل  نییدهم و  نیداه  مهومتدجو 

: دومرف

! اتفگش )

هک مدینش  دیا ؟ هدرک  شومارف  ار  مخ  ریدغ  میظع  هثداح  ایآ 
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: دومرف مالسا  یمارگ  ربمایپ 

ود تسا و  نم  زا  دعب  هفیلخ  ماما و  مالسلا  هیلع  یلع  مهد  یم  رارق  امش  نایم  رد  دوخ  نیـشناج  ار  وا  هک  تسا  یـسک  نیرتهب  یلع  و 
اهنآ زا  رگا  .دـنا  کین  كاپ و  یناماما  ناـیاوشیپ و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نادـنزرف  زا  رفن  هن  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  نسح و  مدـنزرف 

مکاح امـش  نایم  رد  فالتخا  هقرفت و  يالب  تمایق  زور  اـت  دـیزرو ، تفلاـخم  رگا  دومن و  دـنهاوخ  تیادـه  ار  امـش  دـینک  تعاـطا 
دش 19 دهاوخ 

لاوس 66:

؟ دندرک یم  غیلبت  ار  ریدغ  هنوگچ  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 

: خساپ

ار مدرم  دوخ  یتدیقع  یسایس ، تارظانم  ثحب و  رد  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  سپ  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما 
ققحت زور  نآ  رد  تیالو  اـب  تعیب  و  دراد ، دوجو  يریدـغ  زور  هک  دـیراد  فارتعا  رگا  دـندومرف  یم  دـنتخادنا و  یم  ریدـغ  داـی  هب 

زا ار  ریدغ  ثیدح  اب  هرظانم  شور  هک  یـسک  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  زا  سپ  دیا ؟ هتفریذپ  ار  ام  ریغ  تموکح  ارچ  سپ  تفای ،
ماما هک  يرجه  لاس 23   ) ات يروش و  زور  رد  و  ساسح ، عقاوم  زا  يرایـسب  رد  .تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  دومرف  حرطم  يدربراک  رظن 

: دومرف

هاداع نم  داع  و  هالاو ، نم  لاو  مهلا  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  دحا  مکیف  له  هللااب  مک  دـشناف 
؟ يریغ بیاغلا  دهاشلا  غلبیل  هرصن ، نم  رصناو 

یلع متـسه ، وا  یلوم  نم  هک  ار  سک  ره  ( ؟ دشاب دومرف  وا  هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسه  یـسک  نم  زا  ریغ  امـش  نای 
سپ ار ، وا  ناگدننک  يرای  نک  يرای  ار ، وا  نانمشد  راد  نمشد  ار ، وا  ناتسود  راد  تسود  ایادخ  تسوا ، یلوم 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 848 

http://www.ghaemiyeh.com


دنهد ربخ  نابئاغ  هب  نارضاح  دیاب 

: دنتفگ همه 

20 َال ) َّمُهَّللا  اُولاَق   ) تسین یسک  وت  زا  ریغ  هن 

اب دعس  نب  سیق  رفعج و  نب  هللادبع  رسای و  رامع  مالـسلا و  هیلع  یبتجم  ماما  ترـضح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  زا  سپ  و 
.دندرک هرظانم  ثحب و  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  نانمشد  اب  ریدغ  هسامح  دای 

ساسا رب  تیالو  نانمـشد  اب  و  دوب ، هار  نیا  رگزاغآ  هک  دـنتفرگ ، داـی  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  ترـضح  زا  نارگید  ار  ریدـغ  ثیدـح  زا 
هیلع یلع  ترضح  نارای  زا  مان و  هب  لاجر  زا  یکی  غبـصا  .تسا  هتابن  غبـصا  اهنآ  زا  یکی  هک  درک  یم  هرظانم  ثحب و  ریدغ  هسامح 
هیما ینب  نارس  زا  یعمج  صاع و  نب  ورمع  مدید  مدش  دراو  هیواعم  .دش ر  هداتـسرف  ماش  هب  هیواعم  اب  هرکاذم  يارب  هک  تسا  مالـسلا 

: تفگ داتفا ، نم  هب  وا  مشچ  ات  .دنراد  رارق  وا  يور  شیپ  رد  ءادردلا  وبا  و  دندز ، هقلح  هیواعم  فارطا  رد 

: متفگ هیواعم  باوج  رد  دهد ؟ یمن  لیوحت  نم  هب  ار  نامثع  نالتاق  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ  دش و  هتشک  مولظم  نامثع 

.یبای تسد  تموکح  هب  هک  يداد  رارق  هناهب  ار  نامثع  وت  ییوگ ، یم  غورد  هک  یناد  یم  مه  ام و  هیواعم ، يا 

: متفگ هریرهوبا  هب  دعب 

: تفگ هریرهوبا  يدوب ؟ اجک  مخ  ریدغ  زور  رد  مهد  یم  دنگوس  یتسرپ  یم  هک  یئادخ  هب  ار  وت 

.مدوب تیعمج  نایم  رد 

؟ دومرف هچ  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  زور  نآ  رد  ادخ  لوسر  مدیسرپ ،

: دومرف ادخ  لوسر  هک  مدینش  تفگ  هریرهوبا 

.هلذخ هرصن و  نم  رصنا  هاداع و  نمداع  هالاو و  نم  لا  مهللا و  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم 

! هریرهوبا يا  متفگ :

؟ يراد یم  نمشد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ  سپ  يدینش  ربمایپ  زا  دوخ  شوگ  اب  ار  نانخس  نیا  هک  وت 

: تفگ طقف  هریرهوبا 

هللاانا
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.نوعجار هیلا  انا  و 

.درک 21 تکاس  ارم  دروم  یب  نانخس  اب  دز و  دایرف  درک  ریثات  سلجم  نارضاح  رد  نم  هرظانم  شور  هک  دید  هیواعم  نوچ 

: دننام دندرک  یم  دای  ریدغ  ثیدح  زا  دوخ  هرظانم  ثحب و  رد  زین  ماما  نانمشد  هک  تسالاو  ردقنآ  ریدغ  هسامح 

قرف ءاـملع  هب  نداد  خـساپ  يارب  نارومأـم  ناـفلاخم و  رب  يزوریپ  يارب  زیزعلادـبع  نـب  رمع  هیواـعم  رب  هـبلغ  يارب  هـک  صاـع  ورمع 
.درب مان  ناوت  یم  ار  یمالس ،

لاوس 67:

؟ تسا مادک  یمالسا  دیع  نیرتگرزب  هعیش  ناماما  هاگدید  زا 

: خساپ

دیع نیرتگرزب  هعیـش  ناماما  هاگدید  زا  هک  دوب  نیا  نیملـسم  یعامتجا  یـسایس  ياه  تیلوئـسم  زا  یکی  ریدـغ  میظع  هثداح  زا  سپ 
: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .تسا  ریدغ  دیع  مالسا  تلم 

.هریبک 22 وا  هریغص  اهلمع  هئیطخ  لک  هللارفغ  ریدغلا  مویل  نیزت  نمف  هنیزلا  موی  وه  و 

گرزب هچ  دشاب  کچوک  هچ  ار  وا  ناهانگ  ادخ  دیارایب  ار  دوخ  ریدغ  زور  يارب  هک  یسک  تسا ، نتـسارآ  تنیز و  زور  ریدغ ، زور 
.دزرمآ یم 

لاوس 68:

؟ دشاب یم  هعیش  زیچ  همه  ریدغ  ارچ 

: خساپ

ربمایپ توبن  تسا و  صقان  نید  دـشابن ، ترتع  تیالو  رگا  تسا ، مالـسا  تما  زیچ  همه  تیالو  و  تیالو ، اـب  تعیب  ینعی  ریدـغ  اریز 
.تسین مامت  زین  یهلا  ياه  تمعن  مامتان و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

لاوس 69:

؟ دوب هچ  ریدغ  زور  دروم  رد  هنیدم  مدرم  اب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  نخس 

، دندوب هدمآ  درگ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هناخ  کیدزن  هچوک  رد  مدرم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  سپ  ياهزور  زا  یکی 
: دومرف مدرم  هب  باطخ  و  داتسیا ، لزنم  يدورو  برد  رانک  رد  هدمآ و  نوریب  هناخ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد 
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هللا لوسر  متکرت  ، مکنم رضحم  ءوسا  اورضح  موقب  یل  دهع  ال 
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موی لاق  ام  اوملعت  مل  مکناک  اقح  اـنلا  ودرت  مل  انننورماتـست و  مل  مکنیباـمیف ، مکرما  متعطق  اننیدـیا و  نیب  هزاـنج  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نیب مکنیب و  بابـسالا  متعطق  مکنکلو  ءاجرلا ، اهنم  کلاذـب  مکنم  عطقیل  ءالولا  ذـئموی  بلاط  یبا  نب  یلع   ) هل دـقل  هللاو  مخ ، ریدـغ 

.هرخالا ایندلا و  یف  مکنیب  اننیب و  بیسح  هللاو  مکیبن ،

اهر هتـشاذگ  ام  تسد  رد  ار  ادخ  لوسر  هزانج  دنـشاب ، دروخرب  دب  نکـش و  دـهع  هنوگ  نیا  هک  مسانـش  یمن  امـش  لثم  ار  یتلم  نم 
راکنا ار  تیب  لها  ام  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  يربهر  تیالو و  دیا و  هدومن  شومارف  هدیرب ، ار  ناتنایم  ياه  نامیپ  ام  دهع  و  دیدرک ،

.دیدنادرگن زاب  ار  ام  ملسم  قح  و  دیدرک ،

حرطم ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يربهر  تیالو و  زور  نآ  رد  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  ادخ  هب  دنگوس  دیرادن ؟ یهاگآ  مخ  ریدـغ 
ربمایپ نایم  يونعم  دنویپ  ياه  هتشر  امـش  یلو  دیامن ، عطق  ار  تردق  هنـشت  نابلط  تصرف  امـش  دیما  ات  تفرگ ، تعیب  مدرم  زا  درک و 

.درک 23 دهاوخ  يرواد  امش  ام و  نیب  ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  هک  دینادب  ار  نیا  دیدرک ، هراپ  ار  ناتدوخ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

لاوس 70:

؟ تشاد دوجو  ییاروشاع  ایآ  دوبن  ریدغ  رگا 

: خساپ

.دمآ دوجو  هب  ریدغ  گنهرف  ققحت  موادت  رد  اروشاع  اریز  ریخ ،

تفریذپ ار  نآ  درک و  تعیب  ترتع  تیالو  اب  یمالسا  تما  رگا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترتع  تیالو  اب  تعیب  ینعی  مخ  ریدغ 
.دنریدغ طخ  هاگآ  نایئادف  زین  اروشاع  يادهش  سپ  دریذپب ! ار  دیزی  نیگنن  تموکح  دناوت  یمن  رگید 

لاوس 71:

؟ دوب نکمم  قفانم  نمؤم و  تخانش  ایآ  دوبن  ریدغ  رگا 

ناقفانم نیغورد ، نایعدم  دوبن  تیالو 
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همه دنربمایپ ، نارای  زا  دنتشاد  اعدا  همه  میراد  نامیا  دنتفگ  یم  همه  دندش ، یمن  شیامزآ  مالسا  هب  رهاظتم  ياهناسنا  تردق ، هنشت 
.دننامب رادافو  تعیب  نیا  رب  و  دننک ، تعیب  قح  رب  ماما  اب  دـیاب  همه  هک  دـش  غالبا  ادـخ  نامرف  یتقو  اما  دنناملـسم  دـندرک  یم  راهظا 

زا تفالخ  ات  دـنداد  ناماس  ار  اه  هئطوت  عاونا  یخرب  .دنتـشون  یـسایس  همان  نامیپ  رگید  هورگ  دـندرک و  تفلاـخم  اراکـشآ  یهورگ 
: دومرف هللادبعابا  ترضح  هک  قفانم  نمؤم و  تخانش  رایعم  ریدغ  هاگنآ  دوش  جراخ  ترتع  نادناخ 

.مالسلا 24 هیلع  هدلو  ایلع و  مهضغبب  الا  هللا ، لوسر  دهع  یلع  نیقفانملا  فرعن  انک  ام 

: دومرف مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

مالسلا و هیلع  یلع  هب  تبـسن  نانآ  يزوت  هنیک  ینمـشد و  اب  زج  میتخانـش  یمن  ار  نیقفانم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامز  رد 
.وا نادنزرف 

؟ تشاد ناکما  بان  مالسا  موادت  ایآ  دوبن  ریدغ  رگا  لاوس 72 :

: خساپ

!! زگره ریخ ،

.دندروآ دوجو  هب  هقرف  هکنیا 72  هچ  دندرک ، یم  حرطم  مالسا  مان  هب  ار  یلهاج  موسر  بادآ و  عاونا  دوبن ، تیالو  نودب  مالسا  اریز 
.دش تمایق  ات  بان  مالسا  موادت  نماض  تیالو  مالسا  درک و  حرطم  ار  تیالو  مالسا  ریدغ  ور  نیا  زا 

مالسا رد  هعیش 

رشان زا  یمالک 

ییابطابط نیسح  دمحم  دیس  همالع  فیلأت :

یلاعت همسب 

، حون مدآ ، ترـضح  نوچ  یناوارف  نالوسر  ماظع و  يایبنا  رـشب ، ياـنبا  تیادـه  تهج  راـصعا ، زا  يرـصع  ره  رد  لاـعتم  راـگدورپ 
نأشلا میظع  ربمایپ  هکنیا  ات  تسا ، هتـشاد  لاسرا  یهلا ، نیناوق  ماـکحا و  ینامـسآ و  بتک  اـب  هارمه  مالـسلا  مهیلع  یـسیع  یـسوم و 

يارب فلس  نایدا  لمکم  يدبا و  هزجعم  نیا  نآرق ، دش و  ثوعبم  يربمایپ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  دبع  نب  دمحم  ترضح  مالسا 
اب ادخ  لوسر  .تشگ  لزان  اهناسنا  تیاده 
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زا یخرب  نارـس  زا  هدیـشخب و  رارقتـسا  زاـجح  هریزج  هبـش  رد  ار  مالــسا  یلاـعتم  بـتکم  تسناوـت  اـسرف  تقاـط  تاـمحز  لاـس   23
وترپ یتیگ  رسارس  رد  ار  نآرق  مالـسا و  غورف  رپ  رون  هلیـسو  نیدب  دیامن و  مالـسا  هب  توعد  زین  رـصع  نآ  فورعم  ياه  يروطارپما 

.دیامن نکفا 

دـشاب یم  عیـشت » هیجان  هقرف   » هدومن عافد  شیوخ  صاخ  هاگیاج  تیقفوم و  زا  لاح  هب  ات  مالـسا  ردص  زا  هک  مالـسا  زاتمم  هقرف  اهنت 
لوق طقف  هتفرگ و  ربمایپ  تیب  لها  زا  اهنت  ار  نآرق  مالـسا و  ینارون  ماکحا  هدوب و  تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  یقیقح  ناوریپ  هک 

.دنناد یم  تجح  ار  نانآ 

تسد هب  ياهتصرف  نیا  زا  یعیش  نادنمشیدنا  املع و  تفرگ و  يا  هزات  ناج  توق و  عیـشت » ، » ناریا رد  یمالـسا  بالقنا  اب  هللا  دمحب 
هتـشامگ و تمه  هعیـش  لیـصا  فراعم  رـشن  رد  ملق ، نایب و  اب  شیوخ  تاناکما  ناوت و  مامت  اـب  هدرب و  ار  هدافتـسا  رثکادـح  هدـمآ ،

يوس زا  هک  ار  یناوارف  رابغ  درگ و  دـنداد و  بسانم  ییاه  خـساپ  ار  ناهاوخدـب  نیـضرغم و  هنادرمناوجاـن  تاـماهتا  مهبم و  تاـکن 
.دندودز دوب ، هتسشن  عیشت  يور  رب  ناهاوخدب  نیفرحنم و 

رمع لوـط  رد  هک  تسا  هیلع  یلاـعت  هللا  ناوـضر  یئاـبطابط  همـالع  موـحرم  مالـسا ، ناـهج  زاـتمم  نادنمـشیدنا  نیرکفتم و  زا  یکی 
عیـشت ناهج  هب  یناوارف  تامدخ  هتـسجرب ، زاتمم و  نادرگاش  تیبرت  هدیدع و  ياه  هلاسر  ناوارف و  ياهباتک  فیلأت  اب  دوخ  تکربرپ 

هدافتسا دروم  هدش و  عبط  ررکم  هک  تسا  مالـسا » رد  هعیـش   » باتک موحرم ، نآ  دنمـشزرا  رایـسب  دیفم و  راثآ  زا  یکی  .تسا  هدومن 
.تسا هتفرگ  رارق  روشک  جراخ  لخاد و  نادنم  هقالع 

هک ارچ  هدش  فیلأت  نیمز  برغم  رد  عیشت  یفرعم  يارب  اساسا  باتک  نیا 
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رداـصم نوـچ  تسین ، يزرو  ضرغ  بـصعت و  زا  يراـع  هعیـش ، نوـماریپ  نـیمز  برغم  نادنمـشیدنا  تاـقیقحت  تاـعلاطم و  بـلغا 
.دشاب یم  هیلیعامسا  فرحنم  هقرف  زا  ای  تنس و  لها  زا  نانآ  یقیقحت 

حطس رد  اکیرمآ  رد  زین  یتدم  هدش و  همجرت  یـسیلگنا  نابز  هب  داتـسا ، نادرگاش  زا  یکی  طسوت  باتک ، نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
لها هب  تناها  نیرتکچوک  نودب  هر )  ) همالع موحرم  هک  تسا  نیا  باتک  نیا  رگید  ياهیگژیو  زا  .تسا  هدـش  سیردـت  یهاگـشناد 
دهد ناشن  هک  تسا  راوتـسا  هدـیقع  نیا  رب  هدـمآرب و  نآ  شیادـیپ  للع  نایب  هعیـش و  تلاصا  ینابم و  زا  عاـفد  هب  تعاـمج ، تنس و 
باتک نیا  هعلاطم  ام  .تسا  هدیناسر  ماجنا  هب  ناور  هداس و  رایسب  ینایب  اب  ار  مهم  نیا  دشاب و  یم  مالسا  حیحص  بهذم  اهنت  عیـشت » »

.میناد یم  دنمدوس  دیفم و  رایسب  ار 

دروم تسا  دیما  دهد ، یم  رارق  نادنم  هقالع  رایتخا  رد  عبط و  ار  نآ  دنچ ، یتاحالـصا  هلباقم و  شیاریو ، یـسررب ، زا  دعب  رتفد ، نیا 
مق هیملع  هزوح  نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  تاراشتنا  رتفد  .دریگ  رارق  لاعتم  دنوادخ  لوبق 

راتفگشیپ

داتسا نادرگاش  زا  یکی  ملق  هب 

.تسا هتفریذپ  ققحت  نیمز  برغم  رد  عیـشت »  » یفرعم تهج  هک  تسا  یحرط  زا  یئزج  درذگ ، یم  هدنناوخ  رظن  زا  نونکا  هک  یباتک 
هداد ماجنا  یمالسا  ندمت  مالـسا و  فلتخم  بناوج  هرابرد  يدایز  تاعلاطم  نیمز ، برغم  نادنمـشناد  هتـشذگ ، نرق  یط  رد  هچرگ 

.دوش یم  هدید  مالسا  فیرحت  رد  ششوک  اهنآ  رد  هتفرگ و  ماجنا  ضرغ  بصعت و  تیاهن  اب  راثآ  نیا  رثکا  اما  دنا ،

، نآرق زا  هاگره  تسا و  ننـست  لها  عبانم  زا  دریگ ، یم  ماجنا  مالـسا  هرابرد  هک  یتاقیقحت  رد  نایئاپورا  عباـنم  ماـمت  اـبیرقت  یهگناو 
مالک هقف و  يوبن ، هریس  ثیدح ،
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هناضرغم هتفای و  فیرحت  بلغا  زین  رظن  نیا  یتح  تسا و  تعامج  تنـس و  لها  رظن  نامه  دوصقم  الومعم  دـیآ ، یم  ناـیم  هب  نخس 
.تسا هدش  نایب 

عازن کی  هب  نآ  يدوجو  تلع  دـید و  مامت  هدـش و  یفرعم  یعرف  هقرف  کی  تروص  هب  عیـشت  ییاپورا ، ياهنابز  هب  دوجوم  راـثآ  رد 
تاقیقحت رد  یتح  تسا ، هدش  هجوت  دیدرگ ، هعیش »  » شیادیپ ثعاب  هک  ینید  للع  هب  رتمک  هتفای و  لیلقت  یعامتجا  یـسایس و  افرص 
یلیعامـسا بتکم  هزادـنا  هب  یتح  یماما » هدزاود  هعیـش   » و تسا ! هیلیعامـسا »  » نآ زا  یـساسا  مهـس  زاب  یلک  روط  هب  هعیـش »  » هرابرد

!! تسا هتفرگن  رارق  رظن  دروم 

اب تسا ، هتشاد  میقتسم  سامت  مالسا  اب  راب  ود  نونک  ات  برغ  .دشاب  تیدودحم  نیا  یلـصا  تلع  نیمز ، برغم  یخیرات  قباوس  دیاش 
هطبار دوب و  نآ  ینس  تروص  هب  مالسا  اب  سامت  دروم  ود  ره  رد  اپورا و  قرش  رد  كارتا  اب  و  لیسیس )  ) هیلقـص سلدنا و  رد  بارعا 
یخرب رد  دیاش  یبیلص و  ياهگنج  رد  نیطسلف  رد  یلیعامسا  ياه  هزوح  یخرب  اب  دودحم  يرس و  اتبسن  طباور  هب  دودحم  عیـشت »  » اب

.دیدرگ سلدنا  زکارم 

زین یمالسا  ناریا  گنهرف  اب  تشادن و  یـسامت  یعیـش ، ناریا  اصوصخم  عیـشت و  ملاع  اب  دیدج  نارود  زا  لبق  هاگچیه  نیمز ، برغم 
.دش انشآ  دنه  رد  راب  نیلوا  يارب 

چیه عیـشت  تسا ، يوق  نآ  یلقع  هبنج  هک  مالـسا  زا  بناوج  نآ  ریقحت  رد  نایبرغ  شـشوک  تهج  دـیاش  للع و  نیا  هب  لاـح ، ره  هب 
ار هریغ  يدنه و  یناتسکاپ و  برع ، یناریا و  درف  نویلیم  اههد  بهذم  زین  زونه  هتشاد و  دوجو  مالـسا  خیرات  رد  اعقاو  هک  نانچ  هاگ 

بهذم نیا  ناوریپ  ناهج  زا  جراخ  دهد ، یم  لیکشت 
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رثکا رد  دنتسناد  یم  مالسا  رد  تعدب ! کی  ار  عیشت »  » هک هتـشذگ  نرق  ناقرـشتسم  رظن  نامه  نیمز  برغم  رد  تسا و  هدشن  هتخانش 
باتک دـنچ  هب  یهاگن  .دـنناد  یم  يدـعب  نورق  رد  مالـسا  نانمـشد  يا  هدـع  عارتخا  ار  عیـشت  یخرب ، یتح  هدـش و  هتفریذـپ  لـفاحم 

.تسا یفاک  اعدا  نیا  تابثا  تهج  تسا ، هدش  عیشت  هب  يا  هراشا  نآ  رد  ای  دشاب و  یم  عیشت  هب  طوبرم  ای  هک  دوجوم  فورعم 

کلاـمم رد  اـصوصخم  نیمز و  برغم  رد  ناـیدا  هراـبرد  قـیقحت  رب  جـیردت  هب  هک  يدـیدج  رکفت  هوـحن  هنیمز و  نـیا  هـب  هجوـت  اـب 
.دوش یم  ساسحا  رتشیب  زور  ره  هعیش ، هرابرد  لیصا  تاقیقحت  هلسلس  کی  ترورض  دوش ، یم  امرف  مکح  نوسکاسولگنا » »

يدرف نید ، کی  فرعم  نیرتهب  هک  دندروخرب  هتکن  نیا  هب  ناتـسلگنا  رد  سپـس  اکیرمآ و  رد  جیردت  هب  یللملا ، نیب  گنج  زا  دـعب 
داقتعا نید  هب  الصا  ای  هک  یسک  طسوت  اصوصخم  نید  کی  ینیع »  » فیصوت فرـص  درگن و  یم  نآ  هب  نید  نآ  نورد  زا  هک  تسا 

.تسین یفاک  هجو  چیه  هب  درامش ، یم  ساسا  یب  دورطم و  رما  ودب  زا  تسوا ، هعلاطم  دروم  هک  ار  یصاخ  نید  ای  درادن و 

نیمز قرـشم  نایدا  زا  هدافتـسا  هب  ناناوج  اصوصخم  نیمز و  برغم  نارکفتم  صاوخ  نوزفا  زور  جایتحا  اب  مأوت  تقیقح  نیا  فشک 
دـش ثعاب  تسا ، هدـمآ  شیپ  اکیرمآ  اپورا و  رد  يرگیدام  بیجع  هبلغ  تیحیـسم و  فیعـضت  تلع  هب  هک  يءألخ  ندرک  رپ  تهج 
دوخ ذـخآم  نادنمـشناد و  زا  رودـقملا  یتح  ددرگ و  سیـسأت  نایدا  رد  لیـصا  قیقحت  روظنم  هب  يزکارم  جـیردت  هب  اکیرمآ  رد  هک 

انثتسم رما  نیا  زا  الماک  تسناوت  یمن  صخألاب  عیشت  یلک و  روط  هب  مالسا  هتبلا  دوش ، هدافتسا  اهنآ  كرد  تهج  نایدا 
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.دشاب

ییاکیرمآ و دنمـشناد  « KennethMorgan  » ناـگروم ثنک  روـسفرپ  تضهن  نیا  رد  ناتوسکـشیپ  نامدـق و  بحاـص  زا  یکی 
زا يرایـسب  اب  میقتـسم  هطبار  هدـینارذگ و  نیمز  قرـشم  رد  ار  دوخ  رمع  زا  یتدـم  هک  تسا  « Colgate  » تگیلوک هاگشناد  داتـسا 

.تسا هتشاد  یقرش  نایدا  مامت  يونعم  ناگرزب  ناداتسا و  املع و  نیرت  هتسجرب 

زا یهورگ  طـسوت  هک  تسا  میقتـسم » طارـص  مالـسا   » باـتک میظنت  تلع  هـب  رتـشیب  یمالـسا  ناـهج  رد  وا  ترهـش  هـک  داتـسا  نـیا 
رد يزکرم  شیپ ، لاس  نیدنچ  دنا ، هتشاگن  ار  نآ  عیشت » لصف   » زین یباهش  دومحم  داتـسا  تسا و  هدش  هتـشون  ناملـسم  نادنمـشناد 

تسا و راد  هدـهع  ار  نآ  تسایر  نونکا  دوخ  درک و  سیـسأت  یناهج  نایدا  لیـصا  ناگدـنیامن  عامتجا  تهج  تیگلوک »  » هاگـشناد
.دنک یم  ییامنهار  نایدا ، خیرات  رد  ار  هتسجرب  يوجشناد  یهورگ 

نایدا نیا  یعقاو  ناوریپ  لیـصا  هاـگرظن  زا  ناـیبرغ  هب  اـهنآ  یفرعم  یقرـش و  ناـیدا  مهم  عباـنم  پاـچ  رد  هراومه  ناـگروم ، روسفرپ 
.تسا هدیشوک 

هب عیشت  هرابرد  لیصا  بتک  دوبمک  زا  نخـس  درک ، ندید  زکرم  نیا  زا  روطـس  نیا  مقار  لوا  راب  يارب  شیپ  لاس  تشه  هک  یماگنه 
نکیل دنا  هداد  ماجنا  هعیش  رکفت  یفرعم  رد  يا  هدنزرا  تامدخ  نبروس »  » هاگشناد زا  نبرک » يرنه  روسفرپ   » هتبلا .دمآ  نایم 

: الوا

تسالاب رایسب  یحطس  رد  هسنارف  نابز  هب  ناشیا  راثآ 

: ایناث و 

ناـبز هب  هک  رگید  هلاـسر  باـتک و  هس  ود  .دزاـس  یمن  حرطم  ار  نید  رت  یموـمع  بناوـج  دراد و  راـک  رـس و  تـمکح  ناـفرع و  اـب 
.دنا هدرک  نآ  در  عیشت و  ندرب  نیب  زا  فرص  ار  دوخ  رمع  هک  تسا  یحیسم  غلبم  دنچ  رکف  شوارت  ارثکا  تسا  دوجوم  یسیلگنا 

رد ذملت  راختفا  بناج  نیا  ماگنه  نآ  رد  دمآ ، ناریا  هب  ناگروم » روسفرپ   » ناتسبات 1964 رد  دعب ، لاس  ود  یکی  اقافتا 
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فرشم ناشیا  یناتسبات  هناخ  هب  هکرد »  » هب راب  دنچ  يا  هتفه  تشاد و  ار  یئابطابط » نیسح  دمحم  دیس  همالع   » دنمجرا داتسا  رضحم 
.دیچ یم  دوخ  دودحم  دادعتسا  اب  قباطم  دنچ  يا  هشوخ  ناشنارک  یب  شناد  نمرخ  زا  هدش و 

، یئابطابط همالع  تیناحور  يونعم و  روضح  هظحل ، نیلوا  زا  .میدیـسر  یئاـبطابط  همـالع  تمدـخ  ناـگروم  ياـقآ  قاـفتا  هب  يزور 
ملع و هک  تسا  هتفرگ  رارق  یـصخش  روضح  رد  هک  درک  ساسحا  اروف  ناـگروم  داتـسا  تخاـس و  دوخ  هتفیـش  ار  ناـگروم  روسفرپ 
رد یکاخ و  گنت و  ياه  هچوک  رد  .تسا  هدومیپ  هدیـشچ و  دـیوگ  یم  هچنآ  هدـیناسر و  لـمع  ماـقم  هب  رکف  هلحرم  زا  ار  تمکح 

برغم مدرم  يارب  هعیـش  هرابرد  باتک  هلـسلس  کـی  شراـگن  حرط  اروف  داتـسا ، رـضحم  زا  تعجارم  رد  هکرد »  » فطل رپ  لاـح  نیع 
رد راوگرزب  داتـسا  دش و  يزیر  یپ  راک  همانرب  دعب  يدنچ  دـیدرگ و  حرطم  بناج ، نیا  يراکمه  اب  یئابطابط و  همالع  طسوت  نیمز 

نیا اب  دروآرد و  ریرحت  هتـشر  هب  تسا  هعیـش » رظن  زا  نآرق   » يرگید یلعف و  باـتک  یکی  هک  شزرارپ  رثا  ود  دـعب ، لاـس  هس  ضرع 
.دوزفا تسا  هدرک  یمالسا  شناد  ملع و  هب  هک  یناوارف  تامدخ  رب  یگرزب  تمدخ  لمع ،

هب تسا و  هدش  سیردت  یهاگشناد  حطس  رد  اکیرمآ  رد  زین  یتدم  دش و  همجرت  یسیلگنا  نابز  هب  بناج  نیا  طسوت  باتک  نیا  نتم 
گرزب ملاـع  کـی  ملق  زا  امیقتـسم  هک  يرثا  مهف  رد  نایوجـشناد  لـمعلا  سکع  یباـیزرا  یبرجت و  هرود  نـیا  ماـمتا  زا  سپ  يدوز 

.تفای دهاوخ  راشتنا  ییاهن ، تروص  هب  تسا ، هدرک  شوارت  یمالسا 

رد هعیش  ندناسانش  روظنم  هب  هک  هلسلس  نیا  رد  رثا  نیموس  تسا و  همجرت  فرش  رد  نآرق ، هرابرد  مود  دلج 
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هدنام یقاب  هتفهن  یجنگ  موتکم و  یباتک  برغ ، رد  نونک  ات  هک  دوب  دهاوخ  هعیـش  ناماما  راتفگ  زا  یبختنم  همجرت  دشاب ، یم  ناهج 
.تسا

هب نآ  نوگانوگ  بناوج  هعیـش و  ندناسانـش  نآ  روظنم  .تسا  هزات  یفده  اب  دـیدج  قیقحت  کی  مالـسا » رد  هعیـش   » باتک نیاربانب ،
زا مهم  شخب  نیا  هب  عماج  يرظن  یلک ، یهاگدـید  زا  دـنلیام  دـنرادن و  ییانـشآ  یعیـش  یمالـسا و  يرکف  ملاع  اب  هک  تسا  يدارفا 

.دننکفیب مالسا 

، نآ شیادیپ  تلع  نایب  هعیـش و  تلاصا  زا  عافد  لاح  نیع  رد  تعامج و  تنـس و  لها  هب  تناها  نودب  ار  فده  نیا  مرتحم ، فلؤم 
رد يدوصقم  نیرتکچوک  هکنیا  نودب  تسا  مالـسا  زا  لیـصا  الماک  يا  هبنج  عیـشت  هک  دـهد  ناشن  ات  تسا  هدیـشوک  هدرک و  لابند 

ار مالسا  یلصا  شخب  ود  نیب  يوگتفگ  هعیش  تلاصا  زا  عافد  اب  سکع  رب  .دشاب  رظن  رد  ننـست  عیـشت و  نیب  فاکـش  ای  هقرفت  داجیا 
.دشاب یم  ریذپ  ناکما  نیفرط  تلاصا  ظفح  اب  طقف  یعقاو ، بیرقت  هک  اجنآ  زا  تسا  هتخاس  رتناسآ 

هکلب اهدص  اههد و  اهنت  هن  .دـشابن  یـسیلگنا  زا  رتمک  دـیاش  یـسراف  نابز  هب  باتک  نیا  هب  جایتحا  هک  تسا  نیا  ام  نامز  بیاجع  زا 
یم نآ  اب  ییانشآ  هب  جایتحا  ساسحا  لاح  نیع  رد  دنـشاب و  یم  دوخ  نید  هرابرد  ینادان  لهج و  راچد  هزورما  یناریا  ناوج  اهرازه 

.دنک یمن  ار  ینید  يداع  بتک  زا  هدافتسا  يافتکا  اهنآ  شناد  دننک و 

رتمک رد  دـیاش  هک  تسا  هدرک  ادـیپ  روآ  تفگـش  سب  یعـضو  ینید  تاـمیلعت  هلئـسم  هعماـج ، زا  يا  هقبط  نیب  هتـشذگ  ناـیلاس  رد 
گنهرف ات  دنراد  ار  ششوک  تیاهن  هسردم ، هناخ و  رد  ناریا  میقم  نایجراخ  زین  یبهذم و  ياهتیلقا  هک  یلاح  رد  دوش  هدید  هعماج 
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یخرب رد  دنـشاب ، یم  اراد  یناریا  هعماـج  رد  ار  عطاـق  تیرثـکا  هک  ناناملـسم  نیب  دـنزاس ، لـقتنم  دوخ  نادـنزرف  هب  ار  دوـخ  نید  و 
اـسآزجعم يوحن  هب  دـنراد  دـیما  هدرک و  بلـس  دوخ  زا  ار  تیلوئـسم  نیدـلاو  .تسا  هدـش  شومارف  یلک  هب  ینید  تامیلعت  تاـقبط 

هنوگچیه اعبط  يداع  سورد  سیردت  يارب  یفاک  ناملعم  نادقف  اب  دوخ  هبون  هب  سرادـم  دـیآرب و  ریطخ  رما  نیا  هدـهع  زا  سرادـم 
يدام لئاسو  عون  همه  اهنآ  هب  هک  دـنا  هتفای  شرورپ  يا  هدـع  جـیردت  هب  اذـل  درادـن ، ار  هزجعم  نیا  هب  نداد  ققحت  تهج  یتیحالص 
تکرح هنوگچ  دـنناد  یم  اهنآ  .تهج  انعم و  زج  هب  تسا  هدـش  مهارف  دـشاب  یگدـنز  رد  اهنآ  هاوخلد  هچ  ره  ناشیارب  هدـش و  هداد 

.دنورب اجک  هب  دنناد  یمن  نکیل  دننک 

یناوهـش يدام و  نارذگ  چوپ و  ياهیمرگرـس  رد  امامت  ار  دوخ  رمع  دناوت  یمن  بلط و  فدـه  تسا  يدوجوم  ناسنا  هک  اجنآ  زا  و 
نکیل دنتـسه  ینید  يونعم و  میلعت  عون  کی  يوجتـسج  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  دنرب و  یم  جنر  یفیلکت  یب  نیا  زا  يا  هدـع  دـنارذگب ،

لکـشم سب  دـنک ، حیرـشت  ناشیارب  ار  عیـشت  خـیرات  رکفت و  ینید و  قیاقح  نانآ  ناسل  هب  هک  یباـتک  یتح  اـمنهار و  یبرم و  نتفاـی 
.تسا

زین نایناریا  يارب  دوب ، هدـش  هتـشاگن  نیمز  برغم  نابلط  شناد  ناققحم و  يارب  رما  ودـب  رد  هک  باـتک  نیا  پاـچ  یعـضو  نینچ  رد 
.تسا ریظن  یب  دوخ  عون  رد  فینصت  نیا  هک  تفگ  ناوت  یم  دراد و  ناوارف  تیمها 

دودعم یتاحفص  رد  هداد و  حیضوت  نافرع  تمکح و  ات  هتفرگ  خیرات  زا  ار  هعیش  بناوج  مامت  ابیرقت  هداس  یناسل  اب  یئابطابط  همالع 
.تسا هدرک  نایب  ار  یعیش  یمالسا و  فراعم  قیاقح  نیرتمهم  زا  يرایسب 

اب
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ییاه دیلک  هتفای و  هطاحا  یعیش  رکفت  سوؤر  هب  باتک  کی  هعلاطم  اب  دناوت  یم  نابز  یسراف  دنم  هقالع  لوا  راب  يارب  رثا  نیا  پاچ 
يدرف نآ  کمک  اب  هک  تسا  ییاـمنهار  سیفن ، رثا  نیا  عقاورد  .دروآ  تسد  هب  يدـعب  صحفت  قیقحت و  ياـههار  ندرک  زاـب  تهج 

قثوم يامنهار  نیا  هب  ياکتا  اب  دـهن و  مدـق  عیـسو ، ملاع  نیا  رد  دـناوت  یم  تسا  هدوب  سونأمان  هعیـش  يونعم  ناهج  اب  نونک  اـت  هک 
.دیسر دهاوخ  ییاه  دصقم ن  هب  نیتم  لبح  نیا  هب  لسوت  اب  هکلب  دیدرگ  دهاوخن  هارمگ  هک  دشاب  هتشاد  نیقی 

هداس سب  ینابز  هب  يونعم  قیاقح  نیرت  فیطل  ات  تعیرـش  هقف و  نآ و  یخیرات  شیادـیپ  هوحن  زا  یعیـش  تفرعم  ملع و  بتارم  مامت 
یـسراف نابز  هب  لوا  راب  يارب  هدـیدرگ و  يروآ  عمج  یلک  لصف  راهچ  رد  دـشاب ، یعقاو  داتـسا  کـی  هب  قلعتم  طـقف  دـناوت  یم  هک 

هب جاـتحم  رتـشیب  ناـمز  ره  زا  نوـنکا  هک  یناریا  هعماـج  هب  هدـش و  هتـسارآ  هداـس  نینچ  نیا  یـسابل  رد  تیعماـج و  نینچ  اـب  یثـحب 
همالع لاـمک  تیعماـج و  اـب  ییاـناوت  ملق  رکف و  زا  تسناوت  یم  طـقف  مهم  نیا  .تسا  هدـیدرگ  هضرع  تسا ، داـشرا  یـسانشدوخ و 

.دنک شوارت  یئابطابط 

داتسا لاح  حرش 

نادنمـشناد و زا  ناشیا  تشپ  هدراهچ  تسا و  هتـساخرب  ملع  گرزب  ياه  نادـناخ  زا  یکی  زا  یئابطابط  نیـسح  دـمحم  دیـس  همـالع 
تسویپ عوقو  هب  زیربت  رد  یسمش  اب 1282  فداصم  يرمق  يرجه  لاس 1321  نایاپ  رد  ناشیا  تدالو  .دـنا  هدوب  زیربت  مان  هب  ياملع 

.دومن لابند  ار  یتامدقم  تالیصحت  دوخ  هاگداز  رد  ناشیا  و 

تامولعم لیمکت  هب  عیـشت  گرزب  زکرم  نآ  رد  لاس  هد  دـش و  فرـشا  فجن  راپـسهر  رد 1304  یملع  لـحارم  نیلوا  ماـمتا  زا  سپ 
دوخ
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.تخادرپ یمالسا  مولع  فلتخم  بعش  رد 

اقآ هولج و  نادرگاش  زا  دوخ  هک  یبوکداب » نیـسح  دیـس   » دزن ار  هفـسلف  و  یناپمک » ینیئاـن و   » فورعم ناداتـسا  دزن  ار  لوصا  هقف و 
رد هک  یـضاق » یلع  ازریم  جاـح   » رـضحم رد  ار  قـالخا  و  يراـسناوخ » مساـقلا  وبا  دیـس  اـقآ   » دزن ار  تایـضایر  دوب و  سردـم  یلع 

.دومرف تعجارم  دوخ  هاگداز  هب  لاس 1314  رد  سپس  .درک  ذملت  دنتشاد  دنمجرا  سب  یماقم  نافرع ، یلمع و  تمکح 

وحن و فرـص و  رد  تالیـصحت  نیرت  قیمع  رب  هوالع  هکلب  دوبن  هقف  يداـع  حوطـس  هب  دودـحم  طـقف  یئاـبطابط  همـالع  تالیـصحت 
هفسلف و زین  سویملطب و  یطـسجم »  » ات سدیلقا  لوصا »  » زا میدق  تایـضایر  زا  لماک  هرود  کی  ناشیا  لوصا ، هقف و  برع و  تایبدا 

.دمآ لئان  داهتجا  هلحرم  هب  مولع  نیا  رد  تفرگ و  ارف  ار  ریسفت  نافرع و  مالک و 

یـسایس ثداوح  رثا  رد  هک  دـش  زاغآ  یماگنه  زیربت  زا  جراخ  ناریا  یملع  رگید  ياـه  هزوح  نارهت و  رد  یئاـبطابط  همـالع  ترهش 
دش و نکاس  اجنآ  رد  لاس 1325  زا  درک و  ترجاهم  مق  هب  دوخ  سأرلا  طقـسم  زا  ناشیا  نآ ، زا  دـعب  بقاوع  یناهج و  مود  گنج 

نادنم هقالع  اب  نارهت  هب  یپایپ  ياهرفس  رد  درک و  زاغآ  تمکح  ریـسفت و  رد  ار  دوخ  سرد  سلاجم  ادص  رـس و  نیرتکچوک  نودب 
هار زا  دـیزرون و  غیرد  تمکح ، نید و  نافلاخم  اب  هرظانم  ثحب و  زا  یتح  دومن و  لصاح  سامت  زین  یمالـسا  فراعم  تمکح و  هب 

تخاـس و لـیان  یمکح  ینید و  قیاـقح  كرد  هب  دـندوب  هدـش  فرحنم  باوص  قـیرط  زا  هک  ار  يدارفا  زا  يرایـسب  قـطنم ، لـقع و 
، ریخا لاس  دنچ  تسیب و  ضرع  رد  تسناوت 
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.دراذگ اج  هب  برغ  رد  هدرک  لیصحت  ددجتم و  هقبط  زا  يا  هدع  نیب  هکلب  تیناحور  هقبط  رد  اهنت  هن  دوخ  زا  یقیمع  رثا 

رد هک  تسا  هدش  لیکـشت  نادنمـشناد  الـضف و  زا  یعمج  روضح  اب  یـسلاجم  نبرک  يرنه  داتـسا  ناشیا و  نیب  زییاپ  ره  زارد  نایلاس 
، دـهد یم  رارق  تقیقح  هدـنیوج  يونعم و  صخـش  لباقم  رد  زورما  ناهج  هک  یلئاسم  هفـسلف و  نید و  هراـبرد  یتاـیح  یثحاـبم  نآ 

یقفا اب  الاب و  نانچنآ  یحطس  رد  یتاسلج  نینچ  کش  نودب  .تسا  هدروآ  راب  هب  یمهم  رایـسب  جیاتن  تاسلج  نیا  دوش و  یم  حرطم 
يرکف و ساـمت  هک  یطـسو  نرق  هرود  زا  هک  تفگ  ناوت  یم  یتـح  تسا و  هدوب  ریظن  یب  زورما  یمالـسا  ناـهج  رد  عیـسو  ناـنچنآ 

.تسا هدشن  لصاح  برغ  یمالسا و  قرش  نیب  یسامت  نینچ  دش ، عطق  تیحیسم  مالسا و  نیب  لیصا  يونعم 

ناـشیا جـیردت  هب  .تسا  هدوب  میرک  نآرق  ریـسفت  زین  یلقع و  مولع  ياـیحا  یئاـبطابط ، همـالع  گرزب  تمدـخ  مق ، هیملع  هزوـح  رد 
هدیمح تافص  هب  قلخت  ناشیا و  زراب  تیصخش  .تخاس  لوادتم  ار  رافسا »  » و ءافش »  » باتک دننام  تمکح  یساسا  حوطـس  سیردت 

بلج ناشیا  سرد  سلاجم  يوس  هب  ار  دادعتسا  اب  دنم و  هقالع  دارفا  زا  يرتشیب  هورگ  زور  ره  بالط ، اب  سامت  رد  كولـس  نسح  و 
دنمـشناد يریثک  هدع  هتـشذگ  لاس  دنچ  تسیب و  یط  رد  دنتـشاد و  روضح  هبلط  اهدـص  تمکح ، سرد  رد  ریخا  نایلاس  رد  ات  درک 

.دندش یئابطابط  همالع  داشرا  تحت  سیفن ، ملع  نیا  رد  داهتجا  ماقم  هب  لین  هب  قفوم  دنتسه ، تمکح  دیتاسا  دوخ  نونکا  یخرب  هک 

رشن بالط و  زا  يریثک  هدع  تیبرت  قیرط  زا  هک  تمکح  هب  ناشیا  تمدخ  زا  رتمهم  یتح  دیاش 
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رد ناشیا  .تسا  هدوب  دوخ  نادرگاش  نیب  سفن  هیکزت  یقالخا و  تیبرت  تیمها  هب  یئابطابط  همالع  هجوت  تسا ، هتفریذپ  ماجنا  بتک 
قیال سب  یصاخشا  هدرک و  سیسأت  دنا  هداد  هعـسوت  امأوت  ار  قالخا  ملع و  هک  يدارفا  تیبرت  رد  يدیدج  بتکم  ییاه  نت  هب  عقاو 
هیلوا لوـصا  زا  هشیمه  هـک  يرما  تـسا ، هدرک  دـییأت  ار  شرورپ  شزوـمآ و  ندرک  مأوـت  موزل  هراوـمه  هتـشاد و  میدـقت  هعماـج  هـب 

.تسا هدش  شومارف  يدح  ات  میدق  سرادم  رد  یتح  دیدج و  سرادم  ماظن  رد  هزورما  هنافسأتم  تسا و  هدوب  ناریا  یمالسا  گنهرف 

یئابطابط همالع  راثآ 

: تسا رارق  نیدب  اهنآ  زا  یتمسق  هک  تسا  هدنام  اج  هب  رایسب  یملع  راثآ  ناشیا  زا 

.تسا هدش  پاچ  اهراب  نونک  ات  نآ  یسراف  همجرت  و  دلج ) رد 20   ) یبرع نابز  هب  نازیملا  ریسفت   1

هب هیقب  هدـش و  پاچ  نونک  ات  نآ  دـلج  جـنپ  زا  دـلج  هس  هک  يرهطم  یـضترم  ياـقآ  یـشاوح  اـب  مسیلاـئر  شور  هفـسلف و  لوصا   2
.تسا هتفای  راشتنا  زین  نآ  زا  یبرع  دلج  کی  (. 1  ) تسا یقاب  یطخ  تروص 

شش تسا و  ( 2  ) پاچ فرش  رد  یئابطابط  همالع  رظن  ریز  هک  رافـسا  دیدج  پاچ  رب  هک  يزاریـش  نیدلا  ردص  رافـسا  رب  هیـشاح   3
.تسا هدش  هتشون  تسا  هتفای  راشتنا  نونک  ات  نآ  دلج 

پاچ فرش  رد  رگید  دلج  هتفای و  راشتنا  عیشت 1339  بتکم  همانلاس  رد  نآ  دلج  کی  هک  دلج  ود  رد  نبرُک ، داتسا  اب  تابحاصم   4
(3  ) .تسا

.تسا هدش  پاچ  یناملآ  یبرع و  یسراف و  هب  هک  یمالسا  تموکح  رد  هلاسر   5

.هیافک هیشاح   6

.لعف هوق و  رد  هلاسر   7

.تاذ تابثا  رد  هلاسر   8

.تافص رد  هلاسر   9

.لاعفا رد  هلاسر   10

.طئاسو رد  هلاسر   11

.نیدلا لبق  ناسنالا   12

13
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.نیدلا یف  ناسنالا 

.نیدلا دعب  ناسنالا   14

.توبن رد  هلاسر   15

.تیالو رد  هلاسر   16

.تاقتشم رد  هلاسر   17

.ناهرب رد  هلاسر   18

.هطلاغم رد  هلاسر   19

.لیلحت رد  هلاسر   20

.بیکرت رد  هلاسر   21

.تارابتعا رد  هلاسر   22

.تاماقم توبن و  رد  هلاسر   23

.قیلعتسن طخ  مسر  رد  هموظنم   24

( تسا هدش  همجرت  یسراف  هب   ) هیهلالا هفسلفلا  یلع و   25

.مالسا رد  نآرق   26

( تسا رظن  دروم  باتک  نیمه  هک   ) مالسا رد  هعیش   27

رگید تالاقم  هلاسر و  دنچ  و 

و مالـسا » بتکم  زا  یئاهـسرد   » و عیـشت » بـتکم   » دـننام نوگاـنوگ  تایرـشن  رد  يددـعتم  تـالاقم  یئاـبطابط  همـالع  زا  هوـالع  هـب 
.تسا هدیسر  راشتنا  هب  و …  باتک » يامنهار  »

نآرق زا  یمین  زا  شیب  لماش  هک  نآ  زا  ( 4  ) دلج هدفه  نونک  ات  هک  تسا  نازیملا » ریـسفت   » نامه انیقی  یئابطابط  همالع  رثا  نیرتمهم 
گرزب ریسافت  هک  ار  یتمدخ  نامه  تسا و  رضاح  رصع  ریـسافت  نیرتگرزب  زا  سیفن  رثا  نیا  .تسا  هدیـسر  مامتا  هب  دشاب  یم  میرک 

یم ماجنا  یلعف  لسن  يارب  تسا ، هداد  ماجنا  هتـشذگ  راصعا  ناناملـسم  هب  نآرق  مهف  رد  دوخ  نامز  هفـسلف  مولع و  هب  هجوت  اب  میدـق 
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تایآ ریـسفت  نآ  تسا و  ثیدـح  صن  رب  ینتبم  هک  تسا  هدرب  راـک  هب  ریـسفت  رد  يدـیدج  شور  یئاـبطابط  همـالع  یهگناو  .دـهد 
هک دور  یم  دیما  دوش و  یم  گرزب  رثا  نیا  فیلأت  فورصم  یئابطابط  همالع  تقو  مامت  هزورما  .دشاب  یم  تایآ  ریاس  طسوت  ینآرق 

(. 5  ) دنناسر نایاپ  هب  ار  نآ  دنناوتب  ناشیا 

رد ار  دوخ  هداس  یگدـنز  يرهاظ ، قرب  قرز و  ادـص و  رـس و  لاجنج و  راج و  هب  هجوت  نودـب  تناتم و  تیاهن  اب  یئاـبطابط  همـالع 
.دنهد یم  همادا  هدنزرا  بتک  فیلأت  درگاش و  تیبرت  نید و  ملع و  هب  تمدخ 

« مالسا رد  هعیش   » یلعف ثحب  دروم  باتک 
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یم یفرعم  نیمز ، برغم  رد  یسانش  ناریا  یـسانش و  مالـسا  هب  زین  نایناریا و  زا  يدیدج  هقبط  هب  لوا  راب  يارب  ار  ناشیا  کش  نودب 
دوب یم  دودحم  هورگ  نیا  هب  زین  باتک  نیا  ناگدنناوخ  رگا  تسین و  ناریا  یملع  هعماج  هب  یفرعم  هب  یجایتحا  ار  ناشیا  هتبلا  .دـنک 

زا نکیل  دروآ ، رد  ریرحت  هتشر  هب  زراب  نینچ  نیا  یتیصخش  یفرعم  رد  ار  دوخ  زیچان  نانخـس  هک  داد  یمن  هزاجا  دوخ  هب  بناج  نیا 
روطـس نیا  مقار  دنوش ، یم  وربور  راوگرزب  داتـسا  نیا  راثآ  اب  لوا  راب  يارب  باتک  نیا  هار  زا  کش  نودـب  يدـیدج  هورگ  هک  اجنآ 

فیلکت تسا ، هدوب  راد  هدهع  یـسیلگنا  نابز  هب  زین  ار  رثا  نیا  همجرت  عوبطم  هفیظو  هتـشاد و  ار  ناشیا  دزن  ذـملت  تداعـس  اهلاس  هک 
گرزب نیطاسا  زا  یکی  يدـح  ات  دوخ  ياسران  تاملک  اب  دراد و  موقرم  یئاـبطابط  همـالع  هراـبرد ي  دـنچ  یتاـکن  هک  تسناد  دوخ 

.دنک یفرعم  ار  رصع  نیا  تمکح  ملع و 

ار ناـشیا  یناـحور  ماـقم  لـضف و  لاـمک و  بتارم  دـناوت  یمن  مـالک ، تسا و  ناـشیا  گرزب  تیـصخش  یفرعم  زا  رـصاق  ملق ، هـتبلا 
هعماج هب  یـساسا  سب  یتمدـخ  هب  شمارآ  توکـس و  اب  اـهلاس  هک  ییاـیرد  زا  تسا  يا  هرطق  حرـش  تاحفـص  نیا  .دـنک  فیـصوت 

یناروـن یلعـشم  دـننام  تسا  هدـمآ  لـیان  تقیقح  هب  لاـصو  هبترم  هب  دوـخ  هک  اـجنآ  زا  تسا و  هتـسب  تمه  رمک  یناریا  یمالـسا و 
نـشور کیدزن  رود و  زا  ار  دوخ  راثآ  ناگدـنناوخ  نادـنمتدارا و  نادرگاـش و  زا  يرایـسب  ياـپ  هار  هتخاـس و  رونم  ار  دوخ  فارطا 

.تسا هدیشخب  انعم  تهج و  حور و  نانآ  يونعم  يرکف و  تایح  هب  هتخاس و 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هک باتک  نیا 
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تسا ننست ) عیشت و   ) یمالسا گرزب  بهذم  ود  زا  یکی  هک  ار  عیشت  بهذم  یعقاو  تیوه  دوش ، یم  هدیمان  مالسا » رد  هعیش   » مان هب 
: هعیش رظن  زا  یمالسا  فراعم  هعیش و  یبهذم  رکفت  زرط  عیشت ، يامن  وشن و  شیادیپ و  تیفیک  .دنک  یم  نایب 

یگدـنز عامتجا و  طیحم  رد  هدـییارگ  دوخ  ناعونمه  هب  اعبط  یگدـنز  رد  ناسنا  دارفا  زا  کـی  ره  هکنیا  رد  تسین  دـیدرت  نید :»  » 1
يو نوگانوگ  لامعا  دنتـسین و  هطبار  یب  هناگیب و  رگیدمه  زا  دهد  یم  ماجنا  هک  ییاه  راک  دهد و  یم  ماجنا  یلامعا  یعمج  هتـسد 

هک لاـح  نیع  رد  اهترـشاعم  اـهطالتخا و  نتفر و  هار  نتـسشن و  ندینـش و  نتفگ و  يرادـیب و  باوخ و  ندیـشون و  ندروخ و  دـننام 
یمن رگید  راک  ره  لابند  هب  اج و  ره  رد  ار  يراک  ره  دناد ، لماک  طابترا  رگیدـمه  هب  دنـشاب  یم  زیمتم  ادـج و  رگیدـمه  زا  اتروص 

.تسا راک  رد  یباسح  هکلب  درک  دوش 

هطقن کی  زا  تقیقح  رد  دنک و  یمن  یطخت  نآ  زا  هک  تسا  یماظن  تحت  دهد  یم  ماجنا  یگدـنز  ریـسم  رد  ناسنا  هک  یلامعا  سپ 
دناوت یم  ات  نآ  رد  هک  دشاب  هتشاد  هنادنمتداعس  یگدنز  کی  دهاوخ  یم  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  دریگ و  یم  همـشچرس  یـصخشم 

روط هب  دوجو ، ياقب  تهج  زا  ار  دوخ  ياهیدنمزاین  دناوت  یم  ات  رگید : ترابع  هب  دسرب و  دوخ  ياهوزرآ  هتساوخ و  هب  هدوب  اورماک 
.دیامن عفر  يرتلماک 

قیبطت هتفریذـپ ، نارگید  زا  ای  هدرک  عضو  دوخ  هاوخلدـب  هک  ینیناوق  تاررقم و  هب  ار  دوخ  لامعا  هتـسویپ  ناـسنا  هک  تساـجنیا  زا  و 
ار یگدنز  لئاسو  هیهت  اریز  دـنک ، یم  راک  یگدـنز  لئاسو  هیهت  يارب  دـیامن ، یم  ذاختا  دوخ  یگدـنز  رد  ینیعم  شور  دـنک و  یم 

، دناد یم  تاررقم  زا  یکی 
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ياـقب يارب  ار  ندـیماشآ  ندروـخ و  اریز  دــماشآ ، یم  بآ  دروـخ و  یم  اذــغ  یگنــشت ، یگنــسرگ و  عـفر  هـقیاذ و  ذاذــتلا  يارب 
 … رارق نیمه  هب  درمش و  یم  يرورض  دوخ  هنادنمتداعس 

نآ هب  دوخ  یگدنز  رد  ناسنا  دنراوتسا و  یـساسا  داقتعا  کی  هب  دنک  یم  تموکح  ناسنا  یگدنز  رد  هک  هدربمان  تاررقم  نیناوق و 
رد هک  تسا  یتواـضق  دراد و  تسا  نآ  زا  یئزج  زین  دوـخ  هک  یتـسه  ناـهج  زا  ناـسنا  هـک  تـسا  يروـصت  نآ  تـسا و  هداد  هـیکت 
هک یناسک  تسا ، نشور  رایـسب  دـنراد  ناهج  تقیقح  رد  مدرم  هک  یفلتخم  راـکفا  رد  لـمأت  اـب  هلئـسم  نیا  دـنک و  یم  نآ  تقیقح 

گرم اب  ادیپ و  تایح  ندش  هدیمد  اب  هک   ) يدام دص  رد  دص  يا  هدیدپ  زین  ار  ناسنا  سوسحم و  يدام  ناهج  نیمه  ار  یتسه  ناهج 
دننک و نیمأت  ار  دوخ  يویند  هزور  دنچ  ذیاذل  يدام و  ياه  هتساوخ  هک  تسا  نیا  یگدنز  رد  ناش  نشور  دنناد  یم  دوش ) یم  دوبان 

.دنزاس مار  دوخ  يارب  ار  تعیبط  لماوع  طیارش و  هک  تسا  لوذبم  هار  نیا  رد  ناش  یعاسم  همه 

هدیرفآ ار  ناسنا  هژیو  هب  ناهج  هک  دناد  یم  تعیبط  زا  رتالاب  یئادخ  هدیرفآ  ار  تعیبط  ناهج  ناتـسرپ  تب  هماع  دـننام  هک  یناسک  و 
هک دـننک  یم  میظنت  يروط  ار  یگدـنز  همانرب  نانیا  دـنوش ، رادروخرب  يو  ياهیکین  زا  ات  تخاـس  دوخ  نوگاـنوگ  ياـهتمعن  قرغ  و 

ناوارف و ناشیا  رب  ار  دوخ  تمعن  دننک  دونـشخ  ار  ادخ  رگا  هچ  دنرواین  مهارف  ار  وا  مشخ  تابجوم  دننک و  بلج  ار  ادخ  يدونـشخ 
.تفرگ دهاوخ  ناشتسد  زا  ار  دوخ  تمعن  دنزاس  نیگمشخ  رگا  دنادرگ و  هدنیاپ 

هدوب لئاق  ینادواج  یناگدنز  ناسنا  يارب  ادخ  هب  اهنت  نامیا  رب  هوالع  هک  یناسک  و 
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سوجم و دـننام  دـننک  یم  تابثا  تمایق ) زور   ) شاداپ تساوخزاب و  زور  هجیتن  رد  دـنناد و  یم  شلامعا  دـب  بوخ و  لوئـسم  ار  وا 
نیا تداعس  دوش و  تاعارم  نآ  رد  يداقتعا  لصا  نیا  هک  دنیامیپب  دنهاوخ  یم  ار  یهار  دوخ  یگدنز  رد  نیملسم ، اراصن و  دوهی و 

.دیامن نیمأت  ار  ارس  نآ  ارس و 

یم رارق  لمع  دروم  یگدنز  ریسم  رد  هک  نآ  اب  بسانتم  تاررقم  و  ناهج ) ناسنا و  تقیقح  رد  داقتعا   ) ساسا داقتعا و  نیا  عومجم 
عیشت بهذم  ننست و  بهذم  دننام  دنمان  یم  بهذم »  » ار هبعش  ره  دوش ، ادیپ  نید  رد  یتاباعشنا  رگا  دوش و  یم  هدیمان  نید » ، » دریگ

.تیحیسم رد  يروطسن  بهذم  یناکلم و  بهذم  مالسا و  رد 

( تسا راوتـسا  يداقتعا  لصا  رب  هک  یگدـنز  همانرب   ) نید زا  دـشابن ) دـقتعم  زین  ادـخ  هب  هچ  رگا   ) ناسنا زگره  تشذـگ ، هچنآ  ربانب 
«. درادن ییادج  نآ  زا  تسا و  یگدنز  شور  نامه  نید  سپ  ، » تسین ینغتسم 

نآ ندومیپ  اب  هک  هدرک  زاب  رـشب  يارب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یهار  نآ  درادن و  يزیرگ  نید »  » زا رـشب  هک  تسا  دقتعم  میرک  نآرق 
هتفریذپن ار  قح  نید  هک  یناسک  دنیامیپ و  یم  ار  ادخ  هار  یتسار  هب  هتفریذپ  ار  مالسا )  ) قح نید  هک  یناسک  رما  اهتنم  دنسرب  يو  هب 

(. 6  ) دنا هتفرگ  یضوع  هدرک  جک  ار  ادخ  هار  دنا 

نیا زا  دـنک  یم  توعد  نآ  يوس  هب  هک  ار  ینید  میرک  نآرق  تسا و  نداـهن  ندرگ  میلـست و  ياـنعم  هب  تغل  رد  مالـسا  مالـسا :»  » 2
دنکن شتسرپ  میلست  نیا  رثا  رد  هک  ( 7  ) نایناهج ناهج و  يادخ  هب  تسا  ناسنا  ندش  میلست  نآ  یلک  همانرب  هک  هدیمان  مالـسا  يور 

وا نامرف  زج  دنکن  تعاط  ار و  هناگی  يادخ  زج 
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هیلع میهاربا  ترـضح  دیمان ، ناملـسم »  » ار نآ  ناوریپ  و  مالـسا »  » ار نید  نیا  هک  یـسک  نیلوا  دهد  یم  ربخ  میرک  نآرق  هکنانچ  ار ،
(. 8  ) دوب مالسلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ینیشناج  هک  دوش  یم  هتفگ  یناسک  هب  دشاب  یم  وریپ  يانعم  هب  تغل  لصا  رد  هک  هعیـش  هعیـش :»  » 3
(. 9  ) دنشاب یم  تیب  لها  بتکم  وریپ  مالسا  فراعم  رد  دنناد و  یم  تلاسر  هداوناخ  یصاصتخا  قح  ار  ملس  و 

اهتشون یپ 

.تسا هدیسر  عبط  هب  اهباتک  نیا  مامت  يوق  لامتحا  هب  رضاح  رصع  رد  تسا ، شیپ  اهلاس  هب  طوبرم  قوف  نتم  هکنیا  هب  هجوت  اب  1 و 2 

.تسا هدیسر  عبط  هب  اهباتک  نیا  مامت  يوق  لامتحا  هب  رضاح  رصع  رد  تسا ، شیپ  اهلاس  هب  طوبرم  قوف  نتم  هکنیا  هب  هجوت  اب   3

.تفرگ رارق  نادنم  هقالع  رایتخا  رد  و  دیسر ، پاچ  هب  یسراف  یبرع و  تادلجم  مامت  هللا  دمحب  باتک ، نیا  پاچ  زا  دعب   4

تـسا هدوب  نازیملا  دنمـشزرا  باتک  نتـشون  لوغـشم  همالع ، موحرم  هک  تسا  یمایا  هب  طوبرم  بلاطم  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال   5
.تسا هدیسر  عبط  هب  ررکم  نآ  یسراف  یبرع و  نازیملا ، ریسفت  هزورما  نکیل 

.اجوع اهنوغبی  هللا و  لیبس  نع  نودصی  نیذلا  نیملاظلا  یلع  هللا  هنعل  نا   6

: ینعی

یم جوعم  جک و  ار  نآ  ناشدوخ  دننادرگ و  یم  رب  ار  مدرم  ادخ ، نید  هار  زا  هک  یناسک  داب ، ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل  دیـشاب  هاگآ  »
«، دنریذپ یم  دنهاوخ و 

هیآ 44 و 45) فارعا ، هروس  )

.افینح میهاربا  هلم  عبتا  نسحم و  وه  ههجو هللا و  ملسا  نمم  انید  نسحا  نم  7 و 

: ینعی

میهاربا لدتعم  كاپ و  نییآ  زا  دشاب و  مه  راکوکین  دنک و  ادخ  مکح  میلست  ار  شدوخ  صخش  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  نید  مادک  »

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 872 

http://www.ghaemiyeh.com


«، دیامن يوریپ 

هیآ 125) ءاسن ، هروس  )

هللا نود  نم  ابابرا  اضعب  انضعب  ذختی  ائیـش و ال  هب  كرـشن  هللا و ال  الا  دبعن  الا  مکنیب  اننیب و  ءاوس  هملک  یلا  اولاعت  باتکلا  لها  ای  لق 
.نوملسم اناب  اودهشا  اولوقف  اولوت  ناف 

: ینعی

: مینک يراکمه  مه  اب  كرتشم  نخس  کی  رد  دییایب  وگب  باتک  لها  هب  »

ضارعا نخـس  نیا  زا  رگا  دهدن  رارق  بابرا  ار  رگید  ضعب  ام  زا  یـضعب  میهدن و  رارق  شیارب  یکیرـش  مینکن و  تدابع  ار  ادخ  زج 
هیآ 64) نارمع ، لآ  هروس  «، ) میتسه قح  میلست  ام  دیشاب  هاوگ  سپ  وگب : ناشیا  هب  دندرک 

: ینعی .هفاک  ملسلا  یف  اولخدا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای 

! نامیا لها  يا  »

« دیوش میلست  ماقم  رد  لخاد  یگمه 

هیآ 208) هرقب ، هروس  )

.کل هملسم  هما  انتیرذ  نم  کل و  نیملسم  انلعجا  انبر و   8

: ینعی

:( دنتفگ لیعامسا  میهاربا و  »)

! اراگدرورپ

هیآ 128) هرقب ، هروس  «، ) هد رارق  ملسم  ار  یتما  زین  ام  نادنزرف  زا  نادرگ و  دوخ  نامرف  میلست  ار  ام 

: ینعی .نیملسملا  مکیمس  وه  میهاربا  مکیبا  هلم 

«. تسا هدیمان  هدنوش ) میلست   ) ناملسم ار  امش  هک  تسوا  تسا  میهاربا  امش  ردپ  نییآ  نیا  »

یم لمع  هفینح  یبا  هقف  هب  عورف  رد  دنیامن و  یم  تابثا  ار  رگید  هفیلخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  شیپ  هک  هیدـیز »  » زا يا  هفیاط  هب   9
یم یلع  دالوا  یلع و  صتخم  ار  تفالخ  سابع ، ینب  هیما و  ینب  يافلخ  ربارب  رد  هکنیا  تبـسانم  هب  دوش  یم  هتفگ  هعیـش »  » زین دـننک 
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.دنناد

هعیش يامن  وشن و  شیادیپ و  تیفیک  لوا : شخب 

نآ تیفیک  هعیش و  شیادیپ  زاغآ 

فورعم مالـسلا ) مهیلع  تیب  لها  نایاوشیپ  زا  اوشیپ  نیلوا   ) مالـسلا هیلع  یلع  هعیـش  هب  راب  نیلوا  يارب  هک  ار  هعیـش »  » شیادـیپ زاغآ 
تابجوم تثعب ، نامز  لاس  رد 23  یمالـسا  توعد  تفرـشیپ  روهظ و  نایرج  تسناد و  دیاب  مرکا  ربمغیپ  تایح  نامز  نامه  دـندش ،

تشاد رب  رد  يدایز 
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(. 1  ) درک یم  باجیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نارای  نایم  رد  ار  یتیعمج  نینچ  شیادیپ  اعبط  هک 

توعد دوخ  نید  هب  ار  دوخ  رتـکیدزن  ناـشیوخ  هک  تفاـی  تیرومأـم  نآرق  صن  هب  هک  تثعب  ياـهزور  نیلوا  رد  مرکا  ربـمغیپ  فلا :
.تسا نم  یصو  نیشناج و  ریز و  و  دریگ ، تقبس  نم  توعد  تباجا  هب  امش  زا  کی  ره  هک  دومرف  ناشیا  هب  احیرص  ( 2  ) دنک

لبقت ( 3  ) ار دوخ  ياه  هدعو  تفریذپ و  ار  وا  نامیا  مرکا  ربمغیپ  تفریذپ و  ار  مالسا  هدومن  تردابم  همه  زا  شیپ  مالـسلا  هیلع  یلع 
ینیشناج يریزو و  تمـس  هب  ار  تضهن  نارای  زا  یکی  دوخ  مایق  تضهن و  زور  نیلوا  رد  یتضهن  ربهر  هک  تسا  لاحم  اتداع  دومن و 

دسانشب و ینیشناج  يریزو و  زایتما  اب  ار  وا  اهنت  ای  دناسانشن  دوخ  راکادف  اپ  ات  رس  ناتسود  نارای و  هب  یلو  دنک ، یفرعم  ناگناگیب  هب 
هتفرگ و هدیدان  ار  وا  ینیشناج  ماقم  مارتحا  لوزعم و  يریزو  فیاظو  زا  ار  وا  دوخ ، توعد  یگدنز و  هرود  مامت  رد  یلو  دناسانـشب 

.دراذگن نارگید  وا و  نایم  یقرف  هنوگچیه 

حیرصت دنا  هدرک  تیاور  هعیش  ینس و  هک  رتاوتم  ضیفتسم و  تیاور  نیدنچ  بجوم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ب :
اب دنک  هک  يراک  ره  دیوگ و  هک  ینخس  ره  تسا ، نوصم  تیصعم  اطخ و  زا  دوخ  لعف  لوق و  رد  مالـسلا  هیلع  ( 4  ) یلع هک  هدومرف 

.مالسا عیارش  فراعم و  هب  تسا  مدرم  ( 5  ) نیرتاناد دراد و  لماک  تقباطم  ینید  توعد 

ربمغیپ رتسب  رد  ندیباوخ  دننام  دوب ، هدرک  يزیگنا  تفگـش  ياهیراکادـف  هداد و  ماجنا  ییاه  بنارگ  تامدـخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ج :
بش رد  مرکا 
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زا یکی  رد  يو  ياپ  رگا  هک  دوب  هتفرگ  تروص  يو  تسد  هب  ربیخ  قدنخ و  دحا و  ردـب و  ياهگنج  رد  هک  یتاحوتف  و  ( 6  ) ترجه
ربمغیپ هک  مخ » ریدـغ   » نایرج د : (. 7  ) دـندوب هدـش  نک  هشیر  قح ، نانمـشد  تسد  هب  نایمالـسا  مالـسا و  دوبن ، نایم  رد  عیاقو  نیا 
یلوتم دوخ  دننام  ار  وا  هدرک و  یفرعم  بصن و  مدرم  هماع  تیالو  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  اجنآ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

(. 8  ) دوب هداد  رارق 

هب مرکا  ربمغیپ  هک  یطرفم  هقـالع  و  ( 9  ) دوب ناگمه  قافتا  دروم  هک  رگید  یـصاصتخا  لئاضف  تازاـیتما و  نینچ  نیا  تسا  یهیدـب 
هک تشادیم  او  نیا  رب  دندوب  تقیقح  تلیضف و  ناگتفیـش  هک  ار  مرکا  ربمغیپ  نارای  زا  يا  هدع  اعبط  (، 10  ) تشاد مالسلا  هیلع  یلع 

او ترـضح  نآ  هنیک  دسح و  رب  ار  يا  هدع  هکنانچ  دننک ، يوریپ  يو  زا  دـنیآ و  درگ  شرود  هب  هتـشاد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
.تشاد یم 

دوش یم  هدید  رایسب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نانخـس  رد  تیب » لها  هعیـش   » و یلع » هعیـش   » مان اهنیا  همه  زا  هتـشذگ 
(. 11)

فالتخا زورب  ینس و  تیرثکا  زا  هعیش  تیلقا  ندش  ادج  ببس 

ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  شیپ  ترـضح  نآ  هک  یتـلزنم  ماـقم و  هب  رظن  مالـسلا  هـیلع  یلع  ناوریپ  ناـهاوخاوه و 
دشاب و یم  مالسلا  هیلع  یلع  نآ  زا  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  تیعجرم  تفالخ و  هک  دنتشاد  یم  ملسم  تشاد  ناناملسم  هباحص و 
(12  ) تسویپ روهظ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يرامیب  ياـهزور  رد  هک  یثداوح  ءزج  زین  لاوحا  عاـضوا و  رهاوظ 

.درک یم  دییأت  ار  نانآ  رظن 

یلاح رد  تسرد  نانآ  راظتنا  فالخ  رب  یلو 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 876 

http://www.ghaemiyeh.com


يراوگوس و مزاول  مرگرـس  هباحـص  زا  يا  هدع  تیب و  لها  دوب و  هدشن  نفد  شرهطم  دـسج  زونه  دومرف و  تلحر  مرکا  ربمغیپ  هک 
نادـنواشیوخ تیب و  لها  اب  هکنآ  یب  هلجع و  لامک  اب  دـندرب  ار  تیرثکا  ادـعب  هک  رگید  يا  هدـع  دـنتفای  ربخ  هک  دـندوب  یتازیهجت 

ناناملـسم يارب  یهاوخریخ ، هفاـیق  رد  دوخ  شیپ  زا  دـنهدب ، یعـالطا  نیرتمک  یتح  دـننک و  تروشم  ناـشناراداوه  مرکا و  ربـمغیپ 
(. 13  ) دنا هداد  رارق  هتفای  ماجنا  يراک  ربارب  رد  ار  شنارای  یلع و  دنا و  هدومن  نیعم  هفیلخ 

هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  نفد  زا  غارف  زا  سپ  رامع  دادـقم و  رذوبا و  ناملـس و  ریبز و  سابع و  دـننام  وا  ناراداوه  مالـسلا و  هیلع  یلع 
یتاعامتجا هدومن  ضارتعا  نآ  نانادرگراک  یباختنا و  تفالخ  هب  هدـمآ  رب  داقتنا  ماقم  رد  رما  نایرج  زا  عـالطا  ملـس و  هلآ و  هیلع و 

(. 14  ) دوب نیمه  رد  ناناملسم  حالص  هک  دندینش  خساپ  یلو  دنا  هدرک  زین 

هعماـج هب  یلع » هعیـش   » ماـن نیمه  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  درک و  ادـج  تیرثـکا  زا  ار  یتـیلقا  هک  دوـب  فارتـعا  داـقتنا و  نـیا 
ود هب  هعماج  دنوشن و  فورعم  مان  نیا  هب  هدربمان  تیلقا  هک  دوب  بقارم  تقو ، تسایـس  ياضتقم  هب  زین  تفالخ  هاگتـسد  دـیناسانش و 

تعامج زا  فلختم  تعیب و  زا  فلختم  ار  ضرتعم  دندرمـش و  یم  یعامجا  ار  تفـالخ  هکلب  ددرگن  مسقنم  تیرثکا  تیلقا و  هتـسد 
(. 15  ) دندرک یم  دای  رگید  تشز  تاریبعت  اب  یهاگ  دندیمان و  یم  ناناملسم 

مالسلا هیلع  یلع  دربب و  شیپ  زا  يراک  ضارتعا ، درجم  اب  تسناوتن  هدش  تقو  تسایس  موکحم  نیتسخن ، ياهزور  نامه  هعیـش  هتبلا 
مایق کی  هب  تسد  یفاک  يورین  نتشادن  نیملسم و  مالسا و  تحلصم  تیاعر  روظنم  هب  زین 
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ملس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ینیـشناج  دندشن و  تیرثکا  میلـست  هدیقع  تهج  زا  نیـضرتعم  تیعمج  یلو  دزن ، نینوخ 
دندید و یم  اور  ترـضح  نآ  هب  اهنت  ار  يونعم  یملع و  هعجارم  و  ( 16  ) دنتسناد یم  مالـسلا  هیلع  یلع  قلط  قح  ار  یملع  تیعجرم 

(. 17  ) دندرک یم  توعد  وا  يوس  هب 

یملع تیعجرم  ینیشناج و  هلئسم  ود 

ندش نشور  تسا ، تیمها  لوا  هجرد  رد  هعماج  يارب  هچنآ  هک  دوب  دقتعم  دوب  هدروآ  تسد  هب  یمالسا  میلاعت  زا  هچنآ  قبط  هعیش » »
.دشاب یم  هعماج  نایم  رد  اهنآ  لماک  نایرج  نآ ، یلات  هجرد  رد  و  ( 18  ) تسا ینید  گنهرف  مالسا و  میلاعت 

حالـص هک  يروط  هب   ) ار دوخ  یناسنا  فیاظو  هدرک ، هاگن  ینیب  عقاو  مشچ  اب  ناسنا  ناهج و  هب  هعماج  دارفا  الوا : رگید  ترابع  هب  و 
.دشاب ناشهاوخلد  فلاخم  هچ  رگا  دنروآ  اج  هب  دننادب و  تسا ) یعقاو 

زا دنتسرپن و  ادخ  زج  ار  یسک  مدرم  هک  يروط  هب  دیامن و  ارجا  ظفح و  هعماج  رد  ار  یمالسا  یعقاو  مظن  ینید  تموکح  کی  ایناث :
تمـصع و هک  دـبای  ماـجنا  دـیاب  یـسک  تسد  هب  دوصقم  ود  نیا  و  دـنوش ، رادروخ  رب  یعاـمتجا  يدرف و  تلادـع  لـماک و  يدازآ 

هلوحم فیاظو  هنیمز  رد  هک  دـنریگ  رارق  ملع  عجرم  اـی  مکح  ردـصم  یناـسک  تسا  نکمم  هنرگ  دـشاب و  هتـشاد  ییادـخ  تینوصم 
ییارسک و کلم  يدادبتسا و  تنطلـس  هب  یمالـسا  شخبیدازآ  هلداع  تیالو  اجیردت  دشابن و  ملاس  تنایخ  ای  رکف  فارحنا  زا  دوخ ،

هاوخدوخ سوهلب و  نادنمـشناد  رییغت  فیرحت و  شوختـسد  رگید  نایدا  فراعم  دـننام  ینید  كاپ  فراـعم  دوش و  لیدـبت  يرـصیق 
شور بیصُم و  دوخ  لاوقا  لامعا و  رد  مرکا  ربمغیپ  قیدصت  هب  هک  یسک  اهنت  ددرگ و 
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(. 19  ) دوب مالسلا  هیلع  یلع  نامه  تشاد  لماک  تقباطم  ربمغیپ  تنس  ادخ و  باتک  اب  وا 

هب ار  ناشکرـس  دنراد و  او  قحب  ار  نیفلاخم  دوب  مزال  دندوب ، فلاخم  یلع  هقح  تفالخ  اب  شیرق  دنتفگ  یم  تیرثکا  هچنانچ  رگا  و 
هن دـندرکن  رظن  فرـص  تاکز  نتفرگ  زا  دـندیگنج و  دنتـشاد ، عانتما  تاکز  نداد  رد  هک  یتعامج  اـب  هکناـنچ  دـنناشنب  دوخ  ياـج 

.دنشکب ار  قح  شیرق ، تفلاخم  سرت  زا  هکنیا 

یمالـسا و تموکح  شور  داسف  ینعی  نآ  راوگاـن  هلاـبند  زا  سرت  تشاد ، زاـب  یباـختنا  تفـالخ  اـب  تقفاوم  زا  ار  هعیـش  هچنآ  يرآ 
یم رت  نشور  زور  هب  زور  ار  ینیب ) شیپ  ای   ) هدـیقع نیا  زین  ثداوح  يدـعب  ناـیرج  اـقافتا  دوب ، نید  هیلاـع  تاـمیلعت  ساـسا  مادـهنا 

مضه هب  دوخ  رامش  تشگنا  یئادتبا  تارفن  اب  رهاظ  رد  هکنیا  اب  تشگ و  یم  رتراوتسا  دوخ  هدیقع  رد  زین  هعیـش  هجیتن  رد  تخاس و 
يارب لاح  نیع  رد  دندیزرو  یم  رارـصا  دوخ ، هقیرط  هب  توعد  تیب و  لها  زا  یمالـسا  میلاعت  ذـخا  هب  نطاب  رد  دوب و  هتفر  تیرثکا 

رد دنتفر و  یم  داهج  هب  تیرثکا  شود  هب  شود  هعیـش ، دارفا  یتح  دـندرک و  یمن  ینلع  تفلاخم  مالـسا ، تردـق  ظفح  تفرـشیپ و 
(. 20  ) دومن یم  ییامنهار  مالسا  عفن  هب  ار  تیرثکا  يرورض ، دراوم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  صخش  دندرک و  یم  تلاخد  هماع  روما 

هعیش رظن  اب  نآ  تریاغم  یباختنا و  تفالخ  یسایس  شور 

رابتعا هب  تمایق  زور  ات  هدش  نشور  مرکا  ربمغیپ  تنس  ادخ و  باتک  رد  نآ  داوم  هک  مالسا  ینامسآ  تعیرـش  هک  دوب  دقتعم  هعیـش » »
اهنت دیامن ، یچیپرس  نآ  لماک  يارجا  زا  دناوت  یمن  يرذع  چیه  اب  یمالـسا  تموکح  و  ( 21  ) تسین رییغت  لباق  زگره  یقاـب و  دوخ 

هب تعیرش  عاعش  رد  اروش  اب  هک  تسا  نیا  یمالسا  تموکح  هفیظو 
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تاود ثیدح  نایرج  زا  نینچمه  هعیش و  زیمآ  تسایس  تعیب  تلع  هب  نایرج ، نیا  رد  یلو  دریگب  یتامیمصت  تقو ، تحلـصم  ببس 
دندقتعم یباختنا  تفالخ  نارادفرط  ناگدننادرگ و  هک  دوب  ادیپ  داتفا ، قافتا  مرکا  ربمغیپ  يرامیب  ياهزور  نیرخآ  رد  هک  ساطرق  و 

هکلب دنناد  یمن  تباث  دوخ  رابتعا  رد  ار  مرکا  ربمغیپ  تانایب  تنـس و  یلو  دـنامب  ظوفحم  یـساسا  نوناق  کی  دـننام  ادـخ  باتک  هک 
يرایسب ياهتیاور  اب  رظن  نیا  دیامن و  رظنفرص  اهنآ  يارجا  زا  تحلصم ، ياضتقا  ببـس  هب  دناوت  یم  یمالـسا  تموکح  هک  دندقتعم 

دننک اطخ  رگا  روجأم و  دننک  تباصا  رگا  دوخ  ینیب  تحلـصم  داهتجا و  رد  دندهتجم و  هباحـص   ) دش لقن  هباحـص  قح  رد  ادعب  هک 
یکی لزنم  رد  هنابش  هفیلخ ، نارادرس  زا  یکی  دیلو  نب  دلاخ  هک  داتفا  قافتا  یتقو  نآ  زراب  هنومن  دیدرگ و  دییأت  دنـشاب ) یم  روذعم 

دینازوس و تشاذگ و  قاجا  رد  ار  شرـس  تشک و  هدومن ، ریگلفاغ  ار  کلام  دش و  نامهم  هریون » نب  کلام   » ناناملـسم فیراعم  زا 
يرادرـس نینچ  هب  يو  تموکح  هکنیا  ناونع  هب  هفیلخ  دروآ ، مرـش  ياهتیانج  نیا  لابند  هب  و  دـش ! رتسبمه  کلام  نز  اب  بش  نامه 

(!! 22  ) درکن ارجا  دلاخ  قح  رد  ار  تعیرش  تاررقم  تسا ، دنمزاین 

رد رگا  دش و  نغدق  یلک  هب  مرکا  ربمغیپ  ثیداحا  نتشون  و  ( 23  ) دندیرب مرکا  ربمغیپ  ناشیوخ  تیب و  لها  زا  ار  سمخ  نینچمه  و 
يافلخ نامز  مامت  رد  نغدق  نیا  و  ( 24  ) دندینازوس یم  هدرک  طبض  ار  نآ  دش  یم  هتفرگ  یـسک  زا  ای  فشک  بوتکم  ثیدح  ياج 
13  ) مود هفیلخ  تفالخ  نامز  رد  و  ( 25  ) تشاد رارمتسا  ( 102 99  ) يوما هفیلخ  زیزعلا  دبع  نب  رمع  تفالخ  نامز  ات  نیدشار 
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یلع یح   » نتفگ هعتم و  حاکن  عتمت و  جح  دننام  ار  تعیرـش  داوم  زا  يا  هدع  تفالخ ، ماقم  رد  دـش و  رتنـشور  تسایـس  نیا  25 ق )
(. 27  ) اهنآ ریاظن  درک و  ریاد  ار  قالطا  هس  ذوفن  و  ( 26  ) تخاس عونمم  زامن  ناذا  رد  لمعلا » ریخ 

بیجع و یتاقبط  فالتخا  ناناملسم  نایم  رد  ادعب  هک  ( 28  ) دش میـسقت  توافت  اب  مدرم  نایم  رد  لاملا  تیب  هک  دوب  يو  تفالخ  رد 
یم تموکح  رـصیق  يرـسک و  یتنطلـس  تاموسر  اب  ماش  رد  هیواعم  يو  نامز  رد  دروآ و  دوجو  هب  یکانتـشهد  نینوخ  ياـه  هنحص 

.دش یمن  شلاح  ضرعتم  دیمان و  یم  برع  يارسک  ار  وا  هفیلخ  درک و 

روتـسد هب  هک  يرفن  شـش  ياروش  تیرثـکا  يأر  قبط  دـش و  هتـشک  یناریا  یمـالغ  تسد  هب  يرمق  يرجه  لاـس 23  هب  مود  هفیلخ 
طلـسم مدرم  رب  ار  دوخ  يوما  نادنواشیوخ  دوخ  تفالخ  دهع  رد  يو  .تفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز  موس  هفیلخ  دش ، دـقعنم  هفیلخ 
هتشاذگ يراب  دنب و  یب  يانب  ناشیا  ( 29  ) درپس ناشیا  تسد  هب  ار  روما  مامز  یمالسا  دالب  ریاس  رـصم و  قارع و  زاجح و  رد  هتخاس 
هفالخلا راد  هب  يوس  ره  زا  اـه  تیاکـش  لیـس  دـنتخادرپ ، یمالـسا  هیراـج  نیناوق  صقن  روجف و  قسف و  دادـیب و  متـس و  هب  اراکـشآ 

مدرم ياـه  تیاکـش  هب  تشاد ، رارق  ( 30  ) مکح نب  ناورم  هصاـخ  دوـخ و  يوـما  نازینک  ریثأـت  تحت  هک  هـفیلخ  یلو  دـش ، ریزارس 
رب مدرم  يرجه ، لاس 35  هب  هرخألاب  و  ( 31  ) درک یم  رداص  ار  نایکاش  بیقعت  دیدشت و  روتسد  مه  یهاگ  هکلب  داد  یمن  رثا  بیترت 

.دنتشک ار  يو  دروخ ، دز و  هرصاحم و  زور  دنچ  زا  سپ  دندیروش و  يو 

تفالخ دهع  رد  موس  هفیلخ 
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تقیقح رد  درک و  یم  تیوقت  شیپ  زا  شیب  تشاد ، رارق  هیواعم  وا  يوما  ياهدنواشیوخ  زا  نآ  سأر  رد  هک  ار  ماش  تموکح  دوخ 
لوا هفیلخ  تفالخ  ( 32  ) تشادن رب  رد  یتروص  زج  دوب  هفالخلا  راد  هک  هنیدـم  تالیکـشت  دوب و  زکرمتم  ماش  رد  تفالخ ، ینیگنس 

ار نآ  همان  نییآ  اضعا و  هک  يرفن  شـش  ياروش  اـب  موس  هفیلخ  لوا و  هفیلخ  تیـصو  اـب  مود  هفیلخ  هباحـص و  تیرثکا  باـختنا  اـب 
نیا روما  هرادا  رد  دندرک  تفالخ  لاس  هک 25  هفیلخ  هس  تسایس  هتفر  مه  يور  دش و  رقتـسم  دوب ، هدرک  میظنت  نییعت و  مود  هفیلخ 

یمالسا فراعم  رد  دوش و  ارجا  هعماج  رد  دهد ، صیخشت  تفالخ  ماقم  هک  تقو  تحلصم  داهتجا و  قبط  رب  یمالسا  نیناوق  هک  دوب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تانایب  دوش و  هدناوخ  دریگ  رارق  يواکجنک  دروم  ای  دوش  ریـسفت  هکنیا  یب  نآرق  اهنت  هک  دوب  نیا 

.دنکن زواجت  شوگ  نابز و  دودح  زا  دوش و  تیاور  دیایب  ذغاک  يور  هکنیا  یب  ثیدح )  ) ملس و 

همتاخ يرمق  يرجه  هدزاود  لاس  رد  هک  همامی  گنج  زا  سپ  ( 33  ) دوب عونمم  ثیدح  رد  تشاد و  راصحنا  میرک  نآرق  هب  تباتک ،
هک دنک  یم  داهنـشیپ  لوا  هفیلخ  هب  باطخلا  نب  رمع  دندش ، هتـشک  گنج  نآ  رد  دندوب  نآرق  يراق  هک  هباحـص  زا  یهورگ  تفای و 

هتشک نآرق  نالماح  هیقب  دهد و  خر  یگنج  رگا  دیوگ  یم  دوخ  داهنـشیپ  رد  يو  دوش ، يروآ  عمج  فحـصم  کی  رد  نآرق  تایآ 
رد تباتک  دـیق  هب  هدرک  يروآ  عمج  فحـصم  کی  رد  ار  ینآرق  تایآ  تسمزال  نیاربانب ، تفر ، دـهاوخ  اـم  ناـیم  زا  نآرق  دـنوش ،

(34  ) میروایب

هرابرد ار  میمصت  نیا 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 882 

http://www.ghaemiyeh.com


دش و یم  دیدهت  رطخ  نامه  اب  زین  دوب  نآرق  یلات  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ثیدح  هکنیا  اب  دنتفرگ  میرک  نآرق 
تباتک هکلب  دش  یمن  ثیدـح  يرادـهگن  هب  یهجوت  یلو  دوبن  ناما  رد  یـشومارف  لعج و  هصیقن و  هدایز و  انعم و  هب  لقن  دـسافم  زا 

دننام مالـسا  تایرورـض  رد  هک  دیـشک  ییاج  هب  راک  ینامز  كدنا  رد  ات  دـش  یم  هدـینازوس  داتفا  یم  تسد  هب  هچ  ره  عونمم و  نآ 
هک دیجمت  سیدقت و  همه  نآ  دشن و  هتشاد  رب  یمدق  تدم  نیا  رد  مولع  ياه  هتـشر  ریاس  رد  دمآ و  دوجو  هب  داضتم  تایاور  زامن ،

مرگرـس مدرم  تیرثکا  دـنام و  رثا  یب  هدـش  دراو  مولع  هعـسوت  رد  بیغرت  دـیکأت و  ملع و  هب  تبـسن  مرکا  ربمغیپ  تانایب  نآرق و  رد 
هب یتیانع  رگید  دندوب و  دش ، یم  ریزارس  برعلا  هریزج  هب  وس  ره  زا  هک  دح  زا  نوزف  میانغ  هب  شوخلد  مالسا و  یپ  رد  یپ  تاحوتف 
هب مدرم  نیرتانشآ  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ناش  هلـسلس  رـس  هک  تلاسر  نادناخ  مولع 

.دشن دوب  هدرک  یفرعم  نآرق  دصاقم  مالسا و  فراعم 

هناـخ جـنک  رد  یتدـم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  تلحر  زا  سپ  دنتـسناد  یم  هکنیا  اـب   ) نآرق عمج  هیـضق  رد  یتـح 
(. 35  ) دندرواین نابز  هب  زین  ار  وا  مان  یتح  دندادن  هلخادم  ار  يو  تسا ) هدومن  يروآ  عمج  ار  فحصم  دنتسشن و 

تخاس یم  رترایشه  روما ، نایرج  هب  تبسن  رتخسار و  دوخ  هدیقع  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ناوریپ  هک  دوب  يروما  اهنیا  ریاظن  اهنیا و 
.دندوزفا یم  دوخ  تیلاعف  رب  زور  هب  زور  و 

زین یلع 
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.تخادرپ یم  دارفا  یصوصخ  تیبرت  هب  دوب  هاتوک  مدرم  یمومع  تیبرت  زا  شتسد  هک 

یـسراف و ناملـس   ) دندوب مدـق  تباث  وا  يوریپ  رد  لاوحا  همه  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای  رفن  راهچ  زا  نت  هس  لاس ، نیا 25  رد 
کلس رد  اهنآ  ریغ  قارع و  نمی و  زاجح و  رد  نیعبات  زا  یهوبنا  هورگ  هباحص و  زا  یعمج  یلو  دنتشذگ  رد  دادقم ) يرافغ و  رذوبا 

يو اب  دوب  وحن  ره  هب  هدومن و  يور  ترـضح  نآ  هب  يوس  ره  زا  موس ، هفیلخ  ندش  هتـشک  زا  سپ  هجیتن  رد  دندمآرد و  یلع  ناوریپ 
.دندیزگرب تفالخ  يارب  ار  يو  دندرک و  تعیب 

ترضح نآ  شور  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  تفالخ  ياهتنا 

.تفای همادا  هام  جنپ  لاس و  راهچ  ابیرقت  دش و  عورش  يرمق  يرجه  لاس 35  رخاوا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ 

رد هک  ار  یتارییغت  بلاغ  و  ( 36  ) تشاد یم  لومعم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هیور  تفالخ ، رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
رانک رب  راک  زا  دنتشاد  تسد  رد  ار  روما  مامز  هک  ار  قیالان  لامع  دینادرگرب و  یلوا  تلاح  هب  دوب  هدش  ادیپ  ناینیـشیپ  تفالخ  نامز 

.تشاد رب  رد  يرایسب  ياهیراتفرگ  دوب و  یبالقنا  تضهن  کی  تقیقح  رد  و  ( 37  ) درک

: تفگ نینچ  دومن  مدرم  يارب  هک  ینارنخس  رد  تفالخ  زور  نیتسخن  مالسلا  هیلع  یلع 

! دیشاب هاگآ  »

تسرد دیاب  .تسا  هدش  ناتریگنماد  هتشگرب و  امش  يوس  هب  هرابود  زورما  دیتشاد  ادخ  ربمغیپ  تثعب  ماگنه  مدرم  امـش  هک  يراتفرگ 
تسا و قح   ) دنتفا بقع  دنتفرگ ، یم  یشیپ  اوران  هب  هک  نانآ  دنتفا و  شیپ  دنا  هداتفا  بقع  هک  تلیضف  نابحاص  دیوش و  يور  ریز و 

يا هزات  زیچ  تسا  رایسب  لطاب  رگا  درک ) يوریپ  قح  زا  دیاب  دراد  یلها  مادک  ره  لطاب و 
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هب تشپ  هک  يزیچ  هک  دتفا  یم  قافتا  مک  هتبلا  .تسه  زین  تفرـشیپ  دیما  دنتفا و  یم  شیپ  زین  مک  یهاگ  تسا  مک  قح  رگا  تسین و 
(. 38 « ) دیامن يور  هتشگرب و  هرابود  دنک  ناسنا 

هک فلاـخم  رـصانع  تسا ، یبـالقنا  تضهن  ره  تعیبـط  همزـال  هکناـنچ  داد و  همادا  دوـخ  یبـالقنا  تموـکح  هـب  مالـسلا  هـیلع  یلع 
یلخاد ياـهگنج  موس ، هفیلخ  یهاوخنوخ  ماـن  هب  دنتـشارفا و  رب  تفلاـخم  هب  رـس  راـنک  هشوـگ و  ره  زا  دـتفا  یم  رطخ  هب  ناـشعفانم 

زج یلخاد  ياهگنج  نیا  نیببسم  هعیش ، رظن  هب  تشاد  همادا  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  تدم  مامت  رد  ابیرقت  هک  دندرک  اپ  رب  ینینوخ 
دوبن راک  رد  زین  مهافت  ءوس  یتح  دوبن و  شیب  يا  هنابیرف  ماوع  زیواتسد  موس ، هفیلخ  یهاوخنوخ  دنتشادن و  يروظنم  یـصخش  عفانم 

فلتخم میـسقت  رد  مود  هفیلخ  نامز  زا  هک  دوب  یتاقبط  فالتخا  هلئاغ  دوش ، یم  هدـیمان  لمج » گنج   » هک لوا  گنج  ببـس  (. 39)
(40  ) دومرف تمـسق  هیوسلاب  مدرم  نایم  رد  یلام  دش ، هتخانـش  تفالخ  هب  هکنآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ، هدش  ادیپ  لاملا  تیب 

ترایز مان  هب  دنتشاذگ و  درمت  يانب  تفشآ و  رب  تخس  ار  هحلط  ریبز و  شور  نیا  دوب و  هنوگنامه  زین  مرکا  ربمغیپ  تریـس  هکنانچ 
مان هب  هتخاس  هارمه  دوخ  اب  تشادـن  یبوخ  هنایم  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  دوب و  هکم  رد  هک  ار  هشیاـع  دـنتفر و  هکم  هب  هنیدـم  زا  هبعک ،

(. 41  ) دندرک اپ  رب  ار  لمج  نینوخ  گنج  تضهن و  موس ! هفیلخ  یهاوخنوخ 

يو ندش  هتشک  زا  سپ  و  ( 42  ) دندرکن عافد  يو  زا  دندوب  هنیدم  رد  موس  هفیلخ  لتق  هرصاحم و  ماگنه  ریبز  هحلط و  نیمه  هکنیا  اب 
دوخ فرط  زا  هک  دندوب  یسک  نیلوا 
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درک یم  صیرحت  موس  هفیلخ  لـتق  هب  ار  مدرم  هک  دوـب  یناـسک  زا  دوـخ  هشیاـع  نینچمه  و  ( 43  ) دـندرک تعیب  یلع  اب  نیرجاـهم  و 
هباحص هفیلخ ، لتق  یلصا  نیببسم  اساسا  .دومن  ترسم  راهظا  داد و  مانشد  يو  هب  دینش  ار  موس  هفیلخ  لتق  هک  راب  یلوا  يارب  و  ( 44)

.دندیناروش یم  هفیلخ  رب  ار  مدرم  هتشون  اه  همان  فارطا  هب  هنیدم  زا  هک  دندوب 

هب تشاد و  تفالخ  رد  هیواعم  هک  دوب  یعمط  دیـشک ، لوط  مین  لاس و  کی  دوش و  یم  هدـیمان  نیفـص  گنج  هک  مود  گنج  ببس 
هلمح گنج  نیا  رد  هیواعم  هتبلا  تخیر و  قحان  نوخ  رازه  دـص  زا  رتشیب  درک و  اپ  رب  ار  گـنج  نیا  موس  هفیلخ  یهاوخنوخ  ناونع 

.دریگ یمن  تروص  عافد  لکش  هب  زگره  یهاوخنوخ  اریز  عافد ، هن  درک  یم 

زا بوشآ  عفد  يارب  دوخ  یگدـنز  ياـهزور  نیرخآ  رد  موس  هفیلخ  دوخ  هکنیا  اـب  دوب  موس » هفیلخ  یهاوخنوخ   » گـنج نیا  ناونع 
دنتـشک ار  هفیلخ  ات  درک  فقوت  هار  رد  ادـمع  ردـقنآ  هدومن  تکرح  هنیدـم  يوس  هب  ماش  زا  يرگـشل  اـب  يو  دومن  دادمتـسا  هیواـعم 

(. 45  ) درک مایق  هفیلخ  یهاوخنوخ  هب  هتشگرب  ماش  هب  هاگنآ 

هلتق هدرک ، شومارف  ار  موس  هفیلخ  دوخ  رگید  درک ، هضبق  ار  تفالخ  هیواعم  دش و  دیهش  مالـسلا  هیلع  یلع  هکنآ  زا  سپ  نینچمه  و 
!! درکن بیقعت  ار  هفیلخ 

رثا رد  دـش ، یم  تفای  زین  یباحـص  ناشنایم  رد  هک  مدرم  زا  یعمج  گنج  نیا  رد  تفرگ ، رد  ناورهن  گنج  نیفـص ، گنج  زا  سپ 
نارادـفرط زا  اج  ره  هتخادرپ  يرگبوشآ  هب  یمالـسا  دالب  رد  دـندیروش و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  نیفـص  گنج  رد  هیواعم  تاـکیرحت 

نوریب ار  اهنینج  هدرک  هراپ  ار  نتسبآ  نانز  مکش  یتح  دنتشک ، یم  دنتفای  یم  مالسلا  هیلع  یلع 
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(. 46  ) دندیرب یم  رس  هدروآ 

دیهـش جراوخ  نیا  زا  یخرب  تسد  هب  زامن  رـس  رد  هفوک  دجـسم  رد  يدنچ  زا  سپ  یلو  دیناباوخ  زین  ار  هلئاغ  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع 
.دش

تشاد رب  مالسلا  هیلع  یلع  هلاس  جنپ  تفالخ  زا  هعیش  هک  يا  هرهب 

هک یلوا  لاح  هب  الماک  ار  یمالـسا  هتخیر  مهرد  عاضوا  تسناوتن  هچ  رگا  دوخ  ههام  هن  لاس و  راهچ  تفـالخ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
: درک لصاح  تیقفوم  هدمع  تهج  هس  زا  یلو  دنادرگرب  تشاد 

ناشن دیدج  لسن  هب  هصاخ  مدرم ، هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تریس  باذج  هفایق  دوخ ، هلداع  تریس  هطساو  هب   1
زگره يو  .درک  یم  یگدـنز  مدرم  نیرتاوـنیب  زا  یکی  دـننام  ارقف و  يز  رد  هیواـعم  يرـصیق  ییارـسک و  تکوـش  ربارب  رد  يو  داد ،

حیجرت یناوتان  هب  ار  يدـنمورین  ییادـگ و  هب  ار  يرگناوت  تشادـن و  مدـقم  نارگید  رب  ار  دوخ  نادـناخ  نادـنواشیوخ و  ناتـسود و 
.دادن

هب مدرم  نایم  ار  یمالسا  هقح  مولع  هیهلا و  فراعم  زا  ییاه  بنارگ  ریاخذ  هدننک ، مرگرـس  اسرف و  تقاط  ياهیراتفرگ  همه  نآ  اب   2
.تشاذگ راگدای 

: دنیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  نیفلاخم 

رد افص  یتشآ و  رد  زا  اتقوم  فلاخم ، رصانع  اب  دوخ ، تفالخ  زاغآ  رد  تسناوت  یم  وا  اریز  تسایس ، درم  هن  دوب  تعاجـش  درم  يو 
.دزادرپب ناشعمق  علق و  هب  سپس  دنک  میکحت  ار  دوخ  تفالخ  هلیسو  نیدب  درادهگن و  دونشخ  یضار و  هنهادم  اب  ار  نانآ  هدمآ 

تروص هنهادم و  زا  دیاب  یبالقنا  ياهتـضهن  دوب و  یبالقنا  تضهن  کی  یلع  تفالخ  هک  دـنا  هتفرگ  هدـیدان  ار  هتکن  نیا  نانیا  یلو 
هب اهراب  نیکرشم  رافک و  دمآ و  شیپ  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تثعب  نامز  رد  عضو  نیا  هباشم  .دشاب  رود  يزاس 

داهنشیپ ترضح  نآ 
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مرکا ربمغیپ  یلو  دنـشاب  هتـشادن  يو  توعد  اب  يراک  زین  ناـشیا  دوشن  ضرعتم  ناشنایادـخ  هب  ترـضح  نآ  هکنیا  دـنداد و  شزاـس 
میکحت ار  دوخ  تیعقوم  هدرک  شزاس  هنهادم و  تخس ، ياهزور  نآ  رد  تسناوت  یم  هکنیا  اب  تفریذپن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

قح یقح ، ندرک  هدنز  هار  رد  هک  دهد  یمن  هزاجا  زگره  یمالـسا  توعد  اساسا  .دنک  ملع  دـق  نانمـشد  تفلاخم  هب  سپـس  دـیامن ،
(. 47  ) تسا دوجوم  هراب  نیا  رد  میرک  نآرق  رد  يدایز  تایآ  دنیامن و  عفر  يرگید  لطاب  اب  ار  یلطاب  ای  دوش  هتشک  يرگید 

مالـسا حیرـص  نیناوق  ضقن  تیانج و  مرج و  چـیه  زا  دوخ  فدـه  هب  ندیـسر  يزوریپ و  هرابرد ي  یلع  نیفلاخم  هکنیا  زا  هتـشذگ 
مالسا نیناوق  هب  یلع  یلو  دنتسش  یم  دندهتجم ، دنتسه و  یباحص  هکنیا  مان  هب  ار  هکل  ره  دندرک و  یمن  يراذگ  ورف  انثتسا ) نودب  )

.دوب دنبیاپ 

فراعم و  ( 48  ) هدـش طبـض  راصق  تاملک  رازه  هدزاـی  هب  کـیدزن  یعاـمتجا  ینید و  یلقع و  هقرفتم  نونف  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا 
درک و عضو  ار  یبرع  ناـبز  روتـسد  يو  ( 50  ) هدومن داریا  ناـیب  نیرتناور  هجهل و  نیرتغیلب  اـب  دوخ  ياهینارنخـس  رد  ( 49  ) ار مالسا 
دازآ و لالدتسا  کبـس  هب  ( 51  ) هدرک روغ  یهلا  هفـسلف  رد  هک  مالـسا  رد  تسا  یـسک  لوا  يو  .داهن  داینب  ار  یبرع  تاـیبدا  ساـسا 

نیا رد  هدرک و  حرط  دوب  هتفرگن  رارق  هجوت  دروم  ناهج ، هفـسالف  نایم  رد  زور  نآ  ات  هک  ار  یلئاـسم  تفگ و  نخـس  یقطنم  ناـهرب 
.تخادرپ یم  یملع  ثحب  هب  اهگنج  ( 52  ) هحوبحب رد  هک  داد  یم  جرخ  هب  تیانع  يدحب  باب 

رد هک  ( 53  ) درک تیبرت  ار  یمالسا  نادنمشناد  ینید و  لاجر  زا  یهوبنا  هورگ   3
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رد هک  دـنراد  دوجو  يرجه » دیـشر  رامت و  مثیم  دایز و  نب  لیمک  ینرق و  سیوا   » دـننام تفرعم  لها  داهز و  زا  یعمج  ناشیا  ناـیم 
یم اهنآ  ریغ  تئارق و  ریـسفت و  مالک و  هقف و  ملع  هیلوا  رداصم  يا  هدـع  دـنا و  هدـش  هتخانـش  نافرع  رداصم  یمالـسا ، يافرع  ناـیم 

.دنشاب

یثوروم تنطلس  هب  نآ  لیدبت  هیواعم و  هب  تفالخ  لاقتنا 

مالسلا امهیلع  یلع  نب  نسح  ترضح  مدرم ، تعیب  ترضح و  نآ  تیصو  بجوم  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تداهش  زا  سپ 
دوب تفالخ  رقم  هک  قارع  يوس  هب  هتسشنن  مارآ  هیواعم  یلو  دش  تفالخ  يدصتم  دشاب  یم  مود  ماما  یماما ، هدزاود  هعیش  شیپ  هک 

.تخادرپ گنج  هب  یلع  نب  نسح  اب  هدیشک  رکشل 

یلع نب  نسح  هرخألاب  هدرک  دساف  ار  یلع  نب  نسح  نارادرس  نارای و  اجیردت  فازگ ، ياهلوپ  نداد  فلتخم و  ياه  هسیـسد  اب  يو 
رد زا  سپ  هک  طرـش  نیا  هب  ار  تفـالخ  زین  یلع  نب  نسح  دـنک و  راذـگاو  يو  هب  ار  تفـالخ  حلـص ، ناونع  هب  هک  دوـمن  روـبجم  ار 

(. 54  ) دومن راذگاو  هیواعم  هب  دوشن ، ضرعت  نایعیش  هب  ددرگرب و  يو  هب  هیواعم ، تشذگ 

راطخا مدرم  هب  درک  هک  ینارنخـس  رد  هدـمآ  قارع  هب  هلـصافالب  تفای و  الیتسا  یمالـسا  تفالخ  رب  هیواـعم  يرجه ، لـهچ  لاـس  رد 
: تفگ هدومن و 

(!! 55 « ) مدیسر دوخ  دوصقم  هب  منک و  تموکح  امش  رب  متساوخ  یم  هکلب  مدیگنج  یمن  هزور  زامن و  رس  امش  اب  نم  »

: تفگ زین  و 

(56 !!« ) تسا نم  ياپ  ریز  وغل و  متسب  نسح  اب  هک  ینامیپ  »

تشاد و دهاوخن  یتنامض  ینید ، تاررقم  هب  تبسن  درک و  دهاوخ  ادج  تناید  زا  ار  تسایس  هک  درک  یم  هراشا  نخس  نیا  اب  هیواعم 
نتشادهگن هدنز  رد  ار  دوخ  يورین  همه 
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ربمغیپ ینیشناج  تفالخ و  هن  تسا  یهاشداپ  تنطلس و  یتموکح  نینچ  هک  تسا  نشور  هتبلا  تسب و  دهاوخ  راک  هب  دوخ  تموکح 
رد زین  شدوـخ  و  ( 57  ) دـنداد شمالـس  یهاشداپ  ناونع  هب  دـنتفای  راب  يو  روضح  هب  هک  یناسک  زا  یـضعب  هک  دوب  اجنیا  زا  ادـخ و 

یفرعم هفیلخ  ار  دوخ  ماع  ألم  رد  هچ  رگا  ( 58  ) درک یم  ریبعت  یهاشداپ  کلم و  اب  دوخ  تموکح  زا  یـصوصخ ، سلاجم  زا  یخرب 
.دومن یم 

رـسپ دـیناشوپ و  لمع  هماج  دوخ  تین  هب  زین  هرخألاب  دراد و  دوخ  لابند  هب  ار  تثارو  دـشاب  راوتـسا  روز  هیاپ  رب  هک  یهاشداپ  هتبلا  و 
و ( 59  ) دیزگرب دوخ  ینیشناج  هب  هداد  يدهع  تیالو  تشادن ، ینید  تیصخش  نیرتمک  دوب و  راب  دنب و  یب  یناوج  هک  ار  دیزی  دوخ 

.دروآ راب  هب  ار  نیگنن  ثداوح  همه  نآ 

رد ینعی  دـسرب ، تفـالخ  هب  يو  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نسح  تشاذـگ  دـهاوخن  هـک  درک  یم  هراـشا  دوـخ  هتـشذگ  ناـیب  اـب  هیواـعم 
يارب ار  هار  و  ( 60  ) درک دیهـش  مس  اب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  هک  دوب  نامه  نآ  دراد و  رگید  يرکف  دوخ ، زا  دـعب  تفالخ  صوصخ 

.تخاس راومه  دیزی  دوخ  دنزرف 

امک دنرب و  رـسب  شیاسآ  نما و  طیحم  رد  تیب  لها  نایعیـش  تشاذگ  دهاوخن  زگره  هک  دینامهف  یم  هدربمان  نامیپ  ياغلا  اب  هیواعم 
(. 61  ) دیناشوپ لمع  هماج  زین  ار  انعم  نیمه  دنهد و  همادا  دوخ  ینید  ياهتیلاعف  هب  قباسلا  یف 

(62  ) دهاوخن دوخ  ضرع  لام و  ناج و  رد  یتینوصم  هنوگچیه  دنک  لقن  یثیدـح  تیب  لها  بقانم  رد  سک  ره  هک  دومن  مالعا  يو 
یفاک هزیاج  دروایب ، یثیدح  افلخ  هباحص و  ریاس  تبقنم  حدم و  رد  هک  ره  داد  روتسد  تشاد و 
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مالسلا هیلع  یلع  هب  ربانم  رد  یمالسا  دالب  همه  رد  داد  روتسد  و  ( 63  ) دش لعج  هباحص  بقانم  رد  يرایسب  رابخا  هجیتن  رد  دریگب و 
( دش یم  ارجا  « 011 99  » يوما هفیلخ  زیزعلا  دبع  نب  رمع  نامز  ات  روتسد  نیا  و   ) دوش هتفگ  ازسان 

رـس تشک و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هعیـش  صاوخ  دـندوب ، یباحـص  ناشیا  زا  یعمج  هک  دوخ  نانادرگراک  لاـمع و  يراـیتسد  هب  يو 
درک یم  فیلکت  یلع  زا  يرازیب  ازسان و  هب  دندوب  اج  ره  رد  ار  نایعیـش  مومع  دندینادرگ و  اهرهـش  رد  هدز  هزین  هب  ار  نانآ  زا  یخرب 

(. 64  ) دیسر یم  لتق  هب  درک  یم  يراد  دوخ  هک  ره  و 

هعیش يارب  راگزور  نیرت  تخس 

تشادن و یتینوصم  هنوگچیه  هعیش  هک  دوب  هیواعم  هلاس  تسیب  تموکح  نامز  نامه  عیشت ، خیرات  رد  هعیش  يارب  نامز  نیرت  تخس 
هیواعم نامز  رد  هک  موس ) ماما  مود و  ماما   ) هعیـش نایاوشیپ  زا  نت  ود  دـندوب و  راد  كرام  هدـش و  هتخانـش  صاخـشا  نایعیـش  بلغا 
تنطلس لوا  هام  شـش  رد  هک  هعیـش  موس  ماما  یتح  دنتـشادن  رایتخا  رد  راوگان  عاضوا  ندینادرگرب  يارب  يا  هلیـسو  نیرتمک  دندوب ،

ار مادقا  نیا  نکمت  تسیز  یم  هیواعم  تفالخ  رد  هک  یلاس  هد  تدم  رد  دش ، دیهـش  دوخ  نادـنزرف  نارای و  همه  اب  درک  مایق  دـیزی ،
.تشادن زین 

هتفای ماجنا  يو  نانادرگراک  هیواعم و  هصاخ  هباحص و  تسد  هب  هک  ار  اهیراب  دنب و  یب  قحان و  ياهراتشک  همه  نیا  ننـست ، تیرثکا 
، هدیـسر ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  هک  یثیداـحا  ياـضتقم  هب  دـندوب و  هباحـص  ناـنآ  هک  دـننک  یم  هیجوت  تسا ،

!!! تسا وفعم  دنزب  رس  ناشیا  زا  هک  یتیانج  مرج و  ره  تسا و  یضار  ناشیا  زا  دنوادخ  روذعم و  دندهتجم و  هباحص 
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: اریز دریذپ ، یمن  ار  رذع  نیا  هعیش  یلو 

: الوا

هتساخ و اپ  رب  يدازآ  تلادع و  قح و  يایحا  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دننام  یعامتجا  ربهر  کی  تسین  لوقعم 
هک یتقو  دنشخب و  ققحت  سابل  ار  نآ  هتـشاذگ  سدقم  روظنم  نیا  هار  رد  ار  دوخ  یتسه  همه  هک  دنادرگ  دوخ  هدیقع  مه  ار  یعمج 

يراکهبت یشک و  قح  هنوگ  ره  دشخب و  قلطم  يدازآ  دوخ  هسدقم  نیناوق  مدرم و  هب  تبسن  ار  دوخ  نارای  دش ، لیان  دوخ  روظنم  هب 
.دنک بارخ  ار  نآ  رازبا  تسد و  نامه  اب  هدرک  اپ  رب  ار  ییانب  هک  يرازبا  تسد و  اب  ینعی  دناد ، وفعم  ناشیا  زا  ار  يراب  دنب و  یب  و 

نوصم هدـیزرمآ و  ار  ناشیا  دـنک و  یم  حیحـصت  ار  نانآ  عورـشم  ریغ  اوران و  لامعا  سیدـقت و  ار  هباحـص  هک  تایاور  نیا  ایناث : و 
یعطق خیرات  تداهش  هب  هباحص  دوخ  تسا و  هدش  هداد  تبسن  ناشیا  تیاور  هب  هدیسر و  ام  هب  هباحص  دوخ  هار  زا  دیامن  یم  یفرعم 

رگیدمه ندرک  اوسر  نعل و  بس و  راتـشک و  هب  تسد  هک  دندوب  هباحـص  دـندرک ، یمن  تیروذـعم  تینوصم و  هلماعم  رگیدـمه  اب 
.دنتشاد یمن  اور  رگیدمه  قح  رد  يا  هحماسم  ضامغا و  نیرتمک  زگره  ندوشگ و 

يرگید يانعم  اهنآ  زا  دوصقم  دنشاب  حیحص  رگا  دنتسین و  حیحص  تایاور  نیا  هباحص ، دوخ  لمع  تداهـش  هب  تشذگ ، هچنآ  ربانب 
.هباحص ینوناق  سیدقت  تینوصم و  زا  ریغ  تسا 

تیاضر ( 65  ) راهظا دنا  هدرک  وا  نامرف  يارجا  رد  هک  یتمدخ  ربارب  رد  هباحـص  زا  يزور  دوخ ، مالک  رد  لاعتم  يادخ  اضرف  رگا  و 
هدنیآ رد  هکنیا  هن  تسا  نانآ  هتشذگ  يرادربنامرف  زا  ریدقت  نآ ، يانعم  دیامرف ،

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 892 

http://www.ghaemiyeh.com


.دننکب دهاوخ  یم  ناشلد  هک  ینامرفان  هنوگ  ره  دنناوت  یم 

هیما ینب  تنطلس  رارقتسا 

تموکح نامز  دوب  هتفرگ  يو  يارب  مدرم  زا  شردپ  هک  یتعیب  قبط  دـیزی  شرـسپ  تشذـگ و  رد  هیواعم  يرمق  يرجه  تصـش  لاس 
.تفرگ تسد  رد  ار  یمالسا 

مالسا نیناوق  لوصا و  هب  ییانتعا  ردپ ، تایح  نامز  رد  یتح  دوب  یناوج  تشادن ، ینید  تیصخش  هنوگچیه  خیرات ، تداهش  هب  دیزی 
رد هک  تخادنا  هار  یعیاجف  دوخ ، تموکح  لاس  هس  رد  دش و  یمن  شرـس  ینارتوهـش  يراب و  دـنب و  یب  یـشایع و  زج  درک و  یمن 

.تشادن هقباس  دوب ، هتشذگ  هک  اه  هنتف  همه  نآ  اب  مالسا  روهظ  خیرات 

ناشیوخ و نادنزرف و  اب  دوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  طبـس  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  لوا ، لاس 
(66  ) دینادرگ اهرهش  رد  ادهش  هدیرب  ياهرس  هارمه  هب  ار  ربمغیپ  تیب  لها  ناکدوک و  نانز و  تشک و  یعضو  نیرتعیجف  اب  شنارای 
، موس لاس  و  ( 67  ) تخاس حابم  دوخ  نایرکشل  هب  زور  هس  ار  مدرم  ضرع  لام و  نوخ و  درک و  ماع  لتق  ار  هنیدم » ، » مود لاس  رد  و 
هک یلیصفت  هب  ار  یمالـسا  تموکح  مامز  هیما  ینب  زا  ناورم  لآ  دیزی ، زا  سپ  و  ( 68 !! ) دز شتآ  هدرک و  بارخ  ار  هسدـقم » هبعک  »

هریت و راگزور  تشاد ، همادا  لاس  داتفه  هب  کیدزن  هک  يرفن  هدزای  هتـسد  نیا  تموکح  دـنتفرگ  تسد  رد  هدـش  طبـض  خـیراوت  رد 
یمالسا تفالخ  مان  هک  يدادبتسا  یبرع  يروطارپما  کی  زج  یمالـسا  هعماج  رد  هک  دروآ  دوجو  هب  نیملـسم  مالـسا و  يارب  یموش 
( دیزی نب  دیلو   ) تقو هفیلخ  هک  دیشک  ییاج  هب  راک  نانیا  تموکح  هرود  رد  درک و  یمن  تموکح  دوب ، هدش  هتشاذگ  نآ  رب 
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هبعک هناخ  يالاب  تفرگ  میمصت  اباحم  یب  دش ، یم  هدرمش  نید  یماح  هناگی  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نیشناج  هک 
(!! 69  ) دزادرپب ینارذگ  شوخ  هب  اصوصخم  اجنآ  رد  جح  مسوم  رد  ات  دزاسب  يا  هفرغ 

: تفگ درک  ءاشنا  نآرق  هب  باطخ  هک  يرعش  رد  داد و  رارق  ریت  جامآ  ار  میرک  نآرق  دیزی ] نب  دیلو   ] تقو هفیلخ 

ناش یساسا  رظن  فالتخا  اساسا  هک  هعیش  هتبلا  ( 70 !! ) درک هراپ  ارم  هفیلخ  يوگب  یبای  یم  روضح  دوخ  يادخ  شیپ  هک  تمایق  زور 
یم يراوشد  خـلت و  يراگزور  کیرات ، هرود  نیا  رد  دوب ، ینید  تیعجرم  یمالـسا و  تفالخ  هلئـسم  ود  رـس  رد  ننـست  تیرثکا  اـب 

ار نانآ  تیب  لها  نایاوشیپ  تراهط  اوقت و  تیمولظم و  هفایق  تقو و  ياهتموکح  يراب  دنب و  یب  يرگدادیب و  هویـش  یلو  دندینارذگ 
نتفای هعسوت  رد  هعیش  موس  ياوشیپ  نیسح  ترضح  شارخلد  تداهش  اصوصخم  تخاس و  یم  رتراوتـسا  ناشدیاقع  رد  زور  هب  زور 

.درک ییازسب  کمک  ناریا  نمی و  قارع و  دننام  تفالخ ، زکرم  زا  رود  قطانم  رد  هژیو  هب  عیشت و 

تداهـش زا  لاس  لهچ  هدـشن و  مامت  يرجه  لوا  نرق  زونه  هک  هعیـش  مجنپ  ياوشیپ  تماما  ناـمز  رد  هک  تسا  نیا  نخـس  نیا  هاوگ 
دننام یمالـسا  روشک  فارطا  زا  هعیـش  دوب ، هدش  ادـیپ  يوما  تموکح  رد  هک  یفعـض  لالتخا و  تبـسانم  هب  دوب ، هتـشذگ  موس  ماما 

هک دوب  هدـشن  مامت  يرجه  لوا  نرق  زونه  (. 71  ) دـنتخادرپ ینید  فراعم  ملعت  ثیدـح و  ذـخا  هب  هتخیر  مجنپ  ياوشیپ  رود  هب  لیس 
روتـسد بسح  هب  هعیـش  لاـح  نیع  رد  یلو  ( 72  ) دـندرک نیـشن  هعیـش  هداهن و  داـینب  ناریا  رد  ار  مق  رهـش  تلود  يارما  زا  رفن  دـنچ 

نایاوشیپ
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.دندرک یم  یگدنز  بهذم  هب  رهاظت  نودب  هیقت و  لاح  رد  دوخ ،

ار دوخ  ناج  هرخألاب  دندروخ و  تسکش  یلو  دندرک  مایق  تموکح  ياهیرگدادیب  دض  رب  يولع  تاداس  راشف و  ترثک  رثا  رد  اهراب 
دوب هیدیز  هعیش  ياوشیپ  هک  ار  دیز  دسج  .درکن  يراذگورف  ناشندرک  لامیاپ  رد  تقو  ياورپ  یب  تموکح  دنتـشاذگ و  هار  نیا  رد 
داـب هب  ار  شرتسکاـخ  دـندز و  شتآ  هدروآ و  نییاـپ  نآ  زا  سپ  دوـب ، راد  رـس  رب  لاـس  هس  دـنتخیوآ و  راد  هـب  هدروآ  نوریب  ربـق  زا 
ماما تشذگرد  و  ( 74  ) دنتشذگ رد  مس  اب  هیما  ینب  تسد  هب  زین  مجنپ  مراهچ و  ماما  دندقتعم  هعیش  رثکا  هک  يوحن  هب  ( 73 !! ) دنداد

ار افلخ  هکنیا  اب  ننـست  لها  تیرثکا  هک  دوب  هدرپ  یب  شحاف و  يدـح  هب  ناـیوما  لاـمعا  عیاـجف  .دوب  ناـنآ  تسد  هب  زین  موس  مود و 
زا سپ  لوا  هفیلخ  راهچ  هک  نیدشار  يافلخ  .دندرک  میسقت  هتـسد  نود  هب  ار  افلخ  هدش  ریزگان  دنتـسناد  یم  هعاطلا  ضرتفم  امومع 

.دوش یم  عورش  هیواعم  زا  هک  نیدشار  ریغ  يافلخ  و  یلع ) نامثع و  رمع و  رکبوبا و   ) دنشاب یم  مرکا  ربمغیپ  تلحر 

زا سپ  هک  دندوب  هدرک  بلج  ار  یمومع  ترفن  يا  هزادـنا  هب  يراب  دـنب و  یب  يرگدادـیب و  رثا  رد  دوخ  تموکح  نارود  رد  نییوما 
اج ره  هب  دنتخیرگ و  هفالخلا  راد  زا  تفالخ  هداوناخ  زا  یعمج  اب  يو  رـسپ  ود  يوما ، هفیلخ  نیرخآ  ندـش  هتـشک  یعطق و  تسکش 

يرایسب دندیشک و  هواج  هب  هشبح و  هبون و  ياهنابایب  رد  هک  رایـسب  ياه  ینادرگرـس  زا  سپ  هرخألاب  دندادن ، ناشهانپ  دندروآ  يور 
رد هب  دندمآ و  رد  نمی  بونج  هب  دندش ، فلت  یگنشت  یگنسرگ و  زا  ناشیا  زا 
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(. 75  ) دندیدرگ دیدپان  مدرم  نایم  رد  اجنآ  دندش و  هکم  مزاع  نالامح  يزرد  هدرک و  لیصحت  مدرم  زا  یهار  جرخ  یگزوی 

يرجه مود  نرق  رد  هعیش 

رد هیما  ینب  ياه  يراتفر  دـب  يرگدادـیب و  رثا  رد  هک  ینینوخ  ياـهگنج  تاـبالقنا و  لاـبند  هب  يرجه ، مود  نرق  لوا  ثلث  رخاوا  رد 
يدـصتم هدـش ، ادـیپ  ناریا  ناسارخ  هیحان  رد  مرکا  ربمغیپ  تیب  لها  مان  هب  زین  یتوعد  تشاد ، همادا  یمالـسا  ياهروشک  ياـج  همه 

ار يوما  تلود  ات  دومن  تفرـشیپ  هب  عورـش  ودرک  ماـیق  يوما  تفـالخ  ررـض  هب  هک  دوب  یناریا  يرادرـس  يزورم » ملـسم  وبا   » توعد
(. 76  ) تخادنارب

ار تیب  لها  يادهـش  یهاوخنوخ  ناونع  شیب  مک و  تفرگ و  یم  همـشچرس  هعیـش  قیمع  تاغیلبت  زا  هچ  رگا  بـالقنا  تضهن و  نیا 
هراشا ای  میقتـسم  روتـسد  هب  همه  نیا  اب  دـنتفرگ  یم  تعیب  هتـسبرس )  ) تیب لـها  زا  هدیدنـسپ  درم  کـی  يارب  مدرم  زا  یتح  تشاد و 

يو تشاد ، هضرع  هنیدم  رد  هیماما  هعیش  مشش  ماما  هب  ار  تفالخ  تعیب  ملسم » وبا   » هک یتقو  هکنیا  یهاوگ  هب  دوبن ، هعیـش  نایاوشیپ 
: دومرف درک و  در  ادج 

(. 77 « ) تسین نم  نامز  زین  نامز  یتسین و  نم  نادرم  زا  وت  »

دنداد ناشن  شوخ  يور  نییولع  مدرم و  هب  دنچ  يزور  راک  زاغآ  رد  و  ( 78  ) دندوبر ار  تفالخ  تیب  لها  مان  هب  سابع  ینب  هرخألاب 
(79  ) دندز شتآ  دـنتفای  هچ  ره  هتفاکـش  ار  هیما  ینب  يافلخ  روبق  دـندرک و  ماع  لتق  ار  هیما  ینب  نییولع ، يادهـش  ماقتنا  مان  هب  یتح 

.دندرکن يراذگورف  هنوگچیه  يراب  دنب و  یب  يرگدادیب و  رد  دنتفرگ و  شیپ  ار  هیما  ینب  هناملاظ  هویش  هک  تشذگن  يرید  یلو 

تفر روصنم  نادنز  هب  ننست  لها  بهذم  راهچ  زا  یکی  سیئر  هفینح » وبا  »
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رازآ و زا  سپ  هیماما  هعیـش  مشـش  ماما  و  ( 81  ) دروخ هنایزات  بهذـم ، راهچ  زا  یکی  سیئر  لبنح » نبا   » دـید و اه  هجنکـش  و  ( 80)
ریز ای  راوید  يال  ای  دندرک  یم  نفد  هدنز  هدنز  ای  دندز  یم  ندرگ  هتـسد  هتـسد  ار  نییولع  و  ( 82  ) تشذگرد مس  اب  رایسب ، هجنکش 

.دنتشاذگ یم  یتلود  هینبا 

دیشروخ هب  هفیلخ  یهاگ  دوب و  هدیسر  دوخ  تعسو  تردق و  جوا  هب  یمالـسا  يروطارپما  يو  نامز  رد  هک  یـسابع  هفیلخ  نوراه » »
یهاوخن تسا  نوریب  نم  کلم  زا  هک  ییاج  هب  هک  باتب  یهاوخ  یم  اجک  ره  هب  تفگ  یم  هتخاـس  بطاـخم  ار  نآ  درک و  یم  هاـگن 

هفیلخ رصق  یمدق  دنچ  رد  هک  دادغب  رـسج  رد  یفرط  زا  یلو  دنتفر  یم  شیپ  ناهج  رتخاب  رواخ و  رد  يو  نایرکـشل  یفرط  زا  دیبات !
زا تساوخ  یم  هک  هفیلخ  دوخ  يزور  یتح  دـنتفرگ ، یم  روبع  قح  نیرباـع  زا  هتـشاذگ  رومأـم  هفیلخ ، هزاـجا  یب  عـالطا و  یب  دوب ،

هفیلخ نیما » ، » زیگنا توهـش  تیب  ود  ندـناوخ  اب  ینغم  کـی  ( 83 ! ) دـندرک هبلاطم  روبعلا  قح  هتفرگ  ار  شیولج  دـنک ، روبع  رـسج 
: تفگ هتخادنا  هفیلخ  مدق  هب  ار  دوخ  يداش  زا  ینغم  دیشخب ، يو  هب  هرقن  مهرد  نویلیم  هس  نیما  دروآ ، توهش  رس  ار  یسابع 

! نینمؤملاریما ای 

؟ یشخب یم  نم  هب  ار  لوپ  همه  نیا 

همه هک  يروآ  ماسرس  تورث  ( 84 !! ) میریگ یم  روشک  هتخانـشان  هیحان  کی  زا  ار  لوپ  نیا  ام  درادن  یتیمها  تفگ  خساپ  رد  هفیلخ 
یشک قح  ینارسوه و  فرـصم  هب  دش ، یم  ریزارـس  هفالخلا  راد  هب  نیملـسم  لاملا  تیب  ناونع  هب  یمالـسا  ياهروشک  راطقا  زا  هلاس 

!! دیسر یم  نارازه  هب  یسابع  يافلخ  رابرد  رد  ابیز  نارسپ  نارتخد و  شویرپ و  نازینک  هرامش  دیسر ، یم  تقو  هفیلخ 

يوما و تلود  ضارقنا  زا  هعیش  عضو 
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.دنداد مسا  رییغت  يو  يرگدادیب  نانمشد  هکنیا  زج  درکن  ادیپ  يرییغت  نیرتکچوک  سابع ، ینب  ندمآ  راک  يور 

يرجه موس  نرق  رد  هعیش 

ینایرس ینانوی و  نابز  زا  يرایسب  یملع  یفسلف و  بتک  هک  دوب  نیا  الوا : نآ  ببس  دیشک و  يا  هزات  سفن  هعیش  موس ، نرق  عورش  اب 
یـسابع هفیلخ  نومأم »  » نآ رب  هوالع  .دندروآ  موجه  یلالدتـسا  یلقع و  مولع  میلعت  هب  مدرم  دش و  همجرت  یبرع  نابز  هب  اهنآ  ریغ  و 

جاور بهاذم  نایدا و  رد  یلالدتـسا  ملکت  هب  هجیتن  رد  دوب و  دنم  هقالع  بهذـم  رد  یلقع  لالدتـسا  هب  بهذـم  یلزتعم  ( 218 195)
تیب لها  بهذـم  غیلبت  رد  یملع و  تیلاعف  رد  هدرک  هدافتـسا  يدازآ  نیا  زا  هعیـش  نیملکتم  املع و  دوب و  هداد  لماک  يدازآ  ماـت و 

(. 85  ) دندرک یمن  يراذگورف 

لها ناتسود  نییولع و  نآ  رثا  رد  دوب و  هداد  دهع  تیالو  هیماما  هعیش  متشه  ماما  هب  دوخ  تسایس  ياضتقا  هب  یـسابع  نومأم  ایناث : و 
مد هک  تشذـگن  يرید  زاـب  یلو  دـندوب  دـنم  هرهب  يدازآ  زا  شیب  مک و  هدوب و  نوصم  تلود  ياـیلوا  ضرعت  زا  يا  هزادـنا  اـت  تیب 

232  ) یـسابع لکوتم  نامز  رد  هصاخ  دمآ ، ناشغارـس  هب  ناگتـشذگ  هدش  شومارف  هویـش  تشگرب و  هعیـش  يوس  هب  ریـشمش  هدنرب 
رد ار  هیماما  هعیش  موس  ماما  رازم  هک  دوب  يو  رما  هب  مه  تشاد و  یصاخ  ینمشد  يو  نایعیـش  یلع و  اب  اصوصخم  هک  يرجه )  247

(. 86  ) دندرک ناسکی  كاخ  اب  البرک 

يرجه مراهچ  نرق  رد  هعیش 

زا هک  درک  یم  ییازس  هب  کمک  هعیـش  ندش  دنمورین  عیـشت و  نتفای  تعـسو  يارب  هک  دمآ  دوجو  هب  یلماوع  يرجه  مراهچ  نرق  رد 
.دوب هیوب » لآ   » ناهاشداپ روهظ  یسابع و  ینب  تفالخ  ناکرا  یتسس  هلمج  نآ 

(87  ) دنتشاد هفیلخ  دوخ  رد  نینچمه  دوب و  دادغب  هک  تفالخ  زکرم  رد  ار  ذوفن  لامک  دندوب ، هعیش  هک  هیوب » لآ   » ناهاشداپ
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ار نانآ  تفالخ  تردـق ، ياکتا  هب  هتـسویپ  هک  دوخ  یبهذـم  نایعدـم  ربارب  رد  هک  داد  یم  هزاجا  هعیـش  هب  هجوت  لباق  تردـق  نیا  و 
.دنزادرپب بهذم  غیلبت  هب  هنادازآ  هدرک  ملع  دق  دندرک ، یم  درخ 

نیا اب  دندوب و  هعیش  گرزب ، ياهرهـش  يانثتـسا  هب  نآ  مظعم  تمـسق  ای  برعلا  هریزج  همه  نرق ، نیا  رد  دنا  هتفگ  نیخروم  هکنانچ 
اب دوب و  ننست  زکرم  هتسویپ  هک  هرصب  رهش  رد  .دندوب  هعیـش  لاح  نیع  رد  هدعـص  نامع و  رجه و  دننام  زین  اهرهـش  زا  یخرب  فصو 

سلبان سلبارط و  رد  نینچمه  دندوب و  هعیش  هجوت  لباق  يا  هدع  تشاد ، یبهذم  تباقر  دش  یم  هدرمـش  عیـشت  زکرم  هک  هفوک  رهش 
(. 88  ) تشاد جاور  هعیش  بهذم  زین  ناریا  زا  سراف  جیلخ  لحاوس  زاوها و  دوب و  رایسب  هعیش  تاره ، بلح و  هیربط و  و 

تفای و الیتسا  ناتـسربط  هیحان  هب  دروآ  لمع  هب  ناریا  لامـش  رد  هک  غیلبت  اـهلاس  زا  سپ  شورطا » رـصان   » هک دوب  نرق  نیا  زاـغآ  رد 
هدرک تنطلس  ناتـسربط  رد  اهلاس  يولع  دیز  نب  نسح  زین  شورطا »  » زا شیپ  تشاد و  همادا  تشپ  دنچ  ات  هک  درک  سیـسأت  تنطلس 

(. 89  ) دوب

(. 90  ) دنداد لیکشت  ( 527 296  ) يراد هنماد  تنطلس  دنتفای و  تسد  رصم  هب  دندوب  یلیعامسا  هک  نییمطاف  نرق ، نیا  رد 

هعیش و نایم  ییاه  همجاهم  دروخ و  دز و  شکمشک و  روباشین  هرصب و  دادغب و  دننام  گرزب  ياهرهش  رد  هک  داتفا  یم  قافتا  رایسب 
.درب یم  شیپ  زا  درک و  یم  هبلغ  هعیش  اهنآ  زا  یخرب  رد  تفرگ و  یم  رد  ینس 

يرجه مهن  نرق  رد  هعیش 

هعیـش بهذـم  هک  زین  یناهاشداپ  داد و  یم  همادا  تشاد  مراهچ  نرق  رد  هک  شیازفا  نامه  هب  هعیـش  مهن ، نرق  رخاوا  اـت  مجنپ  نرق  زا 
هب دنتشاد 
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.دندومن یم  جیورت  عیشت  زا  هدمآ  دوجو 

طـسو رد  مین  نرق و  کی  هب  کـیدزن  هیلیعامـسا  تخادـنا و  هشیر  توملا  عـالق  رد  هیلیعامـسا  توعد  يرجه ، مجنپ  نرق  رخاوا  رد 
(. 92  ) دندرک تنطلس  يدامتم  ياهلاس  ناردنزام ، رد  یشعرم  تاداس  و  ( 91  ) دنتسیز یم  لماک  لالقتسا  لاح  رد  ناریا 

تنطلـس ناریا  رد  زارد  نایلاس  لوغم ، ناهاشداپ  زا  وا  باقعا  درک و  رایتخا  ار  هعیـش  بهذـم  لوغم ، ناـهاشداپ  زا  هدـنب » ادـخ  هاـش  »
و ( 93  ) دـندرک یم  تموکح  زیربت  رد  هک  ولنویوق » هرق  ولنویوق و  قآ   » نیطالـس نینچمه  دـندرک و  یم  جـیورت  عیـشت  زا  دـندرک و 

.دوب اپ  رب  رصم  رد  زارد  نایلاس  زین  نییمطاف  تموکح  نینچمه  دش و  یم  هدیشک  نامرک  سراف و  ات  ناش  ینارمکح  هنماد 

ندمآ راک  يور  نییمطاف و  طاسب  ندـش  هدـیچ  رب  زا  سپ  هکنانچ  درک  یم  توافت  تقو  ناهاشداپ  اب  تعامج  یبهذـم  تردـق  هتبلا 
زا عیشت  زا  يریثک  عمج  دنداد و  تسد  زا  یلک  هب  ار  یبهذم  يدازآ  تاماش ، رصم و  هعیش  تشگرب و  هحفـص  بویا ،» لآ   » نیطالس

(. 94  ) دنتشذگ ریشمش  مد 

دش هتشک  عیـشت  مرج  هب  قشمد  رد  يرجه  لاس 786  هعیـش ، هقف  غباون  زا  یکی  یکم ،» دمحم  نب  دـمحم  لوا  دیهـش   » هلمج نآ  زا  و 
(!! 95)

(!! 96  ) دیسر لتق  هب  هفسلف  مرج  هب  بلح  رد  يدرورهس » نیدلا  باهش   » قارشا خیش  نینچمه  و 

تفلاخم تقفاوم و  عبات  یبهذم ، يدازآ  تردـق و  تهج  زا  شیازفا و  رد  تیعمج  تهج  زا  هعیـش  نرق ، جـنپ  نیا  رد  هتفر  مه  يور 
.دوب هدشن  مالعا  یمسر  بهذم  یمالسا ، ياهروشک  زا  یکی  رد  عیشت  بهذم  تدم ، نیا  رد  زگره  دنا و  هدوب  تقو  نیطالس 

يرجه مهدزای  ات  مهد  نرق  رد  هعیش 

تقیرط خیاشم  زا  هک  يرجه ) يافوتم 735   ) یلیبدرا یفص  خیش  هداوناخ  زا  يا  هلاس  هدزیس  ناوج  يرجه ، لاس 906 
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هدرک مایق  لیبدرا  زا  هعیـش  ردـتقم  لقتـسم و  روشک  کی  داجیا  روظنم  هب  شناردـپ  نادـیرم  زا  شیورد  رفن  دصیـس  اب  دوب  هعیـش  رد 
یلحم و ناـهاشداپ  اـب  هک  نینوـخ  ياـهگنج  زا  دوـمن و س  ناریا  یفیاوـطلا  كوـلم  نییآ  نتخادـنا  رب  ییاـشگ و  روـشک  هـب  عورش 

لکـش هب  ار  هعطق  هعطق  ناریا  هک  دـش  قفوم  دنتـشاد ، تسد  رد  ار  ینامثع  يروطارپما  نامز  هک  نامثع  لآ  ناـهاشداپ  اـب  اـصوصخم 
(. 97  ) دهد تیمسر  دوخ  تموکح  ورملق  رد  ار  هعیش  بهذم  هدروآرد و  روشک  کی 

دندرک و تنطلـس  يرجه  مهدزاود  نرق  طساوا  ات  يوفـص  هلـسلس  زا  يرگید  ناهاشداپ  يوفـص ، لیعامـسا  هاش  تشذگرد  زا  سپ 
هاش نامز   ) دندوب تردق  جوا  رد  هک  ینامز  رد  یتح  دندومن ، تیبثت  دـییأت و  ار  هیماما  هعیـش  بهذـم  تیمـسر  يرگید  زا  سپ  یکی 

( يرمق يرجه  لاـس 1384   ) ینوـنک ناریا  ربارب  ود  زا  شیب  هب  ار  تیعمج  راـمآ  روـشک و  یـضرا  تعـسو  دنتـسناوت  ریبـک ) ساـبع 
دوخ یعیبط  شیازفا  اب  قباس  لاح  نامه  هب  یمالسا  ياهروشک  طاقن  ریاس  رد  ابیرقت  مین  نرق و  ود  نیا  رد  هعیش  هورگ  ( 98  ) دنناسرب

.تسا هدوب  یقاب 

يرجه مهدراهچ  ات  هدزاود  نرق  رد  هعیش 

تـسا يرجه  مهدراهچ  نرق  رخاوا  هک  العف  تسا و  هدوب  شقباس  یعیبط  لکـش  نامه  هب  هعیـش  یبهذـم  تفرـشیپ  ریخا ، نرق  هس  رد 
دهد یم  لیکشت  هعیش  ار  تیعمج  تیرثکا  قارع  رد  نمی و  رد  نینچمه  دوش و  یم  هتخانش  یمومع  یمـسر  بهذم  ناریا  رد  عیـشت 

هب کیدزن  ناهج ، فلتخم  ياهروشک  رد  هتفر  مه  يور  دراد و  دوجو  هعیـش  شیب  مک و  ناهج ، نیـشن  ناملـسم  کـلامم  همه  رد  و 
.دنک یم  یگدنز  هعیش  نویلیم  دص 

اهتشون یپ 

رضاح  ) دندش روهشم  مسا  نیا  اب  رامع  دادقم و  رذوبا و  ناملس و  هک  دوب  هعیش » ، » دش ادیپ  ادخ  لوسر  نامز  رد  هک  یمـسا  نیلوا   1
ص 188) ج 1 ، یمالسالا ، ملاعلا 

هیآ 214) ارعش ، هروس   ) نیبرقالا کتریشع  رذنا  2 و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ثیدح ، نیا  لیذ  رد   3

: مدرک ضرع  مدوب  رتکچوک  همه  زا  هک  نم  »

: دومرف هتشاذگ  نم  ندرگ  هب  ار  شتسد  ربمغیپ  موش ، یم  وت  ریزو  نم 

: دنتفگ یم  بلاط  یبا  هب  دندیدنخ و  یم  مدرم  دییامن ، تعاطا  وا  زا  دیاب  دشاب  یم  نم  نیشناج  یصو و  ردارب و  صخش  نیا 

«، ینک تعاطا  ترسپ  زا  هک  درک  رما  ار  وت 

ج 2 ص 321. يربط ، خیرات 
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ص 116. ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات 

ص 39. ج 3 ، هیاهنلا ، هیادبلا و 

ص 320 مارملا ، هیاغ 

: دومرف ربمغیپ  دیوگ  یم  هملس  ما   4

هدزناپ اب  ثیدح  نیا  «، ) .دش دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  تمایق  ات  تسوا و  اب  هشیمه  زین  نآرق  قح و  تسا و  نآرق  قح و  اب  هشیمه  یلع  »
يردخ و دیعس  وبا  مالسلا و  هیلع  یلع  هشیاع و  رکبوبا و  سابع و  نبا  هملـس و  ما  هدش و  لقن  هصاخ  زا  قیرط  هدزای  هماع و  زا  قیرط 

مارملا هیاغ  .دنتسه  نآ  نایوار  زا  يراصنا  بویا  وبا  یلیل و  وبا 
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ص 539 و 540) ینارحب ،

: دومرف ربمغیپ 

«، تسوا اب  قح  هشیمه  هک  دنک  تمحر  ار  یلع  ادخ  »

ص 36 ج 7 ، هیاهنلا ،، هیادبلا و 

: دومرف ربمغیپ   5

ج 7، هیاهنلا ، هیادـبلا و  « ) تسا هدـش  تمـسق  مدرم  مامت  نایم  رد  نآ  ءزج  کی  یلع و  هرهب  نآ  ءزج  هن  هدـش ، تمـسق  هد  تمکح  »
ص 359)

، دـندرک هرـصاحم  ار  شا  هناخ  فارطا  دـنناسر و  لتق  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  دـنتفرگ  میمـصت  هکم  رافک  هک  یماگنه   6
: دومرف یلع  هب  دنک ، ترجه  هنیدم  هب  تفرگ  میمصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

« مشاب ماما  رد  نانآ  بیقعت  زا  ما و  هدیباوخ  نم  دنرب  نامگ  ات  یباوخب  نم  رتسب  رد  بش  يرضاح  وت  ایآ  »

.تفریذپ زاب  شوغآ  اب  ار  داهنشیپ  نیا  كانرطخ ، عضو  نآ  رد  یلع 

.ثیدح عماوج  خیراوت و   7

ار نآ  فلتخم  ياهترابع  اهدنس و  اب  یباحص  رفن  دص  زا  زواجتم  دشاب و  یم  هعیش  ینس و  نایم  هملسم  ثیداحا  زا  ریدغ » ثیدح   » 8
ریدغلا ریدغ و  دـلج  تاقبع ، ص 79 و  مارملا ، هیاغ  باتک  هب  لیـصفت  يارب  هدـش ، طبـض  هصاخ  هماع و  بتک  رد  دـنا و  هدومن  لقن 

.دوش هعجارم 

ص 137 و 140. ج 2 ، فجن ) ط   ) یبوقعی خیرات   9

ص 156 ءادفلا ج 1 ، یبا  خیرات 

ص 107. ج 4 ، يراخب ، حیحص 

ص 437. ج 2 ، بهذلا ، جورم 

ص 127 و 161 ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا 

ص 176. ج 15 ، ملسم ، حیحص   10
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ص 207. ج 4 ، يراخب ، حیحص 

ص 437. ص 23 و ج 2 ، ج 2 ، بهذلا ، جورم 

ص 127 و 181 ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات 

: دیوگ یم  رباج   11

: دومرف ربمغیپ  دش ، نایامن  رود  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  میدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دزن 

هب مناج  هک  یسک  هب  دنگوس  »
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« دوب دنهاوخ  راگتسر  تمایق  رد  شنایعیش  صخش و  نیا  تسوا ! تسد 

هیآ ي: یتقو  دیوگ  یم  سابع  نبا 

: دومرف یلع  هب  ربمغیپ  دش ، لزان  هیربلا  ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا 

« تسا یضار  امش  زا  مه  ادخ  دوب و  دیهاوخ  دونشخ  تمایق  رد  هک  دیشاب  یم  تنایعیش  وت و  هیآ  نیا  قادصم  »

.تسا هدش  لقن  ص 326  مارملا ، هیاغ  ص 379 و  ج 6 ، روثنملا ، ردلا  ریسفت  رد  رگید ، ثیدح  نیدنچ  ثیدح و  ود  نیا 

نیا رد  همه  هک  تشاد  رارصا  هدرک  زهجم  دیز  نب  هماسا  يرادرـس  هب  ار  يرکـشل  شتافو  ضرم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم   12
هلمج نآ  زا  هک  دندرک  فلخت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  روتـسد  زا  يا  هدع  دنور ، نوریب  هنیدـم  زا  دـننک و  تکرـش  گنج 

درک تحاران  تدش  هب  ار  ربمغیپ  هیضق  نیا  دندوب و  رمع » رکبوبا و  »

ص 53) ج 1 ، رصم ، ط  دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  )

: دومرف شتافو  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

« دیوشن هارمگ  هدش  امش  تیاده  ببس  هک  مسیونب  امش  يارب  يا  همان  ات  دینک  رضاح  ملق  تاود و  »

: تفگ هدش  عنام  راک  نیا  زا  رمع 

!!! دیوگ یم  نایذه  هدرک  نایغط  شضرم 

ص 436. ج 2 ، يربط ، خیرات  )

ج 5. ملسم ، حیحص  ج 3 . يراخب ، حیحص 

ص 227. ج 5 ، هیاهنلا ، هیادبلا و 

ص 133 ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا 

شوهیب تیـصو  ياـنثا  رد  یتح  درک و  تیـصو  رمع  تفـالخ  هب  لوا  هفیلخ  تفاـی و  رارکت  لوا  هفیلخ  توم  ضرم  رد  هیـضق  نیمه 
یلو دوب ، هدـش  شوهیب  تیـصو ، نتـشون  ماگنه  هک  یلاح  رد  دادـن  تبـسن  نایذـه  هب  ار  لوا  هفیلخ  تفگن و  يزیچ  رمع  یلو  دـش ،

شرعاشم موصعم و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
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دوب اج  هب 

ج 2 ص 260 افصلا ، هضور 

ص 58 و ص 123 135. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   13

ص 102. ج 2 ، یبوقعی ،

460 ص 445 . ج 2 ، يربط ، خیرات 

ص 103 106. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   14

ص 156 و 166. ءادفلا ج 1 ، یبا  خیرات 

ص 307 و 352. ج 2 ، بهذلا ، جورم 

ص 17 و 134 ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش 

: تفگ دیز  نب  دیعس  هب  ثیرح  نب  ورمع   15

؟ درک تفلاخم  رکب  یبا  تعیب  اب  یسک  ایآ 

: داد خساپ 

! دنوش دترم  دوب  کیدزن  ای  دندوب  هدش  دترم  هک  یناسک  زج  دوبن  فلاخم  سک  چیه 

ص 447) ج 2 ، يربط ، خیرات  )

: دیامرف یم  نیلقث  فورعم  ثیدح  رد   16

لها نآرق و  .دش  دیهاوخن  هارمگ  زگره  دیوش  کسمتم  اهنآ  هب  رگا  هک  مراذگ  یم  تناما  هب  ار  شزرا  اب  زیچ  ود  امش  نایم  رد  نم  »
« دش دنهاوخن  ادج  مه  زا  تمایق  زور  ات  متیب 

تاقبط هب  دوش  عوجر  تسا ، هدـش  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هباحـص  زا  رفن  زا 35  قیرط  دـص  زا  رتشیب  اب  ثیدـح  نیا 
.نیلقث ثیدح 

.مارملا ص 211 هیاغ 

: دومرف ربمغیپ 
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ص 359 ج 7 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  دوش ،» دراو  شرد  زا  تسا  ملع  بلاط  هک  ره  سپ  دشاب  یم  نآ  برد  یلع  ملع و  رهش  نم  »

.تسا هدش  رکذ  اررکم  ص 105 150  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   17

ربمغیپ هک  ییاج  ات  ملع  لیصحت  هب  صیرحت  بیغرت و  اب  تیب  لها  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تانایب  ادخ و  باتک   18
: دیامرف یم  مرکا 

« ملسم لک  یلع  هضیرف  ملعلا  بلط  »

تسا بجاو  یناملسم  ره  هب  شناد  بلط 

ص 172 ج 1 ، راحب ،

ص 360 ج 7 ، هیاهنلا ، هیادبلا و   19

126 ص 111 ، یبوقعی ، خیرات   20
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و 129

: دیامرف یم  دوخ  مالک  رد  یلاعت  يادخ   21

: ینعی هفلخ  نم  هیدی و ال  نیب  نم  لطابلا  هیتأی  زیزع ال  باتکل  هنا  و 

هیآ 41 و 42) تلصف ، هروس  «، ) تفای دهاوخن  هار  نآ  هب  سپ  شیپ و  زا  لطاب  زگره  هک  یمارگ  تسا  یباتک  نآرق  »

: دیامرف یم 

: ینعی الا هللا  مکحلا  نا 

«، دنک مکح  دیابن  یسک  ادخ  زج  »

هیآ 67 فسوی ، هروس 

دسرب مدرم  هب  دیاب  توبن  ار  زا  هک  تسادخ  نیناوق  تعیرش و  اهنت  تعیرش  ینعی 

: دیامرف یم  و 

نییبنلا متاخ  هللا و  لوسر  نکل  و 

هیآ 40 بازحا ، هروس 

.دیامرف یم  مالعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  اب  ار  تعیرش  توبن و  متخ  هیآ ، نیا  اب  و 

: دیامرف یم  و 

.نورفاکلا مه  کئلواف  هللا  لزنا  امب  مکحی  مل  نم  و 

: ینعی

« تسا رفاک  دنکن ، مکح  ادخ  مکح  قباطم  سک  ره  »

هیآ 44 هدئام ، هروس 

ص 110. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   22

ص 158 ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات 
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ص 186. ج 3 ، روثنملا ، رذلا  رد   23

ص 48، ج 3 ، یبوقعی ، خیرات 

: دشاب یم  صوصنم  میرک  نآرق  رد  سمخ  بوجو  اهنیا  زا  هتشذگ 

، یبرقلا يذل  لوسرلل و  هسمخ و  ناف هللا  ءیش  نم  متمنغ  امنا  اوملعا  و 

هیآ 41 لافنا ، هروس 

نم هب  حبـص  مدـید ، برطـضم  ار  مردـپ  حبـص  ات  بش  کی  دـیوگ  یم  هشیاع  درک ، عمج  ثیدـح  دـصناپ  شتفـالخ  رد  رکبوبا   24
: تفگ

دز شتآ  ار  اهنآ  همه  سپ  روایب ، ار  ثیداحا 

ص 237) ج 5 ، لامعلا ، لزنک  )

: تشون اهرهش  همه  هب  رمع 

دنک شدوبان  دیاب  تسه  یثیدح  سک  ره  دزن 

ص 237) لامعلا ج 5 ، زنک  )

: دیوگ یم  رکب  یبا  نب  دمحم 

دندینازوس ار  اهنآ  داد  روتسد  دندروآ  شدزن  هب  یتقو  دش ، دایز  ثیداحا  رمع ، نامز  رد 

ص 140) ج 5 ، دعس ، نبا  تاقبط  )

.نآ ریغ  ص 151 و  ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات   25

هللا یلص  مرکا  ربمغیپ   26
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هیآ ي: قبط   ) دنوش دراو  هکم  هب  رود  زا  هک  جاجح  يارب  ار  جح  لمع  عادولا  هجح  رد  هلآ  هیلع و 

لوسر نامز  رد  نینچمه  تخاس و  عونمم  ار  نآ  دوخ  تفالخ  رد  رمع  تشاد و  ررقم  صوصخم  لکـش  هب  خـلا ) هرمعلاب  عتمت  نمف 
راسگنـس هک  تشاد  ررقم  نیفلختم  يارب  درک و  نغدـق  ار  نآ  دوخ  تفـالخ  ماـیا  رد  رمع  یلو  دوب  ریاد  تقوم ) جاودزا   ) هعتم ادـخ 

« لمعلا ریخ  یلع  یح   » زامن ناذا  رد  ادخ  لوسر  نامز  رد  نینچمه  دنوش و 

« تسا زامن  هک  لامعا  نیرتهب  يارب  شاب  ایهم  ینعی 

: تفگ رمع  یلو  دش ، یم  هتفگ 

کی سلجم  کی  رد  ترضح  نآ  روتسد  هب  ادخ  لوسر  نامز  رد  نینچمه  و  درک ! نغدق  دراد و  یم  زاب  داهج  زا  ار  مدرم  هملک  نیا 
!! دوش هداد  قالط  هس  سلجم  کی  رد  هک  داد  هزاجا  رمع  یلو  تفرگ  یمن  ماجنا  رتشیب  قالط 

.تسا روهشم  هعیش  ینس و  مالک  هقف و  ثیدح و  بتک  رد  هدربمان  يایاضق 

ص 160 ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 131 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   27

.ج 3 هباصالا ، ص 386 . ج 4 ، هباغلا ، دسا   28

.اهنآ ریغ  ص 377 و  ج 3 ، يربط ، خیرات  ص 168 . ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 150 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   29

ص 397 ج 3 ، يربط ، خیرات  ص 150 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   30

، درک تمادن  راهظا  هدومن  دادمتـسا  بلاطیبا  نب  یلع  زا  هدرک  رطخ  ساسحا  نامثع  دـندیروش ، نامثع  هب  رـصم  لها  زا  یتعامج   31
: دومرف نییرصم  هب  یلع 

: دیوگ یم  هدرک  هبوت  نامثع  دیا و  هدرک  مایق  قح  ندرک  هدنز  يارب  امش 

نارادنامرف داد و  مهاوخ  رثا  بیترت  امش  ياه  هتساوخ  هب  رگید  زور  هس  ات  مراد و  یم  رب  تسد  ما  هتشذگ  راتفر  زا  نم 
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.دندرک تعجارم  ناشیا  هتشون و  يدادرارق  ناشیا  يارب  نامثع  بناج  زا  یلع  سپ  منک ، یم  لزع  ار  راکمتس 

وا اب  دندومن ، شیتفت  ار  وا  هدـش  نامگدـب  يو  زا  دور ، یم  رـصم  فرط  هب  راوس و  وا  رتش  رب  هک  دـندید  ار  نامثع  مالغ  هار ، نیب  رد 
: نومضم نیدب  دوب  هتشون  رصم  یلاو  يارب  هک  دنتفای  يا  همان 

هدملا لیوط  نادنز  هب  شارتب و  ار  شـشیر  رـس و  نزب و  وا  هب  هنایزات  دص  دمآ ، وت  دزن  سیدـع  نب  نامحرلا  دـبع  یتقو  ادـخ ، مان  هب 
!! نک ءازجا  عابن  نب  هورع  نارمح و  نب  نادوس  قمحا و  نب  ورمع  هرابرد  ار  لمع  نیا  دننام  نک و  شموکحم 

: دنتشاد راهظا  هتشگرب  نامثع  بناج  هب  مشخ  اب  هتفرگ و  ار  همان 

! يدرک تنایخ  ام  هب  وت 

.دومن راکنا  ار  همان  نامثع 

.هدش بکترم  ار  لمع  نیا  نم  هزاجا  نودب  داد  خساپ  .دوب  همان  لماح  وت  مالغ  دنتفگ 

! دنا هدیدزد  ار  مرتش  داد  خساپ  دوب ، وت  رتش  شبوکرم  دنتفگ 

: دنتفگ

!! هداد ماجنا  ار  راک  نیا  نم  عالطا  هزاجا و  نودب  داد  خساپ  دشاب ، یم  وت  یشم  طخ  هب  همان 

یتسه هشیپ  تنایخ  هتفرگ  ماجنا  وت  هزاجا  هب  راک  نیا  رگا  اریز  یهد ، افعتسا  دیاب  يرادن و  تفالخ  تقایل  وت  لاح  ره  هب  سپ  دنتفگ 
ای لاح  ره  هب  دوش و  یم  تباث  وت  تقایل  مدع  یگـضرع و  یب  سپ  هتفرگ  تروص  وت  عالطا  هزاجا و  نودـب  مهم  ياهراک  نیا  رگا  و 

.نک لزع  ار  ناراکمتس  لامع  نآلا  ای  نک و  افعتسا 

: داد خساپ  نامثع 

دنلب سلجم  زا  مشخ  تلاح  اب  نانآ  متـسه ؟ هراک  هچ  نم  دـیراد ، تموکح  امـش  سپ  منک  راتفر  امـش  لیم  قباـطم  مهاوخب  نم  رگا 
دندش

ج 2 یبوقعی ، خیرات  ص 402 409 . ج 3 ، يربط ، خیرات  )
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ص 150 و 151)

ص 377 ج 3 ، يربط ، خیرات   32

ص 89. ج 6 ، يراخب ، حیحص   33

ص 113 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات 

ص 111. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   34

132 ص 129 . ج 3 ، يربط ، خیرات 

ص 113. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   35

ص 9. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش 

هک داد  خساپ  یلع  تساوخ ، تعیب  يو  زا  داتـسرف و  یلع  شیپ  يو  رکب ، یبا  تعیب  داقعنا  زا  دـعب  هک  هدـش  دراو  يدایز  تایاور  رد 
یبا اب  هام  شـش  زا  سپ  یلع  هک  تسا  دراو  زاب  منک و  عمج  ار  نآرق  ات  مورن  نوریب  زامن  يارب  زج  هب  هناـخ  زا  هک  ما  هدرک  دـهع  نم 
راب يرتش  هب  ار  فحـصم  نآرق  عمج  زا  سپ  یلع  هک  تسا  دراو  زین  دشاب و  یم  نآرق  عمج  ندرک  مامت  لیلد  نیا  درک و  تعیب  رکب 
یبا تفالخ  مود  لاس  رد  هدـش ، فیلأت  نآ  زا  سپ  نآرق  هک  هماـمی  گـنج  هک  تسا  دراو  زین  داد و  ناـشن  هدروآ  مدرم  شیپ  هدرک 

.دوش یم  تفای  دنا  هدش  فحصم  عمج  هصق  ضرعتم  هک  ثیدح  خیرات و  بتک  بلاغ  رد  هدربمان  بلاطم  تسا ، هدوب  رکب 

ص 154 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   36

ص 155. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   37

ص 364 ج 2 ، بهذلا ، جورم 

.هبطخ 15 هغالبلا ، جهن   38

رد دندرک و  فلخت  تعیب  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  يوریپ  هب  رامـش  تشگنا  تیلقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ   39
هب یهجوت  لباق  تیلقا  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  زاغآ  رد  دندوب و  رامع  دادـقم و  رذوبا و  ناملـس و  هباحـص  زا  تیلقا  نیا  سأر 

صاع و نب  دیعس  تخس  رس  نیفلاخم  نیفلختم و  هلمج  زا  دندز و  زاب  رس  تعیب  زا  فلاخم  ناونع 
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.دندوب ناشیا  ریغ  هبعش و  نب  هریغم  بدنج و  نب  هرمس  هاطرا و  نب  رسب  صاع و  نب  ورمع  مکح و  نب  ناورم  هبقع و  نب  دیلو 

تیـصخش هدرک ، طبـض  ناشیا  زا  خیرات  هک  ییاه  ناتـساد  دـنا و  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  رد  لمأت  هتـسد و  ود  نیا  یفارگویب  هعلاطم 
ناراکادـف و داـبع و  داـهز و  زا  مرکا و  ربمغیپ  صاـخ  باحـصا  زا  یلوا  هتـسد  .دـنک  یم  نشور  یبوخ  هب  ار  ناـشیا  فدـه  ینید و 
دراد و تسود  ار  رفن  راهچ  هک  داد  ربخ  نم  هب  ادـخ  دومرف  ربمغیپ  .دـندوب  مرکا  ربمغیپ  صاخ  هقالع  دروم  یمالـسا و  ناهاوخیدازآ 

: دومرف هبترم  هس  دندیسرپ  ار  ناشیا  مان  .مراد  ناشتسود  هک  هدرک  رما  زین  ارم 

ص 66) ج 1 ، هجام ، نبا  ننس   ) درب ار  دادقم  ناملس و  رذوبا و  مان  سپس  یلع 

: دومرف ادخ  لوسر  دیوگ  هشیاع 

ص 66) ج 1 ، هجام ، نبا  ننس   ) درک دهاوخ  رایتخا  ار  اهنآ  دشرا  قح و  امتح  دوش  هضرع  رامع  رب  هک  يرما  ود  ره 

: دومرف ربمغیپ 

« درادن دوجو  نامسآ  نیمز و  نایم  رد  رذوبا  زا  رتوگتسار  »

ص 68) ج 1 ، هجام ، نبا  ننس  )

، دنا هدشن  ضرعتم  یـسک  ضرع  هب  دنا ، هتخیرن  قح  ان  هب  ینوخ  هدشن و  لقن  عورـشم  ریغ  لمع  کی  تایح ، تدم  همه  رد  نانیا  زا 
.دنا هتخادرپن  مدرم  یهارمگ  داسفا و  هب  ای  دنا  هدوبرن  ار  یسک  لام 

هدوبر هک  ناناملـسم  ياه  لام  دنا و  هتخیر  هک  قح  ان  ياهنوخ  تسا و  رپ  مود  هتـسد  ياه  يراک  هبت  لامعا و  عیاجف  زا  خـیرات  یلو 
دوش هتفگ  هکنیا  زج  درک  هیجوت  ناوـت  یمن  يرذـع  چـیه  اـب  تسا و  نوریب  هرامـش  زا  دـنا ، هداد  ماـجنا  هک  روآ  مرـش  لاـمعا  دـنا و 

ره رد  دوب و  یضار  نانیا  زا  ادخ  دنیوگ ) یم  تعامج  هکنانچ  )
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!! تسا هدوب  هدش  عضو  نارگید  قح  رد  تسا  تنس  باتک و  رد  هک  مالسا  تاررقم  دندوب و  دازآ  دندرک  یم  هک  یتیانج 

ص 362. ج 2 ، بهذلا ، جورم   40

هبطخ 122. هغالبلا ، جهن 

ص 160 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات 

ص 180 دیدحلا ج 1 ، یبا  نبا  حرش 

.ج یبوقعی ، خیرات   41

ص 172. ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات 

ص 366 ج 2 ، بهذلا ، جورم 

ص 152 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   42

ص 154. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   43

ص 171 ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات 

ص 152 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   44

هیهت زهجم  رکـشل  رازه  هدزاود  هیواعم  درک ، دادمتـسا  هیواعم  زا  همان  هلیـسو  هب  دوب  نایـشروش  هرـصاحم  رد  نامثع  هک  یماـگنه   45
ار رگـشل  یگدامآ  دـمآ  ناـمثع  دزن  شدوخ  دـنیامن و  فقوت  ماـش  دودـح  رد  داد  روتـسد  یلو  دومن  تکرح  هنیدـم  يوس  هب  هدرک 

: تفگ نامثع  داد ، شرازگ 

ینک مایق  هدرک  هناهب  ارم  یهاوخنوخ  سپس  موش  هتشک  نم  ات  يدرک  فقوتم  اجنآ  رد  ار  رگشل  ادمع  وت 

ص 152. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  )

ص 25. ج 3 ، بهذلا ، جورم 

ص 402) يربط ، خیرات 

ص 415 ج 2 ، بهذلا ، جورم   46

هیآ ي: لوزن  نأش  هب   47
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، مکتهلا یلع  اوربصا  اوشما و  نا  مهنم  ألملا  قلطنا  و 

هیآ 5) هروس ص ، )

هیآ ي: و 

الیلق ائیش  مهیلا  نکرت  تدک  دقل  كانتبث  نا  ول ال  و 

هیآ 74) يرسا ، هروس  )

هیآ ي: و 

نونهدیف نهدت  ول  اودو 

هیآ 9) ملق ، هروس  )

.دوش هعجارم  یتیاور  ریسافت  رد 

.ثیدح عماوج  تاقرفتم  يدمآ و  رردلا  ررغلا و  باتک   48

ص 431. ج 2 ، بهذلا ، جورم   49

ص 181 ثیدحلا ج 1 ، یبا  نبا  حرش 

ج 2. وحن ، رد  یطویس  ریاظن  هابشا و   50

ص 6 ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش 

.هغالبلا جهن  ك : 51 ر ،

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلع  تمدخ  یبرع  لمج ، گنج  هحوبحب  رد   52

! نینمؤملاریما ای 

ییوگ یم  وت 
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؟ تسا دحاو  ادخ 

هب هک  ینک  یمن  هدـهاشم  ار  یلع  رطاـخ  شیوـشت  بلق و  یگدـنکارپ  رگم  برع ! يا  دـنتفگ  هدرک  هلمح  يو  هـب  فرط  ره  زا  مدرم 
؟ يزادرپ یم  یملع  ثحب 

: دومرف دوخ  باحصا  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

يروظنم نید ، دـصاقم  تسرد و  دـیاقع  ندـش  نشور  زج  مه  موق  نیا  اـب  گـنج  رد  نم  اریز  دـیراذگب ، دوـخ  لاـح  هب  ار  درم  نیا 
ص 65) ج 2 ، راحب ،  ) تخادرپ برع  لاؤس  خساپ  هب  الیصفت  سپس  مرادن ،

9 ص 6 . ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   53

.خیراوت ریاس  ص 191 و  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   54

ص 160. ج 4 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   55

ص 124. ج 4 ، يربط ، خیرات 

ص 203 ج 3 ، ریثا ، نبا  خیرات 

.كردم نامه   56

ص 193 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   57

ص 202 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   58

مزـالم و هک  تشاد  ینوـمیم  گـس و  دیـشوپ ، یم  فـلج  ریرح و  ياهـسابل  رمخلا ، مئاد  نارـسوه و  شاـیع و  دوـب  يدرم  دـیزی   59
ابیز سابل  ار  وا  دوب و  سیق » وبا   » وا نومیم  مان  دش ، یم  رازگرب  بارش  زاس و  برط و  اب  وا  ینیشن  بش  سلاجم  دندوب ، يو  يزابمه 

داتسرف یم  هقباسم  هب  هدرک  شبسا  راوس  مه  یهاگ  درک ! یم  رضاح  شبرش  سلجم  رد  هدیناشوپ 

ص 77) ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 196 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات  )

ص 183 ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 5 . ج 3 ، بهذلا ، جورم   60

.ثادحالا باتک  زا  لقن  ص 72 ، هیفاکلا ، حیاصنلا   61

: لاق ثادحالا  باتک  یف  ینئادملا  نسحلا  وبا  يور   62
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حیاصنلا هتیب  لها  بارت و  یبا  لضف  نم  ائیـش  يور  نمم  همذـلا  تئرب  ینا  هعامجلا : ماع  دـعب  هلامع  یلا  هدـحاو  هخـسن  هیواعم  بتک 
ص 87 يرجه ، لاس 1386  فجن ، پاچ  لیقع ، نب  دمحم  فیلأت  هیفاکلا ،
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و 194

ص 72 و 73 هیفاکلا ، حیاصنلا   63

77 و 78 ، 64 ص 58 ، هیفاکلا ، حیاصنلا   64

.هیآ 100 هبوت ، هروس   65

.رگید خیراوت  ص 64 و  ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 190 . ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 216  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   66

ص 78 ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 192 . ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 243 . ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   67

ص 81 ج 3 ، بهذلا ، جورم  ص 192 . ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  ص 224  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   68

ص 73 ج 3 ، یبوقعی ، خیرات   69

ص 216) ج 3 ، بهذلا ، جورم   ) دیلولا ینقرخ  بر  ای  لقف  رشح  موی  کبر  تئج  ام  اذا   70

.باتک نیمه  یسانش  ماما  ثحب  .ر ك :  71

« مق  » هدام نادلبلا ، مجعم   72

ص 66 ج 3 ، یبوقعی ، خیرات  ص 217 219 . ج 3 ، بهذلا ، جورم   73

.هعیش كرادم  ریاس  ج 12 و  راحب ،  74

ص 84 ج 3 ، یبوقعی ، خیرات   75

ص 79. ج 3 ، یبوقعی ، خیرات   76

.رگید خیراوت  ص 208 و  ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات 

ص 86. ج 3 ، یبوقعی ، خیرات   77

ص 268 ج 3 ، بهذلا ، جورم 

ص 86. ج 3 ، یبوقعی ، خیرات   78

ص 270 بهذلا ج 3 ، جورم 
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ص 91 96. ج 3 ، یبوقعی ، خیرات   79

ص 212 ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات 

ص 6 ج 2 ، ءادفلا ، یبا  خیرات   80

ص 198. ج 3 ، یبوقعی ، خیرات   81

ص 33 ج 2 ، ءادفلا ، یبا  خیرات 

.مالسلا هیلع  قداص  ترضح  تالاوحا  ج 12 ، راحب ،  82

.دادغب رسج  هصق   83

.نیما هصق  جرفلا ، یبا  یناغآ   84

.خیراوت  85

.رگید خیراوت  ءادفلا و  یبا  خیرات   86

.دوش هعجارم  خیراوت  هب   87

ص 97 ج 1 ، هیمالسالا ، هراضحلا   88

ص 254 ج 1 ، لحنلا ، للملا و  ص 373 . ج 4 ، بهذلا ، جورم   89

90
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ص 50 ص 63 و ج 3 ، ج 2 ، ءادفلا ، یبا  خیرات 

.ریسلا بیبح  افصلا و  هضور  لماک ، خیراوت  .ر ك :  91

.ج 3 ءادفلا ، یبا  خیرات  لماک و  خیرات   92

.ریسلا بیبح  خیرات   93

.اهنآ ریغ  ءادفلا و  یبا  خیرات  ریسلا و  بیبح  خیرات   94

ءاملعلا ضایر  تانجلا و  تاضور   95

: زا لقن  هب 

ص 365 ج 2 ، بدالا ، هناحیر 

سلاجم باتک  تاضور و   96

.نایعالا تایفو  و 

.هریغ ریسلا و  بیبح  افصلا و  هضور   97

.ریسلا بیبح  افصلا و  هضور   98

هعیش تاباعشنا 

 [ بعش زا  یخرب  ضارقنا  و   ] باعشنا لصا 

هجرد رد  هک  رگید  یلئاسم  دـنهد و  یم  لیکـشت  ار  بهذـم  نآ  هیلوا  لوصا  هک  دراد  دایز ) ای  مک   ) یلئاسم هتـشر  کی  یبهذـم  ره 
.دوش یم  هدیمان  باعشنا »  » كرتشم لصا  ظفح  اب  اهنآ  عوقو  یلصا  لئاسم  یگنوگچ  رد  بهذم  لها  فالتخا  دنعقاو و  مود 

دوجو زین  اهنآ  بعش  رد  یتح  مالسا و  یسوجم و  یحیسم و  یمیلک و  ینامـسآ  نید  راهچ  رد  هصاخ  بهاذم و  همه  رد  باعـشنا » »
.دراد

یلع نب  نیـسح  یلع و  نب  نسح  یلع و  نینمؤملاریما  ترـضح   ) تیب لـها  ناـیاوشیپ  زا  لوا  ياوـشیپ  هس  ناـمز  رد  هعیـش » بهذـم  »
ماما  ) نیسحلا نب  یلع  ترضح  تماما  هب  هعیش  تیرثکا  موس ، ماما  تداهش  زا  سپ  یلو  تفریذپن  یباعشنا  هنوگچیه  مالـسلا ) مهیلع 

هک دندش  دقتعم  دنتـسناد و  ماما  ار  هیفنح  نب  دمحم  مالـسلا  هیلع  یلع  موس  رـسپ  هیناسیک »  » هب فورعم  یتیلقا  دـندش و  لئاق  داجس )
دش دهاوخ  رهاظ  يزور  هدش و  بیاغ  يوضر  هوک  رد  هک  تسا  دوعوم  يدهم  نامه  مراهچ و  ياوشیپ  هیفنح  نب  دمحم 
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دیز هب  یتیلقا  دندش و  دقتعم  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  شدنزرف  تماما  هب  هعیـش  تیرثکا  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تلحر  زا  سپ 
.دندش موسوم  هیدیز »  » هب دندیورگ و  دوب  داجس  ماما  رگید  رسپ  هک  دیهش 

سپ
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تشذگ رد  زا  سپ  دندروآ و  نامیا  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  شدنزرف  هب  يو  نایعیـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تلحر  زا 
ار مشش  ماما  گرزب  رسپ  لیعامسا  یعمج  دنتسناد و  متفه  ماما  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما  شدنزرف  تیرثکا ، ترـضح ، نآ 
دندش و فورعم  هیلیعامسا »  » مان هب  هدش  ادج  هعیش  تیرثکا  زا  دنتفرگ و  ماما  دوب  هتشذگ  رد  دوخ  راوگرزب  ردپ  تایح  لاح  رد  هک 

ترضح نآ  دوخ  رد  یضعب  دنتفرگ و  اوشیپ  ار  دمحم »  » شرگید دنزرف  یـضعب  و  حطفا » هللا  دبع  ، » ترـضح نآ  رگید  رـسپ  یـضعب 
.دنتشادنپ شماما  نیرخآ  هدرک  فقوت 

ماما رد  یخرب  دنتسناد و  متشه  ماما  ار  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  شدنزرف  هعیش  تیرثکا  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما  تداهش  زا  سپ 
.دنفورعم هیفقاو »  » هب هک  دندرک  فقوت  متفه 

دـماین و دوجو  هب  یهجوت  لباق  باعـشنا  تسا ، دوعوم » يدـهم   » هعیـش تیرثکا  شیپ  هک  مهدزاود  ماما  ات  متـشه  ماما  زا  سپ  رگید 
دنزرف رفعج »  » هکنیا دننام  تسا  هدش  لحنم  دوخ  هب  دوخ  هدـییاپن و  شیب  زور  دـنچ  هدـمآ  شیپ  باعـشنا  لکـش  رد  زین  یعیاقو  رگا 
قرفتم دـنچ  يزور  زا  سپ  یلو  دـندیورگ  يو  هب  یهورگ  درک و  تماما  يوعد  مهدزای » ماما   » دوخ ردارب  تلحر  زا  سپ  مهد  ماما 

یمـالک و یملع  لـئاسم  رد  هعیـش  لاـجر  ناـیم  رد  يرگید  تاـفالتخا  نینچمه  درکن و  بیقعت  ار  دوخ  يوعد  زین  رفعج »  » دـندش و
.درمش دیابن  یبهذم  باعشنا  ار  اهنآ  هک  دراد  دوجو  یهقف 

هیدیز و  » هقرف ود  زج  دندش  ضرقنم  ینامز  كدنا  رد  دنا ، هتفرگ  رارق  هعیش  تیرثکا  ربارب  رد  هدش و  بعـشنم  هک  هدربمان  ياه  هقرف 
نمی دننام  نیمز  فلتخم  قطانم  رد  ناشیا  زا  یهورگ  نونکا  مه  دنا و  هدنام  رادیاپ  هک  هیلیعامسا »
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یم یماما  هدزاود  هک  هعیـش  تیرثکا  اب  هفیاط  ود  نیا  رکذ  هب  اـهنت  يور  نیا  زا  .دـننک  یم  یگدـنز  رگید  ياـهاج  ناـنبل و  دـنه و  و 
.دوش یم  افتکا  دنشاب 

هیدیز هعیش 

.دنشاب یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دنزرف  دیهش ، دیز  ناوریپ  هیدیز » »

هفوک رهـش  رد  هک  یگنج  رد  دـندرک و  شتعیب  یهورگ  درک و  مایق  کـلملا  دـبع  نب  ماـشه  يوما ، هفیلخ  رب  يرجه  لاس 121  دیز 
.دش هتشک  تفرگ  رد  هفیلخ  ناسک  وا و  نایم 

يوما هفیلخ  رب  هک  دـیز » نب  ییحی   » شدـنزرف يو  زا  سپ  دوش و  یم  هدرمـش  تیب  لها  ناماما  زا  مجنپ  ماـما  دوخ  ناوریپ  شیپ  يو 
هفیلخ رب  هک  هللا  دـبع  نب  میهاربا  هللا و  دـبع  نب  دـمحم  يو  زا  سپ  تسـشن و  يو  ياج  هب  دـش ، هتـشک  هدرک و  ماـیق  دـیزی  نب  دـیلو 

.دندش هدیزگرب  تماما  يارب  دندیدرگ ، هتشک  هدیروش و  یقناود  روصنم  یسابع ،

رثا رد  درک و  روهظ  ناسارخ  رد  دوب  دـیز  ردارب  باـقعا  زا  هک  شورطا » رـصان   » اـت دوب  مظنم  ریغ  هیدـیز  روما  یناـمز  اـت  نآ  زا  سپ 
لاس هدزیـس  زا  سپ  تفر و  دندوب  هتفریذپن  مالـسا  نآ  یلاها  زونه  هک  ناردنزام  يوس  هب  هدرک  رارف  اجنآ  زا  لحم  تموکح  بیقعت 

هب هتخاس و  رخـسم  ار  ناتـسربط  هیحان  نانآ  يرایتسد  هب  سپـس  دروآ ، رد  هیدیز  بهذـم  هب  هدرک  ناملـسم  ار  يریثک  عمج  توعد ،
.دندرک تماما  ناماس  نآ  رد  یتدم  ات  وا  باقعا  يو  زا  سپ  تخادرپ و  تماما 

.دشاب ماما  دناوت  یم  دنک  جورخ  قح  هب  مایق  ناونع  هب  هک  یخس  عاجش ، دهاز  ملاع  داژن ، یمطاف  ره  هیدیز  هدیقع  هب 

، يدنچ زا  سپ  یلو  دندرمش  یم  همئا  وزج  ار  رمع ) رکبوبا و   ) لوا هفیلخ  ود  دیز  دوخ  دننام  لاح ، يادتبا  رد  هیدیز » »
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.دندرک عورش  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دنتشادرب و  همئا  تسرهف  زا  ار  هفیلخ  ود  مان  ناشیا  زا  یعمج 

ار تنـس  لها  بهذم  راهچ  زا  یکی  سیئر  هفینح  یبا  هقف  عورف ، رد  هلزتعم و  قاذم  مالـسا ، لوصا  رد  هیدیز »  » دنا هتفگ  هچنآ  هب  انب 
(. 1  ) تسه ناشنایم  رد  لئاسم  زا  يا  هراپ  رد  زین  يرصتخم  تافالتخا  .دنراد 

ناشتاباعشنا هیلیعامسا و  هعیش 

تافو ردـپ  تایح  ناـمز  رد  دوب و  شنادـنزرف  نیرتگرزب  هک  ( 2 « ) لیعامسا  » مان هب  تشاد  يرـسپ  دنزرف  هعیـش  مشـش  ماما  هینطاب :» »
هک دندوب  دقتعم  یعمج  هراب  نیا  رد  تفرگ ، دهاش  زین  ار  هنیدم  مکاح  یتح  درک  داهشتسا  لیعامـسا  گرم  هب  ترـضح  نآ  دومن و 
هب مشـش  ماما  داهـشتسا  تسا و  دوعوم  يدـهم  ناـمه  دـنک و  یم  روهظ  هراـبود  و  تسا ! هدرک  راـیتخا  تبیغ  هکلب  هدرمن  لیعامـسا 
قح تماـما ، هک  دـندش  دـقتعم  یعمج  تسا و  هدروآ  لـمع  هب  یـسابع  هفیلخ  روصنم  سرت  زا  هک  هدوب  دـیمعت  عوـن  کـی  وا  گرم 

هتشذگ رد  ردپ  تایح  لاح  رد  هکنیا  اب  لیعامـسا  دندش  دقتعم  یعمج  دش و  لقتنم  دمحم »  » شرـسپ هب  وا  گرم  اب  دوب و  لیعامـسا 
.تسوا باقعا  و  لیعامسا » نب  دمحم   » رد لیعامسا  زا  سپ  تماما  دشاب و  یم  ماما 

.دنا هدرک  ادیپ  زین  یتاباعشنا  دنتسه و  یقاب  نونک  ات  موس  هقرف  یلو  دندش  ضرقنم  ینامز  كدنا  زا  سپ  یلوا  هقرف  ود 

ماکحا فراعم و  رد  دشاب و  یم  هتخیمآ  يدنه  نافرع  اب  هک  ناتسرپ  هراتس  هفسلف  هب  هیبش  دنراد  يا  هفسلف  یلک  روط  هب  هیلیعامـسا » »
دوش و یمن  تجح  زا  یلاخ  زگره  نیمز  هک  دندقتعم  هیلیعامـسا  .دـنلئاق  یلیوأت  یلیزنت ، ره  يارب  ینطاب و  يرهاظ ، ره  يارب  مالـسا 

: تسا هنوگ  ود  رب  ادخ  تجح 

« ماما یلو و  ، » تماص و  ربمغیپ » ، » قطان تماص ، قطان و 
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.تسا تیبوبر  مامت  رهظم  تجح  لاح  ره  رد  دشاب و  یم  ربمغیپ  یصو  هک  تسا 

و تعیرـش )  ) توبن ياراد  هک  دوـش  یم  ثوـعبم  یبـن  کـی  هک  بیترت  نیا  هب  دـخرچ  یم  تفه  ددـع  يور  هتـسویپ  تجح ، ساـسا 
ياراد نیمتفه ، یصو  هکنیا  زج  دنشاب  یم  ماقم  کی  ياراد  یگمه  هدوب و  تیاصو  ياراد  یـصو  تفه  يو  زا  سپ  تسا و  تیالو 

دشاب و یم  ماقم  هس  ياراد  نیمتفه  هک  یـصو  تفه  يو  زا  سپ  زاب  تیالو .» تیاصو و  توبن و  : » دراد ماقم  هس  تسه و  زین  توبن 
.بیترت نیمه  هب 

: دنیوگ یم 

دوب تیالو  تیاصو و  توبن و  ياراد  حون و  نانآ  نیمتفه  هک  تشاد  یصو  تفه  تیالو و  توبن و  اب  دش  ثوعبم  مالـسلا  هیلع  مدآ 
هیلع و هللا  یلص  دمحم  یسوم و  نیمتفه  یصو  یسیع  میهاربا و  نیمتفه  یصو  یسوم  حون و  نیمتفه  یـصو  مالـسلا  هیلع  میهاربا  و 

یلص دمحم  بیترت  نیا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نیمتفه  یصو  لیعامسا  نب  دمحم  یسیع و  نیمتفه  یصو  ملـس  هلآ و 
نب دـمحم  لیعامـسا و  قداـص و  رفعج  رقاـب و  دـمحم  و  داجـس ) ماـما   ) نیـسحلا نب  یلع  نیـسح و  یلع و  ملـس و  هلآ و  هـیلع و  هللا 
نب دـمحم  باـقعا  زا  رفن  تفه  لیعامـسا ، نب  دـمحم  زا  سپ  و  دـنناد ) یمن  ماـما  ار  یلع  نب  نـسح  ترـضح  مود  ماـما   ) لیعامـسا

« يدهم هللا  دیبع   » اهنآ لوا  هک  رصم  نییمطاف  كولم  زا  یلوا  رفن  تفه  نآ  زا  سپ  تسا و  روتسم  هدیشوپ و  ناشیا  مان  هک  لیعامـسا 
.دشاب یم  رصم  نییمطاف  تنطلس  راذگناینب 

دراد دوجو  دنتجح  صاوخ  نییراوح و  هک  بیقن  رفن  هدزاود  نیمز  يور  رد  هتـسویپ  ادخ ، تجح  رب  هوالع  هک  دـندقتعم  هیلیعامـسا 
زا یضعب  یلو 
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.نارگید زا  رفن  شش  دنریگ و  یم  همئا  زا  ار  ءابقن  زا  رفن  شش  هیزورد ،)  ) هینطاب بعش 

دوخ ناشن  مان و  زگره  هک  یسانشان  یناتـسزوخ  یـصخش  اقیرفآ ) رد  يدهم  هللا  دیبع  روهظ  زا  لبق  لاس  دنچ   ) يرجه لاس 278  رد 
زا دـینارذگ و  یم  تدابع  هب  ار  اهبـش  تفرگ و  یم  هزور  ار  اهزور  هدربمان  صخـش  .دـش  ادـیپ  هفوک  یلاوح  رد  درک  یمن  راـهظا  ار 

دـیناورگ و دوخ  هب  ار  یهوـبنا  مدرم  هلیـسو  نیا  هب  .دوـمن  توـعد  هیلیعامـسا  بهذـم  هب  ار  مدرم  درک و  یم  قازترا  دوـخ  جـنرتسد 
.دشن يربخ  وا  زا  رگید  تفر و  نوریب  هفوک  زا  هدرک  ماش  تمیزع  دوخ  درک و  باختنا  دوخ  ناوریپ  نایم  زا  ءابقن  مان  هب  رفن  هدزاود 

هکناـنچ تخاـس و  رـشتنم  ار  هینطاـب  تاـمیلعت  تسـشن و  يو  ياـج  هب  قارع  رد  طـمرق »  » هب فورعم  دـمحا » ، » سانـشان درم  زا  سپ 
درک و هحابا  ار  رمخ  وغل و  ار  تبانج  لسغ  تشاذـگ و  مالـسا  هناگجنپ  ياهزامن  ياج  هب  ار  يا  هزاـت  زاـمن  وا  دـنیوگ  یم  نیخروم 

.دندروآ درگ  دوخ  رود  هب  ار  مدرم  زا  یهورگ  هدرک  مایق  توعد  هب  هینطاب  زا  يرگید  نارس  لاوحا ، نیا  نراقم 

قارع و زا  ییاه  رهـش  رد  يور  نیا  زا  دـندوبن و  لئاق  یمارتحا  هنوگچیه  دـندوب  رانک  هینطاب  زا  هک  یناسک  لاـم  ناـج و  يارب  ناـنیا 
هدز ار  جح  هلفاق  هار  اهراب  دندرب و  یم  امغی  هب  ار  ناشلام  دـنتخیر و  یم  ار  مدرم  نوخ  هتخادـنا  هار  تضهن  تاماش  نمی و  نیرحب و 

.دندرب امغی  هب  ار  ناش  هلحار  داز و  دنتشک و  ار  جاجح  زا  رفن  رازه  اههد 

لاوما جارات  راتشک و  زا  هتخاس و  رخسم  ار  هرصب  لاس 311  رد  هک  هینطاب  نارس  زا  یکی  یطمرق » رهاط  وبا  »
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نتـسکش مه  رد  زا  سپ  دـیدرگ و  هکم  مزاـع  جـح  مسوم  رد  هینطاـب  زا  یهوـبنا  هورگ  اـب  لاـس 317  رد  درکن و  يراذـگورف  مدرم 
لخاد مارحلا و  دجسم  رد  یتح  دومن و  ماع  لتق  ار  دراو  هزات  جاجح  رهش و  مدرم  دش و  هکم  رهـش  دراو  نایتلود ، رـصتخم  تمواقم 

ياج زا  ار  دوسـألا  رجح  دـنک و  ار  هبعک  رد  دومن و  تمـسق  دوخ  ناراـی  ناـیم  رد  ار  هبعک  نهاریپ  .تخاـس  ناور  نوخ  يوج  هبعک 
.دوب هطمارق  شیپ  لاس  تدم 22  هک  درب  نمی  هب  هدروآ  رد  دوخ 

« يدـهم هللا  دـیبع   » یتح دندرمـش و  مالـسا  نییآ  زا  جراخ  ار  نانآ  هدرک  تئارب  هینطاـب  زا  نیملـسم  هماـع  هک  دوب  لاـمعا  نیا  رثا  رد 
يرازیب هطمارق  زا  درک ، یم  یفرعم  هیلیعامـسا  ماما  دوعوم و  يدـهم  ار  دوخ  هدرک ، عولط  اقیرفآ  رد  اـهزور  نآ  هک  یمطاـف  هاـشداپ 

.تسج

یم لیوأت  ینافرع  ینطاب  تاماقم  هب  ار  مالسا  يرهاظ  تاررقم  ماکحا و  هک  تسا  نیا  هینطاب  یبهذم  هصخـشم  نیخروم ، راهظا  قبط 
یخرب یهاگ  فصو  نیا  اب  دنا ، هدوب  هرهب  یب  يونعم  لامک  زا  درخ و  مک  هک  دنناد  یم  یناسک  صوصخم  ار  تعیرش  رهاظ  دننک و 

.دوش یم  رداص  ناشتماما  ماقم  زا  تاررقم  زا 

هعنقم هیزورد و  هیلعتسم و  هیرازن و 

یمطاف تنطلس  درک و  توعد  دوخ  تماما  هب  هیلیعامسا  قیرط  هب  درک ، عولط  اقیرفآ  رد  يرمق  يرجه  لاس 296  هک  يدهم  هللا  دیبع 
.دومن سیسأت  ار 

.دنتشاد ار  هیلیعامسا  تماما  تنطلس و  باعشنا ، نودب  تشپ  تفه  ات  هداد  رارق  هفالخلا  راد  ار  رصم  شباقعا  يو  زا  سپ 

زا سپ  دندرک و  هعزانم  تماما  تفالخ و  رس  یلعتسم » رازن و   » يو دنزرف  ود  دوب ، یلع  نب  دعـس  هللااب ، رـصنتسم  هک  نیمتفه  زا  سپ 
، نینوخ ياهگنج  رایسب و  شکمشک 
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هتسد ود  نییمطاف  ناوریپ  شکمشک ، نیا  رثا  رد  .درم  ات  تخاس  ینادنز  هدومن  ریگتـسد  ار  رازن »  » دوخ ردارب  دش و  بلاغ  یلعتـسم » »
: دندش

«. هیلعتسم هیرازن و  »

زا هک  يرادـفرط  يارب  رـصنتسم ، زا  سپ  دوب و  رـصنتسم  نابرقم  زا  يو  هک  دنـشاب  یم  حابـص » نسح   » هب ناگدـنورگ  هیرازن :»  » فلا
.دروآ رد  رس  نیوزق  عباوت  زا  توملا  هعلق  زا  يدنچ  زا  سپ  هدمآ  ناریا  هب  يو  .دش  جارخا  رصم  زا  یلعتـسم  مکح  هب  دومن ، یم  رازن 
گرم زا  سپ  درک و  توعد  رازن  هب  راـک  زاـغآ  رد  .تخادرپ  تنطلـس  هب  درک و  ریخـست  ار  رواـجم  رگید  هعلق  دـنچ  توـملا و  هعلق 
تنطلس حابص  نسح  نییآ  هویـش و  هب  دمحم » ایک   » شدنزرف يو  زا  سپ  و  يرابدور » دیما  گرزب  ( » يرمق يرجه  لاس 518   ) نسح

هدینادرگ رب  دوب  يرازن  هک  ار  حابص  نسح  شور  یتوملا ، مراهچ  هاشداپ  مالـسلا » هرکذ  یلع  نسح   » شدنزرف يو  زا  سپ  دندرک و 
.تسویپ هینطاب  هب 

يانب دینارذگ ، ریشمش  مد  زا  ار  نایلیعامسا  همه  دومن و  حتف  ار  هیلیعامسا  عالق  يو  درک ، هلمح  ناریا  هب  لوغم  ناخ  وکاله  هکنیا  ات 
دمحم هب  ناریا  رد  دوب  هیرازن  زا  هک  یتالحم  ناخ  اـقآ  يرجه ، لاس 1255  رد  نآ  زا  سپ  تخاس و  ناسکی  كاخ  اب  زین  ار  اـه  هعلق 
تماما هب  اب  يرازن  ینطاب  توعد  درک و  رارف  یئبمب  هب  هدروخ  تسکـش  دومن  نامرک  هیحان  رد  هک  یمایق  رد  دـش و  یغای  راجاق  هاش 

.دنوش یم  هدیمان  هیناخ » اقآ   » العف هیرازن  تسا و  یقاب  نونک  ات  ناشتوعد  تخاس و  رشتنم  دوخ 

يرمق يرجه  لاس 557  رد  ات  دـنام  یقاب  رـصم  نییمطاف  ياـفلخ  رد  ناـشتماما  هک  دـندوب  یمطاـف  یلعتـسم »  » ناوریپ هیلعتـسم :»  » ب
سپ دندش و  ضرقنم 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 928 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنشاب یم  زین  نونک  ات  دندرک و  روهظ  بهذم  نامه  هب  دنه  رد  هرهب »  » هقرف يدنچ  زا 

هفیلخ مایا  رد  ات  دندوب  رـصم  نییمطاف  يافلخ  ناوریپ  راک ، زاغآ  رد  دننکاس  تاماش  زورد  لابج  رد  هک  هیزورد  هفیاط  هیزورد :»  » ج
، هدـش هتـشک  نارگید  داقتعا  هب  هک  هللااـب » مکاـحلا   » رد هیزورد  .دـندش  قحلم  هینطاـب  هب  يزورد » نیگتـشن   » توعد هب  یمطاـف  مشش 

! تشگرب دهاوخ  مدرم  نایم  هب  هرابود  و  هتفر ! الاب  نامسآ  هب  هدرک و  تبیغ  يو  دنیوگ  یم  هتشگ  فقوتم 

تسا و هدوب  یناسارخ  ملسم  وبا  عابتا  زا  نیخروم  راهظا  قبط  هک  دندوب  عنقم »  » هب فورعم  يورم » ءاطع   » ناوریپ زاغآ  رد  هعنقم :»  » د
يوعد سپـس  يربـمغیپ و  يوعد  يدـنچ  زا  سپ  تسا و  هدومن  لوـلح  يو  رد  ملـسم  وـبا  حور  هک  دـش  یعدـم  ملـسم ، وـبا  زا  سپ 

ندـش هتـشک  يریگتـسد و  هب  نوچ  داتفا و  هرـصاحم  هب  رهنلا  ءاروام  دالب  زا  شیک  هعلق  رد  لاس 162  رد  ماجنا  رـس  و  درک ! ییادـخ 
يدـنچ زا  سپ  عنقم » ءاطع   » ناوریپ .تخوس  هدـش و  شتآ  لـخاد  دوخ  ناوریپ  زا  نت  دـنچ  اـب  هدرک  نشور  شتآ  دومن ، نیقی  دوخ 

.دندش قحلم  هینطاب  هقرف  هب  هدرک و  رایتخا  ار  هیلیعامسا  بهذم 

هیلیعامسا هیدیز و  اب  ناشیا  قرف  یماما و  هدزاود  هعیش 

میتفگ هکنانچ  دنوش و  یم  هدیمان  یماما » هدزاود  هیماما و  هعیش   » دنا هدش  ادج  بعـشنم و  نآ  زا  هدربمان  ياهتیلقا  هک  هعیـش  تیرثکا 
میلعت قبط  هک  ینییآ  رد  هکنآ  یب  دنا  هدش  ادیپ  یمالسا  لئاسم  زا  یساسا  هلئسم  ود  رد  ضارتعا  داقتنا و  ناونع  هب  شیادیپ  زاغآ  رد 

تموکح  » هلئسم ود  نآ  دنشاب و  هتشاد  ینخس  دوب ، ترضح  نآ  رصاعم  نیملـسم  نایم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
هک دوب  یملع » تیعجرم  یمالسا و 
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.دنتسناد یم  تیب  لها  یصاصتخا  قح  ار  نآ  هعیش 

: دنتفگ یم  هعیش » »

هب هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  دالوا  یلع و  نآ  زا  تسا ، نآ  کفنیال  مزال  يونعم  یئاوشیپ  ینطاب و  تیالو  هتبلا  هک  یمالسا  تفالخ 
: دنتفگ یم  دنشاب و  یم  نت  هدزاود  تیب ، لها  همئا  ریاس  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دوخ  حیرصت  بجوم 

ياراد دنلمتـشم ، زین  لماک  يونعم  تاـیح  هب  هک  لاـح  نیع  رد  دنـشاب و  یم  تعیرـش  نیناوق  ماـکحا و  هک  نآرق  يرهاـظ  تاـمیلعت 
.سب دروآ و  تسد  هب  دیاب  تیب  لها  هار  زا  ار  نیناوق  ماکحا و  نیا  دنتسین و  رادرب  خسف  تمایق ، ات  دنرابتعا و  تلاصا و 

: هک دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  و 

ددع دناد و  یمن  تیب  لها  هب  صتخم  ار  تماما  ابلاغ  يدیز » هعیش   » هک تسا  نیا  يدیز  هعیش  یماما و  هدزاود  هعیـش  نایم  یلک  قرف 
هعیـش نایم  یلک  قرف  و  یماما » هدزاود  هعیـش   » فالخ رب  دـنک  یمن  يوریپ  تیب  لـها  هقف  زا  دـنیب و  یمن  رـصحنم  هدزاود  هب  ار  همئا 

رد توـبن  دـنک و  یم  شدرگ  تفه »  » رود هب  تماـما  هک  دـندقتعم  هیلیعامـسا  هک  تـسا  نـیا  زین  یلیعامـسا  هعیـش  یماـما و  هدزاود 
هصاخ فیلکت  لصا  عافترا  هکلب  تعیرش  ماکحا  رد  لیدبت  رییغت و  تسا و  هدشن  متخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح 

! درادن عنام  هینطاب  لوق  هب 

یصو و هدزاود  يو  يارب  دنناد و  یم  ءایبنالا  متاخ  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هک  یماما  هدزاود  هعیش  فالخ  رب 
.دننک یم  تابثا  نطاب  مه  رهاظ و  مه  میرک  نآرق  يارب  دنیب و  یم  خسن  لباق  ریغ  ربتعم و  ار  تعیرش  رهاظ  دنلئاق و  نیشناج 

ود رد  هک  هیناخ » میرک  هیخیش و   » هفیاط ود  لصف : همتاخ 
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هن تسا  يرظن  لئاسم  زا  يا  هراپ  هیجوت  رد  نارگید  اب  ناشفالتخا  هکنیا  هب  رظن  دنا  هدش  ادیپ  یماما  هدزاود  هعیـش  نایم  رد  ریخا  نرق 
.میدرمشن باعشنا  ار  ناشیا  ییادج  لئاسم ، لصا  یفن  تابثا و  رد 

نطاب هب  اهنت  یلیعامـسا ، هعیـش  هینطاب ، دـننام  دـنوش و  یم  هدـیمان  زین  هالغ  هک  یماما  هدزاود  هعیـش  زا  یهللا » یلع   » هقرف نینچمه  و 
.میدرواین باسح  هب  دنرادن  یمظنم  قطنم  هنوگچیه  هک  يور  نیا  زا  دنلئاق 

یماما هدزاود  هعیش  هچخیرات  هصالخ 

هیلع یلع  ناراداوه  ناتسود و  زا  هدع  نامه  دندوب و  یماما  هدزاود  هعیش  نامه  هعیش  تیرثکا  دش  نشور  هتشذگ  لوصف  رد  هکنانچ 
تفالخ و صوصخ  رد  تیب ، لـها  قوقح  ياـیحا  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  هک  دـندوب  مالـسلا 

.دندش ادج  مدرم  تیرثکا  زا  دنتخادرپ و  ضارتعا  داقتنا و  هب  یملع  تیعجرم 

( يرمق يرجه   35  - 11  ) نیدشار يافلخ  نامز  رد  هعیش » »

ناـشلام ناـج و  زا  تینوصم  نما و  هنوـگ  ره  ( 132  - 40  ) هیما ینب  تفالخ  تدـم  رد  نآ  زا  سپ  دنتـشاد و  رارق  راـشف  ریز  هتـسویپ 
زا اصوصخم  دنتشگ و  یم  رتراوتسا  دوخ  هدیقع  رد  دش ، یم  رتشیب  ناشیا  رب  يرگدادیب  متس و  راشف  هچ  ره  یلو  دوب ، هدش  هتـشادرب 

تموکح ماـمز  یـسابع  ياـفلخ  هک  مود  نرق  طـساوا  رد  سپ  نآ  زا  دـندرب و  یم  هرهب  رتـشیب  هدـیقع  تفرـشیپ  رد  دوـخ  تیموـلظم 
ناشیا رب  هصرع  زاب  یمک  تلهم  اب  یلو  درک  هزات  یـسفن  دـش ، ادـیپ  نایم  نیا  رد  هک  يروتف  زا  هعیـش  دـنتفرگ ، تسد  هب  ار  یمالـسا 

.دش یم  رتگنت  زور  هب  زور  يرجه ، موس  نرق  رخاوا  ات  دش  گنت 

يدایز دودح  ات  درک و  بسک  یتردق  هعیـش  دندمآ ، راک  يور  دندوب  هعیـش  هک  هیوب  لآ  ذوفن  اب  نیطالـس  هک  مراهچ  نرق  لیاوا  رد 
هلمح هک  مشـش  نرق  لیاوا  رد  دوب و  بیترت  نیمه  هب  راک  نایرج  مجنپ  نرق  رخآ  ات  تخادرپ و  ینلع  هزرابم  هب  تفای و  لمع  يدازآ 
ملاع هب  راشف  نادـنچ  یمالـسا  ياهتموکح  یبیلـص  ياهگنج  نتفای  همادا  رثا  رد  مه  یمومع و  ياهیراتفرگ  رثا  رد  دـش ، زاغآ  لوغم 

رد ناردنزام ، رد  یشعرم  نیطالس  تموکح  ناریا و  رد  لوغم  نیطالس  زا  یعمج  ندش  هعیش  اصوصخم  دنتخاس و  یمن  دراو  عیـشت 
تردق و
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ار هعیـش  رفن  اهنویلیم  مکارت  ناریا ، رد  هصاـخ  یمالـسا و  کـلامم  زا  هشوگ  ره  رد  دومن و  ییازـسب  کـمک  هعیـش  تیعمج  تعـسو 
تنطلـس روـهظ  رثا  رد  يرجه  مهد  نرق  حاـتتفا  دودـح  زا  تشاد و  همادا  يرجه  مهن  نرق  رخاوا  اـت  عـضو  نیا  تخاـس و  سوـسحم 

دوخ تیمسر  هب  دشاب  یم  يرجه  هدراهچ  نرق  رخاوا  هک  نونک  ات  تفای و  تیمـسر  هعیـش  بهذم  زور ، نآ  روانهپ  ناریا  رد  هیوفص 
.دننک یم  یگدنز  هعیش  نویلیم  اههد  ناهج ، طاقن  همه  رد  هوالع  هب  تسا و  یقاب 

اهتشون یپ 

.تسا ذوخأم  ریثا  نبا  لماک  یناتسرهش و  لحن  للم و  زا  بلاطم  نیا   1

اقآ خیرات  زا  نآ  تایئزج  یضعب  یناتسرهش و  لحن  للم و  ءادفلا و  یبا  ریسلا ، بیبح  افصلا ، هضور  ریثا ، نبا  لماک  زا  بلاطم  نیا   2
.تسا ذوخأم  هناخ 

هعیش یبهذم  رکفت  مود : شخب 

یبهذم رکفت  يانعم 

، دهدب هجیتن  تسا  بهذم  نآ  میلاعت  رد  هک  ار  یبهذـم  داوم  زا  يا  هدام  هک  مییوگ  یم  ار  يواکجنک  ثحب و  رکفت  یبهذـم ، رکفت 
.دنک لح  ار  یضایر  هلئسم  کی  ای  دهدب  هجیتن  ار  یضایر  هیرظن  کی  هک  دنیوگ  یم  ار  يرکفت  الثم  یضایر  رکفت  هکنانچ 

مالسا رد  یبهذم  رکفت  یساسا  ذخأم 

هچنانچ دنزب ، هیکت  نآ  هب  دریگب و  همـشچرس  نآ  زا  يرکف  داوم  هک  دهاوخ  یم  يذخأم  تارکفت ، ریاس  دننام  زین  یبهذم  رکفت  هتبلا 
طوبرم نف  تایلمع  هب  هرخألاب  هک  دومن  مادختـسا  دـیاب  ار  یـضایر  تامولعم  هتـشر  کی  یـضایر ، هلئـسم  کی  لـح  يارب  رکفت  رد 

نآرق  » انامه دراد ، اکتا  نآ  هب  دـسر ) یم  نامـسآ  یحو  هب  هک  تهج  نآ  زا   ) مالـسا ینامـسآ  نید  هک  يذـخأم  هناگی  .دوش  یهتنم 
تسا و ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  یگـشیمه  یناـگمه و  توـبن  یعطق  كردـم  هک  تسا  میرک  نآرق  .تسا  میرک »

هکنانچ دنک  یمن  اغلا  ار  رگید  ياهتجح  حیحـص و  رکفت  رگید  رداصم  ذخآم و  اهنت  هتبلا  دـشاب ، یم  یمالـسا  توعد  نآ  تایوتحم 
.تفگ میهاوخ 

دهد یم  ناشن  یبهذم  رکفت  يارب  نآرق  هک  ییاه  هار 

رارق دوخ  ناوریپ  سرتسد  رد  هار  هس  یمالسا ، فراعم  ینید و  دصاقم  ندومن  كرد  ندیـسر و  يارب  دوخ  تامیلعت  رد  میرک  نآرق 
.تسا یگدنب  صالخا و  هار  زا  يونعم  كرد  یلقع و  تجح  ینید و  رهاوظ  هک  دهد  یم  ناشن  ناشیا  هب  هداد ،

: هکنیا حیضوت 

، دـنک هماقا  دوخ  هتفگ  هب  یتجح  هکنیا  یب  یهاـگ  هداد  رارق  باـطخ  فرط  ار  مدرم  همه  دوخ ، تاـنایب  رد  میرک  نآرق  مینیب  یم  اـم 
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زامن دننام  یلمع  ماکحا  داعم و  توبن و  دیحوت و  دننام  يداقتعا  لوصا  نتفریذپ  هب  دوخ ، یئادـخ  ییاورنامرف  هب  اکتا  درجم  هب  هکلب 
دنک و یم  رما  اهنآ  ریغ  هزور و  و 
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یمن ار  اهنآ  يرادربنامرف  شریذـپ و  مدرم  زا  زگره  داد  یمن  تیجح  ار  یظفل  تانایب  نیا  رگا  دـیامن و  یم  یهن  لامعا  زا  یخرب  رد 
نیا اـم  .یمالـسا  فراـعم  ینید و  دـصاقم  مهف  يارب  تسا  یهار  نآرق ، هداـس  تاـنایب  هنوگ  نیا  تفگ  دـیاب  ریزگاـن  سپ  تساوخ ،

: دننام ار  یظفل  تانایب 

.میمان یم  ینید  رهاوظ  ار  هولصلا  اومیقا  هلوسر و  هللااب و  اونمآ 

ربدت لقعت و  رکفت و  هب  ار  مدرم  دنک و  یم  يربهر  یلقع ، تجح  يوس  هب  يرایسب  تایآ  رد  میرک  نآرق  مینیب  یم  رگید  يوس  زا  و 
چیه اـقح  دزادرپ و  یم  دازآ  یلقع  لالدتـسا  هب  قیاـقح  قاـقحا  دراوم  رد  زین  دوخ  دـیامرف و  یم  توعد  سفنا ، قاـفآ و  تاـیآ  رد 

.دسانش یمن  میرک  نآرق  دننام  ناسنا  يارب  ار  یناهرب  تفرعم  ملع و  ینامسآ  باتک 

تیناقح لوا  هک  دـیوگ  یمن  ینعی  درامـش ، یم  ملـسم  ار  دازآ  یناهرب  لالدتـسا و  یلقع و  تجح  رابتعا  تانایب  نیا  اـب  میرک  نآرق 
هب لماک  دامتعا  اب  هکلب  دـینک ، جاتنتـسا  اهنآ  زا  ار  هدربمان  فراـعم  هتخادرپ  یلقع  جاـجتحا  هب  سپـس  دـیریذپب  ار  یمالـسا  فراـعم 

: دیوگ یم  دوخ  تیعقاو 

، دیونـش یم  یمالـسا  توعد  زا  هک  ینانخـس  دـیریذپب و  دـیبایرد و  نآ  زا  ار  هدربماـن  فراـعم  تیناـقح  هتخادرپ  یلقع  جاـجتحا  هب 
هب لیلد  هجیتن  زا  ار  نامیا  قیدـصت و  هرخألاب  دیونـشب و  دیـسرپب و  يوگتـسار  تسا  یهاوگ  هک  ناهج  شنیرفآ  زا  ار  اـهنآ  قیدـصت 

یئاسر هک  تسا  یهار  زین  یفـسلف  رکفت  سپ  دینک ، هماقا  لیلد  نآ  تقباطم  دیق  هب  دعب  دیروایب و  نامیا  لوا  هکنیا  هن  دـیروآ  تسد 
فراـعم همه  هک  دزاـس  یم  نشور  بلاـج  یناـیب  اـب  میرک  نآرق  مینیب  یم  رگید  يوـس  زا  دـیامن و  یم  قیدـصت  مـیرک  نآرق  ار  نآ 

همشچرس یعقاو  یسانش  ادخ  دیحوت و  زا  هیقیقح 
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يارب هدرک و  يروآ  عمج  ياج  ره  زا  ار  نانآ  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  نآ  زا  یـسانش  ادخ  لامک  دوش و  یم  جاتنتـسا  دریگ و  یم 
.تسا هداد  صاصتخا  دوخ 

ار دوخ  ياوق  همه  یگدـنب ، صـالخا و  رثا  رد  دـنا و  هدرک  شومارف  ار  زیچ  همه  هدیـشک و  راـنک  همه  زا  ار  دوـخ  هک  دنتـسه  ناـنآ 
نیمز نامسآ و  توکلم  ءایشا و  قیاقح  نیب ، عقاو  مشچ  اب  دنا و  هتخاس  نشور  كاپ  راگدرورپ  رون  هب  هدید  هتخاس  الاب  ملاع  هجوتم 
ناهج ینادواج  یگدنز  نیمز و  نامـسآ و  توکلم  نیقی  رثا  رد  دنا و  هدیـسر  نیقی  هب  یگدنب » صالخا و   » رثا رد  اریز  دنا ، هدید  ار 

: دوش یم  نشور  الماک  اعدم  نیا  لیذ  همیرک  تایآ  رد  هجوت  اب  .تسا  هدش  فوشکم  ناشیا  رب  تیدبا 

هیآ 25) ءایبنا ، هروس  (، ) 1  ) نودبعاف اناالا  هلا  هنا ال  هیلا  یحون  الا  لوسر  نم  کلبق  نم  انلسرا  ام  فلا و 

: دیامرف یم  ب و 

(، 2  ) نیصلخملا هللا  دابع  الا  نوفصی  امع  هللا  ناحبس 

هیآ 159 و 160) تافاص ، هروس  )

: دیامرف یم  ج و 

ادحا هبر  هدابعب  كرـشی  احلاص و ال  المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  اوجری  ناک  نمف  دـحاو  هلا  مکهلا  امنا  یلا  یحوی  مکلثم  رـشب  انا  امنا  لق 
(، 3)

هیآ 110) فهک ، هروس  )

: دیامرف یم  د و 

(، 4  ) نیقیلا کیتأی  یتح  کبر  دبعا  و 

: دیامرف یم  ه و  هیآ 99 ) رجح ، هروس  )

هیآ 75) ماعنا ، هروس  (، ) 5  ) نینقوملا نم  نوکیل  ضرالا و  تاومسلا و  توکلم  میهاربا  يرن  کلذک  و 

: دیامرف یم  و و 

(، 6  ) نوبرقملا هدهشی  موقرم ، باتک  نویلع ، ام  کیردا  ام  نییلع و  یفل  راربالا  باتک  نا  الک 

هیآ 21-18) نیففطم ، هروس  )

: دیامرف یم  ز و 
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(7  ) میحجلا نورتل  نیقیلا  ملع  نوملعت  ول  الک 

هیآ 5 و 6 رثاکت ، هروس 

صالخا سفن و  بیذهت  نامه  هیهلا ، فراعم  كرد  ياههار  زا  یکی  سپ 
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.تسا یگدنب  رد 

هدربمان قیرط  هس  نایم  رد  توافت 

رد صالخا  لقع و  ینید و  رهاوظ  تسا ، هداد  ناشن  هار  هس  ینید ، فراعم  كرد  يارب  میرک  نآرق  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  نایب  اـب 
توافت مه  اب  تهج  دـنچ  زا  قیرط  هس  نیا  هک  تسناد  دـیاب  یلو  تساهنآ  ینطاب  هدـهاشم  قیاـقح و  فاـشکنا  بجوم  هک  یگدـنب 

.دنراد

هزادنا هب  سک  ره  دنراد و  رارق  مدرم  سرتسد  رد  دنا ، هدش  اقلا  ینابز  نیرت  هداس  هب  یظفل و  دنتـسه  یتانایب  نوچ  ینید  رهاوظ  الوا :
یمن یناگمه  هتـشاد ، یـصاخ  هورگ  هب  صاصتخا  هک  رگید  قیرط  ود  فـالخ  هب  دوش ، یم  ( 8  ) دـنم هرهب  اهنآ  زا  دوخ  مهف  تیفرظ 

.دنشاب

يداـقتعا و دراوم  هدرب و  یپ  یمالـسا  فراـعم  عورف  لوصا و  هب  ناوت  یم  نآ  ندومیپ  اـب  هک  تسا  یهار  ینید  رهاوظ  قـیرط  اـیناث :
لئاـسم ناوت  یم  لـقع  هار  زا  هچ  رگا  اریز  رگید ، قیرط  ود  فـالخ  هب  دروآ  تسد  هب  ار  قـالخا ) فراـعم و  لوصا   ) توـعد یلمع 

اهنآ یصوصخ  حلاصم  هکنیا  هب  رظن  ماکحا  تایئزج  یلو  دروآ  تسد  هب  ار  نید ) عورف   ) یلمع لئاسم  تایلک  یقالخا و  يداقتعا و 
دشاب و یم  قیاقح  فاشکنا  نآ  هجیتن  نوچ  سفن  بیذهت  هار  نینچمه  دنجراخ و  نآ  لمع  عاعـش  زا  دنرادن  رارق  لقع  سرتسد  رد 
، دـنوش یم  دوهـشم  فوشکم و  ییادـخ  تبهوم  نیا  اـب  هک  یقیاـقح  نآ و  هجیتـن  هب  تبـسن  ناوـت  یمن  يدادادـخ  تسا  یملع  نآ 
تیالو و تحت  دنا ، هدرک  شومارف  ادخ  زج  ار  زیچ  همه  دنا و  هدیرب  اج  همه  زا  نوچ  نانیا  تفرگ  يا  هزادنا  ای  دـش  لئاق  يدـیدحت 

.دوش یم  دوهشم  ناشیا  رب  دنهاوخ ) یم  ناشدوخ  هچنآ  هن   ) دهاوخ یم  ار  هچنآ  دنشاب و  یم  ادخ  میقتسم  یتسرپرس 

اهتشون یپ 

میظنت نآ  ساسا  رب  دیحوت و  عرف  ادخ  نید  رد  شتسرپ  هک  دوش  یم  هدیمهف  هیآ  زا   1
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.تسا هدش  انب  و 

یمن دوش  هتخانش  دیاب  هک  يوحن  هب  ادخ  ناگدش  كاپ  نیـصلخم و  زج  هک  دوش  یم  هدیمهف  هیآ  زا  تسا و  كرد  عرف  فیـصوت   2
.تسا هزنم  نارگید  فیصوت  زا  ادخ  دسانش و 

.تسین یهار  حلاص  لمع  دیحوت و  زج  قح ، ياقل  يارب  هک  دوش  یم  هدیمهف  هیآ  زا   3

.تسا نیقی  جتنم  ادخ  یعقاو  شتسرپ  هک  دوش  یم  هدیمهف  هیآ  زا   4

.تسا نیمز  اهنامسآ و  توکلم  هدهاشم  نیقی ، مزاول  زا  یکی  هک  دوش  یم  هدیمهف  هیآ  زا   5

یم هدـهاشم  ار  نآ  ادـخ  نابرقم  هک  دـنلب ) رایـسب   ) نییلع مان  هب  تسا  یباتک  رد  راربا »  » تشونرـس هک  دوش  یم  هدـیمهف  تاـیآ  زا   6
.تساقترا برق و  ملاع  هکلب  تسین  طوطخم  باتک  دارم ، هک  تسادیپ  هدهشی »  » ظفل زا  انمض  دننک و 

.دشاب یم  دوش ، یم  هدیمان  منهج )  ) میحج هک  ایقشا  لاح  ماجنا  رس  هدهاشم  ثعاب  نیقی  ملع  هک  دوش  یم  هدیمهف  هیآ  زا   7

: دیامرف یم  دنا  هدرک  لقن  هصاخ  هماع و  هک  یتیاور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تساجنیا  زا  8 و 

« مییوگ یم  نخس  ناشیا  درخ  هزادنا  هب  مدرم  اب  ناربمایپ  هورگ  ام  »

ص 203) ج 1 ، یفاک ، لوصا  ص 37 . ج 1 ، راحب ، )

ینید رهاوظ  ماسقا  ینید ، رهاوظ  لوا : قیرط 

تیجح و دوخ  ناگدنونش  ربارب  رد  دوخ  ظافلا  رهاوظ  هب  تسا  مالـسا  یبهذم  رکفت  یـساسا  ذخأم  هک  میرک  نآرق  تشذگ  هکنانچ 
نآ دننام  دـهد و  یم  رارق  نآرق  نایب  یلات  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نایب  تایآ ، رهاوظ  نامه  تسا و  هداد  رابتعا 

: دیامرف یم  هکنانچ  دزاس ، یم  تجح 

(. 1  ) مهیلا لزن  ام  سانلل  نیبتل  رکذلا  کیلا  انلزنا  و 

: دیامرف یم  و 

(2  ) همکحلا باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتایا و  مهیلع  اولتی  مهنم  الوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذلا  وه 

و
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: دیامرف یم 

(. 3  ) هنسح هوسا  هللا  لوسر  یف  مکل  ناک  دقل 

، ام يارب  ترـضح  نآ  ياـضما  توکـس و  یتح  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  راـتفر  راـتفگ و  رگا  هک  تسا  نشور  رپ 
هک یناسک  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نایب  سپ  تشادن ، یتسرد  موهفم  هروکذم  تایآ  دوبن  تجح  نآرق  دننام 
نآ زا  یعطق  ( 4  ) رتاوت اب  نینچمه  تسا و  عابتالا  مزال  تجح و  دوش  یم  لقن  داـمتعا  لـباق  لـقن  اـب  اـی  دنونـش  یم  ترـضح  نآ  زا 

رگید یعطق  يوبن  ثیداحا  ثیدـح و  نیا  بجوم  هب  دـشاب و  یم  شدوخ  نایب  دـننام  يو  تیب  لها  ناـیب  هک  تسا  هدیـسر  ترـضح 
رد هتشاد  یملع  تیعجرم  تمـس  مالـسا  رد  تیب  لها  دشاب و  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نایب  یلات  تیب  لها  نایب 

.تسا تجح  دامتعا و  لباق  لقن ، ای  ههفاشم  قیرط  هب  ناشنایب  دننک و  یمن  اطخ  زگره  مالسا  ماکحا  فراعم و  نایب 

دارم و  تنـس » باتک و   » دنا هنوگ  ود  دشاب  یم  ذخأم  كردـم و  یمالـسا  رکفت  رد  هک  ینید  رهاوظ  هک  دوش  یم  نشور  نایب  نیا  زا 
ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  تسا  یثیدح  تنـس »  » زا دارم  دـشاب و  یم  ینآرق  همیرک  تایآ  رهاوظ  باتک »  » زا

.دشاب هدیسر  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

هباحص ثیدح 

ثیدح

ثیدح اب  فلاخم  دشاب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  لعف  ای  لوق  نمضتم  رگا  دوش  یم  لقن  هباحص  زا  هک  یثیداحا  اما 
مکح دننام  هباحص  مکح  تسین و  یتیجح  ياراد  دشاب ، یباحص  دوخ  يأر  رظن و  نمـضتم  رگا  تسا و  لوبق  لباق  دشابن ، تیب  لها 

تسا و ناناملسم  دارفا  ریاس 
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.دندرک یم  ناملسم  رفنکی  هلماعم  یباحص  رفن  کی  اب  زین  هباحص  دوخ 

تنس باتک و  رد  ددجم  ثحب 

زا دـهد و  یم  تیجح  رابتعا و  ار  ینید  رگید  ذـخآم  هک  تسواو  تسا  یمالـسا  رکفت  هنوگ  ره  یـساسا  ذـخأم  نآرق )  ) ادـخ باتک 
.دشاب مهف  لباق  ناگمه  يارب  دیاب  تهج  نیمه 

تساوخ رد  مدرم  زا  يدحت  ماقم  رد  مه  دنک و  یم  یفرعم  زیچ  همه  هدننک  نشور  رون و  ار  دوخ  میرک ، نآرق  دوخ  نیا ، زا  هتشذگ 
نآ دـننام  یباـتک  دـنناوت ، یم  رگا  درادـن و  دوجو  ضقاـنت  فـالتخا و  هنوگچیه  هک  دـننیبب  هدرک  ربدـت  نآ  تاـیآ  رد  هک  دـنک  یم 

.تشادن دروم  تاباطخ  هنوگ  نیا  دوبن  مهف  لباق  ناگمه  يارب  نآرق  رگا  هک  تسا  نشور  .دننک  شا  هضراعم  دنزاسب و 

هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  قباس  بلطم  اب  تسا ) مهف  لـباق  همه  يارب  دوخ  يدوخ  هب  نآرق  هک   ) بلطم نیا  هک  تشادـنپ  دـیابن  هتبلا 
تافانم دنتسه ، یملع  عجارم  دنشاب ، یم  میرک  نآرق  نیماضم  تقیقح  رد  هک  یمالسا  فیراعم  رد  وا  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و 

تسا و نمـضتم  ار  اهنآ  تاـیلک  اـهنت  میرک  نآرق  دـشاب ، یم  تعیرـش  نیناوق  ماـکحا و  هک  یمالـسا  فراـعم  زا  یـشخب  اریز  دراد ،
( تیب لها  ثیدح   ) تنس هعجارم  هب  تالماعم  تادابع و  ریاس  دتـس و  داد و  هزور و  زامن و  ماکحا  دننام  اهنآ  لیـصافت  ندش  نشور 

.تسا فقوتم 

كرد رد  یلو  دـشاب  یم  مومع  مهف  لباق  اهنآ  لیـصافت  نیماـضم و  هچ  رگا  تسا  یقـالخا  يداـقتعا و  فراـعم  هک  رگید  یـشخب  و 
يأر و هب  هن  درک  ریـسفت  هداد و  حیـضوت  ینآرق  رگید  تایآ  اب  ار  ینآرق  هیآ  ره  دومن و  ذاختا  دـیاب  ار  تیب  لها  شور  اـهنآ  یناـعم 

يارب یلومعم  موسر  تاداع و  زا  هک  دوخ  رظن 
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.میا هدیدرگ  سونأم  نآ  اب  هدش و  نیشنلد  ام 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع 

(. 5 « ) دهد یم  یهاوگ  رگید  یضعب  هب  نآ  زا  یضعب  دنامهف و  یم  ار  دوخ  يانعم  هدمآ  رد  نخس  هب  رگید  یخرب  اب  نآرق  زا  یخرب  »

: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  و 

(. 6 « ) دنک یم  قیدصت  ار  رگید  شخب  نآرق  زا  یشخب  »

: دیامرف یم  زین  و 

: نآرق هب  نآرق  ریـسفت  يارب  هداس  یلاـثم  ( 7 «. ) دزاـس یم  هاـگیاج  شتآ  رد  دوخ  يارب  دـنک ، ریـسفت  دوـخ  يأر  هب  ار  نآرق  هک  ره  »
: دیامرف یم  ییاج  رد  طول  موق  باذع  هصق  رد  یلاعت  يادخ 

(8 « ) میدیناراب دب ، ناراب  ناشیا  رب  »

: دیامرف یم  هدرک  لیدبت  رگید  يا  هملک  هب  ار  هملک  نیا  رگید ، ياج  رد  و 

(9 « ) میدیناراب گنس  ناشیا  رب  »

رد يواکجنک و  رظن  اب  هک  یـسک  تسا  ینامـسآ  ياهگنـس  دب ، ناراب  زا  دارم  هک  دوش  یم  نشور  لوا  هیآ  هب  مود  هیآ  مامـضنا  زا  و 
ریسفت شور  هک  دنک  یمن  دیدرت  دیامن  یگدیسر  تسا  تسد  رد  نیعبات  هباحـص و  نیرـسفم  زا  هک  تایاور  رد  تیب و  لها  ثیداحا 

.دشاب یم  مالسلا  هیلع  تیب  لها  همئا  شور  اهنت  نآرق  هب  نآرق 

نآرق نطاب  رهاظ و 

یم مدرم  هب  لمع  داقتعا و  هنیمز  رد  یتاروتـسد  دنک و  یم  نشور  ار  ینید  دصاقم  دوخ  یظفل  نایب  اب  میرک  نآرق  میدـیمهف  هکنانچ 
يونعم و يا  هلحرم  دـصاقم  نیمه  نطاب  رد  ظافلا و  نیمه  هانپ  رد  هکلب  تسین  رـصحنم  هلحرم  نیا  هب  اهنت  نآرق  دـصاقم  یلو  دـهد 

.دنمهفب دنناوت  یم  دوخ  كاپ  ياهلد  اب  صاوخ  هک  دراد  رارق  رتعیسو  رتقیمع و  يدصاقم 

: دیامرف یم  تسا  نآرق  یئادخ  ملعم  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

(. 10 « ) دراد قیمع  ینطاب  و  دنیآ ) شوخ  ابیز و   ) قینا يرهاظ  نآرق  »

: دیامرف یم  زین  و 

دراد نطب  زین  شنطب  دراد و  نطب  نآرق  »

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 941 

http://www.ghaemiyeh.com


(11 « ) نطب تفه  ات 

(. 12  ) تسا هدش  هدربمان  رایسب  نآرق  نطاب  زا  زین  تیب  لها  همئا  تاملک  رد  و 

ياه هضاـفا  هیآ  نیا  رد  یلاـعت  يادـخ  دـنز ، یم  هیآ 17  دـعر ، هروـس  رد  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا  یلثم  تاـیاور  نیا  یلـصا  هشیر 
لیس ناراب ، ندمآ  اب  تسا ، نآ  هب  هتسب  نیمز  لها  نیمز و  تایح  دوش و  یم  لزان  نامسآ  زا  هک  یناراب  هب  هدومرف  هیبشت  ار  ینامسآ 

نایرج رد  لیس  يور  دنک ، یم  ادیپ  نایرج  هتشاد  رب  لیس  نآ  زا  دوخ  تیفرظ  هزادنا  هب  مادک  ره  نوگانوگ  ياهلیـسم  دتفا و  یم  هار 
.دشاب یم  دنمدوس  مدرم  لاح  هب  شخبتایح و  هک  دراد  رارق  بآ  نامه  فک ، ریز  رد  یلو  تسا  هدش  هدیشوپ  یفک  اب  دوخ 

فلتخم دنتسه  ناسنا  نورد  شخبتایح  هک  ینامسآ  فراعم  نیا  نتفرگ  ارف  رد  مدرم  ماهفا  تیفرظ  دنک ، یم  هراشا  لثم  نیا  هکنانچ 
.دشاب یم 

هب يدام ، تایهتشم  زج  دنهد و  یمن  تلاصا  يزیچ  هب  نارذگ  ناهج  نیا  هزور  دنچ  يدام  یگدنز  هدام و  هب  زج  هک  دنتـسه  یناسک 
فراعم زا  هچنآ  رثکا  دح  دنراد  هک  یبتارم  فالتخا  اب  نانیا  .دنـسرت  یمن  يزیچ  زا  يدام  ياهتیمورحم  زج  دندنب و  یمن  لد  يزیچ 
هرخألاب دنیامن و  ارجا  دومج  روط  هب  ار  مالـسا  یلمع  ياهروتـسد  دننک و  رواب  ار  یلامجا  تاداقتعا  هک  تسا  نیا  دنریذپب  ینامـسآ 

.دنتسرپب يورخا  باقع  سرت  زا  ای  يورخا  باوث  دیما  هب  ار  هناگی  يادخ 

یمن ناهج  نیا  هزور  دنچ  یگدنز  نارذـگ و  ذـیاذل  هب  یگتـسبلد  رد  ار  دوخ  تداعـس  ترطف ، يافـص  رثا  رد  هک  دنتـسه  یناسک  و 
نایاورماک هک  یتسه  ناوراک  ناگتشذگ  دای  تسین و  هدنبیرف  يرادنپ  زج  ناشیا  شیپ  ارس  نیا  خلت  نیریـش و  نایز و  دوس و  دننیب و 

زورما ياه  هناسفا  زورید و 
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.دوش یم  نیقلت  ناشیا  رب  هتسویپ  هک  تسا  یتربع  سرد  دنشاب ، یم 

هناشن هیآ و  رظن  هب  رادیاپان  ناهج  نیا  نوگانوگ  ياهدومن  هب  دنوش و  یم  تیدـبا  ناهج  هجوتم  ناشدوخ  كاپ  ياهلد  اب  اعبط  نانیا 
.دنهد یمن  اهنآ  هب  یلالقتسا  تلاصا و  هنوگچیه  دننک و  یم  هاگن 

يونعم كرد  اب  ار  كاپ  يادـخ  يایربک  تمظع  ياهتنم  ان  رون  ینامـسآ  ینیمز و  ياه  هناشن  تاـیآ و  هچیرد  زا  هک  تسا  تقو  نآ 
یتسرپ دوس  گنت  هلاچ  رد  هکنیا  ياج  هب  دوش و  یم  شنیرفآ  ياهزمر  كرد  هتفیـش  اـجکی  ناـشکاپ  ياـهلد  دـننک و  یم  هدـهاشم 

.دنریگ یم  جوا  هدمآ ، رد  زاورپ  هب  تیدبا  ناهج  یهانتمان  ياضف  رد  دنوش  ینادنز  یصخش ،

ندروآ دورف  رس  زا  یهن  الثم  نآ  رهاظ  دنک و  یم  یهن  اهتب  شتسرپ  زا  یلاعت  يادخ  هک  دنونـش  یم  ینامـسآ  یحو  هار  زا  هک  یتقو 
یگدنب نامه  تعاطا  تقیقح  اریز  درک ، تعاطا  دیابن  ار  ادخ  زا  ریغ  هک  دنمهف  یم  یهن  نیا  زا  لیلجت  ببـس  هب  تسا ، تب  ربارب  رد 

ریغ هب  دیابن  هک  دنمهف  یم  رتالاب  نآ  زا  تشاد و  دیما  میب و  دیابن  ادخ  ریغ  زا  هک  دنمهف  یم  رتالاب  نآ  زا  تسا و  ندروآ  دورف  رس  و 
.دومن هجوت  ادخ 

بسح هب  تسا ، صوصخم  تدابع  ندروآ  اج  هب  نآ  رهاظ  دنک و  یم  رما  زامن  هب  هک  دنونـش  یم  نآرق  نابز  زا  هک  یتقو  نینچمه  و 
ار دوخ  قح ، ربارب  رد  دیاب  هک  دنمهف  یم  رتالاب  نآ  زا  درک و  ار  ادخ  شیاین  شنرک و  ناج ، لد و  اب  دیاب  هک  دنمهف  یم  نآ  زا  نطاب 

لولدم دش ، يروآ  دای  هتشذگ  لاثم  ود  رد  هک  ینطاب  یناعم  تسادیپ  هکنانچ  .تخادرپ  ادخ  دای  هب  اهنت  درک  شومارف  درمش و  چیه 
تسین هدربمان  یهن  رما و  یظفل 
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.دشاب یم  ریذپان  بانتجا  دهد ، یم  حیجرت  ینیب  دوخ  هب  ار  ینیب  ناهج  هتخادرپ  يرتعیسو  رکفت  هب  هک  یسک  يارب  اهنآ  كرد  یلو 

هب هکلب  دـنک  یمن  اغلا  لاطبا و  ار  نآ  رهاظ  نآرق  نطاب  هک  دـش  نشور  زین  دـش و  نشور  نآرق  نطاب  رهاظ و  يانعم  هتـشذگ ، نایب  اب 
هجرد رد  ار  يرشب  هعماج  حالصا  يدبا و  یمومع و  تسا  ینید  هک  مالسا  دشخب و  یم  تایح  ار  دوخ  مسج  هک  تسا  یحور  هلزنم 

هدربمان نیناوق  نابهگن  هک  دوخ  هداس  دـیاقع  زا  دنـشاب و  یم  هعماج  حلـصم  هک  دوخ  يرهاـظ  نیناوق  زا  دـهد ، یم  رارق  تیمها  لوا 
.تسین رادرب  تسد  زگره  دنتسه ،

یگدـنز جرم  جره و  اب  تسین ، لمع  يارب  شزرا  دـشاب و  كاپ  دـیاب  ناـسنا  لد  هکنیا  زیواتـسد  هب  يا  هعماـج  تسا  نکمم  هنوگچ 
كاپ ان  راتفگ  رادرک و  كاپ  لد  زا  ای  دنارورپب  كاپ  یلد  كاپ ، ان  راتفگ  رادرک و  تسا  نکمم  هنوگچ  دسرب و  تداعـس  هب  دنک و 

: دیامرف یم  دوخ  باتک  رد  یلاعت  يادخ  دیامن ؟ حشرت 

: دیامرف یم  و  دنناکاپ » ان  نآ  زا  ناکاپ  ان  ناکاپ و  نآ  زا  ناکاپ  »

(. 13 « ) دهد یمن  زیچان  لوصحم  زج  دب ، نیمز  دنایور و  یم  دوخ  ار  دوخ  تابن  بوخ ، نیمز  »

نآرق نومـضم  نیبم  هک  زین  ثیدـح  دراد و  هفلتخم  بتارم  زین  شنطاب  نطاب و  رهاظ و  میرک  نآرق  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  ناـیب  زا 
.دوب دهاوخ  لاح  نامه  هب  تسا  میرک 

نآرق لیوأت 

هدرک فرص  شرهاظ  زا  ناوت  یم  دشاب  لیلد  هک  ییاج  رد  ار  میرک  نآرق  هک  دوب  فورعم  ننـست  تیرثکا  نایم  رد  مالـسا  ردص  رد 
رکذ لیوأت »  » مان هب  میرک  نآرق  رد  هچنآ  دش و  یم  هدیمان  لیوأت »  » رهاظ فالخ  يانعم  الومعم  درک و  لمح  رهاظ  فالخ  يانعم  هب 

هب هدش 
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.ددرگ یم  ریسفت  انعم  نیمه 

رد هک  دروخ  یم  مشچ  هب  رایـسب  هدـمآ  رد  ریرحت  هب  هک  هفلتخم  بهاذـم  ياـه  هرظاـنم  رد  نینچمه  تعاـمج و  یبهذـم  باـتک  رد 
ار هیآ  دـشاب ، فلاخم  ینآرق  تایآ  زا  يا  هیآ  رهاظ  اب  رگا  دوش  یم  تباث  يرگید  لیلد  ای  بهذـم  ياملع  عاـمجا  اـب  هک  يا  هلئـسم 

یم جاجتحا  ینآرق  تایآ  اب  لباقتم  لوق  ود  يارب  مصاختم  فرط  ود  یهاگ  دـننک و  یم  لمح  رهاظ  فالخ  يانعم  هب  هدومن  لـیوأت 
.دنک یم  لیوأت  ار  رگید  فرط  هیآ ، فرط  ود  زا  مادک  ره  دنیامن و 

یفاک ربدت  زا  سپ  هچنآ  یلو  .دوش  یم  هدید  ناشیمالک  بتک  زا  یخرب  رد  تسا و  هدومن  تیارس  زین  هعیـش  هب  شیب  مک و  هیور  نیا 
، دوخ ياسر  نشور و  ناـیب  نیریـش و  هجهل  رد  میرک  نآرق  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  تسد  هب  تیب  لـها  ثیداـحا  ینآرق و  تاـیآ  رد 

مان هب  میرک  نآرق  رد  هچنآ  تسا و  هدرکن  اقلا  مدرم  هب  شدوخ  یظفل  بلاق  اب  زج  ار  یبلطم  هتفرگن و  شیپ  امعم  زغل و  هویـش  زگره 
فراعم هک  هدوب  هماع  كرد  زا  رتالاب  هک  تسا  ییاه  تیعقاو  قیاقح و  هکلب  تسین  ظـفل  لولدـم  لـیبق  زا  تسا  هدـش  رکذ  لـیوأت » »

.دریگ یم  همشچرس  اهنآ  زا  نآرق  یلمع  ماکحا  يداقتعا و 

اهنت دـشاب و  یمن  ناـیب  لـباق  زین  ظـفل  هار  زا  تسین و  كرد  لـباق  رکفت  هار  زا  امیقتـسم  نآ  لـیوأت  دراد و  لـیوأت  نآرق  هـمه  يرآ 
زور نآرق  لیوأت  يرآ ، .دنبایب  ار  اهنآ  هدهاشم ، هار  زا  دنناوت  یم  دنکاپ ، تیرـشب  ياهـشیالآ  زا  هک  ادخ  يایلوا  زا  ناکاپ  ناربمایپ و 

.دش دهاوخ  فوشکم  همه  يارب  زیخاتسر 

، هدومن ظافلا  زا  هدافتسا  تغل و  عضو  ییوگنخس و  هب  راداو  ار  رشب  هچنآ  میناد  یم  یبوخ  هب  حیضوت :
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هب ار  دوخ  ریمـض  تایوتحم  تایونم و  هک  تسا  ریزگان  دوخ  یعامتجا  یگدـنز  رد  رـشب  .تسا  يدام  یعامتجا  ياهیدـنمزاین  انامه 
دنک و هدافتسا  مشچ  هراشا و  زا  شیب  مک و  یهاگ  دیوج و  دادمتـسا  شوگ  ادص و  زا  روظنم  نیمه  يارب  دنامهفب و  دوخ  ناعونمه 

یمن گنگ  دـیوگ ، یم  نابز  هب  انیبان  هچنآ  اریز  دوش ، یمن  رارقرب  مهافت  هنوگچیه  انیبان  گنگ و  صخـش  نایم  رد  هک  تساجنیا  زا 
يدام يدنمزاین  نیمأت  ءایـشا  يراذـگمان  تاغل و  عضو  رد  يور  نیا  زا  دـنیب و  یمن  انیبان  دـنامهف  یم  هراشا  هب  گنگ  هچنآ  دونش و 
دشاب یم  سوسحم  هب  کیدزن  ای  سح  سرتسد  رد  يدام و  هک  هدش  هتخاس  ظفل  یلاوحا ، عاضوا و  ییاه و  زیچ  يارب  هدوب و  روظنم 

.تسا دقاف  ار  ساوح  زا  یکی  ام  بطاخم  هک  يدراوم  رد  مینیب  یم  هکنانچ 

مینز یم  هیبشت  لیثمت و  عون  کی  هب  تسد  مییوگب  نخـس  دوش ، یم  كرد  دوقفم  سح  نامه  هار  زا  هک  ییاه  زیچ  زا  میهاوخب  رگا 
یـسنج لمع  تذـل  زا  هدیـسرن  غولب  دـح  هب  هک  یکدوک  هب  ای  گـنر ، ییانـشور و  زا  داز  رداـم  ياـنیبان  کـی  هب  میهاوخب  رگا  ـالثم 

رد مینک  ضرف  رگا  نیاربانب ، مینک ، یم  هیدأـت  بساـنم  لـثم  ندروآ  هیبشت و  هسیاـقم و  زا  یعون  اـب  ار  دوخ  دوصقم  مینک ، فیـصوت 
ره رد  رـشب  هورگ  زا  و  تسا ) نیمه  مه  رما  عقاو  و   ) تسا هزنم  هدام  شیالآ  هدام و  زا  هک  دراد  دوجو  ییاـه  تیعقاو  یتسه ، ناـهج 

يداع رکفت  یظفل و  نایب  هار  زا  ییاه  زیچ  نینچ  دنراد ، ار  اهنآ  هدـهاشم  كرد و  دادعتـسا  رامـش ، تشگنا  نت  دـنچ  ای  کی  رـصع 
.درک هراشا  اهنآ  هب  ناوت  یمن  هیبشت  لیثمت و  اب  زج  دوب و  دهاوخن  كرد  میهفت و  لباق 

يادخ
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: دیامرف یم  دوخ  باتک  رد  لاعتم 

رد ام  دزن  باتک  نیا  انامه  دـیمهفب و  دـینک و  لقعت  ار  نآ  امـش  دـیاش  میداد  رارق  یبرع  یندـناوخ و  ظفل ، لیبق  زا  ار  باتک  نیا  ام  »
یمن هنخر  نآ  رد  دسر و  یمن  نآ  هب  يداع  مهف   ) تسا ساسا  مکحم  هیاپ و  دنلب  یسب  تسا ، ینامـسآ  بتک  لصا  هک  ظوفحم  حول 

(14 (« ) دنک

: دیامرف یم  زین  و 

« ناگدش كاپ  رگم  دـنک  یمن  سم  نآ  هب  یـسک  تسا ، ناهنپ  يداع  راظنا  زا  هک  یباتک  رد  یمارگ  تسا  ینآرق  باتک  نیا  اقیقحت  »
(15)

: دیامرف یم  يو  تیب  لها  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  قح  رد  نینچمه  و 

(16 « ) دنادرگ كاپ  ار  امش  دربب و  ار  يدیلپ  هنوگ  ره  تیب  لها  امش  زا  دهاوخ  یم  لاعتم  يادخ  »

نوبز اجنآ  رد  ندرک  ذوفن  اجنآ و  هب  ندیسر  زا  مدرم  ماهفا  هک  دریگ  یم  همشچ  رـس  يا  هلحرم  زا  میرک  نآرق  تایآ ، نیا  تلالد  هب 
تیب لها  تسا و  هدینادرگ  كاپ  ار  نانآ  ادخ  هک  یناگدنب  زج  دشاب  هتشاد  اجنآ  رد  یکرد  نیرتمک  هک  دسر  یمن  ار  یـسک  تسا ،

.دنناکاپ نآ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  و 

دوهـشم اهنآ  يارب  نآ  لیوأت  زونه  دنا و  هتفاین  هطاحا  وا  ملع  هب  هک  ار  يزیچ  دندرک  بیذـکت  دـنروآ  یمن  نآرق  هب  نامیا  هک  نانیا  »
(17 (« ) دوش یم  هدید  نایعلاب  ءایشا  قیاقح  هک  تمایق  زور  ینعی   ) تسا هدشن 

: دیامرف یم  رگید  ياج  رد  زاب  و 

، توبن توعد  قدـص  یتسار و  هب  دـندوب  هدرک  شومارف  ار  نآ  هک  یناسک  دوش ، یم  دوهـشم  نآرق ) همه   ) نآرق لـیوأت  هک  يزور  »
(. 18 « ) درک دنهاوخ  فارتعا 

ثیدح رد  ثحب  همتت 

ریاس هعیش و  نایم  رد  تسا  هدرک  اضما  ار  نآ  میرک  نآرق  هک  ثیدح  لصا  رابتعا 
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هیحان زا  هک  یطارفا  ثیدح و  يرادهگن  رد  مالسا  ردص  نایاورنامرف  هیحان  زا  هک  یطیرفت  رثا  رد  یلو  تسین ، وگتفگ  ياج  نیملسم 
.دش راتفرگ  يروآ  فسا  تشونرس  هب  ثیدح  دمآ ، لمع  هب  ثیدح  جیورت  رد  نیعبات  هباحص و 

یم دـندروآ  یم  تـسد  هـب  ثیدـح  قاروا  هـچ  ره  دــندومن و  یم  عـنم  ثیدــح ، تباـتک  تـبث و  زا  تـقو  ياـفلخ  يوـس  کـی  زا 
لقن یـشومارف و  فیرحت و  رییغت و  شوختـسد  ثیداحا  زا  يرایـسب  تهج  نیا  زا  دندومن ، یم  عنم  ثیدح  لقن  زا  هاگ  ودـندینازوس 

.دیدرگ

هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  ثیدح  عامتسا  روضح و  كرد  راختفا  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هباحـص  رگید ، يوس  زا  و 
ییاج هب  راک  دـنتخادرپ و  ثیدـح  جـیورت  هب  دـندوب ، ناناملـسم  مومع  تقو و  يافلخ  مارتحا  دروم  دنتـشاد و  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و 

هک داتفا  یم  قافتا  رایـسب  و  ( 19  ) دش یم  خـسف  ثیدـح  اب  هیآ  مکح  یهاگ  یتح  درک و  یم  تموکح  نآرق  هب  ثیدـح  هک  دیـسر 
.دندومن یم  راومه  دوخ  رب  رفس  جنر  هدومیپ  هار  اهگنس  رد  ثیدح ، کی  عامتسا  يارب  ثیدح  کی  لقن 

دنتخادرپ و ثیدـح  رییغت  عضو و  هب  مالـسا  یگناخ  نانمـشد  زا  یعمج  دـندوب و  هدـمآرد  مالـسا  سابل  هب  هک  ناگناگیب  زا  یهورگ 
(. 20  ) دنتخادنا قوثو  رابتعا و  زا  ار  ثیدح 

تـسردان زا  ار  تسرد  ثیدح  ات  دـندرک  عضو  ار  هیارد » لاجر و   » ملع ود  هداتفا  هراچ  رکف  هب  یمالـسا  نادنمـشناد  ببـس  نیمه  هب 
.دنهد زیمت 

زا .دناد  یم  مزال  نآ  رابتعا  رد  نآرق  اب  ار  ثیدح  نتم  تقباطم  دـشوک  یم  ثیدـح  دنـس  حـیقنت  رد  هکنیا  زا  هتـشذگ  هعیـش »  » یلو
مرکا و ربمغیپ  زا  تسا  یعطق  اهنآ  دنس  هک  ( 21  ) يدایز يرابخا  رد  هعیش  قیرط 
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تقفاوم نآرق  اب  هک  درمش  ربتعم  دیاب  ار  یثیدح  درادن و  یشزرا  دشاب  میرک  نآرق  فلاخم  هک  یثیدح  تسا  هدیـسر  تیب  لها  همئا 
.دشاب هتشاد 

مولعم اهنآ  تقفاوم  تفلاخم و  ( 22  ) هک يرابخا  دنک و  یمن  لمع  تسا  نآرق  فلاخم  هک  یثیداحا  هب  هعیـش  رابخا ، نیا  بجوم  هب 
زین هعیش  رد  هتبلا  دراذگ ، یم  هنع  توکسم  دیامن  لوبق  ای  دنک  در  هکنیا  یب  هدیسر  تیب  لها  همئا  زا  هک  يرگید  روتسد  قبط  تسین 

.دننک یم  لمع  دسر ، ناشتسد  هب  هک  یثیدح  ره  هب  تنس  لها  زا  یهورگ  دننام  هک  دنوش  یم  ادیپ  یصاخشا 

ثیدح هب  لمع  رد  هعیش  شور 

مکح دوش  هدینـش  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوخ  نابز  زا  هطـساو  نودب  هک  یثیدح 
: تسا ریز  بیترت  هب  نآ  رد  هعیش  لمع  دسر  یم  ام  تسد  هب  هطساو  اب  هک  یثیدح  یلو  دراد  ار  میرک  نآرق 

تـسد رد  نآ  تحـص  هب  یعطق  دـهاوش  هک  يربخ  ای  رتاوتم  ربخ  هب  تسا  مزـال  عطق  ملع و  نآرق ، صن  هب  هک  يداـقتعا  فراـعم  رد 
رظن هیعرش  ماکحا  ( 23  ) طابنتـسا رد  یلو  تسین ، رابتعا  دوش ، یم  هدـیمان  دـحاو  ربخ  هک  مسق  ود  نیا  ریغ  هب  دوش و  یم  لمع  تسا 

.دوش یم  لمع  دشاب  قوثو  دروم  اعون  هک  زین  دحاو  ربخ  هب  یعطق ، رتاوتم و  ربخ  هب  هوالع  هدش  مئاق  يا  هلدا  هب 

قوثو دروم  هکنیا  طرـش  هب  دـحاو ) ربخ   ) یعطق ریغ  ربخ  تسا و  عابتالا  مزـال  تجح و  اـقلطم  هعیـش  شیپ  یعطق  رتاوتم و  ربخ  سپ 
.دشاب یم  تجح  هیعرش  ماکحا  رد  اهنت  دشاب  یعون 

مالسا رد  یمومع  میلعت  میلعت و 

: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  .تسا  مالسا  ینید  فیاظو  زا  یکی  ملع  لیصحت 

(24 « ) دشاب یم  بجاو ) هفیظو   ) هضیرف یناملسم  ره  يارب  ملع  بلط  »

اب داعم  توبن و  دـیحوت ، یمالـسا : هناگ  هس  لوصا  نتـسناد  ملع ، نیا  زا  دارم  تسا ، هدـش  دـییأت  هیعطق  دـهاوش  اب  هک  يرابخا  قبط  و 
.يو جایتحا  ءالتبا و  هزادنا  هب  درف  ره  يارب  تسا  یمالسا  نیناوق  ماکحا و  لیصفت  نتسناد  تساهنآ و  بیرق  مزاول 

یلو تسا  ییاـناوت  روخ  رد  رـسیم و  همه  يارب  دـشاب  یلاـمجا  لـیلد  اـب  هچ  رگا  نید ، لوـصا  هب  ملع  لیـصحت  هک  تسا  نشور  هتبلا 
یلصا كرادم  زا  ینف  طابنتسا  هدافتسا و  هار  زا  ینید  نیناوق  ماکحا و  لیصفت  هب  ملع  لیصحت 
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اسرف تقاط  مکح  مالسا  رد  دشاب و  یم  دارفا  زا  یخرب  یئاناوت  روخ  رد  اهنت  تسین و  سک  همه  راک  یلالدتسا ) هقف   ) تنـس باتک و 
.تسا هدشن  عیرشت  یجرح ) )

تیحالـص ییاناوت و  هک  دارفا  زا  یـضعب  هب  ییافک  بجاو  روط  هب  لیلد  هار  زا  ینید  نیناوق  ماـکحا و  هب  ملع  لیـصحت  يور ، نیا  زا 
نآ هربخ ») هب  عوجر  هدـعاق   ) ملاع هب  لهاج  عوجر  بوجو   » یمومع هدـعاق  قبط  دارفا  هیقب  هفیظو  هتفاـی و  صاـصتخا  دـنراد ، ار  نآ 
نیا هتبلا  دنوش ) یم  هدیمان  دـیلقت  عجارم  اهنیا  و   ) دـننک هعجارم  دـنوش ) یم  هدـیمان  اهقف  نیدـهتجم و  هک   ) هدربمان دارفا  هب  هک  تسا 

دشاب یم  عونمم  ( 25 « ) ملع هب  کل  سیل  ام  فقت  و ال   » همیرک هیآ  صن  هب  هک  تسا  فراعم  لوصا  رد  دیلقت  زا  ریغ  دیلقت  هعجارم و 
دناد و یمن  داهتجا  هار  زا  ار  هلئـسم  هک  یـسک  ینعی  دناد ، یمن  زیاج  تیم  دهتجم  زا  ار  ییادتبا  دیلقت  هعیـش ، هک  تسناد  دـیاب  ( 26)
هب هلئسم  نیمه  رد  هکنیا  رگم  دنک  هعجارم  تسین  هدنز  هک  يدهتجم  رظن  هب  دناوت  یمن  دنک ، دیلقت  دهتجم  زا  دیاب  ینید  هفیظو  قبط 

.دنامب یقاب  يو  رظن  هب  دوخ ، دلقم  عجرم و  گرم  زا  سپ  دشاب و  هدرک  دیلقت  يا  هدنز  دهتجم 

شالت داهتجا ، لیصحت  هار  رد  يدارفا  هتسویپ  هک  تسا  هعیش  یمالـسا  هقف  ندنام  هزات  رت و  هدنز و  همهم  لماوع  زا  یکی  هلئـسم  نیا 
بهذم عابتا  موزل  رب  يرجه  مجنپ  نرق  رد  هک  یعامجا  رثا  رد  تنـس  لها  نکیل  دـنزادرپ ، یم  یهقف  لئاسم  رد  يواکجنک  هب  هدرک 

نیا زا  یکی  ریغ  دـیلقت  نینچمه  ار و  دازآ  داهتجا  دـندومن  لبنح  نب  دـمحا  یعفاش و  کلام ، هفینح ، وبا  ناش : هعبرا  ياهقف  زا  کـی 
هیقف راهچ 
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زا یعمج  رخاوا ، نیا  رد  تـسا و  هدـنام  یقاـب  شیپ  لاـس  ابیرقت 1200  حطـس  ناـمه  رد  ناـش  هقف  هجیتن  رد  و  دـنناد ! یمن  زیاـج  ار 
.دنزادرپ یم  دازآ  داهتجا  هب  هدیچیپ  رس  هدربمان  عامجا  زا  نیدرفنم ،

هیلقن مولع  هعیش و 

تسا یمولع  هیلقن » مولع  ، » دوش یم  مسقنم  هیلقن » هیلقع و   » شخب ود  هب  دشاب  یم  یمالسا  ياملع  نیودت  نوهرم  هک  یمالـسا  مولع 
هفـسلف و دـننام  تسا  نآ  ریغ  هیلقع » موـلع   » اـهنآ و ریاـظن  خـیرات و  ثیدـح و  تغل و  دـننام  تسا  یکتم  لـقن ، هب  اـهنآ  لـئاسم  هک 

.تایضایر

خیرات و دننام  نف  هس  ود  يانثتـسا  هب  دـشاب و  یم  میرک  نآرق  انامه  مالـسا ، رد  هیلقن  مولع  شیادـیپ  یلـصا  لماع  هک  تسین  دـیدرت 
.دنتسه ینامسآ  باتک  نیا  داز  هناخ  امومع  ضورع ، باسنا و 

، وحن ملع  یبرع ، تایبدا  زا  اهنآ  هدـمع  هک  دـنتخادرپ  مولع  نیا  نیودـت  هب  ینید ، ياه  يواـکجنک  ثحب و  یئاـمنهار  هب  ناناملـسم 
لوصا و هیارد  لاجر ، ثیدح ، ریـسفت ، تئارق ، ملع  ینید ، رهاوظ  هب  طوبرم  نونف  زا  دـشاب و  یم  تغل  عیدـب و  نایب ، یناعم ، فرص ،

.دشاب یم  هقف 

هدوب هعیش »  » اهنآ زا  يرایسب  رکتبم  سـسؤم و  هکلب  دنراد  ییازـسب  مهـس  مولع ، نیا  حیقنت  سیـسأت و  رد  دوخ ، تبون  هب  زین  هعیـش » »
هیلع یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هباحـص  زا  هک  یلئود  دوسألا  وبا  ار ) یبرع  نابز  روتـسد   ) وحن هکناـنچ  تسا ،

یناعم  ) تغالب تحاصف و  مولع  ( 27  ) نیسسؤم نیرتگرزب  زا  یکی  دومن و  نیودت  مالسلا  هیلع  یلع  ییامنهار  ءالما و  هب  دوب  مالسلا 
دنمـشناد فیلأت  هک  تسا  نیعلا » باتک  ( » 28  ) تغل باتک  نیلوا  دوب و  هیوب  لآ  يارزو  زا  یعیـش  دابع  نب  بحاص  عیدـب ) ناـیب و  و 

عضاو هک  تسا  یعیش  يرصب  دمحا  نب  لیلخ  فورعم 
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.دشاب یم  يوحن  هیوبیس  داتسا  وحن  ملع  رد  مه  تسا و  هدوب  ضورع  ملع 

هباحص نیرتمدقم  ریـسفت ، رد  هک  سابع  نب  هللا  دبع  دسر و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هطـساو  کی  هب  نآرق  رد  ( 29  ) مصاع تئارق  و 
لاصتا هقف و  ثیدـح و  رد  ناشنایعیـش  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  یعاـسم  دـشاب و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  درگاـش  دوش ، یم  هدرمش 
یناهبهب دیحو  نامز  رد  هک  یبیجع  تفرشیپ  زین  هقف  لوصا  رد  تسا و  فورعم  هعیـش  مشـش  مجنپ و  ماما  هب  اهنآ  ریغ  هعبرا و  ياهقف 

لوصا اب  زگره  هدش  هعیش  بیـصن  يرمق ) يرجه  لاس 1281  يافوتم   ) يراصنا یضترم  خیـش  تسد  هب  صخألاب  و  يافوتم 1205 ) )
.تسین هسیاقم  لباق  تنس  لها  هقف 

اهتشون یپ 

.هیآ 44 لحن ، هروس   1

.هیآ 2 هعمج ، هروس   2

.هیآ 21 بازحا ، هروس   3

تشذگ لوا  شخب  رد  تیاور  كردم   4

.تسه زین  مالسا  رد  نآرق  یقرواپ  رد  هبطخ 231  هغالبلا ، جهن   5

ص 6 ج 2 ، روثنملا ، رد   6

ص 28 ج 19 ، راحب ، ص 8 . یفاص ، ریسفت   7

.هیآ 127 ءارعش ، هروس   8

.هیآ 74 رجح ، هروس   9

ص 4 یفاص ، ریسفت   10

یناـعم یـشایع و  ریـسفت  یفاـک و  رد  تسا و  لوقنم  ترـضح  نآ  زا  ًالـسرم  ریـسافت  رد  ص 15 و  یفاص ، ریـسفت  راحبلا  هنیفـس   11
.تسا هدش  لقن  انعم  نیا  رد  یتایاور  رابخالا ،

ص 117 ج 1 ، راحب ،  12

.هیآ 58 فارعا ، هروس   13

هیآ 3 و 4 فرخز ، هروس   14
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.هیآ 79 هعقاو ، هروس   15

.هیآ 33 بازحا ، هروس   16

.هیآ 29 سنوی ، هروس   17

.هیآ 53 فارعا ، هروس   18

مولعم زین  كدف  هیضق  زا  دنلئاق و  نآ  هب  هماع  ياملع  زا  یعمج  تسا و  لوصا  ملع  لئاسم  زا  یکی  ثیدح ، هب  نآرق  خسف  هلئـسم   19
هب زین  لوا  هفیلخ  هک  دوش  یم 
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.تسا هدوب  لئاق  نآ 

ار تاور  زا  یتعامج  لاجر  بتک  رد  نینچمه  دـنا و  هدرک  هعوضوم  رابخا  رد  املع  هک  تسا  يدایز  تافیلأت  بلطم  نیا  هاوگ  20 و 
.دنا هدومن  یفرعم  عاضو  باذک و 

ص 139 ج 1 ، راحب ،  21

ص 117 ج 1 ، راحب ،  22

.لوصا ملع  زا  دحاو  ربخ  تیجح  ثحب   23

ص 172 ج 1 ، راحب ،  24

.هیآ 36 يرسا ، هروس   25

.دوش هعجارم  لوصا  ملع  زا  دیلقت  داهتجا و  ثحب  هب  لئاسم  نیا  رد   26

ص 231 ج 11 ، هعیشلا ، نایعا  ص 78 . ناکلخ ، نبا  تایفو   27

.مجارت بتک  ریاس  هعیشلا و  نایعا  ص 190 و  تایفو ،  28

.یطویس ناقتا   29

یلقع ثحب  مود : قیرط 

یمالک یفسلف و  یلقع ، رکفت 

، مه سکع  هب  هتبلا  تسا  هداد  رارق  یبهذـم  رکفت  ءزج  ار  نآ  هدوـمن و  اـضما  ار  یلقع  رکفت  میرک  نآرق  هک  ( 1  ) میداد رکذت  اقباس 
هک ار  نآرق  رهاوظ  تسا ، هدومن  قیدـصت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  توبن  تیناـقح و  هکنآ  زا  سپ  زین  یلقع  رکفت 

ياهتجح فص  رد  ار  مالـسلا  مهیلع  شیمارگ  تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تاـنایب  تسا و  ینامـسآ  یحو 
ناهرب و  » تسا مسق  ود  دـنک  یم  تابثا  اهنآ  اب  ار  دوخ  تاـیرظن  يدادادـخ  ترطف  اـب  ناـسنا  هک  یلقع  ياـهتجح  هداد و  رارق  یلقع 

«. لدج

دنشاب ییایاضق  رگید ، ترابع  هب  دنشابن و  ملسم  ای  دوهشم  هچ  رگا  دنـشاب  یعقاو )  ) قح یتامدقم  نآ  داوم  هک  تسا  یتجح  ناهرب » »
، تسا رتکچوک  راهچ  زا  هس  ددع  میناد  یم  هکنانچ  دنک  یم  قیدصت  كرد و  ار  اهنآ  ًارارطـضا  دوخ  يدادادـخ  روعـش  اب  ناسنا  هک 

شنیرفآ و أدبم  رد  رکفت  دننام  دریگ  ماجنا  یتسه  ناهج  تایلک  رد  هک  یتروص  رد  تسا و  یلقع  رکفت  رکفت ، هنوگ  نیا 
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.دوش یم  هدیمان  یفسلف  رکفت  نایناهج  ناهج و  ماجنا  رس 

نایدا و ناگدـنورگ  نایم  رد  هکناـنچ  دوش  هتفرگ  تاملـسم  تاروهـشم و  زا  نآ  داوم  زا  یخرب  اـی  همه  هک  تسا  یتجح  لدـج »  » و
ره میرک  نآرق  .دننک  یم  تابثا  بهذم ، نآ  هملـسم  لوصا  اب  ار  یبهذم  تایرظن  دوخ ، بهذم  لخاد  رد  هک  تسا  لومعم  بهاذـم 

: تسا دوجوم  هویش  ود  نیا  زا  کی  ره  رد  ینامسآ  باتک  نیا  رد  يرایسب  تایآ  هتسب و  راک  هب  ار  هویش  ود 

زور بش و  ناگراتس و  نامسآ و  ماظن  دننام  صاخ  ياهماظن  رد  ملاع و  یلک  ماظن  رد  یتسه و  ناهج  تایلک  رد  دازآ  رکفت  هب  الوا :
هب ایناث : دیاتـس و  یم  دازآ  یلقع  يواکجنک  زا  شیاتـس  نیرتاسر  اب  دـنک و  یم  رما  اهنآ  ریغ  ناـسنا و  ناویح و  تاـتابن و  نیمز و  و 

تجاجل یب  قح ، راهظا  روظنم  هب   ) یتروص نیرتهب  اب  هکنیا  هب  طورشم  دوش  یم  هدیمان  یمالک  ثحب  الومعم  هک  یلدج  یلقع  رکفت 
: دیامرف یم  هکنانچ  تسا ، هدومن  رما  دریگ ، ماجنا  وکین ) قالخا  هب  نورقم 

(2  ) نسحا یه  یتلاب  مهلداج  هنسحلا و  هظعوملا  همکحلاب و  کبر  لیبس  یلا  عدا 

ادج ننست  تیرثکا  زا  هعیش  تیلقا  هورگ  لوا ، زور  زا  هک  تسا  نشور  الماک  مالسا  رد  یمالک  یفسلف و  رکفت  رد  هعیش  یمدق  شیپ 
تسا و یفرط  ود  هجاحم  هک  تسا  تسرد  .تخادرپ  یم  هجاحم  هب  تشاد  هک  يا  هصاخ  تایرظن  رد  دوخ  نیفلاخم  اب  هتـسویپ  هدش 

یمدقشیپ دنا و  هتشاد  هدهع  هب  ار  عافد  بناج  نارگید  هلمح و  بناج  هعیش  هتسویپ  یلو  دنشاب  یم  میهس  نآ  رد  ود  ره  نیمـصاختم 
.دزادرپ یم  هلمح  هب  هک  تسا  یسک  نآ  زا  تقیقح  رد  تمصاخم  یفاک  لئاسو  هیهت  رد 

اجیردت هک  یتفرشیپ  رد  زین  و 
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هعیش نیققحم  املع و  هتسویپ  دیسر  یقرت  جوا  هب  لازتعا  بهذم  عویش  اب  موس  نرق  لیاوا  مود و  نرق  رد  دش و  یمالک  ثحبم  بیصن 
زا تنـس  لها  نیملکتم  هلـسلس  ( 3  ) هکنیا زا  هتـشذگ  .دنتـشاد  رارق  نیملکتم  لوا  فـص  رد  دـندوب  تیب  لـها  بتکم  نادرگاـش  هک 

.دسر یم  مالسلا  هیلع  یلع  هعیش  لوا  ياوشیپ  هب  ناشیا  ریغ  هلزتعم و  هرعاشا و 

راثآ همه  نیا  نایم  رد  هک  دنناد  یم  بوخ  دنراد  ییانشآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هباحـص  راثآ  هب  هک  یناسک  اما  و 
دشاب یفـسلف  رکفت  هب  لمتـشم  هک  رثا  کی  یتح  تسا ، تسد  رد  هدش ) طبـض  ناشیا  زا  رفن  رازه  هدزاود  دودح  رد   ) هباحـص زا  هک 

.دراد ار  یفسلف  تارکفت  نیرت  قیمع  تایهلا  رد  يو  باذج  تانایب  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اهنت  هدشن ، لقن 

دنتشادن و ییانشآ  هنوگچیه  یفـسلف  دازآ  رکفت  هب  زور  نآ  برع  هرخألاب  دنا و  هدمآ  هباحـص  لابند  هب  هک  نیعبات  ياملع  هباحص و 
هعیـش و نایاوشیپ  قیمع  تاـنایب  اـهنت  دوش  یمن  هدـید  یفـسلف  يواـکجنک  زا  يا  هنومن  يرجه  لوا  نرق  ود  نادنمـشناد  نانخـس  رد 
زا یهورگ  هک  دنـشاب  یم  ناـنآ  تساراد و  ار  یفـسلف  راـکفا  زا  ینارک  یب  ریاـخذ  هک  تـسا  هعیـش  متـشه  لوا و  ماـما  صوصخلاـب 

.دنتخاس انشآ  رکفت  زرط  نیا  اب  ار  دوخ  نادرگاش 

مود نرق  لیاوا  رد  یبرع  هب  نانوی  یفسلف  بتک  زا  یخرب  همجرت  رد  ار  نآ  زا  يا  هنومن  ات  دوب  رود  یفـسلف  رکفت  زرط  زا  برع  يرآ 
شور دـش و  همجرت  یبرع  هب  نآ  ریغ  ینایرـس و  یناـنوی و  زا  يرجه  موـس  نرق  لـیاوا  رد  يرایـسب  بتک  نآ  زا  سپ  دـید و  يرجه 

تفرگ و رارق  مومع  سرتسد  رد  یفسلف  رکفت 
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دنداد و یمن  ناشن  یشوخ  يور  دندوب ، يدراو  هزات  نانامهم  هک  هیلقع  مولع  ریاس  هفـسلف و  هب  نیملکتم  اهقف و  تیرثکا  لاح  نیا  اب 
یلو تشادـن  یهجوت  لباق  ریثأت  درک ، یم  مولع  نیا  زا  تقو  تموکح  هک  یتیامح  هطـساو  هب  راـک  زاـغآ  رد  هچ  رگا  تفلاـخم  نیا 
کی يرکف  شوارت  هک  افـصلا  ناوخا  لئاسر  دنتخیر و  ایرد  هب  ار  یفـسلف  بتک  دـیکا ، عنم  هارمه  تشگرب و  هحفـص  یمک ، زا  سپ 

.دهد یم  ناشن  ار  تقو  نآ  راجنهان  عضو  یگنوگچ  هک  تسا  یهاوگ  زور و  نآ  زا  تسا  يراگدای  تسا  یمانمگ  نیفلؤم  هدع 

یعاسم رثا  رد  مجنپ  نرق  لیاوا  رد  دـش و  اـیحا  یباراـف » رـصن  یبا   » طـسوت هفـسلف  يرجه ، مراـهچ  نرق  لـیاوا  رد  هرود  نیا  زا  سپ 
هب دومن و  حیقنت  يدرورهس » خیش   » ار قارشا  هفسلف  زین  مشش  نرق  رد  تفای و  لماک  هعـسوت  هفـسلف  انیـس » یلع  وب   » فورعم فوسلیف 

دش و هدیچرب  تیرثکا  نایم  زا  هفـسلف  ناتـساد  نآ  زا  سپ  رگید  و  دش ! هتـشک  یبویا  نیدلا  حالـص  ناطلـس  هراشا  هب  زین  مرج  نیمه 
هب یـسلدنا  دـشر  نبا  دوب  عقاو  یمالـسا  کلامم  هیـشاح  رد  هک  سلدـنا  رد  متفه  نرق  رد  هکنیا  زج  دـماین  دوجو  هب  یماـن  یفوسلیف 

(. 4  ) دیشوک هفسلف  حیقنت  رد  دمآ و  دوجو 

هیلقع مولع  ریاس  هفسلف و  رد  هعیش  رادیاپ  ششوک 

ینکر زین  هیلقع  مولع  جـیورت  رکفت و  هنوگ  نیا  تفرـشیپ  رد  دوب  رثؤم  یلماع  یفـسلف  رکفت  شیادـیپ  يارب  زاغآ ، رد  هکناـنچ  هعیش 
زا زگره  تفر ، ننـست  تیرثکا  نایم  زا  هفـسلف  دـشر ، نبا  نتفر  اب  هکنیا  اب  يور  نیا  زا  درک و  یم  یعاـسم  لذـب  هتـسویپ  دوب و  مهم 

نیهلأتملا ردص  دامادریم و  یسوط و  هجاوخ  دننام  یمان  يا  هفسالف  زین  نآ  زا  سپ  تفرن و  هعیش  نایم 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 957 

http://www.ghaemiyeh.com


.دندیشوک هفسلف  ریرحت  لیصحت و  رد  يرگید  زا  سپ  یکی  هدمآ  دوجو  هب 

هژیو هب  مولع و  نیا  همه  .دـندمآ  دوجو  هب  ناـشیا  ریغ  يدـنجریب و  یـسوط و  هجاوخ  دـننام  یناـسک  هیلقع  موـلع  ریاـس  رد  نینچمه 
هکرت نیدلا  سمش  یسوط و  هجاوخ  راثآ  شجنس  اب  هکنانچ  درک  قیمع  تفرشیپ  هعیش  ریذپان  یگتسخ  ششوک  رثا  رد  یهلا  هفـسلف 

.تسا نشور  ناگتشذگ  راثآ  اب  نیهلأتملا  ردص  دامادریم و  و 

دنام یقاب  هعیش  رد  هفسلف  ارچ 

زا هک  هدوب  یملع  ریاخذ  نارگید  نایم  رد  هعیـش  هلیـسو  هب  هعیـش و  نایم  رد  یلقع  یفـسلف و  رکفت  شیادـیپ  رد  رثؤم  لماع  هکناـنچ 
هب هعیش  هتسویپ  هک  تسا  یملع  ریاخذ  نامه  زین  هعیش  نایم  رد  رکفت  زرط  نیا  ياقب  رد  رثؤم  لماع  هدنام ، راگدای  هب  هعیـش  نایاوشیپ 

مهیلع تیب  لها  یملع  ریاخذ  هک  تسا  یفاک  بلطم ، نیا  ندـش  نشور  يارب  دـنک و  یم  هاگن  مارتحا  سیدـقت و  رظن  اـب  اـهنآ  يوس 
یملع ریاخذ  هب  هفـسلف  زور  هب  زور  هک  دید  میهاوخ  ًانایع  اریز  میجنـسب ، هدش  هتـشون  خـیرات  رورم  اب  هک  یفـسلف  بتک  اب  ار  مالـسلا 

هدـنامن نایم  رد  ریبعت  فالتخا  زج  يا  هلـصاف  هتـشگ و  قبطنم  رگیدـمه  هب  ابیرقت  يرجه  هدزای  نرق  رد  ات  دـش  یم  رتکیدزن  هدربماـن 
.تسا

هعیش یملع  غباون  زا  نت  دنچ 

ره  ) لوصا زا  ار  هعیش  تایاور  هک  تسا  یسک  نیلوا  هعیش  رد  يو  يرجه ) يافوتم 329   ) ینیلک بوقعی  نب  دمحم  مالسالا  هقث  فلا 
هدیمان لصا »  » هدربمان باتک  هدرک و  یم  يروآ  عمج  یباتک  رد  دوب  هدرک  ذخا  تیب  لها  همئا  زا  هک  ییاه  تیاور  نیثدـحم  زا  کی 

هس هب  دوش  یم  هدیمان  یفاک »  » هک يو  باتک  .تسا  هتخاس  بترم  داقتعا  هقف و  باوبا  بیترت  هب  هدرک و  عیطفت  جارختـسا و  دش ) یم 
تسا یثیدح  باتک  نیرتفورعم  نیرتربتعم و  تسا و  لمتشم  ثیدح  « 96191  » هب مسقنم و  تاقرفتم )  ) هضور عورف و  لوصا ، شخب 

.دوش یم  هتخانش  عیشت  ملاع  رد  هک 

يافوتم  ) یمق هیوباب  نب  دمحم  قودص  خیش  هیقفلا » هرضحی  نم ال   » باتک زا ]: دنترابع   ] دنشاب یم  یفاک  یلات  هک  رگید  باتک  هس  و 
.دشاب یم  يرمق ) يرجه  يافوتم 460   ) یسوط خیش  فیلأت  راصبتسا »  » باتک و  بیذهت »  » باتک و  يرمق ) يرجه   381

نب نسح  نب  رفعج  مساقلا  وبا  ب 
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باتک يو  یهقف  ياهراک  هاش  زا  دشاب و  یم  هعیـش  ياهقف  دمآ  رـس  هقف و  هغبان  يو  يافوتم 676 )  ) ققحم هب  فورعم  یلح ، ياـیحی 
لیلجت باجعا و  رظن  هب  دـندرگ و  یم  تسد  هب  تسد  اهقف  نایم  رد  تسا  لاس  دـصتفه  هک  تسا  عیارـش »  » باتک و  عفاـن » رـصتخم  »

.دنوش یم  هدید 

مرج هب  قشمد  رد  يرمق ، يرجه  لاس 786  رد  هک  درمش  دیاب  ار  یکم  نب  دمحم  نیدلا  سمش  لوا  دیهـش  ققحم ، یلات  ناونع  هب  و 
هتشون نادنز  رد  زور  تفه  تدم  هب  يراتفرگ ، زا  سپ  هک  تسا  هیقشمد » هعمل   » باتک وا  یهقف  ياهراک  هاش  زا  دش و  هتـشک  عیـشت 
فـشک  » باتک يو  یهقف  ياـهراکهاش  زا  درمـشرب و  ار  يافوتم 1227 )  ) یفجن ءاطغلا  فشاـک  رفعج  خیـش  دـیاب  نینچمه  تسا و 

.تسا ءاطغلا »

هک ار  هیلمع  لوصا  يراـجم  هدومرف  هیقنت  ار  هقف  لوصا  ملع  يو  يرمق ) يرجه  يافوتم 1281   ) يرتشوش يراصنا  یضترم  خیـش  ج 
.تسا ریاد  هعیش  ياهقف  شیپ  يو  بتکم  هک  تسا  لاس  دص  زا  رتشیب  نونکا  تخاس و  ررحم  تسا  نف  نیا  شخب  نیرتمهم 

دروآ و رد  لماک  ینف  لکش  هب  ار  مالک  ملع  هک  تسا  یـسک  نیلوا  يو  يرمق ) يرجه  يافوتم 676   ) یسوط نیدلا  ریصن  هجاوخ  د 
هدرک ظفح  نف  لها  نایم  رد  ار  دوخ  رابتعا  دـشاب  یم  لاس  دـصتفه  زا  رتشیب  هک  تسا  مالکلا » دـیرجت   » باتک يو  ياـهراکهاش  زا 

رد دراد ، مالک  ملع  رد  هک  یغوبن  رب  هوـالع  هجاوخ  .هدـش  هتـشون  نآ  رب  هصاـخ  هماـع و  زا  يرامـش  یب  یـشاوح  حورـش و  تسا و 
مولع همه  رد  هک  تسا  يا  هدـنزرا  تاـفیلأت  نآ  هاوگ  نیرتهب  دور و  یم  رامـش  هب  دوخ  رـصع  غباون  زا  یکی  زین  تایـضایر  هفـسلف و 

دراد و هیلقع 
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.تسوا راثآ  زا  مه  هغارم  هناخ  دصر 

زا سپ   ) ار هفـسلف  لـئاسم  هک  تسا  یفوـسلیف  نیلوا  يو  يرمق ) يرجه  يافوتم 1050  دلوتم 979 و   ) يزاریـش دمحم  نیدلا  ردص 
.دیچ مه  يور  یضایر  لئاسم  دننام  هدروآ  رد  یگدنکارپ  تلاح  زا  دوب ) هدرک  ریس  مالسا  رد  اهنرق  هکنآ 

: الوا يور  نیا  زا  و 

دوش لح  حرطم و  دوبن  حرط  لباق  هفسلف  رد  هک  یفسلف  هلئسم  اهدص  هک  دش  هداد  هفسلف  هب  يا  هزات  ناکما 

: ایناث و 

هب دـندش ) یم  هدرمـش  يرکفت  كرد  زا  رتالاب  یتامولعم  لقع و  روط  يارو  يروط  زور  نآ  ات  هک   ) ینافرع لـئاسم  زا  هلـسلس  کـی 
مالسلا مهیلع  تیب  لها  نایاوشیپ  یفـسلف  قیمع  تانایب  ینید و  رهاوظ  زا  يدایز  ریاخذ  اثلاث : دنریگ و  رارق  رظن  ثحب و  دروم  یناسآ 

ینید رهاوظ  بیترت  نیا  هب  دندش و  نشور  لح و  دندش ، یم  هدرمش  تاهباشتم  زا  ابلاغ  دنتشاد و  ار  لحنیال  يامعم  تفص  اهنرق  هک 
« يدرورهـس خیـش   » دننام ینادنمـشناد  زین  نیهلأتملا  ردص  زا  شیپ  دنداتفا و  ریـسم  کی  رد  هتفریذـپ و  لماک  یتشآ  هفـسلف  نافرع  و 

نیا رد  يرثؤم  ياهمدق  يرجه ، متشه  نرق  هفسالف  رد  هکرت » دمحم  نیدلا  سمش   » مشش و نرق  هفسالف  زا  قارشالا » همکح   » فلؤم
.دش نیهلأتملا » ردص   » بیصن لماک ، تیقفوم  یلو  دنا  هتشادرب  هار 

رد هتبلا   ) ار تیبسن  هیرظن  عبار و  دعب  دناسرب و  توبث  هب  ار  يرهوج  تکرح  هیرظن  هک  دش  قفوم  شور  نیا  وریپ  رد  نیهلأتملا ، ردص 
باتک هفـسلف  رد  يو  ياـهراکهاش  زا  هدرک و  فیلأـت  هلاـسر  باـتک و  هاـجنپ  هب  کـیدزن  دـیامن و  فشک  رکف ) رد  هن  نهذ  جراـخ 

.دشاب یم  دلج  راهچ  رد  رافسا » »

اهتشون یپ 

.باتک لوا  شخب   1

.هیآ 125 لحن ، هروس   2

.ج 1 لیاوا  دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   3

بلاطم  4
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.دروآ تسد  هب  مجارت  بتک  ریاس  تایفو و  ءامکحلا و  رابخا  زا  دیاب  ار  قوف 

فشک موس : قیرط 

ینافرع كرد  ناسنا و 

تایونعم هب  دنتسه و  هنازور  یگدنز  جیاوح  عفر  رد  شالت  شاعم و  روما  میظنت  مرگرس  ناسنا  دارفا  عطاق  تیرثکا  هک  لاح  نیع  رد 
کی هب  هداتفا  راک  هب  دارفا  زا  یخرب  رد  یهاگ  هک  تسا  دوجوم  ینیب » عقاو  هزیرغ   » مان هب  يا  هزیرغ  عون ، نیا  داهن  رد  دـنزادرپ ، یمن 

.دنک یم  شراداو  يونعم  ياهکرد  هتشر 

دراد نامیا  یتباث  تیعقاو  هب  دنمان ) یم  هفارخ  رادنپ و  ار  یتیعقاو  تقیقح و  ره  هک  ناکاکـش  اه و  یئاطـسفوس  مغر  یلع   ) ناسنا ره 
ناهج يازجا  يرادیاپان  رگید  يوس  زا  دنک ، یم  اشامت  شنیرفآ  ناهج  تباث  تیعقاو  هب  كاپ  يداهن  فاص و  ینهذ  اب  هک  یهاگ  و 
تذل هک  دنهد  یم  ناشن  ار  ییابیز  تباث  تیعقاو  هک  دبای  یم  ییاه  هنییآ  دننام  ار  ناهج  ياه  هدـیدپ  ناهج و  دـیامن ، یم  كرد  ار 

زاب يدام  یگدنز  رادیاپان  نیریـش و  ياه  هنومن  زا  اعبط  دنایامن و  یم  زیچان  راوخ و  هدننیب  مشچ  رد  ار  يرگید  تذـل  ره  نآ  كرد 
.دراد یم 

نیزگیاج ناسنا  لد  رد  ار  كاپ  يادخ  تجح  هتخاس و  هجوتم  الاب  ملاع  هب  ار  سانـشادخ  ناسنا  هک  تسا  ینافرع  هبذـج  نامه  نیا 
شتـسرپ هب  ار  ناسنا  دشک و  یم  نالطب  طخ  يو  زارد  رود و  ياهوزرآ  همه  درگادرگ  دراد و  یم  شومارف  ار  زیچ  همه  دـنک و  یم 

ینطاب شـشک  نیا  مه  تقیقح  رد  دراد و  یم  او  تسا ، رتراکـشآ  رتنـشور و  یندینـش  یندید و  ره  زا  هک  هدیدان  يادخ  شیاتـس  و 
.تسا هدروآ  دوجو  هب  یناسنا  ناهج  رد  ار  یتسرپ  ادخ  بهاذم  هک  تسا 

زا هن  و  ( 1  ) باوث دیما  هب  هن  دنک  یم  شتسرپ  تبحم  رهم و  هار  زا  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  فراع ،

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 961 

http://www.ghaemiyeh.com


ياههار زا  تسا  یهار  نافرع  هکلب  درمـش  یبهذـم  رگید ، بهاذـم  ربارب  رد  دـیابن  ار  نافرع  هک  تسا  نشور  اجنیا  زا  باقع و  سرت 
رکفت هار  ینید و  رهاوظ  هار  ربارب  رد  نایدا  قیاقح  كرد  يارب  تسا  یهار  و  دیما ) ای  میب  هار  زا  هن  تبحم  هار  زا  شتـسرپ   ) شتـسرپ

.یلقع

تیحیـسم و تیمیلک و  تینثو و  .دـننک  یم  كولـس  هار  نیا  زا  هـک  دراد  یناوریپ  تـینَثَو ، یتـح  یتـسرپ  ادـخ  بهاذـم  زا  کـی  ره 
.فراع ریغ  دنراد و  فراع  مالسا  تیسوجم و 

مالسا رد  نافرع  روهظ 

هتخانش طبض و  لاجر  بتک  رد  ناشیا  زا  رفن  رازه  هدزاود  هب  کیدزن  هک   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هباحـص  نایم  رد 
تسا و لمتـشم  ینارکیب  ریاخذ  هب  يونعم  تایح  لحارم  ینافرع و  قیاقح  زا  وا  غیلب  نایب  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  اهنت  دنا ) هدـش 

ناملـس  » دـننام یناسک  وا  نادرگاش  نارای و  ناـیم  رد  تسین ، لـئاسم  نیا  زا  يربخ  تسا  تسد  رد  هباحـص  ریاـس  زا  هک  يراـثآ  رد 
دنا هدمآ  دوجو  هب  مالـسا  رد  هک  افرع  هماع  هک  دوش  یم  ادیپ  رامت » مثیم  يرجه و  دیـشر  دایز و  نب  لیمک  ینرق و  سیوا  یـسراف و 

سوواـط  » دـننام يرگید  ناـسک  هقبط ، نیا  زا  سپ  دـنا و  هداد  رارق  دوخ  ياـه  هلـسلس  سأر  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  سپ  ار  ناـشیا 
فوصت نافرع و  هب  هکنیا  یب  هک  دـنا  هدـمآ  دوجو  هب  يرجه  مود  نرق  رد  یخلب » قیقـش  مهدا و  میهاربا  رانید و  نب  کلام  ینامی و 

نیشیپ هقبط  هب  ار  دوخ  یتیبرت  طابترا  لاح  ره  رد  یلو  دندوب  هتـسراو  نادرم  قح و  يایلوا  مدرم ، شیپ  داهز و  يز  رد  دننک ، رهاظت 
.دندیناشوپ یمن  دوخ 

رخاوا رد  يرگید  هفیاط  هقبط ، نیا  زا  سپ 
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كولس ریـس و  هب  هک  دندمآ  دوجو  هب  ناشریاظن  و  يدادغب » دینج  یخرک و  فورعم  یماطـسب و  دیزی  اب   » دننام موس  نرق  مود و  نرق 
هک يا  هدننز  رهاوظ  هطساو  هب  هک  دندز  دوهش  فشک و  ناونع  هب  ینانخـس  دندومن و  رهاظت  فوصت  نافرع و  هب  دنتخادرپ و  ینافرع 
هب ار  ناشیا  زا  يرایسب  دروآ و  یم  دوجو  هب  ناشیا  رب  یتالکشم  هجیتن  رد  دیناروش و  یم  ناشیا  رب  ار  تقو  نیملکتم  اهقف و  تشاد ،

.دیناشک یم  راد  ياپ  ای  هجنکش  ریز  ای  نادنز  همخد 

رد ات  دوب  هعـسوت  لاح  رد  تقیرط  زورب  هب  زور  بیترت  نیدب  دـندرک و  تجامـس  دوخ  نیفلاخم  ربارب  رد  دوخ  هقیرط  رد  همه  نیا  اب 
هب نونک  ات  ضیضح ، رد  یهاگ  جوا و  رد  یهاگ  زین  نآ  زا  سپ  دیـسر و  دوخ  تردق  تعـسو و  جوا  هب  يرجه  متـشه  متفه و  نرق 

(. 2  ) تسا هداد  همادا  دوخ  یتسه 

یلکش هب  تقیرط  دنا و  هتشاد  ار  ننست  بهذم  رهاظ  بسح  هب  تسا  هدش  طبـض  اه  هرکذت  رد  ناشیاهمان  هک  نافرع  خیاشم  تیرثکا 
راگدای تسین ) اهنآ  زا  يربخ  تنـس  باتک و  میلاـعت  رد  هک  یموسر  بادآ و  هتـشر  کـی  هب  لمتـشم   ) مینک یم  هدـهاشم  زورما  هک 

.تسا هدومن  تیارس  زین  هعیش  هب  ناشموسر  بادآ و  زا  یخرب  هچ  رگا  دشاب  یم  نانآ 

یقیرط سفن ، تفرعم  قیرط  هکلب  تسا  هدشن  نایب  كولس  ریس و  يارب  همانرب  مالـسا  رد  هک  دندوب  نیا  رب  تعامج  دنا  هتفگ  هکنانچ 
دراو مالسلا  هیلع  حیـسم  توعد  رد  هکنیا  یب  هک  تینابهر  قیرط  دننام  دشاب  یم  قح  لوبقم  دنا و  هدرب  یپ  نآ  هب  نیملـسم  هک  تسا 

(. 3  ) تفرگ رارق  لوبقم  دندروآ و  رد  دوخ  شیپ  زا  اراصن  دشاب ، هدش 

کی ره  يور  نیا  زا 
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تسا و هداد  روتسد  دوخ  نادیرم  هب  هتشاذگ و  كولس  ریـس و  همانرب  رد  هدید  حالـص  موسر  بادآ و  زا  ار  هچنآ  تقیرط  خیاشم  زا 
انغ و یقیسوم و  لامعتـسا  هقرخ و  رکذ و  نیقلت  یگدرپسرـس و  مسارم  دننام  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  یلقتـسم  عیـسو و  همانرب  اجیردت 

رگید يوس  رد  تقیرط  هتفرگ و  رارق  ییوس  رد  تعیرش  هک  هدیشک  ییاج  هب  راک  اه  هلسلس  یـضعب  رد  یهاگ  رکذ و  عقوم  رد  دجو 
باتک و  ) مالسا یلصا  كرادم  زا  هچنآ  هعیـش ، يرظن  نیزاوم  هظحالم  اب  یلو  دنا  هدش  قحلم  هینطاب  هب  المع  شور  نیا  نارادفرط  و 

نـشور رد  ای  دـنکن  ییامنهار  تقیقح  نیا  هب  ینید  تاـنایب  تسین  نکمم  زگره  تسا و  نیا  فـالخ  دومن  هدافتـسا  ناوت  یم  تنس )
.دیامن رظنفرص  دوخ  تامرحم  تابجاو و  زا  دشاب ) هک  ره   ) یسک دروم  رد  ای  دزرو  لامها  نآ  ياه  همانرب  زا  یخرب  ندرک 

نآ همانرب  سفن و  نافرع  هب  تنس  باتک و  یئامنهار 

یحطـس كاردا  درجم  هب  دـننک و  يریگ  هلابند  ربدـت و  نآرق  رد  مدرم  هک  دـنک  یم  رما  دوخ  مالک  زا  اج  نیدـنچ  رد  لاعتم  يادـخ 
دوخ ياه  هناشن  تامالع و  تایآ و  انثتـسا ) یب   ) تسا نآ  رد  هک  ار  هچ  ره  شنیرفآ و  ناهج  يرایـسب  تاـیآ  رد  دـنیامنن و  تعاـنق 

.دنک یم  یفرعم 

ناشن ار  يرگید  هک  تسا  هناشن  هیآ و  تهج  نیا  زا  هناشن  هیآ و  هک  دوش  یم  نشور  هناشن ، هیآ و  ياـنعم  رد  ربدـت  قمعت و  یمک  اـب 
رد رطخ  زج  يزیچ  دوش  یم  رطخ  هجوتم  نآ  ندید  اب  هک  یسک  دوش  یم  بصن  رطخ ، تمالع  هک  زمرق  غارچ  الثم  ار ، دوخ  هن  دهد 

رکف نآ  گنر  ای  هشیش  تیهام  ای  غارچ  لکش  رد  رگا  درادن و  غارچ  دوخ  هب  یهجوت  تسین و  شرظن 
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.ار رطخ  موهفم  هن  دراد  ار  گنر  ای  هشیش  ای  غارچ  تروص  دوخ  هرکفتم  رد  دنک 

دوخ زا  يدوجو  لالقتسا  چیه  دنـشاب  ناهج  يادخ  ياه  هناشن  تایآ و  يور  ره  زا  همه و  ناهج  ياه  هدیدپ  ناهج و  رگا  نیاربانب ،
نینچ اب  نآرق  تیاده  میلعت و  هب  هک  یـسک  داد و  دنهاوخن  ناشن  ار  كاپ  يادخ  زج  دنوش  هدید  هک  يور  ره  زا  تشاد و  دـنهاوخن 

رد نارگید  هک  ییابیز  نیا  ياج  هب  درک و  دهاوخن  كرد  كاپ  يادخ  زج  يزیچ  دـنک  یم  هاگن  نایناهج  ناهج و  هرهچ  هب  یمـشچ 
دیامن یم  یلجت  ییامندوخ و  ناهج ، گنت  هچیرد  زا  هک  دید  دهاوخ  یهانتمان  ییابرلد  ییابیز و  يو  دـنبای  یم  ناهج  يابرلد  دومن 

.دراپس یم  ییادخ  تبحم  تسد  هب  ار  لد  هداد  جارات  هب  ار  دوخ  یتسه  نمرخ  هک  تسا  تقو  نآ  و 

اه و هلیسو  نیا  دوخ  اریز  تسین ، لقع  ای  لایخ  هلیسو  هب  ای  رگید  ساوح  شوگ و  مشچ و  هلیـسو  هب  تسا  نشور  هکنانچ  كرد  نیا 
(. 4  ) دنتسه هنع  لوفغم  تیاده  تلالد و  نیا  رد  دنشاب و  یم  اه  هناشن  تایآ و  زین  اهنآ  راک 

مالک زا  رگید  ياج  رد  لاعتم  يادخ  دونـش  یم  هک  یتقو  درادن  زیچ  همه  ندومن  شومارف  ادخ و  دای  زج  یتمه  چـیه  هک  ورهار  نیا 
: دیامرف یم  دوخ 

! دیا هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

دیمهف دهاوخ  (، 5 « ) دیناسر دنهاوخن  ینایز  امش  هب  دنوش  یم  هارمگ  هک  نارگید  دیتفای  ار  هار  امـش  هک  یتقو  دیبایرد  ار  دوخ  سفن 
وا تسوا  يادـخ  هک  يو  یقیقح  يامنهار  تسوا و  سفن  هار  نامه  دراد ، رب  رد  ار  لماک  یعقاو و  یتیادـه  هک  یهارهاش  هناگی  هک 

هار هتخادنا  رس  تشپ  ار  اههار  همه  دسانشب و  ار  دوخ  هک  دراد  یم  فظوم  ار 
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نیا زا  تفاـی و  دـهاوخ  ار  دوخ  یعقاو  بولطم  هک  دـنک  هاـگن  دوخ  سفن  هچیرد  زا  دوخ  يادـخ  هب  دریگ و  شیپ  رد  ار  دوخ  سفن 
: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يور 

(. 6 « ) تخانش ار  ادخ  تخانش  ار  دوخ  هک  ره  »

: دیامرف یم  زین  و 

(. 7 « ) دسانش رتهب  اردوخ  هک  دسانش  یم  رتهب  ار  ادخ  امش  زا  یناسک  »

: دیامرف یم  هکنیا  دننام  دنک  یم  رما  ادخ  دای  هب  هک  تسا  يرایسب  ینآرق  تایآ  هار ، نیا  كولس  ریس و  همانرب  اما  و 

نآ ماتتخا  رد  دـنا و  هداد  لیـصفت  تنـس  باـتک و  هک  تسا  يا  هحلاـص  لاـمعا  نآ و  ریغ  و  ( 8 « ) منک دای  ار  امـش  ات  دـینک  دای  ارم  »
: دنا هدومرف 

ندومیپ هب  ار  مدرم  دهد و  صیخـشت  ادـخ  هار  ار  یهار  مالـسا  تسا  روصتم  نکمم و  هنوگچ  و  (، 9 « ) دـینک يوریپ  دوخ  ربمغیپ  زا  »
یم دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  هکنآ  لاح  دزرو و  لامها  ای  دنک  تلفغ  نآ  همانرب  نایب  زا  یلو  دناسانشب  ار  نآ  ای  دنکن  هیـصوت  نآ 

: دیامرف

« دراد طابترا  مدرم  يایند  نید و  هب  هک  يزیچ  ره  هب  تبـسن  تسا  ینـشور  نایب  هک  یلاـح  رد  میدرک  لزاـن  وت  يوس  هب  ار  نآرق  اـم  »
(. 10)

اهتشون یپ 

: دیامرف یم  مشش  ماما   1

کین شاداپ  يارب  ار  ادخ  یهورگ  دشاب و  یم  ناگدرب  شتـسرپ  نآ  دنتـسرپ و  یم  سرت  زا  ار  ادخ  یهورگ  تسا ، عون  هس  تدابع  »
نآ تسا و  نادرمدازآ  شتسرپ  نآ  دنتسرپ و  یم  تبحم  رهم و  هب  ار  ادخ  یهورگ  دشاب و  یم  نارودزم  شتـسرپ  نآ  دنتـسرپ و  یم 

« تساهشتسرپ نیرتوکین و 

ص 208) ج 15 ، راحب ، )

.دوش هعجارم  نآ  ریغ  قئارط و  ءایلوالا و  هرکذت  مجارت و  بتک  هب   2

: دیامرف یم  لاعتم ، يادخ   3

رد دوخ  زا  اراصن  هک  یتینابهر  «و 
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« دنتشاد روظنم  ار  ادخ  ياضر  راک  نیا  رد  هکنیا  زج  مدوب  هتشونن  ناشقح  رد  ار  نآ  ام  دندوب  هدروآ 

هیآ 27) دیدح ، هروس  )

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع   4

« دنک یم  تیاده  دوخ  يوس  هب  ار  لیلد  هک  تسوا  دیآرد ، تفرعم  هطاحا  تحت  دوخ  هکنآ  تسین  ادخ  »

ص 186) ج 2 ، راحب ، )

.هیآ 105 هدئام ، هروس   5

(، هبر فرع  دقف  هسفن ، فرع  نم   ) 6

ص 665 ج 2 ، مکحلا ، ررغ 

«. هبرب مکفرعا  هسفنب ، مکفرعا   » 7

.هیآ 152 هرقب ، هروس   8

.هیآ 21 بازحا ، هروس   9

.هیآ 89 لحن ، هروس   10

یماما هدزاود  هعیش  رظن  زا  یمالسا  تاداقتعا  موس : شخب 

یسانشادخ  1

دنوادخ دوجو  ترورض  تیعقاو  یتسه و  ناهج  هب  يرظن 

يو رب  ار  ناـیناهج  ناـهج و  يادـخ  یتسه  دراد  یم  رب  هک  یماـگ  نیتسخن  رد  تسا  مأوت  وا  شیادـیپ  اـب  هک  ناـسنا  روعـش  كرد و 
لایخ و ار  یتسه  ناهج  دـننک و  یم  دـیدرت  کش و  راـهظا  زیچ  همه  رد  دوخ و  یتسه  رد  هک  ناـنآ  مغر  هب  اریز  دزاـس ، یم  نشور 
، دـبای یم  ار  ناهج  دوخ و  تسا ، مأوت  روعـش  كرد و  اب  هک  دوخ  شیادـیپ  زاغآ  رد  ناسنا  درف  کی  میناد  یم  اـم  دـنمان  یم  رادـنپ 

هنوگچیه تسه و  وا  رد  ملع  كرد و  نیا  تسا  ناسنا  ناسنا  ات  تسه و  وا  زج  يرگید  ياهزیچ  تسه و  وا  هک  درادـن  کـش  ینعی 
.دریذپ یمن  رییغت  دراد و  یمن  رب  دیدرت 

نخـس ینعی  دریذپ ، یمن  نالطب  زگره  تسا و  تباث  دـنک  یم  تابثا  كاکـش  یطـسفوس و  ربارب  رد  ناسنا  هک  یتسه  تیعقاو و  نیا 
رب رد  یتباث  تیعقاو  یتسه  ناهج  سپ  تسین  تسرد  هاگچیه  زگره و  دـنک  یم  تیعقاو  یفن  تقیقح  رد  هک  كاکـش  یطـسفوس و 
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.دراد

زا دوش و  یم  دوبان  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  تیعقاو  دوز  ای  رید  مینیب  یم  ناهج  رد  هک  راد  تیعقاو  ياه  هدـیدپ  نیا  زا  کی  ره  یلو 
اجنیا
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هیکت تباث  یتیعقاو  هب  هکلب  دنتـسین  تسین ) ریذـپ  نالطب  هک   ) تیعقاو نیع  ناشدوخ  نآ  ءازجا  دوهـشم و  ناهج  هک  دوش  یم  نشور 
نآ یتسه  اب  دـنراد  لاصتا  طابترا و  نآ  اب  ات  دـندرگ و  یم  یتسه  ياراد  نآ  هطـساو  هب  دوش و  یم  راد  تیعقاو  تیعقاو ، نآ  اب  هداد 

.میمان یم  ادخ  دوجولا » بجاو   » ار ریذپان  نالطب  تباث  تیعقاو  نیا  ام  ( 1  ) دنوش یم  دوبان  دندیرب  نآ  زا  هک  نیمه  دنتسه و 

ناهج ناسنا و  طابترا  هار  زا  رگید  يرظن 

دوخ يدادادخ  داهن  اب  ناسنا  هک  نشور  هداس و  رایـسب  تسا  یهار  دش ، هدومیپ  ادخ  دوجو  تابثا  يارب  هتـشذگ  لصف  رد  هک  یهار 
رد هک  یقارغتـسا  دنراد و  تایدام  هب  هک  موادم  لاغتـشا  هطـساو  هب  مدرم  رتشیب  یلو  درادن ، مخ  چیپ و  هنوگچیه  دیامیپ و  یم  ار  نآ 

.دشاب یم  نیگنس  تخس و  رایسب  ناشیا  رب  شیالآ  یب  هداس و  ترطف  يدادادخ و  داهن  هب  عوجر  دنا  هدرک  ادیپ  هسوسحم  ذیاذل 

دوجو تابثا  دناد  یم  يواسم  ینید  دصاقم  ربارب  رد  ار  همه  دـنک و  یم  یفرعم  یناگمه  ار  دوخ  كاپ  نییآ  هک  مالـسا  يور  نیا  زا 
ناشیا اب  هتـشاد  رود  هب  مدرم  هجوت  زا  ار  هداس  ترطف  هک  یهار  نامه  زا  دـهن و  یم  نایم  رد  رگید  هار  زا  مدرم  هنوگ  نیا  اب  ار  ادـخ 

همه زا  رتـشیب  دـهد و  یم  میلعت  مدرم  هماـع  هب  فـلتخم  ياـههار  زا  ار  یـسانشادخ  میرک  نآرق  .دناسانـش  یم  ار  ادـخ  هتفگ  نـخس 
یم توعد  سفنا  قافآ و  هعلاطم  هب  دراد و  یم  فوطعم  دـنک  یم  تموکح  ناهج  رد  هک  یماظن  ناهج و  شنیرفآ  هب  ار  ناـشراکفا 

یماظن شنیرفآ و  ناهج  زا  دوش  قرغتـسم  هک  یلاح  ره  رد  دریگ و  شیپ  ار  یهار  ره  دوخ  هزور  دنچ  یگدنز  رد  ناسنا  اریز  دیامن ،
نآ رد  هک 
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.دیشوپ دهاوخن  مشچ  نیمز  نامسآ و  روآ  تفگش  هنحص  ياشامت  زا  يو  كاردا  روعش و  دوب و  دهاوخن  نوریب  دنک  یم  تموکح 

ضرعم رد  هتـسویپ  اهنآ  عومجم  نآ و  يازجا  زا  کی  ره  میناد ) یم  هکناـنچ   ) تساـم مشچ  شیپ  هک  ( 2  ) یتسه روانهپ  ناـهج  نیا 
.دنک یم  هولج  يا  هقباس  یب  هزات و  لکش  رد  هظحل  ره  دشاب و  یم  لیدبت  رییغت و 

ناهج يازجا  هک  يا  هرذ  نیرتکچوک  ات  هتفرگ  اهناشکهک  نیرترود  زا  دـشوپ و  یم  ققحت  سابل  ریذـپان  انثتـسا  نیناوق  ریثأت  تحت  و 
یم نایرج  رد  يزیگنا  تریح  روط  هب  دوخ  ریذپان  انثتـسا  نیناوق  اب  هک  حـضاو  تسا  یماظن  نمـضتم  مادـک  ره  دـهد  یم  لیکـشت  ار 

.دناسر یم  لامک  فده  هب  دهد و  یم  قوس  تالاح  نیرتلماک  يوس  هب  عضو  نیرت  تسپ  زا  ار  دوخ  یلمع  عاعش  دشاب و 

هب ار  ناـهج  رامـش  زا  نوریب  يازجا  هک  یناـهج  یناـگمه  ماـظن  هرخـألاب  رت و  یموـمع  ياـهماظن  یـصوصخ ، ياـهماظن  زا  رتـالاب  و 
یمن رب  لالتخا  دریذپ و  یمن  انثتـسا  زگره  دوخ  موادم  نایرج  رد  ددنویپ و  یم  مه  هب  ار  یئزج  ياهماظن  دهد و  یم  طبر  رگیدـمه 

.دراد

دوخ یگدنز  طیحم  اب  هک  دنک  یم  بیکرت  يروط  ار  شدوجو  نامتخاس  دهد  یم  ياج  نیمز  رد  الثم  ار  یناسنا  رگا  شنیرفآ  ماظن 
هام باتفآ و  هتخادرپ  شـشرورپ  هب  تفوطع  رهم و  اب  يا  هیاد  دننام  هک  دهد  یم  بیترت  يروط  ار  يو  یگدنز  طیحم  دنک و  شزاس 
همه هرخألاب  ینیمز و  يور  ینیمزریز و  ياه  هنیجنگ  ناراب و  داب و  ربا و  لاس و  لوصف  زور و  بش و  كاخ و  بآ و  ناگراتـس و  و 

ره نایم  ار  یـشزاس  طابترا و  نینچ  ام  .ددـنب  یم  راـک  هب  هتـشاذگ  يو  رطاـخ  شمارآ  شیاـسآ و  هار  رد  ار  دوخ  يورین  هیاـمرس و 
هدیدپ و
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.میبای یم  دنک  یم  یگدنز  نآ  رد  هک  يا  هناخ  کیدزن و  رود و  ناگیاسمه  نایم 

نان ناسنا  يارب  رگا  شنیرفآ  .تسادیپ  زین  ناهج  ياه  هدیدپ  زا  کی  ره  یلخاد  تازیهجت  رد  یگتسب  مه  هب  یگتـسویپ و  هنوگ  نیا 
اب ار  نآ  تسا و  هداد  نادـند  نآ  ندـیوج  يارب  ناـهد و  نآ  ندروخ  يارب  تسد و  نآ  نتفرگ  يارب  ياـپ و  نآ  لیـصحت  يارب  هداد 

.تسا هتخاس  طبترم  لامک ) اقب و   ) هدیرفآ نیا  یلامک  فده  هب  دنا  هتسویپ  مه  هب  ریجنز  ياه  هقلح  دننام  هک  یلئاسو  هتشر  کی 

هعیلط دنا ، هدروآ  تسد  هب  دوخ  هلاس  رازه  نیدـنچ  یملع  شالت  رثا  رد  هک  ینایاپ  یب  طباور  هک  دـنرادن  دـیدرت  ناهج  نادنمـشناد 
رشب هب  ار  يرامشیب  تالوهجم  يا  هزات  مولعم  ره  دراد و  دوخ  لابند  هب  یندشن  مامت  ياه  هلابند  هک  شنیرفآ  رارـسا  زا  تسا  يزیچان 

.دنک یم  راطخا 

تریح قافتا  ماکحتسا و  اب  لاصتا  تدحو و  لاح  رد  ادج و  نآ  يازجا  رـس  ات  رـس  هک  یتسه  روانهپ  ناهج  نیا  تفگ  ناوت  یم  ایآ 
؟ تسا هدمآ  دوجو  هب  ببس  یب  تهج و  یب  هتشادن و  يراگدیرفآ  دنک ، یم  تیاکح  یهانتمان  تردق  ملع و  کی  زا  دوخ  زیگنا 

دحاو کی  ار  ناهج  رامـش  یب  مکحم و  ياه  هطبار  داجیا  اب  هک  یناهج  یناـگمه  ماـظن  هرخـألاب  یلک و  یئزج و  ياـهماظن  نیا  اـیآ 
؟ هدوب فداصت  قافتا و  بسح  هب  هشقن و  نودب  همه  همه و  تسا  نایرج  رد  دوخ  قیقد  ریذپان و  انثتـسا  نیناوق  اب  هداد و  رارق  گرزب 

یمـسر هار و  هدـیزگرب و  یماظن  شیادـیپ  زا  شیپ  دوخ  يارب  ناهج  گرزب  کچوک و  ياـهطیحم  اـه و  هدـیدپ  نیا  زا  کـی  ره  اـی 
؟ دراذگ یم  ارجا  عقوم  هب  ار  نآ  شیادیپ ، زا  سپ  هدرک و  باختنا 

اب ناهج  نیا  ای 
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ياهروتـسد اب  دشاب ، یم  فلتخم  ددـعتم و  ياهببـس  هتخادرپ  هتخاس و  تسین  شیب  دـحاو  کی  دراد و  هک  یلماک  لاصتا  تدـحو و 
؟ دنک یم  شدرگ  نوگانوگ 

اب اهراگزور  لوهجم ، یببـس  ندرک  ادیپ  يارب  یهاگ  دـهد و  یم  تبـسن  یببـس  تلع و  هب  ار  يا  هدـیدپ  هثداح و  ره  هک  يدرف  هتبلا 
هدیچ مه  يور  بیترت  ماظن و  اب  هک  رجآ  دنچ  هدهاشم  اب  هک  يدرف  ددرگ ، یم  یملع  يزوریپ  لابند  دنارذگ و  یم  ششوک  ثحب و 

، دـیامن یم  تواضق  یفدـه  هشقن و  دوجو  هب  هدرک  یفن  ار  فداصت  قافتا و  دـهد و  یم  یتردـق  ملع و  کی  هب  ار  نآ  تبـسن  هدـش 
.دنک ضرف  یفداصت  یقافتا و  ار  ناهج  ماظن  ای  شیادیپ ، ببس  یب  ار  ناهج  دش  دهاوخن  رضاح  زگره 

هب ار  نآ  دوخ  نایاپ  یب  تردـق  ملع و  اب  هک  تسا  یگرزب  راگدـیرفآ  هدـیرفآ  دـنک  یم  تموکح  نآ  رد  هک  یماظن  اـب  ناـهج  سپ 
هب هرخألاب  همه  دنروآ  یم  دوجو  هب  ناهج  رد  ار  هیئزج  ثداوح  هک  هیئزج  بابـسا  دهد و  یم  قوس  یفده  يوس  هب  هدروآ و  دوجو 

يزیچ هب  وا  تسوا و  هب  دنمزاین  دوخ  یتسه  رد  يزیچ  ره  دنـشاب ، یم  يو  ریبدت  ریخـست و  تحت  يوس ، ره  زا  دنوش و  یم  یهتنم  وا 
.دریگ یمن  همشچرس  یطرش  تلع و  چیه  زا  تسین و  دنمزاین 

دنوادخ تینادحو 

( طرـش ببـس و  دوجو  ضرف   ) يریدقت ضرف و  هب  انب  ینعی  دودحم ، تسا  یتیعقاو  مینک  ضرف  ناهج  ياه  تیعقاو  زا  ار  یتیعقاو  ره 
رد هک  دراد  يزرم  شدوـجو  تقیقح  رد  تسا و  یفنم  طرـش ) ببـس و  مدـع  ضرف   ) يریدـقت ضرف و  هب  اـنب  تساراد و  ار  یتـسه 

، درک ناوت  یمن  ضرف  يو  يارب  یتیاهن  دح و  چیه  هک  تسادخ  اهنت  دوش  یمن  تفای  زرم  نآ  نوریب 
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.تسین دنمزاین  طبترم و  یطرش  ببس و  چیه  هب  دشاب و  یم  دوجوم  ریدقت  ره  هب  تسا و  قلطم  يو  تیعقاو  اریز 

دهاوخ یلوا  زا  ریغ  دوش ، ضرف  هک  مود  ره  اریز  دومن ، ضرف  ددع »  » ناوت یمن  یهانتمان  دودحم و  ان  رما  دروم  رد  هک  تسا  نشور 
دودحمان الثم  ار  یمجح  رگا  هکنانچ  دز ، دنهاوخ  زرم  رگیدمه  تیعقاو  هب  دوب و  دنهاوخ  یهانتم  دودـحم و  ود  ره  هجیتن  رد  دوب و 

سپ دوب ، دـهاوخ  یلوا  نامه  یمود  مینک  ضرف  مه  رگا  درک و  ضرف  ناوت  یمن  رگید  یمجح  نآ  ربارب  رد  مینک  ضرف  یهانتمان  و 
(. 3  ) درادن دوجو  کیرش  تسا و  هناگی  ادخ » »

تفص تاذ و 

هارمه زین  یتافص  تسوا و  یـصخش  تیناسنا  نامه  هک  دراد  یتاذ  دید  میهاوخ  میهد ، رارق  یلقع  یـسررب  دروم  الثم  ار  یناسنا  رگا 
دنلب تساناوت و  تساناد و  تسا ، یـسک  نالف  رـسپ  تسا و  صخـش  نالف  هداز  هکنیا  دننام  دوش  یم  هتخانـش  اهنآ  اب  شتاذ  هک  دراد 

.دراد ار  تافص  نیا  فالخ  ای  تسابیز  تماق و 

ناکما ییاناوت  ییاناد و  دننام  یخرب  دنوش و  یمن  ادج  تاذ  زا  زگره  یمود  یلوا و  تفص  دننام  اهنآ  زا  یخرب  هچ  رگا  تافص  نیا 
.دشاب یم  يرگید  زا  ریغ  اهنآ  زا  کی  ره  نینچمه  تاذ و  زا  ریغ  یگمه  لاح  ره  رد  یلو  دنراد  ار  رییغت  ییادج و 

فرعم هک  یتفص  دراد و  تفص  هک  یتاذ  هکنیا  رب  تسا  لیلد  نیرتهب  رگیدمه ) اب  تافـص  تاحفـص و  اب  تاذ  تریاغم   ) بلطم نیا 
نینچمه تفرگ و  یم  ارف  زین  ار  تافـص  دوب  یهاـنتمان  دودـحمان و  تاذ  رگا  اریز  دنـشاب ، یم  یهاـنتم  دودـحم و  ود  ره  تسا  تاذ 

دش یم  یکی  همه  هجیتن  رد  دنتفرگ و  یم  ارف  ار  رگیدمه  زین  تافص 
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نیا همه  رگیدـمه و  نیع  همه  ییابیز  یتماق و  دـنلب  ییاـناد و  ییاـناوت و  نینچمه  دوب و  ییاـناوت  ناـمه  ضورفم  ناـسنا  تاذ  ـالثم 
.دوبن شیب  انعم  کی  یناعم 

اریز دومن ، تابثا  ناوت  یمن  تشذـگ ) هک  ییاـنعم  هب   ) تفـص لـج ، زع و  دـنوادخ  تاذ  يارب  هک  دوش  یم  نشور  هتـشذگ  ناـیب  زا 
تاـبثا تقیقح  رد  هک  هیزنت  نیمه  زا  یتـح   ) تـسا هزنم  يدـیدحت  ره  زا  شـسدقم  تاذ  دریگ و  یمن  تروـص  دـیدحت  یب  تـفص 

( تسا یتفص 

يدنوادخ تافص  يانعم 

اج ره  رد  هک  دنتـسه  یتبثم  تافـص  اهنیا  دـنا  هدـش  رهاظ  تافـص  تروص  رد  هک  میراد  غارـس  يدایز  تالامک  شنیرفآ  ناـهج  رد 
ناسنا دننام  هدنز  دوجوم  کی  هسیاقم  زا  هکنانچ  دنهد ، یم  نآ  هب  يرتشیب  يدوجو  شزرا  هدومن  رتلماک  ار  دوخ  دروم  دـنوش  رهاظ 

ار اهنآ  شدوخ  رگا  تسا و  هداد  هدـیرفآ و  ادـخ  ار  تـالامک  نیا  کـش  یب  .تسا  نشور  گنـس ، دـننام  حور  یب  دوجوم  کـی  اـب 
دراد ملع  شنیرفآ  يادخ  تفگ  دیاب  میلـس  لقع  تواضق  هب  ور  نیا  زا  درک و  یمن  ناش  لیمکت  دیـشخب و  یمن  نارگید  هب  تشادـن 
ماـظن زا  تاـیح  راـثآ  هجیتـن  رد  تردـق و  ملع و  راـثآ  تشذـگ  هکناـنچ  نیا  زا  هتـشاذگ  .دراد  ار  یعقاو  لاـمک  ره  دراد و  تردـق 

.تسادیپ شنیرفآ 

رد دـنوش  یم  تاـبثا  وا  يارب  تافـص  تروص  رد  هک  تـالامک  نیا  تسا  یهاـنتمان  دودـحمان و  يدـنوادخ  تاذ  هکنیا  هب  رظن  یلو 
تافـص دوخ  نایم  رد  نینچمه  تافـص و  تاذ و  نایم  هک  یتریاـغم  و  ( 4  ) دنـشاب یم  رگیدـکی  نیع  نینچمه  تاذ و  نیع  تقیقح 

.تسین نایم  رد  میسقت  لباق  ریغ  دحاو  کی  زج  تقیقح  بسح  هب  تسا و  موهفم  هلحرم  رد  اهنت  دوش  یم  هدید 

ای فیصوت  هطساو  هب  تادیدحت   ) اوران هابتشا  نیا  زا  يریگولج  يارب  مالسا 
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: هک دننک  داقتعا  هنوگ  نیا  دهد  یم  روتسد  و  ( 5  ) دراد یم  هگن  تابثا  یفن و  نایم  رد  ار  دوخ  ناوریپ  هدیقع  لامک ) لصا  یفن 

نیمه هب  مشچ و  اب  هن  دنیب  یم  شوگ ، اب  هن  دونـش  یم  نارگید ، تردق  دننام  هن  دراد  تردـق  نارگید ، ملع  دـننام  هن  دراد  ملع  ادـخ 
.بیترت

تافص يانعم  رد  رتشیب  حیضوت 

: دنمسق ود  رب  تافص 

« صقن تافص  لامک و  تافص  »

يارب رتـنوزف  يدوجو  راـثآ  رتـشیب و  يدوـجو  شزرا  بجوـم  هک  دنتـسه  یتاـبثا  یناـعم  دـش  هراـشا  رتـشیپ  هکناـنچ  لاـمک  تاـفص 
نشور تردق  ملع و  یب  هدرم و  رگید  دوجوم  کی  اب  اناوت  اناد و  هدنز و  دوجوم  کی  هسیاقم  اب  هکنانچ  دنشاب ، یم  دوخ  تافوصوم 

.نآ فالخ  رب  دنتسه  یتافص  صقن  تافص  و  تسا ،

عون کـی  نتـشادن  لاـمک و  نادـقف  زا  هدوب  یفنم  اـنعم  بسح  هب  هک  دـید  میهاوخ  میوش  قیقد  صقن ، تافـص  یناـعم  رد  هک  یتـقو 
، صقن تافـص  یفن  تشذگ ، هچنآ  ربانب  .اهنیا  ریاظن  یتسردنتان و  یتشز و  زجع و  لهج و  دننام  دـنک ، یم  تیاکح  يدوجو  شزرا 

.دهد یم  ییاناوت  يانعم  هک  یناوتان  یفن  ییاناد و  يانعم  هک  ینادان  یفن  دننام  دهد ، یم  لماک  تافص  يانعم 

، هدرک یفن  زین  ار  صقن  تفص  ره  دنک و  یم  تابثا  لاعتم  يادخ  يارب  امیقتسم  ار  یلامک  تفص  ره  میرک  نآرق  هک  تساجنیا  زا  و 
: دیامرف یم  هکنانچ  دیامن ، یم  تابثا  يو  يارب  ار  نآ  یفنم 

نیا تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  هک  يا  هتکن  .هللا  يزجعم  ریغ  مکنا  اوملعا  مون و  هنـس و ال  هذـخأت  یحلا و ال  وه  ریدـقلا و  میلعلا  وه  و 
رد هک  مه  یلاـمک  تفـص  ره  ( 6  ) يور نیا  زا  درادـن و  تیاـهن  دـح و  هنوگچیه  هک  قلطم  تسا  یتـیعقاو  لاـعتم  يادـخ  هک  تسا 

ار تیدودحم  يانعم  دوش ، یم  تابثا  شدروم 
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ره تسا و  هزنم  دـشاب  ثداح  هک  یلاح  تفـص  ره  زا  تسین و  نامز  ناکم و  هب  دودـحم  ینامـسج و  يداـم و  يو  .تشاد  دـهاوخن 
: دیامرف یم  هکنانچ  تسا ، هدش  هیلخت  هیرعت و  تیدودحم  يانعم  زا  دوش  یم  تابثا  يو  يارب  اتقیقح  هک  یتفص 

(7  ) ءیش هلثمک  سیل 

لعف تافص 

: هکنیا حیضوت  .لعف  تافص  تاذ و  تافص  هب  دنوش  یم  مسقنم  يرگید  ماسقنا  اب  تشذگ ) هچنآ  رب  هوالع   ) تافص

یم ام  دنتسه و  مئاق  اناوت  اناد و  هدنز و  ناسنا  صخـش  اب  هک  تردق  ملع و  تایح و  دننام  تسا  مئاق  فوصوم  دوخ  اب  یهاگ  تفص 
مئاق فوصوم  اب  اهنت  یهاگ  مینکن و  ضرف  رگید  زیچ  يو  زا  ریغ  هچ  رگا  مینک  ضرف  فصتم  اهنآ  اـب  ییاـه  نت  هب  ار  ناـسنا  میناوت 

ییوگنخـس و یگدنـسیون و  دـننام  تسا  يرگید  زیچ  قـقحت  دـنمزاین  دوـش ، فـصتم  تفـص  نآ  اـب  هکنیا  يارب  فوـصوم  تسین و 
یم وگنخـس  یتقو  دوش و  ضرف  الثم  ذغاک  ملق و  تاود و  هک  دشاب  هدنـسیون  دـناوت  یم  یتقو  ناسنا  اریز  اهنآ ، ریاظن  يراتـساوخ و 
نیا ققحت  رد  ناـسنا  ضرف  اـهنت  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  ینتـساوخ  هک  دوش  یم  راتـساوخ  یتـقو  دوش و  ضرف  يا  هدنونـش  هک  دوـش 

.تسین یفاک  تافص ،

مود مسق  اما  دنـشاب و  یم  لوا  مسق  زا  اهنت  دنتاذ ) نیع  تشذگ  هکنانچ   ) لاعتم يادخ  یقیقح  تافـص  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا 
شیادـیپ اب  هک  ار  یتفـص  تسوا ، زا  سپ  شیادـیپ  رد  وا و  هدـیرفآ  تسوا  ریغ  هچ  ره  تسا و  نایم  رد  ریغ  ياپ  اـهنآ  ققحت  رد  هک 

.تفرگ لاعتم  يادخ  تاذ  نیع  تاذ و  تفص  دوش  یمن  دروآ  یم  دوجو  هب  دوخ 

هدنز راگدرورپ ، راگدرک ، راگدیرفآ ، دننام  دوش  یم  تباث  شنیرفآ ، ققحت  زا  دعب  لاعتم  يادخ  يارب  هک  یتافص 
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.دنلعف تفص  دنتاذ و  رب  دیاز  هکلب  دنتسین  تاذ  نیع  اهنآ  ریاظن  هدنهد و  يزور  هدنناریم ، هدننک ،

زا سپ  هک  راگدـیرفآ  دـننام  تاذ ، زا  هن  دوش  هتفرگ  لعف  زا  تفـص  يانعم  لعف ، ققحت  زا  سپ  هک  تسا  نیا  لـعف » تفـص   » زا دارم 
تاذ اب  هن  تسا  مئاق  اه  هدـیرفآ  دوخ  اب  دوش و  یم  موهفم  ذوخأـم و  لاـعتم  يادـخ  ندوب  راگدـیرفآ  اـه  هدـیرفآ  زا  شنیرفآ  ققحت 

.دنک رییغت  یلاح  هب  یلاح  زا  تفص  شیادیپ  اب  تاذ  ات  لاعتم  يادخ  سدقم 

یظفل فشک  ینعی  مالک » ، » نتـساوخ يانعم  هب  هدارا   ) دوش یم  هدـیمهف  اهنآ  ظفل  زا  هک  ییانعم  هب  ار  مالک  هدارا و  تفـص  ود  هعیش 
.دنرامش یم  تاذ  تفصو  هتفرگ  ملع  يانعم  هب  ار  اهنآ  تنس  لها  مظعم  و  ( 8  ) دنناد یم  لعف  تفص  انعم ) زا 

ردق اضق و 

نیا ياه  هدـیدپ  زا  کی  ره  نوناق ، نیا  ياضتقم  هب  .تسا  يراج  امرفمکح و  ریذـپان ، انثتـسا  وحن  هب  یتسه  ناـهج  رد  تیلع  نوناـق 
یم هدـیمان  همات  تلع  هک   ) اهنآ همه  ققحت  ضرف  اـب  هک  دراد  یگتـسب  ققحت ) طیارـش  بابـسا و   ) یللع هب  دوخ  شیادـیپ  رد  ناـهج 

هدیدپ شیادـیپ  اهنآ  زا  یخرب  ای  اهنآ  همه  نادـقف  ضرف  اب  تسا و  يربج )  ) يرورـض ضورفم ) لولعم   ) هدـیدپ نآ  شیادـیپ  دوش )
: دوش یم  نشور  ام  يارب  لیذ  بلطم  ود  هیرظن ، نیا  يواکجنک  یسررب و  اب  .تسا  لاحم  هدربمان 

تبـسن همات  تلع  هب  نآ  تبـسن  میجنـسب ، شا  همات  تلع  يازجا  اب  نینچمه  هماـت و  تلع  عومجم  اـب  ار  لولعم )  ) هدـیدپ کـی  رگا   1
اریز تسا ، ناکما  تبـسن  دوش ) یم  هدیمان  هصقان  تلع  هک   ) همات تلع  يازجا  زا  کی  ره  هب  شتبـسن  دوب و  دـهاوخ  ربج )  ) ترورض

دوجو ترورض  هن  دهد ، یم  ار  دوجو  ناکما  اهنت  لولعم  هب  تبسن  تلع  ءزج 
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.ار

رسارس رد  ترورض  دراد ، دوخ  همات  تلع  هب  يرورض  یگتـسب  دوخ  شیادیپ  رد  نآ  يازجا  زا  هدیدپ  ره  هک  یتسه  ناهج  نیاربانب ،
نآ يازجا  رد  ناکما  تفـص  لاح  نیا  اب  تسا ، هدـش  میظنت  یعطق  يرورـض و  ثداوح  هلـسلس  کـی  زا  نآ  هرکیپ  اـمرفمکح و  نآ 

.دشاب یم  ظوفحم  دنراد ) طابترا  تبسن و  دوخ  همات  تلع  ریغ  هب  هک  اه  هدیدپ  )

یتسه ناهج  هدـنهد  یتسه  زا  ترورـض  نیمه  اریز  هدـیمان ، یهلا » ياضق   » مان هب  ار  ترورـض  مکح  نیا  دوخ  میلعت  رد  میرک  نآرق 
یمن رب  ضیعبت  انثتسا و  هک  دشاب  یم  هنالداع  تسین و  فلخت  لباق  هک  یمتح  تسا  ییاضق  مکح و  يور  نیا  زا  هتفرگ و  همـشچرس 

.دراد

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ 

(9  ) رمالا قلخلا و  هل  الا 

: دیامرف یم  و 

(10  ) نوکیف نک  هل  لوقی  امناف  ارما  یضق  اذا 

: دیامرف یم  و 

(11  ) همکحل بقعم  مکحی ال  هللا  و 

هزادنا عومجم  قباطم  قفاوم و  لولعم  شیادیپ  دهد و  یم  لولعم  هب  تبسن  دوخ  بسانم  ییوگلا  هزادنا و  تلع ، يازجا  زا  کی  ره   2
یمن داجیا  ار  قلطم  سفنت  دروآ  یم  دوجو  هب  ناسنا  يارب  ار  سفنت  هک  یللع  الثم  دـنک  یم  نیعم  شیارب  همات  تلع  هک  تسا  ییاـه 

هطوحم هب  سفنت  يارجم  زا  نیعم  لکـش  نیعم و  ناکم  نیعم و  نامز  رد  ار  ینیب  ناـهد و  رواـجم  ياوه  زا  ینیعم  هزادـنا  هکلب  دـنک 
ققحم ار  طرـش  دـیق و  یب  راصبا  تساهنآ ) ءزج  زین  ناسنا  و   ) دروآ یم  دوجو  هب  ناـسنا  يارب  ار  راـصبا  هک  یللع  دتـسرف و  یم  هیر 

همه رد  تقیقح  نیا  دـنک  یم  داجیا  هدـش  هتفرگ  هزادـنا  يو  يارب  تهج  ره  زا  نآ  لئاسو  هطـساو  هب  هک  يراصبا  هکلب  دزاـس  یمن 
.تسا يراج  فلخت  نودب  دتفا  یم  قافتا  نآ  رد  هک  یثداوح  ناهج و  ياه  هدیدپ 

میلعت رد  میرک  نآرق 
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: دیامرف یم  هکنانچ  تسا ، هداد  تبسن  دشاب  یم  شنیرفآ  همشچرس  هک  لاعتم  يادخ  هب  هدیمان و  ردق »  » ار تقیقح  نیا  دوخ 

(. 12  ) ردقب هانقلخ  ءیش  لک  انا 

: دیامرف یم  و 

(14 ( ) 13  ) مولعم ردقب  الا  هلزنن  ام  هنئازخ و  اندنع  الا  ءیش  نم  نا  و 

بانتجا لباق  ریغ  دوجولا و  يرورـض  دریگ  یم  ياج  شنیرفآ  ماظن  رد  هک  يا  هثداح  هدـیدپ و  ره  یهلا  ياضق  بجوم  هب  هکنانچ  و 
هدـش نیعم  شیارب  ادـخ  بناج  زا  هک  يا  هزادـنا  زا  دـیآ  یم  دوجو  هب  هک  يا  هثداـح  هدـیدپ و  ره  ردـق »  » بجوم هب  نینچمه  تسا 

.دومن دهاوخن  يدعت  فلخت و  نیرتمک  زگره 

رایتخا ناسنا و 

یگتـسب ناهج  ياه  هدـیدپ  ریاس  دـننام  نآ  شیادـیپ  تسا و  شنیرفآ  ناهج  ياه  هدـیدپ  زا  یکی  دـهد  یم  ماـجنا  ناـسنا  هک  یلعف 
رد ار  رگید  يازجا  دراد ، ناهج  رگید  يازجا  اب  يدوجو  طاـبترا  شنیرفآ و  ناـهج  ءزج  ناـسنا  هکنیا  هب  رظن  دراد و  تلع  هب  لـماک 

ناهد و اپ و  تسد و  لیاسو  هکنانچ  لعف  نیا  ماجنا  يارب  دروخ ، یم  ناسنا  هک  یناـن  همقل  ـالثم  تسناد ، ناوت  یمن  رثا  یب  يو  لـعف 
يارب یناکم  ینامز و  رگید  طیارـش  نتـشادن و  عنام  ندوب و  سرتسد  رد  جراخ و  رد  ناـن  دوجو  تسا ، مزـال  هدارا  تردـق و  ملع و 

يرورض لعف  ققحت  همات ) تلع  ققحت   ) اهنآ همه  ققحت  اب  تسا و  رودقم  ریغ  لعف  اهنآ  زا  یکی  ندوبن  اب  هک  تسا  مزال  لمع  ماجنا 
.تسا

زا یکی  هک  ناسنا  لعف  تبـسن  هک  درادن  نیا  اب  تافانم  همات  تلع  يازجا  عومجم  هب  تبـسن  لعف  ندوب  يرورـض  تشذـگ  هکنانچ  و 
.دشاب ناکما  تبسن  تسا  همات  تلع  يازجا 

تبسن ندوب  يرورض  بجوم  تلع  يازجا  عومجم  هب  لعف  تبسن  ندوب  يرورض  دراد و  ار  لعف  رایتخا  ینعی  ناکما  ناسنا 
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.دشاب یمن  تسا  ناسنا  هک  نآ  يازجا  زا  یخرب  هب  لعف 

ندروخ و لاثما  نایم  دوخ  يدادادخ  داهن  اب  مدرم  مینیب  یم  ام  اریز  دـنک ، یم  دـییأت  ار  رظن  نیا  زین  ناسنا  شیالآ  یب  هداس و  كرد 
اب هک  ار  لوا  مـسق  دـنراذگ و  یم  قرف  تماـق ، يدـنلب  یکچوـک ، یگرزب و  ضرم و  تحـص و  ناـیم  ندـمآ و  نـتفر و  ندیـشون و 
رب دنهد  یم  رارق  شهوکن  شیاتس و  یهن و  رما و  دروم  دنناد و  یم  صخـش  رایتخا  رد  دراد  میقتـسم  طابترا  ناسنا  هدارا  تساوخ و 

.تسین ناسنا  هجوتم  یفیلکت  اهنآ  رد  هک  مود  مسق  فالخ 

قلعتم ناسنا  لاعفا  هک  يور  نیا  زا  یهورگ  دوب ، روهـشم  بهذـم  ود  ناسنا ، لاعفا  صوصخ  رد  تنـس  لـها  ناـیم  مالـسا  ردـص  رد 
دـندید و یمن  ناسنا  هدارا  راـیتخا و  يارب  شزرا  و  دنتـسناد ! یم  روبجم  دوخ  لاـعفا  رد  ار  ناـسنا  تسادـخ ، فلخت  لـباق  ریغ  هدارا 

.دندرمش یم  جراخ  ردق »  » مکح زا  هدیدن  ییادخ  هدارا  قلعتم  رگید  دنتسناد و  یم  لقتسم  دوخ  لعف  رد  ار  ناسنا  یهورگ 

هکلب تسین ، لقتـسم  یلو  تسا  راتخم  دوخ  لعف  رد  ناـسنا  دراد ، تقباـطم  نآرق  میلعت  رهاـظ  اـب  هک  تیب  لـها  میلعت  بسح  هب  یلو 
یکی هک  همات  تلع  يازجا  عومجم  هار  زا  لاعتم  يادخ  ام : قباس  ریبعت  بسح  هب  تسا و  هتساوخ  ار  لعف  رایتخا ، هار  زا  لاعتم  يادخ 

يرورض لعف  ییادخ  تساوخ  هنوگ  نیا  هجیتن  رد  تسا و  هداد  ترورـض  هتـساوخ و  ار  لعف  دشاب ، یم  ناسنا  رایتخا  هدارا و  اهنآ  زا 
ناسنا هک  ءازجا  زا  یکی  هب  تبـسن  يرورـض و  دوخ ، تلع  يازجا  عومجم  هب  تبـسن  لعف  ینعی  دشاب ، یم  راتخم  نآ  رد  زین  ناسنا  و 

.تسا نکمم  يرایتخا و  دشاب ،

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مشش  ماما 

تسا ربج  هن  »
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(. 15 « ) رما ود  نایم  تسا  يرما  هکلب  ضیوفت  هن  و 

اهتشون یپ 

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  ناهرب  نیا  هب  ادخ  باتک  رد   1

ضرالا تاومسلا و  رطاف  کش  هللا  یف  مهلسر أ  تلاق 

: ینعی

رادـیاپ ار  نیمز  اهنامـسآ و  هتفاکـش و  ار  مدـع  هدروآ ، دوجو  هب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  ییادـخ  درک  کش  ادـخ  رد  دوش  یم  ایآ  »
«. تسا هتخاس 

هیآ 10) میهاربا ، هروس  )

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ   2

لزنا ام  راهنلا و  لیللا و  فالتخا  نونقوی و  موقل  تایآ  هباد  نم  ثبی  ام  مکقلخ و  یف  نینمؤملل و  تایال  ضرـالا  تاومـسلا و  یف  نا 
يأبف قحلاب  کیلع  اهولتن  هللا  تایآ  کلت  نولقعی  موقل  تایآ  حایرلا  فیرصت  اهتوم و  دعب  ضرالا  هب  ایحأف  قزر  نم  ءامـسلا  نم  هللا 

نونمؤی هتایآ  هللا و  دعب  ثیدح 

هیآ 3 6) هیثاج ، هروس  )

یکی ادـخ  ییوگ  یم  اـیآ  نینمؤملاریما  اـب  تفگ  دـش و  کـیدزن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤـملاریما  هب  لـمج  گـنج  رد  یبرع  درم   3
؟ تسا

: دنتفگ هدرک  هلمح  برع  درم  هب  يوس  ره  زا  مدرم 

؟ دراد رطاخ ) شیوشت   ) بلق مسقت  هزادنا  هچ  ات  نینمؤملاریما  هک  ینیب  یمن  ایآ 

: دومرف نینمؤملاریما 

« میهاوخ یم  تعامج  نیا  زا  ام  هک  تسا  نامه  دهاوخ  یم  یبرع  درم  نیا  هچنآ  اریز  دیراذگب ، دوخ  لاح  هب  ار  وا  »

: دومرف برع  درم  هب  سپ 

نآ اما  تسا ، تسرد  انعم  ود  تسین و  تسرد  انعم  راهچ  نآ  زا  يانعم  ود  تسا ، مسق  راهچ  تسا ، یکی  ادخ  دوش  یم  هتفگ  هکنیا  »
تـسرد اـنعم  نیا  دریگ ، رظن  رد  ار  هرامـش  ددـع و  تسا و  یکی  ادـخ  دـیوگ  یـسک  هک  تسا  نیا  یکی  تسین  تسرد  هک  اـنعم  ود 
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: دنتفگ هک  یناسک  ینیب  یمن  ایآ  دوش  یمن  ددع  لخاد  درادن  مود  هکنآ  اریز  تسین ،

دندش رفاک  هثالث ) ثلاث  اراصن  لوق  هب  هراشا   ) تسا ات  هس  موس  ادخ ،

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 982 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگب یسک  هک  تسا  نیا  یکی  و 

اریز تسین ، تسرد  ادـخ  رد  زین  اـنعم  نیا  عون ) نیا  زا  تسا  دـحاو  اـی   ) سنج نیا  زا  تسا  یعون  ینعی  تسا ، مدرم  زا  یکی  ینـالف 
.تسا هزنم  هیبش  زا  ادخ  تسا و  هیبشت 

هیبش ءایـشا  نایم  رد  هک  انعم  نیا  هب  تسا  یکی  ادـخ  دـیوگب  یـسک  هک  تسا  نیا  یکی  تسا  تسرد  ادـخ  رد  هک  انعم  ود  نآ  اـما  و 
: دیوگب یسک  هکنیا  یکی  تسا و  نینچ  ادخ  درادن ،

« تسا نینچ  ادخ  مهو ) رد  هن  لقع و  رد  هن  جراخ و  رد  هن  دراد  یمن  رب  ماسقنا  ترثک و  هنوگچیه  ینعی  دحا   ) تسا یکی  ادخ 

ص 207) ج 3 ، راحب ، )

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  زاب  و 

« تسوا نتسناد  هناگی  نامه  ادخ  نتخانش  »

ص 186) ج 2 ، راحب ، )

ان يارب  مود  اریز  تسا ، یفاک  يو  تینادـحو  تابثا  رد  دودـحم  ریغ  یهانتمان و  تسا  يدوجو  هک  یلاعت  يادـخ  دوجو  تابثا  ینعی 
.درادن روصت  یهانتم 

: دیامرف یم  مشش  ماما   4

رصب دوبن و  یعومسم  هک  یلاح  رد  تسوا  دوخ  وا  عمـس  دوبن و  یمولعم  هک  یلاح  رد  تسوا  دوخ  وا  ملع  دراد و  تباث  یتسه  ادخ  »
« دوبن يرودقم  هک  یلاح  رد  دوب  وا  دوخ  وا  تردق  دوبن و  يرصبم  هک  یلاح  رد  دوب  وا  دوخ  وا 

ص 125) ج 2 ، راحب ، )

تسا نوریب  هرامش  زا  لئاسم  نیا  رد  تیب  لها  رابخا  و 

ج 2) راحب ، نویع و  دیحوت  هغالبلا ، جهن  .ر ك : )

: دنیامرف یم  مالسلا  مهیلع  متشه  مشش و  مجنپ ، ماما   5

نآ رد  گرم  هک  تسا  یتاـیح  تسین و  نآ  رد  لـهج  هک  تسا  یملع  تسین و  طوـلخم  تملظ  اـب  هک  تـسا  يروـن  یلاـعت  يادـخ  »
« تسین

ص 129) ج 2 ، راحب ، )
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  متشه  ماما 

: دنراد بهذم  هس  تافص ، رد  مدرم  »

ار تافص  یهورگ 
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اب تسا  تافـص  تابثا  نآ  موس و  بهذم  قح  هار  دننک و  یم  یفن  ار  تافـص  یهورگ  نارگید و  هب  هیبشت  اب  دننک  یم  تابثا  ادخ  هب 
« نارگید هب  هیبشت  یفن 

ص 94) ج 2 ، راحب ، )

: دیامرف یم  مشش  ماما   6

تکرح ناکم و  نامز و  هدننیرفآ  وا  هکلب  دوش  یمن  فصتم  نوکس  لاقتنا و  تکرح و  ناکم و  نامز و  اب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  »
« تسا نوکس  و 

ص 96) ج 2 ، راحب ، )

.هیآ 11 يروش ، هروس   7

: دیامرف یم  مشش  ماما   8

: متفگ دیوگ  يوار  دوبن .» يرودقم  هک  یلاح  رد  دوب  رداق »  » دوبن و یمولعم  هک  یلاح  رد  دوب  ملاع »  » دوخ تاذ  رد  هتسویپ  ادخ  »

؟ دوب ملکتم »  » و

: دومرف

« درک داجیا  ثادحا و  ار  مالک  نآ  زا  سپ  دوبن  ملکتم »  » دوب و ادخ  تسا ، ثداح  مالک ، »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  و  ص 147 ) ج 2 ، راحب ، )

مه يورت و  ام  دننام  ادخ  اریز  سب ، تسوا و  داجیا  ثادحا و  ادخ  زا  دوش و  یم  ادیپ  لعف  نآ  زا  سپ  تسا و  ریمض  مدرم  زا  هدارا  »
« درادن رکفت  و  دصق ) )

ص 144) ج 2 ، یناپمک ، پاچ  راحب ، )

.هیآ 54 فارعا ، هروس   9

.هیآ 117 هرقب ، هروس   10

.هیآ 41 دعر ، هروس   11

.هیآ 49 رمق ، هروس   12
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مشش  ماما  هیآ 21 . رجح ، هروس  13 و 14 

( ارجا  ) اضما درک ، ءاضق  یتقو  دنک و  یم  ءاضق  درک ، ریدقت  هک  یتقو  دنک و  یم  ردقم  درک ، هدارا  ار  يزیچ  هک  یتقو  یلاعت  يادخ  »
« دنک یم 

ص 34) ج 3 ، یناپمک ، پاچ  راحب ، )

مالـسلا هیلع  مشـش  مجنپ و  ماما  مالـسلا و  هیلع  متـشه  ماما  زا  یماش  دیزی  زا  مالـسلا  هیلع  مشـش  ماما  زا  و  ص 5 ) ج 3 ، راـحب ،  ) 15
: دندومرف

زا سپ  دنک و  رابجا  هانگ  هب  ار  نانآ  هک  تسا  نآ  زا  رتنابرهم  دوخ  شنیرفآ  هب  ادخ  »

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 986 

http://www.ghaemiyeh.com


« دوشن دهاوخب و  ار  يرما  هک  تسا  نآ  زا  رتزیزع  ادخ  دنک و  باذع  نآ 

ص 6) ج 3 ، راحب ، )

: دیامرف یم  مشش  ماما  زاب  و 

دیآ دوجو  هب  يرما  وا  کلم  رد  هک  تسا  نآ  زا  زعا  دنک و  فیلکت  دنرادن  تردق  هک  يزیچ  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  مرکا  ادخ  »
« دهاوخ یمن  يو  هک 

.تسا ضیوفت  ربج و  بهذم  ود  هب  هراشا  ص 15 ) ج 3 ، راحب ، )

یمومع تیاده  فده  يوس  هب  یسانش  ربمغیپ   2

هظحل ره  دتفا و  یم  لوحت  هارهاش  هب  هدرک  ومن  دشر و  هب  عورش  دریگ ، یم  رارق  یبسانم  طیارش  اب  كاخ  مکش  رد  هک  یمدنگ  هناد 
ياه هشوخ  ياراد  لماک ، يا  هتوب  کی  ات  دـیامیپ  یم  ار  یهار  یـصخشم  بیترت  مظن و  اب  هتفرگ  دوخ  هب  يا  هزات  تلاـح  تروص و 
هویم هتسه  رگا  و  دناسر ، یم  ماجنا  رس  هب  هدرک  زاغآ  ار  هتشذگ  ریسم  زاب  دتفا  نیمز  هب  نآ  ياه  هناد  زا  یکی  رگا  دوش و  یم  مدنگ 

هرخألاب هدومیپ  ار  یـصخشم  مظنم و  هار  دـهد و  یم  يزبس  هناوج  هتفاکـش  ار  تسوپ  هدومن ، تکرح  زاغآ  نیمز  دـهم  رد  تسا  يا 
.دوش یم  رادراب  زبس و  رس  دنمورب و  یتخرد 

يا هفطن  ناویح  نامه  هژیو  هک  ار  یـصخشم  هار  هدومن  لـماکت  هب  عورـش  رداـم ، محر  رد  اـی  مخت  ناـیم  رد  تسا  یناویح  هفطن  رگا 
.دوش یم  ناویح  نامه  زا  لماک  يدرف  هدومن ، ریس  تسا ،

تسا و عون  نامه  تشونرـس  رد  رارقرب و  دندوهـشم  ناهج  نیا  رد  هک  شنیرفآ  عاونا  زا  کی  ره  رد  مظنم  ریـس  صخـشم و  هار  نیا 
، هتشگ رادراب  دوخ  رن  زا  هک  هدام  یناویح  زگره  دسر و  یمن  لیف  ای  زب  ای  دنفسوگ  هب  هدومن  عورش  هناد  زا  هک  مدنگ  زبس  هتوب  زگره 

رد یصقن  رگا  یتح  دیاز  یمن  رانچ  تخرد  ای  مدنگ  هشوخ 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 987 

http://www.ghaemiyeh.com


دیدرت ام  دـیآ ، دوجو  هب  هشوخ  یب  یمدـنگ  هتوب  ای  مشچ  یب  يدنفـسوگ  الثم  دوش  ادـیپ  يدازون  یعیبط  لمع  رد  اـی  اـضعا  بیکرت 
.دشاب یم  دنتسم  فلاخم  ببس  تفآ و  کی  هب  هک  مینک  یمن 

، صاـخ یماـظن  هب  دوخ  لـماکت  لوحت و  رد  شنیرفآ  عاونا  زا  عون  ره  صاـصتخا  ءایـشا و  نوکت  لوـحت و  رد  موادـم  بیترت  مظن و 
: تفرگ هجیتن  ناوت  یم  رگید  هلئسم  ود  نشور  هیرظن  نیا  زا  .دشاب  یم  راکنا  لباق  ریغ  يواکجنک و  عبتتم  يارب 

دننام تسا  رارقرب  یطابترا  لاصتا و  کی  دـیامیپ  یم  نآ  ماجنا  ات  شیادـیپ  زاغآ  زا  شنیرفآ  عاونا  زا  یعون  هک  لـحارم  ناـیم  رد   1
.دوش یم  بذج  ور  شیپ  زا  عفد و  رس  تشپ  زا  دوخ  نوکت  لوحت و  لحارم  زا  کی  ره  رد  هدربمان  عون  هکنیا 

یعون هدـیدپ  نامه  ینیوکت  هجوت  دروم  بولطم و  شیادـیپ  زاغآ  زا  عون  ره  ریـس  هلحرم  نیرخآ  هدربمان  طابترا  لاـصتا و  هب  رظن   2
تسا و ییودرگ  دـنمورب  تخرد  کـی  هجوتم  تقو  ناـمه  زا  دـهد  یم  زبـس  هناوج  كاـخ  ریز  رد  هک  ییودرگ  زغم  هکناـنچ  تسا 

.دشاب یم  راپسهر  یلماک  ناویح  يوس  هب  نوکت  زاغآ  زا  محر ، رد  ای  مخت  رد  نینج 

زا عون  ره  هک  ار  ششک  يراپسهر و  نیا  دهد ) یم  تبسن  ادخ  هب  ار  ءایشا  شرورپ  شنیرفآ و  قلطم  هک   ) دوخ میلعت  رد  میرک  نآرق 
: دیامرف یم  هکنانچ  دهد ، یم  تبسن  ییادخ  يربهر  یهلا و  تیاده  هب  دراد  دوخ  لامک  هار  رد  شنیرفآ  عاونا 

(. 1  ) يده مث  هقلخ  ءیش  لک  یطعا  يذلا 

: دیامرف یم  و 

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  هدربمان  ياه  هجیتن  هب  و  ( 2  ) يدهف ردق  يذلا  يوسف و  قلخ  يذلا 

(3  ) اهیلوم وه  ههجو  لکل  و 

: دیامرف یم  و 

ام نیبع  امهنیب ال  ام  ضرالا و  تاومسلا و  انقلخ  ام  و 
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(4  ) نوملعی مهرثکا ال  نکل  قحلاب و  الا  امه  انقلخ 

یصوصخ تیاده 

يو رد  دنک  یم  تموکح  شنیرفآ  عاونا  همه  رد  هک  ینیوکت  تیاده  نیمه  تسین و  انثتـسم  تایلک  نیا  زا  ناسنا  عون  تسا  یهیدـب 
، دـبای یم  تیادـه  دوش و  یم  راپـسهر  دوخ  لامک  يوس  هب  دوخ  صاصتخا  هیامرـس  اب  عون  ره  هکنانچ  درک و  دـهاوخ  تموکح  زین 
رد یناویح  یتاـبن و  رگید  عاونا  اـب  هکنیا  نیع  رد  ناـسنا  .دـبای  تیادـه  دوخ  یعقاو  لاـمک  يوس  هب  ینیوـکت  تیادـه  اـب  زین  ناـسنا 
هک تسا  درخ »  » .تسا درخ »  » نآ دهد و  یم  شزیمت  نارگید  زا  هک  دراد  یصاصتخا  هصیصخ  تسا ، کیرش  صیاصخ  زا  يرایـسب 
یم جوا  اهنامسآ  نارکیب  ياضف  رد  .دیامن  یم  هدافتسا  دوخ  عفن  هب  نکمم  يا  هلیسو  ره  زا  هتخادرپ و  رکفت  هب  نآ  هطـساو  هب  ناسنا 
یتح دیامن و  یم  مادختسا  رامثتسا و  ناویح  تابن و  دامج و  عاونا  زا  نیمز  حطس  رد  دنک و  یم  يروانـش  اهایرد  قامعا  رد  دریگ و 

.دریگ یم  دوس  دناوت  یم  هک  ییاج  ات  دوخ  ناعونمه  زا 

نامزاس شیدوجو  نامزاس  هکنیا  هب  رظن  یلو  دـنیب  یم  دوخ  قلطم  يدازآ  رد  ار  دوخ  لاـمک  تداعـس و  یلوا  عبط  بسح  هب  ناـسنا 
اب نواعت  عامتجا و  تروص  رد  درادـن و  ار  اهنآ  عفر  ییاناوت  ییاـه  نت  هب  زگره  هک  دراد  رامـش  یب  ياهیدـنمزاین  تسا و  یعاـمتجا 
هار نیا  رد  ار  دوخ  يدازآ  زا  يرادقم  تسا  ریزگان  دـنراد ، ار  یتسود  يدازآ  یهاوخدوخ  هزیرغ  نامه  زین  نانآ  هک  دوخ  ناعونمه 
دوخ جنر  زا  دریگ ، یم  هرهب  نارگید  جـنر  زا  هکنآ  لداعم  دـهدب و  يدوس  درب  یم  نارگید  زا  هک  يدوس  ربارب  رد  دـهدب ، تسد  زا 

.دریذپ یم  يراچان  يور  زا  ار  ینواعت » عامتجا   » ینعی دهدب ، هرهب 

، ناکدوک نادازون و  لاح  زا  تقیقح  نیا 
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نوناق و چیه  راب  ریز  زین  دـنوش و  یمن  لسوتم  هیرگ  روز و  زج  يزیچ  هب  دوخ  ياهتـساوخرد  زاغآ  رد  نادازون  تسا ، نشور  رایـسب 
دور و یمن  شیپ  ییوگروز  یـشکرس و  اب  اهنت  یگدنز  راک  هک  دنمهف  یم  رکف  لماکت  بسح  هب  اجیردت  یلو  دنور ، یمن  یتاررقم 

یعامتجا تاررقم  همه  هب  دراد  لماک  رکفت  هک  یعاـمتجا  درف  کـی  نس  رد  اـت  دـنوش  یم  کـیدزن  یعاـمتجا  درف  لاـح  هب  مک  مک 
تموکح عامتجا  رد  هک  درمـش  یم  مزال  ار  نوناق  دوجو  ینواعت » عامتجا   » نتفریذـپ لابند  هب  ناـسنا  دـندرگ ، یم  مار  دوخ ، طـیحم 

دارفا زا  کـی  ره  نآ  یلمع  ناـیرج  اـب  هک  ینوناـق  .دزاـس  صخـشم  ار  فـلتخم  ره  يازـس  نیعم و  ار  دارفا  زا  کـی  ره  هفیظو  هدرک 
.دنبایب دشاب  یم  يو  یعامتجا  شزرا  لداعم  هک  ار  یتخبکین  دنسرب و  دوخ  یعقاو  تداعس  هب  هعماج 

رد ار  نآ  هشیمه  تسا و  نآ  هتفیش  ناهاوخ و  هتسویپ  زورما  ات  شیادیپ  زور  زا  رشب  هک  تسا  یناگمه  یلمع  نوناق  نامه  نوناق  نیا 
تشونرس رد  تشادن و  ناکما  يزیچ  نینچ  رگا  تسا  یهیدب  دنک ، یم  شالت  نآ  ندروآ  رب  رد  هداد  رارق  دوخ  ياهوزرآ  هحول  رس 

(. 5  ) تفرگ یمن  رارق  رشب  یگشیمه  تساوخ  دوب ، هدشن  هتشون  تیرشب 

: دیامرف یم  هدومن  هراشا  يرشب  عامتجا  نیا  تقیقح  هب  لاعتم  يادخ 

(6  ) ایرخس اضعب  مهضعب  ذختیل  تاجرد  ضعب  قوف  مهضعب  انعفر  ایندلا و  هویحلا  یف  مهتشیعم  مهنیب  انمسق  نحن 

: دیامرف یم  ناسنا  یبلط  راصحنا  یهاوخ و  دوخ  يانعم  رد 

(7  ) اعونم ریخلا  هسم  اذا  اعوزج و  رشلا  هسم  اذا  اعوله  قلخ  ناسنالا  نا 

نوناق درخ و 

موزل يدادادخ  داهن  اب  هتسد  هتسد  اهنت و  مدرم  تسا و  نآ  يوزرآ  رد  هتـسویپ  رـشب  هک  ینوناق  دید  میهاوخ  مینک  تقد  تسرد  رگا 
ار یتاررقم  نانچ 
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یب تسا  يرـشب  ناهج  هک  تهج  نآ  زا  ار  تیرـشب  ناهج  هک  تسا  ینوناق  اـنامه  دـننک ، یم  كرد  دـنک ، نیمأـت  ار  ناشتداعـس  هک 
نوگانوگ ياه  هرود  رد  نونک  ات  تسا  یهیدـب  دزاس و  رارق  رب  ار  یمومع  لامک  ناشنایم  رد  هدـیناسر  یتخبکین  هب  انثتـسا  ضیعبت و 

هدـهع هب  نیوکت  بسح  هب  ینوناق  نینچ  رگا  تسا و  هدـشن  كرد  دـشاب ، درخ  لقع و  هتفای  میظنت  هک  ینوناـق  نینچ  رـشب ، یگدـنز 
لقعت زاهج  اب  هک  مدرم  دارفا  همه  هکلب  دش  یم  موهفم  كرد و  تیرـشب  يارب  زارد  ناراگزور  نیا  رد  هتبلا  دوب ، هدش  هتـشاذگ  درخ 

.دننک یم  كرد  دوخ  هعماج  رد  ار  نآ  موزل  هکنانچ  دندرک  یم  كرد  الیصفت  ار  نآ  دنشاب  یم  زهجم 

هب نیوکت  شنیرفآ و  هار  زا  رـشب  دیاب  دـنک و  نیمأت  ار  يرـشب  هعماج  تداعـس  دـیاب  هک  یکرتشم  لماک  نوناق  رتنـشور : ترابع  هب  و 
نایز دوس و  هکنانچ  درک  یم  كرد  ار  نآ  يدرخ  اب  ناسنا  ره  دوب ، هدش  هتشاذگ  درخ  هدهع  هب  انیوکت  رگا  دوش ، تیاده  نآ  يوس 

اب اـی  دوخ  هب  دوخ  هک  ینیناوق  تسین و  يربخ  نونک  اـت  ینوناـق  نینچ  زا  یلو  دـنک  یم  كرد  ار  دوخ  یگدـنز  تایرورـض  ریاـس  و 
ملـسم نانآ  ریغ  يارب  ملـسم  یعمج  يارب  هتفای ، نایرج  يرـشب  ياه  هعماج  رد  نونک  ات  هک  للم  ای  دارفا  اـی  اورناـمرف  درف  کـی  عضو 

درخ اب  همه  يواسم و  يرشب  نامتخاس  رد  هک  مدرم  همه  زگره  دنشاب و  یم  عالطا  یب  يا  هتسد  عالطا و  اب  نآ  زا  يا  هتـسد  تسا و 
.دنرادن باب  نیا  رد  یکرتشم  كرد  دنزهجم  يدادادخ 

دوش یم  هدیمان  یحو »  » هک يزومرم  روعش 

دنک و یمن  كرد  درخ  دنک  نیمأت  ار  يرشب  هعماج  تداعس  هک  ار  ینوناق  هک  دش  نشور  هتشذگ  نایب  اب 
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يرگید هدننک  كرد  هاگتـسد  ریزگان  تسا  يرورـض  یناسنا  عون  رد  یکرد  نینچ  دوجو  یمومع ، تیادـه  هیرظن  ياضتقم  هب  نوچ 
نیا دراذـگ و  ناگمه  سرتسد  رد  دـنامهفب و  نانآ  هب  ار  یگدـنز  یعقاو  فیاظو  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  دـیاب  یناسنا  عون  نایم  رد 
نیا تیناسنا  رد  ییورین  نینچ  شیادیپ  همزال  هتبلا  دوش ، یم  هدیمان  یحو » روعش  ، » دشاب یم  سح  لقع و  زا  ریغ  هک  كرد  روعش و 

، نآ يارب  ندش  ایهم  جاودزا و  تذل  كرد  یلو  هدش  هدـیرفآ  تیناسنا  رد  لسانت  يورین  هکنانچ  دوش  ادـیپ  دارفا  همه  رد  هک  تسین 
هکناـنچ زومرم  تسا  يروعـش  هدرکن ، روهظ  هک  يدارفا  رد  یحو  روعـش  دنـسرب و  غوـلب  نس  هب  هک  دوـش  یم  ادـیپ  يدارفا  رد  اـهنت 

.زومرم تسا  یکرد  ناسنا ، غلاب  ان  دارفا  يارب  جاودزا  تذل  كرد 

: دیامرف یم  هدرک  هراشا  صوصخ  نیا  رد  لقع  ییاسران  دوخ و  تعیرش  یحو  صوصخ  رد  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 

لـسرلا دـعب  هجح  هللا  یلع  سانلل  نوکی  الئل  نیرذـنم  نیرـشبم و  الـسر  هدـعب …  نم  نییبنلا  حون و  یلا  انیحوا  امک  کیلا  انیحوا  انا 
(. 8)

توبن تمصع  ناربمغیپ 

یحو و يوعد  هک  دـندوب  ینادرم  ادـخ  ناربمغیپ  دـنک  یم  دـییأت  تشذـگ  قباس  لـصف  رد  هک  ار  یحو  هیرظن  ادـخ  ناربمغیپ  روهظ 
مدرم هب  تسا ، ییادخ  شخبتداعس  نوناق  نامه  هک  ار  ادخ  نید  داوم  دندرک و  هماقا  عطاق  تجح  دوخ  يوعد  يارب  دندومن و  توبن 

زا شیب  دـندش  رهاظ  هک  نامز  ره  رد  دـندوب ، زهجم  توبن  یحو و  اب  هک  ناربمغیپ  نوچ  دنتـشاذگ و  مومع  سرتسد  رد  هدومن  غیلبت 
میمتت و هداد ، دوخ  ناربمغیپ  هب  هک  غیلبت  توعد و  تیرومأم  اب  ار  مدرم  هیقب  تیادـه  لاعتم  يادـخ  دـندوبن ، درف  دـنچ  اـی  درف  کـی 

لیمکت
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.دومرف

رد نآ و  يرادهگن  رد  ادخ و  بناج  زا  یحو  نتفرگ  رد  ینعی  دشاب ، فصتم  تمصع  تفـص  اب  دیاب  ادخ  ربمغیپ  هک  تساجنیا  زا  و 
ظفح و یحو و  یقلت  تشذگ  هکنانچ  اریز  دنکن ، دوخ ) نوناق  زا  فلخت   ) تیـصعم دشاب و  نوصم  ياطخ  زا  مدرم  هب  نآ  ندـیناسر 

.درادن انعم  نیوکت  رد  اطخ  دنشاب و  یم  ینیوکت  تیاده  نکر  هس  نآ  غیلبت 

قوثو و بلـس  بجوم  توعد و  دـض  هب  یلمع  تسا  یتوعد  دوخ ، غیلبت  توـعد و  يادؤـم  زا  فـلخت  تیـصعم و  هکنیا  زا  هتـشذگ 
هب دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  .دنک  یم  هابت  ار  توعد  فدـه  ضرغ و  هجیتن  رد  توعد و  یتسرد  یتسار و  زا  تسا  مدرم  نانیمطا 

: دیامرف یم  هدومن  هراشا  ناربمغیپ  تمصع 

(9  ) میقتسم طارص  یلا  مهانیده  مهانیبتجا و  و 

: دیامرف یم  زاب  و 

اوغلبا دـق  نا  ملعیل  ادـصر  هفلخ  نم  هیدـی و  نیب  نم  کلـسی  هناف  لوسر  نم  یـضترا  نم  ـالا  ادـحا  هبیغ  یلع  رهظی  ـالف  بیغلا  ملاـع 
(. 10  ) مهبر تالاسر 

ینامسآ نید  ناربمغیپ و 

شور ینعی  دوب ، نید »  » دـندیناسر مدرم  هب  ییادـخ  شرافـس  ماـغیپ و  ناونع  هب  هدروآ و  تسد  هب  یحو  هار  زا  ادـخ  ناربمغیپ  هچنآ 
(. 11  ) دنک یم  نیمأت  ار  ناسنا  یعقاو  تداعس  هک  یناسنا  فیاظو  یگدنز و 

عقاو یـساسا و  تاداقتعا  هتـشر  کی  يداقتعا  شخب  دـشاب ، یم  بکرم  یلمع  يداـقتعا و  شخب  ود  زا  یلک  روط  هب  ینامـسآ  نید 
اب هک  تسا  داعم » توبن و  دـیحوت ،  » یلک لصا  هس  اهنآ  دراذـگ و  اهنآ  يور  هب  ار  دوخ  یگدـنز  هیاپ  ناسنا  دـیاب  هک  تسا  اـه  ینیب 

.ددنبن تروص  نید  يوریپ  اهنآ  زا  یکی  لالتخا 

هاگشیپ هب  تبسن  ناسنا  هک  یفیاظو  رب  تسا  لمتشم  هک  تسا  یلمع  یقالخا و  فیاظو  هتشر  کی  یلمع  شخب  و 
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ناسنا يارب  ینامسآ  عیارش  رد  هک  یعرف  فیاظو  هک  تساجنیا  زا  دراد و  يرـشب  هعماج  ربارب  رد  ناسنا  هک  یفیاظو  ناهج و  يادخ 
: تسا مسق  ود  رب  زین  اهنآ  زا  کی  ره  لامعا و  قالخا و  تسا  هنوگ  ود  رب  هدش  میظنت 

اضر و میلست و  صالخا و  نامیا و  تفص  قلخ و  دننام  دراد  طابترا  يدنوادخ  هاگشیپ  هب  هک  تسا  یلامعا  قالخا و  یتمـسق ، فلا 
هب تبـسن  ار  ناسنا  یگدـنب  عوضخ و  دوش و  یم  هدـیمان  تادابع »  » هژیو هب  هتـسد  نیا  ینابرق و  هزور و  زامن و  لمع  دـننام  عوشخ و 

.دزاس یم  لجسم  ییادخ  هاگشیپ 

یهاوخریخ و یتسود و  رـشب  تافـص  قالخا و  دـننام  دراد  طابترا  هعماـج  هب  هک  تسا  يا  هتـسیاش  لاـمعا  قـالخا و  یتمـسق ، ب و 
.دوش یم  هدیمان  تالماعم »  » هژیو هب  مسق  نیا  اهنآ و  ریغ  دتس و  داد و  ترشاعم و  فیاظو  دننام  تواخس و  تلادع و 

رد لماکت  نیا  روهظ  دوش ، یم  رتلماک  ناـمز ، رورم  هب  يرـشب  هعماـج  تسا و  لاـمک  هجوتم  اجیردـت  یناـسنا  عون  رگید  فرط  زا  و 
یم دـییأت  دـیآ ) یم  تسد  هب  لقع  هار  زا  هکنانچ   ) ار یجیردـت  لـماکت  نیمه  زین  میرک  نآرق  تسا و  يرورـض  زین  ینامـسآ  عیارش 

: دیامرف یم  تسا ، رتلماک  قباس  تعیرش  زا  قحال  یتعیرش  ره  دوش  یم  هدافتسا  شتایآ  زا  هکنانچ  دنک 

دـهد و یم  ناشن  یملع  تایرظن  هکنانچ  هتبلا  و  ( 12  ) هیلع انمیهم  باتکلا و  نم  هیدـی  نیب  امل  اقدـصم  قحلاب  باتکلا  کیلا  انلزنا  و 
دوب و دهاوخن  یهانتمان  يو  عون  لماکت  اعبط  تسین و  يدبا  ناهج  نیا  رد  یناسنا  هعماج  یگدنز  دنک ، یم  حیرـصت  زین  میرک  نآرق 

عبتلاب دش  دهاوخ  فقوتم  يا  هلحرم  رد  ریزگان  لمعو  داقتعا  تاهج  زا  یناسنا  فیاظو  تایلک  يور ، نیا  زا 
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.دیدرگ دهاوخ  متخ  دیسر ، هلحرم  رخآ  هب  یلمع  تاررقم  هعسوت  داقتعا و  لامک  تهج  زا  هک  يزور  زین  تعیرش  توبن و 

نایدا نیرتلماک  نیرخآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نید  مالـسا ، هکنیا  نتخاس  نشور  يارب  میرک  نآرق  هک  تساجنیا  زا  و 
یفرعم فیاظو ، همه  هب  لمتشم  ار  مالسا  نید  ءایبنا و  متاخ  ار  مرکا  ربمغیپ  خسن و  لباق  ریغ  ینامسآ  باتک  ار  دوخ  تسا ، ینامسآ 

: دیامرف یم  هکنانچ  دنک ، یم 

(. 13  ) هفلخ نم  هیدی و ال  نیب  نم  لطابلا  هیتأی  زیزع ال  باتکل  هنا  و 

: دیامرف یم  و 

(. 14  ) نییبنلا متاخ  هللا و  لوسر  نکل  مکلاجر و  نم  دحا  ابا  دمحم  ناک  ام 

: دیامرف یم  و 

(. 15  ) ءیش لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلزن  و 

توبن یحو و  تجح  ناربمغیپ و 

لوصا اب  ار  نآ  هب  طوبرم  لئاسم  توبن و  یحو و  هلئسم  دنا ، هدرک  يواکجنک  توبن  یحو و  رد  هک  يزورما  نادنمشناد  زا  يرایـسب 
: دنیوگ یم  دنا  هدومن  هیجوت  یعامتجا  یناور 

ياه هعماج  حالـصا  رـشب و  يونعم  يدام و  تفرـشیپ  يارب  هک  دنا  هدوب  تسود  رـشب  تمه و  دنلب  داهن ، كاپ  ینادرم  ادخ  ناربمغیپ 
یمن لقع  قطنم  راـب  ریز  زور  نآ  مدرم  نوچ  دـنا و  هدرک  توعد  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  دـنا و  هدومن  میظنت  یتاررقم  نیناوق و  دـساف 

هک يرکف  سدقلا و  حور  ار  دوخ  كاپ  حور  دنا و  هداد  تبسن  الاب  ملاع  هب  ار  دوخ  راکفا  دوخ و  مدرم ، تعاطا  بلج  يارب  دنا  هتفر 
هب لمتـشم  هک  یتانایب  و  ینامـسآ ) تعیرـش   ) دوش یم  هتفرگ  هجیتن  نآ  زا  هک  ار  یفیاظو  و  توبن ) یحو و   ) دـنک یم  حـشرت  نآ  زا 

.دنا هدیمان  ینامسآ » باتک   » الثم تساهنآ 

دیدرت دنک ، هاگن  ناربمغیپ  تعیرش  هب  نینچمه  میرک و  نآرق  هب  هژیو  هب  ینامسآ و  بتک  هب  قیمع  رظن  فاصنا و  اب  هک  یسک 
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.دندوب افـص  قدص و  اپارـس  قح و  نادرم  هکلب  دندوبن  تسایـس  نادرم  ادخ  ناربمغیپ  تسین ، تسرد  هیرظن  نیا  هک  تشاد  دـهاوخن 
يزومرم روعش  دندوب  یعدم  هچنآ  دندرک و  یم  دنتفگ ، یم  ار  هچنآ  دنتفگ و  یم  تساک  مک و  یب  دندرک  یم  كرد  هک  ار  يزیچ 

مدرم هب  هتفرگ  ارف  ییادخ  هاگـشیپ  زا  ار  مدرم  یلمع  يداقتعا و  فیاظو  هار ، نآ  زا  دش و  یم  هفاضا  ناشیا  هب  یبیغ  ددـم  اب  هک  دوب 
.دندرک یم  غیلبت 

دروآ یم  ربـمغیپ  هک  یتعیرـش  هکنیا  درجم  تسا و  مزـال  لـیلد  تجح و  توبن ، يوعد  توبث  يارب  هک  دوـش  یم  نشور  اـجنیا  زا  و 
تحـص يوعد  رب  هوالع  دـنک  یم  يربمغیپ  يوعد  هک  یـسک  اریز  تسین ، یفاک  يربمغیپ  يوعد  قدـص  رد  دـشاب ، یم  لقع  قباطم 

هتفای توعد  تیرومأم  ادخ  بناج  زاو  دراد  توبن  یحو و  هطبار  الاب  ملاع  اب  هک  تسا  نیا  نآ  دراد و  يرگید  يوعد  دوخ ، تعیرش 
نهذ اب  مدرم  هتـسویپ  دهد ) یم  ربخ  میرک  نآرق  هکنانچ   ) هک دوب  يور  نیا  زا  دهاوخ و  یم  لیلد  دوخ  ياج  رد  يوعد  نیا  تسا و 

.دنا هتساوخ  یم  هزجعم  توبن  يوعد  قدص  تابثا  يارب  ادخ  ناربمغیپ  زا  دوخ  هداس 

دنناسنا يو  دننام  هک  مدرم  ریاس  رد  دنک  یم  يوعد  ادـخ  ربمغیپ  هک  توبن  یحو و  هک  تسا  نیا  تسرد  هداس و  قطنم  نیا  يانعم  و 
هدینش ار  ادخ  نخس  نآ  هلیـسو  هب  هک  هداد  دوخ  ربمغیپ  هب  تداع  قرخ  روط  هب  ادخ  هک  یبیغ  تسا  ییورین  راچان  دوش و  یمن  تفای 
دروآ دوجو  هب  يرگید  تداع  قراخ  هک  دهاوخب  دوخ  يادخ  زا  ربمغیپ  سپ  تسا ، تسار  رگا  دناسرب ، مدرم  هب  تیرومأم ، يور  زا 

.دننک رواب  ار  توبن ) یعدم   ) ربمغیپ توبن  قدص  نآ ، هلیسو  هب  مدرم  هک 

نشور هکنانچ 
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رد قبط  اـی  ادـتبا  دوخ  توبن  تاـبثا  يارب  هک  تسادـخ  ربمغیپ  رب  تسرد و  تسا  یقطنم  قبط  ناربـمغیپ  زا  هزجعم  تساوخ  رد  تسا 
مدرم تساوخ  رد  زا  سپ  ای  ادـتبا  ناربمغیپ  زا  يرایـسب  زا  هدرک  دـییأت  ار  قطنم  نیا  زین  میرک  نآرق  دروایب و  هزجعم  مدرم ، تساوخ 

.دیامرف یم  لقن  هزجعم 

دهد و یمن  هیکت  یهجوت  لباق  لیلد  هب  ناشنخـس  یلو  دـنا  هدومن  راکنا  ار  تداع ) قرخ   ) هزجعم ققحت  ناواکجنک  زا  يرایـسب  هتبلا 
دنتـسه و یمئاد  اهنآ  هک  میرادـن  یلیلد  هنوگچیه  هدیـسر  ام  تسد  هب  صحف  هبرجت و  اب  نونک  ات  ثداوح  يارب  هک  یبابـسا  لـلع و 
لاحم و هدش  هداد  تبسن  ادخ  ناربمغیپ  هب  هک  یتازجعم  دوش و  یمن  ققحتم  دوخ  يداع  بابـسا  للع و  ریغ  اب  زگره  يا  هثداح  چیه 

تـضایر لها  زا  تداع  قرخ  لصا  هک  یتروص  رد  دـشاب  یم  تداع  قرخ  هکلب  دنتـسین  هس ) ددـع  ندوب  جوز  دـننام   ) لقع فـالخ 
.تسا هدش  هدینش  هدید و  رایسب 

ادخ ناربمغیپ  هرامش 

ار ناشیا  زا  يا  هدع  هدومرف و  دییأت  ار  ناشیا  ترثک  زین  میرک  نآرق  دنا و  هدمآ  يرایسب  ناربمغیپ  خیرات ، هتـشذگ  رد  لقن  بسح  هب 
.تسا هدومنن  رکذ  ناشیا  رب  صخشم  هدع  یلو  هدرک  دای  ناشن  مان و  هب 

ناشیا ددع  تسا  مرکا  ربمغیپ  زا  يرافغ  رذ  یبا  زا  هک  فورعم  تیاور  رد  هکنیا  زج  هدماین  تسد  هب  ناشیا  هرامش  یعطق  لقن  هار  زا 
.تسا هدش  نییعت  رازه   124

تعیرش نابحاص  مزعلا و  اولوا  ناربمغیپ 

حون و ترضح  هک  ناشیا  زا  رفن  جنپ  هکلب  دنا  هدرواین  تعیرـش  ادخ  ناربمغیپ  همه  دوش  یم  هدافتـسا  میرک  نآرق  زا  هچنآ  بسح  هب 
رد نارگید  دنـشاب و  یم  تعیرـش  ناـبحاص  مزعلا و  اولوا  دنتـسه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و 

: دیامرف یم  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  .دنا  هدوب  مزعلا  اولوا  عبات  تعیرش 

(16  ) یسیع یسوم و  میهاربا و  هب  انیصو  ام  کیلا و  انیحوا  يذلا  احون و  هب  یصو  ام  نیدلا  نم  مکل  عرش 

: دیامرف یم  و 

(. 17  ) اظیلغ اقاثیم  مهنم  انذخا  میرم و  نب  یسیع  یسوم و  میهاربا و  حون و  نم  کنم و  مهقاثیم و  نییبنلا  نم  انذخا  اذا  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  توبن 

نامیا يو  هب  ناناملسم  تسا و  تعیرـش  باتک و  بحاص  هک  دشاب  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ادخ  ناربمغیپ  نیرخآ 
.دنا هدروآ 

ینب هداوناخ  نایم  رد  زاجح  زا  هکم  رهـش  رد  يرمق  يرجه و  خـیرات  عورـش  زا  شیپ  لاـس  هلآ 53  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح 
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.تفای دلوت  دش ، یم  هتخانش  یبرع  هداوناخ  نیرتیمارگ  هک  شیرق  زا  مشاه 

دج تلافک  رد  داد و  تسد  زا  ار  ردام  ردپ و  یکدوک ، لیاوا  نامه  رد  تشاد و  مان  هنمآ »  » شردام و  هللا » دـبع   » ترـضح نآ  ردـپ 
مایق وا  یتسرپرـس  هب  بلاط  وبا  شیومع  تفگ و  یگدنز  دوردب  زین  بلطملا  دـبع  يدوز  هب  تفرگ ، رارق  بلطملا  دـبع  دوخ  يردـپ 
لاـم هارمه  دوخ  يومع  اـب  غولب  زا  شیپ  انمـض  دـش و  گرزب  دوخ  يومع  هناـخ  رد  ترـضح  نآ  .دروآ  دوـخ  هناـخ  هب  ار  وا  هدرک 

.درک رفس  ماش  هب  هراجتلا 

لقع اب  دشر  غولب و  زا  سپ  یلو  دوب  هتفرگن  دای  نتشون  دوب و  هدناوخن  سرد  ترضح  نآ 
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دوخ لاوما  تسرپرـس  ار  وا  دوب  فورعم  تورث  هب  هک  شیرق  ناوناب  زا  یکی  تناما  لقع و  هجیتن  رد  دـش و  فورعم  تناما  بدا و  و 
یغوبن رثا  رد  دومن و  ماش  هب  هراجتلا  لام  اب  زین  رگید  يرفـس  ترـضح  نآ  .درک  راذـگاو  وا  هب  ار  دوخ  تراجت  رما  هرادا  داد و  رارق 

زین وا  دومن و  ترـضح  نآ  هب  جاودزا  داهنـشیپ  وناـب  نآ  هک  تشذـگن  يرید  دـیدرگ و  دـیاع  یناوارف  دوـس  داد ، ناـشن  دوـخ  زا  هک 
رد ییازس  هب  ترهش  دوب و  لاح  نامه  رد  یگلاس  لهچ  نس  ات  دش  عقاو  ترـضح  نآ  یگلاس  رد 25  هک  جاودزا  زا  سپ  تفریذپ و 
اب هتفر  تولخ  هب  یهاگ  و  دوب ) یتسرپ  تب  زاجح  برع  یلومعم  بهذـم  هکنیا  اب   ) دـیتسرپن تب  هکنیا  زج  درک  ادـیپ  تناما  لـقع و 

( هکم یکیدزن  رد  هماهت  ياههوک  رد  تسا  يراـغ  « ) ءارح راـغ   » رد هک  یگلاـس  لـهچ  نس  رد  اـت  تخادرپ ، یم  زاـین  زار و  هب  ادـخ 
يو رب  قلع ) هروس   ) ینآرق هروس  نیلوا  تفای و  غیلبت  تیرومأم  دش و  هدیزگرب  توبن  يارب  لاعتم  يادخ  بناج  زا  دوب  هدرک  تولخ 
هیلع یلع  هعقاو ، نایب  زا  سپ  دـید و  ار  بلاطیبا  نب  یلع  دوخ  يومع  رـسپ  هار  رد  تعجارم و  دوخ  هناخ  هب  زور  ناـمه  دـش و  لزاـن 

.تفریذپ ار  مالسا  زین  شرسمه  لزنم ، هب  دورو  زا  سپ  دروآ و  نامیا  يو  هب  مالسلا 

یکاندرد اسرف و  تقاـط  لـمعلا  سکع  اـب  درک  توعد  ار  مدرم  هورگ  هک  راـب  نیلوا  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
هک دش  رومأم  هرابود  ات  درک  یم  يرس  توعد  یتدم  نآ  زا  سپ  راچان  دش و  وربور 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 999 

http://www.ghaemiyeh.com


نامیا يو  هب  بلاطیبا  نب  یلع  زج  نانآ  زا  یسک  دادن و  يا  هجیتن  توعد  نیا  یلو  دنک ، توعد  ار  دوخ  کیدزن  رایسب  نادنواشیوخ 
دقتعم هعیـش  تسا  تسد  رد  بلاط  وبا  زا  يراعـشا  دانتـسا  هب  لقن و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  زا  هک  یکرادـم  قبط  یلو   ) درواین

مدرم زا  ار  دوخ  نامیا  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یماـح  هناـگی  نوچ  یلو  دوب  هدـیورگ  مالـسا  هب  يو  هک  تسا 
قبط ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  نآ  زا  سپ  دـنک ) ظـفح  شیرق  شیپ  ار  دوخ  يرهاـظ  تردـق  اـت  دومرف  یم  ناـمتک 

اهرازآ نیرتکاندرد  لمعلا و  سکع  نیرت  تخس  عورش  اب  دوب  مأوت  ینلع  توعد  عورش  تخادرپ  ینلع  توعد  هب  ییادخ  تیرومأم 
ات دـندوب  هدـش  ناملـسم  هزات  هک  ینامدرم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  تبـسن  هکم  لـها  هیحاـن  زا  اـه  هجنکـش  و 

ربمغیپ دندرک و  ترجاهم  هشبح  هب  هدومن  كرت  ار  دوخ  یگدنز  هناخ و  ناناملسم  زا  یهورگ  هک  دیسر  ییاج  هب  شیرق  يریگتخس 
يراصح  ) بلاط وبا  بعش  رد  لاس  هس  مشاه  ینب  زا  دوخ  نادنواشیوخ  بلاط و  وبا  دوخ  يومع  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
تردـق درک و  یمن  ترـشاعم  هلماعم و  نانآ  اب  یـسک  دـندش و  نصحتم  یگنت  یتخـس و  تیاهن  رد  هکم ) ياه  هرد  زا  یکی  رد  دوب 

.دنتشادن ندمآ  نوریب 

دنتشاد یم  اور  يو  قح  رد  ینکش  راک  ازهتـسا و  تناها و  ندیبوک و  ندز و  زا  هجنکـش  راشف و  هنوگ  ره  هکنیا  اب  هکم  ناتـسرپ  تب 
شیپ تفطالم  هار  زا  دننک  فرصنم  دوخ  توعد  زا  ار  وا  هکنیا  يارب  زین  یهاگ 
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زج دوب و  يواسم  نانآ  دیعو  هدـعو و  ترـضح  نآ  شیپ  یلو  دـنداد  یم  يو  هب  تنطلـس  تسایر و  فازگ و  ياهلام  هدـعو  هدـمآ 
فازگ و لام  هدعو  هدرک و  ترـضح  نآ  هب  هک  ییاه  هعجارم  زا  یکی  رد  .دیـشخب  یمن  يا  هجیتن  تمیزع  میمـصت  تمه و  دیدشت 

: دومرف نانآ  هب  لیثمت  ناونع  هب  ترضح  نآ  دنداد ، یم  تسایر 

يور دوخ  تیرومأم  ماجنا  هناگی و  يادـخ  يرادربنامرف  زا  دـیراذگب ، نم  پچ  فک  رد  ار  هام  تسار و  فک  رد  ار  دیـشروخ  رگا  »
«. تفات مهاوخن  رب 

يو یماح  هناگی  ومع و  بلاـط  وبا  نآ ، زا  دـعب  یمک  دـمآ ، نوریب  بلاـطیبا  بعـش  زا  ترـضح  نآ  هک  تثعب  مهد  لاـس  یلاوح  رد 
یهاگهانپ یناج و  نما  هنوگچیه  ترـضح  نآ  يارب  رگید  .تشذگ  رد  يو  يافو  اب  رـسمه  هناگی  نینچمه  تفگ و  یگدنز  دوردب 

رد هرـصاحم  هب  يوـس  ره  زا  ار  يا  هناـخ  هنابـش  هدرک  حرط  يو  نتـشک  يارب  يا  هناـمرحم  هشقن  هکم  ناتـسرپ  تـب  هرخـألاب  دوـبن و 
.دننک شا  هعطق  هعطق  باوخ  رتسب  رد  هتخیر  بش  رخآ  هک  دندروآ 

دوـخ باوـخ  رتـسب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هاـگنآ  درک ، شرومأـم  برثـی  ترجه  هب  هتخاـس  شعلطم  لاـعتم  يادـخ  یلو 
هدنهانپ يراغ  هب  هکم  یخسرف  دنچ  رد  تشذگب و  نانمشد  هورگ  نایم  زا  دمآ و  نوریب  هناخ  زا  ییادخ  يرادهگن  هب  هنابش  دیناباوخ 

هدمآ نوریب  راغ  زا  دنتشگزاب ، هکم  هب  دندوب ، هدش  دیمون  وا  يریگتسد  زا  هتـشگ و  يوس  ره  هب  نانمـشد  هک  زور  هس  زا  سپ  دوش و 
.تفرگ شیپ  رد  ار  برثی  هار 

ناج و دـنتفریذپ و  زاب  شوغآ  ار  شمدـقم  دـندوب ، هدرک  تعیب  هدروآ و  نامیا  ترـضح  هب  نآ  زا  شیپ  ناشناگرزب  هک  برثی  لـها 
رد ار  ناشدوخ  لام 
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.دنتشاذگ شرایتخا 

نآ فارطا  رهـش و  رد  هک  دوهی  فیاوط  اب  هداد  لیکـشت  یمالـسا  کچوک  هعماج  کی  برثی  رهـش  رد  راب  نیلوا  يارب  ترـضح  نآ 
هب برثی  رهـش  دومرف و  مایق  یمالـسا  توعد  رـشن  هب  تسب و  اـهنامیپ  یحاون  نآ  برع  دـنمورین  لـیابق  اـب  نینچمه  دـندوب و  نکاـس 

.دش فورعم  لوسرلا » هنیدم  »

دندوب راـتفرگ  شیرق  يرگدادـیب  لاـگنچ  رد  هکم  رد  هک  یناناملـسم  تفر و  یم  شیپ  یقرت  هعـسوت و  يوس  هب  زور  هب  زور  مالـسا 
هیلع هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوجو  عمـش  رود  هب  راو  هناورپ  دندومن و  ترجاهم  هنیدم  هب  هدرک ، اهر  ار  دوخ  یگدنز  هناخ و  اجیردت 

تعرس اب  مالسا  .دنتفای  ترهش  راصنا »  » هب ترضح  نآ  یبرثی  ناروای  هکنانچ  دندش ، هدیمان  نیرجاهم »  » دندمآ و درگ  ملـس  هلآ و  و 
هنوـگچیه ییوجارجاـم  ینکـش و  راـک  زا  زاـجح  دوـهی  فـیاوط  شیرق و  ناتـسرپ  تـب  لاـح  نـیا  اـب  یلو  درک  یم  تفرـشیپ  ماـمت 

یمن هتخانش  یصاخ  تمـس  چیه  هب  دندوب و  ناناملـسم  تیعمج  لخاد  رد  هک  نیقفانم  هورگ  يرایتسد  هب  دندرک و  یمن  يراذگورف 
نایم يرایـسب  ياهگنج  دیـشک و  گنج  هب  راک  هرخألاب  ات  دـندروآ ، یم  دوجو  هب  ناناملـسم  يارب  يا  هزات  تبیـصم  زور  ره  دـندش 
گنج دنچ  داتشه و  هب  اهگنج  نیا  هرامش  .دوب  مالسا  رگـشل  اب  يزوریپ  اهنآ  بلغا  رد  هک  داتفا  قافتا  دوهی  برع و  تینَثو  مالـسا و 

هیلع یلع  تسد  هب  يزوریپ  يوگ  کچوک ، ياهگنج  زا  يرایـسب  گرزب و  نینوخ  ياهگنج  همه  رد  دسر و  یم  کچوک  گرزب و 
رد هک  اهگنج  نیا  همه  رد  تشاذگن و  بقع  هب  اپ  اهگنج  همه  نآ  زا  یگنج  رد  زگره  هک  دوب  یسک  اهنت  دوش و  یم  هدوبر  مالـسلا 

تفرگرد ترجه  زا  سپ  لاس  هد  تدم 
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.تسا هدش  هتشک  نت  رازه  زا  رتمک  رافک  زا  تسیود و  زا  رتمک  ناناملسم  زا 

ارف ار  ناتسبرع  هریزج  هبش  مالـسا ، ترجه ، زا  سپ  لاس  هد  تدم  رد  راصنا  نیرجاهم و  ياهیراکادف  ترـضح و  نآ  تیلاعف  رثا  رد 
.دش هتشون  هشبح  رصم و  مور و  ناریا و  دننام  رگید  ياهروشک  ناهاشداپ  هب  یتوعد  ياه  همان  تفرگ و 

تقو هکلب  دـینارذگ  یمن  هدوهیب  ار  دوـخ  تقو  زا  يا  هظحل  درک و  یم  ( 18  ) راـختفا رقف  هب  تسیز و  یم  ارقف  يز  رد  ترـضح  نآ 
: دوب هدرک  شخب  هس  ار  دوخ 

یم لزنم  ياهیدـنمزاین  هناـخ و  لـها  دوخ و  هب  یـشخب  تشذـگ و  یم  ادـخ  داـی  تداـبع و  اـب  تشاد و  ادـخ  هب  صاـصتخا  یـشخب 
دسافم حالـصا  یمالـسا و  هعماج  روما  هرادا  ینید و  فراعم  میلعت و  رـشن و  هب  شخب  نیا  رد  دوب و  مدرم  نآ  زا  یـشخب  تخادرپ و 

هد زا  سپ  ترـضح  نآ  .تخادرپ  یم  هطوبرم  روما  ریاس  یجراخ و  یلخاد و  طباور  میکحت  نیملـسم و  جیاوح  عفر  رد  یعـس  نآ و 
، يروجنر زور  دنچ  زا  سپ  دومن و  ادیپ  تهاقن  دوب ، هدـیناروخ  يو  ياذـغ  رد  يدوهی  ینز  هک  یمـس  رثا  رد  هنیدـم  رد  تماقا  لاس 

.دوب نانز  ناگدرب و  هیصوت  دش ، هدینش  شنابز  زا  هک  يا  هملک  نیرخآ  تسا ، دراو  یتایاور  رد  هکنانچ  دومرف و  تلحر 

نآرق هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

رد ار  هزجعم  دوجو  زین  ترـضح  نآ  دنتـساوخ و  یم  هزجعم  ناربمغیپ  ریاـس  دـننام  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا 
.تسا هدش  دییأت  هحارصلاب  میرک  نآرق  رد  هکنانچ  درک  یم  دییأت  ناربمغیپ 

مه هک  ترضح  نآ  هیقاب  هزجعم  یلو  دشاب  یم  دامتعا  لباق  یعطق و  اهنآ  زا  یخرب  لقن  هک  هدیسر  يرایسب  تازجعم  ترضح  نآ  زا 
هدنز نونکا 
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هیآ دـص  دـنچ  رازه و  شـش  هب  هک  ینامـسآ  تسا  یباتک  میرک  نآرق  .تسوا  ینامـسآ  باـتک  هک  تسا  میرک » نآرق   » اـنامه تسا 
.دوش یم  میسقت  کچوک  گرزب و  هروس  هب 114  تسا و  لمتشم 

زا رتمک  هدش و  لزان  اجیردـت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  توعد  تثعب و  مایا  لاس  تدم 23  رد  ینآرق  همیرک  تایآ 
تاـظحل تخـس و  ياـهزور  حلـص و  گـنج و  رـضح و  رفـس و  زور ، بش و  فلتخم  تـالاح  رد  ماـمت ، هروـس  کـی  اـت  هیآ  کـی 

.تسا هدیدرگ  یحو  یگدوسآ ،

یقار هب  خـیرات  تداهـش  هب  هک  زور  نآ  برع  دـنک و  یم  یفرعم  هزجعم  ار  دوخ  هجهل  تحارـص  اـب  يرایـسب  تاـیآ  رد  میرک  نآرق 
هب دـندش  یم  هدرمـش  يرونخـس  نادـیم  نازاتـشیپ  نایب  یناور  نابز و  ینیریـش  رد  دوب و  هدیـسر  تغالب  تحاـصف و  تاـجرد  نیرت 

: دیوگ یم  دبلط و  یم  هزرابم  هضراعم و 

هتفرگ و دای  یسک  زا  ای  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  دوخ  هتخاس  رـشب و  نخـس  میرک  نآرق  هک  دیرادنپ  یم  نینچ  رگا 
نکمم هلیسو  ره  زا  دنروایب و  ار  نآ  ياه  هروس  زا  ( 21  ) هروس کی  یتح  ای  و  ( 20  ) هروس هد  دننام  ای  ( 19  ) ار وا  دننام  هتفای ، میلعت 

رحس نآرق  دنتفگ  هک  دوب  نیا  دندرک  هدامآ  تساوخرد  نیا  ربارب  رد  هک  یخساپ  برع  یمان  نارونخـس  دننک ، هدافتـسا  راک  نیا  رد 
هکلب دبلط  یمن  هضراعم  هب  دنک و  یمن  يدحت  تغالب  تحاصف و  هار  زا  اهنت  میرک  نآرق  (. 22  ) دشاب یم  نوریب  ام  هدهع  زا  تسا و 

هب هک  تسا  یباتک  اریز  دیامن ، یم  يدحت  سنا  نج و  همه  يرکف  يورین  هب  دـیامن و  یم  هضراعم  داهنـشیپ  زین  انعم  تهج  زا  یهاگ 
لماک همانرب 
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تاداقتعا و رانک  هشوگ و  ره  هک  روانهپ  عیـسو و  همانرب  نیا  دوش  يواکجنک  تقد  هب  رگا  تسا و  لمتـشم  یناـسنا  ناـهج  یگدـنز 
هداد و رارق  قح »  » انامه دیامن ، یم  یگدیـسر  نآ  تایئزج  قیاقد و  مامت  هب  هتفرگ و  ارف  ار  تیناسنا  رامـش  زا  نوریب  لامعا  قالخا و 

لیامت تساوخ و  زا  هن  دریگ  یم  همـشچ  رـس  یعقاو  حالـص  قح و  زا  نآ  تاررقم  هک  تسا  ینید  مالـسا   ) هدـیمان قح » نید   » ار نآ 
(. اورنامرف اناوت و  درف  کی  هاوخلد  ای  مدرم  تیرثکا 

دیحوت زا  فراعم  لوصا و  همه  دـش و  هداد  رارق  دـشاب ، هناگی  يادـخ  هب  نامیا  هک  قح  هملک  نیرت  یمارگ  عیـسو  همانرب  نیا  ساسا 
.تسا هدش  همانرب  ءزج  جاتنتسا و  فراعم  لوصا  زا  یناسنا  قالخا  نیرت  هدیدنسپ  سپ  نآ  زا  تسا و  هدیدرگ  جاتنتسا 

طوبرم فیاظو  یسررب و  رـشب ، یعامتجا  يدرف و  لاوحا  عاضوا و  یناسنا و  لامعا  رامـش  زا  نوریب  تایئزج  تایلک و  سپ  نآ  زا  و 
.تسا هتشگ  میظنت  دریگ  یم  همشچرس  یتسرپ  هناگی  زا  هک  اهنآ  هب 

دوش لیلحت  هیزجت و  رگا  دـشاب  باب  ره  زا  یعرف  مکح  ره  هک  تسا  يوحن  هب  عورف  لوصا و  نایم  لاصتا  طابترا و  مالـسا  نییآ  رد 
.دوش یم  لصاح  یعرف  تاررقم  ماکحا و  نامه  بیکرت  اب  زین  دیحوت  هملک  ددرگ و  یم  رب  اهنت  دیحوت  هملک  نامه  هب 

يداع يورین  زا  زین  نآ  ییادـتبا  تسرهف  میظنت  یتح  طابترا  تدـحو و  نینچ  اب  يروانهپ  نییآ  نینچ  ییاـهن ، میظنت  زا  هتـشذگ  هتبلا 
يراتفرگ نارازه  نایم  رد  يزیچان  نامز  رد  هک  یسک  هب  دسرب  هچ  تسا  نوریب  يداع  لاح  رد  ناهج  نانادقوقح  نیرتهب  زا  رفن  کی 

نینوخ ياهگنج  یمومع و  یصخش و  یلام و  یناج و 
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.دتفیب اهنت  یناهج  ربارب  رد  هرخألاب  دریگ و  رارق  یلخاد  یجراخ و  ياهینکشراک  و 

توعد زا  شیپ  دوب و  هتفرگن  دای  نتشون  دناوخ و  دوب و  هدیدن  يراگزومآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  زا  هتشذگ 
هدینـشن تراضح  تیندـم و  زا  ییوب  دـندوب و  يراع  گنهرف  زا  هک  دوب  هدرب  رـس  هب  یموق  ناـیم  رد  ار  دوخ  یگدـنز  موس  ود  ( 23)

لود زا  یکی  هطلـس  ریز  زور  ره  دـندرک و  یم  یگدـنز  طیارـش  نیرت  تسپ  اب  نازوس  ییاوه  فلع و  بآ و  یب  ینیمز  رد  دـندوب و 
.دنتفر یم  دوخ  راوجمه 

فلتخم و ـالماک  یطیارـش  اـب  اجیردـت  باـتک  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  دـنک و  یم  يدـحت  رگید ، هار  زا  میرک  نآرق  اـهنیا  زا  هتـشذگ 
زا رگا  تسا ، هدـش  لزان  لاـس  تدـم 23  رد  اهنآ  ریغ  فعـض و  تردـق و  حلـص و  گنج و  یگدوسآ و  يراـتفرگ و  زا  نوگاـنوگ 

رتهب و شلوا  زا  نآ  رخآ  ریزگان  دـمآ و  یم  دـیدپ  نآ  رد  يرایـسب  داضت  ضقانت و  دوب ، رـشب  هتخادرپ  هتخاس و  دوبن و  ادـخ  بناـج 
تخاونکی نآ  یندـم  تایآ  اب  باتک  نیا  یکم  تایآ  هکنآ  لاح  تسا و  نیمه  رـشب  یجیردـت  لماکت  همزـال  هکناـنچ  دوب  رت  یقرتم 

(24  ) قسن کی  هب  دوخ  زیگنا  تریح  نایب  تردـق  رد  ءازجالا و  هباشتم  تسا  یباتک  تسین و  تواـفتم  شلوا  زا  شرخآ  دـشاب و  یم 
.دشاب یم 

اهتشون یپ 

: ینعی  1

(« شنیرفآ یگدنز و  فده  يوس  هب   ) هدرک ییامنهار  نآ  زا  سپ  هداد و  ار  شا  هژیو  شنیرفآ  يزیچ  ره  هب  هک  ییادخ  »

هیآ 50) هط ، هروس  )

.هیآ 32 یلعا ، هروس   2

: ینعی  3

« دریگ یم  شیپ  رد  ار  نآ  هک  دراد  یتیاغ  فده و  مادک  ره  »

هیآ 148) هرقب ، هروس  )

: ینعی  4

اهنامسآ و ام  »
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قح شنیرفآ  اب  رگم  ار  اهنآ  میدیرفاین  دنتسین ،) فده  یب   ) میدیرفاین مینک ، يزاب  هکنیا  يارب  تساهنآ  نایم  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز و 
« دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  تسا ) نایم  رد  یضرغ  فده و  )

هیآ 39) ناخد ، هروس  )

اب همه  هک  دـشاب  هتـشاد  یعـضو  یناسنا ، ناهج  هک  دراد  تسود  عبط ، بسح  هب  نانآ  نیرترکف  یب  نیرت و  هداس  یتح  ناسنا  دارفا   5
ود هب  یطابترا و  یفاضا و  دنتسه  یفاصوا  اهتشا ، تبغر و  لیم و  نتساوخ و  یفسلف  رظن  زا  دننک و  یگدنز  افص  حلـص و  شیاسآ و 

، تشادن ناکما  ینتـشاد  تسود  رگا  تسا  نشور  هدش و  هتـشاد  تسود  هدنراد و  تسود  هتـساوخ و  ناهاوخ و  دننام  دنمئاق  فرط 
انعم صقن  تشادـن ، ناـکما  لاـمک  رگا  ددرگ و  یمرب  صقن  كرد  هب  هنوـگ  نیا  همه  هرخـألاب  تشادـن و  اـنعم  نآ  نتـشاد  تسود 

.تشادن

: ینعی  6

میداد يرترب  ار  ناشیا  زا  یخرب  و  تسا ) نآ  زا  یـشخب  لفکتم  درف  ره   ) میدومن تمـسق  ناشنایم  رد  ار  مدرم  یگدنز  تشیعم و  ام  »
رخسم ار  يرگید  دوخ ، صاصتخا  عقوم  اب  امرفراک  رگراک و  زا  کی  ره  هکنانچ   ) دنروایب ریخست  تحت  ار  یضعب  ناشیا  زا  یضعب  ات 

(« هدنشورف رادیرخ و  رجأتسم و  رجوم و  سوؤرم و  سیئر و  نینچمه  دراد و 

هیآ 32) فرخز ، هروس  )

: ینعی  7

، دـسرب وا  هب  يریخ  هک  یتـقو  عزج و  دیـسر )  ) درک سم  يراوگاـن  رـش و  يو  هب  هک  یتـقو  هدـش  هدـیرفآ  صیرح )  ) عوله ناـسنا ، »
« دنک یم  عنم  ار  نارگید 

هیآ 21) جراعم ، هروس  )

: ینعی  8

ناگدنهد دیون  هک  یناربمغیپ  دندوب …  وا  زا  دـعب  هک  یناربمغیپ  حون و  يوس  هب  میدرک  یحو  هکنانچ  وت  يوس  هب  میدرک  یحو  ام  »
مدرم ناربمغیپ ، نداتسرف  زا  سپ  هکنیا  يارب  دندوب  رشب  ناگدنناسرت  و 
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تجح مامتا  رد  ناربمغیپ  هب  یتجاح  دوب ، یفاک  ادـخ  تجح  ماـمتا  رد  لـقع  رگا  هک  تسا  یهیدـب   ) دنـشاب هتـشادن  یتجح  ادـخ  رب 
(« دوبن

هیآ 162) ءاسن ، هروس  )

: ینعی  9

تـسار یهار  هب  و  دـننک ) یمن  تعاـطا  اـم  ریغ  زا  دـنزادرپ و  یمن  اـم  ریغ  هب   ) میدرک يروآ  عـمج  دوـخ  يوـس  هـب  ار  ناربـمغیپ  «و 
« میدیناسر

هیآ 87) ماعنا ، هروس  )

: ینعی  10

زا تروص  نیا  رد  ناربمغیپ و  زا  ار  ناگدیدنـسپ  رگم  دنک  یمن  طلـسم  ار  یـسک  دوخ  بیغ  هب  تسا و  بیغ  هدنناد  هک  تسوا  اهنت  »
« دنناسرب ار  دوخ  يادخ  ياهمایپ  ًاققحم  هک  دزادنا  یم  هار  هب  يدصر  لماک و  تبقارم  یحو ) ای  ربمغیپ   ) وا شیپ  سپ و 

هیآ 26 28) نج ، هروس  )

.دوش هعجارم  باتک  همدقم  هب   11

: ینعی  12

قیدـصت دراد  دوخ  ربارب  رد  هک  ار  لیجنا ) تاروت و  دـننام   ) یباتک هک  یلاـح  رد  قح  هب  وت  يوس  هب  ار  نآرق )  ) باـتک میداتـسرف  «و 
« نآ هب  تبسن  دراد  يرترب  طلست و  دنک و  یم 

هیآ 48) هدئام ، هروس  )

: ینعی  13

« دریذپ یمن  شیپ  سپ و  زا  ار  یلطاب  چیه  هک  هدننک  عنم  دوخ  میرح  زا  یمارگ و  تسا  یباتک  نآرق  اقیقحت  «و 

هیآ 41 و 42) هدجس ، مح  هروس  )

: ینعی  14

« دشاب یم  ناربمغیپ  هدننک  متخ  ادخ و  ربمغیپ  هکلب  تسین  اهامش  زا  یسک  ردپ  دمحم  »
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هیآ 40) بازحا ، هروس  )

: ینعی  15

هیآ 89) لحن ، هروس  «. ) تسا زیچ  ره  هدننک  نشور  هک  یلاح  رد  ار  باتک  وت  يوس  هب  میدرک  لزان  «و 

: ینعی  16

هب هک  ار  هچنآ  میدرک و  یحو  تدوخ  هب  هک  ار  هچنآ  هدش و  هیصوت  مالسلا  هیلع  حون  هب  هچنآ  نید  زا  امش  يارب  دومرف  عیرشت  ادخ  »
« تسا هدش  هیصوت  مالسلا  هیلع  یسیع  یسوم و  میهاربا و 

هیآ 13) يروش ، هروس  )

تروص نیا  رد  تسا  مولعم  تسا و  نانتما  ماقم  رد  هیآ 
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.دش یم  رکذ  دوب  تعیرش  بحاص  يرگید  ربمغیپ  رگا  دنا  هدش  رکذ  هیآ  رد  هک  نت  جنپ  نیا  زا  ریغ  رگا 

: ینعی  17

« میتفرگ یمکحم  نامیپ  ناشیا  زا  یسیع و  یسوم و  میهاربا و  وت و  زا  میتفرگ و  ار  ناشنامیپ  ناربمغیپ  زا  هک  یتقو  «و 

هیآ 7) بازحا ، هروس  )

: دیامرف یم  روهشم  تیاور  رد   18

« يرخف رقفلا  »

( دوش هعجارم  نآ  ریغ  ج 6 و  راحب ، یبلح ، هریس  ماشه ، نبا  هریس  باتک  هب  لصف  نیا  بلاطم  رد  )

: دیامرف یم  هکنانچ   19

نیقداص اوناک  نا  هلثم  ثیدحب  اوتأیلف 

: ینعی

« دنروایب نآرق  دننام  ینخس  دنیوگ  یم  تسار  رگا  »

هیآ 34) روط ، هروس  )

: دیامرف یم  هکنانچ   20

: ینعی هللا  نود  نم  متعطتسا  نم  اوعدا  تایرتفم و  هلثم  روس  رشعب  اوتأف  لق  هارتفا  نولوقی  ما 

: دنیوگ یم  هکلب  »

« دینک دادمتسا  دیناوت  یم  هک  ره  زا  دیروایب و  نآرق  دننام  ییارتفا  هروس  هد  نیا ، رب  انب  وگب  هتسب ، تمهت  ادخ  هب  ار  نآرق  دمحم 

هیآ 13) دوه ، هروس  )

: دیامرف یم  هکنانچ   21

هلثم هروسب  اوتأف  لق  هارتفا  نولوقی  ما 

: ینعی
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: دنیوگ یم  هکلب  »

« دیروایب نآرق  دننام  هروس  کی  نیاربانب ، وگب  هتسب ، ادخ  هب  هک  تسا  یغورد  نآرق 

هیآ 38) سنوی ، هروس  )

: دننک یم  لقن  برع  نارونخس  زا  یکی  زا  هکنانچ   22

رشبلا لوق  الا  اذه  نا  رثؤی  رحس  الا  اذه  نا  لاقف 

: ینعی

: تفگ هدومن ) یشکرس  هدرک و  قح  هب  تشپ  رایسب ، رکف  زا  سپ  دیلو  »)

« تسین رشب  نخس  زج  نآرق  نیا  تسین  باذج )  ) رحس زج  نآرق  نیا 

هیآ 24 و 25) رثدم ، هروس  )

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نابز  زا  هکنانچ   23

نولقعت الفا  هلبق  نم  ارمع  مکیف  تثبل  دقف 

: ینعی

»؟ دینک یمن  لقعت  ایآ  ما  هدینارذگ  هدوب و  يرمع  نآرق ، لوزن  توبن و  زا  شیپ  امش  نایم  رد  نم  »

هیآ 16) سنوی ، هروس  )

: دیامرف یم  و 

کنیمیب هطخت  باتک و ال  نم  هلبق  نم  اولتت  تنک  ام  و 

: ینعی

ار يا  هتشون  نآرق  لوزن  زا  شیپ  وت  »
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« یتشون یمن  دوخ  تسد  هب  يدناوخ و  یمن 

هیآ 48) توبکنع ، هروس  )

: دیامرف یم  زاب  و 

هلثم نم  هروسب  اوتأف  اندبع  یلع  انلزن  امم  بیر  یف  متنک  نا  و 

: ینعی

ندناوخن و  ) دوجو طیارـش  رد  هک  یـصخش  زا  هروس  کی  دیـشاب ، یم  کش  رد  میدرک  لزان  نامدوخ  هدـنب  هب  هک  ینآرق  زا  رگا  «و 
« تسین ادخ  نخس  نآرق  هک  دوش  مولعم  ات  دیروایب  دشاب  دمحم  دننام  ندیدن ) یبرم  نتشونن و 

هیآ 23) هرقب ، هروس  )

: دیامرف یم  هکنانچ   24

.اریثک افالتخا  هیف  اودجول  هللا  ریغ  دنع  نم  ناک  ول  نآرقلا و  نوربدتی  الفا 

: ینعی

« دنتفای یم  يرایسب  فالتخا  نآ  رد  دوب  ادخ  ریغ  شیپ  زا  رگا  دننک و  یمن  ربدت  نآرق  رد  ایآ  »

هیآ 82) ءاسن ، هروس  )

ندب حور و  زا  ناسنا  بیکرت  یسانش  داعم   3

ای مسج  حور و  نخـس  تنـس ، باتک و  تانایب  لالخ  رد  هک  دنناد  یم  دـنراد  ییانـشآ  يا  هزادـنا  ات  یمالـسا  فراعم  هب  هک  یناسک 
تسا و ناسآ  يا  هزادنا  ات  دوش  یم  كرد  سح  کمک  هب  هک  ندب  مسج و  روصت  هکنیا  ای  دـیآ و  یم  نایم  هب  رایـسب  ندـب  سفن و 

تایرظن حور ،»  » تقیقح رد  ینس  هعیش و  هفـسالف  نیملکتم و  زا  ثحب  لها  .تسین  یگدیچیپ  ماهبا و  زا  یلاخ  سفن ، حور و  روصت 
هطساو هب  ندب  .دنشاب  یم  رگیدمه  فلاخم  تیعقاو  ود  مالسا  رظن  رد  ندب  حور و  هک  تسا  ملـسم  يا  هزادنا  ات  یلو  دنراد  یفلتخم 

نآ زا  هلاصإلاب  تایح  هکلب  تسا  هنوگ  نیا  هن  حور  یلو  دوش  یم  یـشالتم  اجیردـت  دـهد و  یم  تسد  زا  ار  تاـیح  صاوخ  گرم ،
هقلع دومن و  تقرافم  ندب  زا  حور  هک  یماگنه  دنک و  یم  تایح  بسک  يو  زا  زین  ندـب  تسا ، قلعتم  ندـب  هب  حور  ات  تسا و  حور 

هچنآ .دهد  یم  همادا  دوخ  تایح  هب  نانچمه  حور »  » دتفا و یم  راک  زا  ندب  گرم )  ) دیرب ار  دوخ 
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تـسا يا  هدـیدپ  یناسنا  حور  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  تسد  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  تانایب  میرک و  نآرق  تایآ  رد  ربدـت  اب 
: دیامرف یم  دوخ  باتک  رد  لاعتم  يادخ  .دراد  یگناگی  یگتسبمه و  عون  کی  ندب ، هدیدپ  اب  هک  يداع  ریغ 

هغـضملا انقلخف  هغـضم  هقلعلا  انقلخ  هقلع و  هفطنلا  انقلخ  مث  نیکم  رارق  یف  هفطن  هانلعج  مث  نیط  نم  هلالـس  نم  ناـسنالا  اـنقلخ  دـقل 
(1  ) رخآ اقلخ  هانأشنا  مث  امحل  ماظعلا  انوسکف  اماظع 

: ینعی

سپس یمارآ ، هاگیاج  رد  میداد  رارق  يا  هفطن  ار  وا  سپـس  میدیرفآ ، دوب  هدش  هتفرگ  لگ  زا  هک  يا  هصالخ  زا  ار  ناسنا  ام  اقیقحت  »
، میدرک ییاه  ناوختسا  ار  هدش  هدیوج  تشوگ  سپس  میدرک ، هدش  هدیوج  یتشوگ  ار  هتسب  نوخ  سپ  میدرک  هتـسب  ینوخ  ار  هفطن 

«. میداد رارق  هقباس  یب  يرگید  هدیرفآ  ار  وا  نآ  زا  سپ  میدیناشوپ  تشوگ  ار  اهناوختسا  سپ 

روعش و ای  حور  شیادیپ  هب  هک  لیذ  رد  دنک و  یم  فصو  ار  يدام  یجیردت  شنیرفآ  تایآ ، ردص  هک  تسا  نشور  تایآ  قایس  زا 
.تسا ریاغم  یلبق  شنیرفآ  عون  اب  هک  دنک  یم  نایب  ار  يرگید  شنیرفآ  دنک  یم  هراشا  هدارا 

رد وا  ندش  مگ  ندب و  ندش  یـشالتم  گرم و  زا  سپ  ناسنا  هک  نومـضم  نیا  هب  داعم  نیرکنم  داعبتـسا  خساپ  رد  رگید  ياج  رد  و 
: دیامرف یم  دوش ، یم  نیتسخن  ناسنا  هدرک  ادیپ  يا  هزات  شنیرفآ  هنوگچ  نیمز  يازجا  نایم 

گرم زا  سپ  هچنآ  ینعی  دـیدرگ ، یم  رب  ناـتدوخ  يادـخ  يوـس  هب  نآ  زا  سپ  دریگ  یم  ناتنادـبا  زا  ار  امـش  گرم ، هتـشرف  وـگب  »
ناتیاهندب زا  گرم  هتـشرف  تسد  هب  حاورا )  ) ناتدوخ یلو  تسامـش  ياهندب  دوش ، یم  مگ  نیمز  يازجا  نایم  رد  هتـشگ و  یـشالتم 

(. 2 « ) دیظوفحم ام  شیپ  دیا و  هدش  هتفرگ 

نیا زا  هتشذگ 
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: دیامرف یم  هکنانچ  دنک ، یم  یفرعم  يدام  ریغ  ار  حور  قلطم  عماج ، ینایب  اب  میرک  نآرق  تایآ ، هنوگ 

(. 3 « ) تسا نم  يادخ  رما  خنس  زا  حور  وگب  دنسرپ  یم  ار  حور  تقیقح  وت  زا  »

: دیوگ یم  دوخ  رما  یفرعم  رد  رگید  ياج  رد  و 

نیمه ءیـش  ره  توکلم  دوش و  یم  فقوت  یب  زیچ  نآ  وـشب ، دـیامرفب  هک  سب  تسا و  نیا  تساوـخ  ار  يزیچ  هک  یتـقو  ادـخ  رما  »
(. 4 « ) تسا

، دـشاب یمن  ناکم  نامز و  ریخـست  تحت  رد  تسین و  یجیردـت  ءایـشا ، شنیرفآ  رد  ادـخ  نامرف  هک  تسا  نآ  تایآ  نیا  ياـضتقم  و 
تسا ناکم  نامز و  جیردت و  هک  ار  تیدام  تیصاخ  دوخ  دوجو  رد  تسین و  يدام  درادن  دنوادخ  نامرف  زج  یتقیقح  هک  حور  سپ 

.درادن

نارگید رظن  زا  حور »  » تقیقح رد  ثحب 

یم كرد  ار  یتقیقح  دوخ  زا  ناسنا  دارفا  ام  زا  کـی  ره  .دـنک  یم  دـییأت  حور ، هراـبرد  ار  میرک  نآرق  هیرظن  زین  یلقع  يواـکجنک 
اـضعا ریاس  اپ و  تسد و  رـس و  یهاگ  یتح  تسا ، دوجوم  ناسنا  رد  هتـسویپ  كرد ، نیا  دـنک و  یم  ریبعت  نم »  » هب نآ  زا  هک  دـیامن 
دوهشم هکنانچ  دوهـشم )  ) نیا دور  یمن  نوریب  وا  كرد  زا  نم »  » دوخ تسه ، دوخ  ات  یلو  دنک  یم  شومارف  ار  دوخ  ندب  همه  یتح 

دنک و یم  ذاختا  دوخ  يارب  فلتخم  هنکما  تسا و  لیدبت  رییغت و  رد  هتسویپ  ناسنا  ندب  هکنیا  اب  تسین و  يزجت  ماسقنا و  لباق  تسا 
نـشور دریذـپ و  یمن  لیدـبت  رییغت و  دوخ  تیعقاو  رد  تسا و  تباث  نم »  » هدربماـن تقیقح  درذـگ ، یم  يو  رب  نوگاـنوگ  ياـهنامز 

.تفریذپ یم  دشاب  یم  ناکم  نامز و  رییغت  ماسقنا و  هک  ار  تیدام  صاوخ  دوب  يدام  رگا  هک  تسا 

صاوخ نیا  یحور  قلعت  طابترا و  هطساوب  دریذپ و  یم  ار  صاوخ  نیا  همه  ندب  يرآ 
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نیا اجنآ و  اجنیا و  زا  مد و  نآ  مد و  نیا  هک  دوش  یم  یباتفآ  ناسنا  يارب  یهجوت  نیرتمک  اـب  یلو  دوش  یم  هداد  تبـسن  زین  حور  هب 
هیاریپ نیا  زا  کی  ره  تسا و  هزنم  صاوخ  نیا  زا  حور  دشاب و  یم  ندب  صاوخ  زا  همه  يوس ، نآ  يوس و  نیا  لکش و  نآ  لکش و 

.دسر یم  يو  هب  ندب  هار  زا  اه 

هـصاخ ملع  رگا  هک  تسا  یهیدـب  دـشاب و  یم  يراـج  تسا  حور »  » صاوـخ زا  هک  ملع »  » روعـش كرد و  هصاـخ  رد  ناـیب  نیا  ریظن 
.تفریذپ یم  ار  ناکم  نامز و  يزجت و  ماسقنا و  هدام  عبت  هب  دوب  يدام 

نیا تسا و  نوریب  باتک  نیا  شیاجنگ  زا  هک  دراد  دوخ  لابند  هب  يرایـسب  ياهخـساپ  اهـشسرپ و  زارد و  هنماد  یلقع  ثحب  نیا  هتبلا 
.دومن هعجارم  یمالسا  یفسلف  بتک  هب  دیاب  ثحب  ياصقتسا  يارب  دش و  هتشاذگ  هراشا  ناونع  هب  اجنیا  رد  ثحب  نآ  زا  رادقم 

مالسا رظن  زا  گرم 

رد هک  هزور  دنچ  یگدـنز  نیمه  اهنت  ار  ناسنا  یگدـنز  دـنک و  یم  ضرف  يو  يدوبان  ار  ناسنا  گرم  یحطـس ، رظن  هکنیا  نیع  رد 
يرگید هلحرم  هب  یگدنز  هلحرم  کی  زا  ناسنا  لاقتنا  ار  گرم  مالـسا  درادنپ ، یم  دـشاب ، یم  دودـحم  تشذـگ ، رد  شیاز و  نایم 

یم ندب  زا  حور  ییادج  هک  گرم  تسین و  نآ  يارب  ینایاپ  هک  دراد  ینادیواج  یناگدـنز  ناسنا  مالـسا ، رظن  هب  .دـیامن  یم  ریـسفت 
هلحرم رد  يراک  دـب  يراـکوکین و  هیاـپ  رب  نآ  رد  یماـکان  ییاورماـک و  هک  دـنک  یم  تاـیح  زا  يرگید  هلحرم  دراو  ار  يو  دـشاب ،

.دشاب یم  راوتسا  گرم  زا  شیپ  یگدنز 

: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

هناخ هب  يا  هناخ  زا  هکلب  دیوش  یم  دوبان  ندرم  اب  هک  دیربم  نامگ  »
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(. 5 « ) دیوش یم  لقتنم  يرگید 

خزرب

یتقوم دودـحم و  یناگدـنز  کی  یمومع ، زیخاتـسر  گرم و  نایم  هلـصاف  رد  ناسنا  دوش  یم  هدافتـسا  تنـس  باتک و  زا  هچنآ  قبط 
(. 6  ) تسا ترخآ  تایح  ایند و  تایح  نایم  هطساو  خزرب و  هک  دراد 

رارق یصوصخ  یسرپ  زاب  دروم  هداد  ماجنا  ایند  نیا  رد  هک  يدب  کین و  لامعا  هتشاد و  هک  یتاداقتعا  تهج  زا  گرم  زا  سپ  ناسنا 
موکحم راوگاـن  خـلت و  اـی  اراوگ  نیریـش و  یگدـنز  کـی  هب  دـش  هتفرگ  هک  يا  هجیتـن  قـبط  یلاـمجا ، هبـساحم  زا  سپ  دریگ و  یم 

(. 7  ) درب یم  رس  هب  یمومع  زیخاتسر  زور  راظتنا  رد  یگدنز  نامه  اب  هدیدرگ 

نامزاس کی  هب  هدز  رـس  يو  زا  هک  یلامعا  یگدیـسر  يارب  هک  یـسک  لاـح  هب  تسا  هیبش  رایـسب  یخزرب  یگدـنز  رد  ناـسنا  لاـح 
همکاحم راظتنا  رد  هاگنآ  دـنزادرپب ، شا  هدـنورپ  لیمکت  میظنت و  هب  هتفرگ  رارق  یـسرپ  زاب  ییوجزاب و  دروم  دوش و  راضحا  ییاـضق 

.درب رس  هب  تشادزاب  رد 

ناکاپ راوج  تمعن و  تداعس و  زا  تسا  ناکین  زا  رگا  درب  یم  رـسب  درک ، یم  یگدنز  ایند  رد  هک  یتروص  هب  خزرب ، رد  ناسنا  حور 
یم لالـض  نایاوشیپ  نیطایـش و  تبحاـصم  باذـع و  تمقن و  رد  تسا  نادـب  زا  رگا  دوش و  یم  رادروخ  رب  ادـخ  هاـگرد  ناـبرقم  و 

: دیامرف یم  تداعس  لها  زا  یهورگ  لاح  فصو  رد  لاعتم  يادخ  .دنارذگ 

مل نیذـلاب  نورـشبتسی  هلـضف و  نم  هللا  مهیتآ  امب  نیحرف  نوقزری  مهبر  دـنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحت  ـال  و 
(. 8  ) نینمؤملا رجا  عیضی  هللا ال  نا  لضف و  هللا و  نم  همعنب  نورشبتسی  نونزحی  مهیلع و ال  فوخ  نا ال  مهفلخ  نم  مه  هب  اوقحلی 

: ینعی

یناسک ربمغیپ ) يا   ) ربم نامگ  هتبلا  »
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هچنآ زا  دنوش  یم  هداد  يزور  برق ) ماقم  رد   ) ناشدوخ يادخ  شیپ  دنا و  هدنز  هکلب  دـنا  هدرم  دـنا ، هدـش  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک 
هدژم دنا  هدیـسرن  ناشیا  هب  زونه  دنـشاب و  یم  ناشلابند  هب  هک  نینمؤم  زا  یناسک  هب  دنتـسه و  داش  هداد  ناشیا  هب  دوخ  لضف  زا  ادـخ 

دزم و ادخ  هکنیا  ادخ و  یندشن ) فصو   ) لضف تمعن و  اب  دنهد  یم  هدژم  .تسین  ناشیا  رب  یهودنا  سرت و  هنوگچیه  هک  دنهد  یم 
«. دنک یمن  هابت  عیاض و  ار  نانمؤم  شاداپ 

: دیامرف یم  دننک ، یمن  عورشم  هدافتسا  دوخ  تورث  لام و  زا  ایند  یگدنز  رد  هک  رگید  یهورگ  لاح  فصو  رد  و 

موی یلا  خزرب  مهئارو  نم  اهلئاق و  وه  هملک  اهنا  الک  تکرت  امیف  احلاص  لمعا  یلعل  نوعجرا  بر  لاق  توملا  مهدـحا  ءاج  اذا  یتح 
(. 9  ) نوثعبی

: ینعی

! ایادخ دیوگ  یم  دسر  یم  گرم  نانآ  زا  یکی  هب  هک  مد  نآ  ات  »

شوگ شنخـس  هب   ) دیوگ یم  وا  هک  تسا  ینخـس  نیا  زگره  هن  مهد ، ماجنا  یکین  راک  دوخ  هکرت  رد  دیاش  دینادرگرب  ایند ) هب   ) ارم
«. دراد همادا  زیخاتسر  زور  ات  هک  تسا  یخزرب  ناش  شیپ  رد  و  دوش ) یمن  هداد 

زیخاتسر تمایق  زور 

زا یمان  تاروت  هکنیا  نیع  رد  هدنار و  نخس  لیصفت  هب  زیخاتسر »  » زور زا  هک  تسا  یباتک  اهنت  میرک  نآرق  ینامسآ ، بتک  نایم  رد 
ار زیخاتسر  زور  نوگانوگ ، ياهمان  اب  دروم  اهدص  رد  میرک  نآرق  رد  هدومنن  يرصتخم  هراشا  زج  لیجنا  هدرواین و  نایم  هب  زور  نیا 

.تسا هدومن  نایب  لیصفت  هب  یهاگ  لامجا و  هب  یهاگ  دنراد ، زور  نیا  رد  نایناهج  ناهج و  هک  ار  یتشونرس  هدرک و  دای 

مالسا هناگ  هس  لوصا  زا  یکی  ادخ و  هب  نامیا  زارتمه  زیخاتسر ) زور   ) ازج زور  هب  نامیا  هک  هداد  رکذت  اهراب  و 
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.درادن يدبا  تکاله  زج  یتشونرس  جراخ و  مالسا  نییآ  زا  داعم ) رکنم   ) نآ دقاف  هک  تسا 

هعومجم هک  ینید  توعد  دشابن ، شیپ  رد  یشاداپ  ءازج و  راک و  رد  یباسح  ادخ  بناج  زا  رگا  اریز  تسا ، نیمه  زین  رما  تقیقح  و 
، رثا رد  غیلبت  توبن و  هاگتـسد  مدـع  دوـجو و  تشاد و  دـهاوخن  رب  رد  يرثا  نیرتـمک  تسوا ، یهاوـن  رماوا و  ادـخ و  اـهنامرف  زا  يا 

یلاخ نییآ ، عرـش و  تاررقم  زا  يوریپ  نید و  نتفریذپ  اریز  تشاد ، دهاوخ  ناحجر  شدوجو  رب  نآ  مدع  هکلب  دوبدـهاوخ  يواسم 
زا تفر و  دنهاوخن  نآ  راب  ریز  مدرم  زگره  دشاب  هتشادن  رب  رد  يرثا  نآ  تعباتم  هک  یتروص  رد  تسین و  يدازآ  بلـس  تفلک و  زا 

.تشاد دنهاوخن  رب  تسد  یعیبط  يدازآ 

.تسا ینید  توعد  لصا  تیمها  اب  لداعم  زیخاتسر ، زور  يروآ  دای  رکذت و  تیمها  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  و 

قـالخا باـنتجا  اوـقت و  تمزـالم  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  یلماـع  نیرتـمهم  ءازج  زور  هب  ناـمیا  هک  دوـش  یم  نشور  اـجنیا  زا  مـه  و 
.تسا یهانگ  هزب و  ره  یلـصا  هشیر  نآ ، هب  نتـشادن  نامیا  ای  نتخاس  شومارف  هکنانچ  دـنک  یم  راداو  گرزب  ناهانگ  هدیدنـسپان و 

: دیامرف یم  دوخ  باتک  رد  لاعتم  يادخ 

(10  ) باسحلا موی  اوسن  امب  دیدش  باذع  مهل  هللا  لیبس  نع  نولضی  نیذلا  نا 

: ینعی

شومارف ار  باسح  زور  هکنیا  لباقم  رد  تخـس  تسا  یباذـع  ناشیا  يارب  دـنوش ، یم  هارمگ  هتفر و  نوریب  ادـخ  هار  زا  هک  یناسک  »
«. دندرک

ناهج و ناسنا و  شنیرفآ  رد  لمأت  .تسا  هدـش  هتفرگ  یهارمگ  ره  أـشنم  باـسح  زور  یـشومارف  همیرک ، هیآ  رد  تسادـیپ  هکناـنچ 
ار زیخاتسر ) زور   ) يزور نینچ  ندوب  شیپ  رد  ینامسآ  عیارش  فده  ضرغ و  رد  نینچمه 
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.دزاس یم  نشور 

زا یعون  هب  ترورض  روط  هب  هک   ) يراک چیه  هک  مینیب  یم  میوش  یم  قیقد  دریذپ ، یم  ققحت  شنیرفآ  رد  هک  ییاه  راک  رد  یتقو  ام 
دوصقم و لالقتـسا  تلاصا و  روط  هب  راک  دوخ  زگره  دـبای و  یمن  ماـجنا  تباـث  فدـه  تیاـغ و  نودـب  تسا ) لمتـشم  زین  تکرح 

یب یحطـس  رظن  هب  هک  ییاه  راک  رد  یتح  دشاب  یم  بولطم  نآ  ساپب  تسا و  یتیاغ  فدـه و  همدـقم  هتـسویپ  هکلب  تسین  بولطم 
بـسانم ییاه  ضرغ  اهتیاغ و  مینک  هاگن  تقد  هب  رگا  اهنآ  ریاظن  هناگچب و  ياهیزاب  یعیبط و  لاعفا  دننام  دـنوش  یم  هدرمـش  ضرغ 

تیاغ و تسا  نآ  يوس  هب  تکرح  هک  یتیاغ  دـشاب  یم  تکرح  لیبق  زا  امومع  هک  یعیبط  ياهراک  رد  هکناـنچ  میباـی  یم  راـک  عون 
نادـب ندیـسر  انامه  يزاب  زا  بولطم  هک  یمهو  یلایخ و  تسا  یتیاـغ  يزاـب  عون  بساـنم  هناـگچب  ياـهیزاب  رد  تسا و  نآ  ضرغ 

.تسا

يزور دنیرفایب و  امئاد  دهد و  ماجنا  فده  یب  هدوهیب و  راک  هکنیا  زا  تسا  هزنم  ادخ  تسادخ و  راک  ناهج ، ناسنا و  شنیرفآ  هتبلا 
ار یتباث  تیاغ  شنیرفآ  نیا  زا  هکنیا  یب  دنز  مه  هب  دنک و  تسرد  نینچمه  دناریمب و  دهد و  يزور  دنیرفایب و  زاب  دناریمب و  دهد و 

.دنک بیقعت  ار  ییاج  رب  اپ  ضرغ  دهاوخب و 

دهاوخن زاین  یب  يادـخ  هب  نآ  هدـئاف  دوس و  هتبلا  تسا و  راک  رد  یتباث  ضرغ  فدـه و  ناسنا ، ناـهج و  شنیرفآ  يارب  راـچان  سپ 
تباث و شنیرفآ  کی  يوس  هب  ناسنا  ناهج و  هک  تفگ  دیاب  سپ  دـش ، دـهاوخ  دـیاع  اه  هدـیرفآ  يوس  هب  دـشاب  هچ  ره  تشگرب و 

.دریذپن لاوز  انف و  هک  دنهجوتم  يرتلماک  دوجو 

رد ینید  تیبرت  رظن  زا  هک  یتقو  زین  و 
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مـسقنم ناراکدب  ناراکوکین و  هورگ  نود  هب  مدرم  ینید ، تیبرت  ییادخ و  یئامنهار  رثا  رد  هک  مینیب  یم  میوش  یم  قیقد  مدرم  لاح 
نآ زا  تیقفوم  تفرـشیپ و  بلغالا  یلع  سکعلاب و  هکلب  تسین  راک  رد  يزایتما  زیمت و  یگدنز  هأشن  نیا  رد  لاح  نیا  اب  دنوش ، یم 

.دشاب یم  یشکمتس  تیمورحم و  هنوگ  ره  ینارذگدب و  يراتفرگ و  اب  مأوت  يراکوکین  دشاب و  یم  ناراکمتس  ناراکدب و 

هدربمان هتـسد  ود  زا  کی  ره  هأشن  نآ  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يرگید  هأـشن  هک  تسا  نآ  یهلا  لدـع  ياـضتقم  تروص ، نیا  رد 
هدومن هراشا  تجح  ود  نیا  هب  دوخ  باتک  رد  لاعتم  يادخ  .دننک  یگدنز  دوخ  لاح  بسانم  مادک  ره  دـنبایب و  ار  دوخ  لمع  يازج 

: دیامرف یم 

(. 11  ) نوملعی مهرثکا ال  نکل  قحلاب و  الا  امهانقلخ  ام  نیبع  امهنیب ال  ام  ضرالا و  تاومسلا و  انقلخ  ام  و 

: ینعی

قلخ تحلـصم  تمکح و  يور  زا  قـح و  هب  زج  ار  اـهنآ   ] میدـیرفاین هدوـهیب  تساـهنآ  ناـیم  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  اـم  »
لاح هب  ياو  دـندش ، رفاک  ادـخ  هب  هک  تسا  یناسک  نامگ  درخ ، زا  رود  لامتحا  نیا  [ ) دنتـسین هاگآ  مدرم  نیا  رثکا  نکل  میدرکن و 
رارق یناسک  دننام  دـندرک  کین  ياهراک  دـندروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ام  ایآ  هدـش ! هداد  هدـعو  رافک  هب  هک  شتآ  زا  نارفاک  نیا 

.»)؟ داد میهاوخ  رارق  روجف  لها  دننام  ار  ناراکزیهرپ  ای  دننک ؟ یم  داسفا  نیمز  رد  هک  داد  میهاوخ 

: دیامرف یم  هدومن ، عمج  هیآ  کی  رد  ار  تجح  ود  ره  هک  رگید  ياج  رد  و 

قلخ نومکحی و  ام  ءاس  مهتامم  مهایحم و  ءاوس  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلاک  مهلعجن  نا  تآئیـسلا  اوحرتجا  نیذـلا  بسح  ما 
تاومسلا هللا 
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(. 12  ) نوملظی مه ال  تبسک و  امب  سفن  لک  يزجتل  قحلاب و  ضرالا  و 

: ینعی

ماجنا کین  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  دننام  ار  نانآ  ام  هک  دنرب  یم  نامگ  دنا ، هتخادرپ  اهتیانج  مرج و  هب  هک  یناسک  ایآ  »
ار نیمز  اهنامـسآ و  ادخ  دننک ! یم  هک  تسا  یمکح  دب  دـشاب ، ربارب  ناشگرم  یگدـنز و  هک  يروط  هب  داد ؟ میهاوخ  رارق  دـنا  هداد 

«. دوش متس  مدرم  هب  هکنیا  یب  دوش  هداد  ازج  هدرک  بسک  دوخ  لمع  اب  هچنآ  هب  سفن  ره  هکنیا  يارب  و  هدوهیب ) هن   ) قح هب  دیرفآ 

رگید نایب 

نایب نوگانوگ  ياههار  زا  میرک ، نآرق  رد  یمالـسا  فراعم  هک  میدرک  هراـشا  باـتک  مود  شخب  رد  نآرق  نطاـب  رهاـظ و  ثحب  رد 
.دوش یم  مسقنم  نطاب  رهاظ و  قیرط  ود  هب  یلک  روط  هب  هدربمان  ياههار  تسا و  هدش 

دراد و هصاخ  هب  صاصتخا  هک  نطاب  قیرط  فالخ  هب  دـشاب  یم  هماع  هداس  راکفا  حطـس  بسانم  هک  تسا  ینایب  رهاظ  قیرط  زا  نایب 
.دوش یم  كرد  يونعم  تایح  حور  اب 

رـسارس هک  دـنک  یم  یفرعم  شنیرفآ  ناهج  قالطالا  یلع  ياورنامرف  ار  لاعتم  يادـخ  دریگ  یم  همـشچرس  رهاظ  قیرط  زا  هک  ینایب 
يوس ره  هب  هک  دنتسه  يرماوا  نایرجم  ناربنامرف و  هک  دیرفآ  رامـش  زا  نوریب  رایـسب  ناگتـشرف  ناهج  دنوادخ  تسوا ، کلم  ناهج 

.دنتسه شخب  نآ  لکوم  هک  دراد  ناگتشرف  زا  یصاخ  هورگ  هب  طابترا  نآ  ماظن  شنیرفآ و  زا  شخب  ره  دیامرف و  یم  رداص  ناهج 

اهمایپ و نالماح  ناربمغیپ  دننک و  يرادربنامرف  يوریپ و  وا  یهاون  رماوا و  زا  دیاب  هک  دنتـسه  وا  ناگدنب  ناگدـیرفآ و  زا  ناسنا  عون 
زا لاعتم  يادخ  .تسا  هتساوخ  ار  اهنآ  نایرج  هداتسرف و  مدرم  يوس  هب  هک  دنتسه  وا  نیناوق  عیارش و  هدنروآ 
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هکنانچ هداد و  دـب  يازـس  باقع و  دـیعو  تیـصعم ، رفک و  هب  هداد و  کین  شاداپ  باوث و  هدـعو  تعاطا ، نامیا و  هب  هک  يور  نیا 
هورگ ود  يرگید  هأـشن  رد  هک  تسا  نیا  وا  لدـع  ياـضتقم  تسا و  لداـع  هک  يور  نیا  زا  دومن و  دـهاوخن  هدـعو  فـلخ  هدوـمرف ،
بوخ یگدنز  ار  نابوخ  هدرک  ادج  مه  زا  دننک  یمن  یگدنز  دوخ  يدب  یبوخ و  قفاوم  هأشن ، نیا  رد  هک  ار  ناراکدب  ناراکوکین و 

.دیامن اطع  راوگان  دب و  یگدنز  ار  نادب  اراوگ و  و 

گرم زا  سپ  انثتـسا  نودب  دنـشاب  یم  هأشن  نیا  رد  هک  ار  ناسنا  هورگ  هدومرف  هک  يا  هدعو  دوخ و  لدـع  ياضتقم  هب  لاعتم  يادـخ 
یم يرواد  تواضق و  قحب  ناشیا  نایم  دـیامن و  یم  یقیقح  یگدیـسر  ناشلامعا  تاداقتعا و  تایئزج  هب  دـنک و  یم  هدـنز  هراـبود 

هب ار  سک  ره  لمع  شاداـپ  دریگ و  یم  شملاـظ  زا  ار  یمولظم  ره  داد  دـناسر و  یم  يو  هب  ار  قح  يذ  ره  قح  هجیتن  رد  دـیامرف و 
.دنوش یم  موکحم  نادواج  خزود  هب  یهورگ  نادواج و  تشهب  هب  یهورگ  دهد ، یم  شدوخ 

فیلأت و تسا  ناسنا  یعامتجا  رکفت  دولوم  هک  يداوم  زا  یلو  دشاب  یم  تسرد  تسار و  هتبلا  تسا و  میرک  نآرق  يرهاظ  نایب  نیا 
.دشاب رتعیسو  شلمع  عاعش  رت و  یمومع  شا  هدیاف  ات  هدش  میظنت 

دنمهف یم  یبلاطم  تانایب  نیا  زا  دنراد ، ییانـشآ  يا  هزادنا  ات  میرک  نآرق  ینطاب  نابز  هب  ياپ و  ياج  قیاقح  تحاس  رد  هک  یناسک 
ینطاب دصقم  هچنآ  هب  یهاگهاگ  دوخ  ناور  تانایب  لالخ  رد  زین  میرک  نآرق  تسا و  یناگمه  هداس و  مهف  حطس  زا  رتالاب  یسب  هک 

.دنز یم  يا  هشوگ  تسا ، تانایب  نیا 

ناهج هک  دناسر  یم  الامجا  دوخ ، نوگانوگ  ياه  هراشا  اب  نآرق 
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رد ادـخ  يوس  هب  تسا ) لامک  هب  ور  هتـسویپ  هک   ) دوخ ینیوکت  ریـس  اب  تسا ، ناسنا  اهنآ  زا  یکی  هک  دوخ  يازجا  همه  اـب  شنیرفآ 
ار دوخ  لالقتسا  تَّیِّنِا و  ییادخ ، يایربک  تمظع و  ربارب  رد  هداد ، همتاخ  دوخ  تکرح  هب  هک  دیـسر  دهاوخ  يزور  تسا و  تکرح 

.دهد یم  تسد  زا  یلک  هب 

یم تکرح  رد  دوخ  يادخ  يوس  هب  ناباتش  تسا ، ملع  روعش و  هار  زا  يو  یصاصتخا  لماکت  ناهج و  يازجا  زا  یکی  هک  زین  ناسنا 
دید دهاوخ  وا  .دومن  دهاوخ  هدهاشم  انایع  ار  هناگیب  يادخ  یگناگی  تیناقح و  دـیناسر  رخآ  هب  ار  دوخ  تکرح  هک  يزور  دـشاب و 

رب تسه  هکنانچ  ءیـش  ره  تقیقح  هار  نیمه  زا  تسا و  يدنوادخ  سدقم  تاذ  راصحنا  رد  لامک  تفـص  ره  کلم و  تردق و  هک 
.دش دهاوخ  فوشکم  يو 

اب سنا  تفلا و  لاصتا و  طابترا و  ناهج  نیا  رد  حلاص  لمع  نامیا و  هطساو  هب  ناسنا  رگا  تسا ، تیدبا  ناهج  زا  لزنم  نیتسخن  نیا 
یم رسب  الاب  ملاع  ناکاپ  تبحص  كاپ و  يادخ  راوج  رد  دیآ  یمن  فصو  هب  زگره  هک  یتداعـس  اب  دشاب  هتـشاد  وا  ناکیدزن  ادخ و 

هب یتفلا  سنا و  هدیرب و  الاب  ملاع  زا  نآ  هیاپ  یب  نارذگ و  ذیاذل  ناهج و  نیا  یگدنز  هب  يدنبیاپ  یگتـسبلد و  هطـساو  هب  رگا  درب و 
.دش دهاوخ  يدبا  یتخبدب  كاندرد و  یباذع  راتفرگ  دشاب  هتشادن  شهاگرد  ناکاپ  كاپ و  يادخ 

ناسنا نطاب  رد  دب  کین و  لامعا  روص  یلو  دور  یم  نایم  زا  تسا و  نارذگ  هأشن  نیا  رد  ناسنا  دب  کین و  لامعا  هک  تسا  تسرد 
ای نیریش  یگدنز  هیامرس  تسوا و  هارمه  دورب  اج  ره  دوش و  یم  رقتسم 
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: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  دومن ، هدافتسا  لیذ  تایآ  زا  ناوت  یم  ار  هتشذگ  بلاطم  .دشاب  یم  وا  هدنیآ  خلت 

(13  ) یعجرلا کبر  یلا  نا 

: ینعی

«. تسوت يادخ  يوس  هب  اقلطم  تشگرب  »

: دیامرف یم  و 

(14  ) رومالا ریصت  هللا  یلا  الا 

: ینعی

: دیامرف یم  و  ددرگ » یمرب  ادخ  يوس  هب  روما  همه  دیشاب  هاگآ  »

(15  ) ذئموی هللا رمالا  و 

: ینعی

«. تسادخ نآ  زا  هرسکی  رما  زورما  »

(16  ) یتنج یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  هیضرم  هیضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای 

: ینعی

، هدش دونـشخ  وت  زا  يدونـشخ و  هک  یلاح  رد  درگرب ، دوخ  يادخ  يوس  هب  ادـخ ) دای  اب   ) يا هتفای  شمارآ  نانیمطا و  هک  سفن  يا  »
«. نم تشهب  رد  وش  لخاد  نم و  ناگدنب  نایم  رد  وش  لخاد  سپ 

: دیامرف یم  دوش  یم  رشب  دارفا  زا  یضعب  هب  تمایق  زور  هک  یباطخ  تیاکح  رد  و 

(17  ) دیدح مویلا  كرصبف  كءاطغ  کنع  انفشکف  اذه  نم  هلفغ  یف  تنک  دقل 

: ینعی

نیبزیت زورما  وت  مشچ  هجیتن  رد  میتـشادرب و  تمـشچ  شیپ  زا  ار  هدرپ  کـنیا  يا  هدوب  تلفغ  رد  ینک  یم  هدـهاشم  هک  اـهنیا  زا  وت  »
«. تسا

: دیامرف یم  دریگ ) یم  همشچرس  اهنآ  زا  میرک  نآرق  هک  یقیاقح   ) میرک نآرق  لیوأت  دروم  رد 
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درن وا  انل  اوعفـشیف  ءاعفـش  نم  انل  لهف  قحلاب  انبر  لسر  تءاج  دق  لبق  نم  هوسن  نیذـلا  لوقی  هلیوأت  یتأی  موی  هلیوأت  الا  نورظنی  له 
(. 18  ) نورتفی اوناک  ام  مهنع  لض  مهسفنا و  اورسخ  دق  لمعن  انک  يذلا  ریغ  لمعنف 

: ینعی

ار نآ  البق  هک  یناسک  دوش ، یم  دوهـشم  شلیوأت  هک  يزور  دنرظتنم  ار  يزیچ  نآ  لیوأت  زج  دنریذپ ، یمن  ار  نآرق  هک  یناسک  ایآ  »
: تفگ دنهاوخ  دنا  هدرک  شومارف 

هدنادرگرب هکنیا  ای  دننک  تعافـش  ام  يارب  هک  دنتـسه  ناگدننک ي  تعافـش  زین  ام  يارب  ایآ  سپ  دندمآ  قح  هب  ام ، يادخ  ناربمغیپ 
نآ زا  ریغ  یلمع  و  ایند ) هب   ) میوش

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1025 

http://www.ghaemiyeh.com


«. دندومن مگ  دنتسب  یم  هک  ییارتفا  دندرک و  نایز  ار  دوخ  ياهسفن  نانیا  میهد ؟ ماجنا  میداد ، یم  ماجنا  هک  لمع 

: دیامرف یم  و 

(. 19  ) نیبملا قحلا  وه  هللا  نا  نوملعی  قحلا و  مهنید  هللا  مهیفوی  ذئموی 

: ینعی

«. سب تسا و  هدرپ  یب  راکشآ و  یتیعقاو  ادخ  هک  دنناد  یم  دهد و  یم  ار  ناشیا  یعقاو  شاداپ  ادخ  يزور  نینچ  رد  »

: دیامرف یم  و 

(. 20  ) هیقالمف احدک  کبر  یلا  حداک  کنا  ناسنالا  اهیا  ای 

: ینعی

«. درک یهاوخ  تاقالم  ار  وا  سپ  یشاب  یم  ششوک  رد  دوخ  يادخ  يوس  هب  جنر  اب  وت  ناسنا  يا  »

: دیامرف یم  و 

(21  ) تآل هللا  لجا  نإف  هللا  ءاقل  اوجری  ناک  نم 

: ینعی

«. دمآ دهاوخ  هدومرف  ررقم  تاقالم  يارب  ادخ  هک  ار  یعقوم  دشاب  راودیما  ار  ادخ  تاقالم  هک  ره  »

: دیامرف یم  و 

(. 22  ) ادحا هبر  هدابعب  كرشی  احلاص و ال  المع  لمعیلف  هبر  ءاقل  اوجری  ناک  نمف 

: ینعی

کیرش ار  یسک  دوخ  يادخ  شتسرپ  رد  دنکب و  راوازس ) راک   ) حلاص لمع  دیاب  دشاب  راودیما  دوخ  يادخ  تاقالم  هب  هک  ره  سپ  »
«. دیامنن

: دیامرف یم  و 

(. 23  ) یتنج یلخدا  يدابع و  یف  یلخداف  هیضرم  هیضار  کبر  یلا  یعجرا  هنئمطملا  سفنلا  اهتیا  ای 
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: دیامرف یم  و 

میحجلا ناف  ایندـلا  هویحلا  راثآ  یغط و  نم  اماف  يری  نمل  میحجلا  تزرب  یعـس و  ام  ناسنإلا  رکذـتی  موی  يربکلا  هماطلا  تءاج  اذاـف 
(. 24  ) يوأملا یه  هنجلا  ناف  يوهلا  نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاخ  نم  اما  يوأملا و  یه 

: ینعی

هک یشتآ  دروآ و  یم  دای  هب  ار  دوخ  ششوک  شالت و  هنوگ  ره  ناسنا  هک  يزور  دیسر  زیخاتـسر ) زور   ) هیهاد نیرتگرزب  هک  یتقو  »
دوخ يارب  ار  ایند  یگدـنز  هدومن و  ناـیغط  هک  یـسک  اـما  دـنوش ) یم  هورگ  ود  مدرم  ، ) دـیدرگ راکـشآ  هدـش  نشور  باذـع  يارب 

دوخ يادخ  ماقم  زا  هک  یسک  اما  تسوا و  هاگیاج  هدربمان  شتآ  دومن ، باختنا 
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«. سب تسوا و  هاگیاج  تشهب  درک ، یهن  دنسپان  هاوخلد  ياوه  زا  ار  دوخ  سفن  هدیسرت و 

: دیامرف یم  لامعا  يازج  تیوه  نایب  رد  و 

(. 25  ) نولمعت متنک  ام  نوزجت  امنا  مویلا  اورذتعت  اورفک ال  نیذلا  اهیا  ای 

: ینعی

هک تسا  یلامعا  دوخ  نامه  دوش  یم  هداد  امـش  هب  هک  ییازج  زیخاتـسر ) زور   ) زورما دییوجم ، راذتعا  دـیدش  رفاک  هک  یناسک  يا  »
«. دیداد یم  ماجنا 

شنیرفآ یلاوت  رارمتسا و 

دوش هدـیچرب  نایناهج  ناهج و  نیا  طاسب  هک  دیـسر  دـهاوخ  يزور  درادـن و  نایاپ  یب  رمع  تسام ، دوهـشم  هک  شنیرفآ  ناهج  نیا 
: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  دنک ، یم  دییأت  ار  انعم  نیمه  نآرق  هکنانچ 

(. 26  ) یمسم لجا  قحلاب و  الا  امهنیب  ام  ضرالا و  تاومسلا و  انقلخ  ام 

: ینعی

هدش هدرب  مان  هک  ینیعم  دودحم و  تدم  يارب   ) نیعم لجا  قحب و  رگم  تساهنآ  نایم  رد  هک  ار  هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  مدـیرفاین  »
(«. تسا

؟ تسا هدوب  یناسنا  هدش و  هدیرفآ  يرگید  ناهج  یناسنا ، دوجوم  لسن  یلعف و  ناهج  نیا  شیادیپ  زا  شیپ  ایآ  و 

دمآ و دهاوخ  دوجو  هب  يرگید  ناهج  دـهد ، یم  ربخ  نآ  زا  زین  میرک  نآرق  هک  نایناهج  ناهج و  طاسب  ندـش  هدـیچ  رب  زا  سپ  ایآ 
رد یلو  یتاراشا ، زج  تفای ، ناوت  یمن  میرک  نآرق  رد  ار  اهنآ  حیرـص  خـساپ  هک  تسا  ییاه  شـسرپ  دـش ، دـهاوخ  هدـیرفآ  یناسنا 

(27  ) تسا هدش  هداد  تبثم  خساپ  اهشسرپ  نیا  هب  هدش ، لقن  تیب  لها  همئا  زا  هک  یتایاور 

اهتشون یپ 

14 هیآ 12 . نونمؤم ، هروس   1

.هیآ 11 هدجس ، هروس   2

.هیآ 85 يرسا ، هروس   3

.هیآ 83 سی ، هروس   4
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.قودص تاداقتعا  زا  ص 161  ج 3 ، راحب ،  5

.خزربلا باب  ج 2 ، راحب ، 6 و 7 

.هیآ 169 نارمع ، لآ  هروس   8

هیآ 99 و 100 نونمؤم ، هروس   9

.هیآ 26 هروس ص ،  10

.هیآ 38 ناخد ، هروس   11

هیآ 21 و 22 هیثاج ، هروس   12

.هیآ 8 قلع ، هروس   13

.هیآ 53 يروش ، هروس   14

.هیآ 19 راطفنا ، هروس   15

30 هیآ 27 . رجف ، هروس   16

.هیآ 22 هروس ق ،  17

.هیآ 53 فارعا ، هروس   18

.هیآ 25 رون ، هروس   19

.هیآ 6 قاقشنا ، هروس   20

.هیآ 5 توبکنع ، هروس   21

.هیآ 110 فهک ، هروس   22

30 هیآ 27 . رجف ، هروس   23

هروس  24
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41 هیآ 34 . تاعزان ،

.هیآ 7 میرحت ، هروس   25

.هیآ 3 فاقحا ، هروس   26

ص 79 ج 14 ، یناپمک ، پاچ  راحب   27

ماما يانعم  یسانش  ماما   4

کلـسم ای  یـسایس  مارم  ای  یعامتجا  ریـسم  کی  رد  ار  ناشیا  يربهر  هداتفا  یتعامج  شیپ  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  اوشیپ  ماما و 
.دوب دهاوخ  دوخ  هنیمز  عبات  قیض ، تعسو و  رد  دراد  دوخ  هنیمز  اب  هک  یطابترا  هطساو  هب  هتبلا  دریگ و  هدهع  هب  ینید  ای  یملع 

، دهد یم  روتسد  هتفرگ ، رظن  رد  تهج  ره  زا  ار  رشب  مومع  یناگدنز  دش ) نشور  هتشذگ  ياهلـصف  زا  هکنانچ   ) مالـسا سدقم  نییآ 
نآ هرادا  يدرف و  یگدـنز  تهج  زا  زین  يروص  تایح  رد  دـنک و  یم  ییامنهار  هداد و  رارق  یـسررب  دروم  يونعم  تاـیح  تهج  زا 

.دیامن یم  هلخادم  تموکح )  ) نآ يرادمامز  یعامتجا و  یگدنز  تهج  زا  هکنانچ  دیامن  یم  هلخادم 

تموکح تهج  زا  دریگ : رارق  هجوت  دروم  تسا  نکمم  تهج  هس  زا  مالـسا  رد  ینید  یئاوشیپ  تما و  دش ، هدرمـش  هک  یتاهج  ربانب 
هعماج هکنانچ  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  .يونعم  تایح  داشرا  يربهر و  تهج  زا  مالـسا و  ماکحا  فراعم و  نایب  تهج  زا  یمالـسا و 

رد ار  تعامج  یئاوشیپ  تسا و  هدربمان  تاهج  هرادا  يدصتم  هک  یسک  دراد ، يرورـض  يدنمزاین  هدربمان  تهج  هس  ره  هب  یمالـسا 
ادـخ رما  هب  زین  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هتبلا  دوش و  نییعت  دـیاب  لوسر  ادـخ و  هیحان  زا  دراد ، هدـهع  هب  تاهج  نآ 

.تسا هدومرف  نییعت 

یمالسا تموکح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ینیشناج  تماما و 

هد ای  رهش  کی  ای  روشک  کی  دننام  یلکشتم  هعماج  زگره  هک  دنک  یم  كرد  دیدرت ، هنوگچیه  نودب  دوخ  يدادادخ  داهن  اب  ناسنا 
هدارا دزادنا و  راک  هب  ار  هعماج  خرچ  هک  يرادمامز  تسرپرس و  نودب  دبای ، لیکشت  ناسنا  نت  دنچ  زا  هک  هناخ  کی  یتح  هلیبق و  ای 

دنک تموکح  وزج  ياه  هدارا  هب  وا 
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نآ يازجا  یتقو  نیرتمک  رد  دـهد و  همادا  دوخ  ياقب  هب  دـناوت  یمن  دراداو ، دوخ  یعامتجا  هفیظو  هب  ار  هعماج  يازجا  زا  کی  ره  و 
.دش دهاوخ  راتفرگ  جرم  جره و  هب  شیمومع  عضو  هدش  یشالتم  هعماج 

هعماج ياقب  دوخ و  تمـس  هب  و  کچوک ) ای  گرزب  هعماج  زا  معا   ) تسا يا  هعماج  ياورنامرف  رادمامز و  هک  یـسک  لیلد  نیمه  هب 
زگره دراذگ و  یم  دوخ  ياج  هب  ینیشناج  هتبلا  دنک  تبیغ  دوخ  راک  رـس  زا  تقوم  ریغ  ای  تقوم  روط  هب  دهاوخب  رگا  دراد ، تیانع 

.دشوپ مشچ  نآ  لاوز  اقب و  زا  هدرک  اهر  دوخ  رس  ار  دوخ  يرادمامز  ییاورنامرف و  ورملق  هک  دوش  یمن  رضاح 

یـسک ای   ) ار نانآ  زا  یکی  دـنک ، عادو  ار  هناخ  لها  هناخ و  دـهاوخ  یم  ههام  دـنچ  ای  هزور  دـنچ  رفـس  يارب  هک  يا  هداوناـخ  سیئر 
هک یناکد  بحاص  ای  هسردم  ریدم  ای  هسسؤم  سیئر  .دراپس  یم  يو  هب  ار  لزنم  تاروما  هدرک  یفرعم  نیـشناج  دوخ  يارب  ار ) رگید 
هب ار  نارگید  هدیناشن  دوخ  ياج  هب  ار  نانآ  زا  یکی  تبیغ ، تعاس  دنچ  يارب  یتح  دراد ، تسد  ریز  يدـنچ  نادرگاش  ای  نادـنمراک 

.بیترت نیمه  هب  دنک و  یم  عاجرا  يو 

یناشن نیا  هناگیب  انشآ و  ره  هک  یعامتجا  تسا  ینییآ  تسا و  راوتسا  ترطف  ساسا  رب  تنس  باتک و  صن  هب  هک  تسا  ینید  مالـسا 
اب هدوبن و  راکنا  لباق  زگره  دنا  هتـشاد  لوذبم  نید  نیا  تیعامتجا  هب  ربمغیپ  ادخ و  هک  یتیانع  دنک و  یم  هدهاشم  نآ  يامیـس  زا  ار 

.تسین هسیاقم  لباق  رگید  زیچ  چیه 

كرت درک ، یم  ادیپ  ذوفن  نآ  رد  مالسا  هک  ییاج  ره  رد  ار  عامتجا  دقع  هلئسم  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 
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روما هرادا  مامز  بصن و  اجنآ  رد  یلماع  یلاو و  تقو  برقا  رد  داتفا ، یم  نیملـسم  تسد  هب  هک  يا  هدکهد  ای  رهـش  ره  درک و  یمن 
کی زا  شیب  دروم ، تیمها  يارب  یهاـگ  دومرف ، یم  مازعا  داـهج  هب  هک  ییاـه  رکـشل  رد  یتـح  درپـس  یم  يو  تسد  هب  ار  نیملـسم 
یلوا رگا  هک  دومرف  نییعت  سیئر  رفن  راـهچ  هتوـم » گـنج   » رد یتـح  دوـمن  یم  بصن  ناـشیا  يارب  بترت  وـحن  هب  هدـنامرف  سیئر و 

.دنسانشب یهدنامرف  تسایر و  هب  نینچمه …  ار و  یموس  دش  هتشک  یمود  رگا  و  ار ، یمود  دش  هتشک 

زا تقو  ره  دومن و  یمن  يراذگورف  نیـشناج  بصن  زا  موزل ، دروم  رد  زگره  تشاد و  لماک  تیانع  ینیـشناج  هلئـسم  هب  نینچمه  و 
يربـخ زونه  دومن و  یم  ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  هک  یعقوم  رد  یتـح  درک  یم  نیعم  دوخ  ياـج  هب  یلاو  دومرف ، یم  تبیغ  هنیدـم 

ار مالـسلا  هیلع  یلع  دوب ، شـشیپ  مدرم  زا  هک  ییاـه  تناـما  نداد  سپ  هکم و  رد  دوخ  یـصخش  روما  هزور  دـنچ  هرادا  يارب  دوـبن ،
.دومن دوخ  نیشناج  ار  مالسلا  هیلع  یلع  شیصخش  ياهراک  نوید و  هب  تبسن  تلحر  زا  سپ  نینچمه  داد و  رارق  دوخ  نیشناج 

: دیوگ یم  هعیش 

دهدن و رارق  دوخ  نیشناج  ار  یـسک  دیامرف و  تلحر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تسین  روصتم  زگره  لیلد ، نیمه  هب 
کی هب  دراد  یگتسب  يا  هعماج  شیادیپ  هکنیا  .دهدن  ناشن  یمالـسا ، هعماج  خرچ  ندینادرگ  نیملـسم و  روما  هرادا  يارب  یتسرپرس 
کی هب  دراد  لماک  یگتسب  نآ  يرادیاپ  اقب و  و  دنریذپب ، المع  ار  اهنآ  هعماج  يازجا  تیرثکا  هک  یکرتشم  موسر  تاررقم و  هلسلس 

رد یناسنا  ترطف  هک  تسین  يا  هلئسم  دریگب ، هدهع  هب  ار  اهنآ  لماک  يارجا  هک  يا  هلداع  تموکح 
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تعیرش تقد  تعسو و  رد  هن  هک  یلاح  رد  دنک  شـشومارف  ای  دنامب  هدیـشوپ  یلقاع  يارب  ای  دشاب  هتـشاد  کش  نآ  تیمها  شزرا و 
نآ هار  رد  دوب و  لئاق  نآ  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  یشزرا  تیمها و  رد  هن  دومن و  کش  ناوت  یم  یمالـسا 

ربمغیپ ریبدت  تردق  رظن و  تباصا  لقع و  لامک  رکف و  غوبن  رد  هن  دومن و  دیدرت  ناوت  یم  دومن  یم  یگتشذگ  دوخ  زا  يراکادف و 
.درک هشقانم  ناوت  یم  توبن ) یحو و  دییأت  زا  هتشذگ   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

( نآ ریغ  نتف و  باب  رد   ) ثیدـح عماوج  رد  هصاـخ  هماـع و  هک  يرتاوتم  راـبخا  بجوم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
هنخر مالـسا  هرکیپ  رد  هک  ییاه  داسف  دـش و  یمالـسا  هعماج  ریگنماد  شتلحر  زا  سپ  هک  ییاه  يراتفرگ  نتف و  زا  دـنا ، هدرک  لقن 

هداد ربخ  الیـصفت  دنتخاس ، دوخ  ياهیراب  دنب و  یب  اهیکاپان و  يادف  ار  كاپ  نییآ  هک  ناشیا  ریغ  ناورم و  لآ  تموکح  دـننام  درک ،
نخـس و  دـنکن ، تلفغ  دوخ  زا  سپ  ياـهلاس  نارازه  اـهلاس و  ياـهیراتفرگ  ثداوح و  تاـیئزج  زا  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  تسا و 

دزرو و لامها  ای  دـنک ! تلفغ  دـیآ  دوجو  هب  دـیوگ ، شگرم  زا  سپ  تاـظحل  نیلوا  رد  دـیاب  هک  یعـضو  نیرتمهم  زا  یلو  دـیوگ ،
نیرت يداـع  نیرت و  یعیبـط  هب  هکنیا  اـب  دریگ و  زیچاـن  هب  رگید ) فرط  زا   ) تیمها نیا  هب  و  فرط ) کـی  زا   ) یگداـس نیا  هب  يرما 

توکـس یلک  هب  یـشزرا  اب  هلئـسم  نینچ  زا  هدومن و  رداص  روتـسد  اهدص  هلخادم و  ندـیباوخ ، ندیـشون و  ندروخ و  دـننام  اهراک 
یسک هدیزرو 
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؟ دیامرفن نییعت  دوخ  ياج  هب  ار 

ربمغیپ دوب  مزال  زاب  دوب  هدش  راذگاو  ناملـسم  مدرم  دوخ  هب  مالـسا  عرـش  رد  یمالـسا  هعماج  رادـمامز  نییعت  لاحم  ضرف  هب  رگا  و 
يا هلئسم  رد  مدرم  ات  دهدب  تسیاب  یفاک  تاروتسد  دشاب و  هدرک  صوصخ  نیا  رد  یفاش  تانایب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

.دنشاب رایشه  رادیب و  تسا ، راوتسا  فقوتم و  نآ  هب  نید  رئاعش  تایح  یمالسا و  هعماج  دشر  اقب و  اساسا  هک 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  سپ  هک  یناسک  دوب  رگا  تسین و  يربخ  ینید  روتسد  يوبن و  نایب  نینچ  زا  هکنآ  لاح  و 
تخاس لقتنم  تیـصو  اب  مود  هفیلخ  هب  ار  تفالخ  لوا  هفیلخ  هک  یتروص  رد  دندرک  یمن  شتفلاخم  دـنتفرگ  تسد  هب  ار  روما  مامز 

نآ ياضعا  شدوخ  هک  يرفن  شـش  ياروش  کی  اب  ار  موس  هفیلخ  مود  هفیلخ  دومن و  تیـصو  شدنزرف  هب  مراهچ  هفیلخ  نینچمه  و 
نیا هب  ار  تفالخ  هدومن  راداو  حلـص  هب  روز  هب  ار  نسح  ماما  هیواعم  دروآ و  راک  يور  دوب ، هدرک  میظنت  نییعت و  ار  نآ  همان  نییآ  و 

رکنم و زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج و  زا  ینید  رئاعـش  اجیردت  دش و  لیدـبت  یثوروم  تنطلـس  هب  تفالخ  نآ  زا  سپ  درب و  قیرط 
(. 1  ) دیدرگ بآ  رب  شقن  مالسا  عراش  یعاسم  درک و  ترجه  هعماج  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  اهنآ  ریغ  دودح و  هماقا 

يایحا هک  مالسا  نییآ  یساسا  رظن  رد  قمعت  ناسنا و  يالقع  هرمتسم  هریـس  رـشب و  يرطف  كرد  رد  يواکجنک  ثحب و  هار  زا  هعیش 
ثداوح هعلاطم  مرکا و  ربمغیپ  یعامتجا  شور  و  دشاب ، یم  ترطف 
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رد لـیلحت  هیزجت و  هب  هتـشگ و  نیملـسم  مالـسا و  ریگنماد  هک  ییاـه  يراـتفرگ  هتـسویپ و  عوقو  هب  تلحر  زا  سپ  هک  يروآ  فسا 
مرکا ربمغیپ  هیحان  زا  هک  دـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  ددرگ ، یم  رب  ترجه  هیلوا  نورق  یمالـسا  ياـهتموکح  يراـگنا  لهـس  یهاـتوک و 

هیآ دننام  یعطق  رتاوتم  رابخا  تایآ و  تسا  هدیسر  ربمغیپ  نیشناج  ماما و  نییعت  صوصخ  رد  یفاک  صن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ریغ نیبرقا و  هریـشع  توعد  ثیدح  تلزنم و  ثیدح  قح و  ثیدح  نیلقث و  ثیدح  هنیفـس و  ثیدح  و  ( 2  ) ریدغ ثیدح  تیالو و 

.تسا هدش  هتشاذگ  اهنآ  يور  یشوپرس  هدش و  لیوأت  یعاود  يا  هراپ  هب  رظن  یلو  دنراد  هتشاد و  تلالد  انعم  نیا  هب  اهنآ 

هتشذگ نانخس  دییأت  رد 

: دومرف ترضح  نآ  دنتشاد  روضح  هباحص  زا  یعمج  دوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يرامیب  ياهزور  نیرخآ 

زا یـضعب  دـیوشن ، هارمگ  زگره  نآ ) تیاـعر  اـب   ) نم زا  سپ  هک  مسیوـنب  يزیچ  امـش  يارب  اـت  دـیروایب  نم  يارب  يذـغاک  تاود و 
: دنتفگ نیرضاح 

!! تسا سب  ام  يارب  ادخ  باتک  دیوگ  یم  نایذه  درم  نیا 

: دومرف مرکا  ربمغیپ  .دش  دنلب  راضح  يوهایه  هاگنآ 

(. 3 « ) دننک وهایه  دیابن  يربمغیپ  شیپ  اریز  دیور ، نوریب  نم  شیپ  زا  دیزیخرب و  »

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  میمصت  ندش  یلمع  زا  هیضق  نیا  رد  هک  یناسک  هکنیا  هب  هجوت  هتـشذگ و  لصف  بلاطم  هب  هجوت  اب 
باختنا هکنیا  هژیو  هب  دندش و  دنم  هرهب  یباختنا  تفالخ  زا  زور  نامه  يادرف  هک  دندوب  یـصاخشا  نامه  دندرک  يریگولج  ملـس  و 

ناوت یم  ایآ  دنداد  رارق  هتفای  ماجنا  راک  ربارب  رد  ار  نانآ  هدومن ، شناکیدزن  مالسلا و  هیلع  یلع  عالطا  یب  ار  هفیلخ 
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؟ دوب مالسلا  هیلع  یلع  یفرعم  دوخ و  نیشناج  صخش  نییعت  الاب  ثیدح  رد  مرکا  ربمغیپ  دوصقم  هک  دومن  کش 

دوش فرصنم  دوخ  میمصت  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نآ  رثا  رد  هک  دوب  لاق  لیق و  داجیا  نخـس  نیا  زا  دوصقم  و 
، دشاب روظنم  ضرم ) هبلغ  هار  زا  نتفگ  ياجبان  نخس   ) نآ يدج  يانعم  هکنیا  هن 

: الوا اریز 

مه یسک  هدشن و  هدینش  اجبان  فرح  کی  یتح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  يرامیب  تدم  مامت  رد  هکنیا  زا  هتـشذگ 
نوصم یهلا  تمصع  اب  هک  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دناوت  یمن  یناملـسم  ینید ، نیزاوم  يور  تسا ، هدرکن  لقن 

.دهد تبسن  ییوگ  هدوهیب  نایذه و  هب  تسا 

: ایناث

اجبان تابثا  يارب  دوبن و  تسا ) سب  ام  يارب  ادـخ  باـتک   ) يدـعب هلمج  يارب  یلحم  دوب ، شیدـج  ياـنعم  نخـس  نیا  زا  روظنم  رگا 
ربمغیپ نخس  هب  يزاین  نآرق  دوجو  اب  هکنیا  اب  هن  دش  یم  لالدتسا  شیرامیب  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نخـس  ندوب 

ار ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  ادـخ ، باـتک  ناـمه  هک  دـنامب  هدیـشوپ  تسیاـبن  یباحـص  رفن  کـی  يارب  اریز  تسین ،
راـیتخا و هنوگچیه  لوسر ، ادـخ و  مکح  ربارب  رد  مدرم  میرک  نآرق  صن  هب  هداد و  رارق  ادـخ  نخـس  ار  شنخـس  هعاـطلا و  ضرتفم 

.دنرادن لمع  يدازآ 

، هفیلخ رما  هب  نامثع  هک  یتقو  درک  تیـصو  مود  هفیلخ  تفـالخ  هب  يو  تفاـی و  رارکت  لوا  هفیلخ  توم  ضرم  رد  قاـفتا  نیا  اـثلاث :
هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  هرابرد  هک  ار  ینخس  مود  هفیلخ  لاح  نیا  اب  دش  شوهیب  هفیلخ  تشون ، یم  ار  همانتیصو 
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(. 4  ) درکن رارکت  لوا  هفیلخ  هرابرد  دوب  هتفگ  ملس  هلآ و  هیلع و 

: دیوگ یم  يو  دیامن ، یم  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  ( 5  ) سابع نبا  ثیدح  رد  مود  هفیلخ  اهنیا  زا  هتشذگ 

هب تحلـصم  تیاعر  يارب  یلو  دنک ، لیجـست  ار  یلع  تفالخ  دهاوخ  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  مدیمهف  نم 
: دیوگ یم  .مدز  مه 

یمن نآ  راب  ریز  شیرق  درک و  یم  راداو  تسار  هار  قح و  هب  ار  مدرم  تسـشن  یم  تفالخ  هب  رگا  یلو  ( 6  ) دوب یلع  نآ  زا  تفالخ 
ار قح  هن  دومن  راداو  قح  هب  ار  قح  زا  فلختم  دیاب  ینید  نیزاوم  قبط  هکنیا  اب  میدز ]!!![  رانک  تفالخ  زا  ار  يو  يور  نیا  زا  دنتفر 

یم عانتما  تاکز  نداد  زا  ناملـسم  لـیابق  زا  یعمج  هک  دـندروآ  ربخ  لوا  هفیلخ  يارب  هک  یعقوم  دومن ، كرت  فلختم  رطاـخ  يارب 
: تفگ داد و  گنج  روتسد  دنزرو ،

تمیق ره  هب  هک  دوب  نیا  نخس  نیا  زا  دارم  هتبلا  و  ( 7  ) مگنج یم  ناشیا  اب  دنهدن  نم  هب  دنداد  یم  ادـخ  ربمغیپ  هب  هک  ار  یلاقع  رگا 
.دوب رت  شزرا  اب  رتمهم و  لاقع  کی  زا  هقح  تفالخ  عوضوم  هتبلا  دوش  ایحا  قح  دیاب  دوش  مامت 

هیهلا فراعم  نایب  رد  تماما 

نیوکت و هار  زا  شنیرفآ  عاونا  زا  عون  ره  یمومع ، تیادـه  يرورـض  تباـث و  نوناـق  قبط  هک  تشذـگ  یـسانش  ربمغیپ  ياـهثحب  رد 
.دوش یم  يربهر  تیاده و  دوخ  یعون  تداعس  لامک و  يوس  هب  شنیرفآ 

رکفت ینیب و  عـقاو  هزیرغ  هار  زا  تـسین و  انثتــسم  یموـمع  نوناـق  نـیا  تـیلک  زا  تـسا  شنیرفآ  عاوـنا  زا  یکی  هـک  زین  ناـسنا  عوـن 
ترابع هب  دیامن و  نیمأت  ار  شترخآ  ایند و  تداعس  هک  دوش  تیاده  دیاب  یصاخ  شور  هب  دوخ  یگدنز  رد  یعامتجا ،
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لامک تداعـس و  ات  دنک  قیبطت  اهنآ  هب  ار  دوخ  یگدـنز  شور  هدومن  كرد  ار  یلمع  فیاظو  تاداقتعا و  هلـسلس  کی  دـیاب  رگید :
هکلب تسین  لقع  هار  دوش  یم  هدیمان  نید »  » مان هب  هک  یگدـنز  همانرب  نیا  كرد  هار  هک  دـش  هتفگ  دروآ و  تسد  هب  ار  دوخ  یناسنا 

! دوش یم  تفای  ادخ ) ناربمغیپ   ) ءایبنا مان  هب  تیرشب  ناهج  ناکاپ  زا  یخرب  رد  هک  توبن » یحو و   » مان هب  تسا  يرگید  هار 

نتـسب راک  هب  رثا  رد  ات  دـنناسر ، یم  مدرم  هب  هتـشاد  تفایرد  ادـخ  بناج  زا  یحو  هلیـسو  هب  ار  مدرم  یناسنا  فیاظو  هک  دـنناربمغیپ 
یم توبث  هب  رـشب  دارفا  نایم  رد  ار  یکرد  نینچ  ترورـض  موزل و  هکناـنچ  لـیلد  نیا  هک  تسا  نشور  .دـننک  تداعـس  نیمأـت  اـهنآ 

مدرم هب  موزل  تروص  رد  دننک و  ظفح  ار  همانرب  نیا  هدروخن  تسد  هرکیپ  هک  ار  يدارفا  شیادیپ  ترورض  موزل و  نینچمه  دناسر ،
.دناسر یم  توبث  هب  دنناسرب ،

، دننک میلعت  مدرم  هب  هدومن  كرد  یحو  هار  زا  ار  یناسنا  فیاظو  هک  دنوش  ادیپ  یصاخشا  تسا  مزال  ییادخ  تیانع  هار  زا  هکنانچ 
مدرم هب  موزل  تروص  رد  دـنامب و  ظوفحم  یناـسنا  ناـهج  رد  هشیمه  يارب  ینامـسآ  یناـسنا  فیاـظو  نیا  هک  تسا  مزـال  ناـنچمه 

فرـصم هب  موزل  تقو  رد  دشاب و  ظوفحم  ناشدزن  ادـخ  نید  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  یـصاخشا  هتـسویپ  ینعی  دوش  میلعت  هضرع و 
.دسرب

دوش یم  هدـیمان  ماما »  » هتفای صاصتخا  تمـس  نیا  هب  ادـخ  بناج  زا  تسا و  ینامـسآ  نید  يرادـهگن  ظفح و  يدـصتم  هک  یـسک 
مان یبن »  » دشاب یم  ادخ  بناج  زا  ینامسآ  عیارـش  ماکحا و  تفایرد  ذخا و  يدصتم  توبن و  یحو و  حور  لماح  هک  یـسک  هکنانچ 

توبن تسا  نکمم  دراد و 
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، درک یم  تابثا  ار  ناربمغیپ  تمـصع  هدربماـن  لـیلد  هکناـنچ  دنـشاب و  ادـج  مه  زا  تسا  نکمم  دـنوش و  عمج  اـجکی  رد  تماـما  و 
رـشب نایم  رد  یغیلبت  لباق  هدروخن و  تسد  یعقاو  نید  هشیمه  يارب  ادخ  دیاب  اریز  دـنک ، یم  تابثا  زین  ار  نایاوشیپ  همئا و  تمـصع 

.ددنبن تروص  ییادخ  تینوصم  تمصع و  نودب  انعم  نیا  دشاب و  هتشاد 

ماما یبن و  نایم  قرف 

یحو لصا  ردـق  نیمه  دریگ ، یم  ماجنا  ناربمغیپ  هطـساو  هب  هک  ینامـسآ  عیارـش  ماکحا و  نتـشاد  تفایرد  دروم  رد  هتـشذگ  لـیلد 
تسا يرما  اعبط  هک  نآ  يرادهگن  ظفح و  فالخ  هب  ار  نآ  یگشیمه  رارمتسا و  هن  دنک  یم  تابثا  ار  ینامـسآ  ماکحا  نتفرگ  ینعی 

هدنرادهگن هک  ماما  دوجو  یلو  دشاب  هتشاد  دوجو  رشب  نایم  رد  يربمغیپ  هتسویپ  درادن  موزل  هک  تساجنیا  زا  و  موادم ، يرارمتسا و 
دنسانشن و ای  دنسانشب  دوش ، یمن  یلاخ  ماما  دوجو  زا  يرـشب  هعماج  زگره  تسا و  مزال  رـشب  نایم  رد  هتـسویپ  تسا ، ینامـسآ  نید 

: دیامرف یم  دوخ  باتک  رد  لاعتم  يادخ 

(. 8  ) نیرفاکب اهب  اوسیل  اموق  اهب  انلک  دقف و  ءالؤه  اهب  رفکی  ناف 

: ینعی

رفاک نآ  هب  زگره  هک  میا  هدرک  لکوم  نآ  هب  ار  یهورگ  ام  دندرواین  نامیا  نارفاک  دنک  یمن  فلخت  زگره  هک  ام  تیاده  هب  رگا  «و 
«. دش دنهاوخن 

تعیرـش ذـخا   ) ییاوشیپ يربمغیپ و  بصنم  ود  ره  ياراد  درف  کی  دوش و  یم  عمج  یهاـگ  تماـما  توبن و  دـش ، هراـشا  هکناـنچ  و 
رـصع ره  رد  تسا  یلاخ  ناربمغیپ  زا  هک  يا  هنمزا  رد  هکنانچ  دـنوش  یم  ادـج  مه  زا  یهاگ  دوش و  یم  نآ ) نایب  ظفح  ینامـسآ و 

.دنا هتشادن  دوجو  هشیمه  دودحم و  ادخ  ناربمغیپ  ددع  تسا  یهیدب  دراد و  دوجو  یقح  ماما 

هب ار  ناربمغیپ  زا  یعمج  دوخ  باتک  رد  لاعتم  يادخ 
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: دیامرف یم  میهاربا  ترضح  هرابرد  هکنانچ  تسا  هدومرف  یفرعم  تماما 

(. 9  ) نیملاظلا يدهع  لانی  لاق ال  یتیرذ  نم  لاق و  اماما  سانلل  کلعاج  ینا  لاق  نهمتاف  تاملکب  هبر  میهاربا  یلتبا  ذا  و 

: ینعی

: دومرف دیناسر ، رخآ  هب  هدرک و  مامت  ار  اهنآ  سپ  درک  ناحتما  ییاه  هملک  هب  ار  وا  میهاربا  يادخ  هک  یتقو  »

«. دسر یمن  ناراکمتس  هب  نم  نامرف  دهع و  دومرف  نم ، نادنزرف  زا  تفگ و  میهاربا  مهد ، یم  رارق  اوشیپ  ماما و  مدرم  يارب  ار  وت  نم 

: دیامرف یم  و 

(. 10  ) انرماب نودهی  همئا  مهانلعج  و 

: ینعی

«. دندرک یم  يربهر  تیاده و  ام  رما  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ  ار  ناشیا  ام  «و 

لامعا نطاب  رد  تماما 

هلفاق تسوا  دراد و  يربهر  ییاوشیپ و  تمـس  زین  نطاب  رد  نانچمه  تسامنهار ، اوشیپ و  مدرم ، لامعا  رهاظ  هب  تبـسن  هکنانچ  ماـما 
هجوت دیاب  نیریز  همدقم  ودـب  تقیقح  نیا  ندـش  نشور  يارب  .دـنک  یم  ریـس  ادـخ  يوس  هب  نطاب  هار  زا  هک  تیناسنا  ناوراک  رالاس 

.دومن

: لوا

يدبا یعقاو و  یتخبدب ) یتخبشوخ و   ) تواقش تداعس و  هلیسو  هناگی  ینامـسآ  نایدا  ریاس  مالـسا و  رظن  هب  هک  تسین  دیدرت  ياج 
اهنآ يدب  یکین و  يدادادخ  داهن  ترطف و  هار  زا  مه  دـنک و  یم  شمیلعت  ینامـسآ  نید  هک  تسوا  دـب  کین و  لامعا  انامه  ناسنا ،

رد نامدوخ ، یعامتجا  نابز  اب  رـشب  هورگ  ام  رکفت  زرط  بسانم  ار  لامعا  نیا  توبن  یحو و  هار  زا  لاعتم  يادخ  دـیامن و  یم  كرد 
یگدـنز نارادربناـمرف ، ناراـکوکین و  يارب  اـهنآ ، درمت  تعاـط و  لـباقم  رد  هدومرف و  ناـیب  حـیبقت  نیـسحت و  یهن و  رما و  تروص 

دیواج یگدنز  نارگمتـس  ناراکدب و  يارب  هداد و  دـیون  دـشاب ، یم  ناسنا  یلامک  ياهتـساوخ  همه  رب  لمتـشم  هک  ینیریـش  دـیواج 
یتخبدب هنوگ  ره  نمضتم  هک  یخلت 
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.تسا هداد  ربخ  دشاب  یم  یماکان  و 

نیا درادـن و  یعامتجا  رکفت  ام  دـننام  تسام ، روصت  زا  رتـالاب  تهج  ره  زا  هک  شنیرفآ  يادـخ  هک  تسین  دـیدرت  کـش و  ياـج  و 
دوجو ام  یعامتجا  یگدـنز  زا  نوریب  رد  شاداپ  دزم و  یهن و  رما و  يربنامرف و  ییاورنامرف و  یگدـنب و  ییاقآ و  يدادرارق  نامزاس 
یعقاو طباور  قبط  ادـخ  شنیرفآ  هب  زیچ  ره  شیادـیپ  یتسه و  نآ  رد  هک  تسا  شنیرفآ  هاگتـسد  اـنامه  ییادـخ  هاگتـسد  درادـن و 

.سب دراد و  یگتسب 

تسا یفراعم  قیاقح و  هب  لمتشم  نید  هدش  هراشا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تانایب  و  ( 11  ) میرک نآرق  رد  هکنانچ  و 
يارب تسا ، مهف  لباق  ام  هب  تبسن  هک  ینابز  اب  بسانم و  ام  رکف  حطس  اب  هک  ینایب  اب  ار  اهنآ  لاعتم  يادخ  هک  ام  يداع  مهف  زا  رتالاب 

.تسا هدومرف  لزان  ام 

، تسه یگدنز  تایـصوصخ  یگدنز و  زا  تیدبا  ناهج  رد  هچنآ  نایم  دـب و  کین و  لامعا  نایم  هک  تفرگ  هجیتن  دـیاب  نایب  نیا  زا 
.تسا نآ  دولوم  ادخ  تساوخ  هب  هدنیآ  یگدنز  یشوخان  یشوخ و  هک  تسا  رارق  رب  یعقاو  هطبار 

وا هدنیآ  یگدنز  یگنوگچ  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  یتیعقاو  ناسنا  نورد  رد  دـب ، کین و  لامعا  زا  کی  ره  رد  رت : هداس  ترابع  هب  و 
.تسا نآ  نوهرم 

ظفل اب  یبرم  زا  هک  ییاـه  روتـسد  زج  يو  دریگ ، یم  رارق  تیبرت  تحت  هک  تسا  یکدوک  دـننام  تسرد  دـمهفن ، اـی  دـمهفب  ناـسنا 
تیبرت مایا  ندینارذگ  ندش و  گرزب  زا  سپ  یلو  دمهف  یمن  يزیچ  دهد ، یم  ماجنا  هک  ییاه  راک  رکیپ  دونش و  یم  نکن » نکب و  »

هدرک ایهم  دوخ  نطاب  رد  هک  يا  هدنزرا  یحور  تاکلم  هطساو  هب 
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یتخبدب زج  دشاب ، هدز  زابرس  دوخ  هاوخکین  یبرم  ياهروتـسد  ماجنا  زا  رگا  دش و  دهاوخ  لیان  يدنمتداعـس  یگدنز  هب  عامتجا  رد 
.تشاد دهاوخن  يا  هرهب 

روتسد نتسب  راک  هب  نتفرگ و  زج  يو  دیامن  یم  تموادم  یصوصخم  شزرو  اذغ و  اود و  هب  کشزپ  روتسد  قبط  هک  یسک  دننام  ای 
أدـبم هک  دـنک  یم  ادـیپ  دوخ  یلخاد  نامتخاس  رد  یـصاخ  تلاح  مظن و  روتـسد ، ماجنا  اب  یلو  درادـن  راک  رـس و  يزیچ  اب  کـشزپ 

.تسا یبایماک  یشوخ و  هنوگ  ره  یتسردنت و 

دریگ و یم  همـشچرس  يو  لامعا  زا  هک  دراد  يونعم ) تایح   ) ینطاب يرگید  تایح  يرهاـظ ، تاـیح  نیا  نطاـب  رد  ناـسنا  هصـالخ 
.دراد نآ  هب  لماک  یگتسب  ارس ، نآ  یگدنز  رد  يو  یتخبدب  یتخبشوخ و  دنک و  یم  دشر 

حور رگید و  تایح  نامیا  لـها  ناراـکوکین و  يارب  يرایـسب  ( 12  ) تاـیآ رد  دـنک و  یم  دـییأت  ار  یلقع  ناـیب  نیا  زین  مـیرک  نآرق 
رد دناد و  یم  یناسنا  هارمه  هتـسویپ  ار  لامعا  ینطاب  جـیاتن  دـیامن و  یم  تابثا  حور  نیا  زا  رت  نشور  تایح و  نیا  زا  رتالاب  يرگید 

(. 13  ) تسا هدش  هراشا  رایسب  انعم  نیمه  هب  زین  يوبن  تانایب 

: مود

لماع دوخ  هتفگ  هب  شدوخ  هک  یلاح  رد  دـنک  ییامنهار  دـب  ای  کین  يرما  هب  ار  یـسک  ام  زا  یکی  هک  دـتفا  یم  قافتا  رایـسب  هکنیا 
هک ینید  هب  ناشیا  دنک  یمن  ادیپ  ققحت  لاح  نیا  تسادخ ، رما  هب  ناشیربهر  تیادـه و  هک  ناماما  ناربمغیپ و  رد  زگره  یلو  دـشابن 

، دنهد یم  قوس  ار  مدرم  هک  يونعم  تایح  يوس  هب  دنلماع و  زین  ناشدوخ  دنا ، هتفرگ  هدـهع  هب  ار  نآ  يربهر  دـننک و  یم  تیادـه 
نارگید تیاده  دنکن  تیاده  دوخ  ار  یسک  ات  ادخ  اریز  دنشاب ، یم  يونعم  تایح  نامه  ياراد  زین  ناشدوخ 
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: دروآ تسد  هب  ار  لیذ  جیاتن  ناوت  یم  نایب  نیا  زا  .تسین  رادرب  فلخت  زگره  ییادخ  صاخ  تیاده  دراپس و  یمن  شتسد  هب  ار 

زیاح ار  لوا  ماقم  دننک ، یم  تیادـه  توعد و  نآ  يوس  هب  هک  ینید  يونعم  تایح  لامک  رد  تما  نآ  ماما  ربمغیپ و  یتما ، ره  رد   1
.دندجاو ار  نآ  يونعم  تایح  هدوب و  لماع  ناشدوخ  توعد  هب  دیاب  دیاش و  هکنانچ  اریز  دنشاب ، یم 

.دنلضفا همه  زا  دنتسه  همه  ربهار  ورشیپ و  دنلوا و  نوچ   2

يونعم تایح  هلحرم  رد  تسامنهار  ربهر و  يرهاظ  لامعا  هلحرم  رد  هکنانچ  دراد  هدهع  هب  ادخ  رما  هب  ار  یتما  يربهر  هک  یـسک   3
(. 14  ) دنک یم  ریس  وا  يربهر  اب  لامعا  قیاقح  ربهر و  زین 

مالسا نایاوشیپ  همئا و 

رد ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  مالـسا  رد  دوش ، یم  هتفرگ  هجیتـن  هتـشذگ  ياهلـصف  زا  هکنآ  بسح  هب 
مرکا ربـمغیپ  زا  ( 15  ) یهوبنا ثیداحا  دوب و  دـهاوخ  هدوب و  ادـخ  بناج  زا  بوصنم ) ياوشیپ   ) یماـما هتـسویپ  یمالـسا  تما  ناـیم 
هکنیا رد  دنربمغیپ و  تیب  لها  زا  دنشیرق و  زا  ناش  همه  هکنیا  رد  ناشیا و  ددع  رد  ناشیا و  فیصوت  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا هدش  لقن  دوب ، دهاوخ  ناشنیرخآ  ناشیا و  زا  دوعوم » يدهم  »

تسا هدش  دراو  تسا  لوا  ماما  هک  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  ( 16  ) صوصن نینچمه  و 
بیترت نـیمه  هـب  مود و  تماـما  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع  ملـس و  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا  یعطق  صوـصن  نـینچمه  و 

.دنا هدومن  یعطق  صن  ناشناگدنیآ  تماما  هب  همئا  ناگتشذگ 

هدزاود مالسا  همئا  صوصن ، نیا  ياضتقم  هب 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1043 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا بیترت  نیا  هب  ناشسدقم  ياهمان  دنشاب و  یم  نت 

بلاط یبا  نب  یلع   1

یلع نب  نسح   2

یلع نب  نیسح   3

نیسح نب  یلع   4

یلع نب  دمحم   5

دمحم نب  رفعج   6

رفعج نب  یسوم   7

یسوم نب  یلع   8

یلع نب  دمحم   9

دمحم نب  یلع   10

یلع نب  نسح   11

مالسلا مهیلع  يدهم   12

دوجو زا  ینامز  چـیه  ینعی  دـنام ، دـنهاوخ  یقاب  تمایق  ات  زین  ربمغیپ  ترتع  دـنام ، یم  یقاب  مدرم  نیب  رد  تمایق  ات  نآرق  هچناـنچ   1
.ددرگ یمن  یلاخ  یقیقح  ربهر  ماما و 

ناونع هب  ار  شتیب  لها  هدومن و  نیمأت  ار  نیملـسم  ینید  یملع و  تاجایتحا  ماـمت  گرزب ، تناـما  ود  نیا  هلیـسو  هب  مالـسا  ربمغیپ   2
.تسا هتسناد  ربتعم  ار  ناشلامعا  لاوقا و  هدرک  یفرعم  نیملسم  هب  شناد  ملع و  عجرم 

داشرا تحت  زا  ار  شدوخ  دنک و  ضارعا  تیب  لها  مولع  زا  درادن  قح  یناملـسم  چیه  دنوش و  ادج  مه  زا  دیابن  تیب  لها  نآرق و   3
دیامن نوریب  نانآ  تیاده  و 

یمن عقاو  تلالـض  رد  دـیامن  يوریپ  اهنآ  زا  سک  ره  تسا و  دوجوم  تیب  لها  دزن  رد  مدرم  ینید  تاجایتحا  مزـال و  مولع  عیمج   5
هک دوش  یم  مولعم  هنیرق  نیمه  هطـساو  هب  دـنموصعم و  هابتـشا  اطخ و  زا  تیب  لها  ینعی  ددرگ ، یم  لیان  یقیقح  تداعـس  هب  دوش و 

دنـشاب و لماک  نید ، مولع  تهج  زا  هک  دنـشاب  یم  ینیعم  دارفا  هکلب  تسین  ربمغیپ  دالوا  ناشیوخ و  مامت  ترتع  تیب و  لها  زا  دارم 
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هدزای بلاطیبا و  نب  یلع  زا  دنترابع  اهنآ  دنشاب و  هتشاد  يربهر  تیحالص  ات  دشاب  هتشادن  هار  ناشدوجو  تحاس  رد  نایـصع  اطخ و 
هدش ریسفت  انعم  نیمه  هب  زین  تایاور  رد  هچنانچ  .دندش  بوصنم  تماما  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  شدنزرف 
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: هنومن باب  زا  .تسا 

؟ دننایک تسا  بجاو  اهنآ  نتشاد  تسود  هک  وت  ناشیوخ  متفگ  مرکا  ربمغیپ  هب  دیوگ  یم  سابع  نبا 

: دومرف

« نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  »

ص 311) هدوملا ، عیبانی  )

: دومرف ربمغیپ  دیوگ  یم  رباج 

« داد رارق  یلع  بلص  رد  ارم  هیرذ  یلو  داد  رارق  شدوخ  بلص  رد  ار  يربمغیپ  ره  هیرذ  ادخ  »

(. ص 318 هدوملا ، عیبانی  )

: دومرف یم  هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  دیوگ  یم  هملس  ما  قح :» ثیدح  »

« دنوش دراو  نم  رب  رثوک  رب  هکنیا  ات  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  دوب و  دنهاوخ  یلع  اب  زین  نآرق  قح و  دشاب و  یم  نآرق  قح و  اب  یلع  »

( تسا هدش  لقن  هصاخ  زا  ثیدح  هد  هماع و  زا  ثیدح  هدراهچ  اب  نومضم  نیا  ص 539  مارملا ، هیاغ  رد  )

«: تلزنم ثیدح  »

: دومرف یلع  هب  ادخ  لوسر  دیوگ  یم  صاقو  نب  دعس 

»؟ دوب دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هکنیا  زج  یشاب  یسوم  هب  تبسن  نوراه  دننام  نم  هب  تبسن  وت  هک  یتسین  یضار  ایآ  »

ص 339. ج 7 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  )

ص 63 یبقعلا ، رئاخذ 

ص 21. همهملا ، لوصف 

ص 148 154. یعفاش ، یجنگ  فیلأت  بلاطلا ، هیافک 

ص 177. قعاوص ، ص 19 25 . صئاصخ ،

( تسا لقن  هصاخ  زا  ثیدح  داتفه  هماع و  زا  ثیدح  دص  ص 109 ، مارملا ، هیاغ  رد 
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«: هریشع توعد  ثیدح  »

: دومرف نانآ  هب  اذغ  لوانت  زا  سپ  دومن  توعد  اذغ  فرص  يارب  ار  شناشیوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 

هک هداد  روتـسد  نم  هب  ادخ  .دشاب  هدروآ  شموق  يارب  ما  هدروآ  امـش  يارب  نم  هک  ار  هچنآ  زا  رتهب  هک  مرادـن  غارـس  ار  یـسک  نم  »
»؟ ددرگ امش  نیب  رد  نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  دنک و  کمک  نم  اب  رما  نیا  رد  هک  تسیک  سپ  منک  توعد  شیوس  هب  ار  امش 

رد یلع  یلو  دندرک  توکس  مدرم  مامت 
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: تشاد هضرع  دوب  رتکچوک  همه  زا  هک  لاح  نیع 

.موش یم  امش  رای  ریزو و  نم 

: دومرف هداهن  وا  ندرگ  رب  تسد  ربمغیپ  سپ 

.دینک تعاطا  وا  زا  دیاب  تسا ، نم  هفیلخ  یصو و  ردارب و  نیا 

اج زا  تعامج  نآ  سپ 

: دنتفگ یم  بلاط  وبا  هب  دندیدنخ و  یم  هدومن  تکرح 

ینک تعاطا  ترسپ  زا  هک  داد  روتسد  وت  هب  دمحم 

ص 116) ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات  )

: دومرف ادخ  لوسر  دیوگ  یم  هفیذح  هلمج  زا  تسا  دایز  ثیداحا  هنوگ  نیا  زا  و 

دیهاوخ تریـصب  اب  ییامنهار  ار  وا  دـیهدب  ماجنا  ار  يراک  نینچ  منک  یمن  نامگ  دـیهدب و  رارق  نم  نیـشناج  هفیلخ و  ار  یلع  رگا  »
« دنک یم  راداو  تسار  هار  هب  ار  امش  هک  تفای 

ص 64. ج 1 ، میعن ، وبا  فیلأت  ءایلوالا ، هلیلح 

ص 67 لاس 1356 ، فجن ، ط  بلاطلا ، هیافک 

: دومرف ربمغیپ  دیوگ  یم  هیودرم  نبا 

نم تیب  لها  هب  دشاب و  یلع  راد  تسود  نم  زا  دعب  ددرگ ، تشهب  نکاس  دشاب و  نم  دننام  شگرم  تایح و  دراد  تسود  سک  ره  »
لضف هک  یناسک  لاح  هب  ادب  سپ  هتشگ  نانآ  بیصن  نم  مهف  ملع و  دنا و  هدش  هدیرفآ  نم  لگ  زا  نم و  ترتع  اهنآ  اریز  دنک ، ادتقا 

« دش دهاوخن  ناشلاح  لماش  زگره  متعافش  دنیامن ، بیذکت  ار  اهنآ 

ص 94 ج 5 ، هدیسر ، پاچ  هب  دمحا  دنسم  هیشاح  رد  هک  لامعلا  زنک  بختنم 

ص 277. ج 5 ، هیاهنلا ، هیادبلا و   3

ص 133. ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش 

ص 217. ج 2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا 
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، كولملا لسرلا و  خیرات 

ص 436 ج 2 ، يربط ، فیلأت 

ص 292. ج 2 ، ریثا ، نبا  فیلأت  لماکلا ،  4

ص 54 ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش 

ص 134 ج 1 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   5

ص 137 ج 2 ، یبوقعی ، خیرات   6

7
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ص 311 ج 6 ، هیاهنلا ، هیادبلا و 

.هیآ 89 ماعنا ، هروس   8

.هیآ 124 هرقب ، هروس   9

.هیآ 73 ایبنا ، هروس   10

: هنومن باب  زا   11

میکح یلعل  انیدل  باتکلا  ما  یف  هنا  نولقعت و  مکلعل  ایبرع  انآرق  هانلعج  انا  نیبملا  باتکلا  و 

: ینعی

! نشور باتک  نیا  هب  مسق  »

هیآ 4) فرخز ، هروس  «. ) تسا میکح  یلاع و  ام  دزن  باتکلا  ما  رد  نآرق  نیا  دینک و  لقعت  دیاش  میداد  رارق  یبرع  ار  نآرق  ام 

: تایآ نیا  دننام   12

.دیدح مویلا  كرصبف  كءاطغ  کنع  انفشکف  اذه  نمهلفغ  یف  تنک  دقل  دیهش  قئاس و  اهعم  سفن  لک  تءاج  و 

: ینعی

هدرپ ام  سپ  يدوب ، لفاغ  یگدنز  نیا  زا  وت  دوش ) یم  هتفگ  نانآ  هب  و   ) دـندرگ یم  ثوعبم  تمایق  رد  رومأم  هاوگ و  اب  سوفن  مامت  »
« تسا هدش  نیب  زیت  تا  هدید  نونکا  میتشادرب و  تناگدید  زا  ار  تلفغ 

هیآ 21) هروس ق ، )

.هبیط هویح  هنییحنلف  نمؤم  وه  یثنا و  وا  رکذ  نم  احلاص  لمع  نم 

: ینعی

« یبوخ هزیکاپ و  یگدنز  مینک ، یم  هدنز  ار  وا  ام  دشاب ، نمؤم  دهد و  ماجنا  یکین  لمع  سک  ره  »

هیآ 97) لحن ، هروس  )

.مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرلل  اوبیجتسا هللا و 
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: ینعی

« دینک تباجا  دنک  یم  نات  هدنز  هک  دندرک  توعد  يزیچ  هب  ار  امش  لوسر  ادخ و  هک  یتقو  »

هیآ 24) لافنا ، هروس  )

.ءوس نم  تلمع  ام  ارضحم و  ریخ  نم  تلمع  ام  سفن  لک  دجت  موی 

: ینعی

« دبایب رضاح  هداد  ماجنا  يدب  بوخ و  راک  ره  سک  ره  هک  يزور  »

هیآ 30) نارمع ، لآ  هروس  )

.نیبم ماما  یف  هانیصحا  ءیش  لک  مهراثآ و  اومدق و  ام  بتکن  یتوملا و  یحن  نحن  انا 

: ینعی

« میا هدرک  اصحا  نیبم  ماما  رد  ار  زیچ  همه  مینک و  یم  تبث  ار  ناشراثآ  لامعا و  مینک و  یم  هدنز  ار  ناگدرم  ام  »

هیآ 12) سی ، هروس  )

: هنومن باب  زا   13

رد لاعتم  دنوادخ 
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: دیامرف یم  ربمغیپ  هب  جارعم  ثیدح 

هبحم یتبحم  یلع  رثؤی  هبحم ال  نایـسنلا و  هطلاخی  ارکذ ال  لهجلا و  هطلاخی  ارکـش ال  هضرعا  لاصخ  ثلث  همزلا  یئاضرب  لـمع  نمف 
یتح راهنلا  رون  لیلا و  ملظ  یف  هیجانا  یقلخ و  هصاخ  هیلع  یفخا  ـال  یلـالج و  یلا  هبلق  نیع  حـتفا  هتببحا و  ینبحا ، اذاـف  .نیقولخملا 
ایحلا هسبلأ  یقلخ و  نع  هترتس  نیذلا  رسلا  هفرعأ  یتکئالم و  مالک  یمالک و  هعمسأ  مهعم و  هتسلاجم  نیقولخملا و  عم  هثیدح  عطقنی 
هفرعا ران و  هنج و ال  نم  ائیش  هیلع  یفخا  اریـصب و ال  ایعاو و  هبلق  لعجا  هل و  اروفغم  ضرالا  یلع  یـشمی  قلخلا و  هنم  یحتـسی  یتح 

« هدشلا لوهلا و  نم  همایقلا  یف  سانلا  یلع  رمی  ام 

ص 9) ج 17 ، یناپمک ، پاچ  راونالا ، راحب  )

: هل لاقف  يراصنالا  نامعنلا  نب  کلام  نب  هثراح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لبقتسا  لاق  مالسلا  هیلع  هللا  دبعیبا  نع  »

: لاقف کلام ؟ نب  هثراح  ای  تنا  فیک 

ترهـساف ایندلا  نع  یـسفن  تفرع  هللا  لوسر  ای  لاقف  کلوق ؟ هقیقح  امف  هقیقح  ءییـش  لکل  هللا  لوسر  لاقف  اقح  نمؤم  هللا  لوسر  ای 
ینأک هنجلا و  یف  نوروازتی  هنجلا  لها  یلا  رظنا  ینأک  باسحلل و  عضو  دـق  یبر و  شرع  یلا  رظنا  ینأـکف  يرجا  وه  تأـمظا  یلیل و 

: هللا لوسر  لاقف  رانلا  یف  لها  اوع  عمسا 

« هبلق هللارون  دبع 

ص 33) موس ، ءزج  ضیف ، فیلأت  یفاو ، )

تاریخلا لعف  مهیلا  انیحوا  انرماب و  نودهی  همئا  مهانلعج  14 و 

: ینعی

« میدرک یحو  اهنآ  هب  ار  کین  ياهراک  ماجنا  دننک و  تیاده  ار  مدرم  ام  رما  هلیسو  هب  هک  میداد  رارق  ماما  ار  اهنآ  ام  »

هیآ 73) ءایبنا ، هروس  )

اوربص امل  انرماب  نودهی  همئا  مهنم  انلعج  و 

: ینعی

اهنآ زا  یضعب  ام  »
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« دندرک ربص  نانآ  اریز  دننک ، تیاده  ام  رما  هلیسو  هب  ار  مدرم  ات  میداد  رارق  ماما  ار 

هیآ 34) هدجس ، هروس  )

هک تسا  يونعم  هبذج  تیاده و  عون  کی  ياراد  يرهاظ ، تیاده  داشرا و  رب  هوالع  ماما ، هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایآ  هنوگ  نیا  زا 
دیامن یم  فرصت  ریثأت و  مدرم  هتسیاش  بولق  رد  شتاذ ، نطاب  تینارون و  تقیقح و  هلیسو  هب  دشاب و  یم  درجت  رما و  ملاع  خنـس  زا 

( دوش تقد   ) دنک یم  بذج  داجیا ، تیاغ  لامک و  هبترم  يوس  هب  ار  اهنآ  و 

: هنومن باب  زا   15

: لوقی هللا  لوسر  تعمس  لاق  هرمس  نب  رباج  نع  »

: لاق هفیلخ  رشع  ینثا  یلا  ازیزع  نیدلا  اذه  لازی  ال 

، هیفخ هملک  لاق  مث  اوجض  سانلا و  ربکف 

: یبال تلق 

؟ لاق ام  هبا ، ای 

: لاق

« شیرق نم  مهلک 

ص 207. ج 2 ، دوواد ، یبا  حیحص 

ص 92 ج 5 ، دمحا ، دنسم 

نومضم نیمه  هب  بیرق  رگید  ثیدح  نیدنچ  و 

: لاق یسرافلا  ناملس  نع  »

: لوقی هاف و  لبقی  هینیع و  لبقی  وه  هیذخف و  یلع  نیسحلا  اذاف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  تلخد 

« مهمئاق مهعسات  هعست ، ججح  وبا  تنا  هجح و  نبا  هجح  تنا  ماما و  نبا  ماما  تنا  دیس و  نبا  دیس  تنا 

ص 308) متفه ، پاچ  يزودنق ، میهاربا  نب  نامیلس  فیلأت  هدوملا ، عیبانی  )

.ینیما ریدغلا ، .ر ك :  16
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.ینارحب مشاه  دیس  مارملا ، هیاغ 

.یلماع رح  نسح  نب  دمحم  هادهلا ، تابثا 

.يربط هللا  دبع  نب  دمحا  نیدلا  بحم  یبقعلا ، رئاخذ 

.یمزراوخ بقانم ،

.يزوج نبا  طبس  صاوخلا ، هرکذت 

.یفنح میهاربا  نامیلس  هدوملا ، عیبانی 

.غابص نبا  همهملا ، لوصف 

.يربط ریرج  نب  دمحم  همامالا ، لئالد 

.يوسوم نیدلا  فرش  داهتجالا ، صنلا و 

ج 1. ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، لوصا 

.دیفم داشرالا ،

مالسلا هیلع  ماما  هدزاود  یگدنز  خیرات  زا  یلامجا 

لوا ماما 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يومع  مشاه ، ینب  خیش  بلاط  وبا  دنزرف  يو  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح 
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زا دوب  هدـنز  ات  زین  تثعب  زا  سپ  دوب و  هدرک  گرزب  هداد و  ياج  دوخ  هناـخ  رد  هدومن و  یتسرپرـس  ار  مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  ملـس  و 
.دومن عفد  يو  زا  ار  شیرق  هصاخ  برع و  رافک  رش  درک و  تیامح  ترضح  نآ 

نآ یلاوح  هکم و  رد  هک  یطحق  رثا  رد  لاس  شش  زا  سپ  دش و  دلوتم  تثعب  زا  شیپ  لاس  هد  روهشم ) لقن  هب  انب   ) مالـسلا هیلع  یلع 
هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  دوخ  يومع  رسپ  هناخ  هب  ردپ  هناخ  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تساوخرد  هب  انب  داتفا ، قافتا 

(. 17  ) دمآ رد  ترضح  نآ  میقتسم  شرورپ  یتسرپرس و  تحت  دیدرگ و  لقتنم  ملس  هلآ و  هیلع و 

یحو ارح » راغ   » رد راب  نیتسخن  يارب  دـش و  لیان  توبن  تبهوم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  لاـس  دـنچ  زا  سپ 
نامیا ترضح  نآ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  دومرف ، ار  لاح  حرش  دش ، دوخ  هناخ  رهش و  راپسهر  راغ  زا  هک  یتقو  دیـسر  يو  هب  ینامـسآ 
توعد دوخ  نید  هب  عمج و  ار  دوخ  کیدزن  نادنواشیوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  یسلجم  رد  زاب  و  ( 18  ) دروآ

: دومرف هدومن 

نامیا دش و  دنلب  دوخ  ياج  زا  هک  یسک  اهنت  دوب ، دهاوخ  نم  ریزو  یصو و  هفیلخ و  دریذپب  ارم  توعد  امـش  زا  هک  یـسک  نیتسخن 
اضما شا  هرابرد  ار  دوخ  ياه  هدعو  تفریذپ و  ار  وا  نامیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  دروآ 

هک مالسا  رد  تسا  یسک  نیتسخن  مالسلا  هیلع  یلع  يور  نیا  زا  و  ( 19  ) دومن
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.دیتسرپن ار  هناگی  يادخ  ریغ  زگره  هک  تسا  یسک  نیتسخن  دروآ و  نامیا 

رد دومن و  ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  ترـضح  نآ  ات  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  مزالم  هتـسویپ  مالـسلا  هیلع  یلع 
ار ترضح  نآ  هتخیر و  هناخ  هب  بش  رخآ  دنتشاد  میمـصت  دندوب و  هدرک  هرـصاحم  ار  ترـضح  نآ  هناخ  رافک  هک  زین  ترجه  بش 
زا ترـضح  نآ  هدیباوخ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنیامن ، هعطق  هعطق  باوخ  رتسب  رد 

شنابحاص هب  ار  مدرم  ياهتناما  دوب ، هدرک  هک  یتیصو  قباطم  ترـضح  نآ  زا  سپ  و  ( 20  ) دیدرگ هنیدم  راپسهر  هدمآ  نوریب  هناخ 
(. 21  ) دومن تکرح  هنیدم  هب  هتشادرب  رگید  نز  ود  اب  ار  ربمغیپ  رتخد  دوخ و  ردام  هدرک ، در 

رانک ار  مالسلا  هیلع  یلع  یتولج  تولخ و  چیه  رد  ترضح  نآ  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  مزالم  زین  هنیدم  رد 
ردارب ار  وا  تسب  یم  توخا  دقع  دوخ  باحـصا  نایم  هک  یعقوم  رد  دومن و  جیوزت  يو  هب  ار  همطاف  دوخ  هبوبحم  رتخد  هناگی  دزن و 

(. 22  ) داد رارق  دوخ 

هک كوبت  گنج  زج  دش  رضاح  دوب  هدومرف  تکرش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  اهگنج  همه  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
يور یفیرح  چـیه  زا  تشاذـگن و  بقع  هب  ياـپ  یگنج  چـیه  رد  و  ( 23  ) دوب هدـیناشن  دوخ  ياـج  هب  هنیدـم  رد  ار  وا  ترـضح  نآ 

: دومرف ترضح  نآ  هکنانچ  درکن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تفلاخم  يرما  چیه  رد  دینادرگن و 

ادج یلع  زا  قح  قح و  زا  یلع  زگره  »
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(. 24 « ) دنوش یمن 

زاتمم ربمغیپ  باحصا  نایم  رد  دمآ و  رس  ینید  لئاضف  همه  رد  هکنیا  اب  تشاد و  لاس  مرکا 33  ربمغیپ  تلحر  زور  مالسلا  هیلع  یلع 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  شیپاشیپ  اهگنج  رد  هک  ییاه  نوخ  هطساو  هب  مدرم  تسا و  ناوج  يو  هکنیا  ناونع  هب  دوب ،
زین يو  .دـش  عطق  یلک  هب  یمومع  تانوؤش  زا  ترـضح  نآ  تسد  بیترت  نیا  هب  دـندز و  شرانک  تفالخ  زا  دننمـشد  يو  اب  هتخیر 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  تلحر  زا  سپ  هفیلخ  هس  ناـمز  هک  لاـس  تخادرپ و 25  دارفا  تیبرت  هب  هتفرگ  ار  هناـخ  هشوـگ 
.دندیزگرب شتفالخ  هب  هدومن و  تعیب  ترضح  نآ  اب  مدرم  موس ، هفیلخ  ندش  هتشک  زا  سپ  دینارذگ و  دوب ، ملس 

تشاد ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تریس  دیـشک ، لوط  هام  هن  لاس و  راهچ  ابیرقت  هک  دوخ  تفالخ  رد  ترـضح  نآ 
مامت نایوج  دوس  زا  یخرب  ررض  هب  تاحالصا  نیا  هتبلا  تخادرپ و  تاحالـصا  هب  هداد  بالقنا  تضهن و  تروص  دوخ  تفالخ  هب  و 

زیواتـسد ار  موس  هفیلخ  نوخ  دندوب ، هیواعم » ریبز و  هحلط و  هشیاع و   » اهنآ شیپاشیپ  هک  هباحـص  زا  يا  هدع  يور  نیا  زا  دش و  یم 
.دنتشاذگ يرگبوشآ  شروش و  يانب  دنتشارفارب و  تفلاخم  هب  رس  هداد  رارق 

تسا و فورعم  لمج » گنج   » هب هک  درک  هرـصب  یکیدزن  رد  ریبز  هحلط و  هشیاـع و  اـب  یگنج  هنتف ، ندـیناباوخ  يارب  ترـضح  نآ 
رگید یگنج  تفای و  همادا  مین  لاس و  کی  تسا و  فورعم  نیفـص »  » گنج هب  هک  درک  ماش  قارع و  زرم  رد  هیواعم  اب  رگید  یگنج 

رد جراوخ  اب 
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عفر فرـص  دوخ ، تفالخ  ماـیا  رد  ترـضح  نآ  یعاـسم  رتشیب  بیترت ، نیا  هب  تسا و  فورعم  ناورهن »  » گـنج هب  هک  درک  ناورهن 
زامن رس  رد  هفوک  دجسم  رد  يرجه  ملهچ  لاس  ناضمر  هام  مهدزون  زور  حبص  هاتوک ، نامز  تشذگ  زا  سپ  دوب و  یلخاد  فالتخا 

(. 25  ) دش دیهش  هام  نامه  بش 21  رد  هدروخ و  یتبرض  جراوخ  زا  یضعب  تسد  هب 

لئاضف رد  تشادـن و  يا  هصیقن  یناسنا  تالامک  رد  نمـشد  تسود و  فارتعا  خـیرات و  تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
.دوب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تیبرت  زا  یلماک  هنومن  یمالسا 

، دنا هتشون  ناواکجنک  نیعلطم و  ریاس  ینـس و  هعیـش و  هراب  نیا  رد  هک  ییاه  باتک  هدش و  وا  تیـصخش  فارطا  رد  هک  ییاه  ثحب 
.تسا هداتفین  قافتا  خیرات  ياه  تیصخش  زا  کی  چیه  هرابرد 

یسک نیتسخن  دوب و  مالسا  لها  ریاس  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نارای  نیرتاناد  شناد ، ملع و  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
نآرق نطاب  رد  دومن و  یفسلف  ثحب  هیهلا  فراعم  رد  درک و  زاب  ار  ناهرب  لالدتسا و  رد  دوخ ، یملع  تانایب  رد  هک  مالـسا  رد  تسا 
شخب رد  هکنانچ   ) ینارنخـس رد  دوب  برع  نیرتاـناوت  دومرف و  عضو  ار  یبرع  ناـبز  روتـسد  شظفل  يرادـهگن  يارب  تفگ و  نخس 

(. دش هراشا  زین  باتک  لوا 

زا سپ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نامز  رد  هک  اهگنج  همه  نآ  رد  دوب  لثملا  برض  تعاجـش  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
نینح و گنج  دحا و  گنج  دننام  یثداوح  نمض  اهراب و  هکنیا  اب  دادن و  ناشن  دوخ  زا  یبارطـضا  سرت و  زگره  درک ، تکرـش  نآ 

، قدنخ گنج  ربیخ و  گنج 
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هب تشپ  زگره  يو  دـندومن ، رارف  هدـش  هدـنکارپ  ای  دـندیزرل و  مالـسا  نایرکـشل  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نارای 
لامک اب  لاح  نیع  رد  درب و  تمالـس  هب  ناج  دزیوآ و  رد  يو  اـب  یگنج  نادرم  لاـطبا و  زا  یـسک  هک  هدـشن  زگره  درکن و  نمـشد 

.تسب یمن  نمشد  يور  هب  بآ  دز و  یمن  نوخیبش  درک و  یمن  لابند  ار  يرارف  تشک و  یمن  ار  یناوتان  ییاناوت ،

رد یناکت  اب  هدـیناسر  رد  هقلح  هب  تسد  دومن ، هعلق  هب  هک  يا  هلمح  رد  ربیخ  گـنج  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  خـیرات  تاملـسم  زا 
(. 26  ) تخادنا رود  هب  هدنک  ار  هعلق 

ياهتب نیرتگرزب  هک  لـبه »  » تب دومن ، اـهتب  نتـسکش  هب  رما  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  هکم  حـتف  زور  نینچمه  و 
هللا یلص  مرکا  ربمغیپ  رما  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دندوب ، هدرک  بصن  هبعک  يالاب  رب  هک  دوب  گنـس  زا  يا  هثجلا  میظع  همـسجم  هکم و 

(. 27  ) تخادنا نییاپ  دنک و  دوخ  ياج  زا  ار  لبه »  » تفر و هبعک  يالاب  هتشاذگ  ترضح  نآ  شود  يور  ياپ  ملس  هلآ و  هیلع و 

دزن هک  یناسک  خـساپ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دوب ، هناگی  زین  قح  تداـبع  ینید و  ياوقت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع 
: دیامرف یم  دندرک  یم  هلگ  مالسلا  هیلع  یلع  يدنت  زا  يو 

(«. 28  ) تسادخ هتفیش  يو  اریز  دینکن ، شنزرس  ار  یلع  »

هب عالطا ، يارب  تسا ، هداتفا  کشخ  بوچ  دننام  هک  دـید  هنیدـم  ياهناتـسلخن  زا  یکی  رد  ار  ترـضح  نآ  رکیپ  یباحـص  يادردوبا 
شرسمه تشذگ  رد  دوب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رتخد  هک  يو  یمارگ  رسمه  هب  دمآ و  ترضح  نآ  هناخ 
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: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رتخد  تفگ ، تیلست  ار 

«. دتفا یم  قافتا  رایسب  يو  يارب  لاح  نیا  تسا و  هدومن  شغ  ادخ  فوخ  زا  تدابع  رد  هکلب  تسا  هدرمن  نم  مع  رسپ  »

صـصق و نادنمتـسم ، ارقف و  هب  اخـس  مرک و  ناـگراچیب و  ناـیاونیب و  هب  يزوـسلد  ناتـسد و  ریز  هب  یناـبرهم  رد  مالـسلا  هـیلع  یلع 
تخس اب  دوخ  داد و  یم  ناگراچیب  نادنمتسم و  هب  ادخ  هار  رد  دیـسر  یم  شتـسد  هب  ار  هچ  ره  ترـضح  نآ  .دراد  رایـسب  تایاکح 

تاوـنق و جارختــسا  هـب  اـبلاغ  تـشاد و  یم  تـسود  ار  يزرواـشک  ترــضح  نآ  .درک  یم  یگدـنز  یعــضو  نـیرت  هداـس  نـیرت و 
یم نوریب  هک  ار  یتانق  ره  ای  درک و  یم  دابآ  هک  ار  یکلم  ره  هار  نیا  زا  یلو  تخادرپ  یم  ریاب  ياهنیمز  ندرک  داـبآ  يراـکتخرد و 

یهجوت لباق  هنایلاس  دیاوع  يو ، دهع  رخاوا  رد  دوب  فورعم  یلع  تاقدص  هب  هک  ترـضح  نآ  فاقوا  دومرف و  یم  ارقف  فقو  دروآ 
(. 29  ) تشاد الط ) رانید  رازه   24)

مود ماما 

زا دندوب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دنزرف  ود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شردارب  ترـضح و  نآ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 
: هک دومرف  یم  اهراب  مرکا  ربمغیپ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رتخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح 

: دومرف یم  دوخ  نادنزرف  ریاس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  هملک ، نیمه  ساپ  هب  و  دننم » نادنزرف  نیسح  نسح و  »

(. 30 « ) دنیادخ ربمغیپ  نادنزرف  نیسح  نسح و  دیتسه و  نم  نادنزرف  امش  »

شوغآ رد  دومن و  كرد  ار  دوخ  دج  يا  هدرخ  لاس و  تفه  و  ( 31  ) دش دلوتم  هنیدم  رد  ترجه  موس  لاس  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  درب و  رس  هب  ترضح  نآ  رهم 
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.تفرگ رارق  دوخ  راوگرزب  ردپ  تیبرت  تحت  تشادن ، هلصاف  رتشیب  هام  شش  ای  هام  هس  همطاف ، ترضح  تلحر  اب  هک 

تفالخ ماقم  دیسر و  تماما  هب  ترضح ، نآ  تیصو  قبط  ادخ و  رما  هب  دوخ  راوگرزب  ردپ  تداهـش  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
یلع تخسرس  نمـشد  هک  هیواعم  تدم  نیارد  تخادرپ و  نیملـسم  روما  هرادا  هب  هام  شـش  هب  کیدزن  هدرک  لاغتـشا  زین  ار  يرهاظ 

( تفالخ حیرـص  يوعد  هب  اریخا  موس و  هفیلخ  یهاوخنوخ  مان  هب  ادـتبا  رد   ) تفالخ عمط  هب  اـهلاس  دوب و  وا  نادـناخ  مالـسلا و  هیلع 
نارادرـس رگید  يوس  زا  درک و  زاـغآ  گـنج  دیـشک و  رکـشل  دوب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  تفـالخ  رقم  هک  قارع  هب  دوب  هدـیگنج 

دیناروش ترضح  نآ  رب  ار  نایرکشل  دومن و  اوغا  هدنبیرف  ياهدیون  فازگ و  ياهلوپ  اب  اجیردت  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  نایرکـشل 
(. 32)

تفالخ هرابود  هیواعم  تشذگرد  زا  سپ  هکنیا  طرش  هب   ) یطیارش اب  ار  يرهاظ  تفالخ  هدش ، روبجم  حلص  هب  ترضح  نآ  هرخألاب 
نیا هب  هیواـعم  ( 33  ) دومن راذـگاو  هیواـعم  هب  دنـشاب ) نوصم  ضرعت  زا  شنایعیـش  نادـناخ و  ددرگرب و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  هب 

ره زا  و  ( 34  ) دومن ءاغلا  ار  حلص  طیارـش  یمـسر  یمومع  ینارنخـس  رد  هدش و  قارع  دراو  درک و  هضبق  ار  یمالـسا  تفالخ  بیترت 
.تشاد اور  ناشیا  نایعیش  تیب و  لها  هب  ار  هجنکش  راشف و  نیرت  تخس  هدرک  هدافتسا  نکمم  هار 

هنوگچیه درک و  یگدـنز  قانتخا  تدـش و  تیاهن  رد  دیـشک  لوط  لاس  هد  هک  دوخ  تماما  تدـم  مامت  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
مومسم دوخ  رسمه  تسد  هب  هیواعم  کیرحت  هب  يرجه  هاجنپ  لاس  رد  هرخألاب  تشادن و  دوخ  هناخ  لخاد  رد  یتح  یتینما 
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(. 35  ) دش دیهش  و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ات  دوب و  دوخ  راوگرزب  دج  لماک  هنومن  ردپ و  راگدای  یناسنا  تالامک  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
.درک یم  راوس  دوخ  شود  رب  ار  نانآ  یهاگ  دنتشاد و  ياج  ترضح  نآ  رانک  رد  شردارب  وا و  دوب ، تایح  دیق  رد  ملس  و 

: دومرف مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  هرابرد  هک  دنا  هدرک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هصاخ  هماع و 

( نآ يدصت  مدع  يرهاظ و  تفالخ  ماقم  يدصت  زا  تسا  هیانک   ) دننیـشنب هاوخ  دـنزیخرب و  هاوخ  دنـشاب  یم  ماما  نم  دـنزرف  ود  نیا 
زا دعب  ترـضح  نآ  تماما  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  رایـسب  تایاور  و  ( 36)

.تسا هدش  دراو  شراوگرزب ، ردپ 

موس ماما 

رد هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رتخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  زا  مالسلا  هیلع  یلع  مود  دنزرف  ءادهشلا ) دیس   ) نیسح ماما 
ادخ رما  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  دوخ  راوگرزب  ردارب  تداهـش  زا  سپ  ترـضح  نآ  .تسا  هدش  دلوتم  يرجه  مراهچ  لاس 

(. 37  ) دیسر تماما  هب  يو ، تیصو  قبط  و 

دوب و عقاو  هیواعم  تفالخ  رد  رخآ  هام  شش  ابیرقت )  ) يانثتسا هب  ار  تدم  نیا  مامت  دومن و  تماما  لاس  هد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ینید نیناوق  تاررقم و  هکنیا  زا  هتـشذگ  اریز  دومرف ، یم  یگدـنز  قانتخا  تیاهن  اب  لاوحا  نیرتراوگاـن  عاـضوا و  نیرت  تخـس  رد 

هیواعم هکنیا  زا  هتشذگ  دوب و  هدش  لوسر  ادخ و  ياه  هتساوخ  نیزگیاج  تموکح  ياه  هتساوخ  دوب و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا 
تیب لها  ندرب  نایم  زا  ندرک و  درخ  يارب  یناکما  ره  زا  وا  نارایتسد  و 
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رب دیزی  دوخ  دـنزرف  تفالخ  ساسا  میکحت  ددـص  رد  هیواعم  دـندرک ، یم  هدافتـسا  یلع  لآ  یلع و  مان  ندومن  وحم  ناشنایعیـش و  و 
، تفلاخم روهظ  زا  يریگولج  يارب  هیواعم  دندوبن ، دونشخ  رما  نیا  زا  دیزی ، يراب  دنب و  یب  هطـساو  هب  مدرم  زا  یهورگ  دوب و  هدمآ 

.دوب هدز  تسد  يرت  هزات  رتشیب و  ياهیریگ  تخس  هب 

يو نارایتسد  هیواـعم و  زا  ار  یحور  رازآ  هجنکـش و  هنوگ  ره  دـینارذگ و  یم  ار  کـیرات  راـگزور  نیا  هاوخاـن  هاوخ  نیـسح  ماـما 
(. 38  ) تسشن ردپ  ياج  هب  دیزی  شرسپ  تشذگ و  رد  هیواعم  يرجه ، تصش  لاس  طساوا  رد  ات  درک  یم  لمحت 

تعیب تسد  ناسانشرس  هژیو  هب  ناتسدریز  دش و  یم  ارجا  تراما ، تنطلس و  دننام  مهم  ياهراک  رد  هک  دوب  یبرع  تنـس  کی  تعیب 
ياضما زا  فلخت  دـننام  دوب و  یموق  گنن  راع و  تعیب ، زا  دـعب  تفلاخم  دـنداد و  یم  ـالثم  ریما  اـی  ناطلـس  هب  تعاـط  تقفاوم و  و 

رایتخا و هب  هک  ییاج  رد  ینعی  هلمجلا  یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هریس  رد  دوش و  یم  هدرمش  ملـسم  یمرج  یعطق ،
.تشاد رابتعا  تفای ، یم  ماجنا  رابجا  نودب 

فیلکت ترـضح  نآ  هب  هدشن و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لاح  ضرعتم  یلو  دوب  هتفرگ  تعیب  دیزی  يارب  موق  فیراعم  زا  زین  هیواعم 
اب دنکن و  يریگیپ  دنز  زاب  رس  يو  تعیب  زا  یلع  نب  نیسح  رگا  هک  ( 39  ) دوب هدرک  تیصو  دیزی  هب  صوصخلاب  دوب و  هدومنن  تعیب 

.تسناد یم  ار  نآ  میخو  بقاوع  هدرک  روصت  تسرد  ار  هلئسم  يور  تشپ و  اریز  دنارذگب ، ضامغا  توکس و 

تشذگرد زا  سپ  گنرد  یب  هدرک ، شومارف  ار  ردپ  تیصو  تشاد ، هک  یکاب  یب  ینیبدوخ و  رثا  رد  دیزی  یلو 
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(!! 40  ) دتسرف ماش  هب  ار  شرس  هنرگو  دریگ  تعیب  يو  يارب  نیسح  ماما  زا  هک  داد  روتسد  هنیدم  یلاو  هب  ردپ 

تلهم هیضق  فارطا  رد  رکفت  يارب  ترضح  نآ  درک  غالبا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ار  دیزی  تساوخ  رد  هنیدم  یلاو  هکنآ  زا  سپ 
.دش هدنهانپ  دشاب  یم  یمسر  نمأم  مالسا  رد  هک  ادخ  مرح  هب  دومرف و  تکرح  هکم  يوس  هب  دوخ  نادناخ  اب  هنابش  تفرگ و 

هکم رهش  رد  هام  راهچ  ابیرقت  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دوب و  يرجه  تصـش  لاس  نابعـش  هام  لیاوا  بجر و  هام  رخاوا  رد  هعقاو  نیا 
زا هک  مدرم  زا  يرایـسب  يوـس  کـی  زا  .دـش  رـشتنم  یمالـسا  دـالب  راـطقا  رد  اجیردـت  ربـخ  نـیا  درب و  رـس  هـب  یگدـنهانپ  لاـح  رد 
یم يدردمه  راهظا  هدوارم و  ترـضح  نآ  اب  دوزفا  یم  ناش  یتیاضران  رب  دیزی  تفالخ  دندوب و  روخلد  هیواعم  هرود  ياهیرگدادیب 

هک دنتساوخ  یم  ترضح  نآ  زا  دش و  یم  ریزارس  هکم  رهـش  هب  هفوک  رهـش  زا  هژیو  هب  قارع و  زا  همان  لیـس  يوس  کی  زا  دندرک و 
دیزی يارب  ناـیرج  نیا  هتبلا  دـنک و  ماـیق  متـس  دادـیب و  نتخادـنا  رب  يارب  هتخادرپ  تیعمج  يربـهر  ییاوـشیپ و  هـب  هـتفر و  قارع  هـب 

.دوب كانرطخ 

هتـسد هورگ و  هورگ  جح ، ناونع  هب  ناهج  ناناملـسم  دیـسر و  جـح  مسوم  ات  تشاد  همادا  هکم ، رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تماقا 
دراو جاجح  يز  رد  دیزی  ناسک  زا  یعمج  هک  درک  ادیپ  عالطا  ترـضح  نآ  دندش ، یم  جـح  لمع  ماجنا  يایهم  هکم و  دراو  هتـسد 

(. 41  ) دنناسر لتق  هب  جح  لمع  ءانثا  رد  ار  ترضح  نآ  دنا  هتسب  مارحا  سابل  ریز  رد  هک  یحالس  اب  دنراد  تیرومأم  دنا و  هدش  هکم 

ار دوخ  لمع  ترضح  نآ 
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ار دوخ  تکرح  ( 42  ) هدرک یهاتوک  ینارنخس  هداتسیا  اپرـس  مدرم  هوبنا  هورگ  نایم  رد  تفرگ و  تکرح  هب  میمـصت  هتخاس  ففخم 
نیا رد  هک  دنک  یم  دادمتسا  ناناملسم  زا  دیامن و  یم  دزشوگ  ار  دوخ  تداهش  هاتوک  ینارنخس  نیا  رد  يو  .داد  ربخ  قارع  يوس  هب 
قارع راپـسهر  دوخ  نارای  زا  یهورگ  نادناخ و  اب  زور  نآ  يادرف  دننک و  لذـب  ادـخ  هار  رد  ار  دوخ  نوخ  دـنیامن و  شیرای  فدـه 

.دش

یگنج يورین  دش و  دـهاوخ  هتـشک  هک  تسناد  یم  یبوخ  هب  دـنکن و  تعیب  هک  دوب  هتفرگ  یعطق  میمـصت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما 
ار وا  دـش ، یم  دـییأت  قارع  لها  هصاخ  مدرم و  یگدارا  یب  يرکف و  طاطحنا  یمومع و  داسف  اـب  هک  هیما  ینب  كانتـشهد  فرگش و 

رکذت ار  تضهن  تکرح و  نیا  رطخ  هتفرگ و  يو  رب  ار  هار  رـس  یهاوخریخ  ناونع  هب  فیراعم  زا  یعمج  .درک  دـهاوخ  دوبان  درخ و 
ره هب  هک  مناد  یم  میامن و  یمن  اضما  ار  دادیب  ملظ و  تموکح  منک و  یمن  تعیب  نم  هک  دومرف  خساپ  رد  ترـضح  نآ  یلو  دـنداد ،

نتخیر اب  هک  تسادـخ  هناخ  تمرح  تیاعر  يارب  میوگ  یم  كرت  ار  هکم  هکنیا  تشک و  دـنهاوخ  ارم  مشاـب  اـج  ره  رد  مور و  اـج 
(. 43  ) دوشن کته  نم  نوخ 

رد دیزی  یلاو  هک  تفای  ربخ  تشاد ، هفوک  ات  هار  زور  دنچ  زونه  هک  هار  يانثا  رد  تفرگ ، شیپ  ار  هفوک  هار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 
رد هتـسب  ناشیاپ  هب  نامـسیر  يو  روتـسد  هب  هتـشک و  دوب ، يدـج  يرادـفرط  هک  رهـش  فیراعم  زا  رفن  کی  اب  ار  ماما  هدـنیامن  هفوک 

رد دیدش  تبقارم  تحت  نآ  یحاون  رهش و  و  ( 44  ) دنا هدیشک  هفوک  رازاب  هچوک و 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1065 

http://www.ghaemiyeh.com


میمـصت ماما  هک  دوب  اجنیمه  .تسین  شیپ  رد  ندش  هتـشک  زج  یهار  دنرب و  یم  رـسب  يو  راظتنا  رد  نمـشد  رامـش  یب  هاپـس  هدمآ و 
(. 45  ) داد همادا  دوخ  ریس  هب  تشاد و  راهظا  دیدرت  یب  ندش  هتشک  هب  ار  دوخ  یعطق 

تشه دندمآ و  رد  دیزی  نایرگشل  هرـصاحم  هب  شناسک  ترـضح و  نآ  البرک ، مان  هب  ینابایب  رد  ابیرقت )  ) هفوک يرتمولیک  داتفه  رد 
اب شناسک  نادناخ و  ترضح و  نآ  هرخألاب  دش و  یم  رتنوزفا  نمشد  هاپـس  رتگنت و  هرـصاحم  هقلح  زور  ره  هک  دنتـشاد  فقوت  زور 

(. 46  ) دنتفرگ رارق  یگنج  درم  رازه  یس  زا  لکشتم  ياه  هقلح  نایم  رد  زیچان ، هرامش 

رد دومرف  راضحا  ار  دوخ  ناهارمه  مومع  هنابـش  دومن ، هیفـصت  ار  دوخ  نارای  هتخادرپ  دوخ  عضوم  میکحت  هب  ماما  زور  دـنچ  نیا  رد 
: هک تشاد  راهظا  یهاتوک  ینارنخس  نمض 

یم دهاوخب  هک  ره  متشادرب  امش  زا  ار  دوخ  تعیب  نم  دنرادن ، راک  نم  زج  یسک  اب  نانیا  میرادن و  شیپ  رد  تداهش  گرم و  زج  ام 
.دناهرب كانلوه  هطرو  نیا  زا  ار  دوخ  ناج  هدومن  هدافتسا  بش  یکیرات  زا  دناوت 

تعامج زج  دندش و  هدـنکارپ  دـندوب  هارمه  يدام  دـصاقم  يارب  هک  ناهارمه  رثکا  دـندرک و  شوماخ  ار  اهغارچ  دومرف  نآ  زا  سپ 
.دنامن یسک  مشاه  ینب  زا  يا  هدع  و  ماما ) نارای  زا  نت  لهچ  هب  کیدزن   ) قح ناگتفیش  زا  یمک 

یمشاه نادنواشیوخ  نارای و  هب  هک  یباطخ  رد  هدروآ  رد  شیامزآ  ماقم  هب  هدرک و  عمج  ار  ناگدنامزاب  رگید  راب  مالسلا  هیلع  ماما 
: هک تشاد  راهظا  درک ، دوخ 

ره راب  نیا  یلو  دبای ، تاجن  رطخ  زا  هدرک  هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  دناوت  یم  امـش  زا  کی  ره  دنراد ، راک  نم  اب  اهنت  نانمـشد  نیا 
زا کی 
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نماد زا  تسد  تفات و  میهاوخن  يور  ینآ  ياوشیپ  وت  هک  قح  هار  زا  زگره  ام  هک  دنداد  خساپ  فلتخم  ياهنایب  اب  ماما  يافواب  نارای 
(. 47  ) دومن میهاوخ  عافد  وت  میرح  زا  میراد  تسد  هب  ریشمش  هضبق  نت و  رد  یقمر  ات  تشادرب و  میهاوخن  وت  كاپ 

تدابع يارب  ار  بش  ترـضح  نآ  دیـسر و  ماما  هب  نمـشد  بناج  زا  گنج ) ای  تعیب  اـی   ) فیلکت نیرخآ  مرحم ، هاـم  مهن  زور  رخآ 
(. 48  ) دش ادرف  گنج  هب  ممصم  تفرگ و  تلهم 

قباس ناهارمه  زا  ناشیا  رفن  لـهچ  هک  رفن  دون  زا  رتمک  هتفر  مه  يور   ) دوخ مک  تیعمج  اـب  ماـما  يرجه ، لاس 61  مرحم  مهد  زور 
نادنزرف زا  ماما ، یمشاه  نادنواشیوخ  یقب  ام  دندوب و  هتسویپ  ماما  هب  نمشد  رکشل  زا  گنج  زور  بش و  رد  رفن  دنچ  یـس و  ماما و 

گنج دندومن و  ییارآ  فص  نمـشد  نارک  یب  رکـشل  ربارب  رد  دندوب ) ناگداز  ومع  ناگداز و  رهاوخ  ناگدازردارب و  ناردارب و  و 
.تفرگ رد 

نایم رد   ) دندش دیهش  رفن  نیرخآ  ات  يو  نارای  یمشاه و  ناناوج  ریاس  مالسلا و  هیلع  ماما  دندیگنج و  نیسپ  او  ات  دادماب  زا  زور  نآ 
(. 49  ) درمش دیاب  زین  ار  نیسح  ماما  راوخریش  دنزرف  کی  لاسدرخ و  كدوک  کی  نسح و  ماما  لاسدرخ  دنزرف  ود  ناگدش  هتشک 

ار ادهـش  ياهرـس  دـندز و  شتآ  ار  هاگرخ  همیخ و  دـندرک و  تراغ  ار  ماما  يارـسمرح  گنج ، نتفای  همتاخ  زا  سپ  نمـشد  رکـشل 
یب رتخد  نز و  همه  هک  ار  مرح  لها  سپـس  .دنتخادنا  نیمز  هب  دنراپـسب ، كاخ  هب  هکنیا  یب  هدرک ، تخل  ار  ناشیا  ياهندـب  هدـیرب ،

نایم رد   ) دنداد تکرح  هفوک  يوس  هب  ادهش  ياهرس  اب  دندوب  هانپ 
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مراهچ و ماما  ینعی  دوب  رامیب  تخس  هک  نیـسح  ماما  هلاس  دنزرف 22  نانآ  هلمج  زا  هک  دوبن  شیب  دـنچ  ینت  روکذ  شنج  زا  ناریـسا 
هیلع نیـسح  ماما  داماد  هک  مود  ماما  دـنزرف  ینثم  نسح  رگید  دـشاب و  مجنپ  ماما  هک  یلع  نب  دـمحم  يو  هلاـس  راـهچ  دـنزرف  رگید 

زا یکی  تعافـش  هب  دـنتفای و  قمر  نیرخآ  رد  زین  ار  وا  دوب  هداتفا  ناگتـشک  نایم  رد  هدروخ و  يراک  مخز  گنج  رد  دوب و  مالـسلا 
.دندرب دیزی  شیپ  قشمد  يوس  هب  زین  هفوک  زا  و  دندرب ) هفوک  هب  ناریسا  اب  دندیربن و  رس  نارادرس ،

هیلع نینمؤملاریما  رتخد  هک  ییاه  ینارنخـس  ناشیا و  ندـینادرگ  رهـش  هب  رهـش  تیب و  لـها  نارتخد  ناـنز و  يریـسا  ـالبرک و  هعقاو 
راک زا  ار  هیواعم  هلاس  نیدنچ  تاغیلبت  درک و  اوسر  ار  هیما  ینب  دندومن  ماش  هفوک و  رد  دندوب  ناریسا  ءزج  هک  مراهچ  ماما  مالسلا و 

اب هک  دوب  يرثؤم  لماع  البرک  هعقاو  تسج و  يرازیب  ماع  ألم  رد  دوخ  نیرومأم  لمع  زا  دـیزی  هک  دیـشک  ییاج  هب  راـک  تخادـنا و 
شروش تابالقنا و  نآ ، لجعم  راـثآ  زا  تخاـس و  رتراوتـسا  ار  هعیـش  هشیر  تخادـنا و  رب  ار  هیما  ینب  تموکح  دوخ ، لـجؤم  ریثأـت 

کی یتح  دندوب ، هتـسج  تکرـش  ماما  لتق  رد  هک  یناسک  زا  تشاد و  همادا  لاس  هدزاود  ات  نینوخ  ياهگنج  هارمه  هب  هک  دوب  ییاه 
.دنتسجن ماقتنا  تسد  زا  رفن 

نیا رد  دوش و  قیقد  درک ، یم  تموکح  زور  نآ  هک  لاوحا  عاضوا و  دیزی و  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  تایح  خیرات  رد  هک  یـسک 
رتشیب هار  کی  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربارب  رد  زور  نآ  هک  دنک  یمن  کش  دیامن ، يواکجنک  خیرات  زا  شخب 
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اریز دوبن ، رودقم  ماما  يارب  تشادـن ، مالـسا  ینلع  ندرک  لامیاپ  زج  يا  هجیتن  هک  دـیزی  تعیب  دوب و  ندـش  هتـشک  نامه  نآ  دوبن و 
نیناوق تاسدـقم و  ندرک  لاـمیاپ  هب  تشادـن ، يراـب  دـنب و  دوبن و  لـئاق  نآ  تاررقم  مالـسا و  نییآ  يارب  یمارتـحا  هکنیا  اـب  دـیزی 

هفافل رد  دـندرک  یم  هچنآ  دـندرک ، یم  تفلاخم  ینید  تاررقم  اب  رگا  يو  ناگتـشذگ  یلو  .درک  یم  زین  رهاظت  هناکاب  یب  یمالـسا 
مدرم هک  ینید  تاماقم  ریاس  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يرای  اب  هدرمـش  مرتحم  ار  نید  تروص  دـندرک و  یم  نید 

.دندومن یم  راختفا  دندوب ، دقتعم  ناشیا  يارب 

هقیلـس ود  نیـسح ) ماما  نسح و  ماـما   ) اوشیپ ود  نیا  هک  دـنا  هتفگ  ثداوح  نیرـسفم  زا  یخرب  هچنآ  هک  دوش  یم  نشور  اـجنیا  زا  و 
اب ردارب  نآ  هکنانچ  داد  یم  حیجرت  ار  گنج  هک  نیسح  ماما  فالخ  هب  دیدنسپ  یم  ار  حلـص  کلـسم  نسح  ماما  دنتـشاد و  فلتخم 
یم اریز  اجبان ، تسا  ینخس  تساخ ، رب  دیزی  گنج  هب  رفن  لهچ  اب  ردارب  نیا  درک و  حلـص  هیواعم  اب  یگنج  درم  رازه  لهچ  نتـشاد 
زین وا  هک   ) نسح ماما  شردارب  دـننام  هیواعم  تموکح  رد  لاس  هد  تفرن ، دـیزی  تعیب  راب  ریز  زور  کی  هک  نیـسح  ماما  نیمه  مینیب 
یم هیواعم  اب  نیسح  ماما  ای  نسح  ماما  رگا  اقح  تشادنرب و  تفلاخم  هب  رـس  زگره  درب و  رـس  هب  دوب ) هدرب  رـس  هب  هیواعم  اب  لاس  هد 

یباحص ار  دوخ  هک  هیواعم  یبناج  هب  قح  تسایس  ربارب  رد  دیشخب و  یمن  يدوس  نیرتمک  مالسا  يارب  دندش و  یم  هتـشک  دندیگنج 
.تشادن يریثأت  درب ، یم  راک  هب  ار  هسیسد  ره  هدرک و  یفرعم  نینمؤملا  لاخ  یحو و  بتاک  و 

هکنیا زا  هتشذگ 
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دیایب یهاوخنوخ  ماقم  هب  هتـسشن  ناشیازع  هب  دوخ  دـشکب و  ناشدوخ  ناسک  تسد  هب  ار  ناـنآ  تسناوت  یم  تشاد  هک  يدـیهمت  اـب 
.درک ار  هلماعم  نیمه  ریظن  موس  هفیلخ  اب  هکنانچ 

مراهچ ماما 

ناریا هاشنهاش  درجدزی  رتخد  نانز  هاش  زا  هک  دوب  موس  ماما  دنزرف  يو  داجس ) نیدباعلا و  نیز  هب  بقلم  نیسح  نب  یلع   ) داجس ماما 
و ( 50  ) دندیـسر تداهـش  هب  البرک  هعقاو  رد  شرگید  ردارب  هس  اریز  دوب ، هدنام  یقاب  هک  دوب  موس  ماما  دنزرف  اهنت  دوب و  هدش  دلوتم 
داهج و زا  تشادـن ، گنج  هحلـسا و  لمح  ییاناوت  دوب و  رامیب  تخـس  نوچ  یلو  دوب  هدـمآ  البرک  هب  ردـپ  هارمه  زین  ترـضح  نآ 

.دیدرگ مازعا  ماش  هب  مرح  ناریسا  اب  دنام و  زاب  تداهش 

مود راب  ار  ترضح  نآ  دیدرگ ، هناور  هنیدم  هب  امرتحم  یمومع  راکفا  تلامتسا  يارب  دیزی  رما  هب  يریـسا ، نارود  ندینارذگ  زا  سپ 
(. 51  ) تسا هتشگرب  هنیدم  هب  دعب  دنا و  هدرک  بلج  ماش  هب  هنیدم  زا  ریجنز  دنب و  اب  يوما ، هفیلخ  کلملا  دبع  رما  هب  زین 

زج یسک  اب  دوب و  راگدرورپ  تدابع  لوغـشم  هتـسب  هناگیب  يور  هب  رد  هتفرگ و  ار  هناخ  هشوگ  هنیدم  هب  هعجارم  زا  سپ  مراهچ  ماما 
نآ زا  هک  ار  یفراـعم  صاوخ ، هتبلا  تفرگ  یمن  ساـمت  ناـشیا  لاـثما  و  یلباـک » دـلاخ  وبا  یلاـمث و  هزمح  وبا   » دـننام هعیـش  صاوخ 

ماما تماما  نامز  رد  نآ  رثا  هک  تفای  یناوارف  هعـسوت  عیـشت  هار ، نیا  زا  دنداد و  یم  رـشن  هعیـش  نایم  رد  دندرک  یم  ذـخا  ترـضح 
.تسویپ روهظ  هب  مجنپ 

دشاب یم  لمتشم  هیهلا  فراعم  نیرتقیقد  هب  هک  تساعد  نآ 57  و  هفیحـص » هیعدا   » مان هب  تسا  يا  هیعدا  مراهچ ، ماما  راثآ  هلمج  زا 
روبز و 
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.دنیوگ یم  شدمحم  لآ 

کلملا دبع  نب  دیلو  تسد  هب  يوما ، هفیلخ  ماشه  کیرحت  هب  هعیش  تایاور  زا  یضعب  بسح  هب  تماما  لاس  زا 35  سپ  مراهچ  ماما 
.تشذگ رد  يرجه  لاس 95  رد  و  ( 52  ) دش مومسم 

مجنپ ماما 

نآ هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  یبقل  تسا و  هدنفاکـش »  » يانعم هب  رقاب »  » ظفل رقاب )  ) یلع نب  دـمحم  ماـما 
رضاح هلاس و  راهچ  البرک  هعقاو  رد  دوب ، هدش  دلوتم  يرجه  لاس 57  رد  مراهچ و  ماما  دنزرف  ترضح  نآ  (. 53  ) دوب هداد  ترضح 
بسح هب   ) يرجه ای 117  لاس 114 و  رد  دیـسر و  تماما  هب  دوخ ، ناگتـشذگ  یفرعم  ادخ و  رما  هب  شراوگرزب  ردـپ  زا  سپ  دوب و 

.تشذگ رد  هدش ) مومسم  يوما  هفیلخ  ماشه  هدازردارب  کلملا  دبع  نب  دیلو  نب  میهاربا  طسوت  ( 54  ) هعیش تایاور  زا  یضعب 

داد و یم  خر  ییاه  گنج  بالقنا و  یمالـسا  دالب  راطقا  زا  يرطق  رد  زور  ره  هیما ، ینب  ملاظم  رثا  رد  یفرط  زا  مجنپ  ماـما  دـهع  رد 
لها هب  ضرعت  زا  يا  هزادـنا  ات  لوغـشم و  ار  تفالخ  هاگتـسد  اـهیراتفرگ  نیا  درک و  یم  زورب  تاـفالتخا  زین  يوما  نادـناخ  دوخ  زا 

.درک یم  فرص  تیب 

تیب لها  دـنم  هقالع  بوذـجم و  ار  ناناملـسم  دوب  مراهچ  ماما  نآ ، لثمم  هک  تیب  لها  تیمولظم  ـالبرک و  هعجاـف  عوقو  یفرط  زا  و 
ریزارـس مجنپ  ماما  روضح  هنیدـم و  يوس  هب  لیـس  دـننام  ار  هعیـش  هصاخ  مدرم و  هداد  مه  تسد  هب  تسد  لـماوع  نیا  .تخاـس  یم 

نایاوشیپ زا  کی  چـیه  يارب  هک  دـمآ  دوجو  هب  ترـضح  نآ  يارب  تیب  لها  فراعم  یمالـسا و  قیاقح  رـشن  رد  یتاناکما  تخاس و 
دوب هدشن  رسیم  تیب  لها  هتشذگ 
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نادنمـشناد ملع و  لاجر  زا  تسا  یهوبنا  هورگ  هدش و  لقن  مجنپ  ماما  زا  هک  تسا  يرامـش  یب  ثیداحا  رابخا و  بلطم  نیا  هاوگ  و 
طبض ناشیماسا  لاجر ، بتک  اهتـسرهف و  رد  دنا و  هتفای  شرورپ  ترـضح  نآ  بتکم  رد  یمالـسا  فراعم  هقرفتم  نونف  رد  هک  هعیش 

(. 55  ) تسا هدش 

مشش ماما 

هب هعیـش ) تایاور  قبط   ) يرجه لاـس 148  رد  دـلوتم و  يرجه ، لاس 83  رد  هک  مجنپ  ماما  دـنزرف  قداـص )  ) دـمحم نب  رفعج  ماـما 
(. 56  ) تسا هدش  دیهش  مومسم و  یسابع  هفیلخ  روصنم  کیرحت 

نتخادـنا رب  يارب  ناگماج ) هایـس   ) هدوسم هک  یمایق  اصوصخ  یمالـسا و  ياهروشک  ياهبالقنا  رثا  رد  مشـش  ماـما  تماـما  دـهع  رد 
یبوخ هنیمز  اهنآ  رثا  رد  دیدرگ و  هیما  ینب  ضارقنا  تفالخ و  طوقس  هب  رجنم  هک  ینینوخ  ياهگنج  دندوب و  هدرک  هیما  ینب  تفالخ 

تاناکما مشش  ماما  يارب  دوب ، هدرک  ایهم  تیب  لها  فراعم  یمالسا و  قیاقح  رشن  اب  دوخ  تماما  نامز  لاس  تسیب  رد  مجنپ  ماما  هک 
.دش ادیپ  ینید  میلاعت  رشن  يارب  يرتبسانم  طیحم  رتشیب و 

هدافتـسا تصرف  زا  دوب  سابع  ینب  تفالخ  لوا  هیما و  ینب  تفالخ  رخآ  اـب  فداـصم  هک  دوخ  تماـما  ناـمز  رخاوا  اـت  ترـضح  نآ 
« ملسم نب  دمحم   » و هرارز »  » دننام یلقن  یلقع و  هفلتخم  نونف  رد  يرایسب  یملع  ياهتیـصخش  تخادرپ و  ینید  میلاعت  رـشن  هب  هدومن 
« یفوص نایح  نب  رباج   » و هباسن » یبلک  ماشه   » و زیرح »  » و ملاس » نب  ماشه   » و بلغت » نب  نابا   » و مکح » نب  ماـشه   » و قاـط » نمؤم   » و

بهذـم سیئر  هفینح » وبا   » و يروث » نایفـس   » دـننام زین  هماع  یملع  لاـجر  زا  يا  هدـع  یتح  داد ، شرورپ  ار  ناـشیا  ریغ  نادـیمیش و 
و ینوکس » یضاق   » هیفنح و
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راهچ مشش  ماما  میلعت  هزوح  سرد و  سلجم  زا  هک  تسا  فورعم   ) دندرک ادیپ  ار  شذملت  راختفا  ناشیا  ریغ  و  يرتخبلا » وبا  یضاق  »
(. 57 ( ) تسا هدمآ  نوریب  دنمشناد  ثدحم و  رفن  رازه 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یثیداحا  عومجم  زا  تسا ، روثأم  مشـش  مجنپ و  ماما  زا  ینعی  نیقداص  زا  هک  یثیداحا 
.تسا رتشیب  تسا ، هدش  طبض  رگید  ماما  هد  و 

هجنکـش اهرازآ و  روصنم  .دمآ  رد  دیدش  تیدودحم  تبقارم و  تحت  دش و  یـسابع  هفیلخ  روصنم  راچد  دوخ ، دهع  رخاوا  رد  یلو 
هب .دوب  هدزن  رـس  یکاب  یب  یلدگنـس و  همه  نآ  اب  هیما  ینب  زا  هک  دـید  اور  نییولع  تاداس  قح  رد  يا  هنامحر  یب  ياهراتـشک  اه و 

یعمج دنداد و  یم  همتاخ  ناشیگدنز  هب  رازآ  هجنکش و  اب  کیرات  ياهنادنز  رعق  رد  دنتفرگ و  یم  هتسد  هتـسد  ار  نانآ  يو  روتـسد 
یم انب  ناشیور  هتشاذگ  اهراوید  نایم  ای  اهنامتخاس  یپ  رد  ار  یعمج  دندرک و  یم  كاخ  ریز  هدنز  ار  یهورگ  دندز و  یم  ندرگ  ار 

.دنتخاس

قارع و هب  یسابع  هفیلخ  حافس  رما  هب  راب  کی  زین  نآ  زا  شیپ  مشش  ماما   ) درک رداص  هنیدم  زا  ار  مشـش  ماما  بلج  روتـسد  روصنم ،
مزع اهراب  دنتفرگ و  رظن  ریز  ار  ماما  یتدم  دوب ) هدش  بلج  قشمد  هب  يوما  هفیلخ  ماشه  رما  هب  مجنپ  ماما  روضح  رد  زین  نآ  زا  شیپ 
رمع هیقب  دومرف و  تعجارم  هنیدم  هب  ماما  هداد و  ار  هنیدم  هب  هعجارم  هزاجا  هرخألاب  یلو  درک  اهکته  هدومن و  ار  ترضح  نآ  نتشک 

(. 58 ( ) دش دیهش  مومسم و  روصنم  هسیسد  هب  ات  درک  یم  رازگرب  ینیشن  هشوگ  تلزع و  اب  اتبسن  دیدش و  هیقت  اب  ار 

سپ روصنم 
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دورب و ماما  هناـخ  هب  ناگدـنامزاب ، دـقفت  ناونع  هب  هک  تشون  هنیدـم  یلاو  هب  تشاد ، تفاـیرد  ار  مشـش  ماـما  تداهـش  ربخ  هکنآ  زا 
روصنم دوصقم  هتبلا  دنزب و  ندرگ  سلجملا  یف  هدش  یفرعم  ماما  یصو  هک  ار  یسک  دناوخب و  هتساوخ و  ار  ترـضح  نآ  همانتیـصو 

يو هئطوت  فالخ  رب  یلو  دـنک  شوماخ  یلک  هب  ار  عیـشت  همزمز  دـهد و  همتاخ  تماما  هلئـسم  هب  هک  دوب  نیا  روتـسد  نیا  ناـیرج  زا 
هنیدم و یلاو  هفیلخ و  دوخ  .هدومرف  نییعت  تیاصو  يارب  ار  رفن  جنپ  ماما  دید  دناوخ  ار  همانتیصو  روتسد ، قبط  هنیدم  یلاو  هک  یتقو 

(. 59 ( ) دش بآ  رب  شقن  روصنم  ریبدت  بیترت  نیا  هب  هدیمح و  ترضح و  نآ  کچوک  دنزرف  یسوم  گرزب و  دنزرف  حطفا  هللا  دبع 

متفه ماما 

دش دیهش  امومـسم  نادنز  رد  يرجه  لاس 183  دش و  دـلوتم  يرجه  لاس 128  رد  مشـش  ماما  دنزرف  مظاک )  ) رفعج نب  یـسوم  ماما 
(. 60)

.دیسر تماما  هب  دوخ  ناگتشذگ  یفرعم  ادخ و  رما  هب  دوخ  راوگرزب  ردپ  تشذگرد  زا  سپ  ترضح  نآ 

یم تخـس  هیقت  اب  راوشد  کیرات و  رایـسب  دـهع  رد  رـصاعم و  نوراه  يدـهم و  يداه و  روصنم و  اب  یـسابع  ياـفلخ  زا  متفه  ماـما 
هب هتفرگ و  دوب  زامن  لوغشم  ربمغیپ  دجسم  رد  هک  یلاح  رد  ار  ماما  يو  رما  هب  تفر و  هنیدم  هب  جح  رفـس  رد  نوراه  اریخا  ات  تسیز 

هرخألاب دندومن و  یم  لقتنم  ینادنز  هب  ینادنز  زا  اهلاس  دندرب و  دادغب  هب  هرصب  زا  هرصب و  هب  هنیدم  زا  دندرک و  ینادنز  هتسب  ریجنز 
رهش العف  هک  شیرق  رباقم  رد  و  ( 61  ) تشذگ رد  مس  اب  کهاش  نبا  يدنس  نادنز  رد  دادغب  رد 
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.دیدرگ نوفدم  دشاب  یم  هیمظاک 

ص 14. مود ) پاچ   ) همهملا لوصف   17

ص 17 یمزراوخ ، بقانم 

ص 58. لاس 1356 ) هرهاق ، پاچ   ) یبقعلا رئاخذ   18

ص 16 22. يرجه ) لاس 1385  فجن ، پاچ   ) یمزراوخ بقانم 

72 ص 68 . متفه ) پاچ   ) هدوملا عیبانی 

ص 4. لاس 1377 ) نارهت ، پاچ   ) دیفم داشرا   19

ص 122 هدوملا ، عیبانی 

ص 28 30. همهملا ، لوصف   20

ص 34. يرجه ) لاس 1383  فجن ، پاچ   ) صاوخلا هرکذت 

ص 105. هدوملا ، عیبانی 

ص 73 و 74 یمزراوخ ، بقانم 

ص 34 همهملا ، لوصف   21

ص 20. همهملا ، لوصف   22

ص 20 42. صاوخلا ، هرکذت 

63 ص 65 . هدوملا ، عیبانی 

ص 18. صاوخلا ، هرکذت   23

ص 21. همهملا ، لوصف 

ص 74 یمزراوخ ، بقانم 

ص 62 و 218. ج 3 ، مق ) پاچ   ) بوشآ رهش  نب  یلع  نب  دمحم  فیلأت  بلاطیبا ، لآ  بقانم   24
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ص 539. مارملا ، هیاغ 

ص 104 هدوملا ، عیبانی 

ص 312. ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم   25

ص 113 123. همهملا ، لوصف 

183 ص 172 . صاوخلا ، هرکذت 

ص 27 صاوخلا ، هرکذت   26

ص 27. صاوخلا ، هرکذت   27

ص 71 یمزراوخ ، بقانم 

ص 221. ج 3 ، بلاطیبا ، لآ  بقانم   28

ص 92 یمزراوخ ، بقانم 

.باتک 24 ءزج 3 ، هغالبلا ، جهن   29

ص 21 و 25. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   30

ص 67 و 121 یبقعلا ، رئاخذ 

ص 28. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   31

ص صاوخلا ، هرکذت  ص 133 . همهملا ، لوصف  ص 60  يرجه ) لاس 1369  فجن ، پاچ   ) يربط ریرج  نب  دـمحم  همامالا ، لـئالد 
.193

ص 204. ج 2 ، يرجه ) لاس 1314  فجن  پاچ   ) یبوقعی خیرات 

ص 461 ج 1 ، یفاک ، لوصا 

ص 172. دیفم ، داشرا   32

ص 33. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 
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ص 144 همهملا ، لوصف 

ص 172. دیفم ، داشرا   33

ص 33. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

ص 163. ج 1 ، هبیتق ، نب  ملسم  نب  هللا  دبع  هسایسلا ، همامالا و 

، همهملا لوصف 
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ص 145.

ص 197 صاوخلا ، هرکذت 

ص 173. دیفم ، داشرا   34

ص 164 هسایسلا ج 1 ، همامالا و  ج 4 ص 35  بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

ص 174. دیفم ، داشرا   35

ص 42. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

ص 211 صاوخلا ، هرکذت  ص 146  همهملا ، لوصف 

ص 181. دیفم ، داشرا   36

ص 129 و 134 ج 5 ، هادهلا ، تابثا 

ص 179. دیفم ، داشرا   37

ص 168 212. ج 5 ، هادهلا ، تابثا 

ص 125 لاس 1320 ) نارهت ، پاچ   ) يدوعسم هیصولا ، تابثا 

ص 182. دیفم ، داشرا   38

ص 226 228. ج 2 ، یبوقعی ، خیرات 

ص 163 همهملا ، لوصف 

ص 88 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   39

ص 88. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   40

ص 182. دیفم ، داشرا 

ص 203. ج 1 ، هسایسلا ، همامالا و 

ص 229. ج 2 ، بوقعی ، خیرات 
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ص 163. همهملا ، لوصف 

ص 235 صاوخلا ، هرکذت 

ص 201 دیفم ، داشرا   41

ص 89 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   42

ص 201. دیفم ، داشرا   43

ص 168 همهملا ، لوصف 

ص 204. دیفم ، داشرا   44

ص 170. همهملا ، لوصف 

ص 73 مود ) پاچ   ) نییبلاطلا لتاقم 

ص 205. دیفم ، داشرا   45

ص 171. همهملا ، لوصف 

ص 73 نییبلاطلا ، لتاقم 

ص 98 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   46

ص 99. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   47

ص 214 دیفم ، داشرا 

ص 98. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   48

ص 214 دیفم ، داشرا 

202 و 203 ص 200 ، ج 10 ، یناپمک ) پاچ   ) راونالا راحب   49

ص 52 و 59 نییبلاطلا ، لتاقم   50

ص 324. صاوخلا ، هرکذت   51
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ص 242 ج 5 ، هادهلا ، تابثا 

ص 176. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   52

ص 80 همامالا ، لئالد 

ص 190 همهملا ، لوصف 

ص 246. دیفم ، داشرا   53

ص 193. همهملا ، لوصف 

ص 197 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

ص 469. ج 1 ، یفاک ، لوصا   54

ص 245. دیفم ، داشرا 

ص همهملا ، لوصف 
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202 و 203

ص 63. ج 3 ، یبوقعی ، خیرات 

ص 340. صاوخلا ، هرکذت 

ص 94. همامالا ، لئالد 

ص 210 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

ص 245 253. دیفم ، داشرا   55

.یشک زیزعلا  دبع  نب  رمع  نب  دمحم  یشک ، لاجر  .ر ك :

، یسوط نسح  نب  دمحم  یسوط ، لاجر  و 

.لاجر ياهباتک  ریاس  یسوط و  تسرهف 

ص 472. ج 1 ، یفاک ، لوصا   56

ص 111. همامالا ، لئالد 

ص 254. دیفم ، داشرا 

ص 119. ج 3 ، یبوقعی ، خیرات 

ص 212. همهملا ، لوصف 

ص 346. صاوخلا ، هرکذت 

ص 280 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

ص 254. دیفم ، داشرا   57

ص 204. همهملا ، لوصف 

ص 247 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

ص 212. همهملا ، لوصف   58
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ص 111. همامالا ، لئالد 

ص 142 هیصولا ، تابثا 

ص 310 ج 1 ، یفاک ، لوصا   59

ص 476. ج 1 ، یفاک ، لوصا   60

ص 270. دیفم ، داشرا 

ص 214 223. همهملا ، لوصف 

ص 146 148. همامالا ، لئالد 

ص 348 350. صاوخلا ، هرکذت 

ص 324 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

ص 150 ج 3 ، یبوقعی ، خیرات 

ص 279 283. دیفم ، داشرا   61

ص 148 و 154. همامالا ، لئالد 

ص 222 همهملا ، لوصف 

ص 323 و 327. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

ص 150 ج 3 ، یبوقعی ، خیرات 

متشه ماما 

تسا هتشذگ  رد  يرجه  لاس 203  دلوتم و  يرجه  لاس 148  خیراوت ) رهشا  هب  انب   ) هک متفه  ماما  دنزرف  اضر )  ) یسوم نب  یلع  ماما 
(. 62)

نوراه اب  دوخ  تماما  نامز  زا  یتدم  دیسر و  تماما  هب  دوخ  ناگتشذگ  یفرعم  ادخ و  رما  هب  دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  سپ  متـشه  ماما 
.دوب رصاعم  نومأم  شرگید  رسپ  اب  نآ  زا  سپ  نیما و  شرسپ  اب  نآ  زا  سپ  یسابع و  هفیلخ 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1082 

http://www.ghaemiyeh.com


نیما ندش  هتشک  هرخألاب  نینوخ و  ياهگنج  هب  رجنم  هک  درک  ادیپ  نیما  دوخ  ردارب  اب  یتافالتخا  ردپ ، زا  سپ  نومأم 
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تـسایس يولع ، تاداس  هب  تبـسن  ساـبع  ینب  تفـالخ  تسایـس  زور  نآ  اـت  (. 63  ) تفای الیتسا  تفـالخ  ریـس  هب  نومأـم  دـیدرگ و 
یبوشآ نینوخ و  گنج  هدرک  مایق  نییولع  زا  یکی  یهاگ  دنچ  ره  تفر و  یم  یتخس  هب  ور  هتـسویپ  هدوب ، ینینوخ  زیمآ و  تنوشخ 

.دوب یتخس  يراتفرگ  تفالخ  هاگتسد  يارب  دوخ  نیا  دش و  یم  اپ  رب 

هک هعیش  یلو  دنتشادن  يا  هلخادم  دندرک و  یمن  يراکمه  ناگدننک  مایق  تضهن و  اب  هچ  رگا  تیب  لها  زا  هعیـش  نایاوشیپ  همئا و  و 
یلـص مرکا  ربمغیپ  یعقاو  يافلخ  هعاطلا و  ضرتفم  ینید  نایاوشیپ  ار  تیب  لها  همئا  هتـسویپ  دـندوب ، یهجوت  لباق  تیعمج  زور  نآ 

دنب و یب  مدرم  تشم  کی  تسد  هب  تشاد و  رصیق  يرسک و  رابرد  هفایق  هک  ار  تفالخ  هاگتسد  دنتسناد و  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
هاگتـسد يارب  عضو  نیا  تفرـشیپ  ماود و  دندید و  یم  دوخ  نایاوشیپ  سدق  تحاس  زا  رود  كاپان و  یهاگتـسد  دـش ، یم  هرادا  راب 

.درک یم  دیدهت  تدش  هب  ار  نآ  دوب و  كانرطخ  تفالخ 

يرگید هزات  تسایس  اب  دنک ، هراچ  تسناوتن  يو  ناینیـشیپ  هلاس  داتفه  هنهک و  تسایـس  هک  اهیراتفرگ  نیا  هب  هک  داتفا  رکف  هب  نومأم 
زا سپ  يولع  تاداس  اریز  دنک ، عفر  ار  يراتفرگ  ره  هار  نیا  زا  دهدب و  دهع  تیالو  ار  متـشه  ماما  هک  دوب  نیا  نآ  دـشخب و  همتاخ 
هب ار  دوخ  ماما  یگدولآ  هکنآ  زا  سپ  زین  هعیش  دندرک و  یمن  مایق  هاگتسد  ررـض  هب  رگید  دش  دنب  تفالخ  هب  ناشدوخ  تسد  هکنآ 

تدارا يونعم و  داقتعا  نآ  رگید  دـندرک ، هدـهاشم  دندرمـش ، یم  كاپ  ان  دـیلپ و  ار  نآ  نانادرگراک  ار و  نآ  هتـسویپ  هک  یتفـالخ 
هک ار  ینطاب 
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هاگتـسد هجوتم  هار  نیا  زا  يرطخ  رگید  هدرک  طوقـس  ناشیبهذـم  لکـشت  دـنهد و  یم  تسد  زا  دنتـشاد ، تیب  لها  ناـماما  قح  رد 
(. 64  ) دیدرگ دهاوخن  تفالخ 

، میمـصت نیا  هب  نداد  ققحت  يارب  نومأم  تشادن ، یلاکـشا  نومأم  يارب  ماما  ندرب  نیب  زا  دوصقم ، لوصح  زا  سپ  هک  تسا  یهیدب 
نآ دومن و  داهنـشیپ  ماما  هب  ار  دوخ  دـهع  تیالو  نآ  زا  سپ  تفالخ و  لوا  روضح  زا  سپ  درک و  راـضحا  ورم  هب  هنیدـم  زا  ار  ماـما 

لزع و یتموکح و  ياهراک  رد  هک  طرش  نیا  هب  زین  ماما  دینالوبق و  دوب  بیترت  ره  هب  هرخألاب  یلو  تفریذپن  هتـسج  راذتعا  ترـضح 
(. 65  ) تفریذپ ار  دهع  تیالو  دنکن ، هلخادم  تلود  لامع  بصن 

ناشیا تدارا  ندش  رتشیب  هعیـش و  عیرـس  تفرـشیپ  زا  نومأم  هک  تشذگن  يزیچ  یلو  داتفا  قافتا  يرجه  تسیود  لاس  رد  هعقاو  نیا 
هراچ ددـص  هب  درب و  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  یتلود ، روما  يایلوا  نایهاپـس و  یتح  مدرم و  هماـع  بیجع  لاـبقا  ماـما و  تحاـس  هب  تبـسن 

هدیمان دهشم  رهش  العف  هک  ناریا  سوط  رهش  رد  تداهش  زا  سپ  متشه  ماما  .تخاس  دیهش  مومسم و  ار  ترضح  نآ  هدمآ  رب  ییوج 
.دیدرگ نوفدم  دوش  یم 

ناـیدا و نادنمـشناد  هک  دوب  هدرک  دـقعنم  یملع  سلجم  داد و  یم  ناـشن  یبرع  هب  یلقع  موـلع  همجرت  هب  يرایـسب  تیاـنع  نومأـم ،
للم و ياملع  اب  دومرف و  یم  تکرـش  سلجم  نآ  رد  زین  متـشه  ماـما  دـنتخادرپ  یم  یملع  هرظاـنم  هب  هتفاـی  روضح  نآ  رد  بهاذـم 

(. 66  ) تسا طوبضم  هعیش  ثیدح  عماوج  رد  اه  هرظانم  نیا  زا  يرایسب  تخادرپ و  یم  هرظانم  هثحابم و  هب  نایدا 

مهن ماما 

زین اضرلا  نبا  داوج و  ماما  بقل  هب  یهاگ  یقت و   ) یلع نب  دمحم  ماما 
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کیرحت هب  يرجه  لاس 220  هعیـش ، تایاور  قبط  هدش و  دلوتم  هنیدـم  رد  يرجه  لاس 195  هک  متـشه  ماما  دـنزرف  دوش ) یم  رکذ 
متفه ماما  دوخ  دج  راوج  رد  هدش  دیهش  مومسم و  دوب  یـسابع  هفیلخ  نومأم  رتخد  هک  دوخ  رـسمه  تسد  هب  یـسابع  هفیلخ  مصتعم 

.دیدرگ نوفدم  هیمظاک  رد 

رد دوخ  راوگرزب  ردپ  تشذگ  رد  عقوم  مهن  ماما  .دیسر  تماما  هب  دوخ  ناگتـشذگ  یفرعم  ادخ و  رما  هب  دوخ  راوگرزب  ردپ  زا  سپ 
دومن و يرایسب  تفطالم  تبحم و  رهاظ  بسح  هب  هدرک  راضحا  دوب  تفالخ  همصاع  زور  نآ  هک  دادغب  هب  ار  يو  نومأم  دوب ، هنیدم 
جراـخ و زا  ار  ماـما  هلیـسو  نیا  هب  تساوخ  یم  تقیقح  رد  تشادـهگن و  دادـغب  رد  دروآ و  رد  يو  جاودزا  دـقع  هب  ار  دوخ  رتـخد 

.دروآ رد  لماک  تبقارم  تحت  لخاد 

تـشذگ رد  زا  سپ  دوب و  هنیدم  رد  نومأم  دهع  رخآ  ات  تفر  هنیدـم  هب  هدرک  هراجتـسا  نومأم  زا  سپـس  دوب  دادـغب  رد  یتدـم  ماما 
هکنانچ هرخألاب  تفرگ و  رظن  تحت  هدرک  راضحا  دادـغب  هب  ار  ماما  هراـبود  تفرگ ، تسد  هب  ار  تفـالخ  ناـمز  مصتعم ، هک  نومأـم 

(. 67  ) تشذگرد دش و  مومسم  دوخ  رسمه  تسد  هب  ترضح  نآ  مصتعم ، کیرحت  هب  تشذگ 

مهد ماما 

لاس رد  هدش و  دلوتم  هنیدم  رد  لاس 212  رد  مهن  ماما  دنزرف  دوش ) یم  رکذ  يداه  ماما  بقل  هب  یهاگ  یقن و   ) دـمحم نب  یلع  ماما 
(. 68  ) تسا هدرک  شدیهش  مس  اب  یسابع  هفیلخ  زتعم ، هعیش ) تایاور  قبط   ) 254

رصاعم زتعم  نیعتـسم و  رـصتنم و  لکوتم و  قثاو و  مصتعم و  نومأم و  یـسابع ، يافلخ  زا  رفن  تفه  اب  دوخ  تایح  مایا  رد  مهد  ماما 
رد .تسا  هدوب 
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ناماما یفرعم  ادـخ و  رما  هب  دوب و  هنیدـم  رد  يو  تشذـگ ، رد  مس  اـب  دادـغب  رد  شراوگرزب  ردـپ  هک  دوب  لاس 220  مصتعم ، دـهع 
.دیسر لکوتم  نامز  ات  تخادرپ  یم  ینید  میلاعت  رشن  هب  دیسر و  تماما  هب  هتشذگ 

هنیدم زا  ار  ترضح  نآ  هک  داد  تیرومأم  ار  دوخ  تلود  يارما  زا  یکی  دندوب  هدرک  هک  ییاه  تیاعـس  رثا  رد  لاس 243  رد  لکوتم 
تکرح و ياضاقت  هتشون  ترـضح  نآ  هب  میظعت  لامک  اب  زیمآ  رهم  يا  همان  دنک و  بلج  دوب  تفالخ  همـصاع  زور  نآ  هک  ارماس  هب 

یم هچنآ  لاـح  نیع  رد  یلو  دـماین  لـمع  هـب  یتامادـقا  رهاـظ  رد  ارماـس  هـب  ترـضح  نآ  دورو  زا  سپ  هـتبلا  و  ( 69  ) دومن تاـقالم 
راضحا ار  ماما  کته ، ای  لتق  روظنم  هب  اـهراب  درک و  یمن  یهاـتوک  ترـضح  نآ  کـته  تیذا و  لـئاسو  ندروآ  مهارف  رد  تسناوت 

.دندومن یم  شیتفت  ار  شا  هناخ  يو  رما  هب  هدرک و 

دوب و تخس  رس  نمـشد  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  هژیو  هب  تشادن و  ریظن  یـسابع  يافلخ  نایم  رد  تلاسر  نادناخ  اب  ینمـشد  رد  لکوتم 
یم هفیلخ  دروآ و  یم  رد  ار  ترـضح  نآ  دـیلقت  شیع ، ياـهمزب  رد  هک  تشاد  فظوم  ار  يدـلقم  درم  تفگ و  یم  ازـسان  اراکـشآ 

هک يرایسب  ياه  هناخ  نینچمه  البرک و  رد  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  حیرـض  هبق  درک  رما  هک  دوب  يرجه  لاس 237  رد  و  دیدنخ !!
رهطم ربق  نیمز  داد  روتسد  دنتسب و  ماما  مرح  هب  بآ  هک  داد  روتـسد  و  دندومن ! ناسکی  نیمز  اب  بارخ و  دندوب ، هتخاس  شفارطا  رد 

(. 70  ) دوش شومارف  رازم  مسر  مسا و  یلک  هب  ات  دننک  تعارز  مخش و  ار 

زاجح رد  هک  يولع  تاداس  یگدنز  عضو  لکوتم ، نامز  رد 
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رد هک  دنتـشاد  هنهک  رداچ  کی  ناشیا  زا  يا  هدـع  دنتـشادن و  رتاس  ناشیا  ياهنز  هکناـنچ  دوب  هدیـسر  يراـب  تقر  هلحرم  هب  دـندوب 
یم دراو  زین  دندوب  رـصم  رد  هک  يولع  تاداس  هب  ار  اهراشف  نیا  ریظن  و  ( 71  ) دندناوخ یم  زامن  هدیـشوپ  هبون  هب  ار  نآ  زامن  تاقوا 

.تخاس

هب دندمآ و  راک  يور  زتعم  نیعتسم و  رصتنم و  يو  زا  سپ  تشذگرد و  يو  ات  دومرف  یم  ربص  لکوتم  رازآ  هجنکـش و  هب  مهد  ماما 
.دش دیهش  مومسم و  ترضح  نآ  زتعم ، هسیسد 

مهدزای ماما 

تایاور زا  یـضعب  هب  انب   ) يرجه لاس 260  رد  هدش و  دـلوتم  يرجه  لاس 232  رد  مهد  ماما  دـنزرف  يرکـسع )  ) یلع نب  نسح  ماما 
(. 72  ) تسا هتشذگ  رد  امومسم  یسابع  هفیلخ  دمتعم  هسیسد  هب  هعیش )

هک یلاس  تفه  دیسر و  تماما  هب  هتشذگ  نایاوشیپ  نییعتلا  بسح  ادخ و  رما  هب  دوخ  راوگرزب  ردپ  تشذگ  رد  زا  سپ  مهدزای  ماما 
هماع یتح  مدرم  يور  برد  درک ، یم  راتفر  دـیدش  رایـسب  هیقت  اب  تفالخ ، ماقم  هزادـنا  زا  نوریب  يریگتخـس  هطـساو  هب  درک  تماما 

(. 73  ) دوب ینادنز  تاقوا  رثکا  لاحنیا  اب  داد  یمن  راب  ار  یسک  هعیش  صاوخ  زج  هتسب  هعیش 

هکنیا دوب و  هدیـسر  یهجوت  لباق  دـح  هب  ناشتردـق  ترثک و  هعیـش  تیعمج  هنمزا  نآ  رد  ـالوا : هک  دوب  نیا  راـشف  همه  نیا  ببـس  و 
شیب تفالخ  ماقم  يور  نیا  زا  دندش و  یم  هتخانش  زین  هعیش  ناماما  دوب و  هدش  یباتفآ  نشور و  ناگمه  يارب  دنلئاق  تماما  هب  هعیش 

.دندیشوک یم  ناشیا  ندرک  دوبان  وحم و  رد  زومرم  ییاه  هشقن  اب  دوب  هار  ره  زا  هدروآ و  رد  تبقارم  تحت  ار  همئا  شیپ  زا 

يارب هعیش  صاوخ  هک  دوب  هدرب  یپ  تفالخ  ماقم  ایناث :
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يدـهم نامه  ار  وا  دـنزرف  دـننک  یم  لقن  شناردـپ  زا  مه  مهدزای و  ماما  دوخ  زا  هک  یتایاور  قبط  دـندقتعم و  دـنزرف  مهدزای  ماـما 
(74  ) دوب هداد  ربخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هصاخ  هماع و  قرط  زا  هرتاوتم  رابخا  بجوم  هب  هک  دنـسانش  یم  دوعوم 

.دنناد یم  مهدزاود  ماما  ار  وا  و 

هب هک  دوب  هتفرگ  یعطق  میمصت  تقو  هفیلخ  دوب و  هدمآ  رد  تفالخ  ماقم  تبقارم  تحت  همئا  ریاس  زا  رتشیب  مهدزای  ماما  ببـس  نیدب 
.ددنبب هشیمه  يارب  ار  هناخ  نیا  رد  دشخب و  همتاخ  هعیش  تماما  ناتساد  هب  دشاب  قیرط  ره 

زا نت  دنچ  داتسرف و  ترضح  نآ  دزن  بیبط  دنداد ، شرازگ  تقو  هفیلخ  دمتعم ، هب  ار  مهدزای  ماما  يرامیب  هک  نیمه  يور  نیا  زا  و 
سپ دنـشاب و  هدوب  لزنم  یلخاد  عاضوا  بقارم  يو و  مزالم  هتـسویپ  هک  تشامگ  شلزنم  هب  ار  تاضق  زا  رفن  دنچ  دوخ و  نادـمتعم 

رد هفیلخ  یهاگآ  نیرومأم  لاس  ود  ات  دندرک و  هنیاعم  ار  ترـضح  نآ  نازینک  اه  هلباق  طسوت  شیتفت و  ار  هناخ  زین  ماما  تداهـش  زا 
(. 75  ) دندش دیمون  یلک  هب  ات  دندوب  تیلاعف  لوغشم  ترضح  نآ  فلخ  ندرک  ادیپ  طخ 

هک تسناد  دـیاب  دـندرپس و  كاخ  هب  شراوگرزب  ردـپ  يولهپ  ارماس ، رهـش  رد  شدوخ  هناخ  رد  تشذـگرد  زا  سپ  ار  مهدزای  ماما 
ام دسر و  یم  نت  اهدص  هب  ناشیا  هرامـش  هک  دنداد  شرورپ  ار  نیثدحم  املع و  زا  یهوبنا  هورگ  ناشیگدنز  هرود  رد  تیب  لها  همئا 

(. 76  ) میدشن ناشلاوحا  حرش  یملع و  راثآ  نافلؤم و  ناشدوخ و  یماسا  تسرهف  ضرعتم  باتک  نیا  رد  راصتخا  تیاعر  يارب 

مهدزاود ماما 

رصع ماما  بقل  هب  ابلاغ  هک   ) دوعوم يدهم  ترضح 
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لاس رد  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  مسا  قباطم  شمـسا  هک  مهدزای  ماما  دـنزرف  دوش ) یم  رکذ  نامزلا  بحاص  و 
یم ردپ  تیبرت  تلافک و  تحت  دـش  دیهـش  شراوگرزب  ردـپ  هک  يرجه  لاس 260  ات  هدـش و  دـلوتم  ارماس  رد  يرجه  ای 255   256

.دش یمن  لیان  يو  تاقالم  فرش  هب  یسک  هعیش  صاوخ  زا  يا  هدع  زج  دوب و  هدیشوپ  ناهنپ و  مدرم  زا  تسیز و 

رب دوخ  صاخ  باون  اب  زج  درک و  رایتخا  تبیغ  ادخ  رما  هب  دـش  رقتـسم  ترـضح  نآ  رد  تماما  هک  مهدزای  ماما  تداهـش  زا  سپ  و 
(. 77  ) ییانثتسا دراوم  رد  زج  دش  یمن  رهاظ  یسک 

صاخ باون 

رارق دوخ  بیان  تشاد  رارق  ناشیا  نیما  هقث و  دوب و  شردپ  دـج و  باحـصا  زا  هک  ار  يرمع  دیعـس  نب  نامثع  يدـنچ  ترـضح  نآ 
.داد یم  باوج  هعیش  تالاؤس  ضیارع و  هب  يو  طسوت  هب  داد و 

وبا يرمع ، نامثع  نب  دـمحم  تافو  زا  سپ  دـش و  بوصنم  ماما  تباین  هب  ناـمثع  نب  دـمحم  شدـنزرف  دیعـس ، نب  ناـمثع  زا  سپ  و 
هیحان تباین  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  یتخبون ، حور  نب  نیـسح  تافو  زا  سپ  دوب و  صاـخ  بئاـن  یتخبون ، حور  نب  نیـسح  مساـقلا 

.تشاد ار  ماما  هسدقم 

دش رداص  یعیقوت  هسدقم  هیحان  زا  هک  دوب  هدنام  داتفا ) قافتا  يرجه  لاس 329  رد  هک   ) يرمس دمحم  نب  یلع  گرم  هب  زور  دنچ  و 
تباین رد  نآ  زا  سپ  تفگ و  دهاوخ  یگدنز  دوردب  رگید )  ) زور شـش  ات  هک  دوب  هدش  غالبا  يرمـس  دمحم  نب  یلع  هب  نآ  رد  هک 

، دهد نذا  ترضح  نآ  روهظ  رد  ادخ  هک  يزور  ات  دش و  دهاوخ  عقاو  يربک  تبیغ  هتسب ، هصاخ 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1090 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش یم  مسقنم  شخب  ود  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  عیقوت ، نیا  ياضتقم  هب  و  ( 78  ) تفای دهاوخ  ماود  تبیغ 

یم نآ  دادتما  تدم  لاس  داتفه  ابیرقت  دبای و  یم  همتاخ  لاس 329  رد  هدومن و  عورش  يرجه  لاس 260  زا  هک  يرغص :» تبیغ   » لوا
.دشاب

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  .تفای  دهاوخ  همادا  دهاوخب  ادخ  هک  یتقو  ات  هدرک و  عورـش  لاس 329  زا  هک  يربک :» تبیغ   » مود
: دیامرف یم  هیلع  قفتم  ثیدح  رد  ملس  و 

لدع و زا  رپ  ار  ایند  هدومن  روهظ  نم  نادنزرف  زا  يدهم  ات  دنک  یم  زارد  ار  زور  نآ  ادخ  زور ، کی  رگم  ایند  زا  دـشاب  هدـنامن  رگا  »
(. 79  ) دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هکنانچ  دنک  داد 

یمومع رظن  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  رد  ثحب 

هب ناسنا  عون  تسا ، يراج  شنیرفآ  عاونا  همه  رد  هک  یمومع  تیادـه  نوناق  بجوم  هب  هک  میدرک  هراشا  تماـما  توبن و  ثحب  رد 
دنک یم  ییامنهار  یعون  تداعس  تیناسنا و  لامک  يوس  هب  ار  وا  هک  تسا  زهجم  توبن ) یحو و  يورین   ) ییورین اب  ترورـض  مکح 

لصا دشاب  هتـشادن  عوقو  ناکما و  تسا ، یعامتجا  یگدنز  شیگدنز  هک  ناسنا  يارب  تداعـس  لامک و  نیا  رگا  هک  تسا  یهیدب  و 
.درادن دوجو  شنیرفآ  رد  وغل  دوب و  دهاوخ  لطاب  وغل و  زیهجت 

هب  ) تداعس هب  نورقم  یعامتجا  یگدنز  کی  يوزرآ  رد  هتسویپ  هدیزرو  ینکس  نیمز  طیسب  رد  هک  يزور  زا  رشب  رگید : ینایب  اب  و 
وزرآ و نینچ  زگره  تشادن  یجراخ  ققحت  هتساوخ  نیا  رگا  دراد و  یم  رب  مدق  يزور  نینچ  ندیسر  دیما  هب  دشاب و  یم  انعم ) مامت 

رگا تفرگ و  یمن  ققحت  یگنشت  دوبن ، یبآ  رگا  دوبن و  یگنسرگ  دوبن ، ییاذغ  رگا  هکنانچ  تسب  یمن  شقن  يو  داهن  رد  يدیما 
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.تشادن روصت  یسنج  لیامت  دوبن ، یلسانت 

داد لدع و  زا  رپ  يرـشب  هعماج  زور  نآ  رد  هک  تشاد  دهاوخ  رب  رد  ار  يزور  ناهج  هدـنیآ  ربج )  ) ترورـض مکح  هب  يور ، نیا  زا 
دوخ تسد  هب  یعـضو  نینچ  رارقتـسا  هتبلا  دنوش و  لامک  تلیـضف و  قرغ  یناسنا  دارفا  دـیامن و  یتسیزمه  افـص  حلـص و  اب  هدـش و 

.دوب دهاوخ  يدهم » ، » تایاور ناسل  هب  يرشب و  ناهج  یجنم  يا  هعماج  نینچ  ربهر  دوب و  دهاوخ  ناسنا 

یسک زا  مالسا ، تیسوجم و  تیحیسم و  تیمیلک و  تینثو و  دننام  دننک ، یم  تموکح  ناهج  رد  هک  نوگانوگ  بهاذم  نایدا و  رد 
ثیدح دنراد و  فالتخا  قیبطت  رد  هچ  رگا  دنا  هداد  دیون  ار  وا  روهظ  امومع  هدمآ و  نایم  هب  نخس  تسا ، تیرشب  هدنهد  تاجن  هک 

«. يدلو نم  يدهملا   » ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هیلع  قفتم 

: ینعی

.تسانعم نیمه  هب  هراشا  دشاب ،» یم  نم ) لسن  زا   ) نم نادنزرف  زا  دوعوم  يدهم  »

یصوصخ رظن  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  رد  ثحب 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هصاخ  هماع و  قیرط  زا  هک  يرامـش  یب  ثیداحا  رب  هوالع 
دیناسر و دـهاوخ  یعقاو  لامک  هب  ار  يرـشب  هعماج  دوخ  روهظ  اب  دـشاب و  یم  ربمغیپ  لسن  زا  هکنیا  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  روهظ  رد 

(. 80  ) دیشخب دهاوخ  يونعم  تایح 

دلوت و زا  سپ  و  ( 81  ) دشاب یم  مهدزای ) ماما   ) يرکسع نسح  ماما  لصفالب  دنزرف  يدهم  هک  تسا  دراو  يرگید  رامش  یب  تایاور 
.دشاب هدش  رپ  روج  ملظ و  اب  هکنانچ  درک ، دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  هدرک  روهظ  ینالوط ، تبیغ 

اهنآ خساپ  دنچ و  یلاکشا 

: فلا

دـشاب هدرک  رمع  نرق  هدزاود  هب  کیدزن  نونک  ات  دـیاب  بیاغ  ماـما  هفیاـط ، نیا  داـقتعا  قبط  هک  دـننک  یم  ضارتعا  هعیـش  نیفلاـخم 
؟ دنک یمن  يزارد  نیا  هب  رمع  ناسنا  زگره  هک  یتروصرد 

هک يرابخا  هب  هک  یسک  یلو  دشاب  یم  داعبتسا  لباق  نیا  زا  رتشیب  يزارد و  نیا  هب  رمع  هتبلا  تسا و  داعبتـسا  هب  ضارتعا  يانب  خساپ :
، دیامن هعجارم  هدـش  دراو  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همئا  رئاس  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  بیاغ  ماما  صوصخ  رد 

.دننک یم  یفرعم  تداع  قرخ  قیرط  هب  ار  بیاغ  ماما  یگدنز  عون  دید  دهاوخ 

هک درک  تابثا  ناوت  یمن  زگره  اریز  درک ، یفن  ار  تداع  قرخ  ناوت  یمن  زگره  ملع  هار  زا  تسا و  لاـحم  زا  ریغ  تداـع  قرخ  هتبلا 
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زا ام  هک  یبابـسا  رگید  میـسانش و  یم  میا و  هدـید  ار  اهنآ  ام  هک  دنتـسه  اهنامه  اهنت  دـننک  یم  راک  ناهج  رد  هک  یلماوع  بابـسا و 
يدرف رد  تسا  نکمم  يور  نیا  زا  .درادن  دوجو  میا ، هدیمهفن  ای  میا ، هدیدن  ار  اهنآ  لامعا  راثآ و  ای  میرادن ، ربخ  اهنآ 
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زا دیامن و  نیمأت  ناشیا  يارب  هلاس  رازه  نیدنچ  ای  رازه  ینالوط  رایـسب  يرمع  هک  دیآ  دوجو  هب  یلماوع  بابـسا و  رـشب  زا  يدارفا  ای 
.تسا هدشن  سویأم  دیمون و  ینالوط ، رایسب  ياهرمع  يارب  یهار  ندرک  ادیپ  زا  نونک  ات  یکشزپ  ناهج  هک  تساجنیا 

تازجعم تداـع و  قرخ  ناـشدوخ ، ینامـسآ  ياـهباتک  بجوـم  هب  هک  مالـسا  تیحیـسم و  تیمیلک و  دـننام  نییلم  زا  ضارتـعا  نیا 
.تسا روآ  تفگش  رایسب  دنراد ، لوبق  ار  ادخ  ناربمغیپ 

ب:

دنناد و یم  مزال  مدرم  یئامنهار  نییآ و  قیاقح  نید و  ماکحا  نایب  يارب  ار  ماما  دوجو  هعیـش  هک  دـننک  یم  ضارتعا  هعیـش  نیفلاخم 
رب يا  هدـیاف  دـنرادن ، يو  هب  یـسرتسد  هنوـگچیه  مدرم  شتبیغ ، هطـساو  هب  هـک  یماـما  اریز  تـسا ، ضرغ  نـیا  ضقاـن  ماـما  تـبیغ 

ار وا  موزل  عـقوم  رد  هک  تسا  رداـق  دزیگنا  رب  يرـشب  ناـهج  حالـصا  يارب  ار  یماـما  دـهاوخب  ادـخ  رگا  تسین و  بترتـم  شدوـجو 
.تسین يزاین  يو  عقوم  زا  شیپ  لاس  رازه  نیدنچ  شنیرفآ  هب  رگید  دنیرفایب 

: خساپ

ییامنهار فراعم و  يروص  نایب  اهنت  ماما  هفیظو  هک  دش  نشور  تماما  ثحب  رد  اریز  دـنا ، هدربن  یپ  تماما  يانعم  تقیقح  هب  نانیا 
هب ار  لامعا  ینطاب  يربهر  تیالو و  نانچمه  دراد  هدـهع  هب  ار  مدرم  تروص  یئامنهار  هفیظو  هکناـنچ  ماـما  تسین و  مدرم  يرهاـظ 

.دهد یم  قوس  ادخ  يوس  هب  ار  لامعا  قیاقح  دنک و  یم  میظنت  ار  مدرم  يونعم  تایح  هک  تسوا  دراد و  هدهع 

فارـشا و مدرم  حاورا  سوفن و  هب  نطاب  هار  زا  ماما  درادـن و  يریثأت  باـب  نیا  رد  ماـما  ینامـسج  تبیغ  روضح و  هک  تسا  یهیدـب 
روهظ عقوم  هچ  رگا  تسا  مزال  هتسویپ  شدوجو  تسا و  روتسم  ناشیا  ینامسج  مشچ  زا  هچ  رگا  دراد ، لاصتا 
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.تسا هدیسرن  نونک  ات  شیناهج  حالصا  و 

اهتشون یپ 

: دوش هعجارم  كرادم  نیا  هب  یمالسا  تموکح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ینیشناج  تماما و  هب  طوبرم  بلاطم  هرابرد   1

یلا 61. ص 26  ج 2 ، یبوقعی ، خیرات 

ص 223 271. ج 2 ، ماشه ، نبا  هریس 

ص 126. ج 1 ، ءادفلا ، یبا  خیرات 

.نآ ریغ  دمحا و  دنسم  زا  ص 664  مارملا ، هیاغ 

: تسا هیآ  نیا  اهنآ  هلمج  زا  هدش و  لالدتسا  نآرق  زا  یتایآ  هب  بلاطیبا  نب  یلع  تفالخ  تابثا  يارب   2

نوعکار مه  هوکزلا و  نوتؤی  هولصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا 

: ینعی

یم تاکز  هقدص و  عوکر  لاح  رد  دـنناوخ و  یم  زامن  هک  دنتـسه  نانمؤم  شلوسر و  ادـخ و  طقف  امـش  رایتخا  بحاص  رما و  یلو  »
« دنهد

هیآ 55) هدئام ، هروس  )

هـصاخ هماع و  زا  يریثک  تایاور  تسا و  هدش  لزان  بلاطیبا  نب  یلع  نأش  رد  روکذم  هیآ  هک  دنراد  قافتا  یعیـش  ینـس و  نیرـسفم 
.دراد تلالد  نآ  رب  زین 

: دیوگ یم  يرافغ  رذوبا 

بناج هب  ار  شتسد  لئاس  دادن ، يزیچ  وا  هب  یسک  یلو  دومن  کمک  ياضاقت  مدرم  زا  یلئاس  میدناوخ  ربمغیپ  اب  ار  رهظ  زامن  يزور 
: تفگ هدرک  دنلب  نامسآ 

! ایادخ

.دادن يزیچ  نم  هب  یسک  ربمغیپ  دجسم  رد  شاب  دهاش 

.تفر تفرگ و  ترضح  نآ  تسد  زا  ار  رتشگنا  وا  درک ، هراشا  لئاس  هب  شتشگنا  اب  دوب  عوکر  لاح  رد  بلاطیبا  نب  یلع 
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! ایادخ تشاد : هضرع  هدرک  دنلب  نامسآ  بناج  هب  ار  شرس  دومرف  یم  هدهاشم  ار  نایرج  هک  مرکا  ربمغیپ 

: تفگ وت  هب  یسوم  مردارب 

! ایادخ

ریزو ار  نوراه  مردارب  دنمهفب و  ار  منانخـس  ات  هدب  نم  هب  ییایوگ  نابز  نادرگ و  ناسآ  ار  میاهراک  نک و  اطع  نم  هب  يردص  حرش 
کمک و 
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میهاوخ اطع  امش  هب  یطلست  ذوفن و  مینادرگ و  یم  مکحم  تردارب  هطـساو  هب  ار  وت  يوزاب  ام  هک  دش  لزان  یحو  سپ  هدب ، رارق  نم 
! ایادخ .دومن 

«. هدب رارق  منابیتشپ  ریزو و  ار  یلع  نادرگ و  ناسآ  ار  میاهراک  نک و  اطع  میارب  يردص  متسه ، وت  ربمغیپ  مه  نم 

: دیوگ یم  رذوبا 

ثیدح ص 16 ) لاـس 1356 ، هرهاـق ، ط  يربط ، فیلأـت  یبقعلا ، رئاـخذ   ) تشگ لزاـن  هیآ  هک  دوب  هدـشن  ماـمت  ربمغیپ  نخـس  زونه 
.هدش لقن  زین  ص 293  ج 2 ، روثنملا ، رد  رد  فالتخا  یکدنا  اب  روکذم 

هدرک لقن  هیآ  لوزن  نأـش  رد  هصاـخ  بتک  زا  ثیدـح  هماـع و 19  بتک  زا  ثیدـح   24 ص 103 ، مارملا ، هیاـغ  باـتک  رد  ینارحب 
.تسا

: تسا هیآ  نیا  تایآ  هلمج  زا 

مکل تیـضر  یتـمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  موـیلا  نوـشخا  مهوـشخت و  ـالف  مکنید  نـم  اورفک  نیذـلا  سئی  موـیلا 
.انید مالسإلا 

: ینعی

لماک ار  امش  نید  زورما  دیسرتب و  نم  زا  یلو  دیسارهن  نانآ  زا  رگید  سپ  دندش  دیمان  مالسا  هاگتسد  ندش  هدیچرب  زا  زورما  رافک  »
« مدیزگرب امش  يارب  ار  مالسا  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعن  و 

هیآ 3) هدئام ، هروس  )

: هک تسا  نیا  هیآ  رهاظ 

ماجنا هطساو  هب  لاعتم  دنوادخ  یلو  دوش ، هدیچ  رب  مالسا  هاگتـسد  هک  دمآ  دهاوخ  يزور  هک  دندوب  راودیما  رافک  هیآ  لوزن  زا  لبق 
دبال تسا و  هدوب  نید  ساسا  ماکحتسا  لامک و  ببـس  راک  نامه  هدینادرگ و  سویأم  مالـسا  يدوبان  زا  هشیمه  يارب  ار  نانآ  يراک 

.تسا هدوب  نآ  هب  طوبرم  مالسا  ياقب  هک  هدوب  یمهم  هجوت و  لباق  عوضوم  هکلب  هدوبن  ماکحا  زا  یمکح  لعج  دننام  یئزج  روما  زا 

نیا رخاوا  رد  هک  يا  هیآ  اب  هیآ  نیا  ارهاظ 
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: دشابن طبر  یب  هتشگ  لزان  هروس 

.سانلا نم  کمصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای 

: ینعی

! ربمغیپ يا  »

هنوگ ره  زا  ار  وت  ادخ  يا و  هدادن  ماجنا  ار  ادخ  تلاسر  ینکن  غالبا  رگا  هک  نک  غالبا  مدرم  هب  میداد  روتسد  وت  هب  هک  ار  یعوضوم 
« تشاد دهاوخ  ناما  رد  دشاب  وت  هجوتم  هک  يرطخ 

هیآ 72) هدئام ، هروس  )

: هک دنک  یم  تلالد  هیآ  نیا 

روتـسد ربمغیپ  هب  دوش  یم  عقاو  رطخ  رد  تلاسر  مالـسا و  ساسا  دریگن  ماـجنا  رگا  هک  ار  یمهم  رایـسب  هجوت و  لـباق  عوضوم  ادـخ 
یم ریخأت  هب  ار  نآ  بسانم  تیعقوم  راظتنا  هب  هدیـسرت و  یم  مدرم  ینکـشراک  تفلاخم و  زا  ربمغیپ  هدوب  تیمها  اب  سب  زا  یلو  هداد 
سک چیه  زا  يزرون و  للعت  روتـسد  نیا  ماجنا  رد  دـیاب  هک  هدـش  رداص  يروف  دـکؤم و  رما  ادـخ  بناج  زا  هکنیا  ات  تسا ، هتخادـنا 

ساسا شغیلبت  مدع  زا  هک  دراد  ار  تیمها  نآ  هن  نوناق  دنچ  ای  کی  غیلبت  اریز  هدوبن ، ماکحا  لیبق  زا  دبال  مه  عوضوم  نیا  .یـسارهن 
.تسا هتشاد  یسرت  نیناوق  نایب  زا  مالسا  ربمغیپ  هن  ددرگ و  نوگژاو  مالسا 

لزان بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  هرابرد  مخ  ریدغ  رد  روکذم  ياه  هیآ  هک  دنراد  تلالد  هک  دنتسه  يرابخا  دیؤم  دهاوش ، نئارق و  نیا 
.دنا هدومن  دییأت  ار  نآ  زین  ینس  هعیش و  نیرسفم  زا  يرایسب  تسا و  هتشگ 

: دیوگ یم  يردخ  دیعس  وبا 

ادخ لوسر  لغب  ریز  يدیفس  هک  درک  دنلب  يروط  هب  هتفرگ  ار  وا  ياهوزاب  هدومن  توعد  یلع  يوس  هب  ار  مدرم  مخ  ریدغ  رد  ربمغیپ 
: دش لزان  هیآ  سپس  دش ، نایامن 

مکل تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا 
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: دومرف ربمغیپ  سپ  انید  مالسإلا 

«. نم زا  دعب  یلع  تیالو  ادخ و  تیاضر  تمعن و  یمامت  نید و  ندش  لماک  زا  ربکا ، هللا  »

: دومرف سپس 

! ایادخ .دشاب  یم  شرایتخا  بحاص  یلع  متسه ، وا  روما  يدصتم  رایتخا و  بحاص  نم  سک  ره  »

زین وت  درک  اهر  ار  وا  سک  ره  نک و  شیرای  وت  دومن ، يرای  ار  وا  سک  ره  .نک  ینمـشد  شنمـشد  اب  شاب و  تسود  یلع  تسود  اب 
«. نک اهر  ار  وا 

.تسا هدرک  لقن  هیآ  لوزن  نأش  رد  هصاخ  قرط  زا  ثیدح  هماع و 15  قرط  زا  ثیدح   6 ص 336 ، مارملا ، هیاغ  باتک  رد  ینارحب 

هب طقف  دنتـشگ  سویأم  اج  همه  زا  دندومن و  یمن  يراددوخ  يراک  چیه  زا  نآ  يدوبان  هار  رد  هک  مالـسا  نانمـشد  نخـس : هصالخ 
میق و یب  مالـسا  تفر ، ایند  زا  یتقو  تسا  ربمغیپ  مالـسا  نابهگن  ظفاح و  نوچ  هک  دندرک  یم  رکف  اهنآ  دندوب ، راودیما  تهج  کی 

ناونع هب  ار  یلع  ربمغیپ  تشگ و  لطاب  نانآ  هشیدـنا  مخ ، ریدـغ  رد  یلو  .دوب  دـهاوخ  یمتح  شیارب  يدوبان  ددرگ و  یم  تسرپرس 
زا هک  ربمغیپ  نامدود  هدهع  هب  يرورـض  نیگنـس و  هفیظو  نیا  مه  یلع  زا  سپ  دومن و  یفرعم  مدرم  هب  مالـسا  يدصتم  تسرپرس و 

.دوب دهاوخ  دنیآ  یم  دوجو  هب  یلع  لسن 

ص 50 64) ص 177 214 و ج 6 ، ج 5 ، یئابطابط ، همالع  داتسا  فیلأت  نازیملا ، ریسفت  هب  دوش  عوجر  رتشیب  حیضوت  يارب  )

يادا زا  سپ  هدروآ  درگ  ار  نیملـسم  هدومن  فقوت  مخ  ریدـغ  رد  عادولا  هجح  زا  تعجارم  زا  دـعب  مالـسا  ربـمغیپ  ریدـغ :» ثیدـح  »
.درک بوصنم  نیملسم  یئاوشیپ  تیالو و  هب  ار  یلع  يا  هبطخ 

: دیوگ یم  ءارب 

روتسد میدیسر  مخ  ریدغ  هب  یتقو  مدوب ، ادخ  لوسر  تمدخ  عادولا  هجح  رفس  رد 
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؟ متسین امش  راد  رایتخا  نم  ایآ  دومرف  داد و  رارق  شدوخ  تسار  فرط  هتفرگ  ار  یلع  تسد  سپس  دندومن  هزیکاپ  ار  ناکم  نآ  داد 

: دنداد خساپ 

.تسا امش  تسد  هب  ام  رایتخا 

: دومرف سپ 

! ایادخ دوب ، دهاوخ  وا  يالوم  یلع  متسه ، وا  رایتخا  بحاص  الوم و  نم  سک  ره  »

«. نک ینمشد  شنمشد  اب  یتسود و  یلع  تسود  اب 

: تفگ یلع  هب  باطخ  نب  رمع  سپ 

يدش نینمؤم  مامت  نم و  يالوم  وت  هک  داب  تیاراوگ  ماقم  نیا 

ص 346. ص 208 و ج 7 ، ج 5 ، هیاهنلا ، هیادبلا و 

ص 67. لاس 1356 ، هرهاق ، ط  يربط ، فیلأت  یبقعلا ، رئاخذ 

ص 23. ج 2 ، غابص ، نبا  فیلأت  همهملا ، لوصف 

يرجه ص 31. لاس 1369  فجن ، ط  یئاسن ، فیلأت  صئاصخ ،

( تسا هدرک  لقن  هصاخ  زا  قیرط  هماع و 43  زا  قیرط  هب 89  ار  ثیدح  نیا  دننام  ص 79  مارملا ، هیاغ  باتک  رد  ینارحب 

: دومرف ربمغیپ  دیوگ  یم  سابع  نبا  هنیفس :» ثیدح  »

« تشگ قرغ  دومن  فلخت  سک  ره  تفای و  تاجن  دش  راوس  نآ  رد  سک  ره  هک  تسا  حون  یتشک  لثم  نم  تیب  لها  لثم  »

ص 20. یبقعلا ، رئاخذ  )

ص 150 و 84. هرهاق ، ط  رجح ، نبا  فیلأت  هقرحملا ، قعاوصلا 

ص 307. یطویس ، نیدلا  لالج  فیلأت  ءافلخلا  خیرات 

ص 114. رصم ، ط  یجنلبش ، فیلأت  راصبالا ، رون  باتک 

( تسا هدرک  لقن  هصاخ  زا  قیرط  تفه  هماع و  زا  قیرط  هدزای  هب  ار  روکذم  ثیدح  ص 237  مارملا ، هیاغ  رد  ینارحب 
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: دومرف هک  هدرک  لقن  ربمغیپ  زا  مقرا  نب  دیز  نیلقث :» ثیدح  »

ادخ باتک  مراذگ : یم  امش  نیب  رد  ار  نیزو  گرزب و  زیچ  ود  یلو  منک  تباجا  دیاب  هدومن  توعد  شیوخ  يوس  هب  ارم  ادخ  ایوگ  »
رما ود  نآ  دینک ، یم  راتفر  اهنآ  اب  هنوگچ  هک  دیشاب  بظاوم  متیب ، لها  و 
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« دنوش دراو  نم  رب  رثوک  رب  هکنیا  ات  دش  دنهاوخن  ادج  مه  زا  زگره 

ص 209. ج 5 ، هیاهنلا ، هیادبلا و  )

ص 16. یبقعلا ، رئاخذ 

ص 147. هقرحملا ، قعاوصلا  ص 30  صئاصخ ، ص 22  همهملا ، لوصف 

( تسا هدش  لقن  هصاخ  زا  ثیدح  هماع و 82  زا  ثیدح   39 مارملا ، هیاغ  رد 

شتحـص هب  هعیـش  ینـس و  هدش و  تیاور  یفلتخم  تارابع  رایـسب و  ياهدنـس  هب  هک  تسا  یعطق  ملـسم و  ثیداحا  زا  نیلقث  ثیدح 
.دنراد قافتا  فارتعا و 

: دوش یم  هدافتسا  مهم  بلطم  دنچ  شلاثما  ثیدح و  نیا  زا 

ص 486. ج 1 ، یفاک ، لوصا   62

ص 284 296. دیفم ، داشرا 

ص 175. همامالا ، لئالد 

ص 225 246. همهملا ، لوصف   177

ص 188 ج 3 ، یبوقعی ، خیرات 

ص 488. ج 1 ، یفاک ، لوصا   63

ص 237 همهملا ، لوصف 

ص 197. همامالا ، لئالد   64

ص 363 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

ص 489. ج 1 ، یفاک ، لوصا   65

ص 290. دیفم ، داشرا 

ص 237. همهملا ، لوصف 
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ص 352. صاوخلا ، هرکذت 

ص 363 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

ص 351. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   66

237 ص 170 . ج 2 ، يرجه ) لاس 1385  فجن ، پاچ   ) یسربطلا بلاط  یبا  نب  یلع  نب  دمحا  جاجتحا ،

ص 297. دیفم ، داشرا   67

ص 492 497. ج 1 ، یفاک ، لوصا 

ص 201. همامالا ، لئالد 

ص 377 399. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم   209

ص 247 258. همهملا ، لوصف 

ص 358 صاوخلا ، هرکذت 

ص 497 502. ج 1 ، یفاک ، لوصا   68

ص 307. دیفم ، داشرا 

ص 216. همامالا ، لئالد 

ص 259 265. همهملا ، لوصف   222

ص 362. صاوخلا ، هرکذت 

420 ص 401 . ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

ص 307 313. دیفم ، داشرا   69

ص 501. ج 1 ، یفاک ، لوصا 

ص 417. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  ص 359 ، صاوخلا ، هرکذت  ص 261  همهملا ، لوصف 

تابثا
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ص 217 ج 3 ، یبوقعی ، خیرات  ص 176  هیصولا ،

ص 395 نییبلاطلا ، لتاقم   70

ص 395 و 396 نییبلاطلا ، لتاقم   71

ص 315. دیفم ، داشرا   72

ص 223. همامالا ، لئالد 

ص 266 272. همهملا ، لوصف 

ص 422. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

ص 503 ج 1 ، یفاک ، لوصا 

ص 324. دیفم ، داشرا   73

ص 512. ج 1 ، یفاک ، لوصا 

ص 429 و 430 ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم 

.يدهملا یف  ءاج  ام  باب  ج 9 ، يذمرت ، حیحص  .ر ك :  74

.يدهملا باتک  ج 2 ، دوواد ، یبا  حیحص 

.يدهملا جورخ  باب  ج 2 ، هجام ، نبا  حیحص 

.هدوملا عیبانی 

.یعفاش فسوی  نب  دمحم  نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  نایبلا 

.یجنلبش راصبالا  رون 

.بیطخ هللا  دبع  نب  دمحم  حیباصملا ، هوکشم 

.رجح نبا  هقرحملا ، قعاوصلا 

، نابصلا دمحم  نیبغارلا ، فاعسا 
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.همهملا لوصف 

.ملسم حیحص 

.قودص خیش  نیدلا ، لامک  ینامعن : میهاربا  نب  دمحم  هبیغلا ،

.یلماع رح  نسح  نب  دمحم  هادهلا ، تابثا 

ج 51 و 52 یسلجم ، راونالا ، راحب 

ص 505. ج 1 ، یفاک ، لوصا   75

ص 319 دیفم ، داشرا 

.لاجر ياهباتک  ریاس  یسوط و  تسرهف  یسوط ، لاجر  یشک ، لاجر  .ر ك :  76

ص 342 و 343 366. ج 51 ، راونالا ، راحب   77

ص 214 243. مود ) پاچ   ) یسوط نسح  نب  دمحم  هبیغلا ،

ج 6 و 7 هادهلا ، تابثا 

ص 360 و 361. ج 51 ، راونالا ، راحب   78

ص 242 یسوط ، خیش  هبیغلا ،

: هنومن باب  زا   79

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  لاق  دوعسم  نب  هللا  دبع  »

ألمی یمـسا  همـسا  یطاوی  یتیب  لها  نم  یتما و  نمـالجر  هیف  ثعبی  یتح  مویلا  کـلذ  هللا  لوطل  دـحاو  موی  ـالا  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول 
« املظ اروج و  تئلم  امک  الدع  اطسق  ضرالا 

ص 271) همهملا ، لوصف  )

: هنومن باب  زا   80

: مالسلا هیلع  رفعج  وبا  لاق  »
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اهب تلمک  مهلوقع و  هب  عمجف  دابعلا  سوؤر  یلع  هدی  هللا  عضو  انمئاق  ماق  اذا 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1106 

http://www.ghaemiyeh.com


« مهمالحا

ص 328 و 336) ج 52 ، راونالا ، راحب  )

: مالسلا هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق  »

جرخاانمئاق ماـق  اذاـف  .نیفرحلا  ریغ  مویلا  یتح  ساـنلا  فرعی  ملف  ناـفرح  لـسرلا  هب  تءاـج  اـم  عیمجف  اـفرح  نورـشع  هعبـس و  ملعلا 
« افرح نیرشع  هعبس و  اهثبی  یتح  نیفرحلا  اهیلا  مض  سانلا و  یف  اهثبف  افرح  نیرشعلا  هسمخلا و 

ج 52 ص 336) راونالا ، راحب  )

: هنومن باب  زا   81

هنبا یلع  دعب  یلع و  هنبا  دمحم  دـعب  ینبا و  دـمحم  يدـعب  مامإلا  لاق ) نا  یلا   ) ثیدـح یف  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  لاق  »
مویلا کلذ  هللا  لوطل  دحاو  موی  الا  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  هروهظ  یف  عاطملا  هتبیغ  یف  رظتنملا  مئاقلا  هجحلا  هنبا  نسحلا  دـعب  نسحلا و 

نا مالسلا  هیلع  یلع  نع  هئابآ  نع  هیبا  نع  یبا  ینثدح  دقل  تقولا و  نع  رابخاف  یتم  اما  اروج و  تئلمامک  الدع  اهألمیف  جرخی  یتح 
: هل لیق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا 

! هللا لوسر  ای 

: لاقف کتیرذ  نم  مئاقلا  جرخی  یتم 

« هتغب الا  مکیتأی  ضرالا ال  تاومسلا و  یف  تلقث  وه  الا  اهتقول  اهیلجی  هعاسلا ال  لثم  هلثم 

ص 154) ج 51 ، راونالا ، راحب  )

: لاق فلد  یبا  نب  رقص  »

: لوقی مالسلا  هیلع  اضرلا  نب  دمحم  رفعج  ابا  تعمس 

هتعاط هیبا و  لوق  هلوق  هیبا و  رما  هرما  نسحلا ، هنبا  هدـعب  ماـمإلا  یتعاـط و  هتعاـط  یلوق و  هلوق  يرما و  هرما  یلع ، ینبا  يدـعب  ماـمإلا 
: هل تلقف  تکس ، مث  .هیبا  هعاط 

؟ نسحلا دعب  مامإلا  نمف  هللا ! لوسر  نب  ای 

: لاق مث  ادیدش  ءاکب  یکبف 

« رظتنملا قحلاب  مئاقلا  هنبا  نسحلا  دعب  نم  نا 
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ص 158) ج 51 ، راونالا ، راحب  )

: لوقی یلع  نب  نیسحلا  دمحم  ابا  تعمس  لاق  يدادغبلا  رفعج  نب  یسوم  »

رکنملا هللا  لوسر  دعب  همئالاب  رقملا  نا  اما  ینم  فلخلا  یف  يدعب  متفلتخا  دق  مکب و  ینأک 
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هعاط نال  ءاـیبنالا  عیمج  رکنا  نمک  هللا  لوسرل  رکنملا  هللا و  لوسر  دـمحم  هوبن  رکنا  مث  هلوسر  هللا و  ءاـیبنا  عیمجب  رقا  نمک  يدـلول 
« هللا همصع  نم  الا  سانلا  اهیف  باتری  هبیغ  يدلول  نا  اما  انلوال  رکنملاک  انرخال  رکنملا  انلواهعاطک و  انرخآ 

ص 160) ج 51 ، راونالا ، راحب  )

هعیش يونعم  مایپ 

: رگید ریبعت  و  دیسانشب » ار  ادخ   » هک تسا  نیا  نآ  تسین و  شیب  هلمج  کی  نایناهج ، هب  هعیش  يونعم  مایپ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  يا  هلمج  نامه  نیا  و  دیوش » راگتسر  دنمتداعس و  ات  دیریگ  شیپ  ار  یـسانش  ادخ  هار  »
: دومرف حاتتفا  نآ  هب  ار  دوخ  یناهج  توعد  راب  نیتسخن  يارب  ملس 

! مدرم يا  »

« دیوش راگتسر  ات  دینک  فارتعا  دیسانشب و  یگناگی  هب  ار  ادخ 

: مییوگ یم  لامجا  روط  هب  مایپ  نیا  حیضوت  رد 

ياهیندیشوپ اراوگ و  ياهیندیشون  اهیندروخ و  میتسه ، يدام  ذیاذل  یگدنز و  دصاقم  زا  يرایسب  هدادلد  عبط  بسح  هب  رشب  دارفا  ام 
هاج ماقم و  تسایس  تردق و  هار  زا  نیگنس  تورث  یمیمص و  ناتـسود  زاونلد ، ابیز و  رـسمه  هدنبیرف ، ياه  هرظنم  اهخاک و  کیش و 

.میراد تسود  میهاوخ و  یم  ار  دنک  یم  تفلاخم  ام  ياه  هتساوخ  اب  هک  يزیچ  ره  ندرک  درخ  ییاورنامرف و  هطلس و  طسب  و 

لابند هب  اهنآ  اهنآ و  يارب  ناسنا  هن  هدـش  هدـیرفآ  ناسنا  يارب  بلاطم  ذـیاذل و  همه  نیا  هک  میمهف  یم  دوخ  يدادادـخ  داهن  اـب  یلو 
.اهنآ لابند  هب  ناسنا  هن  دنشاب  دیاب  ناسنا 

ربب و قطنم  نارگید ، ندرک  هراچیب  ندیرب و  ندیرد و  تسا و  دنفسوگ  واگ و  قطنم  مکش ، زا  رت  نییاپ  مکش و  ندوب  ییاهن ، فده 
.سب دشاب و  یم  درخ  يرطف  قطنم  ناسنا ، قطنم  تسا ، هابور  گرگ و 

ینیب عقاو  اب  درخ » قطنم  »
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ناسنا درخ » قطنم   » .یهاوخدوخ ینیبدوخ و  ینارتوهش و  عاونا  هاوخلد  يوس  هب  هن  دنک  یم  تیاده  قح  يوریپ  يوس  هب  ار  ام  دوخ ،
شنیرفآ ياورنامرف  ار  دوخ  ناسنا  هچنآ  فالخ  رب  درادن و  يدوخرس  لالقتـسا و  هنوگچیه  هک  دناد  یم  شنیرفآ  هلمج  زا  یئزج  ار 

تعیبط تسد  تلآ  زین  شدوخ  دروآ  یم  رد  وناز  هب  دنک و  یم  مار  دوخ  ياه  هتساوخ  هب  ار  شکرس  تعیبط  دوخ  نامگ  هب  هتشادنپ 
.تسا نآ  نارادربنامرف  نارایتسد و  زا  یکی  و 

یتسه هک  ددرگ  نشور  ات  دوش  قیقد  دراد ، نارذـگ  ناـهج  نیا  یتسه  زا  هک  یکرد  رد  هک  دـنک  یم  توعد  ار  ناـسنا  درخ » قطنم  »
دریگ یم  همـشچرس  یهانتمان  عبنم  کی  زا  تسا  نآ  رد  هچ  ره  ناهج و  هکلب  تسین  ناشدوخ  شیپ  زا  تسا  نآ  رد  هچ  ره  ناـهج و 

یم هولج  ناسنا  هدید  رد  لقتـسم  ياهتیعقاو  تروص  رد  هک  نامـسآ  نیمز و  تادوجوم  ابیز و  تشز و  همه  نیا  هک  ددرگ  نشور  ات 
دوخ و شیپ  زا  هن  دوخ و  زا  هن  دـنا  هدـش  ادـیوه  ادـیپ و  نآ  وـترپ  ریز  رد  دـنیامن و  یم  راد  تیعقاو  يرگید  تیعقاو  هاـنپ  رد  دـنک ،

زیچ همه  هرخألاب  دننانچمه و  زین  يزورما  ياهتیعقاو  دنتـسین  شیب  يا  هناسفا  زورما  يزورید ، ياهتمظع  اهتردق و  اهتیعقاو و  هکنانچ 
.تسین شیب  يا  هناسفا  دوخ  شیپ  رد 

نشور و وا  تاذ  یئانـشور  اب  دـنبای و  یم  یتسه  گنر  وا  یتسه  هانپ  رد  زیچ  همه  لاوز و  لباق  ریغ  تسا  یتیعقاو  هک  تسادـخ  اهنت 
.دنوش یم  ادیپ 

یم ورف  بآ  يور  بابح  دننام  شمشچ  شیپ  رد  وا  یتسه  همیخ  هک  تسا  تقو  نآ  دوش ، زهجم  یکرد  نینچ  اب  ناسنا  هک  یماگنه 
دودحمان یتسه  کی  هب  نایناهج  ناهج و  هک  دنک  یم  هدهاشم  انایع  دباوخ و 
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ینوگانوگ ياه  هچیرد  دننام  یناهج  رگید  هدیدپ  ره  ناسنا و  دـنا و  هدز  هیکت  یهانتمان  لامک  هنوگره  ملع و  تردـق و  تایح و  و 
.دنهد یم  ناشن  تسا  تیدبا  ناهج  هک  ار  دوخ  ياروام  دوخ  تیفرظ  هزادنا  هب  مادک  ره  هک  دنتسه 

يادخ هب  هدنک  اج  ره  زا  لد  دنک و  یم  در  شبحاص  هب  هتفرگ  زیچ  ره  زا  دوخ و  زا  ار  لالقتـسا  تلاصا و  ناسنا  هک  تسا  تقو  نآ 
.دروآ یمن  دورف  میظعت  رس  يو  زج  يزیچ  هب  يو  ياربک  تمظع و  ربارب  رد  ددنویپ و  یم  هناگی 

اب دسانـش و  یم  ادـخ  اـب  دسانـشب  ار  هچ  ره  دریگ ، یم  رارق  كاـپ  راـگدرورپ  یتسرپرـس  تیـالو و  تحت  ناـسنا  هک  تسا  تقو  نآ 
.ددرگ یم  سبلتم  تسا ) ترطف  نییآ  هک  قح  میلست  مالسا و  نییآ   ) کین یلامعا  كاپ و  یقالخا  اب  ادخ  يربهر  تیاده و 

هار زا  هک  یناسک  هدیـسر و  ماقم  نیا  هب  ییادخ  تبهوم  هب  هک  ماما  ینعی  لماک  ناسنا  ماقم  یناسنا و  لامک  هجرد  نیرخآ  تسا  نیا 
.دنشاب یم  ماما  یقیقح  ناوریپ  دنراد  هک  یتاجرد  فالتخا  اب  دنوش  لئان  لامک  نیا  هب  باستکا 

مه زا  یـسانش  دوخ  یـسانشادخ و  هکنانچ  دنوش  یمن  ادج  مه  زا  زگره  یـسانش  ماما  یـسانشادخ و  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  زا  و 
.نایاپ .تسا  هتخانش  ار  زاین  یب  يادخ  یقیقح  یتسه  دسانشب ، ار  دوخ  يزاجم  یتسه  هک  یسک  اریز  دنوش ، یمن  ادج 

ریدغ بوتکم  ثاریم 

همدقم

نینمؤملاریما ریدغ  يارحـص  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يزور  زا  .دنراد  ریدغ  اب  هلاس  دص  راهچ  رازه و  هقباس  ملق  باتک و 
هب نآ  قیاقح  ینامز  ره  رد  دـش و  زاغآ  زین  نآ  تبث  ظفح و  راـک  درک ، یفرعم  ناـیناهج  هب  دوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع 

ساکعنا يا  هنوگ 
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درک و افیا  دعب  ياهلسن  يارب  نآ  لقن  رد  ار  دوخ  شقن  زین  باتک  ریدغ ، هنیـس  هب  هنیـس  تیاور  اب  ماگمه  يرجه ، لوا  نرق  زا  .تفای 
.دش هتفرگ  راک  هب  نآ  دروم  رد  يدج  یتروص  هب  تباتک  باتک و  مود  نرق  زا  و  تشاد ، هگن  زاب  ار  ریدغ  راختفا  رپ  هدنورپ 

يریگراکب اب  تسا ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  ناتـسود و  نیب  لصاف  دح  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  باتک  هک  ریدغ 
مه هعیش  ریغ  زا  یگرزب  نیفلؤم  هک  يروط  هب  دوش ، گرزب  تقیقح  نیا  عنام  تسناوتن  یسک  دنام و  نوصم  نانمـشد  تسد  زا  ملق ،

.دنتشون ییاه  باتک  ریدغ  هرابرد 

نیا زا  شیب  ياضتقا  ریدغ  دنلب  ماقم  تسا و  یلاخ  نانچمه  ریدـغ  تمظع  دـح  رد  ییاه  باتک  ياج  تشاد  ناعذا  دـیاب  همه  نیا  اب 
.دراد

مالسا گنهرف  رد  ریدغ 

تفالخ نیبصاغ  فرط  زا  مالسا  خیرات  ثیداحا و  نیودت  تبث و  يرجه  لوا  نرق  نایاپ  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زور  زا 
هـشقن نیا  یلـصا  تلع  .دوـب  هدـش  هتفرگ  رظن  رد  یمهم  نینچ  هب  ناگدـننک  مادـقا  يارب  یتخـس  ياـهتازاجم  هدـش و  مـالعا  عوـنمم 

.تشاد تافانم  نیبصاغ  تموکح  ساسا  اب  هک  دوب  ریدغ  هعقاو  نوچ  یبلاطم  تبث  زا  يریگولج 

اب هک  هک  نانآ  .تسا  هدناسر  نیملـسم  هدنیآ  ياهلـسن  هب  ار  دوخ  هتـشذگ و  کیرات  هاگرذگ  نیا  زا  هنوگچ  ریدغ  دید  دـیاب  نونکا 
رواب هنوگچ  دندرک  نیشن  هناخ  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ینعی  ریدغ  بحاص  دندرپس و  یـشومارف  هب  ار  ریدغ  زور  داتفه  تشذگ 

؟ دشاب هتشاذگ  رس  تشپ  ار  دوخ  نرق  نیمهدراهچ  نشج  کنیا  هدش و  هتخانش  ناهج  رسارس  رد  ریدغ  مان  زورما  هک  دننک  یم 

يراکشومارف نالهاج  نانچ  اب  دراد و  ریدغ  هک  یتردق  رپ  نانمشد  نانچ  اب 
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شفـصو رد  هملک  اهدرایلیم  کنیا  یلو  دندرک ، ابا  نآ  هرابرد  هملک  کی  هب  نداد  یهاوگ  زا  دـنروایب و  دای  هب  ار  نآ  دنتـساوخن  هک 
.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بهذم  گرزب  فرعم  ناهج  رد  نآ  رون  هدمآ و  رد  ریرحت  هتشر  هب 

تبث و هار  رد  دـیاب  دنتـشاد  روضح  مخ  ریدـغ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  بطاـخم  رازه  تسیب  دـص و  زا  کـی  ره  هکنآ  اـب 
ریدغ مایپ  هک  دوب  هدرک  دیکا  شرافـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هکنآ  اب  و  دندرکن ، دندرک و  یم  یمادقا  گرزب  هعقاو  نآ  طبض 
بتک رد  تسا و  ریدـغ  مان  زا  رپ  مالـسا  ینغ  گنهرف  زاب  یلو  دـش ، نآ  زا  عنام  اـهتموکح  قاـنتخا  دـیناسرب و  هدـنیآ  ياهلـسن  هب  ار 

.تسا هدوبن  نامتک  لباق  ریدغ  رون  دشاب  هدش  فیلأت  هک  نامز  ره  اجک و  ره  رد  یمالسا  ثیدح  خیرات و 

تمعن هدـش و  لیمکت  ریدـغ  اب  نید  رگا  .تسا  هدرک  لزان  ار  نآ  دوخ  هک  تسا  ریدـغ  ظفاح  وا  تسا و  یهلا  تیانع  رظن  اهنیا  همه 
رد هک  تسا  نآ  زا  رتزجاع  نمـشد  و  تشاد ، دهاوخ  هاگن  وکین  شا  هدـنرادهگن  هدیـسر ، دوخ  لامک  هجرد  هب  تیالو  اب  راگدرورپ 

.دزارفارب فلاخم  گنهآ  یهلا  تاذ  لباقم 

هب یثیدح  بتک  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  يددعتم  تاعوضوم  رد  هک  تسا  يدح  رد  نید  فلتخم  تاهج  رد  ریدغ  خوسر 
هک يداقتعا  ثحب  نیرترثؤم  ناونع  هب  یمالک  بتک  رد  مالـسا ، هعقاو  نیرتمهم  ناونع  هب  یخیراـت  بتک  رد  نآ ، نتم  دنـس و  ناونع 

يانعم ناونع  هب  تغل  بتک  رد  ددرگ ، یمرب  تفالخ  هب  هک  یتایآ  ریـسفت  ناونع  هب  ریـسفت  بتک  رد  تسا ، تفالخ  تیـالو و  ناـمه 
هملک

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1113 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدش  هئارا  رثن  مظن و  بلاق  رد  هک  مالسا  خیرات  يابیز  هعطق  ناونع  هب  رعش  بدا و  بتک  رد  و  یلوم » »

بوتکم گنهرف  اب  ریدغ  هدرتسگ  غیلبت 

، اه هوزج  کچوک ، گرزب و  ياهباتک  .مینیب  یم  یفلتخم  ياهتروص  هب  ار  نآ  ياه  هولج  ریدـغ ، بوتکم  گنهرف  هب  هاگن  کـی  رد 
تروص هب  اهولبات و  اه و  یـشاک  رد  ابیز  ياه  یطاطخ  يرتویپماک ، یملع  ياه  همانرب  اه ، همانزور  تـالجم و  تـالاقم  اـهروشورب ،

.اهرتسوپ اهتراک و 

دوخ قیمع  راثآ  هجرف  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  تیانع  لظ  رد  و  دهد ، یم  ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  جوا  هلاس  ره  دـنور  نیا 
.تسا هدناسر  تابثا  هب  ریدغ  مایپ  غالبا  رد  ار 

ریدغ عوضوم  رد  اهباتک  نیلوا 

: دنا هدرک  تبث  ار  ریدغ  يارجام  هک  درب  مان  ییاه  باتک  نیلوا  ناونع  هب  دیاب  ار  باتک  هس 

عیادو زا  باتک  نیا  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يالما  زا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هتـشون  هک  مالـسلا ،» هیلع  یلع  باتک  . » 1
.درادن هار  نآ  هب  یسک  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  زج  هک  تسا  تماما 

.درک لقن  ترضح  يارب  لیفطلا  یبا  زا  لقن  هب  ار  ریدغ  ناتساد  دیسر و  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  فورعم »  » مان هب  یصخش 

: دومرف درک و  دییأت  ار  نآ  ترضح 

(1 «. ) تسا حیحص  ام  دزن  میا و  هدید  مالسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  ار  بلطم  نیا  »

رد هک  باتک  نیا  .تسا  یلالهلا » سیق  نب  میلـس  باتک   » هدرک تبث  دوخ  رد  ار  ریدـغ  هلئـسم  هک  يرـشب  تافیلأت  زا  باتک  نیلوا  . 2
مـشچ زا  رود  هتـشذگ ، رد  يرجه  لاس 76  رد  نآ  فلؤم  هدـش و  فیلأـت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تلحر  زا  دـعب  هیلوا  ياـهلاس 

روط هب  ار  ریدـغ  يارجام  لقتـسم  ثیدـح  کی  رد  یتح  هدروآ و  ار  ریدـغ  هلئـسم  دوخ  باتک  فلتخم  دراوم  رد  تفـالخ  نیبصاـغ 
ودرا و یسراف و  همجرت  یبرع و  نتم  تسا و  دوجوم  نونکا  مه  هلاس  دص  راهچ  رازه و  راگدای  نیا  .تسا  هدومن  سکعنم  لماک 
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(2  ) .تسا هدش  پاچ  اهراب  نآ  یسیلگنا 

تایبدا گرزب  ملاع  زا  ریدغلا ،» موی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هبطخ  ، » هدـش فیلأت  ریدـغ  عوضوم  رد  هک  یلقتـسم  باتک  نیلوا  . 3
رگا .تسا  هدروآ  ار  ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لصفم  هبطخ  هک  تسا  لاس 175  يافوتم  يدیهارف  دمحا  نب  لیلخ  برع 

(3  ) .تسا هدش  تبث  خیرات  رد  نآ  تایصوصخ  مان و  یلو  تسا ، دوقفم  هزورما  باتک  نیا  هچ 

خیرات رد  ریدغ  گنهرف  هناگراهچ  لحارم 

: دومن میسرت  هلحرم  راهچ  رد  ناوت  یم  یلک  روط  هب  تسا  هتشاذگرس  تشپ  ار  نرق  هدراهچ  هک  ریدغ  یگنهرف  ریسم 

تیاور لوا : هلحرم 

رگا ای  دوب و  هنایفخم  دش  یم  هتشون  یباتک  مه  رگا  تشاد و  یمـسر  تیعونمم  مالـسا  فراعم  نیودت  هک  يرجه  لوا  نرق  لوط  رد 
ریدـغ يارب  باتک  نیرتهب  يوج  نانچ  رد  تفای ، یم  راشتنا  هک  دوب  تفالخ  نیبصاغ  فیجارا  طـقف  درک  یم  ادـیپ  زوجم  يا  هتـشون 
مهیلع دـمحم  لآ  هعیدو  نیا  دـیامیپب و  ار  هلاـس  دـص  هار  نیا  تسناوت  یبوخ  هب  هک  دوب  دارفا  يوـق  ياـه  هظفاـح  نیما و  ياـه  هنیس 

یم نایب  لفاحم  رد  ار  ریدغ  هعقاو  نیعبات ، زا  يرایـسب  هدـع  هباحـص و  زا  رفن  تسیب  دـص و  زا  شیب  .دـنک  ظفح  دوخ  رد  ار  مالـسلا 
ار ریدغ  هبطخ  لماک  نتم  نامی  نب  هفیذح  مقرا و  نب  دیز  هک  يروط  هب  .دـنداد  یم  لاقتنا  دوخ  زا  دـعب  ياهلـسن  هب  ار  نآ  دـندرک و 

.دنا هدرک  وگزاب  مدرم  يارب  هدرک و  ظفح  هدیماجنا ، لوط  هب  تعاس  کی  زا  شیب  هک 

رد دـنبایب ، ار  دوـخ  هار  هدـنیآ  ياهلـسن  هکنآ  يارب  تجح و  ماـمتا  يارب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ریدـغ  بحاـص  رگید  يوـس  زا 
هحوبحب رد  یتح  نوگانوگ  ياهتصرف  اهتبسانم و  رد  مدرم و  فلتخم  تاعامتجا 
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.تفرگ یم  رارقا  ینیع  نادهاش  زا  نآ  هرابرد  تخاس و  یم  حرطم  ار  ریدغ  هلئسم  نیفص  گنج 

يارب ار  ریدـغ  نایرج  اهراب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تداهـش  زا  سپ  دوخ  ههام  هس  زا  رتمک  رمع  رد  مالـسلا  اـهیلع  ارهز  همطاـف 
.دومرف مالعا  یگنهرف  یناملظ  وج  نینچ  زا  ار  دوخ  بجعت  دش و  رکذتم  مدرم 

هک اجنآ  ات  دـندرک ، یم  نایب  مدرم  يارب  ار  نآ  هدرک و  هدافتـسا  ریدـغ  مایپ  غیلبت  يارب  یبسانم  تصرف  ره  زا  زین  مالـسلا  مهیلع  همئا 
.دومن رارقرب  هراب  نیا  رد  یتارظانم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  دومرف و  وگزاب  مدرم  يارب  ار  ریدغ  هبطخ  لماک  نتم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ریدغ رشن  ظفح و  هب  مادقا  مالسلا  مهیلع  ناماما  روضح  رد  و  دندوب ، ریدغ  مایپ  نالماح  مالسلا  مهیلع  همئا  باحـصا  رگید  يوس  زا 
.دندومن

هقالع مدرم  تسا و  رتظوفحم  رعـش  بلاق  هکنآ  هچ  هتـشاد  یناملظ  ياهنامز  لوط  رد  ریدـغ  ظفح  رد  یمهم  شقن  زین  نارعاـش  رعش 
نآ روضح  رد  ار  رعـش  نیلوا  تباث  نب  ناسح  تفاـی  ناـیاپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هبطخ  هک  یتعاـس  زا  .دـنراد  نآ  هب  یـصاخ 
دعب ياهلـسن  هب  یتحارب  دـننک و  ظفح  ار  ریدـغ  دوخ  رنه  اب  نرق  هدراهچ  لوط  رد  نارعاش  ات  دـش  ینـشور  لـیلد  دورـس و  ترـضح 

.تفای همادا  زین  دعب  ياهنرق  رد  قرط  نیا  هتبلا  درک و  ظفح  لوا  نرق  رد  ار  ریدـغ  هک  دوب  یگنهرف  فلتخم  ياهلکـش  اهنیا  .دـنناسرب 
.دش رکذ  هک  تسا  میلس » باتک   » نامه هدش  هتخانش  ریدغ  هرابرد  لوا  نرق  رد  هک  یبوتکم  رثا  اهنت 

فیلأت هب  تیاور  زا  مود : هلحرم 

مک تفرگ و  دوخب  هزات  یلکش  زین  ریدغ  غیلبت  دش ، مالعا  دازآ  امسر  ینید  فراعم  نیودت  هک  يرجه  مود  نرق  لیاوا  زا 
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يدیهارف زا  هک  مینیب  یم  ار  ریدغ  هرابرد  لقتـسم  فیلأت  نیلوا  مود  نرق  طساوا  رد  .دمآ  رد  فیلأت  تروص  هب  تیاور  لکـش  زا  مک 
.دش نیودت  ریدغ  عوضوم  رد  ینمض  ای  لقتسم  تروص  هب  یفلتخم  ياهباتک  هار  نیا  همادا  رد  .تسا 

: دیوگ یم  مجنپ  نرق  زا  ینیوج  یلاعملا  وبا 

: دوب هتشون  نآ  دلج  رب  هک  مدید  یباتک  یفاحص  تسد  رد  دادغب  رد 

«!! دوب دهاوخ  مهن  تسیب و  دلج  نیا  زا  دعب  و  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح  دانسا  زا  متشه  تسیب و  دلج  »

: دیوگ یم  یقشمد  ریثک  نبا  نینچمه 

(4 «! ) دوب هدرک  يروآ  عمج  نآ  رد  ار  مخ  ریدغ  ثیداحا  يربط  ریرج  نب  دمحم  هک  مدید  میخض  دلج  ود  رد  یباتک  »

لـصا ماکحتـسا  نیفلؤم  لوا  فدـه  تسا و  هبطخ  لاـجر  دانـسا و  هب  طوـبرم  بتک ، رثـکا  هکنیا  تسا  دوهـشم  هلحرم  نیا  رد  هچنآ 
دانـسا رد  يراک  مکحم  راک  هب  تسد  لوا  هلحرم  رد  دـندرک  یم  سمل  یبوخ  هب  ار  یگنهرف  صاخ  وج  هک  نانآ  .تسا  هدوب  بلطم 

.دنشاب هتشاد  یسررب  ثحب و  یفاکشوم و  قیقحت و  يارب  مزال  كرادم  هدنیآ  ياهلسن  ات  دندش  نوتم  ظفح  و 

.تسا هدش  ادا  یبوخ  هب  نآ  قح  هتشاد و  صاخ  جوا  مجنپ  مراهچ و  موس و  مود و  نرق  لوط  رد  نارود  نیا 

نتم دنس و  رد  قیقحت  موس : هلحرم 

اذهف هالوم  تنک  نم   » هلمج هک  ریدغ  هبطخ  یلـصا  هعطق  هدش و  زاغآ  ریدـغ  ثیدـح  دنـس  نتم و  رد  ثحب  قیقحت و  مراهچ  نرق  زا 
بتک .دنا  هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  تقد  هب  زین  ریدغ  ثیدـح  نیلقان  دانـسا و  لاجر  و  هدـش ، حرطم  تارظانم  رد  تسا  هالوم » یلع 

.دنتسه اعدم  نیا  رب  دهاش  نیرتهب  دیفم  خیش  یضترم و  دیس  قودص و  خیش 

مجنپ مراهچ و  ياهنرق  رد  تاقیقحت  نیا 
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.تسا تسد  رد  نورق  نیا  زا  يا  هتسجرب  راثآ  و  هتفر ، شیپ  نانچمه  رازه  لاس  ات  هتشاد و  جوا  مشش  و 

ریدغ یملع  یئافوکش  مراهچ : هلحرم 

ریدغ هرابرد  یمهم  رایـسب  تافیلأت  مالـسا  نادنمـشیدنا  نیققحم و  یملع ، زاب  نادیم  داجیا  اب  زورما  ات  يرجه  مهدزای  نرق  لئاوا  زا 
یـسررب و عمج و  دروم  ریدـغ  بناوج  مامت  نارود  نیا  رد  .دـنا  هدومن  يریگ  هجیتن  هلاس  رازه  تامحز  زا  یبوخ  هب  هدرک و  فیلأـت 
يروآ و عمج  ریدغ ، ثیدح  نتم  رد  قیمع  ياهیـسررب  ریدغ ، دانـسا  رد  لصفم  ياهثحب  نآرق ، اب  ریدـغ  طابترا  .تفرگ  رارق  قیقحت 

.دیدرگ نیودت  ییاه  باتک  دروم  ره  رد  دش و  عقاو  صاخ  هجوت  دروم  نآ  رگید  بناوج  ریدغ و  هب  طوبرم  راعشا  نیودت 

همالع يدنه ، نیسح  دماح  ریم  ینارحب ، مشاه  دیس  یلماع ، رح  خیش  یسلجم ، همالع  يرتشوش ، یضاق  نوچمه  یناگرزب  تاقیقحت 
.تسا اعدم  نیا  دهاش  نیرتهب  املع ، زا  رگید  يرایسب  ینیما و 

مان هب  لقتسم  یباتک  ینارحب  مشاه  دیس  .تسا  هداد  صاصتخا  ریدغ  هلئسم  هب  ار  راونالا » راحب   » زا دلج  کی  زا  یمین  یسلجم  همالع 
ياهثحب هب  راونألا » تاقبع   » باـتک زا  يا  هحفـص  دلج 400  رد 10  يدنه  نیـسح  دـماح  دیـس  .تسا  هدومن  فیلأت  مهملا » فشک  »
ياهرعش ریدغ و  يارعـش  هیلک  زین  نآ و  زا  یبناوج  ریدغلا »  » باتک دلج  یط 11  ینیما  همالع  .تسا  هتخادرپ  ریدـغ  هرابرد  یقیقحت 

نیـسح و یـضترم  دیـس  زا  لیمکتلا »  » لیبق زا  ییاه  باتک  .تسا  هدروآ  اـهنآ  هراـبرد  یمهم  بلاـطم  هدومن و  يروآ  عمج  ار  ناـنآ 
.دنتسه یملع  تاقیقحت  نیا  زا  يرگید  ياه  هنومن  زین  هللا  جرف  اضر  دمحم  خیش  زا  مالسإلا » یف  ریدغلا  »

بلاطم همه  يوتحم ، رپ  هعومجم  کی  ناونع  هب  هک  میـشاب  ریدـغ  تمظع  هب  یباتک  دـهاش  کیدزن  ياه  هدـنیآ  رد  هک  دـیما  نیدـب 
طوبرم
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.دهد رارق  نایناهج  دید  ضرعم  رد  تسه  هک  روط  نآ  ار  مالسا  يدبا  يوربآ  نیا  دشاب و  هدرک  عمج  دوخ  رد  ار  ریدغ  هب 

ریدغ ياه  همانباتک 

: دوش یم  هدید  تروص  ود  هب  هدش  فیلأت  ریدغ  هرابرد  نرق  هدراهچ  یط  هک  ییاه  باتک  یفرعم 

ینمض یسانشباتک  .فلا 

تیمها هب  گرزب  ياملع  نامز  رید  زا  تفالخ ، تماما و  هلئـسم  اب  نآ  میقتـسم  طابترا  مالـسا و  رد  ریدـغ  صاخ  تیمها  هب  هجوت  اب 
یبا لآ  بقانم  باتک  رد  مشـش  نرق  زا  بوشآرهـش  نب  یلع  نب  دمحم  خیـش  اتـسار  نیا  رد  .دنا  هتـشاد  هجوت  ریدغ  هب  طوبرم  بتک 

ياهباتک زا  يدادعت  یفرعم  هب  مادقا  ص 453 454 ، لامعالا : لابقا  باتک  رد  متفه  نرق  زا  سوواط  نب  دیـس  و  ج 3 ص 25 ، بلاط :
.دنا هدومن  ریدغ  هب  طوبرم 

رد يرایسب  ياهباتک  هتشادرب و  ینارهت  گرزب  اقآ  جاح  همالع  ار  مدق  نیلوا  هدش  حرطم  امسر  یـسانشباتک  هلئـسم  هک  ریخا  هدس  رد 
بتک دنا  هتـشاد  ریدغ  هرابرد  یمهم  تافیلأت  هک  یناسک  مه  ناشیا  زا  دعب  .تسا  هدومن  یفرعم  هعیرذلا »  » باتک رد  ریدـغ  اب  طابترا 

: تسا نینچ  نآ  حرش  هک  دنا  هدرک  یفرعم  ار  ریدغ  هب  طوبرم 

.رگید دراوم  و  ج 16 ص 28 25 ، ینارهت : گرزب  اقآ  هعیرذلا ، . 1

157 ج 1 ص 152 . ینیما : نیسحلا  دبع  بدألا ، هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  . 2

7 ص 5 . هللا : جرف  اضر  دمحم  مالسإلا ، یف  ریدغلا  . 3

ص 45 هداز : دامع  نیسح  ناربمایپ ، گرزب  زا  گرزب  یمایپ  . 4

162 ج 7 ص 156 . ینارهت : ینیسح  نیسح  دمحم  دیس  یسانش ، ماما  . 5

41 ص 40 . ینکر : يدهم  دمحم  ریدغ ، هنحص  رد  . 6

ج 6 ص 190 220 یعافر : رابجلا  دبع  مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لها  لوسرلا و  نع  بتک  ام  مجعم  . 7
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.رگید دراوم  و 

90 ص 78 . يرفعج ، يدهم  ریدغ ، هبطخ  رد  تیالو  یلجت  . 8

86 ص 85 . يراصتنا ، حلاصلا  دبع  مخ ، ریدغ  رب  یشرگن  . 9

.يدباع دوعسم  دیس  نیم ،» یلاجارک  تایرامش  ریدغ  : » هلاقم 4 ودرا ،) هلجم   ) ریدغلا . 10

(. نئوژ 1998 لیروآ   ) هرامش 2 ودرا ،) هلجم   ) نیلقثلا . 11

لقتسم یسانشباتک  .ب 

.یئابطابط زیزعلا  دبع  دیس  همالع  یمالسإلا ، ثارتلا  یف  ریدغلا  . 1

« یمالـسإلا ثارتلا  یف  ریدغلا   » باتک رد  یئابطابط  زیزعلا  دبع  دیـس  دـیقف  همالع  ار  ریدـغ  لقتـسم  یـسانشباتک  ناونع  هب  مدـق  نیلوا 
.تسا هدناسر  ماجنا  هب  ریدغ  گنهرف  يایحا  رد  میظع  يراک  قح  هب  و  هتشادرب ،

هرامش رد  ریدغ  هرابرد  لقتسم  باتک  یفرعم 125  اب  ادتبا  تسا ، مالـسا » یگنهرف  ثاریم  رد  ریدـغ   » يانعم هب  شمان  هک  باتک  نیا 
هب دش و  لیمکت  فلؤم  طسوت  سپس  .دیـسر  پاچ  هب  مق  رد  لاس 1410 ق  رد  ریدغ  نرق  نیمهدراهچ  تبـسانم  هب  انثارت »  » هلجم  21
مود لیمکت  زا  سپ  لاس 1415 ق  رد  .دش  پاچ  توریب  رد  لاس 1413 ق  رد  لقتسم  باتک  یفرعم 164  اب  لقتسم  یباتک  تروص 

.دیسر پاچ  هب  مق  رد  لقتسم  باتک  ناونع  یفرعم 184  اب  فلؤم 

رارق قیقحت  دروم  یلاجر  هاگدید  زا  رتشیب  هدش و  یفرعم  يرجه  مهدزناپ  ات  مود  نرق  زا  ریدغ  هرابرد  لقتسم  تافیلأت  باتک  نیا  رد 
.تسا هدش  هتخادرپ  اهنآ  نیفلؤم  لصفم  لاح  حرش  هب  هتفرگ و 

ثارتلا یف  ریدـغلا   » باـتک یـسراف  صخلم و  همجرت  باـتک  نیا  .يرفعج  يدـهم  صیخلت : همجرت و  یمالـسا ، ذـخآم  رد  ریدـغ  . 2
.تسا یمالسإلا »

.تسا هدش  رشتنم  لاس 1415 ق  ریدغ  رد  هغالبلا  جهن  داینب  طسوت  هک  رورپ ، نید  نسحم  دیس  یبلطم ، ردان  مخ ،» ریدغ  همانباتک  . 3

تروص هب  هک  مق ، مالسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  هدکشهوژپ  عادولا ،) هجح   ) ریدغ همانباتک  . 4
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.تسا يرتویپماک 

.يراصنا دمحم  دنمشناد  لضاف  باتک ، هنیئآ  رد  ریدغ  . 5

.تسا هداد  هئارا  ار  ریدغ  لقتسم  بتک  زا  مقر  نیرتالاب  تسا و  باتک  نیرتلماک  نیرخآ و  ریدغ  یسانشباتک  هنیمز  رد 

نآ زاغآ  رد  یلـصفم  همدقم  .دیـسر  پاچ  هب  مق  رد  ریدغ  هرابرد  لقتـسم  ناونع  یفرعم 267  اـب  لاس 1416 ق  رد  ادـتبا  باتک  نیا 
زا یـصخلم  همجرت  .تسا  هدش  هئارا  نآ  رد  يدیفم  یملع  ياهرامآ  ریدـغ » باتک و   » زا یلماک  هچخیرات  میـسرت  اب  هک  هدـش  میظنت 

.تسا هدمآ  نآ  ماجنا  زاغآ و  رد  یسیلگنا  ودرا و  یبرع و  ياهنابز  هب  باتک  همدقم 

هب يدـیدج  ياهرامآ  هک  تسا  راشتنا  تسد  رد  مق  رد  لاس 1420 ق  رد  لقتسم  ناونع  یفرعم 414  اب  نآ  لیمکت  زا  سپ  مود  راـب 
.تسا هدش  هدوزفا  نآ 

: دنا هدش  ییاسانش  هلحرم  راهچ  رد  همانباتک  نیا  رد  هدش  یفرعم  ياهباتک 

.باتک هب  طوبرم  صاخ  تاکن  تاعوضوم و  بلاطم و  لیصفت  فلؤم ، راک  شور  نایب  باتک و  یلک  فیرعت  . 1

ای یخیرات  تهج  نآ ، زا  یـصاخ  هبنج  اـی  ریدـغ  هب  طوبرم  بلاـطم  همه  رب  باـتک  ندوب  لـماش  باـتک : ياوتحم  تیفیک  فیرعت  . 2
صاخ تاکن  فلؤم ، ملق  تیفیک  باتک ، يدـنب  میـسقت  باتک ، ندوب  یلیلحت  یقیقحت و  ای  بلاطم  لقن  باتک ، رد  یبدا  اـی  یثیدـح 

.نآ كرادم  حیضوت  لیبق  زا  باتک  ره  رد 

تبون پاچ ، لحم  رـشان ، ققحم ، ای  مجرتم  وا ، تافو  خیرات  فلؤم و  یطخ ، ای  یپاچ  نابز ، باتک ، مان  باتک : ینف  تایـصوصخ  . 3
.باتک یفرعم  كردم  تاحفص ، دادعت  باتک ، عطق  پاچ ، لاس  پاچ ،

.نآ زا  هدنز  يدهاش  ناونع  هب  دوجوم ، ياهباتک  دلج  زا  یسکع  هنومن  . 4

ریدغ یسانشباتک  هنیمز  .ج 

: دراد زاب  هنیمز  تهج  هس  زا  ریدغ  یسانشباتک 

یمومع و ياه  هناخباتک  رد  يرایسب  یطخ  ياهباتک  . 1
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هناخباتک يایاوز  زا  دریگ و  یم  تروص  نامز  لوط  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  رب  عالطا  وسکی  زا  هک  دراد  دوجو  ریدغ  هرابرد  یـصوصخ 
نیا رد  یعماج  لماک و  روط  هب  نونکات  زین  ناهج  یطخ  ياه  هناـخباتک  دوجوم  ياـه  تسرهف  رگید  يوس  زا  و  دـیآ ، یم  نوریب  اـه 

.تسا رایسب  دوجوم  ياهرامآ  هب  يدایز  یطخ  ياهباتک  ندش  هفاضا  لامتحا  نیاربانب  .تسا  هتفرگن  رارق  هعلاطم  دروم  هراب 

فیلأت هب  یـصاخ  شیارگ  ریخا  هدـس  رد  مالـسلا ، مهیلع  همئا  صاخ  تیانع  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  بتکم  هب  یناهج  هجوت  اب  . 2
زا هچ  یثیدح و  یخیرات و  رظن  زا  هچ  یقیقحت  اوتحم و  رپ  ياهباتک  دهاش  تسا و  دوهشم  مالـسلا  مهیلع  دمحم  لآ  هب  طوبرم  بتک 

.تسا اه  هنیمز  نیمه  زا  یکی  زین  ریدغ  هک  میتسه  يرعش  یبدا و  رظن 

یناهج هکبـش  صوصخ  هب  رگیدـکی ، اب  يرتویپماک  زکارم  عیرـس  تاطابترا  يرتویپماک و  ریاـخذ  نوزفازور  شرتسگ  هب  هجوت  اـب  . 3
هناخباتک هب  یسرتسد  رگید  يوس  زا  و  دنا ، هدش  رشتنم  رازفا  مرن  تروص  هب  طقف  هک  میتسه  ییاه  باتک  دهاش  وس  کی  زا  تنرتنیا ،

هک يدایز  ياهباتک  زا  عالطا  هجیتن  رد  دریذپ و  یم  ماجنا  تلوهـس  هب  یتاراشتنا  تاسـسؤم  یملع و  زکارم  زین  ناهج و  گرزب  ياه 
.دوب دهاوخ  ناسآ  رایسب  دنراد  راشتنا  تسد  رد  یتح  ای  دننک و  یم  يرادهگن  دوخ  ياهویشرآ  رد 

دراد كاردتـسا  تاقحلم و  هب  جایتحا  مک  یتدم  تشذـگ  اب  دوش ، هیهت  يا  همانباتک  ره  هک  تسادـیپ  اه  هنیمز  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب 
.دوش هفاضا  نآ  هب  دیدج  ياهباتک  ات 

ریدغ یسانشباتک  اب  هطبار  رد  يرامآ 

اهرامآ نیا  .دیآ  یم  تسد  هب  يددعتم  دنمدوس و  ياهرامآ  ریدغ  هرابرد  هدش  فیلأت  بتک  زا  عیـسو  تاعالطا  نتـشاد  تسد  رد  اب 
هب تبسن  یبهذم  تابساحم  رد 
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.تسا عوضوم  رد  هدش  ماجنا  ياهراک  تمظع  رگنایب  هدوب و  رثؤم  رایسب  اهتلم  اهنامز و  اهناکم و 

« راهزالا تاحفن   » نآ همجرت  و  راونالا » تاقبع   » اهنآ هلمج  زا  هک  دنتسه  يدلج  دنچ  تروص  هب  ریدغ  هب  طوبرم  ياهباتک  زا  یـضعب 
.درب مان  ناوت  یم  ار  ریدغلا »  » زین و 

باتک لصفم  هعومجم  زا  دلج 15/3  نآ  هنومن  هک  دنگرزب ، يا  هعومجم  زا  دلج  کی  ناونع  هب  ریدغ  هب  طوبرم  ياهباتک  زا  یـضعب 
.تسا مولعلا » ملاوع  »

هدـش و پاچ  قیقحت و  یطخ  ياه  هخـسن  زا  يدادـعت  هک  تسا  دوجوم  یطخ  تروص  هب  يدادـعت  هدـش و  دوقفم  بتک  زا  يدادـعت 
.دنتسه یپاچ  دیدج  تافیلأت  مه  يدادعت 

: دوش یم  هراشا  رامآ  هنومن  ناونع  هب  تهج  راهچ  طقف  اجنیا  رد 

ياهـشیارگ تاـعوضوم و  فلتخم ، ياـهنابز  نیفلؤـم ، یطخ ، بتک  يرادـهگن  اـی  تاـعوبطم  پاـچ  لـحم  یطخ و  یپاـچ و  بتک 
.یقیقحت

یپاچ ياهباتک  رامآ 

اهباتک دادعت  ترثک  بیترت  هب  نآ  لیصفت  تسا و  باتک  هدش 290  عبط  فلتخم  ياهروشک  رد  هک  ریدـغ  هب  طوبرم  یپاچ  ياهباتک 
: تسا نینچ 

، باتک  180 ناریا :

2 ناشاک : باتک ،  17 دهشم : باتک ،  1 هاشنامرک : باتک ،  6 زیربت : باتک ،  5 ناهفصا : باتک ،  78 مق : باتک ،  57 نارهت : ياهرهش :
: دزی باتک ،

.تسین صخشم  اهنآ  رهش  هک  باتک  و 12  باتک ،  1 زاریش : باتک ،  1

، باتک  32 دنه :

: یئبمب باتک ،  1 دابآ : دومحم  باتک ،  1 هرگیلع : باتک ،  1 سرانب : باتک ،  2 هتکلک : باتک ،  12 وهنکل : باتک ،  7 یلهد : ياهرهش :
.تسین صخشم  اهنآ  رهش  هک  باتک  و 3  باتک ،  1 راهیب : باتک ،  4

، باتک  27 ناتسکاپ :

.باتک  1 يدنپلوار : باتک ،  2 توکلایس : باتک ،  1 رواشیپ : باتک ،  8 یچارک : باتک ،  15 روهال : ياهرهش :

، باتک  17 قارع :
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: دادغب باتک ،  1 هرامع : باتک ،  2 البرک : باتک ،  13 فجن : ياهرهش :

.باتک  1

، باتک  22 توریب : ياهرهش : باتک :  24 نانبل :
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.باتک  2 ادیص :

.باتک  1 نیرحب :

.باتک  1 شدالگنب :

: باتک  1 اینازنات :

.امودود رهش 

: باتک  2 ناتسلگنا :

.ندنل رهش 

.هرهاق رهش  باتک :  1 رصم :

.تسین صخشم  نآ  رهش  مان  هک  باتک ،  1 ژورن :

.تسین صخشم  اهنآ  پاچ  ای  رشن و  لحم  روشک  یپاچ ، باتک  رد 68  نینچمه 

یطخ ياهباتک  رامآ 

ناونع هب  دـشابن و  هتـشذگ  ياه  نرق  هب  طوبرم  هچ  رگا  دـنا  هدـش  یقلت  یطخ  دنـشاب  هدـشن  پاچ  هک  ییاه  باتک  هعومجم  نیا  رد 
تسا و باتک  هک 24  نافلؤم  سیون  تسد  زج  هب  هک  تسا  باتک  هعومجم 126  نیا  یطخ  ياهباتک  .دشاب  فلؤم  دزن  سیون  تسد 

: دوش یم  يرادهگن  ریز  زکارم  رد  حرش  نیدب  هیقب  تسین ، صخشم  اهنآ  يرادهگن  لحم  هک  باتک   68

ناریا

.باتک  5 نارهت ، هاگشناد  هناخباتک 

.باتک  1 دهشم ،)  ) داشرهوگ هناخباتک 

.باتک  3 زاریش ،)  ) مالسلا هیلع  غارچهاش  هناخباتک 

.باتک  3 يوضر ، سدق  ناتسآ  هناخباتک 

.باتک  2 نارهت ،)  ) يروش سلجم  هناخباتک 

.باتک  1 نارهت ،)  ) قباس سلجم  هناخباتک 
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.باتک  4 مق ،)  ) یشعرم هللا  هیآ  هناخباتک 

.باتک  1 دزی ،)  ) يریزو هناخباتک 

.باتک  3 ناهفصا ،)  ) یتاضور یلع  دمحم  دیس  هناخباتک 

.باتک  1 نارهت ،)  ) رالاسهپس هسردم  هناخباتک 

.باتک  1 نارهت ، تایهلا  هدکشناد  هناخباتک 

.باتک  1 نارهت ،)  ) شخبرون هناخباتک 

هیروس

.باتک  1 قشمد ،)  ) هیرهاظ هناخباتک 

نمی

.باتک  1 نمی ،)  ) ءاعنص ریبک  عماج  هناخباتک 

دنه

.باتک  1 یئبمب ،)  ) یضیف هناخباتک 

.باتک  1 هنتپ ،)  ) شخبادخ هناخباتک 

.باتک  1 یئبمب ،)  ) مویقلا دبع  خیش  هناخباتک 

ناتسکاپ

.باتک  1 یچارک ،)  ) هیلیعامسا تیعمج  هناخباتک 

ناملآ

.باتک  2 نیلرب ، هناخباتک 

نیفلؤم رامآ 

یم مشچ  هب  هیریرحت  تئیه  مان  اب  ای  یهورگ و  تروص  هب  یهاـگ  و  هدـش ، ماـجنا  يدرف  تروص  هب  ارثکا  ریدـغ  هب  طوبرم  تاـفیلأت 
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.دروخ

گرزب ياملع  دنا ، هدز  ملق  شسدقا  تحاس  هب  تبحم  راهظا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  مان  هب  هک  ریدغ  نارازگتمدخ  نیا  نایم  رد 
نتم ای  دنا و  هتشاد  فیلأت  ریدغ  هرابرد  القتسم  هک  دنوش  یم  هدید  يروهشم  يابطخ  نینچمه  .دنوش  یم  هدید  لوا  زارط  نیثدحم  و 

یناناوج یتح  هک  هدـش  هدیـشک  اجنآ  ات  تبحم  نیا  هنماد  .تسا  هدـش  هضرع  باتک  تروص  هب  هرابرد  نانآ  ياوتحم  رپ  ياه  هباطخ 
ار يولع  رون  زا  یعاعش  دنا و  هتفرگ  تسد  هب  ملق  هناهاگآ  هناقاتشم و  دوخ  مک  نس  اب  هک  مینیب  یم  ار 
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يارب ار  ریدغ  مان  دنا و  هتـشاد  فیلأت  تیالو  هار  رد  هک  دنهد  یم  لیکـشت  نانز  زین  ار  نیفلؤم  زا  يا  هدـع  .دـنا  هتـشاذگ  شیامن  هب 
.دنا هدیزگرب  دوخ  قیقحت  فیلأت و 

دنچ هیلیعامسا و  زا  فلؤم  دنچ  نایم  نیارد  .دشاب  نینچ  مه  دیاب  دنتـسه و  يرـشع  انثا  هعیـش  زا  ریدغ  هب  طوبرم  بتک  نیفلؤم  رثکا 
لـصا ندوبن  تسد  رد  تلع  هب  یهاگ  هک  دـنفلؤملا  لوهجم  بتک  زا  يدادـعت  رگید  يوس  زا  هتبلا  .دـنوش  یم  هدـید  زین  هماع  زا  رفن 

باتک هتبلا  .تسا  یطخ  بتک  رد  ارثکا  هک  هدـشن  هدـید  فلؤم  مان  زا  يرثا  باـتک  رد  یهاـگ  هدوب و  هدـننک  یفرعم  عبنم  اـی  باـتک 
ره هک  دنتـسه  یفلؤم  دـنچ  زین  اهباتک  زا  يدادـعت  .دـنوش  یمن  یقلت  فلؤملا  لوهجم  دنـشاب  نآ  فلؤم  هیریرحت » تئیه   » هک ییاـه 

.دنیآ یم  باسح  هب  هناگادج  نافلؤم  نآ  زا  مادک 

: دوش یم  رکذ  هطوبرم  رامآ  ًالیذ  هک  دنتسه  رفن  شیب 419  نیفلؤم  عومجم 

بهذم رظن  زا 

.رفن  348 هعیش :

.رفن  14 یلیعامسا :

.رفن  10 هماع :

.رفن  24 تسین : صخشم  نانآ  بهذم  هک  ینافلؤم 

.باتک  23 فلؤملا :) لوهجم   ) تسین صخشم  اهنآ  نافلؤم  هک  ییاه  باتک 

: تیلم نابز و  رظن  زا 

.دنوش یم  هدید  ییاپورا  درک و  نمکرت و  كرت و  یناتسکاپ و  يدنه و  سراف و  برع و  ریدغ  نیفلؤم  رد 

فیلأت دادعت  رظن  زا 

دراوم یضعب  رد  .ناشیا  ریغ  یکجارک و  خیش  دیفم و  خیش  دننام  دنا  هدرک  فیلأت  ریدغ  هرابرد  رتشیب  ای  باتک  ود  نیفلؤم  زا  یضعب 
.دنا هدرک  تکراشم  باتک  کی  فیلأت  رد  فلؤم  دنچ  ای  ود  زین 

نرق هدراهچ  روهشم  نیفلؤم 

: درک یفرعم  ار  ریز  ياهمان  ناوت  یم  نرق  هدراهچ  روهشم  نیفلؤم  زا 

يافوتم 175، يدیهارف  دمحا  نب  لیلخ 
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دودح 200، يافوتم  يرطاط  نسح  نب  یلع 

دودح 300، يافوتم  يدادغب  رفعج  وبا 

يافوتم 310، يربط  ریرج  نب  دمحم 

يافوتم 328، ینیلک  خیش 

يافوتم 333، یفوک  هدقع  نبا  سابعلا  وبا 

دودح 350، يافوتم  یبیصن  يولع  میهاربا  نب  نسح 

يافوتم 350، یبلهم  لاله  نب  یلع 

يافوتم 355، یباعج  رکبوبا 

يافوتم 356، يرابنا  بلاط  وبا 

دودح 400، يافوتم  ینابیش  میحد  نب  یلع  نب  دمحم  رفعج  وبا 

يافوتم 385، ینطق  راد  نسحلا  وبا 

يافوتم 387، ینابیش  لضفملا  وبا 

يافوتم 405، يروباشین  مکاح 

يافوتم 411، يرئاضغ  هللا  دبع  وبا 

يافوتم 413، دیفم  خیش 

يافوتم 413، ینانقلا  یلع  نسحلا  وبا 

نرق 5، يزار  یئال  روصنم 

يافوتم 436، يدهلا  ملع  یضترم  دیس 

(، نرق 5  ) يروباشین یعازخ  نسحم 

يافوتم 449، یکجارک  حتفلا  وبا 
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يافوتم 470، يزاریش  یسوم  نب  هللا  هبه 

يافوتم 477، یناتسجس  رصان  نب  دیعس  ظفاح 

(، نرق 5  ) يافوتم یناکسح  مکاح 

(، نرق 6  ) یسراف بلاط  وبا 

يافوتم 748، یبهذ  نیدلا  سمش 

يافوتم 725، ینایزار  يدرک  نیدلا  نیز 

نرق 10، ینیوزق  هللا  دبع  یلوم 

يافوتم 953، یقشمد  نولوط  نبا 

يافوتم 1088، یندم  ناخ  یلع  دیس 

يافوتم 1107، ینارحب  مشاه  دیس 

يافوتم 1127، يوسف  احیسم  الم 

يافوتم 1306، يدنه  نیسح  دماح  ریم 

يافوتم 1359، یمق  سابع  خیش  جاح 

يافوتم 1400، نیسح  یضترم  دیس 

.ینیما نیسحلا  دبع  خیش 

فلتخم ياهنابز  رامآ 

.تسا هدمآ  تسد  هب  ایند  نابز  هب 8  نونکات  ریدغ  هرابرد  لقتسم  تافیلأت 

.تسا اهنابز  نیا  لها  رد  عیشت  بهذم  شرتسگ  تلع  هب  اقیقد  نیا  دنتسه و  ودرا  یبرع و  یسراف ، ياهنابز  هب  اهباتک  تیرثکا 

ای اـهباتک  نیا  صاـخ  نیبطاـخم  .تسا  ودرا  اـی  یبرع و  اـی  یـسراف  زا  همجرت  دنتـسه  ناـبز  هس  نیا  ریغ  هـب  هـک  ییاـه  باـتک  رثـکا 
هک دنناملسم  ریغ  للم  نایدا و  زا  ای  و  دنیوگ ، یم  نخس  اه  نابز  نیا  زا  یکی  هب  هک  دنتسه  یناناملسم 
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نتخادرپ راصتخا و  تیاعر  اهباتک  نیا  رد  تهج  نیمه  هب  .تسا  هدش  فیلأت  نانآ  ییامنهار  تیادـه و  ناونع  هب  ییاه  باتک  نینچ 
.تسا دوهشم  یلک  لئاسم  هب 

: تسا نینچ  ینابز  ره  رد  اهباتک  دادعت  شرامش  قبط 

.باتک  171 یسراف :

.باتک  154 یبرع :

.باتک  84 ودرا :

.باتک  5 یسیلگنا :

.باتک  1 يرذآ : یکرت 

.باتک  1 یلوبناتسا : یکرت 

.باتک  1 یلاگنب :

.باتک  1 يژورن :

یقیقحت ياهشیارگ  تاعوضوم و  رامآ 

رد نونکات  هک  یتاعوضوم  .تسا  یلاخ  اهنآ  ياج  زونه  دریگ و  رارق  فیلأت  قیقحت و  دروم  دیاب  يرایـسب  تاعوضوم  ریدـغ  هرابرد 
: تسا نینچ  هتفرگ  رارق  نیفلؤم  رظن  دروم  ریدغ  هرابرد  هدش  فیلأت  ياهباتک 

: يداقتعا . 1

.تسا تافیلأت  یلصا  روحم  تماما  تفالخ و  عوضوم  ریدغ  ياهباتک  رد  تسا  تماما  تفالخ و  رهظم  ریدغ  هک  اجنآ  زا 

: يریسفت . 2

: تسا هیآ  هس  اهنآ  هدمع  تسا و  هیآ  زا 50  شیب  هک  هدش  لزان  ریدغ  اب  هطبار  رد  ای  ریدغ و  رد  هک  یتایآ  دروم  رد  قیقحت 

 …« لوسرلا اهیأ  ای  »

 …« مکنید مکل  تملکأ  مویلا  »

 …«. باذعب لئاس  لأس  »
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: یخیرات . 3

: دشاب دناوت  یم  هبنج  دنچ  رد  هک  عادولا  هجح  ریدغ و  هعقاو  یخیرات  تایئزج  رد  قیقحت 

.جح مسارم  سپس  عادولا و  هجح  رفس  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تکرح  يادتبا  *

.ریدغ هعقاو  هب  جح  ندش  یهتنم  *

.دیماجنا لوط  هب  زور  هس  ات  هک  هبطخ  زا  دعب  لبق و  مسارم  هبطخ و  *

.ریدغ هب  هبرض  يارب  نانآ  ياه  هشقن  ریدغ و  رد  نانآ  نانخس  نیقفانم و  *

.ریدغ زور  رد  هتشذگ  مما  عیاقو  ریدغ و  یخیرات  هقباس  *

: ییایفارغج . 4

.رضاح نامز  رد  نآ  تیعقوم  خیرات و  لوط  رد  نآ  هچخیرات  ییایفارغج و  رظن  زا  ریدغ  هقطنم  تیعقوم 

: یلاجر . 5

ریغ هماع و  هعیـش و  زا  ریدـغ  ثیدـح  نیلقان  نایوار و  يروآ  عمج  نیعبات و  هباحـص و  زا  ریدـغ  ثیدـح  قرط  دانـسا و  يروآ  عمج 
و هماع ،
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.اهنآ هرابرد  یلاجر  يدنس و  ياه  ثحب 

: ریدغ ثیدح  تلالد  . 6

.یلوم هملک  يانعم  صوصخ  هب  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  تماما و  رب  ریدغ  ثیدح  تلالد  رد  ثحب 

: یسانش نتم  . 7

يارب ندروآ  دهاش  ریدغ ، هب  طوبرم  بتک  زین  ریدغ و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هبطخ  ریـسفت  حرـش ، همجرت ، شیاریو ، هلباقم ،
تنک نم   » هلمج فلتخم  تارابع  يروآ  عمج  هبطخ ، ياه  هخـسن  عبانم و  كرادـم و  یـسررب  تایاور ، تاـیآ و  زا  هبطخ  ياـهزارف 

 …«، هالوم

: ریدغ هب  جاجتحا  . 8

خیرات لوط  رد  دارفا  رگید  هعیـش و  ياـملع  مالـسلا و  هیلع  همئا  باحـصا  نیعباـت ، هباحـص و  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  تاـجاجتحا 
.ریدغ هرابرد 

: نافلاخم باوج  تاهبش و  در  . 9

دراوم ریاس  و  یلوم »  » هملک دافم  نآ و  يانعم  ریدـغ و  هلئـسم  رد  هماع  ياملع  عیـشت و  نانمـشد  هک  یتالاکـشا  تالاؤس و  هب  خـساپ 
.دنا هدومن  ءاقلا 

.دوش هداد  ریدغ  دروم  رد  ناناوج  یلامتحا  ای  هدش و  حرطم  تالاؤس  باوج  اهنآ  رد  هک  دوش  نیودت  ییاه  هعومجم  دراد  اج 

: تایبدا رعش و  . 10

.تسا هدش  هدورس  ریدغ  هرابرد  رگید  بهاذم  ای  هعیش و  يارعـش  هچ  و  ودرا ، ای  یـسراف  ای  برع  نارعاش  زا  هچ  يرایـسب ، ياهرعش 
راعـشا نیا  يروآ  عمج  يارب  یلقتـسم  ياهباتک  هدوب و  هجوت  دروم  رایـسب  دـنوش  یم  هدـیمان  هیریدـغ »  » حالطـصا هب  هک  راعـشا  نیا 

.تسا هدش  فیلأت 

ریدـغ عیاقو  دراد و  هارمه  هب  يداقتعا  يانعم  ایند  کی  ییاه  نت  هب  هک  تسا  ییاوتحم  رپ  ابیز و  ياه  ماـن  باـختنا  یبدا  رگید  هولج 
.دیامن یم  کیدزن  ریدغ  تقیقح  هب  ار  هدنونش  حور  دنک و  یم  یعادت  ار 

: يدابع . 11

.ریدغ زور  تارایز  ریدغ ، زور  ياهاعد  ریدغ ، زور  تیمها 

: ریدغ یسانشباتک  . 12
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، ریدـغ بتک  دروم  رد  فلتخم  ياهرامآ  اـهنابز ، تسرهف  نیفلؤم ، تسرهف  ریدـغ ، ياـهباتک  یعوضوم  تسرهف  بتک ، يروآ  عمج 
باتک دنچ  ای  کی  یفرعم 
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.ریدغ هرابرد  دنمشزرا 

: ناگرزب راثآ  زا  سابتقا  . 13

.هتشذگ ياملع  تافیلأت  عجرم و  ياهباتک  زا  تشادرب 

: ناوجون كدوک و  باتک  . 14

هقباسم ياه  هعومجم  هنایماع و  یسیون  ناتـساد  ای  خساپ و  شـسرپ و  یملع و  ای  هدننک و  مرگرـس  یحیرفت و  ياه  هعومجم  نیودت 
.ناناوجون ناکدوک و  يارب  نآ  ریاظن  همانشسرپ و  يا و 

: همجرت . 15

هب هک  ییاه  باتک  دنرایـسب  .تسا  ریدغ  غیلبت  رد  یگنهرف  هعـسوت  يارب  عیرـس  یهار  رگید  ياهنابز  هب  دنمـشزرا  ياهباتک  نادرگرب 
ییاپورا و ياهنابز  هب  ریدغ  ياهباتک  همجرت  نینچمه  .تسا  هدنام  هتخانـشان  ناشردـق  نآ  یفیلأت  نابز  هب  نیبلاط  ندوبن  انـشآ  رطاخ 

.دراد رارق  نیزاغآ  لحارم  رد  هک  تسا  ییاه  راک  زا  یقرش  ییاقیرفآ و  ياهنابز  هب  زین  یسیلگنا و  همه  سأر  رد 

.دوش یم  هدنادرگرب  رگید  ياه  نابز  هب  یسیونزاب  تروص  هب  یمیدق  نوتم  یهاگ 

یـصاخ طاشن  زا  بهذـم  یگناگی  هب  هجوت  اب  رگیدـکی  راثآ  هب  نانابز  ودرا  ناـنابز و  برع  ناـنابز و  یـسراف  قاـیتشا  هک  تسادـیپ 
اه ناـبز  نآ  هب  هک  تسا  یناـسک  يارب  اـی  و  دـنراد ، یغیلبت  هبنج  ارثـکا  تسا  ناـبز  هس  نیا  ریغ  هک  ییاـه  همجرت  .تسا  رادروـخرب 

.دنتسه سونأم 

نایاپ رد  هک  دـنا  هدرک  هیهت  نایانیبان  صوصخم  لیرب »  » طخ هب  ریدـغ  هرابرد  ییاه  باتک  نایانیبان ، یـشزومآ  ياه  عمتجم  نینچمه 
.دش دهاوخ  یفرعم  شخب  نیا 

: یسیون هصالخ  . 16

عجرم و ياـهباتک  ناـگرزب و  راـثآ  ندوـمن  هصـالخ  .تسا  ریدـغ  لـصفم  ياـهباتک  يارب  اـیوگ  تسرهف  یعوـن  عـقاو  رد  شور  نیا 
: دوش یم  هدید  تروص  دنچ  هب  هک  میدق  تافیلأت 

یم تسد  هب  نتم  دنچ  زا  تشادرب  اب  هک  یقیفلت  يزادرپ  ناتـساد  یخیرات ، ياه  هعطق  ثیداحا و  صیخلت  گرزب ، ياهباتک  صیخلت 
.نآ ياوتحم  تیمها  رطاخ  هب  نآ  هناگادج  رشن  نیفلؤم و  بتک  زا  هعطق  کی  باختنا  اه ، ثیدح  لهچ  نیودت  دیآ ،

: اه ینارنخس  میظنت  . 17

هب هک  يدنمشزرا  ياه  ینارنخس  تانایب و 
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.ددرگ یم  رشتنم  هدمآ و  رد  بوتکم  تروص 

: دئاصق تالاقم و  يروآ  عمج  . 18

.هلجم زا  يا  هرامش  ای  باتک و  تروص  هب  هچ  ریدغ  هرابرد  يا  هعومجم  ناونع  هب  اهنآ  رشن  هتشون و  هلاقم و  نیدنچ  میظنت 

: اه هماندای  . 19

: دنوش یم  هدید  تروص  دنچ  هب  هک 

تسا رعش  خیرات و  ثیدح و  زا  يا  هعومجم  ارثکا  هک  دوش  یم  رـشتنم  لاس  نامه  دوبدای  ناونع  هب  ریدغ  دیع  رد  هلاس  همه  هچنآ  . 1
.تسا هدش  هئارا  هلجم  کی  صوصخم  هرامش  تروص  هب  یهاگ  و 

نیودـت ياهباتک  زین  هرگنک و  رد  هدـش  هئارا  تالاقم  لماش  دـبای و  یم  راشتنا  ریدـغ  هب  طوبرم  ياه  هرگنک  رد  هک  ییاـه  باـتک  . 2
.تسا هرگنک  تبسانم  هب  هدش 

.تسا هدمآ  رد  باتک  تروص  هب  نآ  دنمشزرا  ياوتحم  رطاخ  هب  هدش و  داریا  ریدغ  تبسانم  هب  هک  ییاه  ینارنخس  . 3

ریدغ هبطخ  ياه  همجرت  هب  یهاگن 

روط هب  یکرت ، ودرا و  یسراف و  یبرع و  رعش  تروص  هب  زین  و  یسیلگنا ، یکرت و  ودرا و  یسراف و  همجرت  تروص  هب  ریدغ » هبطخ  »
: مییامن یم  هراشا  هبطخ  مظن  رثن و  زا  يدراوم  هب  ًالیذ  .تسا  هدیسر  پاچ  هب  اهنآ  زا  يرایسب  هدش و  هدنادرگرب  ررکم 

باتک رد  يزار  نیـسح  نب  دـمحم  خیـش  گرزب  ملاع  طسوت  يرجه  مشـش  نرق  رد  راـب  نیلوا  یـسراف  ناـبز  هب  ریدـغ  هبطخ  همجرت 
.تسا هدیسر  پاچ  هب  روبزم  باتک  رد  انیع  هتفرگ و  ماجنا  مارکلا » ههزن  »

: دوش یم  هراشا  یپاچ  ناونع  راهچ  هب  هبطخ  یسراف  ياه  همجرت  زا 

نتم اب  یهاگ  همجرت  نیا  .یناهفصا  هدازدامع  نیسح  داتـسا  موحرم  فیلأت  مخ ، ریدغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هبطخ  . 1
لصفم یباتک  تروص  هب  نینچمه  .تسا  هدیـسر  پاچ  هب  هناگادج  یـسراف  همجرت  تروص  هب  یهاگ  و  یـسراف ، سیونریز  یبرع و 

« ناربمایپ گرزب  زا  گرزب  یمایپ   » ناونع تحت 
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.تسا هدش  رشتنم 

.يراق حلاص  دمحم  نب  رفعج  دمحم  الم  فیلأت  هیریدغ ، . 2

.ینارهت دیعس  نسح  خیش  همالع  فیلأت  تماما ، تلاسر و  ینتسسگان  دنویپ  ریدغ  . 3

باتک رد  و  هدـش ، همجرت  شخب  هدزای  رد  باتک  هن  رب  هدـش  هلباقم  نتم  يور  زا  هک  يراصنا ، رقاب  دـمحم  فیلأـت  ریدـغ ، هباـطخ  . 4
.تسا هدش  تبث  نآ  هلباقم  لیصفت  ریدغ » رارسا  »

: مینک یم  هراشا  یپاچ  ناونع  هس  هب  هبطخ  يودرا  ياه  همجرت  زا 

.تسا هدش  پاچ  یچارک  رد  هک  یفجن ، نسحلا  نبا  دیس  همالع  فیلأت  ریدغ ، هبطخ  روا  مخ  ریدغ  . 1

.تسا هدش  پاچ  دنه  رد  هک  یسیاج ، نسحلا  طبس  دیس  همالع  فیلأت  ریدغلا ، ثیدح  . 2

.تسا هدش  پاچ  یلهد  رد  هک  ریدغلا ، ثیدح  حرش  یف  ریدغلا  هجح  . 3

.تسا هدش  ماجنا  ریدغ  هباطخ  باتک  يور  زا  یس » هبطخ  ریدغ   » ناونع اب  ریدغ  هبطخ  يرذآ  یکرت  همجرت 

: دوش یم  هراشا  ناونع  هس  هب  ریدغ  هبطخ  یسیلگنا  ياه  همجرت  زا 

.تسا هدش  ماجنا  ریدغ  هباطخ  باتک  يور  زا  هک  «، What Happend in Qadir 1 ؟« .

يدـنپلوار رد  هک  یـضیف ، نسحلا  ضیف  دیـس  «، PBUH The Last Two Khutbas Of The Last Prophet . » 2
.تسا هدش  پاچ  ناتسکاپ 

پاچ اینازنات  رد  هک  یجناهب ، نیسح  «، The Last Sermon Of Prophet Mohammad at Ghadire Khom  » 3
.تسا هدش 

باتک نینچمه  .تسا  هدـیدرگ  نیودـت  یعماج  تروص  هب  دـلج  هدزاـی  یط  ریدـغلا »  » فیرـش باـتک  رد  ریدـغ  ثیدـح  یبرع  مظن 
يارعـش زا  يا  هدع  طسوت  ریدغ  هباطخ  یـسراف  مظن  .تسا  هدش  پاچ  نیودت و  دلج  ود  رد  توریب  ریدغلا  هسـسؤم  ریدغلا » ءارعـش  »

زا یسراف  رعش  رد  ریدغ  دلج ،  10 زورما : ات  هتشذگ  زا  ریدغ  يارعش  دلج ،  2 ریدغ : دورس  ياهباتک  رد  هتفرگ و  ماجنا  نابز  یـسراف 
یطوسبم تروص  هب  يزیربت  رایرهش  ات  يزورم  یئاسک 
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.تسا هدش  يروآ  عمج 

: دوش یم  رکذ  یپاچ  ناونع  راهچ  ًالیذ 

.هدازدامع موحرم  يراکمه  اب  یناهفصا ، ریغص  رثا  ریدغلا ، هبطخ  . 1

.تسا هدش  پاچ  دنه  رد  لاس 1313 ق  رد  هک  عیفر ، ازریم  رثا  هیریدغ ، هبطخ  . 2

.یمق یتوربج  سابع  ازریم  رثا  مخ ، ریدغ  هبطخ  موظنم )  ) همجرت . 3

.ش  1348 زارفارس ، یضترم  مخ ، ریدغ  . 4

هنیئآ رد  ریدـغ   » و یمالـسالا » ثارتلا  یف  ریدـغلا   » باتک ود  هب  رتشیب  عالطا  يارب  .دـش  رکذ  هنومن  ناونع  هب  باـتک  ناونع  دـنچ  نیا 
.دوش عوجر  باتک »

ریدغ هنیمز  رد  نیتال  ياهباتک  هب  یهاگن 

زا دراد  اج  تسا ، هعیش  نیفلاخم  نانمشد و  ربارب  رد  هک  یمکحتسم  ناهرب  و  هعیش ، يداقتعا  دعب  رد  ریدغ  هلئسم  تیمها  هب  هجوت  اب 
.دشاب ریدغ  اب  هطبار  رد  یتافیلأت  دوش ، یم  فیلأت  همجرت و  فلتخم  ياهنابز  هب  هک  ییاه  باتک  نیلوا  هلمج 

ریغ رد  .دنتـسه  نابز  هس  نیا  رد  نآ  هب  طوبرم  تافیلأت  رثکا  ریدغ ، هلئـسم  اب  ودرا  یـسراف و  یبرع ، ياهنابز  ینالوط  هقباس  لیلد  هب 
.تسا هار  زاغآ  رد  زونه  رشن ، فیلأت و  هک  مییوگب  دیاب  اهنابز  نیا 

هرابرد يا  همدقم  هک  تسا  ریدغ  هبطخ  همجرت  دروم  راهچ  دادعت ، نیا  زا  .تسا  هدش  رشتنم  باتک  شـش  نونکات  یـسیلگنا  نابز  رد 
دنچ زا  یبلاطم  همجرت  مه  دروم  کی  .تسا  ینیما  همالع  ریدـغلا  لوا  دـلج  همجرت  دروم  کی  .تسا  اـهنآ  همیمـض  مه  ریدـغ  هعقاو 

.تسا ریدغ  هرابرد  فلؤم 

ناتـسکاپ و اینازنات ، ناتـسلگنا ، رد  یفلتخم ، ياهلاس  رد  نونکات  شیپ  لاـس  ینعی 25  یسمش  لاس 1353  زا  یـسیلگنا  ياهباتک  نیا 
.تسا هدش  رشتنم  ناریا 

باتک .تسا  يرذآ  یکرت  يرگید  یلوبناتـسا و  یکرت  نابز  هب  یکی  هک  هدـش  رـشتنم  مق  رد  ریدـغ  هرابرد  باتک  ود  یکرت  نابز  هب 
همجرت مود  باتک  ریدغلا و  باتک  زا  یتشادرب  لوا 
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.تسا ریدغ  هعقاو  زا  يا  هصالخ  همیمض  هب  هبطخ 

هب یلاگنب  نابز  هب  يرگید  باتک  و  تسا ، هدش  رشتنم  ژورن  رد  ریدغ  هرابرد  یملع  ثحب  تروص  هب  يژورن  نابز  هب  مه  باتک  کی 
.تسا هدش  پاچ  شدالگنب  رد  هک  ریدغ  هرابرد  يا  هوزج  تروص 

: دنوش یم  یفرعم  رصتخم  یسانشباتک  اب  روبزم  ياهباتک  ًالیذ 

یسیلگنا

ریدغلا همجرت  . 1

.ینیما نیسحلا  دبع 

.یصولخ افص  رتکد  مجرتم :

لاس تسیب  زا  شیب  همجرت  نیا  .تسا  ندنل  هاگشناد  داتـسا  یـصولخ  رتکد  طسوت  ینیما  همالع  ریدغلا »  » لوا دلج  همجرت  باتک  نیا 
(5  ) .تسا هدش  رشتنم  پاچ و  ندنل  رد  شیپ 

مخ ریدغ  تا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تفارپ  وآ  نمرس  تسلد  . 2

.یجناهب نیسح 

.اینازنات امودود ، نیملسملا ، راد 

.ص  60 یعقر ،

: تسا یلصا  شخب  ود  لماش  یسیلگنا  هب  ریدغ  هبطخ  همجرت  باتک  نیا 

نینچ مخ » ریدـغ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ربمایپ  هبطخ  نیرخآ   » يانعم هب  باتک  یـسیلگنا  ناونع  .هبطخ  ناـیوار  هبطخ ، نتم 
: تسا

«at Ghadire Khum (Saw) The Last Sermon Of Prophet Muhammad  » 3

.یضیف نسحلا  ضیف  دیس 

.م لاس 1992  يدنپلوار ، سیرپ ، یمرآ 

.ص  85
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ربمایپ نیرخآ  هبطخ  ود  نیرخآ   » يانعم هب  باتک  یـسیلگنا  ناونع  ( 6  ) .تسا نآ  یبرع  نتم  اب  هارمه  ریدـغ  هبطخ  همجرت  باتک  نیا 
: تسا نینچ  هلآ » هیلع و  هللا  یلص 

«PBUH The Last Two Khutbas Of The Last Prophet»

ریدغ . 4

.یجیماک نیسح  يوضر ، دمحم  دیس  انیداشاس ، زیزعلا  دبع  ردص ، رقاب  دمحم  دیس 

.نیققحم زا  یهورگ  همجرت :

.م  1996 لاس 1416 ق ، مق ، نایراصنا ، تاراشتنا 

.ص  103 یعقر ،

مخ ریدغ  . 5

یفجن نیسح 

.ش لاس 1353  نارهت ، ناملسم ، ناردارب  هورگ 

.ص  45 یبیج ،

: تسا نینچ  باتک  یسیلگنا  مان  . 6

«Khom e Ghadeer»

يراصنا رقاب  دمحم 

نیهاش ردب  مجرتم :

یسیلگنا ناونع  .تسا  هدش  همجرت  ریدغلا » یف  اعم   » نآ یبرع  يور  زا  هک  تسا  ریدغ » هباطخ   » باتک همجرت  باتک  نیا 
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: تسا نینچ  داد » خر  يا  هعقاو  هچ  ریدغ  رد   » يانعم هب  باتک 

«What Happend in Ghadeer»

يرذآ یکرت 

یس هبطخ  ریدغ  . 7

يراصنا رقاب  دمحم 

هداز یمم  دابع  مجرتم :

.م  2000 لاس 1420 ق ، مق ، هبعک ، دولوم  رشن 

.ص  112 یعقر ،

.تسا لیرک  طخ  اب  يرذآ و  یکرت  نابز  هب  ریدغ » هباطخ   » باتک همجرت 

یلوبناتسا یکرت 

ریدگلا یلتزوا  موه ، يریدگ  . 8

یناسارخ جورم  رغصا  یلع 

لویکآ يرحب  ینیسح  یلع  دیس  مجرتم :

.م  1998 لاس 1378 ش ، مق ، مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  یناهج  عمجم  نارهت ، يدهلا ، یللملا  نیب  تاراشتنا 

نینچ ریدغلا » هیاس  رد  مخ  ریدغ   » يانعم هب  باتک  نیتال  ناونع  .تسا  ریدغلا » باحر  یف   » باتک همجرت  باتک  نیا  442 ص  یعقر ،
: تسا

«Gadir i Hum Ozetle el Gadir»

يژورن

ریدغ . 9

يولورتا يوضر  نیسح  داشمش  دیس  رظن : ریز 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1141 

http://www.ghaemiyeh.com


.م لاس 1990  ژورن ، پاچ 

(7  ) .تسا هتفرگ  رارق  لالدتسا  دروم  هدش و  جارختسا  هماع  بتک  زا  ریدغ  نوماریپ  یبلاطم  باتک  نیا  رد 

یلاگنب

اجراپتت رشابید  ریدغ  . 10

ساکع یلع 

.ق  1416 شدالگنب ،

.ص  23 یعقر ،

.تسا هماع  بتک  زا  باتک  نیا  كرادم  .تسا  ینعم  نیمه  هب  یلاگنب  نابز  هب  نآ  مان  تسا و  ریدغ  زور  تیمها  دروم  رد  باتک  نیا 

ریدغ هنیمز  رد  لیرب  ياهباتک 

زا باتک  ود  هناتخبشوخ  هک  هدش ، همجرت  لیرب »  » ینزوس طخ  هب  نایانیبان  يارب  یبهذم  بتک  زا  يرامش  تشگنا  دودحم و  ياهباتک 
یـشخبناوت ياه  عمتجم  طسوت  هک  مادـقا  نیا  .تسا  هدـش  یفرعم  ناریا » لیرب  ياهباتک  ناگتـسرهف   » رد تسا و  ریدـغ  هراـبرد  اـهنآ 

هحفـص تسا و  ریدـقت  روخ  رد  ریدـغ  مایپ  غالبا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـیکا  روتـسد  هاگدـید  زا  هتفرگ ، تروص  ناـیانیبان 
.دیآ یم  رامش  هب  ریدغ  هلاس  دص  راهچ  رازه و  خیرات  رد  يدیدج 

: میزادرپ یم  اهباتک  نیا  یفرعم  هب  ًالیذ 

مخ ریدغ  . 1

یناهفصا ربهر  هللا  بیبح 

84 ص یبیج ، باتک : لصا 

یشخبناوت عمتجم  يرادهگن : لحم 
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ناهفصا ریت ، نایانیبان 7 

ص 160 ناریا : لیرب  ياهباتک  ناگتسرهف  یفرعم :

ریدغ ناتساد  . 2

دهشم ناریبد  زا  یعمج 

80 ص یبیج ، باتک : لصا 

یکدور نایانیبان  یتسیزهب  تامدخ  عمتجم  يرادهگن : لحم 

ص 99 ناریا : لیرب  ياهباتک  ناگتسرهف  یفرعم :

اهتشون یپ 

.ح 15 راونالا ج 37 ص 121  راحب  ( 1

ج 51/3 ص 44 مولعلا ، ملاوع 

232 ج 2 ص 34 ، 159 ج 1 ص 66 ، ریدغلا ، ( 2

همدقم میلس ، باتک 

ج 5 ص 101 هعیرذلا ، ( 3

ج 37 ص 235 راونالا ، راحب  ( 4

ج 2 ص 486 قحلا ، قاقحا 

ص 122 ریدغ ، ناتساد  ( 5

ج 5 ش 2 ص 181 نئوژ 1988 ) لیروآ   ) نیلقثلا هلجم  ( 6

( یطخ  ) يوقن راوهش  دیس  دنهلا ، یف  هعیشلا  فیناصت  ( 7

يراصنا رقاب  دمحم  ریدغ ص 137  اب  نرق  هدراهچ 

ریدغ رعش 
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ریدغ تایبدا  رعش و 

اب رعش  .تسا  نآ  همیمض  یمئاد  دنس  ناونع  هب  يرعش  هعطق  عوقو  تاظحل  نامه  زا  هک  تسا  ریدغ  هعقاو  اهنت  مالسا ، عیاقو  نایم  رد 
رد نآ  یبدا  تیمها  هب  هجوت  اب  هدش و  ظفح  هنیـس  هب  هنیـس  هک  تسا  ریدغ  هدنورپ  رد  يراگدنام  كردـم  دراد  هک  يا  هیفاق  نزو و 

ناسح و رعش  قیرط  زا  دنا  هتفرگ  هلـصاف  دوخ  فراعم  زا  هفیقـس  ءوس  تاغیلبت  رثا  رد  هک  يدعب  ياهلـسن  .تسا  هدیدرگ  تبث  اهباتک 
.دنا هتفای  زاب  ار  نآ  ریدغ  هرابرد  وا  لاثما 

رد هدش  هدورـس  فلتخم  ياهنرق  يارعـش  طسوت  هک  ریدغ  رعـش  یخیرات ، یثیدح و  كرادـم  دانـسا و  رانک  رد  زین ، خـیرات  لوط  رد 
.تسا هتشاد  ییازسب  رثا  ارجام  نیا  ظفح 

نکمم رگید  ياهشور  اب  هک  دنک  رضاح  یلفاحم  اهباتک و  رد  ار  ریدغ  هتـسناوت  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  رعـش  رد  هک  يرگید  هتکن 
هب دـنا ، هدوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تیالو  فلاخم  يدراوم  رد  یتح  هک  یبدا  بتک  زا  يرایـسب  .تسین  ناـسآ  لـقاال  اـی  تسین و 

ندینـش هعلاطم و  يارب  هک  مدرم  زا  يرایـسب  نینچمه  .دـنا  هدرک  لقن  ار  ریدـغ  رعـش  اناوت  يرعاش  زا  یبدا  بلاج  هعطق  کـی  ناونع 
، دنرادن یفاک  هلصوح  تقو و  یملع  نوتم 
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.دنبای یم  رد  ار  ریدغ  فراعم  رعش  هعطق  کی  رد  یهاگ 

یکرت ودرا ، یسراف ، یبرع ، رعش  رد  ریدغ 

ار مدق  نیلوا  .تسا  هدش  هدیشک  مظن  هب  نآ  ریغ  یکرت و  ودرا ، یسراف ، یبرع ، راعـشا  بلاق  رد  ریدغ  هلئـسم  نرق ، هدراهچ  لوط  رد 
ترضح نآ  هباطخ  زا  سپ  یتاظحل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یمـسر  هزاجا  اب  هک  تشادرب  تباث  نب  ناسح  برع  تسدربز  رعاش 

.دناوخ مدرم  روضح  رد  دوب  هدورس  نآ  هعقاو  هرابرد  ریدغ  رد  هک  ار  يراعشا 

زا يا  هدع  زین  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  زا  نت  دنچ  دنا و  هدورـس  يرعـش  ریدغ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دوخ 
، يدسا تیمک  يریمح ، دیس  هدابع ، نب  دعـس  نب  سیق  نانآ  هلمج  زا  هک  دنراد  ریدغ  هرابرد  يراعـشا  مالـسلا  مهیلع  همئا  باحـصا 

.تسا مامت  وبا  یعازخ و  لبعد 

، یضر فیرش  نانآ  هلمج  زا  هک  دنا  هدورس  ریدغ  هرابرد  ییاسر  راعـشا  دنا  هتـشاد  يرعـش  هحیرق  هک  زین  گرزب  ياملع  زا  يا  هدع 
هیآ یندم و  ناخ  یلع  دیس  یلماع ، رح  خیش  یکرک ، خیش  ییاهب ، خیش  یمعفک ، خیش  یـسرب ، ظفاح  يدنوار ، بطق  یـضترم ، دیس 

.تسا یناپمک  هللا 

، ریغـص یـشان  مجاـشک ، يدرک ، يونـشب  ینادـمح ، سارف  وبا  یخونت ، یناـمح ، ینارـصن ، قماو  یمور ، نبا  نوچ  یتسدربز  يارعش 
زا یحیـسم  همالـس  سلوب  یلح ، رغاد  نبا  يدوع ، نبا  سدـنرع ، نبا  یـساسقا ، يرعم ، ءـالعلا  وبا  یملید ، راـیهم  داـبع ، نب  بحاـص 

.دنا هدورس  رعش  ریدغ  هرابرد  برع  يارعش 

رشن ظفح و  ریدغ و  ياوتحم  مظن  رد  ییازسب  مهـس  زین  نابز  كرت  نابز و  ودرا  يوگ و  یـسراپ  نارعاش  برع ، يارعـش  زا  هتـشذگ 
.دنا هتشاد  رعش  بلاغ  رد  نآ 

رعش بلاق  رد  رصتخم  ای  لصفم  تروص  هب  ار  ریدغ  ناتساد  ارعش  زا  يا  هدع  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 
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هدیشک رعش  هب  تسا  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم   » هک ار  نآ  ساسح  عطقم  طقف  رگید  یخرب  .تسا  ناسح  نانآ  لوا  هک  دنا  هدروآ 
ییافوکش دنا  هتسناوت  هک  اجنآ  ات  دنا و  هدرک  نایب  ار  نآ  يداقتعا  ینابم  ریدغ ، یبدا  يزیر  بلاق  اب  زین  یهورگ  .دنا  هداد  شرورپ  و 

دوجو رـسارس  رد  تیالو  ياکنخ  توالح و  اهنآ  ندـناوخ  اب  ات  دـنا  هتخاس  رگ  هولج  هعیـش  کـی  يونعم  یگدـنز  رد  ار  نآ  یحور 
.دوش رادومن  ناسنا 

ریدغ رعش  بتک  نیودت 

میظنت ياه  هعومجم  تروص  هب  ار  ریدغ  یبدا  دانسا  نیا  دنا و  هدرک  ریدغ  هب  طوبرم  راعـشا  نیودت  يروآ و  عمج  هب  مادقا  ینیفلؤم 
: دوش یم  هدرب  مان  اهنآ  زا  ییاه  هنومن  هک  تسا  ریدغ  راعشا  هرابرد  القتسم  اهباتک  نیا  زا  یخرب  .دنا  هدومن  هئارا  هتفای 

یبرع

.ینیما همالع  بدألا ، هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا  . 1

.توریب ریدغلا ، هسسؤم  ریدغلا ، ءارعش  . 2

.یناهبهب نسح  نب  نیسح  یبعشلا ، بدألا  یف  ریدغلا  . 3

.ریدغلا زا  هدیزگرب  ینیما ، همالع  تایریدغ ، . 4

.ناسرخ بلاط  دیس  هفداه ، تایریدغ  . 5

یسراف

.يدورامرگ يوسوم  یفطصم  دیس  یسراف ، رعش  رد  ریدغ  . 6

.دلج  2 يروکشا ، دمحا  دیس  همالع  ریدغ ، دورس  . 7

.دلج  10 ینیما ، يداه  دمحم  همالع  زورما ، ات  هتشذگ  زا  ریدغ  يارعش  . 8

.يدوردرس یتحص  دمحم  يزیربت ، رایرهش  ات  يزورم  یئاسک  زا  یسراف  رعش  رد  ریدغ  . 9

.یسابع زیورپ  ریدغ ، هسامح  نارادساپ  . 10

.ناسارخ داشرا  هرادا  دیشروخ ، اب  تعیب  . 11

.يدنجریب يدمحا  دمحا  ریدغ ، لحاس  رد  . 12

.دنورادهب يدهم  دمحم  ریدغ ، گنابلگ  . 13
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.يدومحم تباث  ریدغ ، رد  ایرد  . 14

.يوضر یلع  دیس  مخ ، بآ  رهم  . 15

.مق يارعش  ریدغ ، زا  هعرج  کی  . 16

ودرا

.دنه يارعش  ریدغ ، يابهص  . 17

.يروپ دیز  دجاس  اضر  دمحم  دیس  ریدغ ، هنارت  . 18

رضاح رصع  رد  ریدغ  رعش 

دراوم رد  نآ  ساکعنا  تسا و  هتفرگ  دوخ  هب  یـصاخ  یغیلبت  شزرا  هتفر و  رتارف  یبدا  ياـه  هبنج  زا  ریدـغ  رعـش  راـثآ  اـم  ناـمز  رد 
هیهت یحادـم و  تروص  هب  اهنـشج  رد  يرتویپماک ، ینویزیولت و  ییویدار و  ياه  همانرب  اه ، همانزور  تالجم ، اهباتک ، نوچ  يرایـسب 

.تسا هداد  ریدغ  رعش  هب  يا  هزات  ياه  هولج  تنرتنیا  قیرط  زا  اهنآ  شخپ  یتح  يرتویپماک و  يریوصت و  یتوص و  ياهراون 

يراصنا رقاب  دمحم  ریدغ ص 165  اب  نرق  هدراهچ 

یسراف بدا  رعش و  رد  ریدغ 

یناپمک هللا  هیآ 

ریدغ مخ  یقاس 

ریدغ مخ  یلو ز  ایقاس ، هدب  هداب 

/ ریما دای  هب  یلو  ابرطم ، نزب  گنچ 

دش رون  هقطنم  ریدغ ، مخ  يداو 

/ دش روط  یلجت  ریپ ، لقع  فک  زاب 

میدق زا  یثیدح  ریدغ ، یناپمک : هللا  هیآ 

/ مما هضیرف  دش  ریدغ  رد  هک  شتیالو 

مدق رتفد  تبث  دوب  میدق  زا  یثیدح 
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/ مقر مما  دیس  بلق  حول  هب  ملق  دز  هک 

معن ممتم  دمآ و  تعیرش  لمکم 

/. نم رایتخا  بحاص  تسد  هب  نید  رایتخا  دش 

یناسارخ هللا  بیبح  ازریم  هللا  هیآ 

تسا ریدغ  مخ و  تبون 

؟ تسا زور  هچ  وگم  وگب ، زورما 

/ مارکا هب  نخس  نیا  تمیوگ  ات 

زورما يارب  زا  دش  دوجوم 

/ ماجنا هب  ات  دوجو  زاغآ 

نآرق صن  يور  زورما ز 

/ مالسا نید  لامک ، تفرگب 

قح ترضح  رما  هب  زورما 

/ مامتا قلخ  هب  قح  تمعن  دش 

تشادرب هدرپ  دوجو  زورما 

/ تشاد رگ  هولج  شیوخ  هراسخر 

تسا ریگ  راد و  زور  هک  زورما 

/ تسا ریذپلد  هلایپ  هک  هد  یم 

مراک تشذگ  وبس  ماج و  زا 

/ تسا ریدغ  تبون  مخ و  تقو 

قح ترضح  رما  هب  زورما 
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/ تسا ریما  یلع  ناهج  قلخ  رب 

راهظا ددرگ  قلخ  هب  زورما 

/ تسا ریمض  رد  هک  ناهن  رس  نآ 

دنتسه دوب و  هچ  ره  همه  ملاع 

/. دنتسم هلایپ  کی  هب  زورما 

یناسارخ یثدحم  یفطصم 

ریدغ رد  نامسآ  راظتنا 

هکرب کی  رانک  رد  بهتلم 

/ تسا رظتنم  ریپ  خیرات  حور 

تسد رد  دهن  ات  دیشروخ  تسد 

/ تسا رظتنم  ریدغ  رد  نامسآ 

رهظ نآ  ینامسآ  رس  رب 

/ دش لزان  هوکش  ياه  هیآ 

هوکش ياه  هیآ  دنداد  هدژم 

/. دش لماک  مامت و  دمحا  نید 

يرالاس یلع  دمحم 

منیبج رب  دوب  کح  ریدغ  مان 

ریدغ ماش  رد  هام  ربمیپ ، شود  زا  دز  رس 

/ ریدغ ماغیپ  داد  ار  وا  لیئاربج  هک  ات 

شیوخ نامرف  اب  هک  قح  تاذ  ار ز  وا  داد  هدژم 
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/ ریدغ مایا  رد  درآ  رب  راب و  یتسه  لخن 

یضترم يالو  اب  لمکم  نک  ار  دوخ  نید 

/ ریدغ مالعا  نامرف و  زا  دیاب  یک  ات  فوخ 

ادج دوخ  زا  یضترم ، يالو  تسم  دوش  یم 

/ دش ریدغ  ماج  هداب  زا  يا  هعرج  دش  ون  هک  ره 

نیمز رد  نامسآ و  رد  يا  هماگنه  اپب 

/ ریدغ ماگنه  تبث ، ار  یلع  دش  تیالو  ات 

زاجح نازوس  يارحص  نآ  رد  دش  یقوش  روش و 

/ ریدغ ماب  رب  تسشنب  دمآ و  لابقا  غرم 

تسشن نم  زور  داز  زا  ملد  رد  الوم  قشع 

/. ریدغ مان  دوخ  گرم  ات  دوب  کح  منیبج  رب 

يدورامرگ يوسوم  هرهاط 

تایح بآ  ریدغ  بآ 

ریدغ تیالو ، لها  فرش  يا 

/ ریدغ تیاده ، راشرس  هکرب 

دنرتهب یک  وت  رثوک ز  مزمز و 

/ دنرخ یم  وت  شیوخ ز  يوربآ 

بآ زیچ  همه  هدنز  دنک  هک  نیا 

/ بارس ره  زا  هن  تسا  ریدغ  بآز 

تسا هدوب  اج  هب  هکرب  نیا  لزا  زا 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1150 

http://www.ghaemiyeh.com


/. تسا هدوب  ادخ  فطل  هنیآ 

یهاشنامرک لدشوخ 

رثوک یقاس  يالو  مخ 

تفرگرب مخ  رس  زا  تشخ  یبن  مخ  ریدغ  رد 

/ تفرگ رثوک  یقاس  يال  مخ و  زا  تشخ 

یلب مخ  ریدغ  رد  تفالخ  رمخ  مخ  زا 

/. تفرگ رغاس  یفطصم  تسد  رثوک ز  یقاس 

يدورامرگ يوسوم  یفطصم  دیس 

راهب هشیمه  لگ  ریدغ ،

تسا هدمآ  ریدغ  مراهب  هشیمه  لگ 

/ تسا یقاب  ناهج  مخ  رد  ام  هنهک  بارش 

کنآ مکنید » تلمکا   » هک تفگ  يادخ 

/ تسا یقاب  نامز  گر  رد  یبن  مرگ  ياون 

نازخ راهب و  رد  خرس  لگ  نوخب  مسق 

/ تسا یقاب  نادواج  لآ ، یلع و  تیالو 

قشع هیآ  هک  ایب  مراهب  هشیمه  لگ 

/. تسا یقاب  نامدرم  نهذ  رد  وت  كاپ  مان  هب 

ریدغ شود  رب  شرع 

لوا لقع  ریدغ ، زور  رد 

/ لسرم یبن  قح ، رهظم  نآ 
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شود رب  دیشک  ار  وت  شرع  نوچ 

/ شوماخ لعل  دوشگ  هاگنآ 

رظنم هتسجخ  نیا  هک  دومرف 

/ ربهر تسا  نم  زا  سپ  قلخ  رب 

تسد دز  هک  نآ  ره  وا  نماد  رب 

/. تسویپ باتفآ  هب  هرذ  نوچ 

نیئال یهاپس  اضریلع 

!! ریدغ رد  اهنت 

ریدغ رد  اغوغ  دوب ، اغوغ  دوب ، اغوغ  تشد 

/ ریدغ رد  ایرد  لثم  مدرم  لیس  دز  یم  جوم 

گنز گنهآ  اب  زور  نآ  ناوراک  هوکش  رد 

/ ریدغ رد  ادرف  دروخ  یم  مقر  يراب  نامگ  یب 

دینکفا نییاپ  هب  رس  لطاب  ناشومارف  يا 

/ ریدغ رد  الاب  درب  ار  قح  تسد  ربمغیپ  نوچ 

تشذگ یم  لزنم  هب  لزنم  ناوراک  اما  فیح 

!!/. ریدغ رد  اهنت  دنام  یم  قح  تفر و  یم  ناوراک 

يرذوبا راعش  رصان 

ریدغ يارحص  یناغارچ 

تسا هدمآ  ریفس  رای  زا  هک  زیخرب  تفگ 

/ تسا هدمآ  ریدغ  يارحص  یناغارچ  هب 
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زورما تسا  ریدغ  ناج  رد  هثداح  کی  جوم 

/ زورما تسا  ریدغ  نابات  هرهچ  یلع  و 

ینکش نامیپ  نهآ  يا و  هشیش  تعیب 

!/ ینکش نامیپ  نتسبآ  تعیب  زا  داد 

دنام اهنت  یلع  روش  رپ  تعیب  نآ  زا  سپ 

/ دنام اج  ارحص  لد  رد  یبن  يایاصو  و 

زونه تسا  ریدغ  ناج  رد  هثداح  نآ  جوم 

/. زونه تسا  ریدغ  نابات  هرهچ  یلع  و 

ینامرک هداز  مظان 

ردق بش  ریدغ ، بش 

ریدغ دیع  بش  تسا  ردق  بش  ار  نافراع 

/ ریبعت كرابم  دیع  نیا  زا  تسا  ردق  هکلب 

ریدق دنوادخ  وچ  ناس  نیدب  ریدقت  هدرک 

/ ریما قلخ  همه  رب  ییوت  هک  يا  یلع ، يا 

ریدغ مخ  دوب  هصق  نیا  دهاش  نیرتهب 

/. ریدق دنوادخ  فطل  نینچ  ریدقت  درک 

يزاریش تصرف 

ریدغ مخ  زا  شون 

دشاب ریصع  مخ  هن  مخ  نیا 

/ دشاب ریدغ  مخ  مخ ، نیا 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1153 

http://www.ghaemiyeh.com


شون منک  یم  ریدغ  مخ  زا 

/. شوج مروآرب  مخ  نوچ  ات 

( قفش  ) هدازروفغ داوج  دمحم 

ریدغ زا  تس  هدیشوج  هعیش 

ریدغ رد  انیس  روط  رگید  راب  دش  رگ  هولج 

/ ریدغ رد  انیم  هب  یم  تیالو  مخ  زا  تخیر 

دش لیس  مک  مک  تسویپ  رگدکی  اب  اهدور 

/ ریدغ رد  ایرد  لثم  مدرم  لیس  دز  یم  جوم 

« مکل تلمکا  مویلا   » دوب لیربج  هیده 

/ ریدغ رد  یلوم  داب  كرابم  رد  دمآ  یحو 

« یتمعن مکیلع  تممتا   » ضیف دوجو  اب 

/ ریدغ رد  اغوغ  دوب  اغوغ  یحو  لوزن  زا 

تفگ دید  ار  یلع  سک  ره  یبن  تسد  رس  رب 

/ ریدغ رد  ابیز  دوب  ابیز  هام  باتفآ و 

تسشن ات  الوم » تنک  نم   » هژاولگ شبل  رب 

/ ریدغ رد  افوکش  دش  تیالو  كاپ  نبلگ 

تسانشآ یمان  خیرات  رد  دیشروخ » هکرب  »

/. ریدغ رد  اجنآ  خیرات  نآ  زا  تس  هدیشوج  هعیش 

تشادن رواب  یسک  نیریش  هظحل  نآ  رد  هچرگ 

/ ریدغ رد  یتح  درک  ایرد  راکنا  ناوت  یم 
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تسخن زور  زا  تسناد  یم  یحو  نابغاب 

/ ریدغ رد  اهلگ  دنخبل  رد  تس  یهاتوک  رمع 

دنام همشچ  نآ  زا  هرطق  کی  ترسح  رد  اه  هدید 

/؟ ریدغ رد  ایآ  دیکشخ  تفرعم  لالز  نیا 

غیرد يا  دوب  بت  بات و  رد  اه  هنیس  نورد  لد 

/. ریدغ رد  ارهز  تشاد  یلاح  هچ  دناد  یمن  سک 

دیوم اضر  دیس 

همطاف دنخبل  ردیح ، يدهعتیالو 

فرش جات  ادخ  ردیح ، يدهعتیالو  زا 

/ دنز یم  رهطا  يارهز  رس  رب  رگید  راب 

راختفا نویامه  نیز  تمصع  زان و  میرح  رد 

/ دنز یم  رهوش  يامیس  رب  دنخبل  همطاف 

دهد یم  رگید  ناج  ار  ناتسود  تراشب  نیا 

/. دنز یم  رجنخ  بلق  رب  ربخ ، نیا  ار  نانمشد 

دیؤم اضر  دیس 

تمحر باب  ریدغ ، رب  مالس 

ریدغ ناشخرد  زور  قفا  زا  دیبات  زاب 

/ ریدغ ناتسب  لگ ز  رطع  راشرس  اضف  دش 

ریدغ نابایب  رد  تمحر  يایرد  دز  جوم 

/ ریدغ ناماد  دش ز  يراج  رون  ياه  همشچ 
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ادخ راونا  هاگیلجت  مخ  ریدغ  دش 

/ يدهلا حابصم  رون  دش  رگ  هولج  اجنآ  رد  ات 

هاگن ناماس  نآ  يوس  رب  دوب  ار  شنیرفآ 

/ هلا نامرف  تسیچ  ات  رظتنم  هللا  يوس  ام 

هانپ نید  باتفآ  نآ  لسر  متخ  ناهگان 

تسد زارفرب 
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/ هام وچمه  ار  یلع  دریگ  یم 

ار هللا  یلو  نآ  مدرم  هب  دناسانش  ات 

/ ار هاداع  نم  داع  دناوخ ، هالاو  نم  لاو 

ماما اب  تعیب  زور  یتسه  هک  مخ  ریدغ  يا 

/ مالس تما  همه  زا  تماما  زور  يا  وت  رب 

مامت دش  تمعن  وت  تعیرش و ز  دش  مکحم  وت  زا 

/ مایپ ابیز  نآ  زور و  كرابم  نآ  دای  هب  ام 

مینک یم  ناغارچ  ار  لد  یضترم  يالو  زا 

/ مینک یم  نامیپ  دیدجت  رگد  راب  یلع  اب 

درک زاب  ربمیپ  مخ  ریدغ  زک  یخرس  طخ 

/ درک زاب  رخآ  هب  ات  لوا  ار ز  تمحر  باب 

درک زاب  رگید  هار  قح  يوس  ام  ناهج  رب 

/ درک زاب  رد  رشب  رب  اهوزرآ  تشهب  زا 

تسا هدش  ربمغیپ  عرش  لامک  مخ  ریدغ  زا 

/ تسا هدش  رغصا  نسحم و  نوخب  نامرف  نیا  رهم 

داب کیربت  ادخ  ریش  رب  زور ، یئادخ  نیا 

/ داب کیربت  ایلوا  ءایبنا و  مامت  رب 

داب کیربت  ار  وت  يداش  نیا  رصعلا  ماما  ای 

/ داب کیربت  امش  رب  تماما  نرق  هدراهچ 

یک هب  ات  ترادغاد  نارجه  غاد  زا  اه  هنیس 
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/. یک هب  ات  تراظتنا  رد  نایعیش  دیؤم »  » نوچ

يروباشین يریظن 

تسم وت  ریدغ  مخ  زا  ام  یتسه 

تسه یمامت  يا  قشع  يا  وت  ناج  هب  مسق 

/ تسم وت  ریدغ  مخ  زا  ام  یتسه  تسه  هک 

تسود نمشد و  دید  وت  ریدغ  هتسجخ  نآ  رد 

/ تسد رس  رب  باتفآ  دوب  باتفآ  هک 

تسا زمر  نیا  ریدغلا  موی  ربنم  زارف 

/ هدروآرب یلع  دمحم ، بیج  رس ز  هک 

تسانعم نیا  نایب  یمحل  کمحل  ثیدح 

/. هدروآ ربمیپ  كرابم  ناسل  رب  هک 

هنایبا يدادح  ییحی  رتکد 

تیالو ضیف  نمی  هب 

دیمد راظتنا  حبص  زا  رحس  هراتس 

/ دیکچ راهب  تمحر  سفن  زا  ریدغ 

شود رب  قفش  تیار  ردق ، تسد  تفرگ 

/ دیشون یگدنز  بآ  اضق  مکح  هب  نیمز 

یتسه قرشم  تداعس ز  نامسآ  رب 

/ دیشروخ دلوت  دیون  داد  هدیپس 

ربنم رب  تفر  هدیروش  لبلب  غاب ، هب 
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/ دینش رای  قشع  يوب  ابص  میسن  زا  وچ 

دورس دوب و  قشع  ناوخ  اون  هتفر ، شیوخ  ز 

/ دیحوت هبطخ  رارسا  مب ، ریز و  کناب  هب 

تخیگنا یشروش  غاب و  رد  هلغلغ  داتف 

/ دیدنخ وا  يور  هب  تفکش و  هچنغ  لیخ  هک 

نوحشم يدمحم  بالگ  رطع  اوه ز 

/ دیما تسب  لوسر  لآ  ترتع و  هب  نیمز 

تسشن ردص  هب  یلع  دش ، نیشن  هردس  لوسر ،

/ دیزگ هبعک  يادخ  شنید  لماکت  یپ 

تسد رد  یلع  ار  مالسا  مچرپ  تفرگ 

/ دیلاب دوخ  هب  نامز  نیمز و  هدیزگ  نیا  زا 

تسلا مخ  بارش  تیالو  ضیف  نمی  هب 

/. دیشوج مخ  ریدغ  زا  یلع  لآ  قشع  هب 

یخرهاش دومحم 

نامز گر  رد  ریدغ  ششوج 

ریدغ مخ  يا ز  یم  يدناشچ  رهد  ماک  هب 

/ تسا يراج  نامز  گر  رد  نآ  ششوج  روش و  هک 

فطل هصالخ  يا  وت  يالو  راس  همشچ  ز 

/. تسا يراج  نادواج  ضیف  نامز  رابیوج  هب 

( ناشفارز  ) يرفص یلع  دمحم 
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اهلد هگترایز  ریدغ  يارحص 

تیالو دیشروخ  وترپ  اب  هک  زور  نآ 

/ دمحم تسب  فرط  راهچ  زا  بش  هب  ار  هر 

اهلد هگترایز  تسا  ریدغ  يارحص 

/ دمحم تسد  زا  لد  داد  یلع  قوش  زا 

دننیشنب اشامت  هب  ار  قح  هولج  ات 

/. دمحم تسد  رس  هب  ار  یلع  تفرگب 

ییحی

مخ ریدغ  یم  زا  يرثوک 

رثوک تبل  يا  یبوط ، تدق  يا  یقاس 

/ روآ مخ  ریدغ  زا  زورما ، میم  يرثوک 

رثوک یم  ممخ  مخ  مخ ، ریدغ  زا  روآ 

/ ابهص هدب  ممخ  مخ  رغاس ، هدب  منم  نم 

مخ مخ  مخ ، ریدغ  زا  هد ، مریدغ  رد  هداب 

/ مگ وش  مخ  ریدغ  رد  رهش ، نادهاز  نوچمه 

بل رب  مروآ  فک  ات  هد ، ملصو  مخ  یم ز 

/. ایرد منک  ار  هلجد  هلجد ، منک  لد  مخ 

راهب یقت  دمحم 

یناحور بارش  الوت ، هداب 

نز الاب  هدرپ  زیخ و  یناحور ، راگن  يا 
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/ نز الا »  » و ال »  » سوک توهال ، قدارس  رد 

نز الوم  رس  مد ز  ینعم ، هنارت  رد 

/ نز الوت  هداب  مخ ، ریدغ  زا  هگناو 

/. یناحور بارش  نیز  نوریب ، يوش  دوخ  ات ز 

دمآ شوج  هب  يا  هداب  زورما ، ریدغ  مخ  رد 

/ دمآ شون  هداب  ناج  نشور ، وا  يافص  زک 

دمآ شورخ  رد  زاب  تمحر ، رشبم  نآ  و 

/ دمآ شوه  لقع و  هدرب  قاشع ، زا  هک  منص  ناک 

/. یناسنا سابل  رد  دیحوت  اب … 

دراد افص  هأشن  توهال ، مخ  زک  تسوا 

/ دراد افو  رهوگ  دیرجت ، هطیرخ  رد 

دراد ایربک  رون  كاپ ، ناج  نیبج  رد 

/ دراد ادخ  هولج  كاردا  یلجت  رد 

/. ینامحر ياهزار  نشور ، دوب  شخر  رد 

یلیبدرا یلاح 

تنج مخ 

دیسر تیالو  دیع  دیمد ، تداعس  حبص 

/ دیسر تلود  تبون  دش ، رای  لزا  ضیف 

ازف ناج  یمه  داد  ادگ ، رب  شمرک  زا 

/. دیسر تنج  مخ  زک  اله ، نیز  روخب  تفگ 
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يزیزع دمحا 

تریغ زا  ریدغ  ششوج 

تسا شوجب  تریغ  زا  مخ  ریدغ 

/ تسا شومخ  ار  قطان  نآرق  نیبب 

تسرت یم  نیا  فک  زا  ریدغ  مخ 

/. تسا رثوک  نیا  یقاس  یلع  هکناز 

یناهفصا مرکم 

ساملا هقح  ریدغ 

سانخ هسوسو ، دنک  هکناز  نکم  هشیدنا 

/ سانلا نم  هللا  کمصعی  یلع ، ِباب  رد 

سانشن هب  زورما  شیناسانشب  دیاب 

/. ساملا هقح ي  زا  ینکشب  فزخ  ِرازاب 

/. للدم تفگ  قح  هک  هنوگنآ  ینک  ار  قح 

كاکش ریم  یلع  فسوی 

ریدغ رد  ارهز  يور  باتفآ 

ریدغ رد  اهبش  همین  دراد  هنیئآ  دص  هام 

/ ریدغ رب  ار  دوخ  دیشروخ ، درتسگ  یم  اهزور 

یلع زاب  یناشیپ  نامسآ ، مشچ  شیپ 

/. ریدغ زجعم  سپ  رد  ارهز  يور  باتفآ 

یناریمش یئاط 
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باتفآ هیاس  هام 

باتفآ رب  دوش  هم  مدرکن  رواب  نابیاس 

/ بارت وب  دمحا  تسد  زارف  رب  مدیدن  ات 

نابیاس ددرگ  دیشروخ  رب  هام  يرآ  يرآ 

/. باتهام رگ  یلع  دیآ ، باتفآ  رگ  یفطصم 

ورسخ رصان  میکح 

ریدغ زور  دهع  زا  زیرگم 

يادخ ردغ  هب  سک  نآ  دزیوایب 

/ ریدغ زور  دهع  زا  دزیرگب  هک 

تدسرپ رگا  رشحم  هب  یئوگ  هچ 

/. ریبش ای  ربش  مکحم  دهع  نآ  زا 

راگزاس اضرمالغ  جاح 

ام هنیس  هب  یلع  يالو  شقن  ریدغ 

ندوب یلع  اب  رمع  همه  دیع  ریدغ 

/ تس هللا  یلو  یلع  راد  هنیآ  ریدغ 

رمع همه  ءایبنا  غیلبت  لصاح  ریدغ 

/ تسام هنیس  هب  یلع  يالو  شقن  ریدغ 

ضحم تقیقح  کی  هدنز ، دنس  کی  ریدغ 

/ تساشگ هدقع  لوسر  گنت  لد  زا  ریدغ 

هالاو نم  لاو  خیرات  هحفص  ریدغ 
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/ تسا داع  نم  داع  خیبوت  هیآ  ریدغ 

دیور مکنید » تلمکا   » هلال زونه 

/ تسایوگ یتمعن » تممتا   » یطوط زونه 

دنلب تسادن  ار  كالول  هجاوخ  زونه 

/ تسالوم یلع  منم ، ربمیپ  هک  ار  هک  ره  هک 

كاب هچ  ریدغ ، رکنم  دوش  مصخ  هک  وگب 

/ تسادیپ ینک  رظن  وس  ره  هب  باتفآ ، هک 

شنارود داب  هاتوک  هقعاص  رمع  وچ 

/. تسارهز نتشک  هب  شماود  هک  یتفالخ 

یبدا تاعطق 

دمآ ایند  هب  هک  يرایعم  ریدغ ، ءالع : يرون  لیعامسا 

! مخ يرآ … 

تیالو رادبرش 

تاثداح ریدغ 

.تساهزار ياشفا  لزنم  نایم  و 

شدیرگنب

وزاب تسد و  جوا  رب  هک 

رون زا  یلاگنچ  گنچ  رد 

تسا هداتسیا 

ام هب  ات  رتکیدزن  اهربا  هب 
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دنک یمن  هاگن  و 

قاتشم نامشچ  رد  هن 

.دسح زا  هدیرد  ناگدید  رد  هن 

دینک شوگ  هنارت  نیا  هب 

: دپط یم  نامسآ  تفه  رد  هک 

يرآ تسوا .» يالوم  هداتسیا  نم  گنچ  ارف  هکنیا  دنادب  شیوخ  يالوم  ارم  هک  ره  »

تسا لماک  زیچ  همه  زورما 

هدمآ ایندب  يرایعم 

شا هیاس  رد  هک 

.دنصخشم مه  زا  دب  کین و 

تسشن وشتسش  هب  ار  ناج  دیاب  لالز ، نیا  رد 

.درک ادیپ  رولبت  خیرات  کی  ریدغ ، رد 

، شمانمگ زورید  هک  تشد  نآ  ناسنیدب ، و 

، دودز یم  ار  اه  هلفاق  یتسس  يدنک و 

، زورما

.دش رتسب  ار  تیالو  باتفآ  عولط 

، توهرب يریوک  هنایم  بآ ، هکرب  نآ 

، دیرخ یم  ناج  هب  ار  نارفاسم  یگتسخ  جنر و  هک 

، زورما

.تشگ الاو  ياه  نامرآ  هنهپ  يراج  هشیمه  ناشوج و  همشچ 
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( شنادناخ وا و  رب  ادخ  دورد   ) ربمایپ هک  دوب  ناس  نیدب 

: داد رد  ادن 

، دنا هتفر  وا ) رب  ادخ  مالس   ) یلع تیالو  یب  هک  اهنآ 

دندرگ و زاب 

« ریوک نامسآ  يا  دنلب  هنیآ  ، » ریدغ هرانک  رد 

تضهن زاس  هسامح  اب 
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، نامز رهطم  حور  مالسا ،

، دننک هرابود  یتعیب 

 … از یتسم  زاونحور و  یسفنت  تقیقح ، تعیبط  رد  و 

، هرابکی هب  هک  دوب  هنوگ  نیا  و 

توکس رپ  تشد  کی  ناج  یب  دبلاک  زا 

، یناسنا مگ  رد  رس  يوهایه  تساخرب و  شریذپ  تباجا و  ياغوغ 

یگنادواج ینشور و  ياهزرم  باتزاب  رد 

، تفای موادم  یششوج 

، دش هداهن  اه ، ههاریب 

.تخیمایب ناشناج  رد  تجح  و 

، ار یتسار 

، شبورغ رد  دیشروخ  رگم 

؟ درامگ یمن  یناشفا ، رون  هب  ار  هام 

، ایرد رگم  و 

، ار ربا 

؟ دشخب یمن  انغ  دوخ ، يارب  دوخ و  زا 

.دروآ تسد  هب  بان  ياهرهوگ  دیاب  ایرد ، نیا  زا  تسشن و  وشتسش  هب  ار  ناج  دیاب  لالز ، نیا  رد 

؟ دشیدنا یم  هچ  هب  هک  ریدغ  رد 

: دشیدنا یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ایوگ  ریدغ  رد 

؟ تفر دهاوخ  هنوگچ  مالسلا  هیلع  یلع  نودب 
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: دشیدنا یم  مالسلا  هیلع  یلع  و 

؟ تفر دهاوخ  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نودب 

: دشیدنا یم  مالسلا  هیلع  یلع  و 

؟ دنام دهاوخ  هنوگچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نودب 

: دنا هدمآ  راتفرگ  تفگش  یماهبا  هب  هک  تسا  ندنام  نتفر و  نیمه  نیب  مدرم  و 

، میدرک یم  تعیب  یلع  اب  رگا  دنام ، یم  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نامه  نیا 

!! میتسکش ار  تعیب  رگا  دور ، یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  یتح  نیا  و 

 …!! تعیب نتسکش  هب  هئطوت  نارس  دنشیدنا و  یم  تعیب  یگنوگچ  هب  مدرم  هدوت 

يراصنا رقاب  دمحم  ریدغ ص 177  اب  نرق  هدراهچ 

ناگدنیارس هنیئآ  رد  ریدغ  هسامح 

بهاذم زا  تسد ، هریچ  دنمشیدنا و  ناگدنیارس  نارعاش و  هک  تسا  یتاعوضوم  زا  ریدغ  راختفا  رپ  دادیور  راصعا  نورق و  رذگ  رد 
اه و سلجم  شخب  تنیز  هرامه  هک  دـنا  هتفگ  ینوگانوگ  ياهرعـش  هدورـس و  زیگنا  لد  ابیز و  ییاه  هدیـصق  نآ  هرابرد  نوگانوگ 

هاگماش دادماب و  ره  کیدزن  رود  نمـشد و  تسود و  هدوب و  یقالخا  یناسنا و  یگنهرف و  ینید و  ياه  تسـشن  هدـنزاس  نیگآرطع 
هدرک و همزمز  ار  اهنآ 
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.دنا هدیدرگ  منرتم  اه  نادب 

يروآدرگ اهباتک و  فیلأت  هب  تسد  دروم  نیا  رد  ام  ناگرزب  نادنمـشناد و  نارعاش ، يوس  زا  اه  هدورـس  اه و  هدیـصق  نیا  رب  نوزفا 
گنهرف نیا  هلمج  زا  هک  دنا  هدناسر  تبث  هب  اهنآ  رد  ار  اوتحم  رپ  ابیز و  راعشا  اه و  هدیـصق  نیا  زا  یهوبنا  هدز و  يرایـسب  ياهناوید 

عبانم كرادم و  زا  یکی  ام  ياه  ثحب  لوط  رد  هک  تسا  ینیما  همالع  راد  جرا  راگدای  ریدـغلا ،»  » دنمـشزرا باتک  اه  هعومجم  اه و 
.میروآ یم  هک  تسا  یتایاور 

ریدغ هسامح  هدنیارس  نیتسخن   1

: دورس هنوگ  نیا  هلمج  زا  دروم  نیا  رد  هک  تسا  اه  ییالاو  ریما  دوخ  ریدغ ، گرزب  هسامح  هدنیارس  نیتسخن  دیاش 

يونص یخا و  یبنلا  دمحم 

 … یمع ءادهشلا  دیس  هزمح  و 

مکیلع هتیالو  یل  بجواف 

مخ ریدغ  موی  هللا  لوسر 

لیو مث  لیو  مث  لیوف 

(1  ) یملظب ادغ  هلالا  یقلی  نمل 

.نم يومع  دحا  نادیهش  رالاس  نآ  هزمح ، تسا و  نم  رگنس  مه  اتمه و  ردارب و  ادخ ، گرزب  روآ  مایپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
.تسا نم  ردام  دنمجرا  دنزرف  دنک ، یم  زاورپ  ناگتشرف  اب  هرامه  ناهاگماش ، نادادماب و  هک  رایط  رفعج 

هیام رـسمه و  اتمه و  تسا ، هتخیمآ  نم  نوخ  تشوگ و  اب  وا  دوجو  ياـبیز  ياـیند  نارک  اـت  نارک  هک  همطاـف  ربماـیپ  زارفرـس  تخد 
زا امـش  نیمادـک  فصو  نیا  اـب  .دنـشاب  یم  نم  نادـنزرف  همطاـف ، زا  ربماـیپ  هدـید  رون  هداون و  ود  و  نم ، رطاـخ  شمارآ  تاـهابم و 

.دیراد يرتشیب  هرهب  نم  زا  زاس ، یگدنز  ربمایپ  یگدنز و  ياه  تمعن  یگدنز و 

تکرب هب  نیا  و  مدش ، ماگشیپ  متفرگ و  یشیپ  ناناملسم  امش  همه  رب  رشب  قوقح  يدازآ و  روآ  مایپ  هب  نامیا  مالـسا و  نالعا  رد  نم 
.تسا هتشاد  ینازرا  نم  هب  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  یفرژ  شنیب  شناد و 
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ارم تشاد و  ینازرا  نم  هب  ار  نامه  تسا ، هداد  ربمایپ  هب  ادـخ  هک  ار ، نیتسار  و  يونعم ، تیالو  ياراد و  هتـشر  رـس  نامه  ور  نیا  زا 
.دیزگرب تما  يربهر  نید و  تماما  هب 

، سابع نب  لضف  ریبز ، هحلط ، نامثع ، رمع ، رکبوبا ، رذ ، وبا  رامع ، ناملس ، هلمج ، نآ  زا  ربمایپ  نارای  زا  یهورگ  هک  دنا  هدروآ  زین  و 
یم نخـس  شیوخ  تازایتما  اه و  تلیـضف  زا  مادک  ره  دندوب و  هتـسشن  ییاج  رد  دوعـسم و …  نبا  دادقم ، فوع ، نب  نامحرلا  دبع 

: دیسرپ دمآ و  رد  رد  زا  اه  ییالاو  ریما  هک  تفگ 

؟ دینک یم  وگتفگ  دروم  هچ  رد 

و دیونشب ! مه  ار  نیا  زا  سپ  دومرف  .میا  هدینش  دوخ  فصو  رد  یمارگ  ربمایپ  زا  هک  مینک  یم  وگتفگ  ینانخـس  هرابرد  دنداد ، خساپ 
.تخادرپ هدورس  نیا  ندورس  هب  مد  رد  هاگ  نآ 

یمهس ناب  سانالا  ملع  دقل 

 … مهس لک  لضفی  مالسالا  نم 

، دـمحا ادـخ ، ربماـیپ  هک  ارچ  دراد ، يرترب  نارگید  هرهب  رب  مالـسا  زا  نم  هرهب  هک  دـنناد  یم  بوخ  مدرم  همه  هک  تسا  نیا  تیعقاو 
.تسا نم  مدنمجرا  رسمه  ردپ  یتدیقع و  يونعم و  ردارب 

نیا نم  رگید  زایتما  .دشاب  یم  زین  نم  ردق  نارگ  هدازومع  گرزب ، دنویپ  ود  نیا  رب  نوزفا  هک  داب  ترضح  نآ  رب  ادخ  هراومه  دورد 
متسه نم  مدیدرگ و  نومنهر  تلادع  قح و  يوس  هب  نم  ار ، مجع  برع و  متسه و  مالسا  يوس  هب  مدرم  همه  ياوشیپ  نم  هک  تسا 

ناهاوخ تلادع  نابلط و  قح  هار  رس  زا  ار  تفلک  ندرگ  زیتس و  قح  نارادمروز  ریوزت و  تنوشخ و  ناشکندرگ  ناگدرک و  رـس  هک 
دومرف و بجاو  ناگمه  رب  ارم  يراد  هتشررس  شا  هوکش  رپ  باتک  رد  هنازرف  يادخ  .متشادرب  یگدازآ  يدازآ و  ناگنشت  و 
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.درک نالعا  هتسیاب  مزال و  ناگمه  رب  ینشور  هب  ارم  زا  يرادرب  نامرف 

ربمایپ ردارب  زین  نم  دوب و  وا  نیشناج  یسوم و  ردارب  وا  یسوم ، هب  تبـسن  تسا  نوراه  تیعقوم  نامه  ربمایپ ، هب  تبـسن  نم  تیعقوم 
نیا دیزگرب و  تما  ییاوشیپ  يربهر و  هب  ارم  ریدغ  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  .تسا  نم  مان  مه  نیا  وا و  نیـشناج  و 

.داد شرازگ  همه  هب  درک و  نالعا  ناگمه  هب  ار  ینامسآ  باختنا 

هرهب نم و  اب  دناوت  یم  ربمایپ  اب  يدنواشیوخ  دنویپ  راثیا و  يراکادف و  رد  ناشخرد  هقباس  نامیا و  مالـسا و  رد  امـش  نیمادک  کنیا 
؟ دنک يربارب  نم  اب  مراد  نم  هک  يا 

نارازه و  دنک ! رادید  ار  ادخ  تسا  هتشاد  اور  متس  نم  رب  هک  یلاح  رد  زیخاتـسر ، زور  هک  یـسک  رب  ياو  نارازه  ياو و  رواب  نیا  رب 
 … درادرب نایم  زا  ارم  دوش و  ریگرد  نم  اب  دهاوخب  دنز و  زاب  رس  نم  يرادرب  نامرف  زا  هک  یسک  رب  ياو 

تلاسر رصع  رعاش   2

.تسا تلاسر  رصع  هزاوآ  دنلب  رعاش  تباث ، نب  ناسح  ریدغ ، هنادواج  هسامح  رادمان  ناگدنیارس  زا 

ادخ نامرف  هب  ربمایپ و  هلیسو  هب  نانمؤم  ریما  ینامسآ  تماما  نالعا  زا  سپ  هک  دنا  هدروآ  تنـس  لها  هعیـش و  نادنمـشناد  زا  یهوبنا 
: تفگ تفرگ و  رارق  ربمایپ  ربارب  رد  ناسح » ، » یخیرات زور  نآ  رد 

؟ مناوخب ناگمه  يارب  ما  هتخادرپ  نونکا  مه  هک  ار ، يا  هدورس  دروم  نیا  رد  ات  دییامرف  یم  هزاجا 

: دومرف ربمایپ 

: دورس هنوگ  نیا  وا  و  ناوخب ،

مهییبن ریدغلا  موی  مهیدانی 

 … ایدانم یبنلاب  عمسا  مخب و 

یم شوگ  ار  ترـضح  نآ  نانخـس  اجنآ  رد  زین  نم  تفگ و  نخـس  شیوخ  تما  يارب  ریدـغ  یخیرات  زور  رد  نایارگدـیحوت  ربمایپ 
.مداد

زور نآ 
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: هک دوب  هدروآ  نامرف  وا  هب  شراگدرورپ  يوس  زا  یحو  هتشرف 

.هدم هار  لد  هب  یمیب  نم  نامرف  ندناسر  زا  سپ  دوب ، یهاوخ  ناما  نما و  رد  ام  تردق  وترپ  رد  ربمایپ  يا  وت 

قح نانمـشد  زا  ادخ  مایپ  ندناسر  رد  و  ناسرب ، مدرم  هب  ار  نآ  تسا ، هداتـسرف  ورف  وت  رب  مدرم  راگدرورپ  هنازرف ، يادـخ  ار  هچ  نآ 
.سرتن

دروآرب دایرف  اسر ، ییادن  اب  تشاد  تسد  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هک  یلاح  رد  تساخ و  اپ  هب  ربمایپ  هک  دوب  مایپ  نیا  زا  سپ 
: هک

! مدرم يا  ناه 

؟ تسا یسک  هچ  امش  راد  هتشررس  رالاس و 

: دنتفگ وا  خساپ  رد  مدرم 

.تفای یهاوخن  ام  نایم  رد  ینامرفان ، زورما  هک  هدب  يراد  يروتسد  ره  ربمایپ ، يا  تدوخ  تسوت و  يادخ  ام  راد  هتشررس 

: دومرف ربمایپ  نآ  زا  سپ 

مدرم هب  ور  هاگ  نآ  .مزاس  تما  ینامـسآ  ياوشیپ  ماما و  نتـشیوخ  زا  سپ  ار  وت  ادخ ، نامرف  هب  مهاوخ  یم  نم  هک  زیخرب  ناج  یلع 
: هک درک 

! مدرم يا  ناه 

رب نیاربانب  تسوا ، راد  هتشررس  رالاس و  مالسلا  هیلع  یلع  نیا  هک  دنادب  دسانـش ، یم  شیوخ  راد  هتـشررس  اوشیپ و  ارم  سک  نآ  ره 
.دیشاب وا  روای  رای و  هرامه  صالخا ، یتسار و  ساسا 

: تفگ تشادرب و  اعد  هب  تسد  هک  دوب  اج  نیا  و 

! ایادخ راب 

.راد نمشد  ار  يو  وت  تشاد  نمشد  ار  وا  هک  سک  نآ  ره  رادب و  تسود  ار  وا  وت  تشاد ، تسود  ار  یلع  سک  ره 

بـش هام  ناس  هب  هک  دـننک  یم  يرای  ار  يرگتیادـه  ماـما  تلادـع و  ياوشیپ  ناـنآ  هک  ارچ  نک ، يراـی  ار  وا  رواـی  راـی و  ادـنوادخ ،
.دیادز یم  ار  اه  یگریت  دنک و  یم  یناشفا  رون  مهدراهچ 

: دومرف وا  قیوشت  رد  ربمایپ  دیسر ، اج  نیا  هب  ناسح »  » هک یماگنه 
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«! ناسح  » يا ناه 

ات
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یحو هتـشرف  یناسر  یم  يرای  ار  ام  يرالاس  هتـسیاش  هناتـسود و  رـشب  هناشنمدازآ و  ناـمرآ  تا  يرنه  قوذ  ناـبز و  اـب  هک  هاـگ  نآ 
.دناسر دهاوخ  تیرای 

«. کناسلب انترصن  ام  سدقلا  حورب  ادیؤم  ناسح  ای  لازت  «ال 

ریدغ هسامح  دعس و  نب  سیق   3

ترهش هب  يدادیور  چیه  نانآ ، نادنزرف  ربمایپ و  نارای  هاگرظن  رد  هک  تسا  يا  هدش  هتخانش  ياهدادیور  زا  ریدغ ، هنادواج  هسامح 
يا هژیو  تیعقوـم  زا  ناـنآ  زا  يرایـسب  مظن  رثـن و  رد  راـب  هوکُـش  دادـیور  نیا  هک  تسا  لـیلد  نیمه  هـب  تـسرد  تـسا و  هدوـبن  نآ 

لسن ربمایپ و  نارای  هاگرظن  رد  نانمؤم  ریما  ینامـسآ  تماما  ریدغ و  عوضوم  تفگ  ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدوب  رادروخرب 
گرزب هدابع ،» نب  دعـس   » دـنزرف يراصنا » سیق   » هنومن يارب  .ریذـپان  دـیدرت  تسا  یعوضوم  ربمایپ ، تلاسر  ناـس  هب  ناـنآ ، زا  سپ 

: دورس هنوگ  نیا  تساخ و  اپ  هب  يزور  دوب ، اه  ییالاو  ریما  هاپس  رد  نیفص  راکیپ  رد  هک  جرزخ ،

انیلع ودعلا  یغب  امل  تلق 

 … لیکولا معن  انبر و  انبسح 

ماما انماما و  یلع  و 

 … لیزنتلا هب  یتا  اناوسل 

نامه .تسا  راد  هتشررس  رای و  نیرتهب  وا  تسا و  هدنسب  ار  ام  نامراگدرورپ  متفگ  درک ، متـس  ام  رب  هشیپ  دادیب  نمـشد  هک  یماگنه 
.تشاد ینازرا  ام  هب  ار  يزارفرس  يزوریپ و  لمج  راکیپ  هرصب و  رد  زورید  هک  تسا  هدنسب  ار  ام  يراگدرورپ 

! مدرم يا  ناه 

نآرق ار  وا  دـنلب  تیعقوم  نیا  تقیقح و  نیا  و  تساـهناسنا ، همه  رـالاس  اـم و  ینامـسآ  ماـما  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دیـشاب  شوـه  هب 
.تسا هدروآ 

: دومرف دومن و  دنلب  تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  مخ ، ریدغ  رد  ربمایپ  هک  درک  نایب  ار  تقیقح  نیا  زور  نآ  نآرق 

! مدرم يا  ناه 

رورس و نم  ار  هک  ره 
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.تسا یساسا  زاس و  تشونرس  یلصا  نیا  هک  دیشاب  هاگآ  تسوا و  ماما  راد و  هتشررس  یلع  مراد ، هتشررس 

ییوج هناهب  نآ  دروم  رد  هک  دسرن  ار  یسک  تسا و  یعطق  وا  تما  رب  نآ ، هب  قیمع  نامیا  دومرف ، نایب  دروآ و  ربمایپ  ار  هچنآ  يرآ ،
.دنک

ریدغ هسامح  صاع و  نب  ورمع   4

زوت هنیک  نمشد  وا  مه  تسا ، يوما  بیرف  بوکرـس و  ماظن  یلـصا  هرهم  هیواعم و  رواشم  ریزو  تخب ، هریت  زاب و  گنرین  رـصنع  نیا 
نیرتدب هک  تسا  نیا  مه  یکی  ترـضح  نآ  يالاو  تیـصخش  ياه  یتفگـش  زا  اما  تساهیزارفرـس ، اه و  یگدازآ  اه و  تلادع  ریما 

راتـسد ریز  هرامه  ار  وا  دوجو  دیـشروخ  دنرذگب و  وا  ؤلألت  رپ  ياه  تلیـضف  تازایتما و  نایب  زا  دنا  هتـسناوتن  هاگ  زین  نارگدادبتـسا 
درمناوجان نانمشد  يزیتس  قح  یـشوپ و  قح  یـشک و  قح  قانتخا و  روسناس و  همه  اب  تهج  نیمه  هب  دنراد ، ناهن  تقیقح ، نامتک 

ییوترپ هدورس ، رثن و  رد  هدوشگ و  وا  تمظع  هوکش و  هب  نابز  نانآ  دوخ  هاگآدوخان  هتساوخان و  تروص  هب  هاگ  مالسلا ، هیلع  یلع 
.دنا هتفگ  زاب  ار  وا  یگدنز  ياه  یگدنشخرد  اه و  یگژیو  زا 

: هنومن يارب 

: دیارس یم  نینچ  تسا ، هدش  لیکشت  تیب  شش  تصش و  زا  هک  ینالوط  يا  هدیصق  رد  هیواعم  رواشم  ریزو 

لهجت لاحلا ال  هیواعم 

(2  … ) لدعت قحلا ال  لبس  نع  و 

! هیواعم يا  ناه 

ایآ يوجم …  فارحنا  نیا  زا  رتشیب  تلادع  قح و  هار  زا  نزم و  ینادان  هب  راگزور  بیـشن  زارف و  هعماج و  خیرات و  دنور  زا  ار  دوخ 
یگتـسارآ رویز و  هماـج  شناـبحاص  رب  هک  يزور  يدرب ؟ داـی  زا  تخـس  طیارـش  نآ  زاـس و  تشونرـس  زور  نآ  رد  ارم  يرگلاـجد 

؟ دوب هدیشوپ 

! دنه رسپ  يا  ناه 

یشک و قح  ینادان و  رس  زا  ام 
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تسا رتهوکش » رپ  أبن   » ناراگزور و تیـصخش  نیرترب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  ربارب  رد  ار  وت  و  میدوشگ ، وت  يرای  هب  تسد  لد  ياوه 
.میدومن ینابیتشپ 

بتارم نیرتورف  نیرت و  تسپ  هب  ار  نتشیوخ  رصع  هعماج و  دوخ و  تقیقح  رد  میدرب ، الاب  شیوخ  رـس  زارف  رب  ار  وت  ام  هک  هاگ  نآ 
.میدرب ورف  طاطحنا  یگیامورف و 

!! میتفرگ هدینشن  میدینش و  مالسلا  هیلع  یلع  فصو  رد  ادخ  ربمایپ  زا  ام  هک  ییاه  شرافس  رایسب  هچ 

هداتسیا زاب  تکرح  زا  جح  رامش  یب  ياهناوراک  هک  یلاح  رد  درک و  دوعـص  ربنم  زارف  رب  ربمایپ  هک  دوبن  ریدغ  هنادواج  زور  رد  رگم 
؟ تخادرپ ادخ  مایپ  ندناسر  هب  دندوب ،

ناه دومرف  دـیناسر ، یم  مدرم  هب  وا  فصو  رد  ار  ادـخ  نامرف  هک  یلاح  رد  تفرگن و  شیوخ  تسد  رد  ار  ترـضح  نآ  تسد  رگم 
! مدرم يا 

!؟ متسین رتراوازس  ناتدوخ  زا  امش  هب  تبسن  نم  ایآ 

.مینامرفب شوگ  هک  هد  ماجنا  یهاوخ  یم  هچنآ  ره  ارچ ، ارچ ، هک  دندروآ  رب  دایرف  ادص  کی  نانآ 

زا هک  شیوخ  بناج  زا  هن  ار  ناونع  نیا  تخاس و  رختفم  ناـنمؤم  ریما  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دوب  طیارـش  نآ  رد  تسرد 
: هک دوزفا  هاگ  نآ  تشاد و  ینازرا  وا  هب  هنازرف  يادخ  يوس 

! مدرم يا  ناه 

یپ زا  تسوا و  يارب  يراد  هتشررس  رورـس و  کین  یلع  کنیا  هک  دنادب  دسانـش ، یم  شیوخ  يالوم  راد و  هتـشررس  ارم  یـسک  ره 
: هک دروآ  ادخ  هاگراب  هب  ور  هنارگشیاین  نآ 

! تمظع هوکش و  يادخ  يا  ناه 

.شاب وا  نمشد  وت  دراد ، نمشد  ار  تربمایپ  ردارب  نیا  هک  سک  نآ  ره  رادب و  تسود  ار  یلع  هار  ناورهر  نارای و  نارادتسود و 

: دومرف تخس  يرادشه  رد  دروآ و  مدرم  هب  ور  سپس 

! مدرم يا  ناه 

دروم رد 
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یتسود و هب  دربب ، نانآ  زا  دنکشب و  ار  شیوخ  دنویپ  نم  نادناخ  اب  سک  ره  هک  ارچ  دینکن ، ینکـش  نامیپ  تلاسر  یحو و  نادناخ 
.دیسر دهاوخن  نم  تعافش 

! هیواعم يا  ناه 

هب ماگ  تسین ، ینتـسسگ  مالـسلا  هیلع  یلع  ریذپان  تسگ  ياهدـنویپ  رگید  هک  تفایرد  هک  یماگنه  رمع »  » ترورـس هک  دوب  اج  نآ 
.تفگ کیربت  ار  وا  ینامسآ  ییاوشیپ  تماما و  داهن و  شیپ 

: دومرف نارضاح  رگید  وا و  هب  ربمایپ  و 

ره هک  دیراد  ساپ  ار  وا  تمرح  دینک و  تیامح  وا  زا  سپ  تسامش ، نید  هعماج و  راد  هتـشررس  ماما و  اوشیپ و  یلع  هک  دینادب  ناه 
 … تسا هدش  دراو  نم  رب  هک  تسا  نانچ  دوش ، دراو  وا  هب  یتسود  رد  زا  دیآ و  رد  وا  مسر  هار و  رب  سک 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  لاقف  »

(. 3  …« ) هوظفحاف مکیلو :

يریمح دیس   5

: دیارس یم  نینچ  دروم  نیا  رد  هلمج  زا  هک  تسا  ریدغ  هسامح  ناگدنیارس  نارعاش و  رامش  رد  زین  هزاوآ  دنلب  رعاش  نیا 

هایندب نیدلا  عیاب  ای 

 … هللا رما  اذهب  سیل 

.تسا هدادن  يروتسد  نینچ  ادخ  هک  نادب  يا ، هتخورف  نآ  ماقم  هاج و  ایند و  قرب  قرز و  هب  ار  دوخ  نامیا  نید و  هک  یسک  يا  ناه 

یهاگآ نیا  اب  مه  نآ  يا ، هتساخرب  مالـسلا  هیلع  یلع  ربمایپ ، نیتسار  نیـشناج  اب  ینمـشد  هب  كالم  رایعم و  نیمادک  اب  اجک و  زا  وت 
؟ دوب دونشخ  ترضح  نآ  زا  ادخ  ربمایپ  هک 

ار شا  هزاوآ  دنلب  مان  داد و  ادن  دـندوب ، شدرگ  رب  هک  شیوخ  نارای  همه  نایم  زا  ار  یـسک  هچ  یمارگ  ربمایپ  ریدـغ  زور  رد  یتسار 
: دومرف یسک  هچ  دروم  رد  درب ؟

متسه و وا  راد  هتشررس  نم  هک  تسا  یسک  ره  نیتسار  ماما  راد و  هتشررس  یلع ، نیا 
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: هک درک  اعد 

! ایادخ راب 

! شاب وا  نمشد  وت  دراد ، نمشد  ار  وا  سک  ره  شاب و  هتشاد  تسود  ار  وا  وت  درادب ، تسود  ار  یلع  هک  نآ  ره 

!؟ دومرف نانمؤم  ریما  زج  یسک  هچ  دروم  رد  ار  اهنیا  ربمایپ ، یتسار 

: دیارس یم  هنوگ  نیا  ریدغ  هنادواج  هسامح  هرابرد  يرگید  هدورس  رد  زین  و 

 … بشعملا ناکملا  یلع  تفقو  اله 

ریدغ نیمزرس  رد  يرآ ، يدادن … ؟ ار  اه  ناوراک  دورف  اهراب و  نداهن  نیمز  رب  روتسد  زبسرـس  توارط و  رپ  نیمزرـس  کی  رد  ارچ 
: هک داد  مایپ  شربمایپ  هب  هنازرف  يادخ  هک  دوب  مخ 

( هلآ هیلع و  هللا  یلص  ! ) دمحم يا  ناه 

.وگب نخس  مدرم  نایم  رد  زیخ و  اپ  هب 

تلاسر ینکن ، نینچ  رگا  هک  نیزگرب  نیتسار  ماما  ربهر و  ناونع  هب  شیوخ  مدرم  هعماج و  نایم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  زیخ و  اپ  هب 
.يا هدناسرن  ماجنا  هب  ار  شیوخ 

ناونع هب  ار  وا  ادخ  مایپ  ندناسر  هار  رد  سپـس  داد ، ادـن  ار  مدرم  وا  یپ  زا  دز و  ادـص  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ربمایپ  هک  دوب  هاگ  نآ  و 
دادیور نآ  زا  سپ  اما  درک ، اعد  ار  مدرم  وا و  داد و  ناشن  ناگمه  هب  تفرگ و  تسد  يور  نارادرک  هتـسیاش  ياوشیپ  نانمؤم و  ریما 

.دندومن قیدصت  یهورگ  دنتشاگنا و  غورد  ار  ترضح  نآ  تماما  یهورگ  راکشآ ، تفگش و 

ناسنا يارب  زگره  زارفرپ  تیعقوم  نیا  هوکش و  رپ  ماقم  نیا  هک  ارچ  داد ، رارق  موصعم  كاپ و  یناسنا  يارب  ار  نیتسار  تیالو  ربمایپ ،
.تسا هدشن  هداد  رارق  ادخ  هاگراب  هدشن  هتخاس  موصعم و  ریغ  ياه 

اهنآ زا  يا  هراپ  هب  دهاوخب  یـصالخا  رپ  رگـشالت  ره  هک  دوب  يراب  هوکـش  ياه  یگژیو  اه و  تلیـضف  هب  هتـسارآ  مالـسلا  هیلع  یلع 
هدناماو نادرگرس و  ددرگ  هتسارآ 
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.دوش یم 

! مدرم يا  ناه 

زا درادـب ، تسود  ار  ناـنآ  هک  سک  نآ  ره  میرامـش و  یم  نید  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  نادـناخ  زا  يوریپ  یتسود و  اـم 
.تشاد میهاوخن  تسود  ار  وا  ام  دریگ ، رب  یتسود  هب  ار  نارگید  نانآ ، ياج  هب  سک  ره  و  تسا ، یتسود  روخ  رد  ام  هاگدید 

ضوح هب  هن  ددرگ و  یم  دراو  خزود  هب  دریمب  هک  هاگ  نآ  درادب ، تسود  دـنیزگرب و  ار  نارگید  ربمایپ  نادـناخ  ياج  هب  هک  یـسک 
.دنزاس یم  رود  دننز و  یم  ار  وا  دوش  کیدزن  ربمایپ  رب  دیآ و  رد  ضوح  رانک  رد  دهاوخب  رگا  هک  ارچ  ادخ ، روآ  مایپ  رثوک و 

: دیوگ یم  هک  تسا  هدورس  نیا  دروم  نیا  رد  هاگآ  شنمدازآ و  رعاش  نیا  ياهراکهاش  زا  زین  و 

ادمحا اوتا  موق  نم  تبجع  … 

عضوم اهل  سیل  هبطخب 

: هل اولاق 

انتملعا تئش  ول 

 … عزفملا هیاغلا و  نم  یلا 

: دنتفگ ترضح  نآ  هب  نانآ  هک  ارچ  دنتفگ ! اج  یب  دنسپان و  يراتفگ  دندمآ و  ادخ  ربمایپ  دزن  هک  ما  هدز  تفگش  یمدرم  زا  نم  … 

! ربمایپ يا  ناه 

راکشآ یناوت  یم  و  تسا !؟ مدرم  هاگهانپ  اوشیپ و  یسک  هچ  امـش  زا  سپ  ماجنارـس  هک  ینک  نالعا  ام  هب  یناوت  یم  یهاوخب  رگا  وت 
بصغ ار  قح  دیدرگ و  دهاوخ  یبلط  هاج  يزرو و  عمط  شوختـسد  هعماج  هرادا  رد  یـسک  هچ  وت  راب  مغ  تلحر  زا  سپ  هک  يزاس 

؟ دومن دهاوخ 

: دومرف ربمایپ 

لیئارسا ینب  ناتسرپ  هلاسوگ  هک  دیهد  ماجنا  ار  يراک  نامه  امـش  هک  مراد  میب  نآ  زا  میوگب ، امـش  هب  ار  تقیقح  نیا  رگا  اما  يرآ ،
! مرذگب نآ  نایب  زا  میوگن و  تسا  رتهب  رواب  نیا  رب  دنداد ! ماجنا  دنتفر  دنداهن و  او  ار  نوراه  يربهر  هک  هاگ  نآ 

هچنآ هک  یتسار 
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.دراد دوجو  اسر  نشور و  ینایب  دنراپس ، شوگ  تقیقح  هب  دنشیدنیب و  هک  یناسک  يارب  دومرف ، نانآ  خساپ  رد  ربمایپ 

: هک دوب  نیا  نامرف  دمآ ، دورف  ریذپان  فلخت  ینامرف  شراگدرورپ  يوس  زا  هک  دوب  هتشذگن  يزیچ  خساپ  شسرپ و  نیا  زا  اما 

! ربمایپ يا  ناه 

ماجنا ار  شیوخ  تلاسر  هدـناسرن و  ار  ادـخ  مایپ  ییوگ  هک  تسا  نانچ  یناـسرن  رگا  هک  ناـسرب ، مدرم  هب  يا  هتفاـی  ناـمرف  ار  هچنآ 
 … درک دهاوخ  تسارح  ناشیدنا  دب  ترارش  زا  ار  وت  ادخ  هک  شاب  هتشاد  نانیمطا  يا و  هدادن 

دـیزگرب و مدرم  يراد  هتـشر  رـس  تماما و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ریدـغ  رد  شا  هناـمیکح  ریبدـت  نآ  اـب  ربماـیپ  هک  دوب  هاـگ  نآ  و 
 … درک شرافس  وا  زا  يوریپ  یتسود و  هب  ار  ناگمه 

اهتشون یپ 

ص 25 ج 2 ، ریدغلا ، ( 1

ص 124 ج 2 ، ریدغلا ، ( 2

ص 114 ج 2 ، ریدغلا ، ( 3

ینیوزق مظاک  دمحم  دیس  تداهش ص 397  ات  تدالو  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

ریدغلا ياهناتساد 

باتک تاصخشم 

.1349  - 1281 نیسحلادبع ، ینیما ، هسانشرس :

.هدیزگرب .یسراف  .برالا  هنسلا و  باتکلا و  ریدغلا  يدادرارق : ناونع 

نایرقاب اضر  شـشوک  هب  ینیما ؛ همالع  فیلاـت  / مالـسلا هیلع  یلع  ناـنموم  ریما  یلجت  ریدـغلا : ياـه  ناتـساد  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
.دحوم

.1382 هعیش ، مق : رشن : تاصخشم 

.ص  365 يرهاظ : تاصخشم 

لایر :  964-93925-4-8  12000 کباش :
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.تسا هدش  رشتنم  فلتخم  ياه  لاس  رد  فلتخم  نارشان  طسوت  باتک  نیا  تشاددای :

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :

.مالسلا هیلع  یلع  نانموم  ریما  یلجت  رگید : ناونع 

.ناتساد .ق -  40 ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم :

نرق 14. یبهذم -  ياه  ناتساد  عوضوم :

.هدنروآدرگ  -، 1353 اضر ، دحوم ، نایرقاب  هدوزفا : هسانش 

د2  785 فلا  /  BP9 : هرگنک يدنب  هدر 

ییوید : 297/68 يدنب  هدر 

1047498 یلم : یسانشباتک  هرامش 

راتفگشیپ

دحوم نایرقاب  اضر  دیس  قیلعت : ینیما - نیسحلادبع  هدنسیون :

، دیما تمحر و  ربمایپ  زور  نآ  رد  دروخ ، مقر  مخ  ریدغ  رانک  رد  مرگ ، زور  کی  رد  تیرـشب  خیرات  ياهدادـخر  نیرتمهم  زا  یکی 
تخاس و بوصنم  دوخ  ینیشناج  هب  ار  ناشیا  تفرعم  تمکح و  زا  راشرس  ینانخس  نمـض  درب و  الاب  ار  دوخ  رای  نیرترادافو  تسد 

.درک لماک  ار  دوخ  نید  هلیسو  نیدب 

مالـسلا هیلع  یلع  تیـالو  ياـهنم  تعیرـش  .درب  یمن  دوـصقم  هب  هار  هک  تسا  يدـبعت  مالـسلا  هیلع  یلع  تیـالو  نودـب  دـبعت  يرآ !
هثداح نیا  یگدنـشخرد  عاعـش و  .تسا  لطاب  زا  قح  تخانـش  زرم  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  .تسا  تیونعم  یب  حور و  یب  یتعیرش 

.دنک راکنا  ار  نآ  دناوت  یمن  یکاپ  نادجو  میلس و  لقع  چیه  هک  تسا  ریگ  ملاع  نانچ  هدنخرف ،

كرد تذل  هدرب و  بیصن  ترضح  نآ  تلادع  تیالو و  ماج  زا  همه  همه و  يدوهی ، یحیـسم و  ینـس ، هعیـش و  نمـشد ، تسود و 
ياـهتواضق یهلا و  ياـهتواضق  یهلا و  نیناوق  يارجا  تمحر ، تلادـع ، ناتـساد  دوخ ، ياـهباتک  راعـشا و  رد  دـنا و  هدیـشچ  ار  نآ 

.دنا هدروآ  ار  ترضح  نآ  هنالداع 

اب
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يرثا رـس  رب  ار  دوخ  قیقحت  رـسارس  رمع  هک  دـنتفا  یم  يزاس  هسامح  دای  هب  تیالو  ناگتفیـش  مخ ، ریدـغ  هتـسجخ  مایا  ندیـسر  ارف 
.دزاس ناشفاوترپ  نامز  ره  رد  اهناسنا  يور  ارف  ار  مخ  ریدغ  نابات  دیشروخ  نازورف و  هلعش  ات  داهن ، هنادواج 

تمدـخ رد  ار  دوخ  شیاسآ  شمارآ و  درک و  شراـگن  قیقحت و  هعلاـطم و  فرـص  ار  شرمع  لاـس  زا 50  شیب  هـک  يدرم  گرزب 
.داهن ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مولع  راشتنا  هدیقع و 

رد تشادرب و  ماگ  قیقحت  نادیم  رد  عاجش  يزابرـس  نوچ  هک  تسا  ینیما » ینیـسحلا  دبع  همالع   » تیالو زا  عافد  نامرهق  نیا  يرآ !
.دشاب یم  اسرف  تقاط  رایسب  توبن  نادناخ  هب  قشع  هیاس  رد  زج  هک  ییاه  جنر  .دش  لمحتم  يرایسب  ياهجنر  هار  نیا 

.تسا تیالو  ماج  ناتسمرس  زا  رمع  کی  لصاح  ریدغلا  يرآ 

.درک تبث  تیب  لها  نادناخ  ناقشاع  رتفد  رد  خیرات  هشیمه  يارب  ار  دوخ  مان  داهن و  باتک  نیا  ياپ  هب  ار  دوخ  رمع  ینیما  همالع 

يونعم ياهفده  هب  ندیسر  يارب  اه  یتخس  لمحت  رد  ینیما  همالع  ریظن  یب  راکتـشپ  تردق و  قالخ و  يورین  رگنایب  عقاو  رد  ریدغلا 
.تسا

.تسا راوگرزب  ملاع  نیا  دنمرنه  ناتشگنا  رس  زاجعا  نایب و  يورین  زا  نازورف  یلعشم  دننام  ریدغلا 

ننـست و لها  نادنمـشناد  یملع  لـفاحم  هجوت  دروم  باـتک  نیا  اـب  زین  مخ  ریدـغ  تفاـی و  هراـبود  يدـلوت  ریدـغلا  اـب  ینیما  همـالع 
.تفرگ رارق  تیحیسم 

.تسا یندینش  نیریش و  ياهتیاکح  اه و  تمکح  زا  راشرس  هک  تسا  ینید  فراعم  زا  یگرزب  فراعملا  هریاد  ریدغلا 

ریدـغلا ياهناتـساد  مان  هب  هعومجم  کـی  رد  فیرـش ، باـتک  نیا  هدـنزومآ  نیریـش و  ياهناتـساد  رـصن ، تاراـشتنا  تمه  هب  کـنیا 
هعومجم نیا  هک  تسا  دیما  تسا ، هدش  يروآدرگ 
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.دریگ رارق  مالسلا  هیلع  تیب  لها  نادناخ  ناقشاع  هدافتسا  دروم 

دحوم نایرقاب  اضر  دیس 

مق

79 / 1 ریدغ 16 / دیع 

ینیما همالع  یگدنز  هب  یهاگن 

ثاریم هب  دج  نیمه  زا  ار  ینیما  مان  هک  تسا  عرشلا  نیما  هب  بقلم  یلق  فجن  خیش  هون  دمحا و  خیش  دنزرف  نیسحلادبع  خیش  همالع 
.تسا هتفرگ 

.دوشگ ناهج  هب  هدید  زیربت  رهش  رد  ه ق )  ) لاس 1320 رد  ینیما  همالع 

.تشاد ناوارف  تبغر  ملع  يریگارف  شناد و  هب  یکدوک  زاغآ  نامه  زا 

.دومن زاغآ  تسا ، زیربت  یگنهرف  زکارم  نیرتمهم  زا  هک  هیبلاط  هسردم  ناداتسا  دزن  نآ  زا  سپ  ردپ  دزن  ادتبا  رد  مولع  يریگارف 

هللا تیآ  انالوم و  هب  روهشم  يوسوم  میرکلادبع  نب  دمحم  دیس  هللا  تیآ  نوچ  ینادنمـشناد  دزن  ار  لوصا  هقف و  حوطـس  تامدقم و 
.تخومآ یکلم  رغصا  یلع  ازریم  خیش  همالع  یچنوتوت و  تیآ  یهاشورسخ و 

یناداتـسا رـضحم  زا  سدقم  رهـش  نیا  رد  دش و  فرـشا  فجن  یهار  یهلا  مولع  ریگارف  تهج  یتامدـقم ، تالیـصحت  نایاپ  زا  سپ 
دوب یناوج  نارود  رد  زونه  .تفرگ  ارف  نانآ  دزن  ار  جراخ  سرد  دش و  دـنم  هرهب  یناوریا  يراسناوخ و  يدابآزوریف ، هللا  تیآ  نوچ 

میرکلادبع خیـش  جاح  هللا  هیآ  ینیئان و  نیـسحدمحم  ازریم  هللا  تیآ  یناهفـصا و  نسحلوبا  دیـس  هللا  هیآ  نوچ  یگرزب  عجارم  زا  هک 
.درک تفایرد  داهتجا  هزاجا  یناهفصا  نیسحدمحم  خیش  هللا  هیآ  يرئاح و 

زا هزاجا  بسک  اب  يولع  يدمحم و  فراعم  نارگ  تیاور  هلـسلس  هب  لاصتا  لوسر و  نادناخ  ثیداحا  نالماح  هگرج  هب  دورو  يارب 
هفیظو نیا  ییوخ ، ربکا  یلع  خیـش  هللا  تیآ  یناهفـصا و  نسحلاوبا  دیـس  هللا  تیآ  يزاریـش و  یلع  ازریم  هللا  تیآ  نوچمه  یناگرزب 

هب سپ  نآ  زا  .دیناسر  ماجنا  هب  ار  یعیش  ریطخ  تلاسر  نیا  مهم و 
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نیرتگرزب هراـبرد  ار  دوخ  ریگیپ  شـشوک  دومرف و  تعجارم  فجن  هب  رگید  راـب  تماـقا  یتدـم  تشذـگ  زا  سپ  تشگزاـب و  زیربت 
كرادم نوتم و  یسررب  یمالساریغ و  یمالسا و  ياهروشک  رثکا  هب  ترفاسم  ریگیپ و  ششوک  اب  درک و  زاغآ  ریدغلا »  » رصع باتک 

.داد رارق  قیقحت  لها  سرتسد  رد  ار  ریدغلا »  » دوخ هدنزرا  رثا  نیرتگرزب  لاس ، لهچ  هب  کیدزن  لوط  رد  مالسا  یخیرات  یملع و 

ار هرصب  هلح و  دادغب  ارماس و  البرک ، فجن و  روهـشم  ياه  هناخباتک  یمامت  ریدغلا  شراگن  يارب  شتاعلاطم  ریـسم  رد  ینیما  همالع 
اذل .دوبن  یفاک  همه  نیا  دوب ، هداهن  ریدغ  ياهشزرا  میرح  زا  يرادساپ  نادیم  هب  اپ  هک  يدرمگرزب  نیا  يارب  اما  .دومن  يرادرب  هرهب 
رفس .دومن  هدافتسا  هاشنامرک  درجورب و  نارهت و  دهـشم و  ياهرهـش  یملع  ياه  هناخباتک  زا  دمآ و  ناریا  هب  ادتبا  .تخادرپ  رفـس  هب 
مزع سپس  داد و  رارق  هدافتسا  دروم  ار  دابآردیح  روپمار و  ونهکل ، ياهرهش  ياه  هناخباتک  رفس  نیا  رد  .دوب  ناتسودنه  هب  وا  يدعب 
نیا رد  تفرگ و  تروـص  هیکرت  هب  ه ق )  ) لاس 1378 رد  قیقحت  هعلاطم و  يارب  ینیما  همـالع  رفـس  نیرخآ  .دومن  ار  هیروس  هب  رفس 

.داد رارق  هدافتسا  دروم  ار  مهم  ياه  هناخباتک  روشک 

دوب هدنزرا  اهبنارگ و  ياهباتک  خاسنتسا  راک  ردنا  تسد  یعیسو  نازیم  هب  ینیما  همالع  تدم  نیا  لوط  رد  هک  تسا  رکذت  لباق  هتکن 
.دنامن یقاب  هدنیآ  ياه  لسن  يارب  يدنمجرا  ریاخذ  نینچ  دنورب و  نایم  زا  تشاد  ناکما  یگدیسر  مدع  تروص  رد  هک 

مه هک  دومن  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یمومع  میظع و  هناخباتک  زیهجت  هب  عورش  تشگزاب و  فجن  هب  همالع  هیکرت ، هب  رفس  زا  سپ 
رد هماعلا » نینمؤملاریما  هبتکم   » مان اب  زین  نونکا 
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يرامیب دوب و  هداهن  یشوماخ  هب  ور  عاجش  ینابزرم  رادساپ و  نینچ  ییاهبنارگ  دوجو  عمش  رگید  یلو  .تسا  راک  هب  لوغـشم  فجن 
یناثلا عیبر  هعمج 28  زور  رد  دیـسر و  ارف  نازورف  عمـش  نیا  یـشوماخ  تاظحل  هک  نیا  ات  .دروآ  یم  رد  ياپ  زا  ار  وا  مامت  تدش  اب 

: دوب نیا  شتاملک  نیرخآ  دومن و  نتفگ  نخس  هب  عورش  همالع  دیئارگ …  تماخو  هب  شلاح  ، 1390

! ادنوادخ

رب ار  ناـحلاص  هک  ناـس  نآ  .هد  يراـی  مدوـخ  هب  ارم  اـمرف و  هجوـت  نم  هب  سپ  هدـش ، ضراـع  نم  رب  هک  تسا  گرم  تارکـس  نـیا 
زاورپ یلعا  توکلم  هب  شحور  تفگ و  کیبل  ار  قح  توعد  هک  دوب  هدربن  نایاپ  هب  ار  اعد  نیا  زونه  و  یهد …  یم  يرای  ناشدوخ 

.درک

.دش هتسب  نیتسار  ياهشزرا  میرح  زا  يرادساپ  نامرهق  یگدنز  رتفد  سپ  نیدب 

: زا دنترابع  هک  تسا  هتشاذگ  ياج  رب  دوخ  زا  مه  يرگید  مهم  تاقیقحت  تافیلأت و  مهم ، رثا  نیا  رب  هوالع  گرزب  درم  نیا 

، باتکلا هحتاف  ریسفت   1

، هلیضفلاءادهش  2

، هارایزلا لماک   3

، رئاحلا ممی  نمل  رئازلا  بادآ   4

، انتنس انتریس و   5

، يراصنا خیش  بساکم  باتک  تاقیلعت   6

، يراصنا خیش  لئاسر  باتک  رب  تاقیلعت   7

، هینسلا بلطملا  یف  هیلعلا  دصاقملا   8

، سنالا ضایر   9

، ناجیابرذآ لاجر   10

، رافسالا تارمث   11

.ریدغلا باتکلا  یف  هرهاطلا  هرتعلا   12

ریدغلا نوماریپ  نادنمشناد  املع و  ياهاگدید 
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هراشا

ریدقت دیجمت و  شیاتـس و  هتـسیاش  ریدغلا  باتک  هک  دنفقاو  یبوخ  هب  دنـشاب ، هتـشاد  رظن  تقد  نیودت  فیلأت و  راک  رد  هک  یناسک 
هدرپ دیـسر و  ارف  ریدغلا  تسا …  هدرکن  یعادبا  نینچ  سکچیه  هتـشر  نیا  رد  تسا و  ریظن  یب  دوخ  عون  رد  هک  دـنناد  یم  تسا و 

هدیلام شا  هرهچ  رب  نازابلغد  هک  یگنرین  دیرد و  رب  دندوب ، هدینت  شرود  هب  ناراکمتس  هک  ار  يدولآدود  ياه 
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 … دـیمدب ناهوژپ  تقیقح  هدـید  هب  زورمین  نابات  باتفآ  وچ  غورف  ات  دومنرب  تسه  هک  ناشخرد  ناـنچ  ار  تقیقح  درتس و  دـندوب ،
.دور سک  رب  ینادان  متس و  هک  دراذگ  یمن  دیوگ و  یم  تسار  نخس  هک  یباتک  ریدغلا 

یفجن يوسوم  نیسح  دیس  هللا  تیآ 

ار ناریذپان  قح  هنوگ  شافخ  هدید  دزاس و  یم  هریخ  ار  ناگدید  شرون  جوم  هک  تساسآدیشروخ  یفراعملا  هریاد  ریدغلا  یتسار  هب 
 … تسا هدرک  رد  هب  یبدا  یقیقحت و  راک  گنهرف  زا  ار  لاحم  هژاو  هک  يا  هزجعم  .عادبا  هنیمز  رد  تسا  يا  هزجعم  ددنب …  یم  رب 

ناققحم و زا  یتعاـمج  يرادـنپ  هک  دـمآ  مهارف  یفراـعملا  هریاد  اـت  دـیدروآ  راـک  نیا  هب  يور  اـسآ  هوک  يا  هدارا  دـنلب و  یتمه  اـب 
دشاب هتساخرب  نآ  زا  يا  هراپ  هب  دادعتـسا  صـصخت و  بسح  هب  کی  ره  هتـسب و  تمه  رمک  هداد و  مه  تسد  هب  تسد  نادنمـشناد 

…

يدنه يوسوم  نیسح  دیس  راوگرزب  دنمشناد 

تقیقح و همه  شراب  هک  تسا  يا  یتشک  ای  .تسا  راشرـس  ناطلغ  دـیراورم  رد و  زا  هک  تسا  ناشورخ  ییاـیرد  ریدـغلا …  باـتک 
ار تملظ  ياه  هدرپ  هدرک و  هریخ  شکانبات  رون  اب  ار  ایند  هدمآرب و  فجن  قفا  زا  هک  دناوخ  شدیاب  يدیشروخ  .تسا  رارـسا  ساملا 

دزادـنا یم  سوه  هب  ار  لد  دـشخب و  یم  تذـل  ار  هدـید  هچ  ره  نآ  رد  هک  تشهب  ياهناتـسوب  زا  زیوالد  یناتـسوب  تسا …  هدـیرد 
 … تسه

یلباک رادرس  یلق  ردیح  خیش  اناوت  دنمشناد 

هتفر راک  هب  ینیتم  یـسانش  ثیدح  هویـش  نآ  رد  .خیرات  تایبدا و  تمکح ، شناد ، ناوید  یتسار و  هلاسر  تسا و  قح  باتک  ریدغلا 
.تماما رب  عطاق  نیهارب  تسا و  رگنشور  لیالد  زا  يا  هنیجنگ  .تسا  هدمآرد  یقیقحت  عبنم  تروص  هب  ات  هتشگ  هئارا  و 

هاگشناد داتسا  یلماع  نیدلا  رهز  بیجن  دمحم 

! نم رورس 

زا ناگدنیآ  هن  دنروآ و  دوجو  هب  دنا  هتسناوت  یمن  هتـسناوتن و  زگره  ناگتـشذگ  هک  دیا  هدروآ  دوجو  هب  يرثا  میوگ  یم  هغلابم  یب 
یسررب عبتت و  هار  رس  زا  هک  ار  يراوشد  عناوم  هتشاد و  لوذبم  يدامتم  ياهلاس  لوط  رد  هک  ار  يا  یعس  .دمآ  دنهاوخ  رب  شا  هدهع 

اب دیراد ، نشور  دینک و  تباث  یمومع  راکفا  يارب  دیا ، هتـساوخ  هک  ار  هچنآ  ات  دیا  هتـشادرب  ثیداحا  یخیرات و  دانـسا  رد  شواک  و 
.دیا هدروآ  لیان  فده  هب  هدنزرا  باتک  نیا  مامتا 

يدیبز حاود  ناملس  داتسا 

يدیع دناوت  یم  ریدغلا  هک  يروطب  .تسوکین  رایسب  هک  هدرک  يروآ  عمج  ار  ییاه  نآ  راعـشا ، اه و  شناد  زا  باتک  نیا  رد  فلؤم 
.رایسب بدا  عیسو و  هقف  ناوارف و  شناد  زا  .دبای  یم  نآ  رد  دنک  یم  وزرآ  هک  ار  هچ  ره  اریز  ینموم  ره  يارب  دشاب  یلماک 
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.دوش فلتخم  ناشءارآ  اه و  هشیدنا  هک  دنچ  ره  شناد  بلطواد  ره  يارب  تسا  عمجم  نیرت  يوق  نآ  سپ 

هیروس گرزب  یتفم  یفرع  دیعس  دمحم 

باتک و نیا  طوطخ  هب  ار  ما  هدید  مدرک و  یم  ور  ریز و  هک  یلاح  رد  شناد  زا  یعیـسو  ملاع  رد  دوش  مگ  نم  كاردا  دوب  کیدزن 
.نآ تاملک 

؟ تسا ریدغ  نآ  اعقاو  ای  تسا  باتک  اتقیقح  نآ  ایآ 

رد دـنام  ناریح  هک  فلتخم  ياه  گـنر  نوگاـنوگ و  ماـسقا  هب  هدروآ و  ـالاب  ار  شدـیراورم  رد و  هک  تسا  یفرژ  ياـیرد  نآ  هکلب 
.راکفا اه و  هشیدنا  نآ  ندرمش 

اریز .مداد  یم  رارق  دوخ  عجرم  هناگی  ار  وت  هنیآ  ره  نایعیش ، رداصم  زا  مریگارف  هک  مدید  یم  بسانم  نم  رگا  راوگرزب …  خیش  يا 
ار خـیرات  نایب و  نآ  هب  دـنک  یم  رارقا  هک  تسا  یفراعملا  هریاد  نآ  هکلب  تسین  ثیداحا  عمجم  طـقف  امـش  ياـهبنارگ  ياـهباتک  هک 

هطبغ زا  یجوم  ار  هدنناوخ  دریگ ، یم  ارف  هک  نآ  ات  رعش  دوش  یم  زبس  دیاشگ و  یم  ار  تخانـش  تفرعم و  قافآ  دزاس و  یم  نئمطم 
.ترسح و 

، نازیم شجنـس و  رد  نیگنـس  نابز و  رب  یمالع  کبـس و  ظفل  ود  هب  دروخ ، یم  مه  هب  شبل  ود  هک  نآ  رگم  دنک  یمن  ناسحا  سپ 
« ربکا هللا  »

یحیسم رگشهوژپ  همالس  سلوب  داتسا 

هدـمآ مهارف  يأر  تلاصا  دـقن و  یبایـشزرا و  نسح  قیقد و  حیحـص و  لقن  اب  نیما  هناداتـسا و  عبتت  نآ  رد  .تسا  يراکهاش  ریدـغلا 
نسح ینایب و  شوخ  تسار ، نآ  هک  تیزم  نیمجنپ  دیآ و  درگ  نآ  رد  اجکی  ییایازم  نینچ  هک  دوش  یم  تفای  یباتک  رتمک  تسا و 

.تسا بلاطم  يرهاظ 

یهت نآ  زا  ناینـشیپ  تافیلأت  همه  هک  فراعم  لیاضف و  زا  ناحیر  لـگ و  نوگ  هنوگ  شناتـسوب  رد  .تسا  یمالـسا  یفراـعملا  هریاد 
.تسا

ردص نیدلاردص  دیس  هللا  تیآ 

دـیپس و تاحفـص  نوچ  رـشب  ياـه  لـسن  دوب و  دـهاوخ  ترداـن  تیـصخش  غوـبن و  زمر  هک  تسا  وـت  هنادواـج  تیآ  نیا  یتـسار  هب 
تردق شنابات  روطـس  لالخ  رد  تسیرگن و  دنهاوخ  ار  وت  تیـصخش  نیمیـس  ياهگرب  تریـصب  هدید  هب  دننزب ، قرو  ار  شناشخرد 

یپ تا  یناولهپ  راکتـشپ  رمتـسم و  شـشوک  تمظع  هب  هتفر ، راکب  نآ  رد  هک  تردـقرپ  یعاسم  يال  هب  زا ال  ار و  تناـشخر  کـلک 
.درب دنهاوخ 

نیسای لآ  یضترم  خیش 
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نخس هک  یباتک  .دوب  یباتک  نینچ  دنمزاین  تخس  یمالسا  هعماج  دیامن ، یم  نیگنس  اه  هشیدنا  رب  یهارمگ  لهج و  هک  يرـصع  رد 
یناوخب و يراگتـسر  حالـص و  هب  ینامب و  راگدرورپ  تیاـمح  رد  هراومه  .دردـب  ار  تلالـض  لـهج و  هدرپ  دـیوگب و  قح  يور  زا 

.مالسا تما  يامنهار  یشاب  نازورف  یلعشم 

.تسا هدمآ  تسار  یهلا  یمارگ  باتک  اب  دنا  هتشون  هک  ناناملسم  مالسا و  تمدخ  رد  دشاب و  كاپ  تملق  ناج و 

يزاریش ینیسح  يدهم  نب  دمحم 

تجح لیلج ، یقالخا  ملع  ریبک و  حلصم  ریظن و  یب  ینید  ربهر  هتشون  ریدغلا  دنمشزرا  باتک  هک  تسا  نیا  نشور  رایـسب  قیاقح  زا 
زا هکنانچ  .دـنک  یم  تاهابم  نآ  هب  فرـشا  فجن  مالـسا  گرزب  هاگـشناد  هک  تسا  ییاه  زیچ  نیرت  یلاـع  زا  یفجن  نیما  مالـسالا 

هطاـحا داـیز  بدا  ناوارف ، موـلع  دوـخ  رد  هک  تسا  یفراـعملا  هریاد  نیرتـگرزب  نآ  اریز  .دور  یم  رامـش  هب  زین  نیملـسم  همه  رخاـف 
.تسا هدرک  عمج  ار  صلاخ  قیاقح  میظع و  ششوک  هدرتسگ ،

يزاریش يداهلادبع  هللا  تیآ 

یم تسود  اریز  .متخادـنا  ریخأت  نآ  هب  تبـسن  ما  یهاگآ  ناتباتک و  رودـص  اـت  ندـنل  هاگـشناد  هب  ار  مزت  هلاـسر و  میدـقت  نم  - 12
بدا زا  مهم  هیحان  نیا  هب  ار  نیقرـشتسم  رظن  يدوز  هب  منک و  هراشا  ناتدنمـشزرا  شـشوک  ریدغلا و  هب  ما  هلاسر  نتم  رد  هک  متـشاد 

.دشاب رادیاپ  هراومه  يرکف ، هطبار  تلادع و  هک  مراودیما  درک و  مهاوخ  بلج 

ندنل زا  صولخ  ءافص  داتسا 

.تسا هداد  شناد  ناهج  لیوحت  خیرات  لوط  رد  فجن  هاگشناد  هک  تسا  یباتک  نیرتهب  ریدغلا  - 13

نآ زا  مشچ  دهاوخ و  یم  لد  هک  ار  هچنآ  هکلب  هویم ، عون  همه  نآ  رد  هک  دبای  یم  یناتسغاب  رد  ار  دوخ  نآ  هعلاطم  ماگنه  هدنناوخ 
يدنمشزرا باتک  نینچ  هک  تسا  تقیقح  رب  تیانج  زا  ملع و  رب  گرزب  متـس  زا  هک  منک  یم  رکف  نم  دراد و  دوجو  درب ، یم  تذل 

، تسا هنومن  اوتحم  ظاحل  زا  روطنامه  ات  دنیامنن  نآ  پاچ  نیرتیلاع  هب  مادقا  ناملسم  نادنمتورث  یلو  دوش  هتشون  بلاطم  همه  نیا  اب 
دشاب هنومن  زین  رهاظ  پاچ و  ظاحل  زا 

هللا لوسر  یگدنز  زا  ییاه  ناتسا 

تعامج زامن  نیتسخن 

: دومرف شباحصا  زا  یکی  باوج  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يزور 

هک دوب  وا  اب  زین  بلاطیبا  نب  یلع  نانمؤمریما  دراذـگ و  یم  زاـمن  ادـخ  لوسر  هک  دوب  اـجنآ  .دـش  اـپ  رب  هک  یتعاـمج  زاـمن  نیتسخن 
.دوب وا  اب  زین  رفعج  .تشذگ  وا  رب  بلاطوبا 
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: تفگ سپ 

یتسار هب  : » دورـس هنوگ  نیا  دوب ، نامداش  هنحـص  نیا  ندید  زا  هک  بلاطوبا  وشم  ادج  وا  زا  زگره  دنویپب و  تا  هدازومع  هب  مکرـسپ 
رد .دـیرادم  وا  زا  تسد  دـینک و  يرای  ار  نات  هدازومع  رـسدرد …  يراتفرگ و  ياـهزور  رد  دنتـسه ، نم  هناوتـشپ  رفعج  یلع و  هک 

هتـشاد كاـپ  رهوگ  هک  منادـنزرف  زا  سکچیه  هن  نم و  هن  ادـخ  هب  .تسا  نم  يرداـم  ردـپ و  ردارب  اـهنت  وا  ردـپ  نم ، ناردارب  ناـیم 
.تشاد دهاوخن  ربمایپ  زا  تسد  دنشاب ،

یهلا تردق 

ربمغیپ هک  دـندرک  یم  باختنا  يراد  هیاـس  تخرد  ترـضح  نآ  باحـصا  دـمآ ، یم  دورف  یناـکم  رد  ترفاـسم  رد  هاـگ  ره  ربمغیپ 
دیـشک و ار  دوخ  ریـشمش  دـمآ و  ییارحـص  یبرع  ربمغیپ ، تحارتـسا  ماـگنه  يزور  .دـنیاسایب  تخرد  نآ  ریز  رد  ار  زورمین  باوخ 

: تفگ

؟ دش دهاوخ  عنام  نم  هلمح  زا  ار  وت  یسک  هچ 

: تفگ ربمایپ 

هب ار  دوخ  رـس  ردـقنآ  برطـضم  يداعریغ و  عضو  اـب  برع  .داـتفا  وا  تسد  زا  ریـشمش  دـیزرل و  برع  تسد  ماـگنه  نیا  رد  .ادـخ 
.تشگ یشالتم  وا  زغم  ات  دیبوک  تخرد 

کحم گنس 

.تشاد رطاخ  هب  رعاش  دیبل  زا  تیب  رازه  هدزاود  شدوخ  لوق  ربانب  تشاد و  ظفح  ار  يدایز  راعشا  یمارگ ، ربمایپ  رسمه  هشیاع 

.دناوخب تسا  ظفح  هک  يراعشا  زا  شیارب  هک  تساوخ  یم  تاقوا  رثکا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

: تیب ود  نیا  تسا  هلمج  نآ  زا 

یم ادـج  مه  زا  صلاخان  صلاخ و  يالط  ددرگ و  یم  راکـشآ  نآ  شغ  کش  نودـب  دوش ، شیامزآ  کحم  گنـس  اب  الط  هاـگ  ره 
.دوش

.تسا کحم  گنس  نآ  دننام  ام  نیب  رد  مه  مالسلا  هیلع  یلع 

*****

ص 35. ج 3 ، ریدغلا ،

نداد هقدص 
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: دیسرپ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دعس  يزور 

وا يارب  مهدب  هقدص  وا  هیحان  زا  رگا  کنیا  .داد  یم  هقدص  دوب ، هدنز  وا  رگا  هک  مناد  یم  تسا و  هدرک  توف  مردام  ادخ  لوسر  يا 
؟ تشاد دهاوخ  يا  هدیاف 

: دومرف ادخ  لوسر 

.يرآ

: دیسرپ هاگنآ 

؟ ادخ لوسر  يا  تسا  رت  عفان  يا  هقدص  هچ 

: دومرف

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک و  رفح  ار  یهاچ  دعس  بآ :

.دشاب دعس  ردام  حور  هب  هیده  هاچ  رفح  باوث 

.دراد باوث  مه  تسا و  عورشم  مه  لمع  نیا  دنتسرف و  یم  تاوما  يارب  اه  هدنز  هک  تسا  یئایاده  عون  کی  اهرذن  سپ 

*****

ص 302. ج 9 ، ریدغلا ،

روبق ترایز 

: دومرف هدرک و  نم  هب  ور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  يزور  هک ، تسا  هدرک  تیاور  هشیاع 

: هک هتفگ  هدمآ و  نم  دزن  لیئربج  »

« منک شزرمآ  بلط  نانآ  يارب  هتفر و  عیقب  هب  هک  تسا  هداد  نامرف  نم  هب  مراگدرورپ 

: دیوگ یم  هشیاع 

؟ ادخ لوسر  يا  منک  ناشیاعد  هنوگچ  نم 

: دومرف
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هب هللاءاش  نا  زین  ام  دزرمایب و  ار  نامناماگ  سپ  ناماگـشیپ و  ادخ  .دـنا  هدـیمرآ  راید  نیا  رد  هک  یناناملـسم  نانموم و  رب  دورد  وگب :
.مبلط یم  تیفاع  امش  ام و  يارب  ادخ  زا  .دش  میهاوخ  قحلم  امش 

: دومرف یم  تفر و  یم  هفوک  روبق  ترایز  هب  هشیمه  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.دهد یم  ماجنا  وکین  لامعا  دراد و  داعم  يوس  هب  نتفرگ  میمصت  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 

*****

ص 283. ج 9 ، ریدغلا ،

تشهب ياهرد  زا  يرد 

: دنک یم  تیاور  دعس  نب  سیق 

.مدوب هدش  غراف  زامن  ندناوخ  زا  هک  یلاح  رد  درک  روبع  نم  رب  مرکا  ربمایپ  يزور 

: دندومرف نم  هب  ناشیا 

: مدرک ضرع  منک ؟ ییامنهار  تشهب  ياهرد  زا  يرد  هب  ار  وت  ایآ 

.يرآ

: دومرف

.تسا تشهب  ياهرد  زا  یکی  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  ال 

*****

ص 162. ج 3 ، ریدغلا ،

تشهب قوش 

.لیلهت حیبست و  اب  هطبار  رد  تالاؤس  ندیسرپ  هب  عورش  دمآ و  مرکا  ربمایپ  دزن  هب  یهایس  درم  يزور 

: تفگ درم  نآ  هب  يدنت  اب  دوب ، رضاح  اج  نآ  رد  هک  باطخ  نب  رمع 

: دومرف رمع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .ینک  یم  هتسخ  ار  ربمایپ  تیاهلاؤس ، نیا  اب  وت  درم  يا  نک  سب 
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.نکم يدنت  .رمع  يا  شاب  مارآ 

زا ینامز  یمدآ  رب  ایآ  « » رهدـلا نم  نیح  ناسنالا  یلع  یتا  له   » .دـش لزان  تایآ  نیا  ماگنه  نیا  رد  دـنکب و  ار  شتالاؤس  ات  راذـگب 
.داتفا نیمز  رب  دیشک و  ناج  زا  يدایرف  هایس ، درم  نآ  ماگنه  نیا  رد  هدش » تشهب  زا  يدای  هک  اجنآ  ات  راگزور 

.داد ناج  تشهب  قوش  زا  وا  .دومرف  هنحص  نیا  هدید  اب  ربمایپ 

*****

ص 355. ج 11 ، ریدغلا ،

ربمایپ ربق  ترایز  يراجیتسا و  جح 

ریجا نآ  طورـش  زا  یکی  دـنوش و  یم  ریجا  جـح ، ماجنا  يارب  هک  یمدرم  هرابرد  دـیز ، یبآ  مان  هب  گرزب  ياـهقف  زا  یکی  زا  يزور 
لاؤس دننک ، رجا  ار  طرـش  نیا  دنناوت  یمن  یلیالد  رب  انب  هورگ  نآ  یلو  دنورب ، مرکا  ربمایپ  ربق  ترایز  هب  امتح  هک  تسا  نیا  ندـش ،

.دش

: تفگ باوج  رد  تشاد ، رایسب  قشع  هقالع و  ربمایپ  ربق  ترایز  هب  هک  هیقف  نآ 

.دننادرگرب ترایز ، تفاسم  رادقم  هب  دیاب  ترجا  زا  دنا ، هتسناوتن  یعنام  رثا  رب  هک  لاح  دنداد و  یم  ماجنا  ار  راک  نیا  دیاب  نانآ 

لمع دوخ  هدعو  هب  دنیامن و  ترایز  تباین  ناونع  هب  دندرگرب و  دیاب  نانآ  هک  دنتفگ  لاؤس  نیا  خساپ  رد  زین  اهقف  زا  يرگید  هدـعو 
.دوش یم  مک  ناشترجا  زا  ترایز ، تفاسم  رادقم  هب  هنرگ  دنیامن و 

*****

ص 221. ج 9 ، ریدغلا ،

نامسآ زا  ینان 

ربق ترایز  يارب  وا  تشادن  اذـغ  هیهت  يارب  مه  یلوپ  دوب و  هنـسرگ  رایـسب  هک  یلاح  رد  دـش ، هنیدـم  دراو  ءالع » نب  دـمحم   » يزور
: تفگ ترضح ، نآ  هب  باطخ  تفر و  ربمایپ 

.متسه وت  نامهم  ار  بشما  دناد و  یمن  ادخ  زج  ار  ما  یگنسرگ  رقف و  تدش  هک  یلاح  رد  مدمآ ، امش  تمدخ  هب  ادخ  لوسر  يا 

.دنک یم  فطل  ینان  هدرگ  وا  هب  هک  دید  ار  ادخ  لوسر  ایور ، ملاع  رد  .درک  هبلغ  وا  رب  باوخ  هاگنآ 

.دوب شتسد  رد  ار  نان  رگید  فصن  هک  یلاح  رد  .دش  رادیب  باوخ  زا  ناهگان  دروخ و  ار  نآ  فصن 
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: دیوگ یم  ءالع  نب  دمحم 

.تسا هدید  ارم  اعقاو  دـنیبب ، باوخ  رد  ارم  سک  ره   » دوب هدومرف  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راتفگ  قدـص  بلطم  نیا  اب 
میارب دیآ » یمن  رد  نم  لکش  هب  ناطیش  اریز 
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: تفگ یم  هک  مدینش  ییادص  هاگنآ  دش  نشور 

! دمحم يا 

.دیدرگ دهاوخ  شبیصن  تمایق  يادرف  متعافش  هدوشخب و  شهانگ  هک  نآ  رگم  دنک ، یمن  ترایز  ار  مربق  یسک 

*****

ص 189. ج 9 ، ریدغلا ،

ناریسا ياذغ 

زا ادتبا  رد  هک  ربمایپ  دـندرک  خـبط  ربمایپ ، يارب  هتفرگ و  شبحاص  زا  هزاجا  نودـب  ار  يدنفـسوگ  ربمایپ ، باحـصا  زا  یعمج  يزور 
: دومرف دیامن ، لیم  نآ  زا  تساوخ  هک  یماگنه  .دش  رضاح  هرفس  رس  رب  دوبن ، هاگآ  نایرج 

.دنا هدرک  خبط  دنا و  هتفرگ  شبحاص  هزاجا  نودب  ار  وا  هک  دهد  یم  ربخ  ارم  دنفسوگ  نیا 

.تسا نینچ  هک  دنتفگ  دندرک و  قیدصت  ار  ربمایپ  فرح  نارای ،

: دومرف ربمایپ 

.دیهدب ناریسا  هب  ار  اذغ  نیا 

.تمیق نامض  هب  هدش  اهنآ  لام  دنفسوگ  نآ  هک  تسا  نیا  ام  دزن  نیا  لیلد  و 

هب ار  نآ  تمیق  اـهنآ  دوـب و  هدـش  ناـشیا  لاـم  عوـنمم  قـیرط  زا  دنفـسوگ  هک  نآ  يارب  نآ  نداد  هقدـص  هب  ار  ناـشیا  درک  رما  سپ 
یلاح رد  لاملا ، تیب  هب  نز  هیرهم  قاحلا  اب  هطبار  رد  رمع  مکح  زا  عافد  رد  هدروآ  صاصج  ار  تیاور  نیا  دندوب  هدادـن  شنابحاص 

.درادن دوجو  یتهابش  هجو  چیه  رمع  مکح  نآ  هیضق و  نیا  نیب  هک 

*****

ص 226. ج 11 ، ریدغلا ،

نیهوت يازس 

.دوب هدرواین  مالسا  زونه  یلو  تشاد  تساخرب  تسشن و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  اب  طیعم  یبا  نب  هیقع 

.درک توعد  ینامهم  کی  هب  ار  ربمایپ  يزور 
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: تفگ ربمایپ 

نیا زا  شناتـسود  .درک  ار  راک  نیا  هبقع  .يوش  ناملـسم  وت  هک  نیا  رگم  منز  یمن  اذغ  هب  بل  یلو  موش  یم  رـضاح  ینامهم  رد  نم 
.دندرک شنزرس  دندنار و  دوخ  زا  ار  وا  دندش ، علطم  راک 

: تفگ وا 

.ما هدرواین  مالسا  لد ، قمع  زا  نم 

يور رب  دیاب  یـشاب  ام  اب  دهاوخ  یم  رگا  هک  دنتفگ  وا  هب  شناتـسود  .متفگ  ار  نیتداهـش  دروخب ، میاذغ  زا  وا  هک  رطاخ  نیا  هب  هکلب 
.يزادنیب ناهد  بآ  ربمایپ 

يور هب  درک و  لوبق  زین  وا 
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ود دیـسر و  وا  دوخ  تروص  هب  تشگرب و  بقع  هب  هکلب  دیـسرن  ربمایپ  كرابم  يور  هب  شناهد  بآ  یلو  تخادنا  ناهد  بآ  ربمایپ 
.دوب یقاب  شتروص  رب  شرمع  نایاپ  ات  نآ  رثا  دنازوس و  ار  وا  هنوگ 

*****

ص 66. ج 16 ، ریدغلا ،

یهلا هیده 

: هک تسا  هدرک  تیاور  سنا 

: دومرف هدرپس  نم  هب  ار  رتسا  هاگنآ  .تشگ  ناور  يدک  هوک  ات  هتشگ  راوس  رتسا  رب  ادخ  لوسر  يزور 

.ورب عضوم  نالف  هب 

هب ار  وا  .روایب  دوخ  هارمه  ار  وا  ناسرب و  وا  هب  ارم  مالـس  .تسا  لوغـشم  راگدرورپ  حـیبست  هب  هک  تفای  یهاوخ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع 
.مدروآ ربمایپ  تمدخ 

: دومرف ادخ  لوسر 

وا ردارب  ناربمایپ ، نآ  زا  کی  ره  اـب  .مرتـالاو  ناـنآ  همه  زا  نم  هتفرگ و  رارق  نآ  رب  لـسرم  ربماـیپ  هک 70  تسا  یناکم  نیا  .نیـشنب 
.يرتهب نانآ  همه  زا  وت  هدوب و  هارمه 

.دش نازیوآ  ربا  نایم  زا  يروگنا  هشوخ  .دنکفا  هیاس  ود  نآ  رس  رب  یگنر  دیفس  ربا  ماگنه  نیا  رد 

: دومرف یم  درک و  یم  لوانت  ادخ  لوسر 

.تسا یهلا  هیده  نیا  روخب  مردارب  يا 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تفر  الاب  ربا  .دندیماشآ  بآ  روگنا ، لوانت  زا  دعب 

.دنا هدرک  لوانت  یصو  هدزیس  دصیس و  ربمایپ و  هدزیس  دصیس و  هشوخ  نیا  زا  .دنیرفآ  دهاوخ  هچ  ره  هک  نآ  هب  دنگوس 

.تسین رت  یمارگ  یلع  زا  یصو  چیه  رت و  یمارگ  يربمایپ  چیه 

*****

ص 258. ج 7 ، ریدغلا ،
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نیشناج باختنا 

.دندرک یم  وگتفگ  مه  اب  هشیاع  هملس و  ما  يزور 

: تفگ هملس  ما 

ياهشفک ریمعت  راد  هدهع  مالسلا  هیلع  یلع  رفـس  نآ  رد  .میدوب  ادخ  لوسر  اب  يرفـس  رد  وت  نم و  هک  ار  يرفـس  نآ  دیآ  یم  تدای 
یتخرد هیاس  رد  مالسلا  هیلع  یلع  دوب و  هدش  خاروس  ادخ  لوسر  شفک  اقافتا  .دوب  ترـضح  نآ  ياهـسابل  يوشتـسش  ادخ و  لوسر 

اب دنتـساوخ  یم  هچنآ  هرابرد  دـندش و  دراو  اـهنآ  دـندمآ و  رمع  اـب  تردـپ  ماـگنه  نیا  رد  .درک  یم  ریمعت  ار  نآ  تشاد  هتـسشن و 
: دنتفگ هاگنآ  .دندرک  تبحص  ادخ  لوسر 

يا
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شیاسآ رد  وت  زا  دعب  ینک  یفرعم  ام  هب  ار  تنیـشناج  هچنانچ  نیاربانب  .دوب  یهاوخ  ام  اب  ینامز  هچ  ات  هک  میناد  یمن  ام  ادـخ  لوسر 
: دومرف ادخ  لوسر  .دوب  میهاوخ 

.دش دیهاوخ  ادج  وا  زا  امش  منک ، شنییعت  نم  رگا  مسانش و  یم  ار  شهاگیاج  منیب و  یم  ار  وا  نونکا  مه  نم  اما 

ام یتقو  .دـندش  صخرم  شتمدـخ  زا  دـندش و  تکاس  نانآ  هاگنآ  دـندش  ادـج  نارمع  رـسپ  نوراه  زا  لیئارـسا  ینب  هک  هنوگناـمه 
: يدرک ضرع  يدوب  رتروسج  ام  زا  ترضح  نآ  هب  تبسن  هک  وت  میدش ، بایفرش  ادخ  لوسر  تمدخ 

؟ درک یهاوخ  ریما  مدرم  رب  ار  یسک  هچ  ادخ  لوسر  يا 

: دومرف ادخ  لوسر 

: مدرک یم  ضرع  ادخ  لوسر  هب  میدیدن و  ار  بلاطیبا  نب  یلع  زج  یسک  میدمآ ، نیئاپ  ام  دنک و  یم  تسرد  ار  شفک  هک  یسک 

: دومرف .دشاب  شفک  ریمعت  لوغشم  هک  منیب  یمن  یلع  زج  هب  ار  یسک  نم 

.تسا نم  نیشناج  نامه  وا 

: تفگ هشیاع  هاگنآ 

.مروآ یم  دای  هب  ار  نآ  لاح  زا  نم  یتفگ و  تسار 

*****

ص 257. ج 10 ، ریدغلا ،

یلع نانمشد 

: دومرف درک و  هباحص  هب  ور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  يزور 

.ددرگ اپ  رب  نم  يارب  يربنم  دسر ، ارف  تمایق  زور  هک  یماگنه 

: درآرب ادن  شرع  يالاب  هب  يدانم 

؟ تساجک دمحم 

.میوگ خساپ  نم 

: دیوگ يدانم 
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.ورب ربنم  يالاب  رب 

.مور یم  ربنم  يالاب  هب  نم 

: هک دیآ  ادن  زاب 

؟ تساجک یلع 

.نانموم رورس  یلع  تسا و  نالوسر  رورس  دمحم  هک  دنناد  نایناهج  دیآ و  یم  ربنم  يالاب  رب  نم  زا  رت  نیئاپ  زین  وا  و 

: دیسرپ هباحص  زا  یکی  ماگنه  نیا  رد 

! ادخ لوسر  يا 

؟ درادب نمشد  نیا  زا  دعب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسیک 

: دومرف

نایدوهی و زج  هنیدم  راصنا  زا  ناگدازانز و  زج  شیرق  زا  يراصنا ، ردارب  يا 
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.دنرادن نمشد  ار  یلع  ناراکدب ، زج  مدرم  ریاس  زا  ناردپ و  یب  زج  برع  زا 

*****

ص 145. ج 8 ، ریدغلا ،

ادخ نمشد 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع 

لیف تروص  نوچ  وا  تروص  هک  دنک  یم  تنعل  ار  یسک  هک  مدید  افـص  هوک  رب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
.تسا

: متفگ

؟ هللا لوسر  ای  تسیک  نیا 

: دومرف

.تسا میجر  ناطیش 

: متفگ هدرک و  ناطیش  هب  ور  نم 

.مشخب یم  تاجن  تیاه  هلیح  رش  زا  ار  تما  مشک و  یم  ار  وت  کنیا  هک  دنگوس  ادخ  هب  ادخ  نمشد  يا 

: تفگ ناطیش 

.تسا نیا  زج  نم  شاداپ  هک  دنگوس  ادخ  هب 

: متفگ

؟ ادخ نمشد  يا  شاداپ  مادک 

: تفگ

.مدوب کیرش  ردام  محر  رد  شردپ  اب  نم  هک  نیا  زج  تفرگن  نمشد  ار  وت  سکچیه 

*****
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ص 146. ج 8 ، ریدغلا ،

جراوخ ياوشیپ 

: دیوگ یم  کلام  نب  سنا 

، دوب يدهاز  دباع و  درم  هک  وا  .دش  ادیپ  يدرم  هلک ي  رـس و  ناهگان  میدوب  وگتفگ  لاح  رد  ربمایپ  اب  باحـصا  زا  يا  هدع  اب  يزور 
رد ار  وا  زا  ییاه  فیرعت  البق  ام  .مدیدید  یم  زامن  اعد و  لاح  رد  هشیمه  ار  وا  اریز  .میدش  یم  رورـسم  لاحـشوخ و  وا  ندـید  زا  ام 
زا هک  تسا  يدرم  نامه  درم  نیا  هک  میدرک  هراشا  ربمایپ  هب  میدید  ار  وا  یتقو  .دوب  هتخانشن  ار  وا  ربمایپ  یلو  میدوب  هتفگ  ربمایپ  دزن 

.میا هدرک  فیرعت  امش  يارب  وا  تدابع  زامن و 

: تفگ ربمایپ 

دش دراو  نانآ  عمج  هب  يدرم  نآ  .تسا  ناطیش  زا  یمخز  مشچ  رثا و  وا  تروص  رد  هک  دیا  هدروآ  ربخ  نم  يارب  يدرم  هرابرد  امش 
.درکن مالس  و 

: دومرف وا  هب  ربمایپ 

زا رترب  وت  هک  تشذگ  بلطم  نیا  تنهذ  رد  ایآ  يدوب ، هداتسیا  ام  سلجم  رانک  رد  هک  ماگنه  نآ  هک  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت 
؟ یتسه ام  همه 

: تفگ

.مدرک ار  رکف  نیا  .يرآ 

.دش لوغشم  زامن  هب  سپس 

: دومرف وا  هب  ادخ  لوسر 

مهد یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت 
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؟ یتسه ام  همه  زا  رترب  وت  هک  تشذگ  بلطم  نیا  تنهذ  رد  ایآ  يدوب ، هداتسیا  ام  سلجم  رانک  رد  هک  ماگنه  نآ  هک 

: تفگ

.مدرک ار  رکف  نیا  .يرآ 

.دش لوغشم  زامن  هب  سپس 

: دومرف ادخ  لوسر 

؟ دشک یم  ار  درم  نیا  یسک  هچ 

! نم هک  تفگ  رکبوبا 

.تشگرب دنکب و  ار  راک  نیا  تسناوتن  وا  ياهزامن  ندید  اب  یلو  دشکب  ار  وا  هک  تفر  و 

.تشگرب درک و  ار  راک  نیا  زین  رمع 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: دومرف ادخ  لوسر  .دوبن  يربخ  درم  نآ  زا  اما  تفر  منک و  ارجا  ار  مکح  نیا  هک  مرضاح  نم 

وا .دوب  ناورهن  نایـشروش  رادرـس  هیدثلاوذ  درم  نیا  .دهد  یمن  خر  یفالتخا  چیه  نم  تما  رد  دشابن  وا  رگا  .دش  یم  هتـشک  دـیاب  وا 
هنانئاخ لامعا  يازس  هب  دیسر و  تکاله  هب  گنج  نیا  رد  وا  .تخادرپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  گنج  هب  دش و  جراوخ  ياوشیپ 

.دیسر دوخ 

*****

ص 81. ج 14 ، ریدغلا ،

هللا لوسر  تامارک  زا 

ما همیخ ي  هب  ناشرذگ  دوب  هارمه  هک  یـصخش  اب  دومرف ، ترجه  هنیدـم  هب  هکم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نوچ 
.تشادن دنرخب ، هک  دنتساوخ  تشوگ  ای  امرخ  يردق  نز  نآ  زا  .دوب  هتسشن  همیخ  يولج  رد  دَبعَم  ما  هک  داتفا ، یعازخ  دَبعَم 

.دوب هدومن  رقف  راچد  ار  وا  هلیبق ي  یلاسکشخ ، اریز 

: تفگ دَبعَم  اما 
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.میدرک یم  تمدق  راثن  متشاد  یم  يزیچ  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب 

: دومرف لاؤس  داتفا ، همیخ  هشوگ  رد  يدنفسوگ  هب  ترضح  نامشچ  هاگان 

؟ تسا هدنام  اهنت  ارچ  دنفسوگ  نیا 

: تفگ دَبعَم  ما 

.تشادزاب هلگ  زا  ار  وا  یناوتان  فعض و 

: دومرف ترضح 

.دهد یم  ریش 

: درک ضرع 

: هک دندومن  يراج  نابز  رب  ادخ  مان  هدیلام و  شناتسپ  هب  كرابم  تسود  دیبلط و  ار  دنفسوگ  ترضح  ریخ 

! ایادخ

.هد تکرب  ار  دنفسوگ  نیا  ناتسپ 

رد ریش  هلصافالب 
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.دش يراج  ناتسپ 

دندیشون کی  ره  هار  دوخ  نارای  سپس  دش و  ریس  دیشون و  داد و  نز  نآ  هب  ادتبا  دش ، رپ  فرظ  ات  دیشود  ریش  دیبلط و  یفرظ  ربمایپ 
: دومرف دیشون و  دوخ  همه  زا  دعب  دندش و  ریس  ات 

« مه رخآ  موقلا  یقاس  »

دشونب رخآ  دوخ  دیاب  دوش  یم  یهورگ  یقاس  هکنآ 

.دومرف تکرح  تشاذگ و  نز  شیپ  درک  ریش  زا  رپ  ار  فرظ  هرابود  و 

: دیوگ یم  هک  دندینش  یگناب  نامسآ  نیمز و  نیب  زا  هکم  مدرم  دش  دادماب  نوچ 

هچ دـندرک و  چوک  اـجنآ  زا  سپـس  دـندمآ و  دورف  دَـبعَم  ما  همیخ  هب  هک  دـهد  هارمه  قیفر  ود  نآ  هب  ار  دوخ  شاداـپ  نیرتـهب  ادـخ 
ار يرورس  دنوادخ  هک  دینادب  یصق  هلیبق  يا  .دوب  یمارگ  لوسر  هارمه  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  قیفر  دوب  تخبـشوخ 

.تسا هدرکن  رود  امش  زا 

.دـهد یم  یهاوگ  هک  دیـسرپب  دنفـسوگ  دوخ  زا  دـیدشن  عناق  مه  رگا  دیـسرپ و  زاب  ار  ربمایپ  دورو  ناتـساد  دَـبعَم  ما  دوخ  رهاوخ  زا 
هتسویپ دنفسوگ  نآ  تمارک ، نیا  هب  یلو  تفر  ربمایپ  دیشود ، ریش  شریش  یب  ناتسپ  زا  دناوخ و  دوخ  کیدزن  هب  ار  دنفسوگ  ربمغیپ 

.داد یم  ریش  نز  نآ  هب 

*****

ص 28. ج 3 ، ریدغلا ،

ربمایپ تحیصن 

: هک هدومن  تیاور  عوکا  نب  هملس 

.دروخ اذغ  پچ  تسد  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  رد  يدرم  يزور 

: دومرف وا  هب  شوخ  يور  اب  ربمایپ 

: تفگ یخاتسگ  اب  ربمایپ  باوج  رد  درم  نآ  .روخب  اذغ  تسار  تسد  اب  درم  يا 

.تشاد دمعت  دوخ  راک  نیا  رد  تسناوت و  یم  هک  یلاح  رد  مناوت  یمن 

: دومرف ربمایپ 
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.يوش ناوتان  پچ  تسد  زا 

.دناسرب ناهد  هب  ار  دوخ  پچ  تسد  تسناوتن  هاگچیه  هجیتن  رد 

*****

ج ریدغلا ،
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ص 168. ، 2

رامیب تدایع 

هب دنتفر ، یم  یضیرم  تدایع  هب  تقو  ره  هک  دوب  نیا  ربمایپ  مسر  .تفر  وا  رداچ  هب  ییارحـص  برع  کی  تدایع  يارب  ربمایپ  يزور 
: دندومرف یم  وا 

.دندومرف ار  نخس  نیا  زین  برع  درم  نآ  هب  شور  نیا  بسح  رب  .تسین  یکاب 

: تفگ باوج  رد  ربمایپ  زا  رکشت  ياج  هب  رامیب  برع 

.درب یم  ربق  هب  ار  وا  هدرب و  موجه  هدروخلاس  درم  رب  هک  تسا  بت  هکلب  تسین و  نینچ 

: دومرف ربمایپ 

.شاب نینچ  یتشادنپ  نینچ  هک  لاح 

.درپس ناج  دناسرن و  ماش  هب  ار  دعب  زور  برع  نآ  هجیتن  رد 

*****

ص 168. ج 2 ، ریدغلا ،

ربمایپ یکدوک 

: دیوگ یم  دسا  تنب  همطاف 

.متساخرب وا  زا  يراتسرپ  هب  زین  نم  تفرگ و  رب  ار  ربمایپ  شردپ ، تیصو  رب  انب  بلاطوبا  .تشذگرد  بلطملادبع  نوچ 

.میدرک یم  عمج  ار  اهامرخ  زور  ره  مزینک  نم و  .دوب  امرخ  ربون  ماـگنه  نآ  رد  دوب و  یئاـمرخ  ياـهتخرد  اـم  هناـخ ي  ناتـسوب  رد 
نیا مرـش  زا  مدیباوخ و  نم  .دـندرک  عمج  ار  اهامرخ  هدـمآ و  هچوک  زا  ناکدوک  .مینک  عمج  ار  امرخ  هک  میدرک  شومارف  ام  يزور 

دش و رادیب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  سپ  مدنکفا ، هرهچ  رب  ار  منیتسآ  دوش ، رادیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک 
.دیدن نیمز  رب  یئامرخ  تفر و  ناتسب  نورد  هب 

: تفگ درک و  هراشا  امرخ  تخرد  هب  سپ 

.ما هنسرگ  نم  تخرد  يا 

.تفر الاب  هخاش  نآ  سپـس  .دروخب  تساوخ  هچنآ  وا  ات  .دروآ  دورف  دوب  نآ  رب  امرخ  هک  ار  شیاه  هخاش  تخرد  هک  مدید  نم  سپ 
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.متفگ وا  هب  ار  نایرج  مدیود و  شیوس  هب  هنهرباپ  نم 

: تفگ وا 

.دیئاز یهاوخ  وا  يارب  يرایتسد  تا ، یئازان  زا  زین  دوب و  دهاوخ  يربمایپ  وا  هک  تسین  نیا  زج 

سپ
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.مدروآ ایند  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نم  دوب ، هدرک  ینیب  شیپ  وا  هچنانچ 

*****

ص 129. ج 15 ، ریدغلا ،

قافنا

: تفگ دوعسم  نب  هللادبع 

.تسا هدرک  عمج  هدروآ و  درگ  ار  امرخ  يرادقم  لالب  هک  دید  .دمآ  لالب  ندید  هب  ربمایپ  يزور 

؟ تسیچ اهنیا  هک  دیسرپ  ربمایپ 

: تفگ لالب 

.ما هدرک  هدامآ  وت  نانامهم  يارب  ار  نیا 

: دومرف ربمایپ 

؟ ددرگ خزود  شتآ  رد  يدود  تیارب  هک  يدیسرتن  ایآ 

لالب يا  .رادم  كاب  یتمظع  چـیه  زا  شرع  بحاص  دـنوادخ  ربارب  رد  نک و  قافنا  يراد  هچ  ره  هکلب  نکن  عمج  ار  يزیچ  لالب  يا 
.تسا ناسر  يزور  نیرتهب  دنوادخ  هک  سرتن  یتسدگنت  زا  نک و  قافنا  هشیمه 

*****

ص 214. ج 16 ، ریدغلا ،

ندب رب  غاد 

جرخ ار  رانید  ود  نآ  وا  .دیـسر  وا  هب  تمینغ  ناونع  هب  رانید  ود  نایاپ  رد  .تفر  ربیخ  گنج  هب  ربماـیپ  اـب  هارمه  ینیـشن  رداـچ  برع 
.درکن مه  یقافنا  چیه  درکن و  هدافتسا  نآ  زا  زگره  تخودب و  دیچیپب و  داهن و  یئابع  رد  ار  نآ  هکلب  درکن 

ار ناتساد  دندیسر و  هللا  لوسر  تمدخ  هب  دنتفای و  ار  اهرانید  نآ  ابع  نآ  نتفاکـش  زا  سپ  شنایفارطا  .تفر  ایند  زا  وا  یتدم  زا  سپ 
.دندرک فیرعت  ناشیا  يارب 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 
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.يو نت  رب  نداهن  غاد  يارب  دنوش  یم  هلیسو  ود  وا  يارب  تمایق  زور  رد  قافنا ، هن  درک و  جرخ  ار  نآ  هن  هک  رانید  ود  نیا 

.دشیدنا یم  لام  لوپ و  يروآدرگ  هب  طقف  دنک و  یمن  قافنا  هک  تسا  یسک  يازس  نیا 

*****

ص 216. ج 16 ، ریدغلا ،

رز میس و  رب  گرم 

: درک لاؤس  دیسر و  هللا  لوسر  تمدخ  هب  رمع  يزور 

! هللا لوسر  ای 

؟ میزودنیب هچ  ایند  نیا  رد  ام  سپ  رز ، میس و  رب  گرم  دیئوگ  یم  هک  امش 

: دومرف ادخ  ربمایپ 

! رمع يا 

يرای وت  هب  رگید  ناهج  راک  رد  هک  يرـسمه  یهلا و  هاگرد  رکاـش  راذگـساپس و  یلد  ادـخ و  هدـننک  داـی  یناـبز  دـیاب  اـیند  نیا  رد 
.دیزودنیب دناسرب ،

هک نیا  رگم  دوشن  هداهن  يرانید  يور  رب  يرانید  هک  یتسار  هب  .تسا  یهلا  باذـع  هلیـسو  ناتیارب  تمایق  رد  اـهنیا  هک  رز  میـس و  هن 
: دنیوگ یم  دنهن و  غاد  ار  اهنآ  يولهپ  یناشیپ و  اه ، هکس  نامه  اب  دننک و  نهپ  ار  نآ  نابحاص  تسوپ 

.دیا هدرک  هریخذ  دوخ  يارب  امش  هک  هچنآ  تسا  نیا 

.ار نآ  دیشچب  سپ 

*****

ص 217. ج 16 ، ریدغلا ،

یبیغ ياهرعش 

یتب هک  مدینـش  ناهگان  هک  مدوب  اهنت  هناختب  رد  یبش  دیوگ ، یم  دوب ، ثوغی  مان  هب  يروهـشم  هناختب ي  راددیلک  هک  ینادمه  لیهج 
: دیوگ یم 
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.نک عادو  ثوغی  تب  اب  رگید  وت  .تسا  هدش  اه  تب  يدوبان  ماگنه  لیهج ، رسپ  يا 

درک و فیرعت  دوخ  موق  يارب  دوب  هدینـش  ار  هچنآ  لـیهج  .تسا  هدرب  نیب  زا  ار  اـه  تملظ  هدرک و  عولط  هکم  قفا  زا  يرون  هک  اریز 
: هک هدینش  یئرمان  يا  هدنیوگ  زا  زاب 

يوس هب  مدرم  هدش و  دوبان  اه  یگریت  هک  نادب  يدنب ؟ یم  ورف  بل  هدیزرو و  لخب  ای  یناسر  یم  شوگ  ار  قح  نخس  ایآ  لیهج  يا 
.دنا هدیورگ  مالسا 

: دیوگ یم  باوج  رد  لیهج 

: هک دونش  یم  خساپ  هدب و  حیضوت  نم  يارب  ار  مالسا  تنس 

هب دنتـسه و  هار  نآ  رد  اـهناسنا  نیرتـهب  هک  ورب  یهار  هب  .زیرگب  یلبنت  یتسـس و  زا  نتفر  رد  نک و  هار  مزع  وا  قـیفوت  ادـخ و  ماـن  هب 
.تسا وگتسار  هک  ورب  يربمایپ  يوس 

: دیوگ یم  لیهج 

نانخس نیا  نوچ 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1211 

http://www.ghaemiyeh.com


ترضح درگ  رب  هک  مدروخرب  نادمه  هلیبق  زا  دراو  هزات  یهورگ  هب  مدش و  جراخ  هتخادنا و  يا  هشوگ  هب  ار  اه  تب  .مدینش  ار  یبیغ 
.مداد حیضوت  ار  نایرج  هدرک و  یفرعم  ادخ  لوسر  اب  ار  دوخ  .دنعمج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر 

: دومرف دش و  رورسم  ربمایپ 

مالسا رون  هب  مبلق  هک  یلاح  رد  متشگرب  نمی  نآ  زا  دعب  منکشب و  ار  اه  تب  هک  دومرف  رما  سپس  وگب و  ناناملسم  هب  ار  ناتـساد  نیا 
ای دنا و  هدونغ  دوخ  لزانم  هشوگ  رد  هک  نانآ  ام ، موق  ناماجرف  دب  هب  هک  تسیک  : » مدورـس نینچ  هب  هراب  نیا  رد  دوب و  هدـش  نشور 

ینارـصن يدوهی و  ام  زا  يا  هدع  هک  نآ  زا  دعب  .دومرف  تیاده  قح  هار  هب  ار  ام  دنوادخ  هک  دهد  ربخ  دناسرب و  ار  ام  يادن  دنرهاظ ،
.دندوب هدش 

.قیالخ نیرتهب  يا  میاوت  ناوریپ  زا  میا و  هتفرگرب  يور  اه  تب  رئاس  قوعی و  ثوغی و  زا  نونکا  ام 

*****

ص 23. ج 3 ، ریدغلا ،

دمحم ترضح  يربمایپ  هب  اهتب  تداهش 

: دیوگ یم  سادرم  نب  سابع 

ارم دش و  دنلب  ییادـص  ناهگان  .مدیـسوب  ار  نآ  هدومن و  هزیکاپ  ار  شفارطا  .متفر  رامـض  تب  کیدزن  هب  هدـش و  هناختب  دراو  يزور 
: هک تخاس  بطاخم 

هک رامـض  .دندش  راگتـسر  دجـسم  لها  دیدرگ و  دوبان  دـیدوب ، هتفرگ  سنا  نآ  هب  هک  یتسرپ  تب  هک  وگب  لیابق  مامت  هب  میلـس  يا  »
.داب كاله  دوب ، شتسرپ  دروم  نآرق  لوزن  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ندمآ  زا  لبق 

.تسا هدیئارگ  تقیقح  هب  دومیپ و  تسار  هر  هک  دشاب  یم  شیرق  درم  گرزب  دمحم  تسا  توبن  بصنم  ثراو  یسیع  زا  دعب  هکنآ 

هلیبق زا  نت  دصیس  اب  سادرم  نب  سابع  هعقاو  نیا  زا  سپ 
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: دومرف داتفا  سابع  تروص  هب  ترضح  نامشچ  ات  .دمآ  مرکا  ربمایپ  تمدخ  هب  دوخ 

.درک وگزاب  ار  دوخ  ناتساد  سابع  يدروآ ؟ مالسا  هنوگچ  وت 

: دندومرف ترضح 

.دندش رورسم  داش و  شنارای  ناشیا و  ندروآ  مالسا  زا  قح و  رب  تسا  تسرد 

*****

ص 34. ج 3 ، ریدغلا ،

رخسمت ماجنارس 

ربمایپ ياه  تبحص  حیاصن و  دندومن و  یم  ءازهتسا  دندز و  یم  کمـشچ  ربمایپ  هب  ءازهتـسا  رخـسمت و  يور  زا  وا  نارای  هَْعمَز و  وبا 
گرب اب  لیئربج  هک  دوب  هتـسشن  یتخرد  هیاس  رد  هَْعمَز  وبا  يزور  .درک  نیرفن  اهنآ  هرابرد  ربمایپ  ماجنارـس  .تشادـن  يریثأـت  نآ  رد 

ولج هب  شکرابم  ندـب  تفر  یم  هار  هک  یماگنه  ربمایپ  نینچمه  .دـش  انیبان  اـت  دز  وا  مشچ  تروص و  رب  نآ  ياـهراخ  تخرد و  نآ 
.درک یم  دیلقت  ار  ترضح  نآ  نتفر  هار  تیفیک  صاعلا  یبا  نب  مکح  دش و  یم  لیامتم 

: دومرف دش و  وا  لمع  هجوتم  ربمغیپ 

.شاب نینچ 

.تفاین دوبهب  زگره  دش و  شاعترا  راچد  زور  نآ  زا  وا 

*****

ص 160. ج 2 ، ریدغلا ،

ربمایپ هب  غورد  يازس 

: هک تسا  هدروآ  دوخ  خیرات  باتک  رد  يربط 

.دومرف يراگتساوخ  ار  هرمج »  » شرتخد هثراحلا ، یبا  نب  ثراح  زا  مالسا  ربمایپ  يزور 

: تفگ ثراح 

.مشاب قفاوم  جاودزا  نیا  اب  مناوت  یمن  نم  تسا و  التبم  ندب  يرامیب  عون  کی  هب  مرتخد 
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، درک تعجارم  هناخ  هب  هک  نیا  زا  سپ  اما  .دوبن  ـالتبم  يراـمیب  عون  چـیه  هب  شرتخد  تفگ و  یم  غورد  وا  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  و 
.تسا هدش  التبم  تسوپ ) يدیفس   ) صرب يرامیب  هب  هرمج »  » شرتخد هک  درک  هدهاشم 

*****

ص 162. ج 2 ، ریدغلا ،

ربمایپ نیرفن 

: هک تسا  هدش  تیاور  دیز  نب  هماسا  زا  يربکلا ، صیاصخلا  باتک  رد 

درک و یتسس  تیرومأم  ماجنا  رد  درم  نآ  .داتسرف  یتیرومأم  هب  ار  شنارای  زا  یکی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  يزور 
.تسب ادخ  لوسر  رب  غورد  نآ  نایرج  رد 

هک یلاح  رد  دنتفای ، رادرم  تروص  هب  ینابایب  رد  ار  وا  هجیتن  رد  .دندرک  نیرفن  زا  وا  دش و  تحاران  تدـش  هب  درم  راک  نیا  زا  ربمایپ 
.دوب هتفریذپن  ار  وا  هزانج  نیمز  دوب و  هدش  هتفاکش  وا  مکش 

*****

ص 162. ج 2 ، ریدغلا ،

بهل گرم 

هک ادخ  لوسر  .تفگ  ازسان  داد و  مانشد  ترضح  نآ  هب  دمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  هب  يزور  بهل  یبا  نب  بهل 
: دومرف دوب ، هدش  تحاران  وا  هنالهاج ي  راک  نیا  زا 

.امرف طلسم  وا  رب  ار  دوخ  گس  ایادخ  راب 

هب هراجتلا  لام  ناوراک  هارمه  هب  ار  شرسپ  یتقو  هک  يروط  هب  دیسرت  رایسب  شرسپ  اب  هطبار  رد  ربمایپ  نخـس  نیا  ندینـش  زا  بهلوبا 
.داتسرف ماش 

.دنشاب بهل  بقارم  هک  شرافس  دوخ  يالکو  نامالغ و  هب 

.دندناشوپ یم  ثاثا  سابل و  اب  ار  وا  دندناباوخ و  یم  راوید  يولهپ  ار  بهل  دندمآ ، یم  دورف  هک  یلزنم  ره  هب  اهنآ 

.دناسر تکاله  هب  ار  وا  دمآ و  وا  غارس  هب  يا  هدنرد  ناویح  یبش  هک  نیا  ات  .دندرک  تبظاوم  هنوگ  نیا  وا  زا  هار  رد  یتدم 

*****
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ص 162. ج 2 ، ریدغلا ،

ناربمایپ هب  یلع  تهابش 

: دومرف دوب  هتسشن  شباحصا  مزب  رد  هک  یلاح  رد  مرکا  لوسر  يزور 

شتنس و رد  ار  یسیع  شتاجانم ، رد  ار  یسوم  شقالخا و  رد  ار  میهاربا  شمهف و  رد  ار  حون  شملع و  رد  ار  مدآ  دهاوخب  سک  ره 
.درگنب دیآ  یم  هک  يدرم  نیا  هب  دیاب  دنیبب ، شلامک  تیمامت و  رد  ار  دمحم 

رس هوک  زا  هدش و  هدنک  نیمز  زا  وا  ایوگ  هک  دندش ، هجاوم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  اب  نانچ  هاگان  .دندیـشک  ندرگ  همه  مدرم 
.تسا هدروآرب 

: تسا زیچ  هد  رد  مالسلا  هیلع  یلع  مدآ و  ترضح  تهابش 

تشرس . 1

فقوت . 2

بحاصم . 3

جاودزا . 4

تمکح . 5

شوه . 6

تفالخ . 7

نانمشد . 8

تیصو افو و  . 9

.دشاب یم  ترتع  دالوا و  . 10

: تسا زیچ  تشه  رد  حون  ترضح  مالسلا و  هیلع  یلع  نیب  تهابش 

مهف . 1

توعد . 2
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تباجا . 3

یتشک . 4

تکرب . 5

تمالس . 6

رکش . 7

.شنانمشد ندرک  كاله  . 8

تشه رد  لیلخ  میهاربا  مالسلا و  هیلع  یلع  نیب  تهابش 
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.تسا زیچ 

افو . 1

يراددوخ . 2

دوخ موق  ردپ و  اب  هرظانم  . 3

اه تب  ندرک  دوبان  . 4

دنتسه ناربمایپ  باسنا  هشیر  هک  يدنزرف  ود  هب  وا  هب  دنوادخ  تراشب  . 5

هیرذ لاوحا  فالتخا  . 6

دنزرف لام و  ناج و  هب  ادخ  هیحان  زا  وا  يراتفرگ  . 7

.تسا هدادن  حیجرت  ادخ  هب  ار  زیچ  چیه  هک  ینعم  نیا  هب  لیلخ  هب  دنوادخ  فرط  زا  وا  يراذگمان  . 8

: تسا زیچ  تشه  رد  فسوی  اب  مالسلا  هیلع  یلع  تهابش 

یکدوک رد  ملع  . 1

ناردارب دسح  . 2

ناردارب ینکشدهع  . 3

تنطلس . 4

ثیداحا لیوأت  رب  ییانشآ  . 5

مرک . 6

تردق تقو  رد  وفع  . 7

.هناخ رییغت  ترجاهم و  . 8

: تسا زیچ  تشه  رد  هللا  میلک  یسوم  اب  مالسلا  هیلع  یلع  تهابش 

تبالص . 1
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مدرم توعد  . 2

اصع . 3

ردص حرش  . 4

يردارب . 5

تدوم . 6

ندیشک تنحم  . 7

.تراما کلم و  ثاریم  هب  . 8

: تسا زیچ  تشه  رد  دوواد  ترضح  مالسلا  هیلع  یلع  نیب  تهابش 

ملع . 1

يدنمورین . 2

تولاج اب  هزرابم  . 3

تولاط رب  تردق  . 4

وا يارب  نهآ  ندرک  مرن  . 5

وا اب  تادامج  حیبست  . 6

حلاص دنزرف  . 7

.عطاق باطخ  . 8

: تسا زیچ  تشه  رد  نامیلس  وا و  تهابش 

یهلا ناحتما  . 1

یهاشداپ تخت  . 2

تفالخ زا  تسا  نآ  هتسیاش  هچنآ  هب  یکدوک  رد  ار  وا  ادخ  نیقلت  . 3
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بورغ زا  دعب  شرطاخ  هب  دیشروخ  در  . 4

وا يارب  داب  اوه و  ریخست  . 5

وا يارب  نج  ریخست  . 6

تادامج ناگدنرپ و  نتفگ  نخس  زا  شیهاگآ  . 7

.وا زا  باسح  نتشادرب  شزرمآ و  . 8

: تسا زیچ  تشه  بویا  اب  وا  تهابش 

شندب يایالب  . 1

شدنزرف رد  ایالب  . 2

شلام رد  ایالب  . 3

ربص . 4

ناگمه جورخ  . 5

نانمشد تتامش  . 6

ادخ هاگرد  هب  اعد  . 7

.رذن هب  افو  . 8

: تسا زیچ  تشه  هب  ایرکز  نب  ییحی  ناشیا و  نیب  تهابش 

تمصع . 1

تمکح باتک و  . 2

میلست . 3

ردام ردپ و  هب  یکین  . 4

دسفم نز  کی  رطاخ  هب  تداهش  . 5
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زا نتفرگ  ماقتنا  رب  ادخ  مشخ  . 6
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شلتاق

ادخ زا  فوخ  هب  . 7

.وا يارب  مان  مه  نتشادن  . 8

: تسا زیچ  تشه  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  وا و  تهابش 

ادخ هب  ناعذا  . 1

باتک هب  ملع  . 2

يراگن همانرب  ملع  . 3

وا دروم  رد  لالض  لها  زا  هقرف  ود  كاله  . 4

ایند رد  دهز  . 5

ششخب مرک و  . 6

تانئاک زا  رابخا  . 7

.ینادراک تیافک و  . 8

*****

ص 229. ج 6 ، ریدغلا ،

لالب تفگش  باوخ 

: دومرف یم  وا  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  ادخ  لوسر  مرکا ، ربمایپ  نذوم  لالب ، یبش 

؟ لالب يا  تسا  ییافج  هچ  نیا  ییآ ؟ یمن  ام  ربق  ترایز  يارب  ارچ  لالب  يا 

؟ ینک ترایز  ار  ام  هک  تسا  هدیسرن  نآ  تقو  ایآ 

.درک تکرح  هنیدم  يوس  هب  دش و  دوخ  بکرم  رب  راوس  گنرد  یب  دش و  رادیب  باوخ  زا  یتحاران  هودنا و  اب  وا 

ماما ماگنه  نیا  رد  دیلام  یم  ربق  يور  رب  ار  دوخ  تروص  هدرک و  هیرگ  هب  عورـش  .تفرگ  رارق  ترـضح  نآ  فیرـش  ربق  رانک  یتقو 
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.درک وگزاب  نانآ  هب  ار  دوخ  باوخ  نایرج  دیسوب و  درک و  لغب  ار  اهنآ  لالب  .دندمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا و  هیلع  نسح 

*****

ص 249. ج 9 ، ریدغلا ،

یبارعا شزرمآ 

: دومرف شنارای  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  يزور 

تخیر و یم  دوخ  رـس  رب  ار  شکاخ  دـنکفا و  هللا  لوسر  ربق  يور  رب  ار  دوخ  دـش و  دراو  یبارعا  ادـخ ، لوسر  نفد  زا  سپ  زور  هس 
: تفگ یم 

زا میتفرگ و  وت  هیحان  زا  ار  نآ  مه  ام  یتفرگ و  ادخ  هیحان  زا  ار  قیاقح  .میدروآ  نامیا  نآ  هب  میدینش و  ار  تراتفگ  ادخ ، لوسر  يا 
: تسا هیآ  نیا  تسا ، هدش  لزان  وت  رب  هک  ییاه  زیچ 

« َكُؤاج ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  «َو 

.ینک شزرمآ  بلط  میارب  ات  مدمآ ، تشیپ  مدرک و  متس  نم 

« .تسا هدش  هدیزرمآ  تهانگ  هک  زیخرب ، یبارعا  يا   » هک دش  دنلب  یئادن  ربق  نایم  زا  ماگنه  نیا  رد 

*****

ص 250. ج 9 ، ریدغلا ،

لسوت راکنا  ناورم و 

: هک دنک  یم  تیاور  حلاص  یبا  نب  دواد 

.تسا هتشاذگ  ربق  يور  ار  شا  یناشیپ  يدرم  دید  دمآ ، ادخ  لوسر  فیرش  ربق  رانک  ناورم ، يزور 

: تفگ درک و  دنلب  ار  وا  تفرگ و  ار  شندرگ  ناورم 

: تفگ دوب ، يراصنا  بویاوبا  هک  درم  نآ  ینک ؟ یم  هچ  هک  یناد  یم  ایآ  درم ، يا 

.منک یم  هچ  هک  مناد  یم  يرآ 

.ما هدماین  گنس  شیپ  نم 
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یم هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  نم  ناورم  يا  .مبلط  یم  تعافـش  وا  زا  ما و  هدمآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیپ  هکلب 
: دومرف

« .دشاب مکاح  نآ  رب  لهاان  هک  دینک  هیرگ  نید  رب  هاگنآ  .دراد  ار  نآ  يربهر  شلها  هک  هاگنآ  دینکن ، هیرگ  نید  رب  »

نامز زا  نانآ  ياه  یهارمگ  نایوما و  ياه  تعدـب  زا  هرهاط  روبق  هب  لسوت  زا  عنم  هک  دـهد  یم  اـم  هب  ار  یهاـگآ  نیا  ثیدـح ، نیا 
ار نآ  هک  راکمتـس  ناورم  هیما ، تیب  هداز ي  رگم  دـشاب ، نآ  رکنم  يا  یباحـص  هک  دینـشن  راگزور  شوگ  هاگچیه  تسا و  هباـحص 

.تسا هدرک  راکنا 

*****

ص ج 9 ، ریدغلا ،
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ءافش بلط 

.دـش ضراع  وا  هب  يدـیدش  یگنـشت  هک  دوب  هتـسشن  سلجم  رد  شباحـصا  اب  دوب ، نیعبات  ناگرزب  زا  یکی  هک  ردـکنملا  نبا  يزور 
.تشگرب سپس  .داهن  ربق  يور  ار  شتروص  تفر و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  رانک  هب  درک و  تکرح 

: تفگ باوج  رد  .دنداد  رارق  تمالم  دروم  ار  وا  نارضاح 

ءافـش بلط  هدرب و  هانپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ربق  هب  ور  نیا  زا  .مدرک  یم  رطخ  ساسحا  هک  دوب  هداد  تسد  نم  هب  یتلاح 
.مدومن

.دندش هاگآ  ترضح  نآ  ربق  هب  لسوت  تیمها  هب  زین  نانآ  دندش و  عناق  شباحصا 

دندیسرپ و ار  وا  راک  نیا  زار  شباحصا  .داتفا  یم  كاخ  هب  دمآ و  یم  هللا  لوسر  دجسم  زا  یـصاخ  عضوم  رد  یهاگ  ردکنملا ، نبا 
: تفگ وا 

.مسوب یم  ار  ناکم  نیا  يرادیب  رد  نونکا  ما و  هدید  عضوم  نیا  رد  ار  ربمایپ  باوخ ، رد  نم 

*****

ص 254. ج 9 ، ریدغلا ،

بلاطوبا يرادافو 

هک دیسرت  یم  دوب و  وا  رادساپ  يو  نانمشد  ربارب  رد  دش و  یمن  رود  ربمایپ  زا  يدادماب  هاگماش و  چیه  رد  بلطملادبع  نب  بلاطوبا 
.تفاین ار  وا  اما  .تخادرپ  شیوجتسج  هب  نادادماب  درک  مگ  ار  وا  زور  کی  .دنشکب  ار  وا  هاگان 

دیورب دعب  دیشاب  هتشاد  دوخ  هارمه  دیرادرب و  ار  يزیت  ياهدراک  مادک  ره  هک  داد  روتسد  دیزگرب و  ار  دوخ  ناگدنب  زا  رفن  سپ 20 
.دینیشنب شیرق  ناگرزب  زا  یکی  رانک  رد  و 

متسیاب و امش  رانک  رد  ات  .دینک  هشیپ  شمارآ  دینکن و  يراک  دوب ، مهارمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مدمآ و  نم  رگا  سپ 
ره دوبن ، نم  هارمه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مدمآ و  رگا 
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.دنتسشن ناشیرق  رانک  رد  دنتفر و  نامالغ  نآ  دنزب ، دراک ، اب  تسوا ، رانک  هک  ار  شیرق  ناگرزب  زا  درم  نامه  امش  زا  مادک 

یگنـس هتخت  رانک  رد  هکم  ياه  نیئاپ  رد  ار  ربمایپ  یتدم  زا  سپ  دـمآرب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  يوجتـسج  رد  زاب  بلاطوبا 
: تفگ دیسوب و  ار  وا  دنکفا و  وا  يور  رب  ار  دوخ  سپ  دناوخ ، یم  زامن  هداتسیا و  هک  دید 

هک دـندید  ار  وا  نوچ  .دـندوب  هتـسشن  هبعک  کیدزن  رد  دوخ  نمجنا  رد  هک  شیرق  .دـمآ  دجـسم  هب  وا  اـب  میورب و  مه  اـب  هک  زیخرب 
: دنتفگ دیآ ، یم  هتفرگ و  تسد  رد  ار  ربمایپ  تسد 

.تسا يربخ  دبال  هدروآ و  امش  دزن  ار  دمحم  بلاطوبا  کنیا 

: تفگ دوخ  نامالغ  هب  دوب ، نایامن  شا  هرهچ  زا  مشخ  هک  یلاح  رد  .داتسیا  ناشیا  رانک  رد  نوچ  سپ 

: دنتفگ داتفا و  اهدراک  هب  ناشمشچ  همه  هاگان  دندرک و  نینچ  ناشیا  .دیزاس  راکشآ  دیراد ، تسد  رد  هک  ار  هچنآ 

؟ تسیچ اهنیا  بلاطوبا  يا 

: تفگ بلاطوبا 

.مدید یمن  متسج و  یم  ار  دمحم  هک  تسا  زور  ود  نم  دینیب  یم  هک  تسا  نامه 

هب دننیشنب و  دینیب ، یم  هک  اهاج  نیمه  ات  مدومرفب  ار  نانیا  سپ  دیشاب ، هدز  وا  يارب  یگنرین  اهراک  يا  هراپ  اب  امش  هک  مدیـسرت  سپ 
و دشاب ، یمشاه  دنچ  ره  .دنزب  هتسشن ، شیولهپ  هک  ار  یسک  دیاب  امش  زا  مادک  ره  دوبن ، نم  اب  دمحم  مدمآ و  نم  رگا  متفگ  ناشیا 

.دیریگن نم  زا  مه  يرگید  هزاجا  چیه  هراب  نیا  رد 

: دنتفگ

؟ يدرک یم  يراک  نینچ  ایآ  بلاطوبا  يا 

: تفگ

.دورس يرعش  ربمایپ  هب  باطخ  سپس  مسق و  ادخ  هب  يرآ 

*****

ص 289. ج 14 ، ریدغلا ،

يرعبز رسپ 

تکرح هبعک  يوس  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يزور 
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: تفگ لهجوبا  تساخرب ، زامن  هب  نوچ  .درازگب  زامن  تساوخ  درک و 

؟ دزاس هابت  ار  وا  زامن  دزیخرب و  درم  نیا  يوس  هب  هک  تسیک 

.دولایب ار  ربمایپ  يور  نآ  اب  دروآ و  رد  نیگرس  نوخ و  هبنکش ، کی  نورد  زا  تساخرب و  يرعبز  نبا  سپ 

: تفگ دش و  بلاطوبا  شیومع  دزن  هب  تفاترب ، يور  دوخ  زامن  زا  هک  ربمایپ  سپ 

! ومع

؟ دندرک هچ  نم  اب  هک  ینیب  یمن 

ندـید زا  سپ  هورگ  نآ  .دیـسر  هورگ  نآ  کیدزن  اـت  دـش  ناور  وا  اـب  داـهن و  شا  هناـش  يور  ار  شریـشمش  تساـخرب و  بلاـطوبا 
.دننک رارف  هک  دنتساوخ  بلاطوبا 

: تفگ نانآ  ندید  اب  بلاطوبا 

: دیسرپ دش و  رت  کیدزن  سپس  .دز  مهاوخ  ار  وا  مریشمش  اب  دزیخرب  هک  ره  مسق  ادخ  هب 

؟ تسا هداد  ماجنا  ادخ  ربمایپ  اب  ار  تشز  رایسب  راک  نیا  یسک  هچ 

دولایب و ار  ناشیا  هماج  شیر و  هرهچ و  تفرگ و  رب  ار  هبنکش  نوخ  نیگرـس و  بلاطوبا  سپ  دنداد  ناشن  ار  يرعبز  نب  هللادبع  همه 
.دیناسر ناشتشز  لمع  يازس  هب  ار  نانآ 

*****

ص 301. ج 14 ، ریدغلا ،

یلع ترضح  یگدنز  زا  ییاه  ناتساد 

ور هنایم  هورگ 

یم هار  هدـیمخ  دـق  اب  ثراح  .دندیـسر  ترـضح  نآ  روضح  هب  نینمؤملاریما ، نایعیـش  زا  یهورگ  اب  هارمه  ینادـمه  ثراـح  يزور 
: دومرف دوب ، دنم  هقالع  ناشیا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  دوب  رامیب  دز و  یم  نیمز  رب  ار  دوخ  ياصع  تفر و 

؟ تسا هدش  هچ  ثراح  يا 

: تفگ ثراح 
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.متسه نانمشد  هنشت ي  نم  نانمؤم  ریما  يا  .تسا  هدیسر  نم  هب  راگزور  بئاصم 

: دومرف ترضح 

؟ دننمشد نم  اب  هنیمز  هچ  رد 

: تفگ ثراح 

.امش هب  تبحص  رد  دننک  یم  طیرفت  يا  هدع  طارفا و  يا  هدع 

: دومرف ترضح 

.دنتسه ور  هنایم  هورگ  نم  نایعیش  نیرتهب  هک  دینادب  ار  نیا 

: تفگ ثراح 

! نانمؤم ریما  يا  هدب  رتشیب  ییامنهار  ام  هب  دروم  نیا  رد 

: دومرف ترضح 

نید هک  یتسار  هب  »
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نادرم سانـشب ، ار  قح  وت  .درک  ادـیپ  نید  تخانـش  ناوت  یم  هک  تسوا  قح  رب  تایآ  اب  هکلب  تخانـش ، ناوت  یمن  نادرم  اب  ار  ادـخ 
.طارـص لپ  رد  گرم و  ماگنه  .دنـسانش  یم  اج  دنچ  رد  ارم  نمـشد ، تسود و  هک  ادخ  هب  دنگوس  تخانـش …  یهاوخ  مه  ار  قح 

.منک یم  تمسق  ار  اهنآ  یبوخ  هب  یتسرد و  لامک  اب  نم  هک  زور  نآ 

« .نم نمشد  نآ  تسا و  نم  تسود  نیا  میوگ  یم  و 

نم رگید  هک  تفگ  یم  ییوگ  دیـشک و  یم  ار  دوخ  يابع  ینامداش  اب  تساـخرب و  ثراـح  ترـضح ، ياـه  تبحـص  ناـیاپ  زا  سپ 
.دیآ مرادید  هب  وا  ای  منک  تاقالم  ار  گرم  ینامز  هچ  هک  مرادن  ینارگن 

*****

ص 51. ج 2 ، ریدغلا ،

یلع ترضح  تمارک 

: تفگ وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  يزور  .دوب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  صاخ  نارازگتمدخ  زا  يردم  سیق  نب  رجح 

! رجح

يرازیب وجم و  يربـت  نم  زا  اـما  تسرفب ، تنعل  ارم  یتـسرفب ، تنعل  نم  هب  هک  داد  دـنهاوخ  روتـسد  هب  هتـشادهگن  اـپ  رب  ار  وت  يزور 
.امنم

: دیوگ یم  سوواط 

یلع هب  ات  تشاذـگ  رومأم  تشادـهگن و  اـپ  رب  دجـسم  رد  هیما  ینب  هفیلخ  میهاربا  نب  دـمحا  ار  يردـم  رجح  هک  مدوب  دـهاش  مدوخ 
: تفگ رجح  .دوش  هتشک  ای  دتسرف  تنعل 

.دنک شتنعل  ادخ  دینک  تنعل  ار  وا  تهج  نیمه  هب  متسرف  تنعل  ار  مالسلا  هیلع  یلع  داد  روتسد  نم  هب  میهاربا  نب  دمحا  ریما 

: دیوگ یم  سوواط 

.دیوگ یم  هچ  يردم  رجح  هک  دندیمهف  یمن  اهنآ  زا  کی  چیه  دوب و  هتخادنا  راک  زا  ار  ناشلقع  ادخ 

*****

ص 102. ج 2 ، ریدغلا ،

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  زامن  نیرت  هیبش 
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: دیوگ یم  هللادبع  نب  فرطم 

ریبکت دورب  هدجس  هب  تساوخ  یم  تقو  ره  .میدروآ  ياج  هب  ار  يزامن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رـس  تشپ  نیـصُح  نارمع  نم و 
یماگنه .تفگ  یم  ریبکت  مه  دروآ  یم  رب  رس  هک  یعوکر  ره  زا  نینچمه  تشاد و  یم  رب  هدجـس  زا  رـس  مه  یتقو  زین  تفگ و  یم 

: تفگ تفرگ و  ار  متسد  نیصُح  نب  نارمع  دش  مامت  زامن  هک 

! فرطم يا 

: تفگ نینچمه  .تخادنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  زامن  دای  هب  ارم  زامن  نیا 

نب یلع  زامن  زج  هب  ما  هدـناوخن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  زامن  هب  زامن  نیا  زا  رت  هیبش  يزامن  هک  تسا  ینامز  تدـم 
.تفگ یم  ریبکت  اهنآ  زا  نتساخرب  عوکر و  هب  نتفر  ماگنه  ادخ  ربمایپ  هک  ارچ  .مالسلا  هیلع  بلاطیبا 

*****

ص 19. ج 20 ، ریدغلا ،

ناکرشم رازآ 

هللا یلص  ربمایپ  هک  روطنامه  دش ، یم  ناراب  گنس  نیکرـشم  فرط  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا 
ات دوب و  هتخاس  ناهنپ  هدـیچیپ و  سابل  رد  ار  دوخ  رـس  دـیچیپ و  یم  دوخ  هب  ترـضح  نآ  .دـش  یم  ناراب  گنـس  ملـس  هلآ و  هیلع و 

.درک نوریب  ار  دوخ  رس  دش  حبص  هک  نیمه  درواین  نوریب  ار  دوخ  رس  دادماب 

: دنتفگ دندمآرب و  وا  شهوکن  ماقم  رد  نیکرشم 

نانخس و نیا  اب  ینک و  یم  نینچ  ارچ  وت  دیچیپ  یمن  دوخرب  میدز ، یم  گنس  ار  وا  ام  هک  یتقو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 
.دنداد یم  ناشن  يراد  نتشیوخ  دندرک و  یم  ربص  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اما  .دنداد  یم  رازآ  ار  ترضح  تاملک 

*****

ص 96. ج 1 ، ریدغلا ،

نایفسوبا هداوناخ  زا  يزاوآ 

هناخ نآ  زاوآ  يادص  هک  دینـش  ماگنه  نیا  رد  .تشذگ  یم  نایفـسوبا  هداوناخ  دارفا  زا  یکی  هناخ  رانک  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  يزور 
.تسا دنلب 

: دندناوخ یم  زاوآ  هب  ار  رعش  نیا  هریاد  فد و  اب  هارمه  هناخ  نآ  نارتخد 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1229 

http://www.ghaemiyeh.com


ار شروش  شتآ  هک  دـندوب  ود  نیا  تسا ، هحلط  ام  رظن  رد  وا  زا  رتملاظ  تسا و  ریبز  ندرگ  هب  هدـش  ناـمثع  هب  هک  یملظ  تیلوئـسم 
دندیشوک وا  یئاوسر  رد  دنتخاس و  رو  هلعش 

: دومرف اهنآ  زاوآ  زاس و  ندینش  اب  مالسلا  هیلع  یلع 

هچ زا  دیاب  ار  ناشماقتنا  هک  دنمهف  یم  بوخ  هچ  اهنآ  دننز و  یم  زاس  دنناوخ و  یم  زاوآ  هنوگ  نیا  هک  دـشکب  ار  اهرتخد  نآ  ادـخ 
.دنریگب یناسک 

*****

ص 202. ج 17 ، ریدغلا ،

لاوما میسقت  رد  تلادع 

.دمآ دایز  نان  هدرگ  کی  .درک  شخب  ار 7  نآ  هک  دندروآ  نانمؤم  ریما  يارب  ار  یلام  ناهفصا  زا  يزور 

هعرق مدرم  نایم  سپـس  .داهن  لاوما  ياـه  شخب  نآ  زا  یکی  يور  رب  ار  نآ  هکت ي  ره  درک و  هکت  تفه  تسکـش و  زین  ار  نآ  سپ 
دندمآ و يو  دزن  هب  يو ، نایلاوم  زا  يرگید  برع و  یکی  نز ، ود  رگید  زور  .درادرب  ار  دوخ  مهس  یسک  هچ  راب  نیلوا  ات  تخادنا ،

.دنتساوخ يزیچ 

.دنداد مهرد  لهچ  یکاروخ و  هنامیپ  کی  اب  ار  ود  نآ  زا  مادک  ره  ات  دومرف  ترضح  سپ 

: تفگ برع  نز  نآ  تفر و  تفرگ و  ار  دوخ  مهس  دوب ، یلاوم  زا  هکنآ  سپ 

؟ يداد وا  هب  هک  یهد  یم  هزادنا  نامه  نم  هب  وت  هاگنآ  دوب و  یلاوم  زا  وا  متسه و  برع  نم  نانمؤم  ریما  يا 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

نادنزرف رب  يا  يرترب  چیه  اهداژن ) برع   ) لیعامسا نادنزرف  يارب  نآ  رد  متسیرگن و  ادخ  باتک  رد  نم 
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.مدیدن ناداژن ) يدوهی   ) قاحسا

*****

ص 17. ج 16 ، ریدغلا ،

لیئربج اب  تاقالم 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يزور 

کین تروص و  شوخ  يدرم  ناهگان  .مداتفا  نیمز  رب  تاحارج  تابرض و  تدش  زا  .دش  دراو  نم  رب  تبرض  هدزناش  دحا  گنج  رد 
: دومرف درک و  دنلب  ياج  زا  ارم  تفرگ و  ار  میوزاب  دمآ و  نم  دزن  وبشوخ  هرهچ و 

.دنتسه دونشخ  وت  زا  ود  نآ  .نک  يوریپ  شلوسر  ادخ و  روتسد  زا  روآ و  نمشد  هب  هب  ور  یلع  ای 

متفگ ترضح  نآ  هب  ار  نایرج  مدمآ و  ادخ  لوسر  دزن  هب  نآ  زا  دعب 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.دنادرگ نشور  ار  تناگدید  دنوادخ  یلع ، يا 

.تسا هدوب  نیما  لیئربج  وا 

*****

ص 169. ج 3 ، ریدغلا ،

یلع ترضح  نفدم 

.تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دیدرگ  لقتنم  رگید  ربق  هب  يربق  زا  شکرابم  ندب  هک  یسک  نیتسخن 

ماما شدنمورب  دنزرف  .تفای  تافو  زور  ود  زا  دعب  دمآ و  دراو  شنویامه  قرف  رب  نمشد  ریشمش  ناضمر ، هام  مهدفه  هعمج  زور  هک 
فرـشا فجن  هب  ادعب  ات  .دش  هتـشاد  هاگن  ناهنپ  شربق  دیدرگ و  نوفدم  هفوک  هرامالاراد  رد  دـناوخ و  زامن  وا  رب  مالـسلا  هیلع  نسح 

.دوب ناهنپ  ترضح  نآ  ربق  دیشرلا ، نوراه  نامز  ات  دیدرگ و  لمح 

: تسا نینچ  نآ  ناتساد  هک  دیدرگ  انب  ینامتخاس  نآ  يور  دش و  راکشآ  راوگرزب  نآ  نفدم  نوراه ، نامز  رد 

اجنآ هب  نادایـص  رـش  زا  تاناویح  هک  دراد  دوجو  یبیجع  ناکم  يا  هیرق  رانک  رد  فجن  رهـش  رد  هک  دـش  هاگآ  يا  هیـضق  زا  نوراه 
.تسا یبیجع  ناکم  هرخالاب ، و  دنرب و …  یم  هانپ 
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: تفگ خساپ  رد  يدرمریپ  درک و  وج  سرپ و  یلاوح  نآ  مدرم  زا  نوراه 

هک داد  روتسد  نایرج  نیا  زا  سپ  نوراه  .تسا  مالسلااهیلع  عون  مالسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ربق  اجنیا 
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.دننک انب  نفدم  نیا  يور  رب  ار  ینامتخاس 

*****

ص 130. ج 9 ، ریدغلا ،

بآ همشچ 

: هک دنک  یم  تیاور  صیقع 

بآ جاتحم  هنـشت و  مدرم  .میدیـسر  هفوک  تشپ  هب  اهناتـسلخن  زا  یتقو  اـت  .میدوب  ماـش  يوس  هب  تکرح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  اـم 
.دندش

زا یبآ  هاگنآ  .میدنک  نب  زا  ار  نآ  داد  روتسد  ماما  میدیسر ، دوب ، هدز  هنادند  نیمز  زا  هک  یگنس  هب  ات  دروآ  ار  ام  مالـسلا  هیلع  یلع 
.دندش باریس  هدیشون ، نآ  زا  همه  هک  دز  نوریب  نآ 

: دومرف ترضح  تدم  زا  سپ  میدش  رود  لحم  زا  میدرک و  تکرح  سپس 

: دنتفگ یهورگ  دنادب ؟ دیدیشون ، نآ  زا  هک  ار  بآ  همشچ  نآ  لحم  هک  تسه  یسک  امش  نیب  ایآ 

دوب یکیدزن  نآ  رد  هک  يرید  هب  اهنآ  .دنتفاین  ار  یبآ  همـشچ  دندرک ، وجتـسج  هچ  ره  اما  .دندش  لحم  نآ  مزاع  اهنآ  میناد و  یم  ام 
: دنتفگ نابهار  نآ  تساجک و  تسامش  دزن  رد  هک  یبآ  هک  دندیسرپ  دنتفر و 

همـشچ یکیدزن  نیا  زا  هک  میا  هدینـش  هک  میا  هتخاس  ناکم  نیا  رد  دیما  نیا  رب  ار  رید  نیا  هکلب  .درادـن  دوجو  یبآ  یکیدزن  نیا  رد 
.میتسه نآ  رظتنم  ام  دننک و  یمن  جارختسا  ار  نآ  یصو  ای  ربمایپ  زج  یسک  یلو  دراد  دوجو  يا 

*****

ص 281. ج 6 ، ریدغلا ،

عیفر ماقم 

سلجم رد  هک  جاجح  دوب ، هدـمآ  نایم  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مان  دـندوب و  يرـصب  نسح  دزن  نیعبات  زا  يا  هدـع  يزور 
: تفگ نسح  هب  دوب و  رضاح 

: تفگ نسح  ییوگ ؟ یم  هچ  هراب  نیا  رد  وت 

دزن مالـسلا  هیلع  یلع  يارب  درک و  تباـجا  ار  ادـخ  لوـسر  توـعد  درازگ و  زاـمن  هلبق  رب  هک  تسا  یـسک  لوا  وا  میوـگب ، هـچ  نـم 
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دراد و یکیدزن  تبارق و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  وا  تسا و  يدنلب  ماقم  شراگدرورپ 
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هب تساخرب و  شتراما  تخت  زا  دش و  نیگمـشخ  تدش  هب  جاجح  .دنک  راکنا  ار  اهنآ  دـناوت  یمن  یـسک  هک  تسا  یقباوس  وا  يارب 
.تفر هناخ 

: تفگ يرصب  نسح  هب  يدرم 

؟ ییوگ انث  حدم و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  وت  میا  هدیدن  هاگچیه  ارچ 

: تفگ

.دزیر یم  نوخ  جاجح  ریشمش  زا  هک  یلاح  رد  منک  مادقا  راکنیا  هب  هنوگچ  نم 

.تسا یفاک  ار  امش  ییاه  نت  هب  مالسلا  هیلع  یلع  يانث  نیا  دروآ و  مالسا  هک  تسا  یسک  نیلوا  مالسلا  هیلع  یلع 

*****

ص 46. ج 6 ، ریدغلا ،

تسا یلع  اب  قح 

: هک تسا  هدرک  تیاور  رذوبا 

: دیوگ یم  تسا و  یلع  دای  هب  دنک و  یم  هیرگ  وا  مدید  .مدش  دراو  هملس  ما  رب  يزور 

: دیوگ یم  ربمغیپ  هک  مدینش 

.همایقلا موی  ضوحلا  یلع  ادری  یتح  اقرتفی  نل  یلع و  عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع 

زا ثیدح  نیا  هرابرد  ات  داتسرف  هملس  ما  دزن  ار  يدرم  لاح  نیا  اب  یلو  دوب  هدینـش  هملـس  ما  لزنم  ار  ثیدح  نیا  زین  صاقو  نب  دعس 
: تفگ باوج  رد  مه  هملس  ما  دنک  لاوس  وا 

.تسا هدومرف  نم  هناخ  رد  ار  ثیدح  نیا  ربمغیپ 

: تفگ دعس  هب  درم  نآ 

.يدوب هدشن  زورما  زا  رت  تسپ  نم  دزن  وت  هاگچیه 

: تفگ دعس 

؟ ارچ
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: تفگ درم 

.مدرک یمن  اهر  ار  مالسلا  هیلع  یلع  يرازگتمدخ  مدوب ، هدنز  ات  مدوب ، هدینش  ار  نخس  نیا  ربمغیپ  زا  نم  رگا 

*****

ص 296. ج 5 ، ریدغلا ،

هایس هچراپ  هکت 

: هک دنک  یم  تیاور  لئاو  نب  رکب  هلیبق  زا  هدروخلاس  يدرم 

.دومن دـنلب  درک و  يا  هزین  رـس  هب  عبرم  هایـس و  يا  هچراـپ  هکت  صاـع  نب  ورمع  .میدوـب  مالـسلا  هیلع  یلع  اـب  نیفـص  گـنج  رد  اـم 
: دنتفگ یهورگ 

راک نیا  ات  .دش  عیاش  مدرم  نیب  بلطم  نیا  هداد و  بیترت  وا  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یمچرپ  نیا  هک 
: دومرف نینچ  نیا  ار  هچراپ  هکت  نآ  هب  طوبرم  ناتساد  ترضح  سپس  .دیسر  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  شوگ  هب 

: دومرف داد و  ناشن  صاع  نب  ورمع  هب  ار  هچراپ  هکت  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؟ دریذپب تسا ، ررقم  نآ  هرابرد  هچنآ  اب  ار  نآ  تسیک 

: تفگ ورمع 

؟ تسیچ نآ  طیارش  تاررقم و  ادخ  لوسر  يا 

: دومرف ادخ  لوسر 

کیدزن يرفاک  هب  ار  نآ  ینکن و  گنج  ناملسم  اب  نآ  نتشاد  تسد  رد  اب  هک  تسا ، نیا  شطرش 
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یم نیملسم  اب  زورما  نآ  نتـشاد  تسد  رد  اب  هتخاس و  کیدزن  نیکرـشم  هب  ار  نآ  مسق  ادخ  هب  نونکا  تفرگ و  ار  نآ  ورمع  .ینکن 
.دگنج

هب رهاظت  هکلب  دنا ؛ هدرواین  مالـسا  نانیا  هدیرفآ ، ار  قلخ  همه  نیا  هدـنایور و  هتفاکـش و  نیمز  رد  ار  هناد  هک  يدـنوادخ  نآ  هب  مسق 
.دننک یمن  كرت  رهاظ  تروص  هب  ار  زامن  هچ  رگ  دندرگ  یم  رب  دوخ  دانع  ینمشد و  هب  دنتفای  ینارای  هک  نیمه  .دنا  هدرک  مالسا 

*****

ص 236. ج 3 ، ریدغلا ،

دیهش دیز 

هب عورـش  دنداتـسیا و  یـصاخ  عضوم  رد  ترـضح  ناهگان  دنتـشذگ ، یم  یناـکم  زا  باحـصا  اـب  هک  یماـگنه  نینمؤملاریما  يزور 
.دندرک نتسیرگ 

: دنتفگ باحصا 

؟ دزاس یم  نایرگ  ار  امش  زیچ  هچ  نینمؤملاریما  ای 

: دومرف ترضح 

دنوادخ دنک  شندب  عونمم  ياضعا  هب  هاگن  دهد و  اضر  دوخ  هک  یـسک  .دوش  یم  هتخیوآ  راد  هب  ناکم  نیا  رد  منادـنزرف  زا  يدرم 
.دنکفا یم  شتآ  رد  تروص  هب  ار  وا 

.دیسر تداهش  هب  ناملاظ  تسد  هب  هناعاجش  یمایق  زا  سپ  هک  دوب  یلع  نب  دیز  ترضح ، فلخ  دنزرف  نیا  انامه 

*****

ص 129. ج 5 ، ریدغلا ،

یلع ترضح  دلوت 

: دومرف ناشیا  دندرک ، لاؤس  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تدالو  هرابرد  هللا ، لوسر  زا  يزور 

ار مالسلا  هیلع  یلع  دنوادخ ، .تسا  اسآ  هزجعم  مهم و  حیسم ، ترضح  دلوت  دننامه  شندمآ  ایندب  هک  دیـسرپ  یم  یکدوک  دلوت  زا 
هیلع مدآ  بلـص  زا  ار  اـم  دـنوادخ  سپـس  .میتسه  رون  کـی  زا  ود  ره  اـم  دـیرفآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  رون  زا  ارم  دـیرفآ و  نم  رون  زا 

رد هب  زین  ار  یلع  داد و  رارق  دوب  هنمآ  زا  هک  اه  محر  نیرتهب  رد  ارم  .درک  لقتنم  هزیکاپ  ياـه  محر  هب  كاـپ  ياـه  بلـص  زا  مالـسلا 
.دوب هدیتسرپ  ار  ادخ  لاس  هک 270  دوب  تسرپادخ  راگزیهرپ و  يدرم  ام  راگزور  رد  .درپس  دسا  تنب  همطاف  محر 
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: تفگ دیسوب و  تفرگ و  تسد  رد  ار  بلاطوبا  رس  وا  .داتسرف  وا  يوس  هب  ار  بلاطوبا  دنوادخ  سپ 

: تفگ بلاطوبا  یتسیک ؟ وت  درم  يا 

.متسه نایمشاه  نادناخ  زا  نایماهت و  زا  نم 

: تفگ وا 

دنوادـخ تسود  هک  دوش  هدـیئاز  يدـنزرف  وـت  تشپ  زا  هک  تسا  نیا  نآ  هدرک و  ماـهلا  نم  لد  هب  يزیچ  گرزب  يادـخ  یتـسار  هب 
.تسا

بلاطوبا تفای و  یگدنشخرد  نیمز  دیسر ، ارف  دش ، هداز  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یبش  نوچ  سپ 
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.دش نوریب 

: تفگ یم 

! نامدرم يا 

.دش هداز  هبعک  هناخ  رد  ادخ  تسود 

: تفگ یم  دمآ و  رد  هبعک  هناخ  هب  دش  دادماب  نوچ  سپ 

نیا مان  هرابرد  هک  نک  راکـشآ  اـم  يارب  شیوخ  یناـهنپ  راـک  زا  نشور ، ناـشخرد  هاـم  بش و  زاـغآ  یکیراـت  نیا  راـگدرورپ  يا  »
: دیوگ یم  هک  دینش  ار  یشورس  زاوآ  سپس  ینیب .» یم  هچ  كدوک 

« .تسا هدش  هتفرگ  یلعا  دنوادخ  مان  زا  ار  یلع  نیا  و  میداهن ، یلع  ییالاو ، زا  ار  شمان  هک  یتسار  هب  »… 

*****

ص 283. ج 14 ، ریدغلا ،

تسیچ هب  يرترب 

هدرک و تاهابم  رگیدکی  رب  دندوب و  هتسشن  رگیدکی  رانک  رد  دوب ، هبعک  مارحلادجسم و  یلوتم  هک  نامثع  رسپ  هبیش  سابع و  يزور 
: تفگ یم  وا  هب  سابع  .دندیشک  یم  رگیدکی  خر  هب  ار  دوخ  تیصخش 

: تفگ یم  هبیش  .متسه  اه  یجاح  یقاس  ترضح و  نآ  ردپ  یصو  ربمایپ و  يومع  نوچ  مرترب  وت  زا  نم 

.متسه ادخ  هناخ  راد  هنازخ  شا و  هناخ  رب  متسه  ادخ  نیما  نوچ  .مرتراوگرزب  رتمهم و  وت  زا  نم 

.متسین وت  نیما  هداد ، رارق  دوخ  نیما  ارم  دنوادخ  هک  نانچنآ  ایآ 

نیا رب  ینبم  اهنآ  لاؤس  باوج  رد  دیـسر و  ود  نآ  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  نیا  ات  دندرک  یم  هرخافم  رگیدـکی  رب  اهتدـم  اتود  نیا 
: دومرف تسا  رترب  ام  زا  کیمادک  هک 

.منک وگزاب  ار  شیوخ  تاراختفا  مهنم  دیراذگب 

.مدومن داهج  ادخ  هار  رد  مدومن و  ترجه  وا  اب  هدروآ و  نامیا  ربمایپ  هب  هک  تما  نیا  نادرم  زا  متسه  یسک  نیتسخن  نم 

.دنتشاد هضرع  ربمایپ  هب  ار  دوخ  يرترب  تهج  مادک  ره  دندیدرگ و  فرشم  ربمایپ  روضح  هب  رفن  هس  ره  ترضح ، ناشیامرف  زا  دعب 
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هدش و لزان  لیئربج  زور  دنچ  زا  دعب  .دندش  ادج  مه  زا  اهنآ  تفگن و  اهنآ  هب  يزیچ  ربمایپ 
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: دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  درک و  راضحا  ار  رفن  هس  ره  ادخ  لوسر  دروآ ، یحو  نآ  هرابرد 

(1  ) .هللادنع نووتسی  هللا ال  لیبس  یف  دهاج  رخالا و  مویلا  هللااب و  نمآ  نمک  مارحلا  دجسملا  هرامع  جاحلا و  هیاقس  متلعجا 

ادخ هار  رد  و  دروآ ، نامیا  ازج  زور  ادخ و  هب  هک  یسک  دننام  ار  مارحلادجسم  نامتخاس  اه و  یجاح  هب  نداد  بآ  دیا  هداد  رارق  ایآ 
.دنتسین يواسم  هورگ  ود  نیا  نینچ و  نیا  هن  دنک ؟ یم  ششوک 

.دنا هدرک  تیاور  ینس  هعیش و  ناثدحم  زا  يدایز  دادعت  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نأش  رد  ار  هیآ  نیا  لوزن  هرخافم و  نیا  ناتـساد 
(. 2)

*****

هیآ 19. هبوت ، هروس  (. 1)

ص 89. ج 3 ، ریدغلا ، (. 2)

هللا لوسر  مچرپ 

مچرپ نامز  نآ  ات  دروآ و  نوریب  ار  ادخ  لوسر  مچرپ  تشارفا ، یم  رب  ار  ییاه  مچرپ  نیفـص  گنج  يارب  نینمؤملاریما  هک  یماگنه 
راصنا و سپـس  داد و  وا  هب  ار  مچرپ  هدومرف و  راضحا  ار  سیق  تسب و  ار  مچرپ  .دوب  هدشن  هدید  ترـضح  نآ  تلحر  زا  دـعب  ربمغیپ 

.دومن عمج  ار  ردب  نایوج  گنج 

: تفگ نینچ  دورس و  يراعشا  سیق  عقوم  نیا  رد  دندومن و  يرایسب  هیرگ  داتفا ، هللا  لوسر  مچرپ  هب  اهنآ  مشچ  هک  نیمه 

وا نابیتشپ  راصنا  هک  یـسک  دـنک  یمن  ررـض  .دوب  ام  رای  لیئربج  میدوب و  ادـخ  لوسر  اـب  نآ  نوماریپ  هک  تسا  یمچرپ  ناـمه  نیا  »
« .دشابن روای  رای و  سکچیه  نانآ  زج  وا  يارب  هک  یتروص  رد  .دنتسه 

درک و عمج  ار  شکیدزن  نارای  دید ، تسکـش  فرـش  رد  ار  دوخ  دش و  راوشد  تخـس و  رایـسب  هیواعم  رب  عاضوا  هک  ماگنه  نآ  رد 
: تفگ

مادک ره  .يدع  کلام و  سیق و  دننام  دنا ، هتخاس  نیگهودنا  ارم  یلع  نارای  زا  ینادرم 
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.دیزادرپب نانآ  اب  گنج  هب  دربن  اوق و  مامت  اب  دیوش و  صاخشا  نیا  زا  کی  ره  يدوبان  رومأم  دیاب  امش  زا 

ههبج شنایرکشل  سیق و  لباقم  رد  دوخ  ناهارمه  نایهاپس و  اب  نادادماب  .دش  هتشامگ  سیق  اب  هلباقم  هب  هاطرا  نب  رـسب  عمج  نآ  رد 
رد تسین  وا  رب  طلست  رازآ و  هب  یسرتسد  ار  يدحا  ییوگ  هک  هنادرم  یتبیه  اب  سیق  .تفرگ  رد  ود  نآ  نیب  یتخـس  گنج  تفرگ و 

: دناوخ یم  ار  زجر  نیا  درک و  زاغآ  ار  هلمح  دش و  رهاظ  هاطرا  نب  رسب  لباقم 

دتفا و یم  ندرگ  هب  هک  تسا  يدـنبندرگ  نوچمه  درمناوج  يارب  رارف  اریز  .مرادـن  گنج  رارف  هب  تداع  هک  متـسه  دعـس  رـسپ  نم  »
.امرف مبیصن  ار  تداهش  وت  ادخ  يا  .تسا  راع  گنن و  بجوم 

« .ابیز ناگزیشود  اب  یشوغآ  مه  زا  تسا  رتهب  وت  هار  رد  تداهش  نتشک و  اریز 

: تفگ نینچ  دش و  راکشآ  وا  لباقم  رد  رسب  دعب  یمک  هدومن و  هاطرا  نب  رسب  نایهاپس  رب  يا  هلمح  سپس 

ماجنا متشاد ، هدهع  رب  هچنآ  منمشد  هرابرد  نم  .تسین  نم  تشرس  رد  رارف  .تسا  گرزب  شتلزنم  ردق و  هک  متسه  هاطرا  رـسپ  نم  »
« .تسا هدنام  یقاب  مرمع  زا  ردق  هچ  متسناد  یم  شاک  يا  مداد 

سیق يرترب  اب  دربن  نیا  ماجنارـس  ات  .درک  عفد  دوخ  زا  دـنار و  بقع  ار  وا  ریـشمش  اـب  سیق  درک و  هلمح  سیق  فرط  هب  هزین  اـب  سپ 
.تفریذپ نایاپ 

*****

ص 135. ج 3 ، ریدغلا ،

همطاف ترضح  ترایز 

يور هب  ار  دوخ  دوب ، هتفر  ترایز  هب  هک  اهزور  زا  یکی  رد  .تفر  یم  همطاف  ترضح  ترایز  هب  زور  ره  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
: دورس ار  رعش  نیا  تسیرگ و  هتخادنا و  ربق 

هک یماگنه  تسا ، زادگناج  هچ 
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.مونش یمن  یباوج  مهد و  یم  مالس  منک و  یم  روبع  مبیبح  ربق  رب 

؟ یهد یمن  ارم  باوج  هک  هدش  هچ  ربق  يا 

؟ هدش زیمآ  تمالم  ناسک  اب  یتسود  رگید  نم  زا  دعب  ایآ 

: تفگ بیبح  نآ  داد و  خساپ  يو  هب  دش  یم  هدینش  شیادص  طقف  هک  يا  هدنیوگ  سپس 

كاخ مدـنام و  ادـج  دوخ  رـسمه  ناـکیدزن و  زا  نم  .دـیوگ  تباوج  دـناوت  یم  هنوگچ  تسا ، گنـس  كاـخ و  ورگ  رد  هک  یـسک 
.داب امش  رب  نم  دورد  دلسگ  یم  مه  زا  تبحم  ياه  هتشر  هک  ماگنه  نآ  رد  دروخ و  ارم  ياه  یئابیز 

*****

ص 30. ج 3 ، ریدغلا ،

ریدغ زور  يراذگجات 

رس رب  يا  همامع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مخ ، ریدغ  دیع  زور  رد  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
: دومرف سپس  .دنکفا  مرس  تشپ  زا  ار  نآ  زا  یتمسق  دیچیپ و  نم 

تیفیک نیا  هب  ییاه  همامع  ناگتـشرف  نآ  هک  دومرف  کمک  يرای و  ییاه  هتـشرف  هلیـسو  هب  ارم  نینح  ردب و  زور  رد  دـنوادخ  انامه 
: دومرف سپس  نامیا  رفک و  نیب  تسا ، یلئاح  هلصاف و  همامع  انامه  .دنتشاد  رسرب 

: دومرف سپس  نک و  نم  هب  ور  یلع  يا 

: دومرف نک و  نم  هب  تشپ  یلع  ای 

.دندمآ هنوگ  نیا  نم  دزن  هب  ناگتشرف 

*****

ص 209. ج 2 ، ریدغلا ،

نانموم يالوم 

.دندمآ رمع  دزن  دنتشاد ، عازن  تموصخ و  مه  اب  هک  نانیشنارحص  زا  نت  ود  يزور 

: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  هب  رمع 
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: تفگ ود  نآ  زا  یکی  .نک  مکح  رفن  ود  نیا  نیب 

: تفگ تفرگ و  ار  درم  نآ  نابیرگ  تسجرب و  اج  زا  رمع  ماگنه  نیا  رد  ریقحت ) يور  زا  ( ؟ درک دهاوخ  تواضق  درف  نیا 

؟ تسیک صخش  نیا  یناد  یم  .وت  رب  ياو 

.تسا رفاک  تسین و  نمؤم  وا  دشابن ، وا  يالوم  صخش  نیا  هک  سک  ره  تسا و  نمؤم  ره  يالوم  نم و  يالوم  صخش  نیا 

*****

ص 360. ج 2 ، ریدغلا ،

هحلط هبوت 

داتسرف هللادیبع  نب  هحلط  لابند  هب  ار  یسک  ترـضح  نآ  .میدوب  مالـسلا  هیلع  یلع  اب  لمج  گنج  رد  هک  هدومن  لقن  سایا  نب  هعافر 
.دمآ ترضح  نآ  دزن  هب  هحلط  .دش  وا  اب  تاقالم  راتساوخ  و 

: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

: دومرف یم  هک  يدینش  ادخ  لوسر  زا  ایآ  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت 

.هاداع نم  داع  هالو و  نم  لا  مهللا و  هالوم ، یلعف  هالوم  تنک  نم 

: تفگ هحلط 

: دومرف يرآ ،

هک یلاـح  رد  یتسکـش ! ار  تعیب  سپـس  يدرک و  تعیب  نم  اـب  هک  يدوـب  یـسک  لوا  وـت  يا ؟ هتـساخرب  نم  اـب  گـنج  هـب  ارچ  سپ 
: دیامرف یم  لج  زع و  دنوادخ 

(1 « ) تسا هدومن  مادقا  دوخ  نابز  هب  دنک  ینکش  نامیپ  سک  ره  »

: تفگ هحلط  ماگنه  نیا  رد 

(. 2  ) .تشگرب سپس  هللارفغتسا و 

*****

هیآ 10. حتف ، هروس  ( 1)
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ص 45. ج 2 ، ریدغلا ، (. 2)

یلع ترضح  نارای  زا 

: تفگ هک  هدومن  تیاور  ثراح  نب  حایر 

ار دوخ  نارتش  هبحر ، نادـیم  رد  دـندروآ و  ور  کـچوک  يا  هلفاـق  ماـگنه  نیا  رد  مدوب ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اـب  هبحر  رد  نم 
.دندیسر مالسلا  هیلع  یلع  کیدزن  هب  ات  دنداتفا  هار  هب  سپس  دندیناباوخ ،

: دنتفگ

.هتاکرب هللا و  همحر  نینمؤملاریما و  ای  کیلع  مالسلا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

؟ دیتسه یناسک  هچ  امش 

: دنتفگ

.نینمؤملاریما ای  میتسه  وت  ناوریپ  یلاوم و  زا  ام 

.دومرف دنخبل  اب  ترضح  ماگنه  نیا  رد 

؟ دیتسه برع  زا  یهورگ  امش  هک  نآ  لاح  دیتسه و  نم  یلاوم  زا  هنوگچ 

: دنتفگ

: دومرف مدرم  هب  باطخ  دوب ، هتفرگ  ار  وت  يوزاب  هک  یلاح  رد  میدینش  ادخ  لوسر  زا  مخ  ریدغ  زور  رد 

.متسه وا  يالوم  نم  هک  تسا  یسک  يالوم  یلع 

: دومرف یلع  ترضح 

؟ دیراد داقتعا  دییوگ ، یم  هک  نانخس  نیا  هب  ایآ 

: دنتفگ

میهد یم  یهاوگ  دوخ  راتفگ  نیا  رب  يرآ و 
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: دندومرف ترضح  و 

.دیتفگ ار  قح  نخس  هک  یتسار  هب 

هناور هورگ  نآ  سپ 
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: متفگ اهنآ  زا  يدرم  هب  متفر و  نانآ  لابند  هب  نم  دندش و 

؟ دیتسه یناسک  هچ  امش 

: تفگ

.متفرگ ار  وا  تسد  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لزنم  بحاص  بویاوبا  تسا  نیا  میراصنا و  زا  یهورگ  ام 

.مدومن هحفاصم  وا  اب  متفگ و  تیحت  دورد و  وا  هب  و 

*****

ص 47. ج 2 ، ریدغلا ،

مور هاشداپ  همان 

.دهدب خساپ  اهنآ  هب  رمع  ات  درک  حرطم  ار  يدایز  تالاؤس  نآ  رد  تشون و  رمع  هب  يا  همان  مور ، هاشداپ  يزور 

زا تفر و  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  غارـس  هب  راچان  .تسناوتن  سکچیه  اما  دنهدب  خساپ  هک  ات  داد  شنارای  هب  ار  تالاؤس  نآ  رمع 
.دهدب ار  تالاؤس  نآ  خساپ  هک  درک  شهاوخ  وا 

: تسا هنوگ  نیا  ترضح  همان  نتم  .داتسرف  مور  هب  ار  نآ  تشون و  ار  یباوج  همان  هعلاطم  زا  سپ  مه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

؛ میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  »

! مور هاشداپ  يا 

.مهد یم  ار  امش  تالاؤس  خساپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نامربمایپ  تکرب  هب  دنوادخ و  کمک  هب  نم 

: لوا لاؤس 

؟ دناد یمن  ار  نآ  ادخ  هک  تسیچ  نآ 

: باوج

.دیا هدش  لئاق  کیرش  رسمه و  دنزرف و  وا  يارب  هک  تسامش  فرح  لوق و  نآ 

: مود لاؤس 
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؟ تسین دنوادخ  دزن  هک  تسیچ  نآ 

: باوج

.تسا متس  ملظ و  نآ 

؟ تسا ناهد  شمامت  هک  تسیچ  نآ 

.تسا شتآ  نآ 

؟ تسا اپ  شمامت  هک  تسیچ  نآ 

.تسا بآ  نآ 

؟ تسا لاب  شمامت  هک  تسیچ  نآ 

.تسا داب  نآ 

؟ تشادن یلیماف  هک  تسیک  نآ 

.دوب مدآ  ترضح  نآ 

؟ دشک یم  سفن  اما  درادن  حور  هک  تسیچ  نآ 

: تسا هدومرف  دنوادخ  هک  اریز  تسا  حبص  نآ 

 …« سفنت اذا  حبصلا  «و 

؟ دیوگ یم  هچ  سوقان  يادص 

: دیوگ یم  سوقان 

یهوا الا  انع  یضمی  موی  نم  ام  .انرق  انرق  ایندلا  یضمت  انتوهتسا  انترغ و  دق  ایندلا  نا  .اقدص  اقدص  الدع  الدع 
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.انطوتساف لحرن  انا  انربخا  دق  توملا  نا  انکرانم 

بارخ تسـس و  ار  ام  زا  ینکر  هک  نیا  زج  درذـگ  یمن  ام  زا  يزور  چـیه  .درذـگ  یم  نرق  نرق  .داد  بیرف  ار  ام  ایند  هک  یتسرد  هب 
.دنک یم 

.تفر میهاوخ  یم  ام  هک  هداد  ربخ  ار  ام  گرم  هک  یتسار  هب 

.میا هدومن  نطو و  هتسب و  لد  ام  سپ 

: تفگ تفر و  ورف  بجعت  تجهب و  رد  دناوخ ، ار  نآ  دیسر و  مور  هاشداپ  تسد  هب  همان  نیا  هک  یماگنه  »

.يربمایپ توبن و  هناخ  زا  رگم  هدشن  رداص  باوج  نیا 

: تفگ دعب  و 

؟ تسا هتشون  ار  باوج  نیا  یسک  هچ 

: دنتفگ

.تسا هتشون  ار  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ربمایپ  داماد 

: تشون ترضح  نآ  هب  باطخ  يا  همان  مور  هاشداپ  نآ  زا  دعب 

.کیلع مالس 

.دعب اما 

هقالع نم  .یتسه  ملع  تعاجش و  هب  فوصوم  تلاسر و  ندعم  توبن و  نادناخ  زا  امش  هک  متسناد  امـش  همان  رب  مدش  علطم  نم  سپ 
؟ تسیچ امش  شور  بهذم و  هک  ینک  نشور  نم  يارب  هک  مراد 

.مالسلاو تسیچ ؟ حور  تسا ، هدمآ  حور  اب  هطبار  رد  هک  یتایآ  هب  هجوت  اب  هک  منک  یم  لاؤس  لاح 

: تشون خساپ  رد  ترضح  نآ 

مالسلا مکیلع 

! دعب اما  و 

هدروآ نوریب  شکلم  نئازخ  زا  ار  نآ  شا  هدننک  داجیا  تردق  راگدیرفآ و  تعنص  زا  هک  تسا  يا  هفیرش  هعمل  فیطل و  هتکن  حور 
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.تسا هدینادرگ  نکاس  شکلم  رد  و 

.تناما هب  تسا  يا  هلیسو  وت  دزن  رد  نآ  سپ 

.تسوا دزن  هک  ار  تلام  یتفرگ  هاگ  ره  سپ 

.مالسلاو تسا  وت  شیپ  هک  ار  شدوخ  لام  دریگ  یم 

.دش رشتنم  ایند  رسارس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  شناد  ملع و  قیرط  زا  يدمحم  بان  مالسا  هک  دوب  هنوگ  نیا  و 

*****

ص 98. ج 12 ، ریدغلا ،

كوبت گنج 

هب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
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.دندش جراخ  رهش  زا  كوبت  گنج  رد  تکرش  يارب  مدرم  هارمه 

: درک ضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

! هللا لوسر  ای 

؟ میایب امش  هارمه  هب  مناوت  یم  زین  نم  ایآ 

: دومرف ربمایپ 

.ریخ

.دش نایرگ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ماگنه  نیا  رد 

: دومرف ربمغیپ 

هک تسین  اور  انامه  .دوب  دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هک  نآ  زج  .یشاب  یـسوم  يارب  نوراه  هلزنم  نم  هب  تبـسن  یتسین  یـضار  ایآ 
.دشاب رهش  رد  نم  نیشناج  ناونع  هب  وت  زا  ریغ  یسک  موش و  جراخ  رهش  زا  گنج  يارب  نم 

! یلع ای 

.دوب یهاوخ  نمؤم  نز  درم و  ره  یلو  وت  نم  زا  دعب 

*****

ص 96. ج 1 ، ریدغلا ،

یلع ترضح  لزنم 

: دیوگ یم  هک  تسا  هدش  تیاور  سابع  نبا  زا 

یلع ترضح  هرجح  رد  یلو  تسب  ار  همه  دش ، یم  زاب  دجسم  هب  هک  ار  ام  تارجح  ياهرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
زا عقوم  ره  هک  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  طقف  زایتما  نیا  هجیتن  رد  .تشاذگ  دوخ  لاح  هب  ار  نآ  تسبن و  ار  مالـسلا  هیلع 

.دوش یم  بوسحم  یگرزب  تلیضف  زایتما و  نیا  تشادن و  يرگید  هار  اریز  دش  دجسم  دراو  امیقتسم  دمآ ، یم  نوریب  هناخ 

: تفگ سابع  نبا 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  و 
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 …« تسوا يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  متسه ، وا  يالوم  نم  سک  ره  »

*****

ص 97. ج 1 ، ریدغلا ،

لیئربج راتفگ 

: تفگ هک  تسا  هدش  لقن  باطخ  نب  رمع  زا  ینادمه ، نیدلا  باهش  فیلأت  یبرقلا » هدوم   » رد

: دومرف تشاد و  بوصنم  نایامن  روط  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.تسوا يالوم  یلع  متسه ، وا  يالوم  نم  هک  سک  ره 

: درک ضرع  ادخ  لوسر  هب  باطخ  نب  رمع 

: تفگ نم  هب  دوب و  هداتسیا  نم  رانک  ییوبشوخ ، ابیز و  ناوج  يدومرف ، یم  ار  نخس  نیا  امش  هک  یلاح  رد  هللا  لوسر  ای 

.دیاشگ یمن  ار  نآ  قفانم  زج  هک  تخاس  راوتسا  تسب و  ار  يا  هتشر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: دومرف تفرگ و  ارم  تسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ 

! رمع يا 

يارب مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ارم  راـتفگ  تساوخ  هک  دوب  نیما  لـیئربج  وا  .دوبن  ناـیمدآ  سنج  زا  دوب ، وت  راـنک  رد  هک  ناوج  نیا 
.دنک تباث  راوتسا و  امش 

*****

ص 105. ج 1 ، ریدغلا ،

مدرم نیرتهب 

: دیوگ یم  رباج 

: دومرف ادخ  لوسر  .دش  دراو  مالسلا  هیلع  یلع  هک  میدوب  لوسر  رضحم  رد  يزور 

: تفگ سپس  دیبوک و  هبعک  راوید  هب  شتسد  اب  هدومن و  هبعک  بناجب  يور  سپس  دمآ و  امش  بناج  هب  مردارب 
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هک تسا  يدرف  نیتسخن  وا  .دنا  تمایق  زور  ناراگتـسر  وا  نایعیـش  صخـش و  نیا  تسوا ، تسد  رد  نم  ناج  هک  سکنآ  هب  دنگوس 
.دروآ نامیا 

رت گرزب  همه  زا  شتلزنم  ماقم و  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  مدرم و  نیب  رد  تسامـش  نیرت  يداع  تسا و  نیرترادافو  ادـخ  اب  نامیپ  هب  و 
.تسا

.هیربلا ریخ  مه  کئلوا  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا  هیآ  ماگنه  نیا  رد 

« .دنتسه ناگدیرفآ  نیرتهب  نانآ  دنداد ، ماجنا  حلاص  لمع  دندروآ و  نامیا  هک  یناسک  »

هدرک تداع  ربمایپ  نارای  سپ  نآ  زا  دش و  لزان 
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.دمآ هیربلا » ریخ  ، » دنتفگ یم  دندید ، یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هاگ  ره  هک  دندوب 

*****

ص 95. ج 3 ، ریدغلا ،

لیئربج دایرف 

ناکرـشم زا  يا  هدع  ادخ  لوسر  دنکفا ، نیمز  هب  تشک و  ار  شیرق  هاپـس  نارادـمچرپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  دـحا  زور  رد 
.دنک هلمح  نانآ  هب  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  هب  دید ، ار  شیرق 

: تفگ لیئربج  سپس  تشک ، ار  کلام  نب  هبیش  درک و  هدنکارپ  ار  نانآ  دومن و  نانآ  هب  ترضح 

! ادخ لوسر  يا 

.يربارب يردارب و  يانعم  تسا  نیا 

: دومرف ربمغیپ 

.متسه وا  زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع 

: تفگ لیئربج 

.متسه امش  زا  مهنم 

: دیوگ عفار  نبا 

: تفگ یم  هک  ندینش  ار  یئادص  مدرم  ماگنه  نیا  رد 

.راقفلاوذ الا  فیس  .یلع ال  الا  یتف  ال 

*****

ص 100. ج 3 ، ریدغلا ،

راقفلاوذ ناتساد 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
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: تفگ دش و  فرشم  مرکا  ربمایپ  روضح  هب  لیئربج  يزور 

طبـض ار  نهآ  درخ و  ار  نآ  دبوک و  مه  رد  ار  نآ  هک  تسرفب  ار  یـسک  .تسا  هدش  هدیـشوپ  نهآ  رد  هک  دراد  دوجو  نمی  رد  یتب 
.دنک

: دیوگ مالسلا  هیلع  یلع 

مدـیبوک و مه  رد  ار  تب  نم  .داد  نم  هب  ار  تیرومأم  نیا  درک و  راضحا  ارم  ربمایپ  داد ؛ مرکا  ربمایپ  هب  ار  روتـسد  نیا  لـیئربج  یتقو 
.مدروآ ربمایپ  روضح  هب  هتفرگ و  ار  نآ  نهآ 

رمک هب  ار  راقفلاوذ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  .مذجم  ار  یکی  مدیمان و  راقفلاوذ  یکی  .متخاس  ریـشمش  ود  نهآ  نآ  زا 
.داد نم  هب  ار  مذجم  تسب و  دوخ 

.دیشخب نم  هب  زین  ار  راقفلاوذ  اهدعب 

: دومرف داتفا و  نم  هب  ربمغیپ  مشچ  مدز ، یم  ریشمش  مدیگنج و  یم  دحا  زور  رد  ادخ  لوسر  يور  شیپ  هک  ماگنه  نآ  رد 

.یلع الا  یتف  راقفلاوذ و ال  الا  فیس  ال 

*****

ص 101. ج 3 ، ریدغلا ،

یبن نابز  زا 

: دومرف نینمؤملاریما  هب  باطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يزور 

، مدیـسر سدقملا  تیب  هب  متـشاد و  جارعم  دصق  هک  یماگنه  اج  نیلوا  .مدـید  دوخ  مسا  رانک  رد  اج  راهچ  رد  ار  وت  مسا  نم  یلع  ای 
: تسا هدش  هتشون  هرخص  رب  مدید 

.هریزو یلعب  هتدیا  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ال 

: دوب هتشون  نآ  رب  مدیسر  یهتنملا  هردس  هب  نوچ  و 

.هب هترصن  هریزو و  یلعب  هتدیا  یقلخ  نم  یتوفص  دمحم  يدحو  انا  الا  هلا  هللا ال  انا  ینا 

: دوب هدش  هتشون  شرع  ياه  هیاپ  رب  مدیسر ، نایملاع  راگدرورپ  شرع  هب  نوچ 

هریزو و یلعب  هتدیا  یقلخ  نم  یبیبح  دمحم  انا  الا  هلا  هللا ال  انا  ینا 
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.هب هترصن 

.تسا هدومرف  نینمؤملاریما  تبقنم  حدم و  رد  ربمایپ  هک  تسا  یتالمج  اهدص  زا  یکی  تالمج  نیا  و 

*****

ص 83. ج 3 ، ریدغلا ،

ربمایپ ینیب  شیپ 

لاؤس هکرابم  هیآ  نیا  هرابرد  وا  زا  یصخش  تفگ ، یم  نخس  ربنم  يور  رب  تشاد  هفوک  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يزور 
: درک

: دومرف ترضح  هیلع  هللا  اودهاع  ام  اوقدص  لاجر  نینمؤملا  نم 

هدـش لزان  بلطملادـبع  نب  ثرح  نب  هدـیبع  میومع  رـسپ  هزمح و  میومع  نم و  هرابرد  هیآ  نیا  .مناـهاوخ  ار  وت  شـشخب  ادـنوادخ 
رد نم  اما  دیـسر و  تداهـش  هب  ادخ  هار  رد  تسـش و  ناج  زا  تسد  دـحا  زور  رد  هزمح  دـش و  دیهـش  ردـب  گنج  رد  هدـیبع  .تسا 

مـساقلاوبا نم  تسود  هک  تسا  ینامیپ  نیا  .دیامن  نیگنر  مرـس  نوخ  زا  ار  منـساحم  نیا  هک  متـسه  تما  دارفا  نیرت  تخبدـب  راظتنا 
.تسا هدومن  ینیب  شیپ  میارب  هتسب و  نم  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم 

*****

ص 85. ج 3 ، ریدغلا ،

ریقف درم  هب  یلع  هیده 

: دیوگ یم  يرافغ  رذوبا 

یهجوت وا  هب  دادـن و  یخـساپ  وا  هب  یـسک  درک و  یتجاح  تساوخ  رد  مدرم  زا  ییادـگ  .مدـناوخ  مرکا  ربمایپ  اب  ار  رهظ  زامن  يزور 
.درکن

: تفگ درک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياهتسد  ریقف  درم  نآ 

! ادنوادخ

یهجوت نم  هب  یـسک  متـساوخ و  يزیچ  مدرم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  وت  ربمایپ  دجـسم  رد  نم  زورما  هک  شاب  دهاش 
هک شیوـخ  تسار  تسد  تشگنا  نـیرخآ  اـب  دوـب و  عوـکر  لاـح  رد  دـناوخ و  یم  زاـمن  مالـسلا  هـیلع  یلع  ماـگنه  نـیا  رد  .درکن 

دروآ و نوریب  وا  تشگنا  زا  ار  رتشگنا  دمآ و  یلع  کیدزن  هب  مه  وا  دومرف و  هراشا  درم  نآ  يوس  هب  دوب ، نآ  رد  اهبنارگ  يرتشگنا 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1256 

http://www.ghaemiyeh.com


دوشگ و نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  مشچ  ربمایپ ، ماگنه  نیا  رد  .دوب  هرظنم  نیا  دهاش  مرکا  لوسر 
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: درک ضرع 

: تفگ درک و  تساوخرد  وت  زا  یسوم  مردارب  ادنوادخ  »

! اراگدرورپ

زا هک  ار  نوراه  مردارب  نم  يارب  دـنمهفب و  ار  منخـس  ات  اشگب  منابز  زا  هرگ  .نادرگ  ناسآ  میارب  ارم  راک  اـمرف و  هداـشگ  ار  ما  هنیس 
.نادرگ کیرش  نم  راک  رد  وا  دزاس و  مکحم  وا  هب  ارم  تشپ  .نادرگ  مریزو  تسا  نم  نادناخ 

، یتخاس هدروآرب  ار  شتجاح  یسوم  باوج  رد  وت  ایادخ 

! ایادخ راب 

.امرف باختنا  نم  يارب  نم  هداوناخ  دارفا  زا  ینابیتشپ  شخب و  یناسآ  ار  مراک  امرف ، هداشگ  زین  ارم  هنیس 

« زاس مکحم  ارم  تشپ  وا  ببس  هب  هدب و  رارق  راک  نیا  يارب  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

: دیوگ هنع  هللا  یضر  رذوبا 

: درک ضرع  دش و  لزان  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج  هک  دوب  هتفاین  نایاپ  ترضح  نآ  ياعد  زونه 

! دمحم يا 

: ار هیآ  نیا  ناوخب 

 …« اونمآ نیذلاو  هلوسر  مکیلو و  امنا  »

*****

ص 85. ج 3 ، ریدغلا ،

مخ ریدغ  ثیدح  هب  ندروخ  مسق 

بانج و نآ  تفـالخ  دـهع  رد  هچ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  يرهاـظ  تفـالخ  نارود  زا  شیپ  هچ  نیعباـت  هباحـص و  نیب  رد 
.دوب هدرک  ادیپ  جاور  نآ  هب  ندروخ  دنگوس  مسق و  ریدغ و  هیضق  هب  لالدتسا  دعب ، ياهنامز 

هحلط نامثع ، مالسلا ، هیلع  یلع  ترـضح   ) .تشاذگ يروش  هب  رفن  شـش  نیب  ار  تفالخ  رما  دوخ ، گرم  راضتحا و  ماگنه  رد  رمع 
( فوخ نب  نمحرلادبع  دعس و  ریبز ، و 
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نیا رد  .میامن  يریگولج  دارفا  دورو  زا  هک  دنداد  رارق  نابرد  ناونع  هب  ارم  دنداد ، لیکـشت  يروش  هدع  نیا  نوچ  دـیوگ ، لیفطلاوبا 
: دومرف مالسلا ، هیلع  یلع  ماگنه 

ار نآ  دـناوتن  امـش  زا  یبرع  ریغ  یبرع و  درف  چـیه  هک  يزیچ  هـب  دوـمن  میهاوـخ  لالدتـسا  جاـجتحا و  امـش  رب  دـکؤم  روـط  هـب  نـم 
هک ادخ  هب  مهد  یم  يدنگوس  ار  امش  .دیامن  نوگرگد 
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؟ دشاب هدروآ  نامیا  ادخ  تینادحو  هب  نم  زا  شیپ  هک  تسه  یسک  امش  نایم  رد  ایآ 

: دنتفگ یگمه 

: دومرف .هن 

يرـسمه هزمح و  نوچ  ییومع  رایط و  رفعج  نوچ  يردارب  هک  تسه  یـسک  امـش  ناـیم  رد  مهد  یم  دـنگوس  مسق  ادـخ  هب  ار  اـمش 
؟ دشاب هتشاد  نیسح  نسح و  نوچ  ینادنزرف  مالسلااهیلع و  همطاف  نوچ 

: دنتفگ یگمه 

: دشاب هدومرف  وا  هرابرد  ادخ  لوسر  هک  تسه  یسک  نم  زج  امش  نایم  رد  ایآ  مهد  یم  دنگوس  ادخ  هب  ار  امش  دومرف  .هن 

بئاغلا دهاشلا  غلبیل  هرصن ، نم  رصنا  نم  هاداع  نم  داع  هالو و  نم  لاو  مهللا  الوم  یلعف  هالوم  تنک  نم 

: دنتفگ یگمه 

.دندز دییأت  رهم  فیرش  ثیدح  نیا  تحص  رب  یگمه  هن و 

*****

ص 4. ج 2 ، ریدغلا ،

دمحم لآ  لیاضف  زا 

هدمآ درگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد  یهورگ  نامثع ، تفالخ  نامز  رد  هک  دیوگ  یم  یلاله  سیق  نب  میلس 
لوسر هک  ار  هچنآ  دمآ و  نایم  هب  ناشترجه  اهنآ و  قباوس  لیاضف و  شیرق و  مان  نمـض  رد  .دنتفگ  یم  نخـس  رگیدکی  اب  دـندوب و 
شیرق زا  ناماما  ینعی  شیرق » نم  همئالا  ، » شیاـمرف نیا  دـننام  .دوب  هتفگ  ناـنآ  ياـه  تلیـضف  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

صاـقو و یبا  نـب  دعـس  مالــسلا و  هـیلع  یلع  اـهنآ ، ناـیم  رد  هـک  دـندوب  هدـمآ  درگ  رفن  تـسیود  زا  شیب  هـقلح  نـیا  رد  .دنتــسه 
.دندوب هتسشن  سابع و …  نبا  دادقم و  فوع و  نب  نمحرلادبع 

.دیشک لوط  رهظ  ماگنه  ات  دوب ، هدش  عورش  دادماب  زا  هک  اهنآ  تبحص  دندرک و  تبحص  رایسب  اهنآ 

.تشادن عالطا  نانآ  عامتجا  زا  دوب و  دوخ  هناخ  رد  نامثع 

شدوخ و هن  دوب و  تکاس  شوماخ و  نایم  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 
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: دنتفگ دندش و  وا  هجوتم  هورگ  نآ  هجیتن  رد  .دنتفگ  یمن  ینخس  شتیب  لها  زا  يدحا  هن 

؟ ییوگ یمن  نخس  وت  هک  تسه  یعنام  هچ  نسحلاابا  ای 

: دندومرف ترضح 

.منک یم  لاؤس  راصنا  شیرق و  هورگ  يا  امش  زا  کی  ره 

؟ دومرف اطع  امش  هب  يا  هلیسو  هچ  هب  دنوادخ  ار  اه  تلیضف  نیا 

؟ تسا هتشاد  اهنیا  زج  یتلع  ای  هدوب  امش  نادناخ  هلیبق و  امش و  دوخ  دوجو  رد  دیداد ، تبسن  دوخ  هب  هک  لیاضف  نیا  ءاشنم  ایآ 

: دنتفگ خساپ  رد  یگمه 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نیا  زا  چیه  ءاشنم  ام  ياهنادناخ  هریشع و 

: دیتفگ تسار 

انامه .ام  ریغ  هن  تسا ، تیب  لها  ام  زا  طقف  هتشگ  امش  بیصن  ترخآ  ایند و  ریخ  زا  هچنآ  هک  دیناد  یم  ایآ  راصنا  شیرق و  هورگ  يا 
: دومرف ربمغیپ  ممع ، رسپ 

يادخ هک  نآ  زا  شیپ  لاس  رازه  هدراهچ  .میدوب  نایامن  دنوادخ  تمظع  هاگـشیپ  رد  هک  میدوب  يرون  منادناخ  نم و  هک  یتسرد  هب 
.دنیرفایب ار  مدآ  لاعتم 

یتشک رد  دـش و  حون  بلـص  هب  لقتنم  اـم  رون  سپـس  .دروآ  دورف  نیمز  هب  ار  وا  داـهن و  وا  بلـص  رد  ار  رون  نیا  وا  شنیرفآ  زا  سپ 
هزیکاپ ماحرا  هب  یمارگ  بالصا  زا  ار  ام  اناوت  يادخ  هتـسویپ  سپـس  .دش  هدنکفا  شتآ  رد  دش و  میهاربا  بلـص  هب  سپـس  .تسـشن 

.دندوب هزنم  رود و  هب  يدیلپ  یکاپان و  ره  زا  یگمه  هک  یتیفیک  هب  ناردام  ناردپ و  زا  لاقتنا  نیا  دومرف و  لقتنم 

: دنتفگ دندوب ، هدومن  كرد  ار  دحا  ردب و  دندوب و  هباحص  زا  هک  یناسک  مالسلا  هیلع  یلع  نانخس  نیا  زا  سپ 

.میا هدینش  ادخ  لوسر  زا  ار  نانخس  نیا  ام  يرآ 

*****

ص 9. ج 2 ، ریدغلا ،

ربمایپ زارمه  یلع ، ترضح 

.تسا ملع  هنیدم  باب  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح 
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مالسلا هیلع  یلع 
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هب شا ، يونعم  لاصتا  نیمه  ببـس  هب  دوب و  هارمه  سفن و  مه  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  اب  لحارم  عقاوم و  مامت  رد 
.تشگ فقاو  ادخ  باتک  رد  جردنم  قیاقح  مامت 

فالتخا ربمایپ  هب  بوسنم  بلاطم  نآرق و  تاـیآ  لـیوأت  ریـسفت و  رد  ارچ  هک  درک  لاؤس  ترـضح  زا  یلـاله  سیق  نب  میلـس  يزور 
؟ دراد دوجو 

: دندومرف باوج  رد  ترضح 

.میدـنارذگ یم  ار  یتاعاس  ییاه  نت  هب  ناشیا  اب  مدیـسر و  یم  مرکا  ربمایپ  تمدـخ  هب  راـبکی  بش  ره  رد  راـبکی و  زور  ره  رد  نم  »
عقاوم رثکا  رد  دـنک و  یمن  راتفر  هنوگ  نیا  نم  زج  هب  سکچیه  اـب  ناـشیا  هک  دـندوب  هاـگآ  رما  نیا  هب  زین  هللا  لوسر  باحـصا  رثکا 

.میدنارذگ یم  تبحص  هب  ییاه  نت  رد  ار  یتاعاس  دندمآ و  یم  نم  لزنم  هب  ناشیا 

نم يارب  ار  لزنم  دندومرف و  یم  جراخ  قاتا  زا  ار  دوخ  نارسمه  ناشیا  مدش ، یم  رضاح  ربمایپ  ياهقاتا  زا  یکی  رد  نم  هک  نامز  ره 
هک ار  هچنآ  دندومرف و  یمن  جراخ  ار  نم  تیب  لها  زا  یـسک  دـندروآ ، یم  فیرـشت  نم  لزنم  هب  هاگ  ره  یلو  دـندومرف  یم  تولخ 
یم نخس  هب  زاغآ  دوخ  ترـضح  نآ  دش ، یم  مامت  متالاؤس  مدش و  یم  تکاس  نم  هاگ  ره  دنداد و  یم  خساپ  مدرک  یم  لاؤس  نم 

.دومرف

متشون یم  ار  نآ  دوخ  طخ  هب  نم  دندناوخ و  یم  نم  رب  ار  هیآ  نآ  هک  نآ  رگم  دشن  لزان  ترضح  نآ  رب  نآرق  زا  يا  هیآ  هجیتن  رد 
لاعتم دـنوادخ  زا  دـندومرف و  یم  میلعت  نم  هب  ار  تایآ  ماع  صاخ و  هباشتم و  مکحم و  خوسنم و  خـسان و  ریـسفت  تایآ و  لیوأت  و 

نم هب  ار  نآ  مهف  ظفح و  يورین  هک  دندرک  یم  تلئسم 
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.دیامرف اطع 

ره یهن و  رما و  مارح ، لالح و  زا  دندومرف ، مالعا  ترـضح  نآ  هب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  مدرکن و  شومارف  ار  يا  هیآ  چـیه  نم  اذـل 
یم نم  هنیـس  رب  ار  كراـبم  تسد  ترـضح  نآ  سپـس  .متـشون  یم  فرح  هب  فرح  هدـش ، لزاـن  ترـضح  نآ  زا  شیپ  هـک  یباـتک 
ردپ مدرک  ضرع  ترضح  نآ  هب  نم  .دزاس  رونرپ  تمکح  ملع و  زا  ارم  بلق  هک  دندرک  یم  تلئـسم  لاعتم  دنوادخ  زا  دنتـشاذگ و 

.منک یمن  شومارف  ار  يزیچ  رگید  دیدومرف ، اعد  هک  ینامز  زا  نم  تیادف  هب  مردام  و 

؟ دیراد نم  هرابرد  یشومارف  هشیدنا  سرت و  ایآ 

: دندومرف

.مرادن وت  هرابرد  لهج  یشومارف و  سرت  هن ،

*****

ص 5. ج 1 ، ریدغلا ،

ریدغ ناتساد 

.دیدرگ جح  مزاع  فلتخم  فیاوط  لیابق و  هارمه  هب  ترجه  لاس  نیمهد  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

مرح لها  نانز و  یمامت  دـش و  جراخ  هنیدـم  زا  هدایپ  جـح ، دـصق  هب  مارحلا  هدـقعیذ  مجنپ  تسیب و  ای  مراهچ  تسیب و  هبنـش  زور  و 
.دندومرف تکرح  برع  لیابق  راصنا و  نیرجاهم و  مامت  هارمه  هب  داد و  رارق  اه  جدوه  رد  زین  ار  دوخ 

هنیدم هب  تشگزاب  دصق  دندوب ، رفن  رازه  دودح 124  هک  نایجاح  هارمه  هب  دنداد ، ماجنا  ار  جح  کسانم  ادـخ  لوسر  هکنآ  زا  سپ 
.دندومرف ار 

هنیدـم و هار   ) ددـعتم ياههار  هک  دوب  یناکم  نآ  دندیـسر و  مخ  ریدـغ  هب  هجحیذ  مهدـجه  هبنـشجنپ  زور  رد  ناشناهارمه  ربماـیپ و 
: دروآ ار  هیآ  نیا  ناحبس  ادخ  يوس  زا  دمآ و  دورف  نیما  لیئربج  زور  نیا  رد  .دش  یم  بعشنم  اجنآ  زا  قارع ) رصم و 

کمصعی هللاو  هتلاسر  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای 
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.نیرفاکلا موقلا  يدهی  هللا ال  نا  سانلا  نم 

! ربمایپ يا  »

دنوادـخ .يا  هدادـن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن ، رگا  و  ناسرب ، مدرم ) هب   ) الماک تسا ، هدـش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  فرط  زا  هچنآ 
« .دنک یمن  تیاده  ار  نارفاک  تیعمج  دنوادخ  دراد ؛ یم  هاگن  مدرم  تارطخ )  ) زا ار  وت 

، تماما تیالو و  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  درک  رما  ترـضح  نآ  هب  دنوادخ  فرط  زا  دروآ و  ار  رکذلا  قوف  هیآ  یهلا  یحو  نیما 
.دیامرف بوصنم  یفرعم و 

زاهج زا  هک  یعفترم  لحم  رب  زامن  مامتا  زا  سپ  دـندناوخ ، تعامج  هب  ار  رهظ  زاـمن  ترـضح  دـش و  هتفگ  رهظ  ناذا  ماـگنه  نآ  رد 
: دندومرف هنوگ  نیا  دنلب  يادص  اب  دنتفرگ و  رارق  دوب ، هدش  هتخاس  نارتش 

دنوادخ انامه  مدرم ، يا  .تسوا  هب  ام  لکوت  میراد و  نامیا  وا  هب  میهاوخ و  یم  يرای  وا  زا  .تسادـخ  صوصخم  شیاتـس  دـمح و  »
 … تفاتـش مهاوخ  یقاب  يارـس  هب  هدرک و  تباجا  ار  دنوادخ  توعد  يدوز  هب  هدش و  يرپس  مرمع  نارود  هک  تسا  هدرک  هاگآ  ارم 

.دـینک راتفر  یبوخ  هب  مراذـگ ، یم  امـش  نایم  رد  نم  هک  اهبنارگ  زیچ  ود  اـب  نم  تشذـگرد  زا  سپ  هک  دیـشاب  بظاوم  دیـشیدنیب و 
باتک نیا  زا  هیانک   ) تسامـش تسد  رد  نآ  رگید  فرط  ادخ و  تسد  رد  نآ  فرط  کی  هک  تسادخ  باتک  تسا  رت  گرزب  هکنآ 

زا زگره  ود  نیا  هک  دومرف  هاگآ  ارم  نابرهم  يادـخ  انامه  دـشاب و  یم  نم  ترتع  رگید  تناما  و  تسادـخ ) اـب  طاـبترا  هلیـسو  ادـخ 
دیهاوخ كاله  هک  دینکن  یهاتوک  دیتسیان و  زاب  ود  نآ  زا  نیاربانب  .دنوش  دراو  نم  رب  ضوح  رانک  ات  دش  دـنهاوخن  ادـج  رگیدـکی 

تفرگ ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  سپس  .دش 
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: دومرف دومن و  دنلب  ار  وا  و 

دوشگ و اـعد  هب  سپـس  .دوـمرف  رارکت  راـب  هس  ار  نخـس  نیا  تسوا و  يـالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  متـسه  وا  يـالوم  نم  هک  سک  ره 
: دومرف

! ایادخ راب 

.درادب نمـشد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ار  سک  نآ  رادب  نمـشد  درادب و  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ار  سک  نآ  رادب  تسود 
.هدب رارق  یتسار  قح و  نازیم  روحم و  ار  وا  .ار  وا  ناگدننک  راوخ  نادرگ ، راوخ  ار و  وا  نارای  امرف  يرای 

: دومرف هاگنآ 

.دنهد عالطا  نیبئاغ  هب  دنرضاح  هک  اهنآ  ار  نخس  نیا 

: درک غالبا  ار  هیآ  نیا  دیسر و  لیئربج  هک  دوب  هدشن  هدنکارپ  تیعمج  زونه 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  عقوم  نیا  رد  ( 2  ) انید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا 
: دندومرف

! ربکا هللا 

نینمؤملاریما هب  مدرم  سپـس  نم ، زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو  نم و  تلاسر  هب  ادـخ  يدونـشخ  تمعن و  مامتا  نید و  لامکا  رب 
.دنتفگ کیربت  تینهت و 

.دنتفگ کیربت  هک  دندوب  رمع  رکبوبا و  همه  زا  شیپ 

: تفگ رمع 

(. 3  ) .یتشگ نمؤم  نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  هک  یلاح  رد  يدرک  كرد  ار  ماش  حبص و  هک  بلاطوبا  رسپ  يا  وت  يارب  هب  هب 

*****

هیآ 67. هدئام ، (. 1)

هیآ 3. هدئام ، (. 2)

.29 ص 35 -  ج 1 ، ریدغلا ، (. 3)

نیشناج باصتنا 
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: دیوگ یم  دوعسم  نبا 

.درک یم  تیاکح  ناشیا  هودنا  مغ و  زا  هک  دیشک  هنیس  زا  یهآ  مدوب  ارحـص  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اب  يزور 
.مدرک لاؤس  ار  تلع 

: دندومرف ترضح 

.تسا هتفای  نایاپ  ما  یگدنز  هک  منک  یم  ساسحا 

: دومرف .دیئامرفب  نییعت  ار  دوخ  نیشناج  هللا ، لوسر  ای  مدومن : ضرع 

نیشناج ناونع  هب  ار  یسک  هچ 
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؟ منیزگرب

: متفگ

نیمه اددجم  .تشاد  ناشن  ناشیا  مغ  هودنا و  زا  هک  دندیشک  هنیس  زا  یهآ  یتدم  زا  سپ  دندرک و  توکس  ترـضح  نآ  .ار  رکبوبا 
: متفگ نم  دش و  رارکت  ام  نیب  باوج  لاؤس و 

: متفگ نم  سپس  .دندیشک  زوسناج  یهآ  هنیس ، زا  یتدم  زا  دعب  دندرک و  رایتخا  توکس  ترضح  نآ  زاب  .ار  رمع 

: دندومرف دیدش ، رثأت  زاربا  اب  زین  ماگنه  نیا  رد  ار  بلاط  یبا  نب  یلع 

، تسوا تیالو  زا  تعاطا  يوریپ و  نامه  هک  ار  دوخ  فیلکت  رگا  مسق ، ادخ  هب  داد ؟ دـیهاوخ  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  منک ، نینچ  رگا 
.درب دهاوخ  تشهب  هب  ار  امش  هتبلا  دیهد ؛ ماجنا 

(. 2  ) .تسا هدمآ  تنس  لها  زا  يدایز  عبانم  رد  ناتساد  نیا 

*****

ص 37. ج 1 ، ریدغلا ، ( 1)

ص 360. ج 7 ، هیادبلا ، ص 68 ، بقانم ، (. 2)

یلع ترضح  یگتسیاش  هب  دعس  فارتعا 

: دیسرپ دعس  زا  يدرم  يزور ،

؟ يا هدومن  فلخت  وا  زا  ارچ  وت  دومن و  شهوکن  ار  وت  بلاط  یبا  نب  یلع  ارچ 

: تفگ دعس 

هدـش هداد  زایتما  هس  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هب  انامه  .مدـش  بکترم  نم  هک  دوب  یگرزب  ياطخ  نم  راـک  نیا  مسق  ادـخ  هب 
.دوب رت  بوبحم  تسایند ، رد  هچنآ  ایند و  زا  نم  يارب  دوب  هدش  اطع  نم  هب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا 

: دومرف دنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  مخ  ریدغ  زور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  قیقحت  روط  هب 

؟ مرتراوازس یلوا و  نامیا  لها  هب  نم  هک  دیناد  یم  ایآ 

: میتفگ
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: دومرف يرآ ،

رادب نمـشد  دراد و  تسود  ار  وا  هک  ار  یـسک  رادـب  تسود  تسوا  يالوم  مالـسلا  هیلع  یلع  میوا ، يالوم  نم  سک  ره  ایادـخ ، راب 
.تسا مالسلا  هیلع  یلع  نمشد  هک  ار  یسک 

هک یلاح  رد  ربیخ  زور  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع 
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هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دندروآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روضح  هب  دـید ، یمن  ار  ییاج  مشچ  درد  يرامیب  تلع  هب 
.دندومرف اعد  وا  هرابرد  تخیر و  ناشیا  ياهمشچ  رد  ار  دوخ  ناهد  كرابم  بآ  ملس  هلآ و 

.دیدرگ حتف  هدوشگ و  وا  يورین  اب  ربیخ  تشگن و  مشچ  يرامیب  هب  التبم  رگید  شتداهش  ماگنه  ات  ترضح ، نآ  ياعد  تکرب  زا 

ار دجسم  باحصا  هک  دندومرف  روتسد  دندوب ، دجسم  رد  زین  باحـصا  هک  یلاح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يزور 
: تفگ سابع  .دنراذگب  اهنت  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  را  وا  دننک و  كرت 

؟ مینک كرت  ار  دجسم  مه  میتسه  وت  هلیبق  زا  هتسباو و  هک  ار  ام  ادخ  لوسر  ای 

: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

یهلا و رما  بسح  رب  هکلب  تسین  نم  صخش  هدارا  لیم و  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نم و  ندنام  اهنت  دجـسم و  زا  امـش  نتفر  نوریب  .يرآ 
.تسا دنوادخ  روتسد 

*****

ص 78. ج 1 ، ریدغلا ،

یلع ترضح  زا  تبقنم  راهچ 

: دیوگ یم  کلام  نب  ثرح 

: متفگ وا  هب  مدومن و  تاقالم  ار  صاقو  یبا  نب  دعس  مدمآ و  هکم  هب 

: تفگ دعس  يا ؟ هدینش  مالسلا  هیلع  یلع  زا  یتبقنم  ایآ 

رد حون  دـننام  هک  نیا  زا  دوب  رت  بوبحم  نم  دزن  متـشاد ، نم  ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  ما  هدومن  هدـهاشم  یلع  هراـبرد  تبقنم  راـهچ 
هب ار  رکبابا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  انامه  هک ، نیا  تبقنم  نیلوا  .مشاـب  هتـشاد  ینـالوط  رمع  منک و  یگدـنز  اـیند 

ادخ لوسر  ماگنه  نیا  رد  .درک  یط  ار  تفاسم  زا  زور  هنابش  کی  وا  داتسرف و  شیرق  نیکرشم  دزن  هب  تئارب  هروس  غالبا  ناونع 
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.امن غالبا  ار  نآ  وت  ریگب و  وا  زا  ار  تئارب  هروس  ورب و  رکبوبا  لابند  هب 

: درک ضرع  تشگرب و  درک ، یم  هیرگ  هک  یلاح  رد  رکبوبا  داد و  ماجنا  ار  تیرومأم  مالسلا  هیلع  یلع  سپ 

؟ هدش لزان  هیآ  نم  هرابرد  ایآ  هللا  لوسر  ای 

: دندومرف بانج  نآ 

.دشاب نم  تیب  لها  زا  هک  یسک  نآ  نم و  زج  ار  يرما  یسک  دنک  یمن  غیلبت  نم  فرط  زا  انامه  .تسین  يزیچ  ریخ  زج 

نوریب تسا ، دجسم  رد  هک  ره  دیاب  هک  دش  نایم ، رد  ییادن ، بش  ماگنه  .میدوب  دجـسم  رد  ادخ  لوسر  اب  ام  هک  نیا  تبقنم  نیمود 
.میدش جراخ  دجسم  زا  باتش  اب  ام  مالسلا  هیلع  یلع  لآ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  لآ  رگم  دور ،

: تفگ دمآ و  ربمغیپ  دزن  بلطملادبع  نب  سابع  حبص ، ادرف 

؟ يداد ياج  دوخ  رانک  رد  ار  مالسلا ) هیلع  یلع  ترضح   ) رسپ نیا  يدرک و  نوریب  ار  دوخ  ياهومع  هللا  لوسر  ای  »

: دومرف ادخ  لوسر 

.دومرف رما  راک  نیا  هب  دنوادخ  انامه  .مدادن  ار  روتسد  نیا  دوخ  لیم  هب  نم 

.تشگرب رمع  دش و  حورجم  دعس  داتسرف ، ربیخ  يوس  هب  ار  دعس  رمع و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نیا  تبقنم  نیموس 

تسود ار  شلوسر  ادخ و  هک  داد  مهاوخ  يدرم  هب  ار  رکشل  مچرپ  هک  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  لاح  نیا  رد 
راچان تسا  التبم  مشچ  درد  هب  هک  دندرک  ضرع  .دـیبلط  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  سپـس  .دـنراد  تسود  ار  وا  زین  لوسر  ادـخ و  دراد و 

تسد هک  یلاح  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ، » بانج نآ  رمالا  بسح 
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: دومرف .دندروآ  ربمغیپ  دزن  دندیشک ، یم  ار  وا  هتفرگ و  ار  وا 

: درک ضرع  .اشگب  ار  دوخ  مشچ 

ماهبا تشگنا  اب  دنکفا و  مالسلا  هیلع  یلع  مشچ  رد  ار  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .مناوت  یمن 
.دومرف اطع  وا  هب  ار  رکشل  مچرپ  دیلام و  ار  نآ 

: دومرف زور  نآ  رد  ربمایپ  هک  تسا  مخ  ریدغ  دیع  زور  .مراهچ  تبقنم 

.دندومرف رارکت  راب  هس  ار  نخس  نیا  تسوا و  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  متسه ، وا  يالوم  نم  هک  سک  ره  هک 

*****

ص 80. ج 1 ، ریدغلا ،

نیفلاخم زا  یکی  هبوت 

مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  هب  هک  دوب  اهتدم  هللادبع  .میدمآ  هکم  هب  مه  هارمه  هب  همقلع  نب  هللادبع  نم و  .دیوگ  یم  يدسا  نیـصح 
: متفگ وا  هب  نم  .تفگ  یم  مانشد  داد و  یم  تشز  ياه  تبسن 

؟ ینک يدهع  دیدجت  تسا ، نیدمتعم  زا  یکی  هک  يردخ  دیعسوبا  اب  هک  یتسه  لیام  ایآ 

: تفگ

: تفگ وا  هب  هللادبع  میدمآ ، دیعسوبا  دزن  سپ  يرآ ،

؟ يا هدینش  یتلیضف  تبقنم و  مالسلا  هیلع  یلع  هرابرد  ایآ 

: تفگ

وت رب  نآ  قدـص  ات  نک  لاؤس  زین  شیرق  راصنا و  رجاـهم و  زا  ار  نآ  تحـص  مدومن ، ناـیب  وت  يارب  ار  یبقاـنم  هک  نآ  زا  سپ  يرآ ،
.دوش راکشآ 

: دومرف ناوارف  دیکأت  اب  مخ  ریدغ  زور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نیا  تبقنم  نآ  و 

: تفگ هللادبع  .تسوا  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  متسه  وا  يالوم  نم  هک  سک  ره  هک 

؟ يدینش ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  نانخس  نیا  وت  ایآ 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1272 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ دیعسوبا 

.ما هدرک  ظفح  ار  نآ  دوخ  هنیس  رد  هدینش و  دوخ  شوگ  ود  اب  هک  نیا  ینعی  .دومن  دوخ  هنیس  شوگ و  ود  هب  هراشا  یلب و 

، نایرج نیا  زا  سپ 
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: تفگ هللادبع 

بلط ما ، هداد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  هک  ییاـه  مانـشد  اهازـسان و  هب  تبـسن  وا  زا  منک و  یم  ادـخ  يوـس  هـب  تشگزاـب  نـم 
.میامن یم  شزرمآ 

*****

ص 83. ج 1 ، ریدغلا ،

ربمایپ اب  یتسود  راختفا 

: تفگ هک  تسا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  نومیم  نب  ورمع 

: دنتفگ وا  هب  دندمآ و  وا  دزن  یهورگ  ماگنه ، نیا  رد  .مدوب  هتسشن  سابع  نبا  دزن  نم 

: تفگ سابع  نبا  .نک  یلاخ  رایغا  زا  ام  يارب  ار  سلجم  ای  زیخرب و  ام  اب  ای  سابع  رسپ  يا 

هچ اهنآ  هک  میتسناد  یمن  ام  دنتفگ و  نخس  رگیدکی  اب  .تسشن  يرانک  هب  هک  نانآ  هارمه  هب  دش و  دنلب  سپس  .مزیخ  یم  رب  امـش  اب 
.دنیوگ یم 

: تفگ دمآ و  ام  يوس  هب  درک  یم  فسأت  راهظا  داد و  یم  ناکت  ار  دوخ  سابل  هک  یلاح  رد  سابع  نبا  هرکاذم ، نایاپ  زا  سپ 

.درادن دوجو  لیاضف  نیا  وا  ریغ  يارب  هک  يروط  هب  .تسوا  يارب  تلیـضف  هد  زا  شیب  هک  دـنتفگ  يدرم  هرابرد  اوران  ینانخـس  نانیا 
: دومرف وا  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دندومن  يدرم  زا  ییوگدب  نانیا 

ادخ دراد و  تسود  ار  وا  لوسر  ادخ و  وا  دنک و  یمن  راوخ  ار  وا  تقو  چیه  دنوادخ  هک  مراد  یم  مازعا  ار  يدرم  گنج  يارب  هتبلا  »
: دومرف دوخ  ياهومع  رسپ  هب  ربمغیپ  .دنراد  تسود  ار  وا  زین  لوسر  و 

؟ دیامن یتسود  ترخآ  ایند و  رد  نم  هک  تسا  رضاح  امش  زا  کیمادک 

.دندرک ابا  یگمه 

: تفگ دوب و  هتسشن  اهنآ  نایم  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

.نم

.درک رارکت  ار  لاوس  نیا  درک و  نانآ  درف  درف  هب  ور  تشاذگاو و  ار  وا  ربمایپ  مرضاح ، راختفا  نیا  يارب  نم 

.درک رارکت  ار  دوخ  نخس  مالسلا  هیلع  یلع  دندومن و  عانتما  اهنآ  زاب 
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رد
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: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  باطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  عقوم  نیا 

! يرآ ترخآ  ایند و  رد  یتسه  نم  یلو  تسود و  وت 

.دروآ نامیا  هجیدخ  زا  سپ  هک  تسا  یسک  نیلوا  مالسلا  هیلع  یلع 

هیلع نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  مالسلااهیلع و  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  يور  رب  ار  دوخ  يابع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: تفگ دیشک و  مالسلا 

، ار امـش  دـنادرگ  هزیکاپ  نم و  تیب  لـها  يا  .دربب  اهامـش  زا  ار  يدـیلپ  هک  يدـنوادخ  تسا  هدومرف  هدارا  .تسین  نیا  زج  تسا  نیا 
.یندنادرگ هزیکاپ 

سابل .درک  راثن  تخورف و  ار  دوخ  ناج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رطاخ  هب  وا  هک  تسا  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  رگید  تلیـضف 
.دندرک یم  يزادناریت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  فرط  هب  نیکرشم  .دیباوخ  وا  رتسب  رد  دیشوپ و  ار  ربمایپ 

یبن ای  باطخ  هب  ار  وا  تسادـخ  لوسر  هک  درک  نامگ  وا  دوب و  هدـیباوخ  رتسب  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  یلاح  رد  دـمآ  رکبوبا  سپ 
.دز ادص  هللا 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

.بایرد ار  وا  تفر ؛ نومیم  رئب  هب  ادخ  ربمغیپ  انامه 

.دش راغ  دراو  ادخ  لوسر  اب  تفر و  رکبوبا  سپ 

*****

ص 95. ج 1 ، ریدغلا ،

نیموصعم همئا  یگدنز  زا  ییاه  ناتساد 

هیواعم هلیح  رکم و  طسوت  نیسح  ماما  تداهش 

: دسیون یم  تاقبط  رد  دعس  نبا 

راوگرزب نآ  رخآ ، هعفد  اـما  .دـنتفر  یم  هیواـعم  دزن  ماـش  رد  ع )  ) نیـسح شردارب  وا و  اریز  داد  رهز  ترـضح  نآ  هب  اـهراب  هیواـعم 
زا هک  کشزپ  تافو ، ياهیکیدزن  رد  .دیسر  تداهش  هب  ماجنارس  دش و  مومسم  رگید  راب  دروخ ، مه  هب  شجازم  هاگنآ  دش ، مومـسم 

: تفگ درک  ندید  وا 
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.تسا هدرک  هراپ  هراپ  ار  صخش  نیا  مکش  مس 

: دومرف نیسح  ماما  سپ 

! دمحم وبا  يا 

یسک هچ  وگب  نم  هب 
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؟ تسا هداد  مس  ار  وت 

؟ ردارب میوگب  ارچ  تشاد : راهظا 

: تفگ نیسح  ماما 

.منک یم  ار  راک  نیا  زاب  منکن ، ادیپ  تردق  هاگ  ره  مشکب و  ار  وا  دنراپس ، كاخ  هب  ار  وت  هکنآ  زا  شیپ  ات 

.مناسرب وا  هب  ار  مدوخ  مناوتن  هک  دورب  ینیمزرس  هب  رگم 

: تفگ نسح  ماما  سپ 

وا یفرعم  زا  بیترت  نیدـب  موـش و  وربور  وا  اـب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  اـت  نک  اـهر  ار  وا  .تـسین  راـت  ياهبـش  زج  هـب  اـیند  نـیا  ردارب ، يا 
رانید و رازه  دص  هدعو  وا  هب  هدرک و  کیرحت  ار  يدـنک  سیق  نب  ثعـشا  رتخد  هدـعج  شنز  هیواعم ، مدینـش  نم  درک و  يراددوخ 

.درک مومسم  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شنز  تسا و  هداد  دیزی  هب  جیوزت 

*****

ص 250. ج 20 ، ریدغلا ،

ترضح ياعد 

.دناوخ ار  دوخ  دیاصق  زا  یکی  ترضح  نآ  يارب  دمآ و  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  تمدخ  هب  يدسا  نب  تیمک  يزور 

ماهتسم مینم  بلقل  نم 

 …/. مالحا هوبص و ال  ام  ریغ 

: دومرف وا  هب  ماما  هدیصق  مامتا  زا  سپ 

.شاب دیؤم  سدقلا  حور  هب  هشیمه  یئوگ ، یم  رعش  ربمایپ  نادناخ  مشاه و  ینب  شیاتس  رد  هک  ینامز  ات 

: دندومرف ترضح  نآ  .دناوخ  ناشیا  يارب  ار  دوخ  تایمشاه  زا  یکی  تیمک  هک  يرگید  راب 

« تیمکلل رفغا  مهللا  تیمکل ، رفغا  مهلا  »

*****

ص 13. ج 4 ، ریدغلا ،
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ردپ ربنم 

.دوب تبحص  لوغشم  دوب و  هتسشن  نآ  يالاب  رب  رکبوبا  هک  یلاح  رد  دش  هنیدم  دجسم  دراو  نسح  ماما  يزور 

باطخ دروم  ار  وا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  .دهدب  ناشن  یهجوت  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  تساوخ  یمن  توخن  رورغ و  رثا  رب  هک  رکبوبا 
: دومرف داد و  رارق 

.راپسب شا  یلصا  ثراو  هب  ار  نآ  يآ و  دورف  مردپ  هاگیاج  زا  هفاحق  رسپ  يا 

: تفگ تشادن ، ندز  فرح  ناوت  تلاجخ ، مرش و  زا  هک  رکبوبا 

.دمآ ریز  هب  ربنم  زا  نم و  ردپ  ربنم  هن  تسا  وت  ردپ  هاگیاج  ربنم ، نیا  هک  هتبلا  هللا  لوسر  دنزرف  يا  یتفگ  تسار 

.دندیشک ریز  هب  ربنم  زا  ار  رمع  تیعطاق  اب  زین  ناشیا  داتفا و  قافتا  زین  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  هیضق  نیا  دننام 

*****

ص 258. ج 13 ، ریدغلا ،

بیغ زا  يا  هدورس 

.دیسر تداهش  هب  يدیزی  ناملاظ  تسد  هب  البرک  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دنک  یم  تیاور  هملس  ما 

: دورس یم  نینچ  هک  مدینش  ییادیپان  هدنیوگ  زا 

! مالسلا هیلع  نیسح  ناگدنشک  يا 

.داب تراشب  ماقتنا  كاندرد و  یباذع  هب  ار  امش 

.دیوش یم  تنعل  یسیع  یسوم و  دواد و  دنزرف  نابز  زا  هظحل  ره  دنتسرف و  یم  نیرفن  امش  رب  هورگ  هتسد و  ره  ءایبنا و  زا  ناینامسآ 

*****

ص 31. ج 3 ، ریدغلا ،

طقسلا دهشم 

: هک تسا  هدمآ  دنک ، یم  لقن  ار  نشوج  تایبا  هک  اجنآ  شناوید  رد  یجافخ  نانس  زا  لقن  هب  نادلبلا  مجعم  رد 

.دش یم  لمح  زمرق  سم  اجنآ  زا  هک  بلح  برغ  رد  تسا  یهوک  مان  نشوج 
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هتفر نیب  زا  ندعم  نآ  دندرک ، روبع  اجنآ  زا  شنارسمه  مالسلا و  هیلع  نیسحلا  هللادبع  یبا  نادناخ  ءارسا  هک  یتقو  نآ  زا  هدش  هتفگ 
ندـعم نارگراـک  زا  درک و  طقـس  اـجنآ  رد  دوب ، هلماـح  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  نارـسمه  زا  یکی  .دوب  نیا  نآ  تلع  تسا و 

: دنتفگ وا  هب  نانآ  .درک  نان  بآ و  تساوخرد 

اجنآ رد  سک  ره  نامز  نآ  زا  درک و  نیرفن  نانآ  رب  وا  .دـندنار  دوخ  زا  ار  وا  تشز  تاملک  اب  دـندادن و  وا  هب  يزیچ  .دوش  یمن  هک 
دوش یم  هدناوخ  زین  هکدلا » دهشم   » مان هب  و  طقسلا » دهشم   » هب فورعم  تسا  يربق  هوک  نآ  رانک  رد  درب و  یمن  دوس  دنک ، یم  راک 

.تسا مالسلا » هیلع  نسحلا  نب  نسحم   » نآ زا  روظنم  و 

*****

ص 312. ج 10 ، ریدغلا ،

كربت يارب  يا  هماج 

: دیوگ یم  لبعد 

: متفگ مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  يزور 

.منک دوخ  نفک  ناونع  هب  ار  نآ  نم  ات  دیهد  هیده  نم  هب  هک  مهاوخ  یم  ار  امش  زا  یسابل  ماما ، يا 

مق مدرم  هب  هیضق  نیا  ربخ  .دنداد  وا  هب  یسابل  مالسلا  هیلع  ماما 
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لبعد رب  ار  هار  اـهنآ  تفریذـپن و  وا  دـشورفب و  اـهنآ  هب  مهرد  رازه  ربارب 300  رد  ار  سابل  هک  دـندرک  تساوخرد  لـبعد  زا  .دیـسر 
.ینک لوبق  ام  زا  ار  لوپ  دیاب  هک  دنتفگ  دنتفرگ و  وا  زا  روز  هب  ار  هماج  دندیروش و  وا  رب  دنتسب و 

: تفگ لبعد 

زا یکی  لـباقم  رد  ار  مهرد  رازه  هک 300  دـندرک  شزاس  لبعد  اب  قیرط ، نیا  هب  اهنآ  لاـح  ره  هب  منک ، یمن  لوبق  هک  مسق  ادـخ  هب 
.دش یضار  يو  دنهدب ، سابل  نآ  رتسآ  ياه  نیتسآ 

هماـج رب  ار  هوـالت » تقلخ  تاـیآ  سرادـم   » هدیـصق وا  تسب ، یم  شود  هب  ار  نآ  وا  دـنداد ، وا  هب  ار  ساـبل  ياـهنیتسآ  زا  یکی  سپ 
.دنراذگب شیاه  نفک  رد  ار  نآ  داد  روتسد  درک و  مارحا  نآ  رد  تشون و 

*****

ص 248. ج 4 ، ریدغلا ،

نامسآ زا  یشاداپ 

: دیوگ یم  رباج 

تیمک ماگنه  نیمه  رد  .میرادن  يرانید  مهرد و  .مدرب  تیاکش  يو  هب  دوخ  يدنمزاین  وا  مدیسر و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  هب 
: تفگ دش و  بایفرش 

.دنداد هزاجا  ماما  .مناوخب  يرعش  دیئامرف ، یم  هزاجا 

: دومرف ماما  .دناوخ  ار  يا  هدیصق  تیمک 

تهج ماما  راب  ره  دـناوخ و  مه  يرگید  دـیاصق  تیمک  .راد  ینازرا  تیمک  هب  رواـیب و  هناـخ  نوردـنا  زا  ار  لوپ  يا  هسیک  مـالغ  يا 
: درک ضرع  تیمک  .دروآ  لوپ  يا  هسیک  نآ  شاداپ 

ربمایپ و هب  دـنویپ  زج  يزیچ  اه ، ییارـس  هدیـصق  زا  نم  دوصقم  .مراد  یمن  تسود  اـیند  ندـنارذگ  يارب  ار  امـش  نم  .مدرگ  تیادـف 
: دومرف مالغ  هب  درک و  اعد  وا  يارب  ماما  .تسین  تسا ، هدرک  بجاو  نم  رب  ادخ  هک  یقح 

: متفگ نم  .دنادرگرب  دوخ  نم  ياج  هب  ار  اه  هسیک  هک 

روتسد هکنآ  لاح  .میرادن  يرانید  مهرد و  هک  دیدومرف  نم  هب  امش  .موش  تیادف 
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.دیدومرف رداص  ار  تیمک  هب  مهرد  رازه  نداد 30 

: دومرف ماما 

: دومرف ماما  مدیدن ، يرانید  مهرد و  متفر و  قاتا  لخاد  .ورب  قاتا  نآ  لخاد 

.میا هداد  ناشن  هک  تسا  نآ  زا  شیپ  میا ، هتشاد  ناهنپ  امش  زا  دوخ  تامارک  زا  هچنآ 

*****

ص 30. ج 4 ، ریدغلا ،

تالکشم لح 

: تفگ دوب ، یملع  ناگرزب  املع و  زا  هک  میهاربا  یلع  نب  نیسح  هک  تسا  هدروآ  دوخ  خیرات  باتک  رد  يدادغب  بیطخ 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یـسوم  كرابم  ربق  ترایز  هب  مدنام  یم  رد  نآ  لح  زا  هک  مدروخ  یم  رب  یلکـشم  هب  یملع  لیاسم  رد  هاگره 
ترایز مدومن و  یم  لح  ار  نآ  نم  تشگ و  یم  ناسآ  میارب  ما  هلأسم  لکشم و  نآ  متسج و  یم  لسوت  ترـضح  نآ  هب  متفر و  یم 
یتجاح هک  تسین  یسک  تسا و  ءاملع  مدرم و  نمأم  ترـضح ، نآ  فیرـش  هاگمارآ  ندرک  یمن  كرت  ار  ترـضح  نآ  فیرـش  ربق 

.دشاب هتفرگن  ار  دوخ  تجاح  هتفر و  اجنآ  هب  هتشاد و 

*****

ص 322. ج 9 ، ریدغلا ،

اضر ماما  لباقم  رد  عضاوت 

يدایز هدع  یفقث و  یلع  یبا  شا  هیاپمه  همیزخ و  نب  رکب  یبا  ثیدح  لها  ماما  اب  يزور  هک  تسا  هتفگ  لموملا  نب  دـمحم  رکبوبا 
.میدرک تکرح  سوت  فرط  هب  مالسلا ، هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ربق  ترایز  يارب  نید  ناگرزب  خیاشم و  زا 

هیرگ و نانچنآ  وا  .درک  تبحم  عضاوت و  راهظا  رتشیب  ام  مامت  زا  همیزخ  نبا  میدیـسر ، ترـضح  فیرـش  هاگمارآ  هب  هک  نآ  زا  سپ 
ترـضح نآ  هب  دنک و  ینتورف  ترـضح  نآ  لباقم  رد  هنوگ  نیا  وا  هک  میدرک  یمن  رکف  میدش و  ریحتم  ام  همه  هک  دومن  یم  يراز 

نآ هب  اهدمآ  شیپ  ماگنه  رد  هشیمه  مدرک و  ادـیپ  يرتشیب  تدارا  ترـضح  هب  زین  نم  هنحـص ، نیا  ندـید  زا  دـعب  .دوش  یم  لسوتم 
.مدش یم  لسوتم  ترضح 

*****

ص 200. ج 2 ، ریدغلا ،
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اضر ماما  رضحم  رد 

: هک تفگ  یگلاس  دون  نس  رد  لاس 259  رد  یسوط ، ضایف 

ناتـسود صاوخ و  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  .مدومن  تاقالم  مخ  ریدغ  دیع  زور  رد  ار  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح 
یتح سابل و  ایاده و  اهاذـغ و  لاح  نیع  رد  دوب و  هتـشادهاگن  دوخ  دزن  راطفا  يارب  ار  اهنآ  اضر  ماما  .دـندوب  شکرابم  رـضحم  رد 

ناگتـسباو نینچمه  دوب و  هداد  رییغت  تشیعم  ثیح  زا  ار  اهنآ  یگدنز  عضو  دوب و  هداتـسرف  اهنآ  ياه  هناخ  يارب  شفک  يرتشگنا و 
ادـیپ يدـیدج  عضو  یگدـنز ، نوؤش  هیلک  رد  هک  يروطب  دوب  هدروآرد  نیون  تروص  عضو و  هب  تهج  ره  زا  ار  دوـخ  ناـکیدزن  و 

.تفگ یم  نخس  دایعا  رگید  رب  شا  يرترب  تهج  دیع و  نیا  لیاضف  زا  شنارای ، عمج  رد  ترضح  زور  نیا  رد  .دندوب  هدرک 

*****

ج 2 و 203. ریدغلا ،

ریدغ هب  نیسح  ماما  دنگوس 

.دش جح  مزاع  مشاه  ینب  راصنا و  زا  يدایز  هدع  هارمه  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  هیواعم  گرم  زا  لبق  لاس  ود 

زا نت  تسیود  رب  غلاـب  دـندوب و  نیعباـت  زا  یگمه  هـک  دـندش  عـمج  باـنج  نآ  رـضحم  رد  نادرم  زا  رفن  دـصتفه  رب  غلاـب  یتـیعمج 
.دنتفای روضح  ترضح  نآ  هاگتماقا  رد  ینم و  رد  ناگمه  هک  ادخ  لوسر  باحصا 

: دومرف ادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هرابرد امـش  زا  نم  نونکا  .دـنعلطم  نآ  زا  زین  ناگمه  هتخاس و  دراو  ام  رب  ار  يرایـسب  ياهملظ  هیواـعم )  ) یغاـی راکمتـس  نیا  اـنامه 
.منک یم  لاوس  يزیچ 

بیذکت ارم  دیدینش ، نم  زا  يزیچ  تقیقح  فالخ  رب  رگا  دینک و  قیدصت  ارم  تسا ، یتسار  تقادص و  هب  نورقم  نم  نخس  هچنانچ 
هب سپس  .دینک  تبث  دیسیونب و  ارم  تفگ  دیونشب و  ارم  نخس  .دیئامن 
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ار دوخ  رون  لاعتم  يادـخ  هک  یلاح  رد  .دورب  نیب  زا  دوش و  كورتم  نارگید  هب  ار  نانخـس  نیا  دـینک و  تعجارم  دوخ  راـید  رهش و 
: دیامرف یم  لامک  مامت و 

.دنشاب هتشاد  هارکا  نآ  زا  ناساپسان  رافک و  هچ  رگا 

.دومن ریسفت  درک و  توالت  دوب ، هدومرف  لزان  تیب  لها  هرابرد  نآرق  رد  دنوادخ  هک  ار  هچ  نآ  ترضح ، ماگنه  نیا  رد 

.دومرف نایب  دوب ، هدمآ  ناشتیب  لها  شردام و  ردپ و  هرابرد  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  هچنآ  سپس 

: دنتفگ یم  نیرضاح  ترضح ، تاشیامرف  زا  هلمج  ره  دروم  رد 

.میتسه هاوگ  اهنآ  هب  میا و  هدینش  ادخ  لوسر  زا  ار  نانخس  نیا  تسا و  تسار  تسرد و  اهنیا  مامت  ایادخ  راب 

: دنتفگ ادصکی  زین  راب  نیا  نیرضاح  درک ؟ بوصنم  دوخ  ینیشناج  تیالو و  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  مخ 

.میهد یم  تداهش  نآ  هب  میتسه و  علطم  هاگآ و  نایرج  نیا  هب  ام  ایادخ  راب 

*****

ص 63. ج 2 ، ریدغلا ،

كرابم رس 

لقتنم رصم  هر  ماش  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  كرابم  رـس  هک  تفرگ  میمـصت  دش ، بوصنم  ترازو  هب  هک  نیا  زا  سپ  حلاص  کلم 
رـس درک و  تسرد  رمرم  سنج  زا  ار  یناـکم  اهرهـش  زا  یکی  رد  نیارباـنب  .دوب  نانمـشد  موـجه  هلمح و  دروـم  اـجنآ  رد  اریز  .دـنک 

.داتفا قافتا  رئاز  تفالخ  نارود  يرجه  لاس 549  رد  هعقاو  نیا  درک و  نفد  لقتنم و  اجنآ  رب  ار  كرابم 

*****

ص 184. ج 8 ، ریدغلا ،

نیسح ماما  تامارک  زا 

هاج بحاص  یلبق  تلود  رد  هک  دنداد  ناشن  وا  هب  ار  یمداخ  دش  رصق  دراو  درک و  فرصت  ار  رصم  رصان ، کلم  ناطلس  هک  یماگنه 
.تسا هدوب  رصق  راددیلک  ماقم و  و 

: دنتفگ

هتفرگ و ار  وا  .دسانش  یم  ار  رصق  ياه  هنیفد  اه و  هنیجنگ  مداخ ، نیا 
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.داد یمن  یباوج  وا  اما  .دندیسرپ  رصق  ياهجنگ  دروم  رد  وا  زا 

يزمرق لامتسد  اب  هدراذگ و  یهایـس  ییاه  کسوس  شرـس  رب  دنتفرگ و  ار  وا  .دنریگب  رارقا  وا  زا  هجنکـش  اب  هک  داد  روتـسد  هاشداپ 
یم ناج  یعیجف  عضو  اـب  اـهنآ  دـش و  یم  خاروس  دارفا  رـس  یتعاـس  زا  سپ  اریز  .دوب  اـه  هجنکـش  عون  نیرتدـیدش  زا  نیا  دنتـسب و 

.دنا هدرم  اه  کسوس  هک  دندید  یم  سکعرب  .تشادن  يریثأت  چیه  مداخ  نآ  رد  راک  نیا  اما  .دندرپس 

: داد خساپ  مداخ  .دیسرپ  ار  نآ  لیلد  رارصا  اب  درک و  شراضحا  ناطلس 

تکرـش مهنم  .دـندروآ  یم  رـصم  هب  ماش  زا  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  كرابم  رـس  هک  یماـگنه  هک  منک  یمن  رکف  نیا  زج  یتلع 
.مدرک لمح  ار  دوخ  رس  يالاب  رب  ار  كرابم  رس  نآ  یتدم  مدرک و 

: تفگ دوب ، هتفرگ  رارق  كرابم  رس  نیا  تامارک  ریثأت  تحت  هک  هاشداپ 

.درک دازآ  دیشخب و  ار  مداخ  نآ  نیاربانب  .دوب  دهاوخ  هچ  نیا  زا  رت  میظع  يرس  يرآ 

*****

ص 184. ج 8 ، ریدغلا ،

نیسحلا سار 

.دراد يرایسب  نارئاز  هک  تسا  سدقم  هنکما  اههاگتدابع و  زا  یکی  رصم  رد  نیسحلا  سأر 

.دش انیبان  دوب ، سدقم  ناکم  نآ  مادخ  زا  هک  نیدلا  سمش  مان  هب  يدرم 

: تفگ یم  داتسیا و  یم  حیرض  رانک  حبص  زامن  زا  سپ  زور  ره  وا 

! میاقآ يا 

.ما هداد  تسد  زا  ار  میاهمشچ  هک  متسه  امش  هیاسمه  نم 

هب .دندمآ  فیرـش  ربق  رانک  هب  یتعامج  هک  دید  باوخ  یبش  وا  .ینادرگرب  نم  هب  ار  میاهمـشچ  هک  مهاوخ  یم  وت  هلیـسو  هب  ادخ  زا 
.دنا هدمآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  يارب  هک  دنتسه  شباحصا  ادخ و  لوسر  نانآ  هک  دنتفگ  وا 

.درک رارکت  دوب ، هتفگ  يرادیب  رد  هک  ار  هچنآ  دش و  لخاد  اهنآ  عمج  رد  نیدلا  سمش 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما 
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.درک لقن  ناشیارب  تعافش  بلط  ناونع  هب  ار  نیدلا  سمش  يارجام  دومن و  شدج  هب  ور 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  هب  ادخ  لوسر 

.شکب همرس  وا  مشچ  هب 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  یلع 

: تفگ وا  هب  دروآرد و  یناد  همرس  هاگنآ  .دوش  یم  تعاطا 

داد درد ، تدـش  زا  دومن و  یتخـس  شزوس  ساسحا  وا  هک  دیـشک  شتـسار  مشچ  رد  ار  ناد  همرـس  لـیم  .تفر  ولج  مه  وا  .اـیب  ولج 
.دش رادیب  دیشک و 

شا یئانیب  تسا و  هدش  زاب  شتسار  مشچ  هک  دومن  هظحالم  یلو  .درک  یم  ساسحا  شمشچ  رد  ار  ندیـشک  همرـس  ترارح  زونه  و 
تـسد هب  ددـص  رد  وا  هک  دوب  یتمعن  نامه  نیا  دـید و  یم  دوخ  مشچ  نآ  اب  دوب  هدـنز  اـت  نیدـلا  سمـش  .تسا  هدروآ  تسد  هب  ار 

.دوب نآ  ندروآ 

.درک هیده  هاگمارآ  هب  تفاب و  ار  یسیفن  شرف  تمعن ، نیا  هنارکش  هب  هاگنآ 

*****

ص 310. ج 9 ، ریدغلا ،

تسلا زور  زا  تدایس 

ندید اب  .دنا  هدوبر  ار  شیاهباتک  مامت  هک  دید  شلزنم  هب  تعجارم  زا  سپ  يزور  .دوب  رصم  گرزب  ياملع  افرع و  زا  هک  تسلا  نبا 
.تفرگ اج  ناوارف  مغ  شلد  رد  دش و  نیگمغ  تحاران و  رایسب  هنحص  نیا 

: دناوخ یم  يراعشا  تسیرگ و  یم  هک  یلاح  رد  دمآ  مالسلا  هیلع  نیسحلا  سأر  هکرابم  هضور  رانک  هب  رازن  یلاح  اب  تهج  نیدب 

؟ دیتسه شنارورس  امش  هک  یتروص  رد  .درک  دهاوخ  تیاکش  متس  زا  ای  دیسر و  دهاوخ  يرازآ  درب ، هانپ  امـش  هب  هک  یـسک  هب  ایآ  »
دوب و تدایس  تسلا ، زور  زا  امش  يارب  .دندرگ  لاحشوخ  شنانمشد  ای  ددرگ و  دودرم  دشاب و  بوسنم  امش  هب  هک  یسک  تسا  دیعب 

 …«. تسا هدرک  هطاحا  ار  ناتدوجو  ياپارس  هک  تسا  تزع  دنبرمک  امش  يارب 

درک تعجارم  شا  هناخ  هب  ترایز  زا  دعب  وا 
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.تسا دوجوم  شلحم  رد  یصقن  چیه  نودب  شیاهباتک  هک  دید  و 

*****

ص 317. ج 9 ، ریدغلا ،

گرزب تقیقح 

: دیوگ یم  بلاط  یبا  نب  رفعج  نب  هللادبع 

.دندوب ام  اب  زین  يرگید  دارفا  دادعت  مالسلا و  هیلع  نیسح  نسح و  ماما  .مدوب  هیواعم  دزن 

: تفگ نم  هب  هیواعم 

؟ وت ردپ  زا  رتهب  هن  دنتسه و  وت  زا  رتهب  اهنآ  دوخ  هن  هک  نآ  لاح  يرامش و  یم  گرزب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  نسح و  ردقچ 

.تسین وا  نودام  مه  سیمع  تنب  ءامسا  وت  ردام  هک  متفگ  یم  تسادخ ، لوسر  رتخد  مالسلااهیلع  همطاف  هک  دوب  نیا  هن  رگا  و 

: متفگ وا  باوج  رد 

نم ردپ  زا  تسا  رتهب  اهنآ  ردپ  نم و  زا  دنرتهب  ود  نیا  مسق  ادخ  هب  .تسا  مک  اهنآ  ردام  ردپ و  اهنآ و  هب  تبـسن  وت  یهاگآ  ادـخ  هب 
.نم ردام  زا  رتهب  اهنآ  ردام  و 

.ما هدینش  اهنآ  هرابرد  ادخ  لوسر  زا  نم  هک  هچنآ  زا  یتسه  لفاغ  وت  هیواعم  يا 

: تفگ هیواعم 

هتشک و ار  وا  ادخ  هک  نونکا  .دشاب  ارح  دحا و  ياههوک  زا  رت  گرزب  وت  ياه  هتفگ  هک  دنچ  ره  .نک  تیاور  يا  هدینش  هک  ار  هچنآ 
يرایسب لیاضف  هک  دنچ  ره  میرادن و  یئوگب  هچنآ  زا  یکاب  ام  .تسا  هدیسر  شلها  هب  تفالخ  رما  هتخاس و  قرفتم  ار  امـش  تیعمج 

.دناسر یمن  ینایز  ام  هب  وت  ياه  تبحص  .ینک  نایب  ار  وا  زا 

: متفگ

: هک درک  ریسفت  ار  كرابم  هیآ  نیا  هک  یماگنه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مدینش 

رب هک  ار  یهارمگ  نایاوشیپ  زا  نت  هدزاود  مدـید  انامه  نآرقلا  یف  هنوعلملا  هرجـشلا  سانلل و  هنتف  الا  كانیرا  یتلا  ایورلا  انلعج  اـم  و 
ریس هب  ارم  تما  دنیآ و  یم  دورف  دنور و  یم  الاب  نم  ربنم 
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.دنرب یم  ییارهقهق 

ناگدنب دنهد و  یم  رارق  فیرحت  زواجت و  دروم  ار  ادخ  باتک  دیسر ، نت  هدزناپ  هب  ناشدادعت  هک  ینامز  صاعلا  یبا  نادنزرف  انامه 
.دنرادنپ یم  یصخش  تورث  ار  ادخ  لام  دنهد و  یم  رارق  دوخ  ناگدرب  ار ، ادخ 

: دومرف مدرم  عمج  رد  هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  انامه  هیواعم  يا 

 …« هالوم یلعف  الوم  تنک  نم  »

مرـسپ تفر ، ایند  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ینامز  امـش و  دوخ  زا  تسا  یلوا  امـش  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  متفر ، ایند  زا  نم  هک  یماگنه 
هب یلوا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مرـسپ  تفر ، ایند  زا  مالـسلا  هیلع  نسح  هک  یناـمز  دوخ و  زا  تسا  نینموم  هب  یلوا  مالـسلا  هیلع  نسح 

.اهنآ دوخ  زا  تسا  نینمؤم 

: تفگ هیواعم  نانخس ، نیا  زا  سپ 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  دمحم  تما  قیقحت  روط  هب  دشاب ، قح  هب  یتفگ  هچنآ  هچانچ  یتفگ و  گرزب  نخـس  رفعج  دنزرف  يا 
!! دنا هدش  كاله  امش ، نارای  ناتسود و  تیب و  لها  امش  زج  راصنا  رجاهم و  زا 

: متفگ

.ما هدینش  ادخ  لوسر  زا  ار  نآ  متفگ و  عقاو  قباطم  قح و  هب  متفگ ، هچنآ  مسق  ادخ  هب 

*****

ص 65. ج 2 ، ریدغلا ،

تیب لها  نارعاش  زا  ییاه  ناتساد 

رعش نابز  زا  سرت 

راعـشا وا  .دوـب  نمی  نیمزرـس  ناـگرزب  زا  یکی  وا  .تـسا  یـسنا  یلعوـبا  دیـس  يرجه ، نرق 11  نایارـس  هیریدـغ  نیرتـمهم  زا  یکی 
.دراد يرایسب  یتدیقع 

اه و يدنمزاین  ندروآرب  رد  هک  نیا  زا  درک و  تیاکش  وا  زا  دمآ و  لکوتم  دزن  هب  وا  زور  کی  .دیسرت  یم  رایـسب  وا  نابز  زا  لکوتم 
: تفگ دنزاس و  هدروآرب  ار  وا  تاجاح  اروف  هک  داد  روتسد  لکوتم  .درک  هلگ  هدرک ، روصق  وا  جئاوح 

.متسین دونشخ  منک ، اور  ار  وت  تجاح  کی  هک  نیا  هب  طقف  نم 
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: تفگ دیس  سپ 

يور رب  هک  ار  يدنه  شلاب  نآ  نم 
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ارچ .مینک …«  یم  لقن  ار  وا  راعشا  زا  یتمسق  .دیـشخب  وا  هب  ار  يدنه  شلاب  نآ  تساخرب و  اروف  لکوتم  .مراد  زاین  يا ، هتـسشن  نآ 
ار ام  تداعـس  مکح  هک  یـسک  .تسا  راکـشآ  یهارمگ  نآ  اب  تفلاـخم  هک  یلاـح  رد  تشاد : دـیاب  فـالتخا  گرزب  يزیچ  رـس  رب 

رـسارس نکفا  هقرفت  نانخـس  هک  اغیرد  اما  .تسا  ناگمه  يارب  وا  شنیزگ  ربمایپ و  هراـبرد  مخ  ریدـغ  ثیدـح  اـهنت  تسا …  هدروآ 
.تسا هتفرگ  ارف  ار  تفالخ 

*****

ص 181. ج 22 ، ریدغلا ،

هرانم نداتفا  كاخ  رب 

خیش هک  یماگنه  هک  دنک  یم  لقن  شدنمـشناد  ردپ  زا  قئادح  بحاص  .تسا  نرق 12  مان  هب  نایارس  هیریدغ  زا  يدالب  میهاربا  خیش 
هرانم ود  زا  یکی  اقافتا  دش ، هدرپس  كاخ  هب  نیرحب ، رد  تسا  يدجسم  هک  دهشم  هاگمارآ  رد  تفای و  تافو  ینارحب  نسح  فسوی 

رانک رب  هک  دید  ینز  .تشذگ  یم  شرازم  رانک  زا  دوب ، اناوت  يارعش  زا  یسیع  خیـش  تخیر و  ورف  صخـش  نیا  ربق  يور  رب  دجـسم 
: تفگ لاح  بسانم  ار  تایبا  نیا  یسیع  خیش  .دنک  یم  بجعت  هرانم  نیا  نداتفا  زا  هتسشن و  وا  هاگمارآ 

اجنآ رد  هک  دناد  یم  هچ  وا  هک  یلاح  رد  نوعجار ،» هیلا  انا  انا هللا و   » هک دـیوگ  یم  هتـسشن و  نایاسراپ  تأیه  رد  هک  مدـید  ار  ینز  »
.تسا هدیمرآ  یسک  هچ 

نآ تشاد و  یفـسوی  لامک  هک  هدـیمرآ  یـسک  اـجنیا  .ینک  یم  بجعت  قاـفتا  نیا  زا  هدوهیب  وت  ناـکاپ ، راـبت  زا  يا  هک  متفگ  ار  وا 
.درک هدجس  داتفا و  كاخ  هب  وا  تبیه  زا  هرانم 

*****

ص 322. ج 22 ، ریدغلا ،

لد نشور  رعاش 

.دومن يزاریش  دیس  هاگرد  گنهآ  دورس و  ییاویش  هدیصق  یبهذم ، مسارم  زا  یکی  رد  یلح  ردیح  دیس  تیب ، لها  لد  نشور  رعاش 

اب ار  هیـضق  هک  نیا  زا  دعب  یلو  دهدب  ردـیح  دیـس  هب  هیدـه  ناونع  هب  ینامثع  هریل  تشاد 20  دـصق  دیـس  سلجم ، يرازگرب  زا  سپ 
: تفگ دیدن و  حالص  يو  تشاذگ ، نایم  رد  لیعامسا  ازریم  جاح  دوخ  يومع 

نایاوشیپ .دشاب  یم  رترب  يریمح  لبعد و  لاثما  زا  ردیح  دیـس  .تسین  ناشیا  ماقم  هدنبیز  رادقم  نیا  تسا و  تیب  لها  رابرد  رعاش  وا 
هب دوخ  فیرش  تسد  هب  هریل  دصکی  امش  تسا  راوازس  دنداد و  یم  الط  زا  رپ  ياه  هسیک  دوخ ، نامز  نارعاش  هب  نید 
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هلـص و ناونع  هب  هریل  دص  غلبم  تفر و  ردیح  دیـس  ترایز  هب  هعیـش  ردقیلاع  عجرم  گرزب و  هللا  تیآ  ساسا  نیا  رب  دیهدب و  ناشیا 
.دیسوب ار  تیب  لها  رعاش  تسد  دومرف و  تمحر  ردیح  دیس  هب  مارتحا  لیلجت و  لامک  اب  هیده 

*****

ص 40. ج 3 ، ریدغلا ،

دبا نادنز 

.تسا هدورس  يرایسب  راعشا  تیب  لها  نادناخ  حدم  رد  وا  تسا  مجنپ  نرق  نارعاش  زا  یکی  يروص  دمحموبا 

ادوقح مهل  ریدغلا  موی  يوط 

/. ریدغلا موی  اهرشنب  لانا 

یپ رد  یهایـس  موش و  ياهزور  هچ  هک  ياو  .تشادرب  نایم  زا  دوب  هچ  ره  دش ، المرب  نوچ  هک  تشابنا  اهلد  رد  يا  هنیک  ریدـغ  زور  »
؟ تشاد

 … » تفیرفب ار  نانآ  راکبیرف  يایند  دندرک و  راومه  ار  تنایخ  هار  نوسف  رکم و  اب  نت  دنچ 

تیب ود  نیا  رعاـش  .دـشک  یم  ازارد  هب  نآ  ندـنادرگزاب  یلو  دریگ  یم  تناـما  هب  وا  زا  یباـتک  يروص ، دـمحموبا  ناتـسود  زا  یکی 
: دیارس یم  وا  هرابرد  ار  فیطل 

؟ تسا هتشگ  موکحم  دبا  نادنز  هب  هک  هدش  بکترم  یتیانج  هچ  نم  باتک 

؟ تسا هتشگ  التبم  يدرد  جنر و  هچ  هب  زارد  راگزور  نیا  رد  هک  مسرپب  وا  زا  هک  نک  شدازآ 

*****

ص 19. ج 8 ، ریدغلا ،

لیمج نبا  زا  یتیاکح 

هک دنتساوخ  وا  زا  راجت  زا  يدادعت  يزور  .دوب  باتک  باسح و  لها  ریگتخس و  رایسب  دوب ، هفیلخ  راد  هنازخ  هک  یماگنه  لیمج  نبا 
.درک یم  ادرف  زورما  یلو  داد  ار  لمع  نیا  هدعو  وا  .دهدب  يزیچ  وا  هب  لاملا  تیب  زا  دنک و  یـصوصخم  تیانع  یـصاخ  صخـش  هب 
کی زور  ره  هک  تفرگ  میمـصت  دوب ، هدـش  هطـساو  هک  يرجات  .دـندش  دـیماان  هتـسخ و  وا  راـک  زا  نارگید  درف و  نآ  هک  يروط  هب 

.دهدب لیمج  نبا  هب  مهرد ) مشش  کی   ) گناد
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: دیسرپ رجات  زا  يو 

؟ تسا یلوپ  هچ  نیا 

: تفگ

.مهد یم  وت  هب  زور  ره  ار  غلبم  نیا  یتسه ، جاتحم  درم  نآ  هب  درف  نیرت  هیبش  يدنمزاین  ظاحل  زا  یلداع و  وت  نوچ 

*****

ص 303. ج 10 ، ریدغلا ،

یضر فیرش  تشذگرد 

رادید هب  تسب و  ورف  ناهج  زا  هدـید  لاس 406  مرحم  مشـش  رد  بدا  ملع و  رخافم  زا  دشاب و  یم  عیـشت  غباون  زا  هک  یـضر  فیرش 
.تفاتش تسود 

.دـنتفای روضح  وا  هناخ  رد  هنهرب  ياپ  اب  یگمه  تاضق ، فارـشا و  نایعا و  ءارزو و  ریاس  کلملارخف و  بلاغوبا ، ریزو  وا  گرم  رد 
.دش نفد  دوب  خرک  هلحم  رد  هک  شا  هناخ  نامه  رد  دناوخ و  زامن  وا  رب  کلملارخف 

هب وا  .دـشن  رـضاح  وا  هزانج  عییـشت  مسارم  رد  دـنک ، هاگن  ردارب  هزاـنج  هب  تسناوت  یمن  هودـنا  تدـش  زا  یـضترم  فیرـش  شردارب 
یضترم فیرش  هدش و  فرشم  ماما  هضور  هب  اصخش  کلملارخف ، زور  نایاپ  رد  درب و  هانپ  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هضور 

.داتسرف شا  هناخ  هب  ار 

هب نیـسح  ماما  مرح  راوج  رد  هدرب و  البرک  هب  ار  وا  دـعب  دـندرک ، نفد  هناـخ  رد  ار  شا  هزاـنج  هک  نیا  زا  سپ  یخیراـت ، بتک  رباـنب 
.دندرپس كاخ 

*****

ج ریدغلا ،
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ص 329. ، 7

يدهلا ملع 

: هک حرش  نیا  هب  دش  لئان  يدهلا » ملع   » بقل هب  يرجه  لاس 420  رد  یضترم  دیس 

: دومرف هک  درک  هدهاشم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نامرورس  ایور  رد  .دش  يرامیب  راچد  لاس  نیا  رد  دیعسوبا  ریزو 

: دیسرپ دیعسوبا  .یبای  ییاه  يرامیب ر  زا  ات  دناوخب  وت  رب  يذیوعت  نک ، تساوخرد  يدهلا  ملع  زا 

! نینمؤملاریما ای 

؟ تسیک يدهلا  ملع 

: دومرف ماما 

.يوسوم نیسح  نب  یلع 

.تخاس بطاخم  يدهلا  ملع  بقل  اب  ار  وا  تشون و  یضترم  دیس  هب  يا  همان  دیعسوبا  ریزو 

.متسین نآ  دح  رد  نم  هک  راد  فاعم  باقلا  نیا  زا  ارم  هک  تشون  یضترم  دیس 

: هک داد  خساپ  ریزو 

.نانمؤم ریما  میالوم  نامرف  هب  زج  متشاگنن  يا  همان  نینچ  نم  دنگوس ، ادخ  هب 

داتـشه تشاد و  دوجو  باـتک  رازه  داتـشه  وا  یـصخش  هناـخباتک  رد  هک  اـجنآ  زا  .تسا  داتـشه )  ) نیناـمث وا  رگید  باـقلا  هلمج  زا 
.درک یم  تفایرد  ار  نآ  يدیاع  هک  دوب  وا  رایتخا  رد  يدابآ 

.دوب لاس  داتشه  زین  شکرابم  نس  و  نونامث »  » مان هب  دراد  یباتک  نمض  رد 

*****

ص 83. ج 8 ، ریدغلا ،

ماما هیده 

یم زاغآ  هنوگ  نیا  هک  ار  دوخ  ياه  هدورس  زا  یکی  دمآ و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رـضحم  هب  تیب ، لها  رعاش  یعازخ ، لبعد  يزور 
: دناوخ دش ،
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هتوالت نم  تلخ  تایآ  سرادم 

تاصرعلا زغقم  یحو  لزنم  و 

: هک دیسر  تیب  نیا  هب  ات 

مهیرتاو یلا  اودم  اورت  وا  زا 

تاضبقنم راتوالا  نع  افکا 

.دناوخن رگید  هک  درک  هراشا  لبعد  هب  دوب  شتمدخ  رد  هک  يرازگتمدخ  .تفر  شوه  زا  هک  تسیرگ  نانچنآ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
: دومرف سپس  دومرف و  گنرد  یتعاس 

.داد تسد  مالسلا  هیلع  ماما  هب  لاح  نامه  دیسر  هک  تیب  نیا  هب  هرابود  ات  دناوخ ، لبعد  ناوخب و  هرابود 

لبعد هبترم  مالسلا 3  هیلع  ماما  .درک  رارکت  ار  رعش  نیا  راب  دنچ  لبعد  هک  نیا  زا  سپ 
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: دومرف

ییاه هماج  نینچمه  دنهدب و  لبعد  هب  دوب ، هدش  برض  شترضح  مان  هب  هک  ییاه  هکـس  نآ  زا  مهرد  رازه  هداد  روتـسد  تنـسحا و 
.تخورف نایعیش  هب  مهرد  هد  هب  ار  اه  هکس  نآ  زا  کی  ره  دمآ و  قارع  هب  لبعد  .دندرک  هیده  وا  هب  زین  ار 

*****

ص 247. ج 4 ، ریدغلا ،

یخونت شوه  هظفاح و 

: دیوگ یم  تسا  برع  يارعش  نیرتمهم  زا  یکی  هک  یخونت 

دودـح 600 دوب و  هدورـس  اه  ینیمی  بقانم  راختفا و  رد  هک  ار  لبعد  ینالوط و  دـیاصق  زا  یکی  متـشاد  تسود  یناوجون  نارود  رد 
.منک ظفح  زا  دوب ، تیب 

: متفگ مردپ  هب 

.منک ظفح  زا  ات  هدب  نم  هب  ار  نآ 

.يزادنا یم  يرانک  هب  ار  هدیصق  یتدم ، زا  سپ  یهد و  ماجنا  ار  نآ  یناوت  یمن  اریز  .دهاوخیمن  هک  تفگ  مباوج  رد  مردپ 

رحس ماگنه  .متخادرپن  هدیصق  نآ  ظفح  زج  يراک  هب  زور  هنابش  کی  رد  متفر و  یقاتا  هب  متفرگ و  ار  هدیصق  ناوارف ، رارصا  زا  سپ 
هدرک ظفح  ار  هدیصق  مامت  هک  متفگ  هتسشن و  شلباقم  لومعم  قبط  هتفر و  ردپ  دزن  هاگحبـص  .مدوب  هدرک  ظفح  ار  اه  هدیـصق  مامت 

نم هظفاـح  زا  تیب ، دـص  ندـناوخ  زا  سپ  مدرک  ندـناوخ  هب  عورـش  نم  دـمآ و  مشخ  هب  ما ، هتفگ  غورد  نم  هک  نـیا  لاـیخ  هـب  .ما 
: تفگ درک و  راثن  ما  هدید  مرس و  رب  يا  هسوب  دنابسچ و  دوخ  هب  ارم  درک ، بجعت 

.وگم یسک  هب  ار  نایرج  نیا  مسرت  یم  مدرم  مشچ  مخز  زا  نم  مزیزع 

*****

.266 ج 6 ، ریدغلا ،

راگزور ياه  یتفگش  زا 

: دیوگ یم  تسا ، يرجه  نرق 6  رد  ریدغ  ءارعش  زا  یکی  هک  هرامع 

متـسد هب  يا  همان  .مدیـسر  شتمدخ  هب  دوب ، شناد  لضف و  بحاص  تیافک و  اب  يریزو  هک  حـلاص  کلم  تداهـش  زا  شیپ  زور  هس 
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: دوب هتشون  نآ  رد  تیب  ود  نیا  هک  داد 

.تسا زاب  ام  يوس  هب  گرم  مشچ  .میا  هدونغ  تلفغ  باوخ  رد  ام 

.دوب ام  تاقالم  نیرخآ  نیا  تسا و  ناباتش  ام  لابقتسا  هب  یک  متسناد  یم  شاک  .میزات  یم  گرم  بناج  هب  هک  تساهلاس 

: دیوگ هرامع 

هک مدناوخ  لداع  شدنزرف  تمدخ  رد  يا  هدیصق  نم  هک  راگزور  ياه  یتفگش  زا 
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: مدوب هدورس  نآ  رد 

رایتخا رد  داب  زارد  شرمع  هچ  رگ  وا  عینم  ماقم  پچ  تسار و  تسد  یئوت  دبوک و  یهایـس  قرف  رب  تدـش  یمکحم و  اب  تردـپ  «و 
.دوب دهاوخ  وت 

« .تسا ینتفر  الاب  یباجح  ره  .تسا  نارگن  تیوس  هب  هلجح  سپ  زا  ترازو  سورع 

.تفرگ رارق  وا  رایتخا  رد  زور  هس  زا  سپ  ترازو  رما  و 

*****

ص 180. ج 8 ، ریدغلا ،

نمؤم نارعاش 

: دیوگ بزاع  نب  ءارب 

ربمایپ زا  دوب و  رـضاح  سلجم  رد  هحاور  نب  هللادبع  .دنک  یم  شهوکن  ار  وت  ثراح  نب  نایفـسوبا  هک  دـندروآ  ربخ  ادـخ  لوسر  هب 
هلمج اب  هک  رعش  نآ  هدنیارس  یئوت  هک  دندرک  لاؤس  ترضح  میارسب ، يرعش  هارمگ  نیا  هرابرد  ات  امرف  هزاجا  نم  هب  هک  درک  اضاقت 

: درک ضرع  دوش ؟ یم  عورش  هللا » تبث  »

.ما هدورس  نم  يرآ 

نسح نم  كاطعا  ام  هللا  تبثف 

اورصن ام  لثم  ارصن  یسوم و  تیبثت 

هکنانوچ دـنک ، يرای  ار  وت  تشاد و  اج  رب  اپ  ار  یـسوم  هچنانچ  هدومرف ، اطع  وت  هب  ییوکین  نسح و  زا  هچنآ  دراد  رارق  رب  دـنوادخ  »
« دومن يرای  ار  اهنآ 

: دومرف اعد  وا  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

: تفگ و 

.دهدب ریخ  شاداپ  وت  هب  ادخ  هک 

.دیارسب يرعش  نایفسوبا  در  رد  هک  درک  اضاقت  هللادبع  دننام  تساخرب و  بعک  ماگنه  نیا  رد 

: دندومرف ترضح 
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؟ تسا تمه »  » هلمج شزاغآرس  هک  يرعش  نآ  بحاص  وت 

: درک ضرع 

: هک ما  هدورس  نم  يرآ 

اهبر بلاغت  نا  هنیخس  تمه 

بالغلا بلاغم  نبلغیلف 

« دمآ رد  وا  مشخ  لاگنچ  نارگید  نوچ  یلو  ددرگ  بلاغ  دوخ  هدنهد  شرورپ  رب  تساوخ  هنیخس  »

: دومرف ادخ  لوسر 

.دنک یمن  شومارف  ار  وت  شاداپ  دنوادخ 

كاخ هب  ار  كرشم  ناگدنیوگ  نابز ، ریشمش  اب  هک  تساوخ  هزاجا  ربمایپ  زا  تساوخ و  اپ  هب  زین  ناسح  ماگنه  نیا  رد 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1298 

http://www.ghaemiyeh.com


.دناشنب ییاوسر  تلذم و 

: دومرف ربمایپ 

.تسا وت  رای  راک ، نیا  رد  لیئربج  هک  امن  وجه  ار  اهنآ  سپس  نک و  عالطا  بسک  هورگ  نآ  یقالخا  تایصوصخ  زا  ورب  رکبوبا  دزن 

*****

ج 3 و 18. ریدغلا ،

تقبس يوگ 

.دوش میسقت  بدا  لها  اهقف و  نایم  ات  داتسرف  یم  دادغب  هب  رانید  رازه  جنپ  هلاس  ره  دابع  نب  بحاص 

.دیرخ یمن  يزیچ  هب  ار  مدرم  تمالم  یهلا ، قح  يارجا  رد  هاگچیه  و 

هلمج زا  دنا ، هدرک  ادها  هتـشون و  وا  مان  هب  ار  دوخ  یملع  تافیلأت  وا ، ماقم  تشادگرزب  رطاخ  هب  بدا ، ملع و  نارادمچرپ  زا  یعمج 
.تسا هدرک  هیده  وا  هب  ار  مالسلا  هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  باتک  قودص ، ام  گرزب  داتسا  خیش و 

دراو دومحم  ناطلس  هک  یماگنه  .دوب  اتمه  یب  دوخ  عون  رد  هک  دوب  هدروآ  درگ  ار  یگرزب  ینغ و  رایـسب  هناخباتک  دابع  نب  بحاص 
: دنتفگ وا  هب  .دش  ير 

.دندنازوس ار  همه  هدرک و  ادج  ار  یمالک  ياهباتک  داد  روتسد  وا  تعدب و  لها  تسا و  نایضفار  ياهباتک  همه  اهنیا 

: تسا نینچ  نآ  زا  ییاه  یتمسق  هک  دشاب  یم  اه  هیریدغ  نیرت  فورعم  زا  دابع  نبا  بحاص  هیریدغ 

: تلاق

؟ بحا فینحلا  نیدلا  بحاص  نمف 

لسرلا هداسلا  ریخ  دمحا  تلقف 

: تفگ »

؟ يریگ شتعاط  هار  لد  ناج و  زا  هک  تسیک  وا  زا  دعب 

: متفگ

هتشارفا لحز  رب  همیخ  هک  شرازگراک  یصو 
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: تفگ

؟ درشف قایتشا  اب  یگدناوخ  ردارب  ناونع  هب  ار  هک  تسد  ادخ  لوسر 

: متفگ

.تشگزاب وا  رطاخ  هب  رصع  ماگنه  هب  دیشروخ  هک  نامه 

: تفگ

؟ دش تفج  هک  اب  دوب ، ارهز  هرهز  هک  همطاف 

: متفگ

.شوپ همکچ  هنهرب و  اپ  زا  .نایناهج  نیرترب 

: تفگ

؟ دندوب هک  هداز  دندوس ، نامسآ  هب  رس  فرش  زا  هک  ربمایپ  طبس  ود 

: متفگ

 … » دوبر تقبس  يوگ  تلیضف  نادیم  رد  هک  نامه 

*****

ص 79. ج 7 ، ریدغلا ،

رعش شاداپ 

تخادرپ و یناوخ  رعش  هب  يو  داد و  هزاجا  ار  وا  ماما  یبش  .دیـسر  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  تمدخ  هب  دمآ و  هنیدم  هب  تیمک  يزور 
: هک دیسر  دوخ  هدیصق  زا  تیب  نیا  هب  نوچ 

راتفرگ هک  یئاونین  هتشک  »
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« دش داهن  تسپ  هیامورف و  مدرم  تفایض  ینکش و  نامیپ 

: دومرف سپس  تسیرگ و  مالسلا  هیلع  رفعجوبا 

.میداد یم  وت  هب  میتشاد  یلام  رگا 

: هک دومرف  تباث  نب  ناسح  هب  ادخ  ربمایپ  هک  دشاب  نامه  وت  شاداپ  اما 

« شاب دیوم  سدقلا  حور  هب  هشیمه  ینک ، یم  عافد  ام  نادناخ  زا  ات  »

.دناوخ ار  رعش  دمآ و  یلع  نب  نسح  نب  هللادبع  دزن  هب  دش و  صخرم  ماما  تمدخ  زا  تیمک 

: تفگ هللادبع 

! لهتسم ابا  يا 

.داد تیمک  هب  ار  نآ  دنس  تسا و  نآ  دنس  نیا  دنا و  هداد  نم  هب  مهرد  رازهراهچ  نآ  ربارب  رد  هک  تسا  يرازتشک  ارم 

: تفگ تیمک 

، دنگوس ادخ  هب  اما  ما  هدوب  ایند  هشیدنا ي  رد  ما  هدورس  نارگید  يارب  هک  يرعـش  رد  نم  هک  تسا  تسرد  .تنابرق  هب  مردام  ردپ و 
.میریگ یمن  ییاهب  دزم و  ما  هتفگ  ادخ  يارب  هک  يرعش  شاداپ  هب  نم  ما و  هتفگن  يرعش  ادخ  يارب  زج  امش  دروم  رد 

*****

ص 14. ج 4 ، ریدغلا ،

یهلا شزرمآ 

: هک دیوگ  یم  شردپ  زا  لقن  هب  يدسا  دعس  نب  میهاربا 

؟ یتسه هلیبق  مادک  زا  دومرف  .مدید  باوخ  رد  ار  مرکا  ربمایپ 

: متفگ

: دومرف .دسا  ینب  زا 

؟ یسانش یم  ار  تیمک 
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: متفگ

: دومرف .تسا  نم  يومع  وا  .ادخ  لوسر  يا  يرآ 

یهار قـح  هار  زج  ییاـیلوا و  ربماـیپ  نادـناخ  زج  ارم   » هک مدیـسر  تیب  نیا  هب  اـت  مدـناوخ  ار  يا  هدیـصق  .ناوـخب  میارب  وا  زا  يرعش 
« .تسین

: دومرف ربمایپ 

.تسا هدیزرمآ  هدیصق  ببس  هب  ار  وت  دنوادخ  هک  وگب  وا  هب  ناسرب و  مالس  تیمک  هب  يدرک  حبص  نوچ 

*****

ص 17. ج 4 ، ریدغلا ،

دجسم رد  ندناوخ  رعش 

یماگنه .تشاد  لاغتشا  هباحص  ناگرزب  ادخ و  لوسر  ییارـس  هحیدم  هب  درک و  یم  یگدنز  مرکا  ربمایپ  نارود  رد  تباث  نب  ناسح 
.دوب راعشا  ندورس  لوغشم  هنیدم  دجسم  رد  ناسح  يزور  تفگ  یگدنز  دوردب  دومرف و  تلحر  ربمایپ  هک 

: تفگ هدرک و  شنزرس  ار  وا  رمع 

؟ یناوخ یم  رعش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  رد 

: تفگ ناسح 

: تفگ یمن  يزیچ  وا  مدناوخ و  یم  ار  مراعشا  دوب ، رتهب  یلیخ  وت  زا  هک  یصخش  روضح  اب  دجسم ، نیمه  رد  نم 

: تفگ هدومن و  هریرهوبا  هب  يور  سپس  و 

: تفگ یم  هک  يدینش  ار  ادخ  لوسر  نخس  وت 

؟ امن تباجا  ار  میاعد  امرف و  دیوم  سدقلا  حور  هب  ار  ناسح 

: تفگ هریرهوبا 

.يرآ

*****
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ص 107. ج 3 ، ریدغلا ،

يراصنا سیق 

رایسب يرادمتسایس  يرونخس و  رعـش و  رد  وا  .دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  یعقاو  نابحم  ربمایپ و  گرزب  نارای  زا  يراصنا  سیق 
يرهش ياه  تیرومأم  فیاظو و  هک  دوب  یهدنامرف  هاگتـسد  رد  سیلپ  سیئر  هلزنم ي  هب  ادخ  لوسر  یگدنز  نامز  رد  وا  .دوب  رهام 

.دوب هنیدم  رهش  رد  یماظتنا  یتینما و  تاروتسد  ءارجا  راد  هدهع  داد و  ماجنا  ار 

تایلام و يروآ  عمج  يارب  وا  یهاگ  .درک  یم  تکرح  ربمایپ  باکر  رد  دیشک و  یم  شود  هب  ار  راصنا  مچرپ  اه  گنج  یـضعب  رد 
.دنداتسرف یم  فارطا  هب  تاکز 

.تسا هدورس  نینمؤملاریما  روضح  رد  تشاد ، تسد  رد  ار  مچرپ  هک  یلاح  رد  نیفص  گنج  رد  ار  هدیصق  نیا  وا 

انیلع ودعلا  یغب  امل  تلق 

لیکولا معن  انبر و  انبسح 

ماما انماما و  یلع  و 

 … لیزتلا هب  یتا  اناوسل 

: متفگ درک  متس  ام  هب  نمشد  هک  ماگنه  نآ  رد 

 … تسا یبوخ  لیکو  وا  تسا ، سب  ار  ام  ام ، يادخ 

بلطم نیا  نآرق  تسام و  زا  ریغ  يدارفا  ياوشیپ  تسا و  ام  ياوشیپ  یلع 
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.تسا هدروآ  ار 

*****

ص 113. ج 3 ، ریدغلا ،

ناراگتسر

: دیوگ یم  لبعد 

نب هللادبع  شیاتـس  رد  يا  هدیـصق  متفرگ  میمـصت  بش  نآ  رد  .مدـنارذگ  روباشین  رد  اهنت  ار ، یبش  متخیرگ و  تقو  هفیلخ  زا  نوچ 
: تفگ یم  هک  مدینش ، ییادص  مدوب  هدیصق  هشیدنا ي  رد  هتسب و  ار  رد  هک  یماگنه  رد  .میوگب  رهاط 

؟ موشب لخاد  یهد  یم  هزاجا  ایآ  هللا ، همحر  مکیلع و  مالسلا 

: تفگ سپس  تسیرگ و  رایسب  وا  مدناوخ ، شیارب  ار  هدیصق  مدیسرت ، تدش  هب  ادص  نآ  زا 

؟ دوش نوزفا  تبهذم  هب  تا  یگتسبلد  رب  هک  میوگب  یثیدح  هک  یهاوخ  یم  ایآ 

: تفگ وا  و 

: هللا لوسر  لاق 

نوزئافلا مه  هتعیش  یلع و 

.تفر درک و  یظفاحادخ  هاگنآ  وا 

*****

ص 249. ج 4 ، ریدغلا ،

عطاق خساپ 

يرکـشل هدنامرف  وا  .دنتفر  شندید  هب  ناگمه  تسـشن ، یمـسر  سولج  ناونع  دش و  دراو  هفوک  هب  لیعامـسا  نب  نسح  هک  یماگنه 
نب یلع  زج  هب  دشاب  هتفرن  وا  ندید  هب  هک  دوبن  مشاه  ینب  زا  یـسک  .دوب  هدناسر  تداهـش  هب  ار  رمع  نب  ییحی  لاس 250  رد  هک  دوب 

دـش و ایوج  وا  لاح  زا  لیعامـسا  نب  نسح  درک ، یم  يراددوخ  شندـید  زا  وا  دوب ، اهنآ  رعاش  یتفم و  گرزب و  هک  ینامح  دـمحم 
: دندروآ ار  ینامح  یتقو  .داتسرف  شراضحا  يارب  ار  یعمج  دیسرپ و  ار  شندماین  تلع 

: تفگ وا  هب  ینامح  تسا ، هتسش  یگدنز  زا  تسد  ایوگ  هک  داد  یعطاق  خساپ  نانچ  ینامح  يدرک ، فلخت  ام  ندید  زا  ارچ  دیسرپ 
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؟ میوگ تینهت  ار  وت  يزوریپ  حتف و  نیا  رد  یتساوخ  یم  ایآ 

ایاطملا بکر  نم  زعا  تلتق 

مالکلا یف  کنیلتسا  کتئج  و 

؟ میوگب کیربت  منک و  ینخس  نیریش  وت  اب  میایب و  نم  هاگنآ  يا ، هتشک  ار  برع  درم  نیرتزیزع  وت  »

شلابهاش هک  یغرم  یلو  .دشاب  مکاح  رادبآ  ریشمش  ام  نایم  هک  یتقو  رگم  .منیبب  ار  وت  تسا  تخس  نم  يارب 
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«. دنک یم  زاورپ  اه  هپت  يور  رب  طقف  هتسکش 

: تفگ لیعامسا  نب  نسح 

.دینادرگ زاب  شلزنم  هب  مارتحا  اب  دیشخب و  تعلخ  ار  وا  متسین ، رکنم  ار  وت  یتحاران  نم  يراد و  یهاوخنوخ  قح  وت 

*****

ص 113. ج 5 ، ریدغلا ،

تیب لها  رب  ییارس  هحون 

: دیوگ یم  علاخ 

هار زا  يدرم  ناـهگان  .دوـب  رپ  مدرم  نارعاـش و  زا  سلجم  .میدوـب  هتـسشن  یبدا  سلجم  کـی  رد  يرجه  لاس 346  رد  مردـپ  اـب  نم 
.دیسر

كاپ دوخ  زا  هار  درگ  زونه  .یتسدـبوچ  رگید  تسد  رد  اذـغ و  نابنا  بآ و  کـشم  تسد  کـی  رد  .تشاد  نت  هب  هلـصو  رپ  یئاـبق 
: تفگ دنلب  يادص  اب  درک و  مالس  دوب ، هدرکن 

: دنتفگ .متسه » اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  هداتسرف  نم  »

.يدروآ افص  يدمآ و  شوخ 

: تفگ

؟ دینک یفرعم  نم  هب  ار  ناوخ  هحون  قوزم  دمحا  دیناوت  یم 

: دنتفگ

.تسا هتسشن  اجنیا  هک  تسا  نیمه  .يرآ 

: تفگ

: دومرف .مدید  باوخ  رد  ار  اهیلع  هللا  مالس  منوتاخ  »

: دیوگ یم  هک  اجنآ  .دنک  ییارس  هحون  یشان  رعش  هلیسو ي  هب  مدنزرف  يارب  هک  وگب  وا  هب  وجب و  ار  دمحا  وش و  دادغب  یهار 

عطقتی مکب  یبلق  دمحا  ینب 
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عمسی سیل  مکیف  یباصم  لثمب 

! راتخم دمحا  ناگداز  يا  »

« .دیسر نم  لد  رب  متام  نیا  رد  هچنآ  دنیشن  یسک  تخیسگ و  مه  زا  امش  متام  رد  .مرگج 

ماگنه ات  سلجم  نیا  درک و  ییارس  هحون  قوزم  دمحا  .دنداد  رس  هیرگ  تاساسحا  تدش  زا  نیرضاح  ریغـص ، یـشان  قوزم و  دمحا 
.دوب رارقرب  رهظ  زامن 

.دشن عقاو  دیفم  دنک ، لوبق  يا  هیده  هدیسر ، هار  زا  رفاسم  نآ  هک  دندرک  ششوک  هچ  ره  نآ  زا  سپ 

: تفگ وا 

! دنگوس ادخ  هب 

.تفرگ مهاوخن  .دنهدب  نم  هب  ار  ایند  مامت  رگا 

.مریگب دزم  مشاب و  همطاف  منوتاخ  روآ  ماغیپ  هک  مناد  یمن  اور 

*****

ص 63. ج 7 ، ریدغلا ،

هناقداص يایور 

: دیوگ یم  علاخ 

: تفگ نم  هب  .دوب  هتسشن  رازاب  رد  هک  یلاح  رد  متشذگ  ریغص  یشان  رانک  زا  يزور 

.منک هضرع  وت  طخ  اب  مهاوخ  یم  .دنا  هدرک  يا  هخسن  ياضاقت  نم  زا  .ما  هتخاس  يا  هدیصق 

: متفگ

.متسه يراک  لابند  هب 

هک اجنآ  هب  متفر  .مسیون  یم  مدرگ و  یم  رب 
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.مدید ایور  رد  دوب  هدرم  هک  ار  ناوخ  هحون  مساقلاوبا  .دوبر  رد  ارم  باوخ  متشاد ، تجاح 

: تفگ نم  هب 

ییارس هحون  نآ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  دهشم  رد  بشید  ام  .ینک  سیون  كاپ  ار  یـشان  هیئاب  هدیـصق  يزیخ و  اپ  هب  هک  مراد  تسود 
.میدرک

.دوب هتشذگ  رد  هار  نیب  .درک  یم  تعجارم  ترایز  زا  هک  یعقوم  درم ، نآ 

: متفگ یشان  هب  متشگرب و  متساخ و  اپ  هب  نم 

.هدب ار  تا  هیئاب  هدیصق 

: تفگ

؟ تسا هیئاب  هک  یتسناد  اجک  زا 

.متشاذگن نایم  رد  یسک  اب  ار  نآ  زونه  نم 

.تسیرگ .مدرک  وگزاب  وا  اب  ار  باوخ  نایرج 

: تسا نیا  شزاغآ  مدرک و  سیون  كاپ  ار  هدیصق  نآ  نم  .تسا  هدیسر  نآ  تقو  دیدرت  نودب  تفگ 

بیرق تامملا  دیعب و  یئاجر 

بیصت نونملا  ینظ و  یطخی  و 

« .دور یمن  اطخ  هب  گرم  ریت  یلو  دور  یم  اطخ  هب  دیما  .کیدزن  مگرم  تسد و  تسا و  زارد  رود و  میوزرآ  »

*****

ص 66. ج 7 ، ریدغلا ،

قیاقح هب  فارتعا 

.تسیز یم  نرق 4  رد  هک  دوب  تراهط  تمصع و  نادناخ  هتفیش  نارعاش  رگید  زا  يدادغب  جاجحلا  نبا 

.تشاد یفاک  تراهم  رعش  يرونخس و  رد  وا 
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ییوج بیع  وا  رعـش  زا  یئاروس  یلع  نوراق و  نب  دمحم  ياهمان  هب  هرود  نآ  ناحلاص  زا  نت  ود  یلو  تشاد ، يرایـسب  نادنمقالع  وا 
.دندرک یم 

روضح اجنآ  رد  همه  رگید  همئا  ارهز و  همطاف  هدش و  فرشم  ینیسح  فیرش  هضور  هب  ایوگ  هک  دننیب  یم  باوخ  ود  ره  رفن  ود  نیا 
رد هناخاتـسگ  هچ  درم  نیا  هک  دـنیوگ  یم  رگیدـمه  هب  .تسا  دـمآ  تفر و  لاح  رد  هک  دـننیب  یم  ار  جاجحلا  نبا  اـجنآ  رد  .دـنراد 

؟ دور یم  هار  نایاوشیپ  روضح 

: دنیامرف یم  دش و  تحاران  هلمج  نیا  ندینش  اب  ارهز  ترضح 

هعیش دشاب  هتشادن  تسود  ار  وا  سک  ره  دیرادب ، تسود  ار  وا  »
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« تسین نمؤم  دشاب ، هتشادن  تسود  ار  وا  یسک  ره  هک  تساخرب  یئادص  زین  ناماما  عامتجا  زا  .تسین  ام 

: دیوگ یم  نوراق  نب  دمحم 

.مدش تحاران  دوخ  هتشذگ  رادرک  زا  متساخرب ، باوخ  زا  هک  یماگنه 

هار رد  .مدش  فرـشم  اهیلع  هللا  مالـس  دیهـش  طبـس  ترایز  هب  هک  نیا  ات  .مدرپس  یـشومارف  تسد  هب  ار  باوخ  نم  تشذـگ و  يرید 
مه یئاروس  یلع  هک  مدید  بجعت  لامک  رد  مدش و  قحلم  اهنآ  هب  دنیارس  یم  ار  جاجحلا  نبا  رعـش  هک  مدید  ار  نایعیـش  زا  یتعامج 

.تساهنآ نایم  رد 

: متفگ مدرک و  مالس  وا  هب 

؟ یهد یم  شوگ  وا  راعشا  هب  هک  هدش  هچ  کنیا  يدوب ! نادرگور  یتخانش و  یم  اوران  ار  جاجحلا  نبا  رعش  نیا  زا  شیپ 

: تفگ

زین نم  .مدوب  هدـید  نم  هک  دوب  یئاـیور  نآ  نیع  درک و  فـیرعت  میارب  ار  باوـخ  .تسا  هدرک  ضوـع  ار  مرظن  هک  ما  هدـید  یباوـخ 
.متفگ وا  هب  ار  دوخ  باوخ  نایرج 

.دندرک لقن  ار  شراعشا  دندوشگ و  جاجحلا  نبا  شیاتس  انث و  هب  نابز  نآ  زا  سپ  حلاص  درف  ود  نیا 

*****

ص 107. ج 7 ، ریدغلا ،

تیب لها  هب  مارتحا 

، مارتحا بدا و  اب  .دش  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  فیرـش  مرح  دراو  .تخاس  ار  فجن  يوراب  راوید و  دوعـسم ، ناطلـس  هک  یماگنه 
ازسان شحف و  هک  دیسر  یتایبا  هب  نوچ  .دناوخ  ار  دوخ  هیفاق  هدیصق  داتسیا و  شربارب  رد  جاجحلا  نب  هللادبع  وبا  .دیـسوب  ار  هاگمارآ 
دومرف عنم  يولع  فیرش  مرح  رد  راعشا  هنوگ  نیا  ندناوخ  زا  ار  وا  تنوشخ  اب  يدهلا  ملع  یضترم ، فیرش  دوب ، هدرک  نمـشد  راثن 

: دیامرف یم  وا  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  جاجحلا  نبا  دش ، بش  نوچ  .دش  تکاس  مه  وا  و 

میداتسرف ار  يدهلا  ملع  یضترم  هک  اریز  شابم  نیگهودنا 
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.وشم جراخ  هناخ  زا  هدماین  ات  دیایب ، یهاوخ  ترذعم  يارب 

ربارب رد  دـنا  هتـسشن  ناشیا  فارطا  رد  ناماما  ناـیاوشیپ و  هک  دـنیب  یم  باوخ  رد  ار  مرکا  لوسر  بش ، نآ  رد  مه  یـضترم  فیرش 
دنزرف و نم  نم ! رورـس  هک  دـناسر  یم  ضرع  هب  .دـنک  یم  يدرـس  ساسحا  نانآ ، خـساپ  زا  دـیوگ و  یم  مالـس  دتـسیا و  یم  نانآ 

؟ تسیچ زا  يدرس  نیا  .متسه  امش  رادتسود 

: دنیامرف یم 

هب هتشادرب  ار  وا  دعب  یهاوخب و  ترذعم  يورب و  وا  دزن  دوخ  هک  تسوت  رب  .یتخاس  نیمغ  هتـسکشلد و  ار  ام  رعاش  هک  نیا  رطاخ  هب 
.يزاس شربخ  اب  میراد ، رعاش  نیا  هب  هک  یتقفش  تیانع و  زا  هدرب و  هیوباب  نب  دوعسم  تمدخ 

: دیوگ یم  دنلب  يادص  اب  لزنم  لخاد  زا  هللادبع  وبا  .دبوک  یم  رد  هتفر و  هللادبع  وبا  لزنم  هب  دزیخ و  یم  رب  گنرد  یب  یضترم  دیس 

دوش و یم  لخاد  یضترم  دیس  .ییایب  وت  ات  موشن  جراخ  لزنم  زا  هداد  روتسد  مه  نم  هب  داتـسرف ، اجنیا  هب  ار  وت  هک  نم  رورـس  نامه 
.دنور یم  ناطلس  تمدخ  هب  یهاوخرذع  دعب 

.دشخب یم  اهنآ  هب  ییایاطع  هتشاد و  یمارگ  ار  نانآ  مدقم  ناطلس  دننک و  یم  وگزاب  ناطلس  يارب  ار  دوخ  هناقداص  ياهباوخ  ود  ره 

*****

ص 168. ج 7 ، ریدغلا ،

ناوراک رابغ 

ردپ زا  وا  .دوب  دنمشناد  لضاف و  يدرم  وا  .تسیز  یم  متشه  نرق  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نارعاش  زا  یکی  یعلخ  دمحم 
هیلع نیـسح  ماما  نارئاز  نتـشک  يارب  ار  رـسپ  نآ  دـهدب ، يرـسپ  وا  هب  ادـخ  رگا  هک  درک  رذـن  شردام  .دـمآ  ایند  هب  یبصان  ردام  و 

.دنتسرفب البرک  هب  یهتنم  ياههار  هب  مالسلا 

وا نوچ  داتسرف و  شرذن  ءادا  يارب  ار  وا  شردام  دش ، گرزب  و  دمآ ، ایند  هب  وا  نوچ  سپ 
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.تسشن راوز  ندمآ  نیمک  رد  دیسر ، البرک  یکیدزن  رد  هک  بیسم  یحاون  هب 

.تشذگ راوز  ناوراک  هلفاق و  درک و  هبلغ  وا  رب  باوخ  سپ 

.دیسر راوز  رابغ  درگ و  وا  رب  سپ 

زا يراـبغ ؟ نآ  هطـساو  هب  ار  وا  شتآ  یلو  دـنزادنا  شتآ  هب  ار  وا  هک  هدـمآ  ناـمرف  هدـش و  اـپ  رب  تماـیق  هـک  دـید  باوـخ  رد  سپ 
.دننازوس یمن  دوب ، هتسشن  وا  رب  نیسح  ماما  راوز  تکرح 

هب تفرگ و  لد  ار  ربمایپ  كاپ  نادـناخ  تیالو  تبحم و  درک و  هبوت  دـش و  نامیـشپ  دوخ  تین  راک و  زا  .دـش  رادـیب  باوخ  زا  سپ 
.درامگ تمه  تیب  لها  نادناخ  حدم  رد  راعشا  ندورس 

: تسوا راعشا  زا 

نیسح نک  ترایز  سپ  یهاوخ  یم  يراگتـسر  تاجن و  رگا  امن و  نشور  ادخ  زا  تناعتـسا  اب  ار  تمـشچ  نک و  كاپ  ار  تلد  »… 
« .ینک رادید  مشچ  ینشور  اب  ار  ادخ  هکنآ  ات  .ار 

اریز .دوش  یم  مارح  وت  رب  امتح  خزود  شتآ  دسیون و  یم  باوث  تیارب  يراد ، ار  نیسح  ماما  ترایز  دصق  دننادب  ناگتـشرف  هاگره  »
.دشاب مالسلا  هیلع  نیسح  رئاز  رابغ  وا  رب  هک  ار  یمسج  دنازوس  یمن  دنک و  یمن  سمل  شتآ  هک 

*****

ص 20. ج 11 ، ریدغلا ،

مرح ياه  هدرپ 

.دوب نیدلا  لامج  نسحلوبا  یعلخ ، دمحم  یعقاو  مان 

نآ تیاکح  دش و  رختفم  یعلخ  بقل  هب  اهدعب  تخادرپ ، یبهذم  راعشا  ندورـس  هب  دیـشون و  تیب  لها  تیالو  ماج  زا  هکنآ  زا  سپ 
: تسا حرش  نیدب 

ندناوخ نمض  رد  .دناوخ  ترضح  نآ  يارب  دورس و  ترضح  نآ  حدم  رد  ییاویش  هدیصق  دش و  ینیسح  سدقم  مرح  لخاد  يزور 
.داتفا وا  هناش  رب  ترضح  نآ  فرط  زا  مرح  برد  ياه  هدرپ  زا  یکی 

موسوم یعیلخ  ای  یعلخ  هب  زور  نآ  زا  سپ 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1312 

http://www.ghaemiyeh.com


.تشاد صلخت  یعیلخ  هب  دش و 

*****

ص 22. ج 11 ، ریدغلا ،

هدیصق نیا  هب  تنسحا 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  هرابرد  وا  هحیدـم  هک  درک  یم  لایخ  مادـک  ره  .داد  يور  يا  هرخافم  رعاش ، داـمح  نبا  یعلخ و  دـمحم  نیب 
.تسا يرگید  هحیدم  زا  رتهب  مالسلا 

.دیامرف ترضح  هک  نیا  ات  هتخادنا  يولع  حیرض  رد  هدروآرد و  مظن  هب  يا  هدیصق  کی  ره  سپ 

.دمآ نوریب  حیرض  زا  یعیلخ  هدیصق ، یتدم  زا  سپ 

یلاح رد  دمآ  نوریب  دامح  نبا  هدیصق  یتدم  زا  دعب  و  هدیصق » نیا  رب  نیرفآ  تنسحا و   » دوب هدش  هتشون  الط  هب  نآ  رب  هک  یلاح  رد 
: تفگ ترضح  هب  باطخ  دش و  تحاران  دامح  نبا  .دوب  هدش  هتشون  هلمج  نیا  هرقن ، بآ  هب  هک 

دید باوخ  رد  دامح  نبا  بش  نآ  .تسا  هدش  دراو  امش  ناتسود  هرمز  رد  یگزات  هب  یعلخ  دمحم  متسه و  امـش  یمیدق  تسود  نم 
: دیامرف یم  وا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک 

.تسا هتفریذپ  ار  تیالو  هدیسر و  ام  هب  هزات  وا  یتسه ، ام  زا  وت  هک  یتسار  هب  »

« .مینک تیاعر  ار  وا  هک  تسا  مزال  ام  رب  سپ 

*****

ص 22. ج 11 ، ریدغلا ،

تراسا

.تسا هدورس  تیب  لها  حدم  رد  يرایسب  راعشا  تسا و  نابز  برع  گرزب  نارعاش  زا  یکی  هک  سارفوبا 

: دیوگ یم  دوخ  وا  .دمآ  رد  اه  یمور  تراسا  هب  اه  گنج  رد  رابود  درک و  تکرش  يدایز  ياه  گنج  رد  وا 

نیا اه  یمور  مسر  دوب ، هدرکن  يریسا  چیه  اب  هک  درک  یمارتحا  مارکا و  ارم  مور  هاشداپ  مدیسر ، هینطنطـسق  هب  تراسا  زا  سپ  یتقو 
ناریسا ندرگ  رب  ماگ  هاش  دنک و  هدجس  هاش  ربارب  رد  راب  هس  تسیاب  یم  دندنادرگ و  یم  مدرم  نایم  رد  هنهرب  رس  ار  ناریسا  هک  دوب 

.درامگ نم  تمدخ  هب  ار  یمدختسم  هدرب ، يا  هناخ  هب  ارم  اروف  درک ، فاعم  موسر  نیا  مامت  زا  ارم  هاشداپ  یلو  .داهن  یم 
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.تخادرپ يدازآ  هیدف  صوصخم  روط  هب  نم  يارب  داتسرف و  یم  نم  دزن  متساوخ ، یم  هک  ار  یناملسم  ریسا  ره 

ریاس رب  يدازآ  رد  ار  دوخ  زایتما  متفایزاب ، ار  دوخ  ماقم  تیفاع و  مدـید و  ادـخ  فطل  هب  لیلجت  همه  نیا  لومـشم  ار  دوخ  نم  یتقو 
.مدرک نداد  ادف  هب  زاغآ  نارگید  يدازآ  يارب  مور  هاشداپ  اب  متفریذپن و  نیملسم 

*****

ص 304. ج 6 ، ریدغلا ،

راز هروش  رد  یلگ 

بتاک

: تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نادناخ  حدم  رد  هک  وا  راعشا  زا  یتمسق 

.تسا دنلب  ناشخر  نارتخا  نوچ  امش  ماقم  لوسر ، نادناخ  يا  »

.دیدمآ قیاف  دوخ  نانمشد  رب  ریگ ، ملاع  تاراختفا  اب  امش 

.تسه نارک  یب  شناد  لقع و  نابز و  تغالب  نادناخ ، فرش  رب  هوالع  امش  يارب 

« .دیدش زیاف  ترخآ  میعن  هب  رطاخ  نیمه  هب  دیدیشوپ ، مشچ  ایند  تاذل  زا  امش 

*****

ص 23. ج 7 ، ریدغلا ،

نینمؤملاریما مداخ 

: دیوگ یم  تسا  مراهچ  نرق  يابدا  ارعش و  زا  هک  ریغص  زا  یشان  هب  فورعم  فیصو  نب  نسحلاوبا 

: تفگ درک و  نم  هب  ور  وا  میدوب ، هللااب  یضارلا  هسلج  رد  يا  هدع  اب  هارمه  هک  يزور 

؟ یتسه وت  یضفار  یشان 

: تفگ

.متسه هعیش  نینمؤملاریما و  مداخ  نم 
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: تفگ

؟ یتسه هعیش  هقرف  مادک  زا 

: متفگ

.ماشه ینب  هعیش 

: تفگ

.تسا كاپان  يا  هلیح  خساپ ، هنوگ  نیا 

: متفگ

.تسا هارمه  تبسن  یکاپ  اب  یلو 

: تفگ

.روایب يراد  هچنآ 

.دنهدب نم  هب  ار  يرایسب  يایاده  هک  داد  روتسد  .مدناوخ  شیارب  يا  هدیصق  نم 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  .مدناوخ  مدوب ، هدورس  تیب  لها  نادناخ  حدم  رد  هک  ار  يدیاصق  نم  سپس  و 

.تسا هتخیر  امش  زا  ار  ییاه  نوخ  نمشد  هنیک و  اب  هیما  سابع ، نادنزرف  يا  »

 …« درادب تسرد  ار  هیما  هکنآ  تسین  یمشاه  سپ 

*****

ص 62. ج 7 ، ریدغلا ،

يریمح دیس  یکدوک 

: هک هدرک  تیاور  يریمح  دیس  رتخد  هسابع ،

: تفگ یم  نم  هب  مردپ 

یم نوریب  هناخ  زا  نم  دنهد ، یم  مانـشد  ار  مالـسلا  هیلع  نانموم  ریما  مردام  ردـپ و  هک  مدینـش  یم  .مدوب  كدوک  هک  يراگزور  رد 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1315 

http://www.ghaemiyeh.com


زا متـشاد و  ندوب  رود  هب  هقالع  نوچ  مداد و  یم  حیجرت  اهنآ  بناج  هب  تشگزاب  رب  ار  یگنـسرگ  نیا  مدنام و  یم  هنـسرگ  مدمآ و 
.مدروآ یم  روز  هب  دجاسم  رد  ار  اهبش  دمآ ، یم  مدب  اهنآ 

.مدمآ یم  نوریب  مدروخ و  یم  یکاروخ  متفر و  یم  هناخ  هب  درک و  یم  مناوتان  یگنسرگ  ات 

: متفگ مردام  ردپ و  هب  مدرک ، زاغآ  ار  يرعاش  مدیسر و  دوخ  لقع  هب  مدش و  گرزب  یمک  نوچ 

اب هلباقم  رطاخ  هب  هک  مرادن  تسود  نم  دهد و  یم  جنر  ارم  راک  نیا  اریز  .دـیراد  رانکرب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ییوگدـب  زا  ارم 
.موش قاع  امش ،

: مدورس ار  رعش  نیا  اهنآ  يارب  موش و  ادج  اهنآ  زا  نم  دنداد و  همادا  دوخ  یهارمگ  هب  اهنآ  یلو 

! دمحم يا  »

حبص دومع  هدنفاکش  زا 
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.ربب نیب  زا  نآ  هب  ندیشخب  ناماس  اب  ار  شیوخ  نید  یهابت  سرتب و 

؟ یهد یم  مانشد  ار  دوخ  نیشناج  ردارب و  ایآ 

؟ يراد یم  دیما  يراگتسر  ندیسر  هب  راک  نیا  اب  و 

! تاهیه

« .داب کیدزن  وت  رب  لیئارزع  باذع و  و  وت ، رب  گرم 

.مدرک شهاگآ  مدمآ و  ملسم  نب  هبقع  دزن  هب  نم  دندرک و  ملتق  هب  دیدهت  اهنآ 

: تفگ

هدـش هدامآ  هناخ  نآ  رد  متـشاد  زاین  نآ  هب  هک  ییاه  زیچ  همه  يو  روتـسد  هب  هک  .درک  مهارف  میارب  یلزنم  ورم و  ناـنآ  دزن  هب  رگید 
.دوب ما  یگدنز  هنیزه  کمک  هک  درک  نیعم  میارب  ار  یقوقح  دوب و 

*****

ص 83. ج 4 ، ریدغلا ،

يریمح دیس  باوخ  ریبعت 

: دیوگ یم  يریمح  دیس 

روفاک نوچ  نیمز  غاب  نآ  رانک  رد  مدید ، دش ، یم  هدید  دنلب  یلخن  نآ  رد  هک  یکاخ  کشخ و  یغاب  رد  ار  ربمایپ  باوخ ، رد  یبش 
.دش یمن  هدید  یتخرد  نآ  رد  هک  .دوب 

: دومرف ربمغیپ 

؟ تسیک زا  لخن  نیا  یناد  یم 

: متفگ

: دومرف هللا  لوسر  ای  هن 

.مدرک نینچ  نم  راکب و  نیمز  نیا  رد  نک و  رب  ار  نآ  .تسا  رجح  رسپ  سیقلاءرما  نآ  زا 

.متفگ زاب  وا  يارب  ار  دوخ  باوخ  مدمآ و  نیریس  نبا  دزن  هب  نآ  زا  سپ 
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: تفگ

؟ ییوگ یم  رعش  ایآ 

: متفگ

: تفگ هن 

.تسا اهنآ  كاپ  راکوکین و  ینادناخ  هرابرد  وت  راعشا  اما  دورس ؛ یهاوخ  سیقلاءرما  رعش  نوچ  يرعش  يدوز  هب 

*****

ص 93. ج 4 ، ریدغلا ،

يریمح دمحم  هیریدغ 

: تفگ داهن و  دوخ  لباقم  رد  يرز  هردب  هیواعم  دندوب ، هیواعم  دزن  يارعش  زا  يدادعت  يزور 

لـسن زا  نم  .دـیئوگن  ینخـس  قح  زج  ناتراک  نیا  رد  دـیئوگب و  يرعـش  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هراـبرد  برع ، يارعـش  يا 
تساخ و اپ  هب  حامرط  مهدـن  دـیوگب ، مالـسلا  هیلع  یلع  هراـبرد  یقح  رعـش  هک  نآ  هب  ار  رز  هردـب  نیا  رگا  .متـسین  برح  نب  رخص 

.تفگ مالسلا  هیلع  یلع  هب  ازسان  شهوکن و  زا  رسارس  ینانخس 

: تفگ وا  هب  هیواعم 

ماگنه نیا  رد  .تفگ  ازـسان  زا  رپ  ینانخـس  زین  وا  تساخ و  اپ  هب  يدارم  ماشه  سپـس  .دـناد  یم  ادـخ  ار  وت  هاـگیاج  تین و  .نیـشنب 
نامه .داب  شیادف  مردام  ردپ و  هک  تسام  ياوشیپ  مالسلا  هیلع  یلع  دورس … : ار  دوخ  فورعم  هدیـصق  تساخرب و  يریمح  دمحم 

.تسا كاپ  هزنم و  یمارح  اوران و  ره  زا  هک  تسا  نسحلاوبا 

 … » دسانش و یم  مارح  زا  ار  لالح  هک  هدرک  اطع  شناد  وا  هب  دنوادخ  یتسار  ياوشیپ  مالسلا  هیلع  یلع 

ادیدش هک  نایاپ  رد  هیواعم 
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: تفگ دوب  هتفرگ  رارق  رعش  نیا  ریثأت  تحت 

.ریگب ار  رز  هردب  نیا  .يدوب  وگتسار  نخس  رد  وت 

*****

ص 322. ج 3 ، ریدغلا ،

رعاش تیمک 

هگن یفخم  نارگید  زا  ار  نآ  هشیمه  دوب و  ربمایپ  نادـناخ  فصو  رد  تفگ  هک  يرعـش  نیتسخن  تخادرپ ، يرعاـش  هب  تیمک  نوچ 
: تفگ دمآ و  بلاغ  نب  قدزرف  دزن  هب  يزور  تشاد  یم 

ار نآ  مراد  تسود  ما  هتفگ  يرعـش  نم  .متـسه  يدسا  تیمک  وت  هدازردارب  نم  یتسه و  نیمزرـس  نیا  گرزب  رعاش  وت  سارف  ابا  يا 
: تسا نیا  رعش  نآ  یهد و  نامرف  شنتشاد  ناهنپ  هب  ارم  تسا  دب  رگا  یهدب و  ار  نآ  رشن  هزاجا  دوب ، بوخ  رگا  منک ، هضرع  وت  رب 

 … تسین زین  دـنناوخ  یم  ماش  حبـص و  هک  یموش  هدـنخرف و  ناگدـنرپ  زا  تسین …  نانتدـیپس  قوش  زا  يداـش  نیا  اـما  مناـمداش ، »
مشخ يدونـشخ و  هک  دنربمغیپ  نادناخ  مشاه و  ینب  نانیا  مقئاش …  مدرم  نیرتهب  هب  ییاسراپ و  تیلیـضف و  نابحاص  هب  نم  نکیلو 

« .مشاب نآ  نیا و  شنزرس  مشخ و  دروم  دنچ  ره  منانآ  رادتسود  نم  منتورف …  ناشیا  ربارب  رد  .تسا  نانآ  يارب  نانآ و  هب  نم  نآ 

: تفگ قدزرف 

.نک رشتنم  يرآ  .نک  رشتنم  ار  ترعش  نم ، هدازردارب  يا 

.يا هدوبر  ار  تقبس  يوگ  نارگید  زا  یتسه و  نیمزرس  نیا  یگرزب  رعاش  وت  هک 

*****

ص 94. ج 4 ، ریدغلا ،

تفگش یباوخ 

دناوخ و یم  مدرم  يارب  هدوب  مشاه  ینب  فصو  رد  هک  ار  ییاه  رعـش  وا  .دوب  تیمک  رعـش  هدننک  رـشتنم  يوار و  ناناملـسم  زا  یکی 
رگید درک و  كرت  ار  راعـشا  نآ  ندـناوخ  لاس  جـنپ  تسیب و  یمولعماـن  لـلع  هب  یلو  .تشاد  لـماک  یهاـگآ  نآ  یناـعم  هب  تبـسن 

.تشادنپ یمن  لالح  ار  راعشا  نآ  تیاور  ندناوخ و 

: دنتفگ يو  هب  .تفرگ  رس  زا  ار  نآ  يدنچ  زا  سپ 
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ار نآ  دناوخ  هرابود  تیمک  رعش  ندناوخن  توکس و  اهلاس  زا  سپ  ارچ 
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؟ يا هدرمش  زیاج 

: تفگ

.تسا هدش  اپ  رب  تمایق  ایوگ  هک  مدید  باوخ  .ما  هدید  هک  تسا  یباوخ  تلع  هب  نیا 

.دنداد نم  هب  ار  يا  هفیحص  روشنم و  اجنآ  رد  یئوگ 

: تسا هدش  هتشون  نینچ  نیا  نآ  رد  .مدوشگ  ار  نآ 

يدسا دیز  نب  تیمک  مان  .دنور  یم  تشهب  هب  هک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناتسود  زا  هتسد  نآ  مان  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  »
« .مهد همادا  وا  راعشا  يالاو  یناعم  حیضوت  ندناوخ و  هب  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  باوخ  نیمه  يرآ  .دوب  اه  مسا  نیلوا  ءزج  زین 

*****

ص 11. ج 4 ، ریدغلا ،

هللااب روصنملا  ماما 

یگرزب اب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نامدود  زا  یگداوناخ  تفارـش  هک  دوب  نمی  روشک  رد  هیدـیز  ناماما  زا  یکی  هللااب  روصنملا 
هظفاح ياراد  وا  .دوب  هدرک  عمج  اـج  کـی  ار  گـنهرف  بدا و  ملع و  ملق و  ریـشمش و  وا  .دوب  هدرک  عمج  دوخ  رنه  شناد و  یتاذ و 

.تشاد ظفح  رعش  تیب  رازه  دص  وا  دنیوگ  .دوب  یبیجع 

یم رادروخرب  یصاخ  ترهش  زا  وا  هیریدغ  دیاصق  .تسا  هتشاد  تراهم  مه  يرعاش  رد  وا  .تسا  هدنام  یقاب  يرایـسب  ياهباتک  وا  زا 
.دشاب

ریدغلا موی  نا  انمع  ینب 

ملعملا سراغلل  دهشی 

لوسرلا یصو  یلع  انوبا 

مظعالاوللاب هصخ  نم  و 

! ام ياهومعرسپ  يا  »

.تسا یبوخ  هاوگ  اناد ، ناسنا  يارب  ریدغ ، زور 

ام .تسا  هداد  صاـصتخا  گرزب  مچرپ  هب  ار  وا  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  یـسک  وا  .تسادـخ  لوسر  یـصو  مالـسلا  هیلع  یلع  اـم  ردـپ 
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وا هب  هک  یـشاداپ  امـش  یلو  .داد  امـش  لیوحت  سورع  دننامه  ار  تکلمم  وا  امـش …  هن  میتسه  شنامیا  اب  معرـسپ  رتخد و  نادنزرف 
.دیتشک ار  ادخ  لوسر  كاپ  نادنزرف  لدروک ، دیزی  دننامه  امش  دیتخیر …  ار  شنوخ  هک  دوب  نیا  دیداد 

هدیصق باوج  رد  ار  هدیصق  نیا  وا 
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.داد وا  هب  ینکش  نادند  باوج  هدیصق  نیا  اب  دورس و  زتعم » نبا  »

.تسا نیا  شلوا  هک  درک  هضواعم  وا  داتسرف و  هللااب  روصنملا  يارب  ار  نآ  هدورس و  ار  يا  هدیصق  زتعم » نبا  »

یمن نامیشپ  دنک ، يوریپ  قح  زا  هک  سک  ره  تسا و  یتاراختفا  امش  ام و  يارب  .دیرادب  تسود  ار  ام  دیدرگرب و  ام  ياهومع  رـسپ  »
.دوش

.میتسه شناملسم  يومع  نارسپ  مه  ام  اما  ام  هن  دیتسه  شرتخد  نادنزرف  امش  هک  تسا  تسرد 

*****

ص 293. ج 10 ، ریدغلا ،

نادنز زا  ییاه  ر 

هب تفرگ و  مشخ  وا  رب  هفیلخ  .دوب  راد  هنازخ  هللا » نیدـل  رـصانلا   » ناـمز رد  وا  .تسا  متفه  نرق  يارعـش  زا  یکی  لـیمج  نیدـلادجم 
لاس تسیب  هجیتن  رد  داتفین و  رثوم  اهنآ  تعافش  یلو  .دندرک  تعافـش  هفیلخ  شیپ  وا  يارب  تفر ، لاجر  ناگرزب و  .دنکفا  شنادنز 

ار هدیصق  نیا  دیارسب و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  حدم  رد  يرعش  هک  داتفا  شلد  رد  یبش  .دندرک  ینادنز  یقاطا  رد  ار  وا 
: دورس

مخ ریدغ  موی  هاطعا  نم  و 

یمادقلا فرشلا  دجملا و  حیرص 

یلصف هل  ءاکذ  تدر  نم  و 

اماثللا تنث  امدعبا  ءادا 

ات .تشگرب  شیارب  دیشروخ  هک  یسک  .درک  تیانع  وا  هب  ار  راکشآ  تفارش  دجم و  مخ ، ریدغ  زور  رد  مرکا  مرکا  ربمایپ  هک  یسک  »
.دناوخب شتقو  رد  ار  زامن 

دربـب هاـنپ  وت  هب  یـسک  رگا  هک  یتـسه  يدرمناوج  وت  نسحلاوبا  يا  تفرگ …  یم  ارف  ار  اـج  همه  تشاد  یکیراـت  هک  یتروـص  رد 
! همطاف رسمه  يا  .داد  یهاوخ  شهانپ 

ندیـشک متـس  زا  یهد و  یم  مهانپ  هک  هدب  تراشب  نم  هب  ایب و  مندید  هب  باوخ  رد  مه  وت  .مدمآ  تترایز  هب  يرادـیب  رد  مراعـشا  اب 
 … داد یهاوخ  متاجن 

نیا ندورس  زا  سپ  لیمج  نبا  »
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: دومرف وا  هب  هک  دید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ایور  ملاع  رد  .دیباوخ  رعش 

.دش یهاوخ  دازآ  نونکا  مه 

.دومن شثاثا  يروآ  عمج  هب  عورش  یلاحشوخ  اب  دش و  رادیب  باوخ  زا  وا 

: دنتفگ وا  هب  نارضاح 

؟ تسا ربخ  هچ 

: تفگ یم  اهنآ  باوج  رد 

.دش مهاوخ  دازآ  نونکا  مه 

: دنتفگ یم  دندرک و  یم  هرخسم  ار  وا  ناینادنز 

! تسا هدش  هناوید  هراچیب 

: دومرف وا  هب  هک  دید  باوخ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  زین  رصانلا »  » فرط نآ  زا 

.دش رارکت  ایور  نامه  مه  زاب  یلو  دیباوخ  هرابود  دش و  رادیب  باوخ  زا  تشحو  سرت و  اب  وا  .نک  دازآ  ار  لیمج  نبا  نونکا  مه 

ندـمآ نوریب  هدامآ  وا  دـید  دـیدرگ ، شقاطا  دراو  رومأم  هک  یماـگنه  .ددرگ  لـیمج  نبا  يدازآ  رومأـم  ار  یـسک  اروف  موس ، هبترم 
.درک لقن  ار  شیارجام  درب و  رصانلا »  » شیپ ار  وا  .تسا 

: تفگ وا  هب  هفیلخ 

؟ يدوب ندمآ  نوریب  هدامآ  رومأم ، ندمآ  زا  شیپ  هک  مدینش 

: تفگ باوج  رد 

: تفگ هفیلخ  يرآ 

؟ ارچ

: تفگ

.دوب هدمآ  زین  نم  شیپ  البق  دوب ، هدمآ  وت  زا  شیپ  هک  سک  نآ 
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: تفگ هفیلخ 

: تفگ وا  دش و  روطچ 

.متفگ ترضح  نآ  حدم  رد  ار  يا  هدیصق  نم 

.دناوخ هفیلخ  يارب  ار  هدیصق  سپس 

*****

ص 299. ج 10 ، ریدغلا ،

اعد تباجا 

اعد وا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  دـنناسرب ، لتق  هب  ریگتـسد و  ار  تیمک  دنتـساوخ  ربمایپ  نادـناخ  نانمـشد  هک  یماگنه 
هتـسشن یهورگ  يرذـگهر  ره  رد  هکنآ  لاـح  دـمآ و  نوریب  هناـخ  زا  كاـنمیب  کـیرات ، یبـش  لد  رد  دوب  يراوتم  هک  تیمک  .درک 

.دنزاس شریگتسد  یناهنپ  دیآ ، رد  هب  نوچ  وا  ات  دندوب 

.تشاد زاب  هار  نآ  زا  نتفر  زا  ار  وا  دمآ و  يریش  .دریگ  شیپ  یهار  تساوخ  دیسر و  ینابایب  هب  تیمک 

ییوگ .دش  عنام  مه  زاب  ریش  و  داتفا ، هار  يرگید  يوس  زا  وا 
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.دش صالخ  نانمشد  تسد  زا  تفای و  ناما  هک  نآ  ات  دتفا  هار  هب  يو  سپ  زا  هک  درک  یم  هراشا 

*****

ص 38. ج 4 ، ریدغلا ،

امنهار

میب سرت و  اب  دسا ، ینب  زا  یهورگ  اب  یبش  .دنتـسه  وا  یپ  رد  رتمک  هک  درک  نیقی  هک  نآ  ات  دنارذگ  يراوت  هب  ار  يراگزور  تیمک 
.تفرگ شیپ  رد  ار  هناطقطق  هار  دمآ و  نوریب  رهش  زا 

یم نانآ  يوس  هب  یگرگ  هک  دش  مولعم  یتدم  زا  دعب  دیآ و  یم  نانآ  يوس  هب  رود  زا  یصخش  ییوگ  هک  دندید  حبـص  زامن  زا  دعب 
.دنتخادنا شولج  ار  يا  هتشک  رتش  تسد  .دیباوخ  يا  هشوگ  رد  دمآ و  گرگ  .دیآ 

.تفرگ ندیرغ  گرگ  .دندمآ  رد  تکرح  هب  نوچ  دیشون و  .دندرب  شیوس  هب  یبآ  ماج  .دیشک  نادند  هب  ار  نآ 

: تفگ تیمک 

.میور یمن  ار  تسرد  هار  هک  دهد  یم  ناشن  ام  هب  ییوگ  دوش ؟ یم  هچ  ار  وا 

ناهنپ میمت  ینب  دسا و  ینب  رد  تیمک  دندیـسر و  ماش  هب  ات  دـنداد  همادا  ار  هار  نآ  .تفرگ  مارآ  گرگ  دـندرک ، ضوع  ار  دوخ  هار 
.دش

*****

ص 38. ج 4 ، ریدغلا ،

يدسا تیمک  تداهش 

وا يارب  دـش و  دراو  وا  رب  تیمک  .دیـسر  تموکح  هب  ورمع  نب  فسوی  دـش و  لوزعم  قارع  تموکح  زا  يرـسق  دـلاخ  هک  یماـگنه 
شخاک هک  يدوبن  یسک  نوچ  يدمآ و  مدرم  نایم  هب  اراکـشآ  ، » دناوخ دندوب ، هتفگ  هک  ار  يا  هحیدم  یلع  نب  دیز  نتـشک  زا  سپ 

،« دوب دنهاوخن  وت  دننامه  دندیشک ، یم  دایرف  وا  ناگدنشک  تساوخ  یم  بآ  زاب  ناهد  اب  هک  دلاخ  .دراد  هدز  لفق  گرزب و  يرد 

ياهریـشمش رـس  دنداتفا و  بیقعت  هب  دلاخ  عفن  هب  دـندوب  هداتـسیا  رمع  نب  فسوی  رـس  يالاب  هک  نایهاپـس  زا  نت  تشه  لاح  نیا  رد 
: دنتفگ دندرب و  ورف  دنداهن و  تیمک  مکش  رب  ار  دوخ 

وا زا  هتسویپ  نوخ  یناوخ و  یم  رعش  يریگب  هزاجا  هک  نآ  زا  شیپ  ریما  يارب 
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.تشذگرد ماجنارس  ات  تخیر  یم 

: دیوگ یم  وا  دنزرف  لهتسم 

.دش شوهیب  گرم  تاظحل  رد  وا  .مدوب  شنیلاب  رب  ردپ  گرم  ماگنه  رد  نم 

: تفگ راب  هس  .دمآ  شوه  هب  نوچ  و 

.درک میلست  نیرفآ  ناج  هب  ناج  سپس  و  دمحم » نادناخ  ایادخ  راب  »

*****

ص 51. ج 4 ، ریدغلا ،

يریمح دیس 

: دیوگ یم  ناسر  لیضف 

.میوگب تیلست  ناشیا  هب  ار  دیز  شیومع  تداهش  ات  .مدیسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نب  رفعج  تمدخ  هب  يزور 

: متفگ نآ  زا  سپ 

؟ مناوخب ناتیارب  ار  يریمح  دیس  زا  يرعش  هک  دیهد  یم  هزاجا 

: دندومرف

هدرپ تشپ  زا  سپ  مدناوخ  تیب ، لها  تداهش  زا  یتبیصم  رکذ  دوب و  ربمایپ  نادناخ  فصو  رد  هک  دیـس  زا  يا  هدیـصق  نم  !و  ناوخب
: دومرف اما  مدینش و  نویش  گناب  اه 

.دنک تمحر  ار  رعش  نیا  رعاش  ادخ 

: متفگ

: دومرف .دیشون  یم  بارش  وا  هک  مدید  نم  .مدرگ  تنابرق 

رادتـسود زا  یهاگ  هک  یتسار  هب  .دشخبب  مالـسلا  هیلع  یلع  لآ  هب  ار  وا  هک  درادن  یعنام  دنوادخ  يارب  اریز  دـنک  تمحر  شیادـخ 
.دنام یم  تباث  شرگید  مدق  هک  نآ  رگم  دزغل  یمن  مالسلا  هیلع  یلع 

*****
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ص 63. ج 4 ، ریدغلا ،

اضر ماما  باوخ 

: هک دنک  یم  تیاور  نایبذ  نب  لهس 

: دومرف نم  هب  ناشیا  .مدش  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  رضحم  بایفرش  يزور 

! نایبذ رسپ  يا  وت  هب  نیرفآ 

ینابدرن ییوگ  هک  مدید  باوخ  بشید  نایبذ  دنزرف  يا  .دروآ  ام  رـضحم  ار  وت  دیآ و  تدزن  هب  تساوخ  یم  ام  هداتـسرف  نونکا  مه 
.متفر الاب  نآ  هلپ  نیرخآ  ات  نم  دراد و  هلپ  دص  هک  دنا  هتشذگ  نم  يارب 

: متفگ

: دومرف ماما  .ینک  یگدنز  لاس  دص  هک  اسب  هچ  میوگ ، یم  تینهت  رمع  يزارد  هب  ار  امش  مرورس 

: دومرف سپس  .تسا  یندش  دهاوخب  ادخ  هچ  ره 

.مدمآ رد  ءارضخ  يدبنگ  رب  یئوگ  هک  مدید  مدیسر ، هلپ  نیرخآ  هب  نوچ 

یم ناشتروص  هک  مدید  ار  ابیز  ناوج  ود  ناشیا  پچ  تسار و  بناج  رد  .مدید  هتـسشن  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
نینچ دوب و  هداتسیا  ربمغیپ  يور  شیپ  زین  يدرم  .دندوب  هتسشن  شتمدخ  رد  هک  مدید  زین  ار  تقلخ  هتسارآ  يدرم  نز و  .دیشخرد 
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: دناوخ یم 

 …« عبرم يوللاب  رمع و  مال  »

: دومرف دید ، ارم  ربمایپ  نوچ 

هب .نک  مالس  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  تردام  رب  نک  مالس  مالسلا  هیلع  یلع  تردپ  رب  اضرلا ، یسوم  نب  یلع  يا  مدنزرف  وت  هب  نیرفآ 
: دومرف سپس  .مدرک  مالس  اهنآ 

: دومرف سپس  مدرک و  مالس  نم  نک و  مالس  زین  نیسح  نسح و  تناردپ  رب 

.مدرک مالس  زین  وا  هب  تسرف ، دورد  زین  يریمح  لیعامسا  دیس  ایند ، يارس  رد  ام  رگشیاتس  رعاش و  رب 

: هک دیسر  تیب  نیا  هب  نوچ  دهدب ، همادا  ار  شراعشا  ندناوخ  هک  درک  هراشا  يریمح  دیس  هب  ربمایپ 

 …« علطت سمشاک  ههجو  «و 

: هک دیسر  تیب  نیا  هب  نوچ  دنتسیرگ و  دندوب  ناشیا  اب  هک  یناسک  همه  ربمایپ و 

عزفملا دیاغلا و  نم  یلا  انتملعا  تئش  ول  هل  اولاق 

: تفگ درک و  دنلب  ار  اهتسد  ربمایپ 

تسا بلاط  یبا  نب  یلع  یعقاو  سردایرف  يربهر و  ماجنارس  هک  مداد  یهاوگ  ار  نانآ  نم  هک  یهاوگ  اهنآ  رب  نم و  رب  وت  ادنوادخ ،
.درک هراشا  دوب  شیور  شیپ  هک  مالسلا  هیلع  یلع  هب  و 

: دندومرف نم  هب  سپس  و 

دنک ظفح  زا  ار  هدیصق  نیا  سک  ره  هک  نک  مالعا  اهنآ  هب  هد و  نامرف  نآ  ظفح  هب  زین  ار  ام  نایعیش  نک و  ظفح  ار  هدیـصق  نیا  هک 
.منک یم  تنامض  وا  يارب  ار  تشهب  یلاعت ، دنوادخ  هاگشیپ  رد  نم  دناوخب ، هراومه  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

.مدرک ظفح  زا  ار  نآ  ات  دومرف  رارکت  نم  رب  ار  هدیصق  نیا  هتسویپ  ربمغیپ 

*****

ص 66. ج 4 ، ریدغلا ،

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1329 

http://www.ghaemiyeh.com


ثیدح يوار  هب  يا  هیده 

هدرک هیده  دیـس  هب  ار  یئابیز  تعلخ  بسا و  وا  تشگ و  یم  رب  هفوک  ناگرزب  زا  یکی  شیپ  زا  هک  نیا  زا  سپ  يریمح  دیـس  يزور 
درک هفوک  مدرم  هب  ور  دوب ،
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: تفگ و 

! مدرم يا 

ار تعلخ  بسا و  نیا  مشاب ، هتفگن  يرعش  نآ  هرابرد  هک  دیوگب  نم  يارب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  یتلیـضف  رگا  سک  ره 
نیا ات  .دناوخ  یم  دوب ، هدورس  هطبار  نآ  رد  هک  ار  يراعشا  زین  دیس  دناوخ و  یم  یثیدح  سک  ره  .مشخب  یم  وا  هب  مراد  نت  رد  هک 

: درک وگزاب  هنوگ  نیا  ار  یثیدح  يدرم  هک 

نوچ درک و  اـپ  هب  زین  ار  اـه  شفک  زا  یکی  دیـشوپ و  ار  شـسابل  دوش ، بسا  راوس  تساوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  يزور  »
شفک زا  هایس  يرام  .تخادنا  سپس  درب و  الاب  هتفرگ و  ار  شفک  دمآ و  دورف  نامـسآ  زا  یباقع  ناهگان  دشوپب  ار  يرگید  تساوخ 

.دیزخ یخاروس  هب  تخیرگ و  دمآ و  نوریب 

 » دیشوپ ار  شفک  مالسلا  هیلع  یلع  هاگنآ 

: دورس نینچ  سپس  دیشیدنا و  یکدنا  دوب ، هدورسن  يرعش  هطبار  نیا  رد  هک  دیس 

! موق يا  ناه  »

.مالسلا هیلع  یلع  شفک  ناتساد  تسا ، زیگنا  تفگش  ردقچ 

ات دیزخ ، نآ  رد  دروآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  شفک  هب  ور  دوب ، رود  هب  باوث  دصق  زا  تخـس  هک  نادان  یگنج و  نانمـشد  زا  ینمـشد 
.دیشخب درم  نآ  هب  تشاد  هک  هچ  ره  تعلخ و  بسا و  راعشا ، نیا  ندناوخ  زا  سپ  دیس   … » دزگب نادند  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ياپ 

*****

ص 94. ج 4 ، ریدغلا ،

يریمح دیس  تافو 

: تفگ شمالغ  هب  دیس  گرم ، ماگنه  رد 

یهد و یم  عالطا  نایفوک  هب  سپس  ینک  یم  هاگآ  نم  گرم  زا  ار  نانآ  يور و  یم  نایرصب  نمجنا  هب  مدرک  توف  نم  هک  یماگنه 
: ناوخب نانآ  يارب  ار  نم  رعش  نیا 

! هفوک مدرم  يا  »

 … دیراد یم  تسود  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  یتح  وا و  امش  هک  نآ  يارب  .مزرو  یم  رهم  امش  هب  نم 
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 …« تسوا هب  تسا  رو  هلعش  نانمشد  رب  هک  ینازوس  شتآ  زا  ییاه  دیما ر  هک  ییاوشیپ  تسا  مالسلا  هیلع  یلع 

.دننکن عییشت  ارم  هزانج  زین  نایبصان  دینک و  نفک  اهب  مک  گنرد و  یب  دیفس و  يا  هچراپ  رد  ارم 

.دهد تاجن  خزود  زا  شیاتس و  دوخ  تمحر  هب  ارم  دنوادخ  تسا  دیما  .دننامدرم  نانز و  نایم  زا  نیرتدب  اهنیا  اریز 

هدش هایس  ریق  نوچ  شا  هرهچ  دیشک و  یم  هآ  دروخ و  یم  سوسفا  یتخس  هب  دیس  دندش  رـضاح  دیـس  نیلاب  هب  نایفوک  هک  یماگنه 
: تفگ یمن  نخس  و  دوب ،

.دمآ شوه  هب  هک  هاگنآ  ات 

هلبق بناج  هب  دوشگ و  ار  شنامشچ  دیس  دندش ، لاحشوخ  دندوب ، رضاح  هک  ینایبصان  كانهودنا و  نایعیش   » وا هایس  هرهچ  ندید  اب 
: تفگ درک و  هاگن  فرشا  فجن  تمس 

! نانمؤملاریما يا  »

»؟ ینک یم  نینچ  دوخ  تسود  اب  ایآ 

دـش و یم  هدرتسگ  هتـسویپ  دـش و  رادومن  شا  یناشیپ  رد  دیفـس  يا  هگر  ناهگان  ناـمز  نآ  رد  .درک  رارکت  راـب  هس  ار  هلمج  نیا  و 
.تشذگرد دش و  مامت  هام  نوچ  شتروص  هک  نآ  ات  .تفرگ  یم  ارف  ار  شا  هرهچ 

: تسا نینچ  دیدنخ  یم  هک  یلاح  رد  دیس  رعش  نیرخآ 

رد ندع  تشهب  هب  نم  هک  مسق  ادخ  هب  دنیوگغورد ، دناهر ! یمن  تکاله  زا  ار  شناتسود  مالـسلا  هیلع  یلع  دنرادنپ ، یم  هک  نانآ  »
زا سپ  دیرادب ، تسود  ار  وا  گرم  مد  ات  و  دیهد ، تراشب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ناتسود  کنیا ، .تشذگرد  مناهانگ  زا  ادخ  مدمآ و 

.دیزروب رهم  يرگید  زا  سپ  یکی  شنادنزرف  هب  زین  يو 

*****

ص 135. ج 4 ، ریدغلا ،

تیب لها  ناتسود  زا  ییاه  ناتساد 

رکب یبا  نب  دمحم  تداهش 

ار وا  مه  یملس  روعالاوبا  جیدح و  نب  هیواعم  داتـسرف و  رـصم  هب  هاپـس  رازه  راهچ  اب  هارمه  ار  صاع  نب  ورمع  لاس 38 ، رد  هیواعم 
دوخ یگدنز  ورمع  دندرک و  یم  یهارمه 
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هب یلحم  رد  شتموکح  زکرم  درک و  یم  تموکح  مالسلا  هیلع  یلع  فرط  زا  رکب  یبا  نب  دمحم  رـصم  رد  .درک  راک  نیا  فرـص  ار 
کنیا رطاخ  هب  رکب  یبا  نب  دمحم  .دش  هتـشک  نآ  رد  رـشب  نب  هنانک  گنج  نیا  رد  هک  تفرگ  رد  اهنیا  نیب  یگنج  .دوب  هانـسم »  » مان

.دش یفخم  قورسم » نب  هلبج   » مان هب  يدرم  دزن  رد  درک و  رارف  دنتشاذگ ، اهنت  ار  وا  شنارای 

هدمآ نوریب  رکب  یبا  نب  دمحم  هاگنآ  دندرک و  هرصاحم  ار  وا  شنارای  جیدح و  نب  هیواعم  دندرک و  ادیپ  ار  وا  هاگیفخم  نآ  زا  سپ 
.دش هتشک  ات  دیگنج  نانآ  اب  و 

.دندز شتآ  هدرک  لخاد  يرخ  نیتسوپ  رد  ار  وا  صاع  نب  ورمع  جیدح و  نب  هیواعم 

رکب یبا  نب  دمحم  زونه  هک  تفرگ  تروص  یلاح  رد  تیانج  نیا  .داتفا  قافتا  کیرش » موک   » مان هب  رصم  زا  يا  هیحان  رد  هعجاف  نیا 
.تشاد ندب  رد  تایح  زا  یقمر 

*****

ص 110. ج 21 ، ریدغلا ،

ندروخ اذغ  رد  تکرش 

: دیوگ یم  نینچ  شخیرات ص 99  متشه  دلج  رد  ریثک  نبا 

، دندز یم  دایرف  شنایدانم  دروخب ، اذغ  تساوخ  یم  تقو  ره  دوب و  وا  هارمه  هشیمه  هک  تشاد  یگرزب  ياذغ  فرظ  دعس  نب  سیق 
دنتشاد ار  قالخا  نیمه  البق  زین  شدج  ردپ و  .دیئامن  تکرش  دعـس  نب  سیق  اب  دیدرت  تشوگ و  ندروخ  رد  دیئایب و  رهـش  مدرم  يا 

.دندوب فورعم  اطع  ششخب و  هب  و 

*****

ص 152. ج 2 ، ریدغلا ،

دحا زور  دیهش 

.دندش دونشخان  راک  نیا  زا  وا  هداوناخ  اهدعب  .دنتشاذگ  ربق  رد  يرگید  هزانج  اب  ار  دوب  دحا  زور  دیهش  نیلوا  هک  يراصنا  هللادبع 

: دیوگ یم  يراصنا  هللادبع  رسپ  هللادبع  نب  رباج 

لقتنم اجنآ  هب  ار  مردپ  هزانج  هدرک و  هدامآ  يرگید  ربق  هرخالاب  .دشاب  ربق  کی  رد  يرگید  سک  اب  مردپ  هک  دـش  یمن  یـضار  ملد 
.مدرک بجعت  رایسب  ردپ  هزانج  ندید  اب  .مدرک 

نآ رد  یگدیـسوپ  زا  يراثآ  دوب و  هزات  زونه  هاـم  تشذگ 6  زا  دعب  مردـپ  هزانج  اریز  .دوب  دنمتداعـس  يادهـش  زا  وا  هک  یتسار  هب 
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.دش یمن  هدهاشم 

*****

ج 9 ص 141. ریدغلا ،

رادافو رای 

.دوب ترضح  نآ  رادمچرپ  لمج  گنج  رد  وا  .دوب  نینمؤملاریما  صاخ  نارای  زا  يراصنا  یلیل  یبا  نب  نمحرلادبع 

نیع رد  تشگ و  هایس  شیاه  هناش  هک  دز  هنایزات  ار  وا  ردقنآ  یفقث  فسوی  نب  جاجح  اهدعب  .داد  ناشن  رایـسب  تعاجـش  دوخ  زا  وا 
وا دـندش و  یم  عمج  وا  درگ  ترـضح  نآ  صاـخ  هباحـص  ادـخ و  لوسر  ناراـی  .تسجن  يربـت  وا  زا  تفگن و  یلع  هب  ازـسان  لاـح 

.دنداد یم  ارف  شوگ  هتسشن و  تکاس  یگمه  تفگ و  یم  ثیدح  ناشیارب 

: دیوگ ثراح  نب  هللادبع 

.دنیازب وا  نوچمه  دنزرف  دنناوتب  اهنز  منک  یمن  نامگ 

.تسب ورف  ناهج  زا  هدید  يرجه  لاس 81  رد  يو 

*****

ص 170. ج 3 ، ریدغلا ،

یعقاو زامن 

زامن رد  هک  دیسر  ییاج  هب  شراک  راگدرورپ  تاذ  هب  تبسن  وا  تعاطا  یگدنب و  طرف  دنوادخ و  زا  فوخ  هبترم  رد  دعـس  نب  سیق 
زا ای  یهجوت و  رطخ  نیا  هب  هک  نیا  نودب  وا  دش و  نایامن  شهاگ  هدجـس  رد  یگرزب  رام  هاگان  دـش ، مخ  هدجـس  يارب  هک  یماگنه 

عقوم نیا  رد  .تخادرپ  هدجس  هب  نآ  يولهپ  رد  دروآ و  دورف  رام  نآ  رب  ار  دوخ  رـس  نانچمه  دهد ، هار  رطاخ  هب  يا  هشیدنا  رام  نآ 
زا دوخ  تسد  هب  ار  ام  دش و  غراف  زامن  زا  هک  ات  .تساکن  يزیچ  نآ  زا  دومنن و  یهاتوک  دوخ  زامن  زا  وا  دـیچیپ و  شندرگ  رود  رام 

.دنکفا یفرط  هب  ادج و  ندرگ 

*****

ص 160. ج 3 ، ریدغلا ،

ردپ ثرا 
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ای تسا  رـسپ  دراد  محر  رد  هک  يدـنزرف  دوبن ، مولعم  دوب و  نتـسبآ  شرـسمه  تفر ، ایند  زا  هدابع  نب  دعـس  سیق  ردـپ  هک  یماگنه 
هب هک  يا  هچب  يارب  دوب و  هدرک  میسقت  نادنزرف  نیب  ار  دوخ  لاوما  دوش  جراخ  هنیدم  زا  تساوخ  یم  هک  یتقو  البق  مه  دعـس  .رتخد 

.دوب هدرکن  روظنم  یمهس  دوب  هدماین  ایند 

: دنتفگ سیق  هب  رمع  رکبوبا و 

میـسقت يرگید  زرط  نزب و  مه  هب  هدومن ، تردـپ  هک  ار  یمیـسقت  هدـنامن ، یقاب  وا  يارب  یلام  هدـمآ و  ایند  هب  كدوک  نیا  هک  لاـح 
: تفگ سیق  .نک 

.مهد یمن  ماجنا  یلمع  وا  فالخ  رب  منز و  یمن  مه  هب  ار  مردپ  میسقت  مهد و  یم  دازون  نیا  هب  ار  مدوخ  مهس  نم 

*****

ص 151. ج 3 ، ریدغلا ،

بلاطوبا نامیا 

: دیوگ یم  قودص  خیش 

.دوب بلاطوبا  نامیا  اب  هطبار  رد  لاؤس  نآ  درک و  یم  لوغـشم  هشیمه  ار  وا  یلاؤس  دوب و  هداتفا  يرامیب  رتسب  رد  ینـسح  میظعلادـبع 
: تفگ درک و  حرطم  ار  لاؤس  نیا  نآ  رد  تشون و  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  يا  همان  نیاربانب 

یم شزغم  نآ  رثا  رب  هک  تـسا  شتآ  زا  يا  هـنیگبآ  رد  بلاـطوبا  هـک  نـک  هاـگآ  ارم  شرازگ  نـیا  هراـبرد  ادـخ  لوـسر  دـنزرف  يا 
؟ دشوج

: تشون باوج  رد  همان  تیؤر  زا  سپ  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

هب تهاگ ، تشگزاب  یـشاب ، هتـشاد  ارچ  نوچ و  بلاطوبا  نامیا  رد  وت  رگا  نانخـس ، رگید  زا  سپ  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب 
.مکیلع مالسلاو  .تسا  شتآ  يوس 

.تسا مدرم  هاگترایز  شهاگمارآ ، تشذگرد و  ير  رد  تفرگ و  مارآ  همان ، ندناوخ  زا  سپ  میظعلادبع  بانج 

*****

ص 358. ج 14 ، ریدغلا ،

دحا يادهش 
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: دنتفگ وا  هب  .دزاس  يراج  دحا  رد  ار  يا  همشچ  هک  تفرگ  میمصت  هیواعم  يزور 

: تشون باوج  رد  وا  .میزاس  يراج  دحا  ءادهش  روبق  يورب  رب  ار  نآ  هک  نآ  رگم  تسین  رودقم  راک  نیا 

.دنک لقتنم  يرگید  ياج  هب  ار  شا  هزانج  دراد ، يا  هتشک  سک  ره  هک  دندز  یم  دایرف  رهش  رد  نایدانم  .دینک  شبن  ار  اهربق 

: دیوگ یم  رباج 

.دیدرگ يراج  نآ  زا  نوخ  درک و  تباصا  مالسلا  هیلع  هزمح  ياپ  هشوگ  هب  گنلک  ناهگان  ربق  شبن  ماگنه 

هب ار  اهنآ  مدرم  دندوب و  هزات  ملاس و  اه  هزانج  رثکا  تشذگ ، یم  دـحا  گنج  رد  نانآ  ندـش  هتـشک  زا  هک  لاس  لهچ  زا  سپ  يرآ 
.دندرک یم  نفد  هدرب و  يرگید  ناکم 

*****

ج 9 ص 143. ریدغلا ،

یلع یتسود 

: دومرف ترضح  نآ  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  لوق  زا  سابع  نبا 

: تفگ دیسر و  نم  هب  يدرم  يزور 

: متفگ مدمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  هب  نم  .مراد  تسود  ادخ  رطاخ  هب  ار  وت  نم  یلع  يا 

! هللا لوسر  ای 

.تفگ نم  هب  ار  يا  هلمج  نینچ  نیا  يدرم 

: دومرف ترضح 

.يا هداد  ماجنا  یبوخ  راک  وا  يارب  وت  دیاش  یلع  ای 

.دنک ینادردق  وت  زا  هک  هتساوخ  هنوگ  نیا  وا  و 

.ما هدرکن  وا  هب  یتمدخ  چیه  نم  هللا  لوسر  ای  متفگ 

: دومرف ربمایپ 
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.دومن وت  یتسود  تبحم و  هتفیش  ار  نینموم  ياهلد  هک  ار  يادخ  ساپس 

: دش لزان  هیآ  نیا  ماگنه  نیا  رد 

ادو نمحرلا  مهل  لعجیس  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  نا 

« داد دنهاوخ  رارق  تبحم  یتسود و  ناشیا  رب  راگدرورپ  يدوز  هب  دنداد ، ماجنا  هتسیاش  يرادرک  دندروآ و  نامیا  هک  نانآ  »

*****

ص 94. ج 3 ، ریدغلا ،

ترایز رد  عوضخ 

ناونع هب  هک  یماگنه  تشاد ، يالاو  تراهم  راعـشا ، ندورـس  ینید و  فراعم  رد  دوب و  یـسلدنا  يامکح  زا  هک  يرهوج  لضفلاوبا 
: دناوخ یم  هنوگ  نیا  هیرگ  اب  دش و  هدایپ  دوخ  بکرم  زا  دیدرگ ، یم  کیدزن  نآ  ياه  هناخ  هب  دش و  یم  هنیدم  دراو  ترایز 

وا هب  مارتحا  رطاخ  هب  اه  بکرم  زا  رهاوظ ، ییاسانـش  يارب  یلقع  لد و  يارب  تشاذـگناو  هک  ار  یـسک  هناـشن  میدـید  هک  یماـگنه  »
«. دیئارگ داحتا  هب  وا  هلیسو  هب  ام  یگدنکارپ  هک  یسک  رطاخ  هب  .میئآ  یم  نییاپ 

: دیوگ یم  تسا و  هدرک  نیمضت  ار  راعشا  نیا  دراد  هک  يا  هیوبن  هدیصق  رد  ضایع  یضاق 

نآ هب  تبحم  يور  زا  یهاگ  میـسوب و  یم  ار  نآ  یهاگ  هک  قوش  قشع و  راهظا  ظاـحل  زا  اـه ، همیخ  بناوج  هب  ار  وت  داـب  اراوگ  «و 
هک یلاح  رد  .مینک  یم  رورس  راهظا  میشک و  یم  تسد 
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«. ددرگ یم  باریس  نآ  هلیسو  هب  هتفرگ  شتآ  ياهرگج  دنز و  یم  رپرپ  شتبحم  هب  اهلد 

دوخ ياه  بکرم  زا  دیدرک ، هدهاشم  ار  شتامالع  راثآ و  دـیدش و  کیدزن  هنیدـم  هب  هک  یماگنه  هک  تسا  بحتـسم  ساسا  نیا  رب 
.دیهن ماگ  هنیدم  هب  عوشخ  عوضخ و  هدمآ و  نیئاپ 

*****

ج 9 ص 225. ریدغلا ،

ترایز هب  شرافس 

.دندرک یمن  كرت  ار  نآ  هب  لمع  ناناملسم  رثکا  هک  دوب  یتابحتسم  نیرتمهم  زا  ربمایپ  فیرش  ربق  ترایز 

.تشاد یناوارف  مامتها  ربمایپ  ربق  ترایز  هب  تشاد  يرایسب  هقالع  تبحم و  تیب  لها  نادناخ  هب  هک  زیزعلادبع  نب  رمع 

.دنناسرب ربمایپ  هب  ار  وا  مالس  هک  درک  یم  شرافس  دنتفر ، یم  جح  هب  هک  یناسک  هب  دورب ، ترایز  هب  دوخ  تسناوت  یمن  هک  هاگ  ره 
.دشاب یم  دیعس » یبا  نب  دیزی   » دارفا نیا  هلمج  زا 

: دیوگ یم  وا 

: تفگ نم  هب  مدرک ، یم  یظفاحادخ  وا  اب  هک  یماگنه  .متفر  زیزعلادبع  نب  رمع  شیپ  جح  يارب  رفس  زا  لبق 

ترضح نآ  هب  نم  فرط  زا  یتفر ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ربق  شیپ  هک  یماگنه  هکنیا  نآ  مراد و  وت  زا  یتساوخرد 
.ناسرب مالس 

.مدرک یلمع  ار  نآ  دمآ و  مدای  نخس  نیا  مدش ، هنیدم  دجسم  دراو  هک  یماگنه  زین  نم  و 

*****

ص 220. ج 9 ، ریدغلا ،

حلاص کلم 

.تفر مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  دهشم  ترایز  هب  نایاونیب  زا  یتعامج  نایم  رد  حلاص  کلم 

: دومرف وا  هب  ماما  دیسر ، ماما  تمدخ  هب  باوخ  رد  .دوب  موصعم  نبا  تاداس ، رورس  اب  تیلوت  ماگنه  نآ  رد 

زا وا  دراد ، مان  کیزر  نب  عیالط  هک  تسا  يدرم  نانآ  ناـیم  رد  .دـنا  هدـمآ  تراـیز  هب  ناـیاونیب  زا  نت  لـهچ  رـضاح ، بش  نیا  رد  »
« .میا هدرک  رصم  یلاو  ار  وت  هک  ورب  هک  وگب  وا  هب  .تسام  ناتسود 
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.درک وگزاب  ار  دوخ  يایور  يارجام  درک و  ادیپ  ار  عیالط  موصعم ، نبا  بش ، نآ  حبص 

هب درک و  عمج  دوخ  درگ  هب  ار  مدرم  عیالط  .دوب  هدیـسر  لتق  هب  شریزو  تسد  هب  یمطاف  هفیلخ  ماـگنه  نآ  رد  .دـش  رـصم  هناور  وا 
.دش هرهاق  مزاع  ماقتنا  مزع 

هب نوچ 
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بقل اب  دش و  هدـنکفا  وا  نت  رب  ترازو  .دـش  رهـش  دراو  افـص  حلـص و  عمج و  رطاخ  اب  عیالط  درک و  رارف  ریزو  دـش ، کیدزن  هرهاق 
.دش رختفم  نیملسم ، سراف  نیدلاریصن و  حلاص ، کلم 

*****

ص 182. ج 8 ، ریدغلا ،

هللا لوسر  نادنزرف 

: تفگ وا  هب  داتسرف و  دمعی  رسپ  ییحی  لابند  هب  جاجح  يزور 

.دنتسه ادخ  ربمایپ  نادنزرف  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  هک  يرادنپ  یم  وت  هک  دنا  هداد  شرازگ  نم  هب 

يزیچ ما ، هدناوخ  اهتنا  ات  لوا  زا  ار  نآرق  هک  نم  .ییوگ  یم  تدوخ  زا  هک  نیا  ای  يا و  هدناوخ  دیجم  نآرق  رد  ار  بلطم  نیا  وت  ایآ 
.ما هدیدن  هطبار  نیا  رد 

: تفگ ییحی 

.میوگ یم  ینآرق  لیالد  اب  ار  بلطم  نیا  نم  جاجح  يا 

: تفگ دوب ، هدرک  بجعت  هک  جاجح 

: تفگ ییحی  .نک  وگزاب  ار  دوخ  ینآرق  لیالد 

: هک یناوخ  یمن  ماعنا  هروس  رد  رگم 

»؟ تسا یسیع  ییحی و  و  نامیلس و …  دواد و  نادنزرف  زا  «و 

: داد خساپ  جاجح 

: تفگ ییحی  .يرآ 

: تفگ جاجح  تسین ؟ میهاربا  ترضح  نادنزرف  زا  دشاب  هتشاد  يردپ  هک  نآ  یب  یسیع  رگم 

.يرآ

نیدـب مدوب و  یهارمگ  رد  نونک  ات  نم  دنتـسه و  مرکا  ربماـیپ  نادـنزرف  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مالـسلا و  هیلع  نسح  هک  یتسرد  هب 
زین ناسنا  ناگدازرتخد  نمض  رد  دنتسه و  هللا  لوسر  نادناخ  زا  نیموصعم  همئا  هک  دش  تباث  جاجح  نایفارطا  زا  يرایـسب  هب  هلیـسو 

.دنراد مهس  فقو ، ثرا  زا 
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*****

ص 254. ج 13 ، ریدغلا ،

هبوت هناخ 

داد یم  ناشن  يدایز  تیمها  ثیدـح  ملع  هب  وا  .تسا  مراهچ  نرق  تسود  بدا  ياهقف  ءاملع و  نیرتگرزب  زا  یکی  دابع  نب  بحاـص 
: تفگ یم  و 

« .درک دهاوخن  ساسحا  ار  مالسا  ینیریش  دسیونن ، ثیدح  هک  ره  »

: تفگ شنارای  هب  باطخ  يزور  وا  .دوب  ترازو  بصنم  رد  تفرگ ، ثیداحا  تبث  نتشون و  هب  میمصت  هک  یماگنه  وا 

میوگ یمن  نیا  دوجو  اب  .تسا  هدوب  مدـج  ردـپ و  لام  زا  همه  .ما  هدرک  دوخ  قافنا  جرخ و  فرـصم  نونک  اـت  یکدوک  زا  هچنآ  نم 
ادخ و نم  کنیا  ما ، هدوب  موصعم  یشک  قح  زا  هک 
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.مرب یم  هانپ  یهلا  تیانع  ترفغم و  هب  هتشگ و  زاب  یهانگ  ره  زا  هک  مریگ  یم  هاوگ  ار  امش  سپس 

ار اهقف  ياضما  هک  نآ  زا  دـعب  تسج و  فاکتعا  نآ  رد  هتفه  کی  داهن و  هبوت  هناخ  ار  نآ  مان  باختنا و  يا  هناخ  دوخ  يارب  هاگنآ 
کی هک  اجنآ  ات  دـمآ  درگ  وا  رـضحم  رد  يریثک  عمج  تسـشن و  ءـالما  دنـسم  رب  دومن ، يروآ  عمج  دوخ  هبوت  یتسرد  یتسار و  هب 

یـضاق دننام  یناگرزب  یتح  دندناسر و  یم  سلجم  فارطا  هب  ار  وا  نخـس  ادص  هب  ادـص  رگید  رفن  شـش  هکلب  .دوبن  یفاک  وگدـنلب 
.دنا هدرک  تشاددای  ار  وا  ثیدح  رابجلادبع ،

*****

ص 85. ج 7 ، ریدغلا ،

ماما هدنیامن  اب  رادید 

: دیوگ یم  ینادمه  ءالع  نب  دمحم 

مق مزاع  مالـسلا  هیلع  يرگـسع  نسح  ماما  هدنیامن  یمق ، قاحـسا  نب  دمحا  اب  تاقالم  رادید و  دصق  هب  يدادغب  حیرج  هارمه  هب  نم 
.میدش

.میدیبوک ار  هناخ  برد  هدرک و  ادیپ  ار  وا  لزنم  مق ، هب  ندیسر  زا  سپ 

: تفگ یقارع  كرتخد  .میدومن  لاؤس  وا  تاقالم  دصق  قاحسا و  نب  دمحا  هرابرد  وا  زا  .دوشگ  ار  رد  یقارع  یکرتخد 

هعیش ياهدیع  هللا و  ناحبس  میتفگ  دوخ  اب  نایرج  نیا  زا  سپ  ام  .تسا  دیع  زور  زورما  اریز  .تسا  لوغشم  دیع  مسارم  هب  بانج  نآ 
: تسا ات  راهچ 

هعمج ریدغ -  رطف -  یحضا - 

*****

ص 203. ج 2 ، ریدغلا ،

سمشلادر

يارب ار  مالــسلا  هـیلع  یلع  ترــضح  سمــشلادر  ثیدـح  ناتــساد و  دادـغب ، رد  يا  هسردـم  رد  ظـعاو ، يداـبع  روصنماـبا  يزور 
.داد یم  حیضوت  شنادرگاش 

هک یئاج  ات  .تفر  ورف  نآ  باقن  رد  دیشروخ  هرهچ  دمآ و  دیدپ  يربا  ماگنه  نیا  رد  درک ، تیب  لها  لیاضف  نتفگ  هب  عورـش  سپس 
.تسا هدرک  بورغ  دیشروخ  هک  دندرک  نامگ  مدرم 
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: دورس درک و  دیشروخ  هب  ور  داتسیا و  ربنم  رب  روصنموبا 

شومارف رگم  .نکم  بورغ  مناسرن ، رخآ  هب  شدنزرف  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  لآ  هطبار  رد  ار  محدم  ات  دیشروخ  يا 
؟ يدرک فقوت  روظنم  نیا  هب  يزور  هک  يدرک 

رانک اهربا  ماگنه ، نیا  رد  دنیوگ  .یتسیاب  وا  ناتـسود  نامرف  هب  مه  زورما  دیاب  تسا ، هدوب  مالـسلا  هیلع  یلوم  رما  هب  تنداتـسیا  رگا 
.دش رهاظ  دیشروخ  دنتفر و 

*****

ص 226. ج 5 ، ریدغلا ،

هداز يدوهی  کی  ياوتف 

: تفگ وا  دوب  رضاح  نامثع  سلجم  رد  رذوبا  يزور 

؟ تسه وا  لام  رد  نارگید  يارب  یقح  مه  زاب  داد  ار  شا  ییاراد  تاکز  سک  ره  هک  دیتسه  نآ  رب  امش  ایآ 

: تفگ بعک 

! نانمؤم ریما  يا  هن 

: تفگ وا  هب  دیبوک و  بعک  هنیس  هب  رذوبا 

! هداز يدوهی  يا 

: دناوخ ار  هیآ  نیا  سپس  یتفگ و  غورد 

زور هب  دـیورگب و  ادـخ  هب  هک  تسا  یـسک  نآ  کین  هکلب  دـینادرگب  رتخاـب  رواـخ و  يوس  هب  ار  شیوخ  يور  هک  تسین  نآ  یکین  »
دیراد و اپ  رب  ار  زامن  دیـشخبب …  وا  لام  وا  یتسود  هار  رد  دیدروآ و  نامیا  ناربمایپ  هب  ادخ و  باتک  ادـخ و  ناگتـشرف  هب  تمایق و 

« دیهدب تاکز 

: تفگ ماگنه  نیا  رد  نامثع 

؟ میشخبب امش  هب  میناسرب و  ناماهراک  هنیزه  هب  ار  نآ  میناتسب و  ناناملسم  ییاراد  زا  يزیچ  هک  دراد  یلاکشا  ایآ 

: تفگ بعک 

اصع رذوبا  .درادن  یبیع 
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.دیبوک بعک  هنیس  هب  درک و  دنلب  ار 

! هداز يدوهی  يا  تفگ  و 

؟ یهد یم  يوتف  ام  نید  هرابرد  هک  هدرک  خاتسگ  ردق  نیا  ار  وت  يزیچ  هچ 

: تفگ رذوبا  هب  دوب  هدش  ینابصع  تدش  هب  هک  نامثع 

.يدرزآ ارم  هک  راد  ناهنپ  نم  زا  ار  شیوخ  يور  .يرازآ  یم  ارم  رایسب  هچ  وت 

.دش نوریب  ماش  يوس  هب  رذوبا  سپ 

*****

ص 179. ج 16 ، ریدغلا ،

مالسا هب  فرشت 

.دوب هدومرف  ررقم  دوخ  نادرگاش  يارب  ییایازم  قوقح و  شناوارف ، كالما  يدئاع  زا  یضترم  دیس 

ره یـسوط  رفعجوبا  هفیاطلا  خیـش  هلمج  زا  .دنـشاب  هعلاطم  ثحب و  سرد و  لوغـشم  لابلا  غراف  هتـشادن و  راک  بسک و  هب  يزاین  اـت 
.درک یم  تفایرد  الط  رانید  ههام 12 

.دسرب نادنمشناد  ذغاک  فرصم  هب  نآ  يدیاع  ات  دوب  هدرک  فقو  ار  دوخ  تاهد  زا  یکی  انمض 

هب دیـشیدنا و  يرکف  عوج  رـس  زا  توق و  لیـصحت  روظنم  هب  يدوهی  رفن  کی  .داد  خر  يدـیدش  یطحق  اـهلاس ، زا  یکی  رد  دـنیوگ 
.دنک هدافتسا  وا  رضحم  زا  ار  موجن  ملع  زا  یتمسق  هک  تفرگ  هزاجا  هدمآ و  یضترم  فیرش  سلجم 

.دندرک ررقم  یهجو  هنازور  وا  شاعم  رارما  يارب  داد ، روتسد  درک و  تباجا  ار  وا  تساوخرد  یضترم  فیرش 

.تشگ فرشم  مالسا  نید  هب  یضترم  فیرش  تسد  هب  هام  دنچ  زا  سپ  درک و  هدافتسا  یضترم  فیرش  سرد  زا  یتدم  يدوهی  درم 

*****

ص 81. ج 8 ، ریدغلا ،

تمکح رون و 

: تفگ دمآ و  سابع  نبا  غارس  هب  ماش  یلاها  زا  يدرم  يزور 
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دنا هداد  تیرومأم  هدرک و  باختنا  نیما  ناونع  هب  ارم  اهنآ  .میاهنآ  هداتـسرف  نم  دندروآ و  درگ  نم  يارب  رفـس  جرخ  نم  هلیبق  انامه 
ضرعم رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تبحم  اـب  هطبار  رد  نم  هلیبق  دارفا  .ییاـمن  لـح  ار  اـم  لکـشم  هک  مهاوخب  وت  زا  میاـیب و  وت  دزن  هب  هک 

.دناهرب تالکشم  زا  ار  وت  دنوادخ  ات  .ناهرب  لکشم  یگنت و  نیا  زا  ار  اهنآ  وت  .دنتسه  تکاله 

: تفگ وا  هب  سابع  نبا 

اب مالسلا  هیلع  یسوم  هک  تسا  حلاصلا  دبع  نآ  دننامه  ملع  تلیضف و  ثیح  زا  تما  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  انامه  یماش  ردارب  يا 
هملس ما  ثیدح  سپس  .دومن  تاقالم  وا 
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: تفگ سابع  نبا  هب  یماش  درم  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  تسا  يرایسب  لیاضف  نمضتم  هک  هدومن  رکذ  ار 

.دناهرب تالکشم  یگنشت و  زا  ار  وت  يادخ  يدناهر ، تقشم  یگنشت و  زا  ارم  يدومن و  رپ  تمکح  رون و  زا  ارم  هنیس 

.تسا ینموم  نز  درم و  ره  يالوم  نم و  يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  مهد  یم  یهاوگ 

*****

ص 371. ج 2 ، ریدغلا ،

هنسحلا ضرق 

یم ضرق  سک  ره  هک  دـندروآرب ، دایرف  هنیدـم  رهـش  رد  وا  نایدانم  هاـگنآ  تخورف و  هیواـعم  هب  رازه  دون  غلبم  هب  ار  یـسنج  سیق ،
.تفرگ دنس  ناگدنریگ  ماو  زا  دیشخب و  هزیاج  هلص و  ناونع  هب  ار  هیقب  داد و  ماو  ار  رازه  هاجنپ  ای  لهچ  .دیایب  دعس  هناخ  هب  دهاوخ 

.داتفا يرامیب  رتسب  رد  يدنچ  زا  دعب 

: تفگ هدومنن و  دوخ  رسمه  هب  يور  .دنتفر  وا  تدایع  هب  یمک  دارفا  یلو 

.تسیچ دندمآ  نم  تدایع  هب  رتمک  مدرم  هک  نیا  تلع  وت  رظن  هب 

: داد خساپ  شرسمه 

.یتسه راکبلط  وت  دنراد و  ضرق  وت  زا  یگمه  هک  نیا  رطاخب 

.درک لالح  ار  یگمه  دیشخب و  ار  یگمه  ضرق  درک و  در  شنابحاص  هب  ار  دانسا  مامت  سیق ، تبحص ، نآ  زا  سپ 

*****

ج 3 و 150. ریدغلا ،

سیق تواخس 

: دیوگ رباج 

.میدش مازعا  یتیرومأم  هب  سیق  یهدنامرف  تحت  یهورگ  اب 

.درک شدوخ  نامهم  ار  ام  همه  تشک و  ام  يارب  رتش  هن  دوخ  لام  زا  سیق 

: دومرف ادخ  لوسر  دنتفگ ، ترضح  نآ  هب  ار  نایرج  ام  ناتسود  میدش ، فرشم  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  هک  یماگنه 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1346 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا نادناخ  نیا  تشرس  قالخا و  مرک ، تواخس و 

یم اذغ  ار  یگمه  تشک و  یم  دوخ  نایهارمه  ياذغ  يارب  رتش  کی  يارب  زور  ره  دمآ  یم  هنیدم  هب  قارع  زا  هک  يرگید  رفـس  رد 
.دش هنیدم  دراو  هک  یتقو  ات  داد 

*****

ص 150. ج 3 ، ریدغلا ،

قح تیانع 

دجسم رد  هک  دید  باوخ  رد  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  همطاف  ترضح  دیفم ، خیـش  یبش 
.دندوب وا  هارمه  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  شکدوک  ود  دش و  دراو  وا  رب  دادغب  خرک 

: دومرف درپس و  وا  هب  ار  كدوک  ود  ره  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  ترضح 

.دوب هدرک  تریح  تدش  هب  بیجع  باوخ  نیا  زا  دش و  رادیب  باوخ  زا  دیفم  خیش  .زومایب  هقف  اهنآ  هب  خیش  يا 

وا شیناشیپ  یـضر  دمحم  یـضترم و  یلع  شکدوک  ود  دندوب و  هتفرگ  ار  وا  رود  نازینک  هک  یلاح  رد  رـصانلا »  » رتخد همطاف  ادرف ،
.دش دجسم  دراو  دندوب ،

: دندومرف وا  تفگ و  مالس  نوتاخ  نآ  رب  تساخرب و  دیفم  خیش 

! خیش يا 

.دنتسه نم  دنزرف  ود  نیا 

فیرعت نوتاخ  نآ  يارب  ار  دوخ  باوخ  ناتـساد  داتفا و  هیرگ  هب  دـیفم  خیـش  .يزومایب  هقف  نانآ  هب  هک  ما  هدروآ  وت  تمدـخ  ار  اهنآ 
اجنآ ات  تسا ، هداشگ  ود  نآ  رب  ار  شناد  ملع و  باوبا  تیانع ، فطل و  اب  دنوادخ  هتخادرپ و  ود  نآ  تیبرت  میلعت و  هب  سپس  درک و 

هک
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.تسا رارقرب  تسا  رادیاپ  ناهج  ات  هک  یترهش  دیچیپ و  یتیگ  قافآ  رد  نانآ  هزاوآ  ترهش و 

*****

ص 294. ج 7 ، ریدغلا ،

یضر فیرش  یگدنشخب 

کی اه  هخـسن  نایم  رد  هک  دش  هجوتم  دـیرخ  زا  دـعب  .دـیرخ  مهرد  هب 5  ار  تشادداـی  هعومجم  دـنچ  ینز  زا  يزور  یـضر  فیرش 
.دوب يرادروخرب  يدایز  شزرا  زا  هک  دراد  دوجو  هلقم  نبا  طخ  هب  هوزج 

: تفگ نز  هب  تشگرب و  هرابود  وا 

ریگب و ار  هوزج  کنیا  یلیام  رگا  .متفای  ار  هلقم  نبا  طخ  اب  يا  هوزج  مدـیرخ ، وت  زا  هک  اه  تشاددای  هعومجم  نیا  ناـیم  رد  نز  يا 
.تفر درک و  اعد  ار  یضر  فیرش  تفرگ و  ار  مهرد  جنپ  نز  نآ  .تسا  وت  نآ  زا  رگید  مهرد  کنیا 5  یبلاط ، ار  نآ  ياهب  رگا 

*****

ص 319. ج 7 ، ریدغلا ،

هدننک نعل  تازاجم 

: دیوگ نمحرلادبع  نب  دینج 

مدید ار  يدرمریپ  هک  مدـش  یم  نوریب  جردـلا  باب  زا  هدـناوخ  ار  هعمج  زامن  مدوب ، هدـمآ  میاطع  تفایرد  يارب  قشمد  هب  ناروح  زا 
: تفگ دیسر ، نایاپ  هب  شنانخس  یتقو  دنتسیرگ ، یم  شنانخس  ریثأت  تحت  ناگمه  درک ، یم  تبحص  مدرم  يارب  هک 

.دنتخادرپ بارتوبا  نعل  هب  همه  هاگنآ  میهد ، نایاپ  بارتوبا  نعل  هب  ار  سلجم  دییایب 

؟ تسیک بارتوبا  هک  مدیسرپ  ما  یتسد  لغب  زا  نم 

: تفگ وا 

مالسا هب  هک  تسا  يدرم  نیلوا  وا  .دشاب  یم  شرتخد  رهوش  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مع  نبا  بلاط  یبا  نب  یلع  وا 
.دشاب یم  مالسلاامهیلع )  ) نیسح نسح و  ردپ  وا  دروآ و  نامیا 

دنلب شدایرف  متفوک ، راوید  هب  ار  شرـس  هدز و  وا  هب  یمکحم  یلیـس  متفر ، درمریپ  يوس  هب  مدش و  دنلب  نانخـس  نیا  ندینـش  زا  سپ 
یم دایرف  درمریپ  .دندرب  کلملادبع  نب  ماشه  دزن  هب  ناشک  ناشک  ارم  هدنکفا و  مندرگ  هب  ار  میابع  دندش و  عمج  دجسم  مادخ  .دش 
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: دز

! نینمؤملاریما ای 

هک نیبب  ار  تدادجا  ناردپ و  زادرپ  هصق  وت و  يوگ  ناتساد 
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؟ دنا هدروآ  شزور  رب  هچ 

: متفگ مداد و  حرش  وم  هب  وم  ار  نایرج  نم  دیسرپ و  نم  زا  ار  نایرج  ماشه 

! دنگوس ادخ  هب 

زا ریغ  نم  هدـش ، بکترم  ار  ینعل  نینچ  امـش  ءاـکتا  هب  تسامـش و  اـب  تبارق  هب  شا  یمرگ  تشپ  متـسناد  یم  متفگ ، هـچنآ  رد  رگا 
.مداد یمن  ماجنا  يرگید  راک  مدرک  وا  اب  هک  یلمع 

؟ مریگن مشخ  شرتخد  رسمه  ادخ و  ربمغیپ  داماد  يارب  مناوت  یم  هنوگچ  نم  ایآ 

: تفگ ماشه 

.تسا هدوب  تازاجم  نیا  قحتسم  تسا و  هدرک  یگرزب  هابتشا  درمریپ  نآ 

*****

ص 48. ج 6 ، ریدغلا ،

ناملسم يوناب 

.دنهد یم  مانشد  مشاه  ینب  هب  صاع  نب  ورمع  هیواعم و  هک  دینش  وا  .درک  یم  یگدنز  هکم  رد  همناغ  مان  هب  یناملسم  يوناب 

: تفگ

! شیرق هورگ  يا 

.تسا شلوسر  ادخ و  نمشد  وا  .تسین  نینمؤملاریما  هیواعم  ادخ  هب 

علطم هیواعم  هک  نیمه  .تشون  هیواعم  هب  ار  نایرج  نیا  هیواعم  هدنیامن  .تخاس  مهاوخ  راوخ  هدنمرـش و  ار  وا  تفر و  مهاوخ  وا  دزن 
هب یعمج  هارمه  هب  دـیزی  دـندومن ، شورفم  هزیکاـپ و  هناـخنامهم  ناوـنع  هب  ار  یلحم  درک  رما  هدـش ، کـیدزن  وا  هب  همناـغ  هـک  دـش 

.دنک ظفح  ار  وت  دنوادخ  یتسیک ؟ وت  درک  لاؤس  اذل  .تخانش  یمن  ار  دیزی  همناغ  .دنتفر  وا  لابقتسا 

: تفگ

تناها نیا  زا  دیزی  گنر  .یتسین  نامهم  زا  ییاریذـپ  روخ  رد  وت  صقان ! يا  دراذـگن  یقاب  ار  وت  ادـخ  .متـسه  هیواعم  رـسپ  دـیزی  نم 
.دش نوگرگد 

.درک مالس  وا  هب  تفر و  همناغ  دزن  هب  هیواعم  دعب  زور 
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: تفگ همناغ 

: تفگ سپس  .ناساپسان  هب  تکاله  يراوخ و  نامیا و  لها  رب  مالس 

؟ تسا صاع  نب  ورمع  امش  زا  کیمادک 

: تفگ ورمع 

.متسه نم 

: تفگ همناغ 

؟ یتسه مانشد  قیال  تدوخ  هکنآ  لاح  یهد و  یم  مانشد  ار  مشاه  ینب  شیرق و  هک  ییوت  نیا 

! هیواعم يا  وت  اما 

هاگچیه
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؟ مشاه ینب  اب  راکچ  ار  وت  .يا  هدشن  تیبرت  یکین  ریخ و  ساسا  رب  يرادن و  يراک  رس و  حالص  یکین و  اب 

… ؟ دنا مشاه  ینب  نانز  نوچمه  هیما  ینب  نانز  ایآ 

.دناشن صاع  نب  ورمع  هیواعم و  یناشیپ  رب  ار  مرش  قرع  هک  دوب  مکحم  تبالص و  اب  نانچ  همناغ  ياه  تبحص 

*****

ص 277. ج 3 ، ریدغلا ،

ییامزآروز

دیوگب .دهد  ناشن  مور  مدرم  دق  يدـنلب  يدـنمورین و  هنومن  ار  اهنآ  هک  داتـسرف  هیواعم  دزن  ار  دوخ  نایهاپـس  زا  درم  ود  مور  هاشداپ 
شزاس نم  اب  لاس  هس  يارب  دیاب  هنرگ  متـسرف و  یم  تیارب  هیده  يرادقم  ناریـسا و  زا  یعمج  نم  يراد  اهنآ  دـننام  یـسک  رگا  هک 

.ینک

: دندمآ هیواعم  دزن  رفن  ود  هک  نآ  زا  سپ 

: تفگ هیواعم 

؟ دنک مایق  یمور  دنمورین  درم  نیا  لباقم  رد  هک  تسیک 

: دنتفگ

.دندروآ ار  وا  .مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دنزرف  هیفنح  نب  دمحم 

: تفگ یمور  درم  درم  هیفنح  نب  دمحم 

هتـسشن هکنآ  تسناوت  ام  زا  کی  ره  مهد و  یم  وت  هب  ار  دوخ  تسد  منیـشن و  یم  نم  ای  هدـب و  نم  هب  ار  دوخ  تسد  نیـشنب و  وت  اـی 
.تسا زوریپ  وا  دزاس ، شدنلب  دنکرب و  ياج  زا  ار  تسا 

: تفگ یمور  دنمورین  درم 

.دزاس دنلب  ياج  زا  ار  دمحم  تسناوتن  درک  هچ  ره  وا  .داهن  یمور  درم  تسد  رد  ار  دوخ  تسد  تسشن و  دمحم  .نیشنب  وت 

ناـگمه دز و  نیمز  هب  درک و  دـنلب  اوه  هب  ار  یمور  درم  گـنردالب  دـمحم  راـب  نیا  .تسـشن  یمور  درم  تساـخرب و  دـمحم  سپس 
راولـش تفر و  يرانک  هب  مدرم  عمج  زا  تساخ و  اپ  هب  دعـس  نب  سیق  سپـس  .تسا  یمور  درم  زا  رتدنمورین  وا  هک  دـندرک  قیدـصت 

درم نآ  هب  ار  دوخ 
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یم یمور  درم  هنیس  يالاب  هب  نآ  دنبرمک  دیشک و  یم  نیمز  هب  راولش  هبل  .درک  اپ  هب  ار  سیق  راولش  وا  هک  یتقو  .دشوپب  ات  داد  یمور 
.درک لمع  دوب  هدش  مزلم  هک  هچ  نآ  هب  مور  هاشداپ  اذل  .دندرک  فارتعا  دوخ  تیبولغم  هب  یمور  نادرم  .دیسر 

*****

ص 194. ج 3 ، ریدغلا ،

رصم يرادناتسا 

.دش رومأم  رصم  يرادناتسا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  فرط  زا  يراصنا  سیق  يرجه ، رفص 36  هام  رد 

: دومرف وا  هب  ترضح 

رب نک و  ییوکین  ناراکوکین  يدش و  دراو  رصم  هب  هللاءاشنا  هاگ  ره  .مرامگ  یم  رـصم  يرادناتـسا  هب  ار  وت  نم  مکح  نیا  بجوم  هب 
.شاب نابرهم  میالم و  ماع  صاخ و  دارفا  مامت  اب  ریگب و  تخس  كوکشم  صاخشا 

عیبر هام  لوا  رد  درک و  تکرح  رصم  يوس  هب  شا  هداوناخ  دارفا  زا  رفن  تفه  هارمه  سیق  .تسا  تکرب  نمی و  اب  یمرن  ارادم و  اریز 
.دروآ ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  .دناوخ  يا  هبطخ  تسشن و  هتفر و  ربنم  يالاب  .دش  رصم  دراو  لوالا 

: تفگ و 

ادخ و باتک  ساسا  رب  دینک  تعیب  دیزیخ و  اپ  هب  میا ، هدرک  تعیب  میتخانـش ، یم  ادـخ  لوسر  زا  دـعب  هک  يدرف  نیرتهب  اب  مدرم ، يا 
تعیب وا  اـب  ناـیاورنامرف  مدرم و  .تشاد  میهاوخن  امـش  ندرگ  رب  یتـعیب  میـشابن ، شور  نیا  رب  دوخ  اـم  رگا  وا و  لوسر  شور  تنس 

.دنتشگزاب دوخ  رهش  هب  مادک  ره  دندرک و 

.دنتسناد یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دییأت  اب  ار  نامثع  لتق  نانآ  اریز  دندرکن  تعیب  اتبرخ  مان  هب  يا  هدکهد  مدرم  اهنت 

.میئآ یمن  وت  دزن  ام  هک  داد  ماغیپ  داتسرف و  سیق  دزن  هب  ار  یصخش  درک ، یم  یگدنز  هدکهد  نآ  رد  هک  ثراح  نب  دیزی 

، تسرفب ار  دوخ  ياه  هدنیامن  وت 
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.درک توعد  وا  یهاوخنوخ  هب  ار  مدرم  مالعا و  ار  نامثع  گرم  ربخ  درک و  مایق  هیرق  هب  ار  ام  یلو  تسا  وت  نیمز  نیمز ،

: هک داتسرف  وا  دزن  یمایپ  سیق 

.دشاب ارم  رصم  ماش و  تموکح  ربارب  رد  مشکب و  ار  وت  متسین  لیام  نم  مسق  ادخ  هب  يا ؟ هدرک  مایق  نم  هیلع  وت  رب  ياو 

.هدم نتشک  هب  ار  دوخ  هدوهیب  نک و  ظفح  ار  تنوخ  وت 

.تشاد مهاوخن  وت  هت  يراک  یشاب  رصم  یلاو  وت  یتقو  ات  نم  تشون ، وا  باوج  رد  هملسم  نب  دمحم 

.دیشک لوط  زور  جنپ  هام و  راهچ  رصم  رب  سیق  تموکح 

.دش هدرامگ  ناجیابرذآ  يرادناتسا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  يوس  زا  تشگزاب و  هفوک  هب  ترضح  نامرف  هب  نآ  زا  سپ 

*****

ص 118. ج 3 ، ریدغلا ،

ربمایپ يومع  سابع  نکش  نادند  باوج 

: تفگ وا  هب  تفر و  رکبوبا  شیپ  هبعش  نب  هریغم 

وا اب  رگا  دنامب ؟ یقاب  شنادنزرف  وا و  يارب  هک  دیهد  رارق  یبیـصن  تفالخ ، راک  رد  وا  يارب  دینک و  تاقالم  سابع  اب  دیراد  لیم  ایآ 
.دوب دهاوخ  مشاه  ینب  مالسلا و  هیلع  یلع  هیلع  یتجح  دوخ  نیا  دشاب ، امش 

.دنتفر سابع  هناخ  هب  دنداتفا و  هار  حارج  هدیبعوبا  رمع و  رکبوبا و 

: تفگ رکبوبا 

تموـکح هب  ارم  زین  مدرم  .تـفرگ  اـم  زا  ار  وا  یناـمز  زا  سپ  داد و  رارق  ناـنموم  تسرپرـس  ار  وا  تـخیگنارب و  ار  ربماـیپ  دـنوادخ ،
يدنمقالع رپس  ریز  هاوخدب  يا  هدع  هک  دـسر  یم  ربخ  نم  هب  هراومه  .مراد  لکوت  دـنوادخ  هب  هار  نیا  رد  زین  نم  دـندرک و  باختنا 

.دننک یم  یشاپمس  نیملسم ، يومع  حلاصم  فالخ  رب  وت ، هب 

اریز .دیـشاب  مارآ  بلطملادبع  نادـنزرف  امـش  هک  تسا  مزال  دـینک ، رود  دوخ  زا  ار  اهنآ  هکنیا  ای  دیـشاب و  ادـصمه  ناهاوخدـب  اب  ای 
لوسر

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1354 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ رمع  هاگنآ  .تسا  امش  زا  مه  ام و  زا  مه  ادخ 

هاگآ عاضوا  زا  ار  امـش  هک  میا  هدمآ  امـش  شیپ  تلع  نیا  هب  هکلب  ریخ ، .میراد  جایتحا  امـش  هب  هک  میدماین  ناتـشیپ  تهج  نیا  هب  ام 
: تفگ درک و  تبحص  هب  عورش  ربمایپ  يومع  سپس  مینک ،

هاگنآ .دمآ  رـس  هب  شتلاسر  هکنآ  ات  داهن  تنم  ام  رب  ام  نایم  رد  شنداد  اج  اب  داد و  رارق  تسرپرـس  نانموم ، يارب  ار  ربمایپ  دنوادخ 
! رکبوبا يا  .سوه  يوه و  يور  زا  هن  قح ، ساسا  رب  اما  دنریگب ، میمصت  ناشتشونرس  هرابرد  ات  درپس  اهنآ  تسد  هب  ار  مدرم  راک 

، تسا هدـش  مهارف  امـش  يارب  ناـنموم  هلیـسو  هب  راـک  نیا  رگا  يا و  هتفرگ  ار  اـم  قـح  عـقاو  رد  يا  هتفرگ  تسد  هب  ار  تفـالخ  رگا 
.میتسین یضار  نآ  زا  میتسه ، نانمؤم  زا  ام  هک  تسا  نکمم  هنوگچ 

يرادـن و یقح  نآ  هرابرد  وت  تسا ، نینموم  قح  رگا  تسین و  يزاین  نآ  هب  ار  ام  هدوب  وت  قح  رگا  يدرک ، لذـب  اـم  هب  هک  هچنآ  اـما 
.دوب میهاوخن  یضار  وت  زا  تسام  قح  رگا  یهدب و  ام  هب  ار  نآ  یناوت  یمن 

: یتفگ هک  نیا  اما  یهدن و  ار  یضعب  یهدب و  ام  هب  ار  نآ  زا  یضعب  هک 

.دیتسه نآ  ياه  هیاسمه  امش  میتسه و  توبن  تخرد  ياه  هخاش  زا  ام  یلو  .تسا  تسرد  تسامش ، زا  ام و  زا  ادخ  لوسر 

مرش اب  نانآ  دز و  لطاب  رهم  رمع  رکبوبا و  هنادرخبان  ياه  تبحـص  رب  دوخ ، نکـش  نادند  باوج  نیا  اب  ربمایپ  یمارگ  يومع  سابع 
.دندش جراخ  وا  هناخ  زا  مشخ  و 

*****

.270 ج 10 ص ، ریدغلا ،

دیزی رب  تنعل 

هک تسا  هدش  لقن  نینچ  نیا  نابزرملا  رصن  وبا  زا  رهدلا  همیتی  رد 
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: تفگ یم  نآ  ندیشون  زا  دعب  دندروآ ، یم  کنخ  بآ  دابع  نب  بحاص  يارب  ناتسبات  رد  هاگ  ره 

بذع ءامب  جلثلا  هعقعق 

بلقلا یصقا  نم  دمحلا  جرختست 

« .دشک یم  نوریب  بلق  هت  زا  ار  یهلا  ساپس  دمح و  خی ، بآ  تروق  تروق  »

: تفگ یم  بآ  ندیشون  زا  دعب 

! اراگدرورپ راب 

.امرف دیدجت  هیواعم  نب  دیزی  رب  ار  دوخ  تنعل 

.دوب رادافو  نآ  هب  هشیمه  وا  هک  دوب  یتنس  نیا  و 

*****

ص 129. ج 7 ، ریدغلا ،

دابع نب  بحاص  تافو 

: دورس نینچ  بحاص  دنداد ، ربخ  وا  گرم  زا  هیانک  هراشا و  اب  ناسانش  هراتس  هک  یماگنه 

.دنا تمالع  عقاو  رد  ناگراتس  هک  ارچ  .مکانمیب  خیرم  زا  هن  مراد و  يرتشم  هب  دیما  مشچ  هن  یهایس  ینشور و  هدنروآ  دیدپ  يا  »

شخبب ارم  ناهانگ  شنادناخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  شنیـشناج  ربمایپ و  یتسود  قح  هب  ایادخ  راب  .تساناد  يادخ  تسد  رد  تشونرس 
« .زرمایب ارم  و 

ملاع نآ  گوس  رد  دندش و  شوپ  هایس  همه  ير  مدرم  .تفگ  عادو  ار  یناف  راد  ير  رد  لاس 835  زا  رفص  هام  هعمج 24  بش  رد  وا 
.دنتسیرگ تیافک  اب  ریزو  هتسجرب و 

.دندرک نفد  اجنآ  رد  هدرب و  ناهفصا  هب  عییشت  زا  سپ  ار  وا  هزانج 

ص 133. ، 7 ریدغلا ،

سیفن باتک  شورف 

دیـس دـشورفب ، ار  نآ  هک  تشاد  نآ  رب  شزاین  تشاد ، دـیرد  نبا  هرهمج  باتک  زا  ییاـبیز  تیاـهن  رد  يا  هخـسن  یلاـف ، کـلم  نبا 
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: حرش نیا  هب  تفای  هدنشورف  طخ  هب  رعش  تیب  دنچ  درک ، یـسراو  ار  نآ  قاروا  نوچ  درک و  يرادیرخ  شرانید  تصـش  هب  یـضترم 
يزور هک  یتشادنپن  زادگناج  ما  هلان  تسا و  رایـسب  مهودنا  سپ  نیا  زا  .متخورف  کنیا  .مدوب  سونأم  باتک  نیا  اب  مامت  لاس  تسیب 

.موش راتفرگ  دبا  نادنز  هب  نید  رطاخ  هب  هچ  رگ  .مهدب  تسد  زا  ار  نآ 

مریگ و زاب  ار  هدـید  بالیـس  مناوتن  .مرابکـشا  ناـشراز  لاـح  رب  هک  یکچوک  نارتخد  رقف و  یناوتاـن ، رطاـخ  هب  متخورف ، رمـالارخآ 
 … دنمهودنا هدیدغاد  نخس  میوگ 

.دیشخب وا  هب  مه  ار  رانید  دینادرگرب و 60  وا  هب  ار  هخسن  راعشا ، نیا  تئارق  اب  یضترم  فیرش 

*****

ص 71. ج 8 ، ریدغلا ،

یضترم دیس  رب  تاولص 

: تفگ هک  هدش  تیاکح  لبقم  نب  دمحا  نیدلازع  خیش  زا 

.تسا تسرد  اج و  هب  شدنگوس  تسا ، رتدنمشناد  برع  مامت  زا  تیبرع  ملع  رد  یضترم  دیس  هک  دنک  دای  دنگوس  یسک  رگا 

: تفگ یم  رصم  بدا  دیتاسا  زا  یکی  هک  دندرک  لقن 

.تسا هدشن  تفای  نایوحن  ریاس  هیوبیس  باتک  رد  هک  ما  هدرک  هدافتسا  یبلاطم  ررد » ررغ و   » باتک زا  نم 

: تفگ یم  داتسرف و  یم  تاولص  وا  رب  درب ، یم  ار  یضترم  فیرش  مان  ثحب ، نمض  رد  هک  یسوط  نیدلاریصن 

: تفگ یم  درک و  یم  سلجم  ناداتسا  نادنمشناد و  هب  ور  دعب  هیلع » هللا  تاولص  »

؟ داتسرفن تاولص  یضترم  دیس  رب  ناوت  یم  هنوگچ 

.درک هرظانم  ثحب و  يارب  هدامآ  داد و  رارق  شناد  ملع و  هناخ  ار  شا  هناخ  هک  تسا  يدنمشناد  نیلوا  وا 

ص 72. ، 8 ریدغلا ،

کین لاصخ 

.درک یندیشون  تساوخرد  دوخ  نامالغ  زا  دابع  نب  بحاص  يزور 

: دنتفگ کیدزن  ناتسود  زا  یضعب  دماشایب ، تساوخ  نوچ  .دندروآ  رپ  یحدق 
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: تفگ شتسود  هب  بحاص  .تسا  مومسم  هک  روخن  ار  یندیشون  نیا 

؟ تسیچ نخس  نیا  رب  وت  هاوگ 

: تفگ

.ناشونب هدروآ  هک  یمالغ  نیمه  هب  ار  بآ  نیا  .شیامزآ 

: تفگ بحاص 

.مناد یم  لالح  هن  منک و  یم  زیوجت  نارگید  يارب  هن  ار  راک  نیا 

: تفگ شتسود 

.ناشونب یغرم  هب  ار  نآ 

: دومرف

.منک یمن  زیوجت  زین  ار  ناویح  كاله 

: دومرف مالغ  هب  دیزیرب و  بآ  داد  روتسد 

! مالغ يا 

دنراـمگ قوقح  تمدـخ و  هب  مـالغ  نآ  ياـج  هب  يزینک  هک  داد  ناـمرف  .وشم  دراو  نم  هناـخ  هب  رگید  ورب و  تدوخ  راـک  لاـبند  هب 
.دنیامن تخادرپ  بترم  مه  ار  مالغ  نآ  قوقح 

*****

ج 7 و 125. ریدغلا ،

همان باوج 

يدزرف وا  هب  دـنوادخ  هک  لاح  هک  درک  شهاوخ  وا  زا  نآ  رد  تشون و  دابع  نب  بحاص  بناج  هب  يا  هماـن  يولع ، تاداـس  زا  یکی 
.دنک باختنا  شدنزرف  يارب  یمان  تسا ، هدرک  اطع 

: تشون نینچ  وا  همان  هیشاح  رد  بحاص 

.دنادرگ تداعس  نیرق  تا  هدیسر  ون  اب  ار  وت  دنوادخ 
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.دنادرگ هزاوآدنلب  شیادخ  ات  دشاب  یلع  شمان  .مرخ  اهلد  تشگ و  نشور  اهمشچ  هک  مسق  ادخ  هب 

.دیآ نسح  کین و  شراک  نسحلاوبا ، شا  هینک  و 

.ددرگ دنمتداعس  شدج  تکرب  هب  دنمجرا و  یلضاف  دوخ  ششوک  اب  مدنموزرآ 

ددرگ و شبیـصن  تداعـس  اب  یگدنز  لاس  دص  کین  لاف  هب  ات  مدرک  رذن  رز  لاقثم  دص  شیارب  وا  زا  دب  مشچ  ندرک  رود  روظنم  هب 
.دنام ناما  رد  راگزور  فرصت  زا  بان  يالط  نوچ 

.مالسلاو

*****

ص 125. ج 7 ، ریدغلا ،

رسای رامع  اب  نامثع  راتفر 

.دوب تالآ  تنیز  تارهاوج و  زا  رپ  يا  هسیک  یمومع  هنازخ  رد 

هب مدرم  تاداقتنا  ربخ  نوچ  .دنداد  رارق  داقتنا  دروم  ار  وا  ماگنه  نیا  رد  .درک  هتسارآ  ار  شا  هداوناخ  دارفا  زا  یـضعب  اهنآ  اب  نامثع 
: تفگ ینارنخس  کی  رد  دیسر ، نامثع  شوگ 

یمن هک  سک  ره  مشچ  دوش  روک  ات  مهد ، یمن  دهاوخب  ملد  هک  ره  هب  مهد و  یم  دـهاوخب  ملد  هک  ره  هب  ار  نآ  .تسادـخ  لام  نیا 
.دنیبب دناوت 

: تفگ رامع 

.دنیبب دناوت  یمن  ار  یشور  نینچ  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  ادخ  هب 

: تفگ نامثع  سپ 

! هیمس رسپ  يا 

: تفگ رامع  دعب  .تشگ  شوهیب  ات  دز  ار  وا  و  !؟ ینک یم  یخاتسگ  نم  ربارب  رد 

یلـص ربمایپ  ياهوم  زا  يرادقم  هشیاع  .مریگ  یم  رارق  هجنکـش  رازآ و  دروم  ادخ  رطاخ  هب  ادخ و  هار  رد  هک  تسین  يراب  نیلوا  نیا 
: تفگ هدروآرب  ار  ناشیا  ياسابل  زا  یکی  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا 

هچ
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تنـس نآ  ياـجب  هداد و  رییغت  ار  شتنـس  امـش  اـما  دـینیب ، یم  ار  تسا  هدوسرفن  زوـنه  هک  شیوـم  نیا  شا و  هماـج  نیا  تسا و  دوز 
.دیمهف یمن  ار  شندز  فرح  هک  دش  نیگمشخ  نانچ  نامثع  هجیتن ، رد  .دیا  هدرک  رایتخا  يرگید 

*****

ص 43. ج 17 ، ریدغلا ،

رتشا کلام  تداهش 

: دومرف دیسر ، مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  هب  رتشا  کلام  تداهش  ربخ  یتقو 

زا رگا  .دوب  يا  هرخـص  اـمتح  دوب  یم  ناتـسهوک  زا  رگا  .دوب  یبوخ  درم  وا  .دزرماـیب  ار  کـلام  دـنوادخ  نوعجار » هیلا  اـنا  اـنا هللا و  »
.تسیرگ دیاب  ییوت  نوچ  گرم  رد  .دنازرل  یم  ار  یملاع  شگرم  ادخ  هب  هآ  .دوب  یتخس  گنس  اعطق  دوب  یم  گنس 

؟ دراد دوجو  کلام  نوچ  يرگید  یسک  ایآ 

: تفگ تفر و  مدرم  نایم  هب  ربخ  نیا  ندینش  زا  سپ  دندوب ، هدناسر  تداهش  هب  رهز  هلیسو  هب  ار  کلام  وا  روتسد  هب  هک  هیواعم 

! مدرم يا 

عطق زورما  هک  دوب  رتشا  کلام  يرگید  نآ  دوب و  رسای  رامع  نآ  دش و  عطق  نیفص  گنج  رد  یکی  هک  تشاد  تسار  تسد  ود  یلع 
.دش

راهظا مالـسلا  هیلع  یلع  يافواب  رای  گرم  رب  دوب ، هدادن  ماجنا  ملظ  تبکن و  غورد و  زج  شا  یگدنز  رد  هک  هیواعم  نینچ  نیا  يرآ 
.تسا هدز  مقر  خزود  باذع  وا  يارب  یهلا ، لدع  هک  تسا  نیا  زا  لفاغ  وا  اما  درک  یم  ینامداش 

*****

ص 229. ج 17 ، ریدغلا ،

يدع نب  رجح 

یم ازـسان  درک و  یم  تبحـص  مالـسلا  هیلع  یلع  هیلع  تفر و  یم  ربنم  هب  وا  دیـسر ، نایفـس  یبا  نب  دایز  هب  تموکح  هک  نیا  زا  دعب 
ار هبطخ  نایفـس  یبا  نب  دایز  يا  هعمج  زور  .دندرک  یم  عافد  ناشیا  زا  ترـضح ، یعقاو  هباحـص  رگید  دننام  يدع  نب  رجح  تفگ ،
ضارتعا و راب  نیدنچ  زا  سپ  رجح  .تشادن  یهجوت  وا  اما  .درک  ضارتعا  رجح  .تخادـنا  ریخأت  هب  ار  زامن  داد و  لوط  دـح  زا  شیب 

.دنتساخرب زامن  هب  وا  اب  زین  مدرم  تساخرب و  زامن  هب  دوش ، اضق  شزامن  هک  دیسرت  هک  نیا  زا  سپ 

.دوش لوغشم  زامن  هب  هدناسر و  نایاپ  هب  ار  هبطخ  هک  دش  روبجم  دایز 
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سپ
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.درک ییوگدب  وا  هیلع  تشون و  هیواعم  هب  يا  همان  ارجام  نیا  نایاپ  زا 

.دنتسرفب وا  دزن  هب  ریجنز  دنب و  ار  وا  هک  داد  روتسد  هیواعم 

.دنداتسرف هیواعم  يوس  هب  ریجنز  لغ و  اب  شرادافو  ناتسود  زا  يرگید  هدع  هارمه  هب  ار  وا  سپ 

.دیسر رگید  رفن  شش  يدازآ  اهنآ و  زا  رفن  تشه  مادعا  رب  رئاد  هیواعم  روتسد  ات  دندرک  ینادنز  قشمد  یلیام  هدزاود  رد  ار  نانآ 

: تفگ یم  اهنآ  هب  دوب ، هدروآ  ار  روتسد  نیا  هک  يا  هداتسرف 

، دیهد ماجنا  ار  راک  نیا  هاگ  ره  دینک و  تنعل  ار  وا  دیئوجب و  يرازیب  مالسلا  هیلع  یلع  زا  هک  مینک  داهنشیپ  امش  هب  میراد  روتـسد  ام 
: دنتفگ اهنآ  .دش  دیهاوخ  هتشک  عانتما  تروص  رد  درک و  میهاوخ  دازآ  ار  امش 

رـس هب  اعد  زامن و  هب  ار  بش  نآ  .تشگ  هدامآ  ناشاهنفک  دـش و  هدـنک  ناشربق  نارومأم  روتـسد  هب  .مینک  یمن  ار  راک  نیا  زگره  ام 
.دندروآ

: دنتفگ هیواعم  نارومأم  دمآرب ، حبص  یتقو 

: دنتفگ اهنآ  تسیچ ؟ نامثع  هب  عجار  ناترظن 

: دنتفگ نارومأم  قح ، زج  يزیچ  هب  هتشگ  فرحنم  یمالسا  هیور  زا  تموکح  رد  هک  تسا  یسک  نیلوا  وا 

: دنتفگ اهنآ  .تسا  هدرک  رداص  ار  امش  مادعا  مکح  هک  دنا  هتخانش  یم  رتهب  ار  امش  هیواعم 

.میئوج یم  يرازیب  وا  نانمشد  زا  مینک و  یم  قشع  راهظا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ام 

.دندرک ادج  مالسلا  هیلع  یلع  رادافو  نارای  نت  زا  رس  نآ ، زا  سپ 

*****

ص 229. ج 17 ، ریدغلا ،

هدیرب ياپ 

راـک هب  رطاـخ  هب  ار  ناـمثع  هک  دوـب  یناـسک  هلمج  زا  وا  .دوـب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ياـفو  اـب  ناراـی  زا  یکی  هلبج  نب  مـیکح 
هب هتفرگ  ار  شیوخ  ياپ  .دش  عطق  شیاپ  گنج  نآ  رد  تشاد و  تکرش  لمج  گنج  رد  وا  .درک  شنزرس  قیالان ، دارفا  ندرامگ 
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یم ار  رعـش  نیا  لاح  نامه  رد  دیـسر و  لتق  هب  ات  دز  اپ  نامه  اـب  نادـنچ  ار  وا  تفر و  شیپ  دوب ، هدرک  عطق  ار  نآ  هک  یـسک  فرط 
: دورس

« مراد تسد  زونه  اریز  .كاب  هچ  تشگ  هدـیرب  رگا  میاپ  .تسا  هدـناوخ  ارف  ار  وت  هدـننک  توعد  نیرتهب  نوچ  .مارایم  مارآ  ناج  زا  »
وا هب  شا  هلیبق  دارفا  هک  دنا  هدرک  یفرعم  رادـنید  حـلاص و  گرزب و  يدرم  ار  وا  نیخروم  رثکا  .دیـسر  تداهـش  هب  گنج  نیا  رد  وا 

.دنتشاذگ یم  يدایز  مارتحا 

*****

ص 277. ج 17 ، ریدغلا ،

ثیدح رب  یهاوگ 

: تفگ هک  هدش  تیاور  داد ، یم  سرد  هفوک  مظعا  دجسم  رد  ار  نآرق  هک  هنع  هللا  یضر  ینابیش  هللادبع  یبا  زا 

.مدوب مقرا  نب  دیز  دزن  رد  نم  ینامز 

: دیسرپ دمآ و  يدرم  هاگان 

؟ تسیک مقرا  نب  دیز 

: تفگ درک و  وا  هب  ور  درم  نآ  .دنداد  ناشن  وا  هب  ار  دیز 

.تسین وا  زج  يدوبعم  هک  يدنوادخ  نآ  هب  مهد  یم  دنگوس  ار  وت 

: دومرف یم  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يدینش  ایآ 

: تفگ دیز  هالوم »…  یلعف  هالوم  تنک  نم  »

.مهد یم  تداهش  نادب  ما و  هدینش  ربمایپ  كرابم  ناهد  زا  ار  تالمج  نیا  هک  مروخ  یم  مسق  ادخ  هب 

*****

ص 73. ج 2 ، ریدغلا ،

یلع بح  لیلد 

ینز مالـسلا و  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  وا  .دش  یم  هدیمان  هینوجح  هیمراد  هک  دمآرب  ینز  يوجتـسج  هب  اجنآ  رد  تفر و  جح  هب  هیواعم 
.دوب دنمونت  هدرچ و  هایس 
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: تفگ وا  هب  هیواعم  دمآ  هیواعم  دزن  هب  هک  نآ  زا  سپ 

؟ ماح رتخد  يا  تسا  هنوگچ  تلاح 

: تفگ

.هنانک ینب  زا  هک  متسه  ینز  هکلب  متسین  ماح  دالوا  زا  نم  اما  تسا  بوخ  ملاح 

.یتفگ تسار  تفگ  هیواعم 

؟ ما هدرک  توعد  تلع  هچ  هب  ار  وت  یناد  یم  ایآ 

: تفگ

.متسین بیغ  هب  ملاع  نم  .هللا  ناحبس 

: تفگ هیواعم 

؟ ینمشد نم  اب  ینک و  یم  يوریپ  وا  زا  یتسه و  نمشد  نم  اب  يراد و  تسود  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ارچ  هک  مسرپب  وت  زا  متساوخ  یم 

: تفگ

.راد روذعم  نداد  خساپ  زا  ارم 

: تفگ

.یهدب باوج  امتح  دیاب  ریخ 

: تفگ وا 

اب هک  نا  يارب  متـسه  نمـشد  وت  اب  دـنک و  یم  راـتفر  تلادـع  هب  مدرم  ناـیم  رد  هک  نآ  يارب  .مراد  تسود  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نم 
.تسین وت  نآ  زا  هک  يدوب  يزیچ  لابند  هب  يدرک و  يدربن  تسا ، وت  زا  رتراوازس  تفالخ  رما  هب  هک  یسک 
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ارقف ناشیا ، .دومرف  دقعنم  ار  وا  تیالو  هتـشر  وت  روضح  اب  مخ  ریدغ  رد  ادـخ  لوسر  اریز  میامن  یم  يوریپ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  نم 
.درامش یم  گرزب  ار  نید  لها  دراد و  یم  تسود  ار 

دوخ هاوخلد  هب  يدومن و  متس  تواضق  رد  يدش و  هملک  فالتخا  يزیرنوخ و  بجوم  هکنیا  يارب  منک  یم  ینمشد  وت  اب  هیواعم  يا 
 … يدومن يرواد 

*****

ص 79. ج 2 ، ریدغلا ،

تیب لها  هب  تبحم 

: دیوگ یم  قروم  نب  رمع 

: تفگ نم  هب  .متفر  وا  دزن  هب  زین  نم  .دومن  یم  اطع  مدرم  هب  زیزعلادبع  نب  رمع  هک  یماگنه  .مدوب  ماش  رد  نم 

؟ یتسه يا  هلیبق  هچ  زا  وت 

.شیرق زا  متفگ 

: تفگ

؟ شیرق هورگ  مادک  زا 

: متفگ

.مشاه ینب  زا 

: تفگ توکس  لمأت و  یمک  زا  سپ  اجنیا  رد  زیزعلادبع ، نب  رمع 

؟ مشاه ینب  هلیبق  مادک  زا 

: متفگ

: تفگ مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ناتسود  ناوریپ و  زا 

: تفگ داهن و  هنیس  رب  ار  دوخ  تسد  سپس  .دش  تکاس  تسیک و  مالسلا  هیلع  یلع  یتسار  هب 

دندینش ادخ  لوسر  زا  هک  دندومن  ثیدح  نم  يارب  يا  هدع  .متسه  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ناتـسود  زا  زین  نم  ادخ  هب  مسق 
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: تفگ دوخ  نادنمراک  زا  یکی  هب  سپس  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم  ، » تسا هدومرف  یم  هک 

؟ یهد یم  ارم  ياطع  زا  یغلبم  هچ  صخش  نیا  دننام  یناسک  هب 

: تفگ

.مهرد تسیود  ای  دص 

: تفگ

: تفگ نم  هب  سپس  .نک  ءاطعا  رانید  هاجنپ  وا  هب 

.دش دهاوخ  ءاطعا  زین  وت  هب  دوش  یم  ءاطعا  وت  دننام  يدارفا  هب  هچنآ  يدوز  هب  .درگرب  دوخ  هاگداز  هب 

*****

ص 81. ج 2 ، ریدغلا ،

رذوبا دیعبت 

: تفگ وا  هب  رذوبا  تخاس ، قشمد  رد  هک  ار  زبس ) خاک   ) ءارضخ هیواعم 

ادخ و باتک  رد  اهراک  نیا  هک  ادخ  هب  .تسا  فارسا  هک  تسا  تدوخ  لام  زا  رگا  يا و  هدرک  تنایخ  هک  تسادخ  لام  زا  نیا  رگا 
.دوش یم  هدنز  یلطاب  دوش و  یم  شوماخ  یقح  هک  منیب  یم  ادخ  هب  تسین  ربمایپ  تنس 

.تفگ ار  یبلاطم  رذوبا  هیلع  نآ  رد  تشون و  يا  همان  نامثع  هب  دوب ، هدش  نیگمشخ  وا  ياه  تبحص  زا  هک  هیواعم 

: تشون باوج  رد  نامثع 

« .تسرفب راوشد  یهار  زا  نک و  راوس  اهروتس  نیرتراومهان  رب  ار  وا  »

هب رذوبا  نوچ  دنارب و  ار  شروتس  زور  هنابش  هک  داتسرف  یسک  اب  ار  وا  هیواعم 
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: تفگ دمآ ، هنیدم 

ار اه  هدش  دازآ  نادنزرف  دنارب و  ار  شروتس  زور  هنابـش  هک  ینک  یم  تسرد  یـصاصتخا  هاگارچ  يرامگ و  یم  راک  هب  ار  ناکدوک 
.ینک یم  کیدزن  دوخ  هب 

: تفگ وا  هب  نامثع 

.یهاوخ یم  هک  اجک  ره  هب  ورب  نیمزرس  نیا  زا 

: تفگ

.مورب هکم  هب  مهاوخ  یم 

: تفگ وا 

.دوش یمن 

: تفگ

: تفگ درکن و  تقفاوم  مادک  چیه  اب  نامثع  هفوک  ای  سدقملا  تیب  هب 

.هذبر هب  متسرف  یم  ار  وت  نم 

.تشذگرد ات  دوب  اجنآ  رد  نانچمه  داتسرف و  اجنآ  هب  ار  وا  سپ 

*****

ص 96. ج 16 ، ریدغلا ،

رذوبا ندش  ناملسم 

، ربماـیپ نآ  زا  اـت  داتـسرف  ار  دوخ  ردارب  وا  درامـش ، یم  ربماـیپ  ار  دوخ  هدرک و  روهظ  هکم  رد  يدرم  هک  دیـسر  ربـخ  رذوبا  هب  نوـچ 
: تفگ تشگزاب و  وا  .دنک  بسک  ار  یتاعالطا 

: تفگ رذوبا  .دنک  یم  شرافس  بوخ  قالخا  نتشاد  هب  ار  مدرم  دنک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  تسا  یسک  وا 

.يدرکن اود  ارم  درد 

.دنک وگزاب  یسک  هب  ار  شلد  فرح  هک  دیسرت  یم  یلو  دیباوخ  يدجسم  هشوگ  رد  ار  بش  وا  .دمآ  هکم  بناج  دوخ  سپ 
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: دومرف وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ ، ار  دوخ  لد  زار  دوب ، هدرک  دروخرب  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  زور  دنچ  زا  دعب  نیاربانب 

بیـسآ ام  هب  دـهاوخب  هک  یـسک  دـننام  مدیـسرت ، وت  رب  هک  مدـید  يزیچ  رگا  نم  ایب و  نم  لابند  مه  وت  مور و  یم  نم  دـش  هک  ادرف 
اهنآ .ایب  مه  وت  متفر ، نم  اجک  ره  ات  ایب  نم  لابند  وت  مدیدن  ار  یـسک  رگا  میآ و  یم  وت  دزن  سپـس  موش و  یم  مخ  یکدنا  دـناسرب ،

.تخاس يراج  نابز  رب  ار  نیتداهش  دش و  میلست  رذوبا  دندیسر ، ربمایپ  هب  ات  دنتفر 

: دومرف وا  هب  ربمایپ 

، ورب دوخ  هلیبق  نایم  هب  لاح  رذوبا  يا 
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.دسرب وت  هب  نم  نامرف  ات 

: تفگ رذوبا 

.مهدب رس  یناملسم  دایرف  مارحلادجسم  رد  هک  نیا  رگم  مدرگ  یمن  رب  ما  هلیبق  هب  ادخ  هب  دنگوس 

: داد ادن  زاوآ  نیرتدنلب  اب  دش و  دراو  دجسم  هب  سپ 

نانچ ناتسرپ  تب  تسوا .» لوسر  هدنب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تسین و  هناگی  يادخ  زج  ییادخ  هک  مهد  یم  یهاوگ  »
.داد تاجن  ناتسرپ  تب  گنچ  زا  ار  وا  سابع  داتفا و  هک  دندز  ار  وا 

*****

ص 119. ج 16 ، ریدغلا ،

اهنامسآ رد  رذوبا  ترهش 

لوغـشم دـمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دزن  دوب  ییامیـس  شوخ  ناوج  هک  یبلک  هیحد  تروص  هب  نیما  لـیئربج  يزور 
.تفگن مالس  تشذگ و  اهنآ  رانک  زا  رذوبا  ماگنه  نیا  رد  .دش  وگتفگ 

: تفگ لیئربج 

.میداد یم  ار  وا  خساپ  درک ، یم  مالس  رگا  .دوب  رذوبا  نیا 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؟ یسانش یمن  ار  وا  رگم  لیئربج  يا 

: تفگ لیئربج 

.نیمز رد  ات  تسا  رت  فورعم  نامسآ  تفه  توکلم  رد  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب 

: دیسرپ ربمایپ 

.تسا هدناسر  الاو  ماقم  نیا  هب  ار  دوخ  هنوگچ 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

.دنا هدیدن  دوخ  هب  رذوبا  زا  رتوگتسار  ار  یسک  نونکات  نامسآ  نیمز و 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1369 

http://www.ghaemiyeh.com


*****

ص 128. ج 16 ، ریدغلا ،

دوعسم نبا  يرامیب 

: دیوگ یم  دوعسم  نب  هللادبع  يارجام  رد  ریثک  نبا 

.دوب صاقو  یبا  نب  دعس  رظن  تحت  هنیدم  رد  دوعسم  نب  هللادبع 

: دیسرپ هدمآ ، شندید  هب  نامثع  دیماجنا  شگرم  رب  هک  یضرم  دش  ضیرم  هک  یماگنه 

؟ يراد یتحاران  هچ 

: تفگ

.مناهانگ زا 

: دیسرپ نامثع 

؟ یهاوخ یم  هچ 

: تفگ

.ار مراگدرورپ  محر 

: دیسرپ زاب  نامثع 

؟ مروایب تنیلاب  هب  یبیبط  یهاوخ  یمن 

: تفگ

! تسا هتخاس  رامیب  ارم  بیبط ،

: دیسرپ

: داد باوج  دوب  هدرک  عطق  ار  نآ  هک  دش  یم  لاس  ود  دنزادرپب ؟ هنازخ  زا  ار  تقوقح  مهدب  روتسد  یهاوخ  یمن 

.مرادن نآ  هب  یجایتحا 
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: تفگ

.دنام یم  تنارتخد  يارب  وت  زا  دعب 

: تفگ هللادبع 

زا دـنناوخب و  ار  هعقاو »  » هروـس بش  ره  هک  ما  هداد  روتـسد  منارتـخد  هب  نم  دـنوش ؟ دـنمزاین  ریقف و  منارتـخد  هک  ینارگن  نیا  زا  وـت 
.دش دهاوخن  تسدگنت  دناوخب ، ار  هعقاو »  » هروس ما  هدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

*****

ص 19. ج 17 ، ریدغلا ،

دوعسم نب  هللادبع  تیصو 

: هک تسا  هدروآ  ار  تیاور  نیا  هغالبلا  جهن  حرش  رد  دیدحلا  یبا  نبا 

: تفگ دوخ  یگدنز  تاظحل  نیرخآ  رد  دوعسم  نب  هللادبع 

دـندش و شوماـخ  سلجم  رد  رـضاح  دارفا  همه  دـشاب ؟ ربخاـب  نآ  يوتحم  زا  هکنآ  زا  لـبق  دوـش  یم  متیـصو  راد  هدـهع  یـسک  هچ 
: تفگ رسای  رامع  .درک  رارکت  ار  شنخس  .دنک  یم  تیصو  هچ  تسیچ و  نخس  نیا  زا  وا  دوصقم  هک  دندیمهف 

: تفگ دوعسم  نبا  ماگنه  نیا  رد  .موش  یم  تیصو  نیا  راد  هدهع  منک و  یم  لوبق  نم 

.درازگن زامن  نم  رب  نامثع  هک  تسنیا  متیصو 

: تفگ

: دوش یم  هتفگ  تهج  نیا  هب  .نم  هدهع  رب  تسوت  قح  نیا  دشاب ،

.تسا هدوب  راک  نآ  يدصتم  رسای  رامع  دنتفگ  وا  هب  .درک  شهوکن  ار  نآ  نامثع  دندرک ، نفد  ار  دوعسم  نب  هللادبع  یتقو 

!؟ یتفرگن هزاجا  نم  زا  ارچ  هک  درک  شاخرپ  رامع  هب  سپ 

: تفگ

.مریگن هزاجا  وت  زا  هک  دوب  هتفرگ  لوق  نم  زا 

*****
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ج ریدغلا ،
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ص 24. ، 16

دوعسم نب  هللادبع  تیصخش  ماقم و 

رود ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحصا  يزور  .دناوخ  اراکشآ  گناب و  هب  ار  نآرق  هکم  رد  هک  دوب  یسک  نیلوا  دوعسم  نبا 
: دنتفگ دندش و  عمج  مه 

هللادبع دـناوخب ؟ ناشربارب  رد  ار  نآ  دوش  یم  بلطواد  یـسک  هچ  .تسا  هدیـسرن  شیرق  شوگ  هب  نآرق  ياوآ  نونکات  مسق  ادـخ  هب 
: تفگ دوعسم  نب 

.مرضاح نم 

: دنتفگ

هلیبق ربارب  رد  وا  زا  دنناوتب  هک  دشاب  هتشاد  يا  هریـشع  هک  میهاوخ  یم  راک  نیا  يارب  ار  یـسک  ام  .دننزب  وت  هب  يا  همدص  میـسرت  یم 
.دننک عافد  شیرق 

: تفگ

.درک دهاوخ  ظفح  ارم  ادخ  منکب ، ار  راک  نیا  نم  دیراذگب 

نینچ اسر  دـنلب و  يادـص  اب  هاگنآ  دـندوب ، ناـشیاهنمجنا  رد  شیرق  هک  یلاـح  رد  داتـسیا  ماـقم  راـنک  هب  زور  مین  رد  هتـساخرب  سپ 
: دناوخ

.داد همادا  هروس  نآ  توالت  هب  و  نآرقلا …  ملع  نمحرلا ، .میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

: دندیسرپ یم  رگیدمه  زا  دنتفر و  ورف  رکف  رد  شیرق 

: داد خساپ  رفن  کی  دعب  یکدنا  دیوگ ؟ یم  هچ  هداززینک  نآ  ینعی  دبعم » ما  نبا  »

شتروص رب  دندرک و  هلمح  وا  هب  هتساخرب  سپ  دناوخ ، یم  تسا ، هدروآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  ار  هچنآ  زا  یتمـسق 
: دنتفگ دندید ، شتروص  رب  ار  کتک  راثآ  نوچ  .تشگزاب  شناردارب  دزن  سپس  داد و  همادا  توالت  هب  نانچمه  وا  دندز و  یم 

.میدوب كانمیب  وت  رب  نیا  زا 

: تفگ

.منک رارکت  ادرف  ار  راک  نیمه  مرضاح  دیهاوخب  رگا  .منیب  یم  تقو  ره  زا  رت  ناوتان  رتراوخ و  نونکا  ار  ادخ  نانمشد 
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: دنتفگ

.يدناسر ناششوگ  هب  دمآ  یم  ناشدب  ار  هچنآ  وت  .تسا  یفاک  نیمه  هن ،

*****

ص 34. ج 17 ، ریدغلا ،

تیب لها  نانمشد  زا  ییاه  ناتساد 

دیزی هب  هیواعم  تحیصن 

: دنک یم  لقن  همیثح  یبا  نبا 

: دنتفگ یم  هک ، مدینش  دندرک ، یم  تبحص  مه  اب  هک  هنیدم  ناگدروخلاس  ناگرزب و  زا 

راضتحا لاح  هب  هیواعم  یتقو 
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: تفگ وا  هب  تساوخ و  ار  دیزی  داتفا ،

.هد رارق  اجنآ  مکاح  منک ، یم  قیدصت  نم  ار  وا  يراداوه  هک  ار  هبقع  نب  ملسم  دندرک ، شروش  وت  رب  هنیدم  مدرم  هاگ  ره 

تـشگرب رب  رد  نکل  .تشاذگ  مارتحا  یلیخ  اهنآ  هب  وا  دنتفر و  دیزی  شیپ  یهورگ  اب  هلطنح  نب  هللادبع  دش ، یلاو  دیزی  هک  یماگنه 
دیزی مدرم ، هک  دندرک  توعد  دندرک و  وگزاب  مدرم  يارب  ار  دیزی  ياه  بیع  دـندرک و  کیرحت  دـیزی  هیلع  رب  ار  مدرم  دـیزی ، شیپ 

.دندومن تقفاوم  همه  مدرم  دننک و  علخ  شماقم  زا  ار 

.درک هنیدم  هناور  تازیهجت  مامت  اب  ار  هبقع  نب  ملسم  درک و  لمع  شردپ  تحیصن  هب  دیزی  سپ 

*****

ص 54. ج 21 ، ریدغلا ،

نسح ماما  تداهش  رد  هیواعم  يداش  راهظا 

: دیوگ یم  هبیتق  نبا 

نب نسح  تیاکش  يا  همان  نمـض  رد  هنیدم  مکاح  دش  شتداهـش  هب  رجنم  هک  رامیب  نامه  دش  رامیب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح 
.درک حرطم  هیواعم  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع 

: تشون باوج  رد  هیواعم 

شرازگ ار  ماما  لاح  هتسویپ  نکب و  ار  راک  نیا  مونـشب ، ار  وا  تافو  ربخ  هک  درذگن  نم  رب  زور  کی  یتح  هک  يراد  یئاناوت  هاگ  ره 
شنایفارطا همه  وا و  درک و  ترسم  يداش و  راهظا  هیواعم  داد ، هیواعم  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تشذگرد  ربخ  نوچ  داد و  یم 

، تسشن هک  نیمه  .دیـسر  هیواعم  روضح  هب  دیـسر ، دوب ، ماش  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  سابع ، نب  هللادبع  هب  ربخ  نیا  .دنداتفا  هدجـس  هب 
: تفگ هیواعم 

! سابع نبا  يا 

؟ تسا هتفرن  ایند  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  ایآ 

: تفگ

: تفگ درک و  رارکت  راب  ود  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  یلب ،

ولج وا  دسج  دنگوس ، ادخ  هب  دیسر ، نم  هب  يا  هتشاد  راهظا  هک  يداش  رورس و  نآ  ربخ 
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میا هدـیدغاد  وا  تبیـصم  رد  ام  .دوب  وت  زا  رتهب  هک  درم  هک  یلاح  رد  وا  .درکن  هفاـضا  وت  رمع  رد  وا  لـجا  یمک  تفرگن و  ار  وت  ربق 
ام رب  ار  تبیـصم  نیا  ادخ  .میدوب  هدز  متام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شدـج  تبیـصم  رد  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگنامه 

.درک هیرگ  دیشک و  دایرف  سابع  نبا  هاگنآ  .دومرف  نیعم  ار  نیشناج  نیرتهب  وا  ياجب  درک و  ناربج 

*****

ص 18. ج 21 ، ریدغلا ،

نایعیش هیلع  هیواعم  تیانج 

دوش و هنیدم  دراو  هک  تفای  تیرومأم  تشاد ، تکرش  نیفص  گنج  رد  وا  اب  دوب و  هیواعم  ناوریپ  زا  هک  رـُسب » (، » ه ق  ) لاس 37 رد 
دناسر و لتق  هب  ار  کلام  شرسپ  نادم و  ربع  رسپ  هللادبع  دمآ و  نارجن  هب  دش و  جراخ  فئاط  زا  رسب  اذل  .دریگب  تعیب  هیواعم  يارب 

: تفگ نینچ  اهنآ  هب  باطخ  درک و  عمج  ار  مدرم  هاگنآ  .دوب  سابع  نب  هللادیبع  داماد  هللادبع  نیا 

ناتلسن هک  منک  یم  يراک  دینک ، یم  لمع  نم  هتـساوخ  فالخ  رب  دنهد  ربخ  نم  هب  هاگ  ره  مسق  ادخ  هب  ناردارب ، راصنا و  هورگ  يا 
درک و تکرح  سپـس  .درک  ار  يرایـسب  ياهدـیدهت  دوش و  ناریو  ناـتیاه  هناـخ  دورب و  نیب  زا  ناـتتعارز  دوش و  عطق  نیمز  يور  زا 

وربور رمع  هللادیبع  تمواقم  اب  هک  دش  افص  دراو  هاگنآ  .دیناسر  لتق  هب  دناوخ ، یم  هعیش  ار  دوخ  هک  ار  برکوبا  دش و  بحرا  دراو 
ناج درم  کی  اهنت  تشک و  ار  اهنآ  همه  دندیـسر ، برام  زا  یهورگ  هاگنآ  .دیناسر  لتق  هب  مه  ار  وا  ماجنارـس  دیگنج و  وا  اب  دش و 

.دربن ردب  ملاس 

*****

ص 40. ج 21 ، ریدغلا ،

یلع هاگیاج  زا  هیواعم  یعالطا  یب  راهظا 

یبا نب  دعـس  هک  مود  رفـس  رد  .تفر  جح  رفـس  ود  هب  دـیزی  يارب  يریگ  تعیب  تامدـقم  يزاس  هدامآ  يارب  ه )  ) لاس 50 رد  هیواعم 
یئوگدب هب  درک  عورـش  درب و  شرابرد  هب  دوخ  هارمه  ار  صاقو  یبا  نب  دعـس  تشگزاب ، زا  دعب  .درک  یم  یهارمه  ار  وا  مه  صاقو 

مانشد مالسلا  هیلع  یلع  هب  ارچ  هک  درک  ضارتعا  هیواعم  هب  تبسن  دور و  نوریب  ات  تساخرب  دعس  .مالسلا  هیلع  یلع  هب  نداد  مانشد  و 
!؟ ییوگ یم 

: تفگ سپس 

زا یکی  رگا  ادخ  هب 
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دـشاب و نم  نآ  زا  یتسه  ماـمت  هکنآ  زا  دوب  رتـهب  میارب  مدوب ، هدروآ  تسد  هب  هدروآ ، تسد  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ار  یتاراـختفا 
.دورب ات  تساخرب 

: تفگ تساخرب و  عیرس  هیواعم 

یلع ارچ  سپ  ییوگ  یم  تسار  رگا  .یـشنزرس  لباق  تسپ و  مرظن  رد  تقو  ره  زا  شیب  نونکا  .يونـشب  ار  فرح  باوج  اـت  نیـشنب 
هرابرد يا  هدینش  وت  ار  هچنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  رگا  نم  يدرکن ؟ تعیب  وا  اب  ارچ  يدرکن ؟ يرای  ار  مالـسلا  هیلع 

: تفگ دعس  .مدوب  شرکون  مدوب  هدنز  ات  مدوب  هدینش  مالسلا ، هیلع  یلع 

.يراد وت  هک  متسه  یماقم  روخ  رد  وت  زا  شیب  نم  ادخ  هب 

*****

ص 92. ج 20 ، ریدغلا ،

يداصتقا ضیعبت 

.دنیب یم  ار  وا  يراصنا  هداتقوبا  دیآ ، یم  هنیدم  هب  هیواعم  یتقو  زور  کی 

: دیوگ یم  وا  هب  هیواعم 

! هداتقوبا

؟ مندید هب  دیئآ  یمن  ارچ  راصنا ! تعامج  امش  زج  دندمآ  مندید  هب  مدرم  همه 

: دیوگ یم  هداتقوبا ] ]

! میتشادن یبکرم  اپ و  راهچ 

[ وک يراوس  نارتش  نآ  سپ  دیوگ : یم  هیواعم  ]

:[ دیوگ یم  هداتق  وبا  ]

.میدرک ناشحبذ  ردب  گنج  رد  تردپ  درگیپ  وت و  بیقعت  رد 

: دیوگ یم  هیواعم 

! هداتقوبا هداتقوبا ! يا  تسا  روط  نیمه  هلب 
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: دیوگ یم  هداتقوبا 

.تشگ میهاوخ  وربور  يداصتقا  ضیعبت  اب  وا  زا  سپ  ام  هک  دومرف  ام  هب  ادخ  ربمایپ 

: دسرپ یم  هیواعم 

؟ دینک راک  هچ  طیارش  نآ  رد  هک  دادن  روتسد 

: تفگ هداتقوبا 

.میئامن تمواقم  ربص و  داد  روتسد 

: تفگ درم  نیا  خساپ  رد  هیواعم 

.دیسرب وا  رادید  هب  ات  دینک  ربص  نیاربانب 

*****

ص 127. ج 20 ، ریدغلا ،

نیفص گنج  رد  هیواعم  يراکهبت 

هیواعم دزن  دوب ، هیواعم  هاپس  زا  هک  ثراح  نب  میعن  شیومعرـسپ  دش ، هتـشک  نیفـص  گنج  رد  یلع  هاپـس  زا  بیهـص  نب  میعن  یتقو 
: تفگ تفر و 

.منک نفد  ار  وا  ات  شخبب  نم  هب  ار  وا  تسا ، نم  يومعرسپ  هتشک  نیا 

: تفگ هیواعم 

اهنیا سرت  زا  ار  ناـمثع  ادـخ  هب  .دـنرادن  ندـش  نفد  قح  دـنا  هدوـب  مالـسلا  هیلع  یلع  هاپـس  رد  هک  اـهنیا  نوـچ  مینک ، یمن  ناـشنفد 
كرت ار  وت  ای  منک  شنفد  هدـب  هزاـجا  اـی  هکنیا  رب  ینبم  درک  دـیدهت  ار  هیواـعم  ثراـح  نب  میعن  .هناـیفخم  رگم  مینک  نفد  میتسناوتن 

.تسویپ میهاوخ  مالسلا  هیلع  یلع  هاپس  هب  هدرک 

: تفگ هیواعم 

! یهاوخ یم  هزاجا  تیومع  رسپ  نفد  يارب  نم  زا  ینک و  یمن  ناشنفد  ینیب ، یم  ار  برع  ریاشع  ياسؤر  وت 

: تفگ سپس 
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.درک نفد  ار  شیومعرسپ  شعن  تفر و  ثراح  میعن  .نکن  یهاوخ  یم  نک ، شنفد  یهاوخ  یم  يراد ، رایتخا 

*****

ص 135. ج 20 ، ریدغلا ،

تفالخ يارب  هیواعم  ياعدا 

: دیوگ یم  یکم  فورعم 

يور سابع  نبا  .تسشن  ام  عمج  رد  دش و  دجسم  دراو  هیواعم  میدوب ، هتـسشن  هفوک  دجـسم  رد  ام  سابع و  نب  هللادبع  هک  یلاح  رد 
.دنادرگرب هیواعم  تروص  زا  ار  دوخ 

: تفگ وا  هب  هیواعم 

نبا مرت ؟ قـح  يذ  تموـکح  نیا  يدـصت  يارب  تیوـمع  رـسپ  زا  نم  یناد  یمن  رگم  ینادرگ ؟ یم  رب  نـم  زا  ار  دوـخ  تروـص  ارچ 
: تفگ سابع 

: تفگ هیواعم  رفاک ؟ وت  دوب و  ناملسم  وا  هک  لیلد  نیا  هب  یشاب ؟ رت  قح  يذ  ارچ 

.متسه نامثع  يومعرسپ  نم  هک  لیلد  نیا  هب  ریخ ،

: تفگ

.تسوت يومعرسپ  زا  رتهب  نم  يومعرسپ 

: تفگ هیواعم 

: تفگ رمع  رسپ  هب  ور  سابع  نبا  .تشاد  روضح  ومع  رسپ  لاح  نآ  رد  .دش  هتشک  قحان  هب  نامثع 

.تسا تموکح  يدصت  هب  وت  زا  رت  قحیذ  نیا  سپ ،

: تفگ هیواعم 

ار نامثع  یلو  تشک  رفاک  ار  رمع 
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.تشک ناملسم 

: تفگ سابع  نبا 

.دنک یم  صقن  در و  ار  تلالدتسا  رتشیب  هک  یتیعطاق  اب  هک  تسا  یتیعقاو  ادخ  هب  نیا 

*****

ص 135. ج 20 ، ریدغلا ،

دلاخ نب  نمحرلادبع  ندش  هتشک 

: تفگ ماش  مدرم  هب  ینارنخس  کی  رد  هیواعم 

! ماش مدرم 

رفن کی  نم  .دشاب  امش  روما  رد  تینما  مظن و  هیام  ات  منک  نییعت  ار  یصخش  مراد  میمـصت  .تسا  هدیـسر  ارف  ملجا  هدش و  دایز  منس 
: دنتفگ هتشگ و  يأر  مه  هدرک و  يأر  مه  هدرک و  رظن  لدابت  مدرم  .دینک  ذاختا  یمیمصت  رظن و  نیاربانب  متسه ، اهامش  زا 

يور هب  نکیل  دـش ، تحاران  رایـسب  دوب و  هرظتنم  ریغ  رایـسب  هیواعم  يارب  رظنراهظا  نیا  .میقفاوم  دـیلو  نب  دـلاخ  نب  نمحرلادـبع  اب 
.درواین دوخ 

.دش رامیب  دلاخ  نب  نمحرلادبع  یتدم  زا  سپ 

نمحرلادـبع گرم  بجوم  هک  دـناشونب  یتبرـش  وا  هب  ات  داتـسرف  تشاد  مان  لاثا  نبا  دوب و  شرابرد  رد  هک  ار  يدوهی  یبیبط  هیواعم 
.درم نمحرلادبع  تبرش  نآ  رثا  رد  هک  داد  وا  هب  یتبرش  هتفر و  نمحرلادبع  دزن  يدوهی  بیبط  .ددرگ 

يدوهی نآ  یبش  هکنیا  ات  تسـشن  يدوهی  نآ  نیمک  هب  دمآ و  قشمد  هب  شرکون  اب  یناهنپ  نمحرلادبع  ردارب  دلاخ  نب  رجاهم  اهدعب 
.دندرب هیواعم  دزن  هدرک ، ریگتسد  ار  رجاهم  .تشک  ار  يدوهی  نآ  رجاهم  دندرک و  رارف  هیواعم  شیپ  زا  یعمج  اب 

: تفگ وا  هب  هیواعم 

؟ یتشک ارم  بیبط  ارچ  ینیبن  ریخ 

: تفگ

.تسا هدنام  رمآ  متشک و  ار  رومأم 

*****
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ص 55. ج 20 ، ریدغلا ،

هیواعم يدهعیلو  هب  نامثع  نب  دیعس  عمط 

: تفگ دیسر و  شروضح  هب  نافع  نب  نامثع  نب  دیعس  دیسر ، ماش  هب  هیواعم  نوچ 

! نینمؤملاریما

؟ نم يارب  هن  يریگ  یم  تعیب  دیزی  يارب  ارچ 

ار تردق  ماقم و  نیا  وت  .وا  زا  رتهب  مدوخ  وا و  ردام  زا  رتهب  مردام  تسوا و  ردـپ  زا  رتهب  مردـپ  یناد  یم  مسق  ادـخ  هب  هک  یلاح  رد 
.يا هدروآ  تسد  هب  مردپ  هلیسو  هب  يراد  هک 

: تفگ دیدنخ و  هیواعم 

! مزیزع هدازردارب 

ردپ زا  رتهب  تردپ  هک  نیا  هرابرد 
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: میوگب دیاب  تسا ، وا 

شیرق نز  يرترب  هلب ، میوگب ، دیاب  تسا ، وا  ردام  زا  رتهب  تردام  هکنیا  هرابرد  .تسا  هیواعم  رمع  زا  رتهب  ینامثع  یگدنز  زور  کی 
دیاـب ما ، هدروآ  تسد  هب  تردـپ  هلیـسو  هب  مراد  هک  ار  یتردـق  ماـقم و  هک  نیا  هراـبرد  .تـسا  راکـشآ  ملـسم و  يرما  یبـلک  نز  رب 

: میوگب

ینب دـندومن و  لامها  وا  یهاوخنوخ  رد  صاـع  ینب  .دـش  هتـشک  تردـپ  .دـهد  یم  دـهاوخب  هک  ره  هب  ادـخ  هک  تسا  یتموکح  نیا 
.دنتسب رمک  نآ  هب  برح 

وت هکنیا  هرابرد  .یتنم  نیهر  نیا  زا  شیب  وت  تسا و  هدرک  ام  هب  تردپ  هک  تسا  نآ  زا  شیب  میا  هدرک  وت  هب  ام  هک  یتمدخ  نیاربانب 
: میوگب دیاب  يدیزی ، زا  رتهب 

يزیچ نم  زا  راذـگب و  رانک  ار  اهفرح  نیا  لاح  ره  هب  .دـشاب  وت  لثم  يدارفا  زا  رپ  ما  هناـخ  دـیزی  ياـجب  متـسین  رـضاح  مسق  ادـخ  هب 
: تفگ نامثع  نب  دیعس  .مهدب  وت  هب  ات  هاوخب 

نم هب  هداد  وت  هب  ادخ  هچنآ  زا  یهدـب  ار  مقح  مامت  یهاوخ  یمن  رگا  لاح  .نآ  همه  هب  رگم  موش  یمن  یـضار  مقح  زا  یئزج  هب  نم 
: تفگ هیواعم  هدب ،

.تفر نوریب  هیواعم  رابرد  زا  لاحشوخ  دونشخ و  دیعس  .وت  يارب  ناسارخ 

*****

ص 58. ج 20 ، ریدغلا ،

دزد کی  دروم  رد  یمالسا  يازج  نوناق  ندشن  ارجا 

.دننک عطق  ار  ناشتسد  داد  روتسد  .دندروآ  هیواعم  شیپ  ار  دزد  دنچ 

: درک ندناوخ  هب  عورش  ار  تایبا  نیا  دننک ، عطق  ار  شتسد  هکنیا  زا  شیپ  دزد  نیرخآ 

.دنیبب روآ  یتشز  یبیسآ  يرذگن  يراد و  نوصم  شیوخ  تشذگ  هانپ  رد  هک  مهاوخ  یم  نینمؤملاریما  يا  متسار  متسد 

 … هک متسد  دشاب  يرب  كانتشز  یبیع  زا  هک  تسین  یئورابیز  دوب و  ابیز  دوب ، كاپ  يدزد )  ) بیع زا  رگا  متسد 

درک لاؤس  وا  زا  هیواعم 
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: تفگ دزد  نآ  ردام  منک ؟ هچ  وت  اب  میا ، هدیرب  ار  تناقیفر  تسد  الاح  هک 

! نینمؤملاریما نیا 

رد هک  دوب  يراب  نیلوا  نیا  درک و  دازآ  ار  دزد  نآ  هیواـعم  هجیتن  رد  .ینک  یم  هبوت  اـهنآ  زا  هک  تناـهانگ  رگید  وزج  مه  راـک  نیا 
.دشاب یم  رظنفرص  یمالسا  يازج  نوناق  يارجا  زا  مالسا  خیرات 

*****

ص 24. ج 20 ، ریدغلا ،

هیواعم اب  دایز  باستنا 

بلاطیبا نب  یلع  برح و  نب  نایفـسوبا  ربنم ، ياپ  .درک  داریا  يزاتمم  بوخ و  ینارنخـس  .دـنک  داریا  ار  یقطن  دایز  داد  روتـسد  رمع 
: تفگ درک و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ور  نایفسوبا  دندوب ، هتسشن  مالسلا  هیلع 

؟ دمآ مشوخ  ناوج  نیا  ینارنخس  زا 

: تفگ

: تفگ نایفسوبا  .يرآ 

(. دناوخ یم  ومع  رسپ  برع  ار  هخاش  ود  دارفا  دنراد و  كرتشم  دج  مشاه  ینب  اب  هک  يوما  هخاش  زا  ینعی   ) تسوت يومعرسپ  نیا 

: دیسرپ

؟ روطچ

: تفگ

.متسب هیمس  شردام  لد  رد  وا  هفطن  نم 

: دیسرپ

؟ ینک یمن  ار  وا  يردپ  ياعدا  ارچ 

: تفگ

.دربب نیب  زا  ار  مرابتعا  هک  مسرت  یم  رمع  ینعی  هتسشن  ربنم  رب  هک  نیا  زا 
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.دنداد یهاوگ  نآ  رب  يدوهش  درمش و  بوسنم  شیوخ  اب  ار  دایز  هتفگ  نیا  دانتسا  هب  مه  هیواعم 

*****

ص 32. ج 20 ، ریدغلا ،

دیزی يارب  يریگ  تعیب 

ار راک  نیا  میمـصت  دشاب و  مکاح  وا  زا  سپ  دیزی  ات  دننک  تعیب  دیزی  شرـسپ  اب  هک  درک  توعد  ار  مدرم  هیواعم  ه ق )  ) لاس 56 رد 
زا شیناوتاـن  يریپ و  رطاـخ  هب  وا  هیواـعم و  شیپ  هریغم  زور  کـی  .دوب  هتفرگ  هبعـش  نب  هریغم  ندوـب  هدـنز  ناـمز  رد  نیا و  زا  شیپ 

.دنک بسن  هفوک  يرادناتسا  هب  زا  صاع  نب  دیعس  تفرگ  میمصت  هیواعم  دوب و  هدش  رانکرب  هفوک  يرادناتسا 

شردپ زا  هک  درک  هیصوت  وا  هب  هتفر  هیواعم  نب  دیزی  دزن  دشاب  هدش  نامیشپ  هک  راگنا  تشگ ، رادربخ  هیواعم  میمصت  زا  هریغم  نوچ 
.درک يدهعیلو  ياضاقت  شردپ  زا  دیزی  .دزاس  دهعیلو  ار  وا  دهاوخب 

: دیسرپ هیواعم 

؟ درک هیصوت  وت  هب  ار  نیا  یسک  هچ 

: تفگ

.هریغم

ششوک دیزی  يدهعیلو  ینعی  هار  نیا  رد  داد  روتسد  تشامگ و  هفوک  يرادناتسا  هب  هرابود  ار  وا  دیدنسپ و  ار  هریغم  داهنشیپ  هیواعم 
.دهد ماجنا  یناوارف 

يدهعیلو يزاس  هنیمز  يارب  هریغم  سپ 
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.تساخرب ششوک  هب  دیزی 

*****

ص 47. ج 20 ، ریدغلا ،

هملس ما  بیرف 

: تفگ وا  هب  .دنک  راداو  نامثع  یهاوخنوخ  يارب  مایق  هب  دهدب و  بیرف  ار  وا  ات  تفر  هملس  ما  دزن  هشیاع 

نارسمه همه  زا  وت  .یتسه  رجاهم  نیتسخن  اهنآ  نایم  رد  هک  يراد  ار  راختفا  نیا  يدرک و  ترجاهم  ربمایپ  نارسمه  ریاس  زا  شیب  وت 
.یتسه رتگرزب  رت و  هدروخلاس  ربمایپ 

.تسا هدوب  رگید  ياج  ره  زا  شیب  وت  هناخ  رد  یحو  هتشرف  .درک  یم  عیزوت  وت  هناخ  زا  ار  ام  هیمهس  ربمایپ 

: تفگ هملس  ما 

؟ ینز یم  يراک  هچ  يارب  روظنم و  هچ  هب  ار  اهفرح  نیا 

: تفگ

هزور هک  یلاح  رد  هدرک و  هبوت  هکنیا  زا  دـعب  دـنداد و  هبوت  ار  ناـمثع  مدرم  هک  هتفگ  نم  هب  هشیاـع ) رهاوخ  رـسپ   ) ریبز نب  هللادـبع 
دیاش ایب  ام  اب  مه  وت  نیاربانب  .دنتـسه  نم  هارمه  ریبز  هحلط و  .مورب  هرـصب  هب  .ما  هتفرگ  میمـصت  نم  .دنتـشک  مارح  هاـم  رد  تشاد و 

.دنک حالصا  ام  هلیسو  هب  تسد و  هب  ار  تموکح  راک  ادخ 

: تفگ خساپ  رد  هملس  ما 

! متسه هملس  ما  نم 

هب وت  يا ؟ هدـمآ  رد  وا  یهاوخنوخ  هب  ـالاح  يدز و  یم  وا  هیلع  ار  اـهفرح  نیرتدـب  يدـناروش و  یم  ناـمثع  هیلع  ار  مدرم  زورید  وـت 
.تشاد یتلزنم  دنلب و  ماقم  هچ  ربمایپ  رظن  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  یناد  یم  نیقی 

*****

ص 196. ج 2 ، ریدغلا ،

نیملسم دیع 

.دش رضاح  باطخ  نب  رمع  سلجم  رد  يزور  یباتک  باهش  نب  قراط 
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: تفگ هدرک و  راضح  هب  ور  هسلج  نآ  رد 

.میتفرگ یم  دیع  ار  زور  نیا  ام  دوب ، هدش  لزان  ام  هرابرد  مکنید » مکل  تلمکلا  مویلا   » هکرابم هیآ  نیا  رگا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دندرک و  دییأت  رمع  هلمج  نم  نیرضاح  مامت  ار  وا  نخس  نیا 
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: دومرف ملس  و 

یبا نبا  یلع  مردارب  هک  دومرف  رما  ارم  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  يزور  ناـمه  نیا  تسا و  نم  تما  ياهدـیع  نیرترب  مخ  ریدـغ  زور 
.منیزگرب دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  بلاط 

*****

ص 196. ج 2 ، ریدغلا ،

قساف دیلو 

: تفگ درک و  ترضح  هب  ور  یمرش  یب  یخاتسگ و  اب  دیلو  .تفرگ  رد  يا  هعزانم  دیلو  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  نیب  يزور 

نابز وت  زا  نم  تسا و  رتزیت  تا  هزین  زا  ما  هزین  هک  مسق  ادـخ  هب  .ما  هدروخلاس  يریپ  نم  یتسین و  شیب  یکدوک  وت  هک  شاب  تکاس 
.متسه رت  لد  رپ  زین  دربن  فص  رد  مرتریلد و  رتروآ و 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

: دومرف لزان  تبسانم  نیدب  ار  لیذ  هیآ  دنوادخ  یتسین و  شیب  یقساف  وت  هک  وش  تکاس 

نووتسی اقساف ال  ناک  نمک  انموم  ناک  نمفا 

« .دنتسین يواسم  هن  دشاب ، یم  قساف  هک  تسا  یسک  دننام  تسا  نمؤم  هک  یسک  ایآ  »

*****

ص 76. ج 3 ، ریدغلا ،

نئاخ يازس 

: تفگ يو  هب  دیسر و  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  هللادبع  تمدخ  هب  يدرم  يزور 

! ادخ لوسر  دنزرف  يا 

ار امش  دیز   » الثم .دناوخ  یم  هیوجه  راعـشا  تسا و  هتخادرپ  امـش  وجه  هب  هفوک  رد  دوب ، هیما  ینب  رابرد  نارعاش  زا  هک  روعا  میکح 
دیزرل یم  یتخس  هب  هک  ار  شیاهتـسد  ترـضح ، دنـشک و »…  راد  هب  ار  يدهم  هک  میدیدن  میتخیوآ و  راد  هب  امرخ  تخرد  هقاس  رب 

: تفگ درک و  دنلب  نامسآ  هب 

! ایادخ راب 
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.دیرد مه  زا  ار  وا  يریش  دمآ و  رد  هب  هفوک  زا  هنابش  روعا  میکح  .نک  هریچ  وا  رب  ار  یگس  تسوگغورد ، درم  نیا  رگا 

*****

ص 28. ج 4 ، ریدغلا ،

حرس یبا  نبا 

.دندومن ملظت  هدمآ  وا  زا  تیاکش  هب  رصم  مدرم  ات  دنامب  اجنآ  رد  لاس  دنچ  وا  درک و  مکاح  رصم  رب  ار  حرس  یبا  نبا  نامثع ،

هتفر یهاوـخ  ملظت  يارب  هک  ار  یناـسک  وا  .درادرب  تسد  شیاـهراک  زا  هک  تفریذـپن  وا  تشوـن و  يزیمآدـیدهت  هماـن  وا  هب  ناـمثع 
.درک توف  نانآ  زا  یکی  هک  يروط  هب  تفرگ  قالش  داب  هب  دندوب ،

نامثع هب  باحـصا  رگید  هشیاع و  هحلط و  .دندرک  یهاوخداد  هنیدم  دجـسم  رد  دندمآ و  هنیدـم  هب  رـصم  مدرم  زا  نت  دـصتفه  سپ 
.دندرک شنزرس  ار  وا  هدرک و  هلمح 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

هب ار  رکبوبا  رـسپ  دـمحم  دـنک و  رانک  ار  وا  هک  دـش  روبجم  نامثع  .رامگب » ار  يرگید  سک  نک و  رانکرب  راک  نآ  زا  ار  نامثع  يا  »
.درک باختنا  تموکح 

.تسویپ شیرق  ناکرشم  هب  دترم و  سپس  دیچوک ، هنیدم  هب  دش و  ناملسم  هکم  حتف  زا  شیپ  هک  تسا  نامه  حرس  یبا  نبا 

*****

ص 13. ج 10 ، ریدغلا ،

وگغورد نازاس  ثیدح 

نب ییحی  يزور  .درک  مالـسا  گنهرف  دراو  ار  يرایـسب  یلعج  ثیداحا  هک  ینازاس  ثیدح  نایوگغورد و  زا  یکی  شایع  یبا  زوریف 
: تفگ وا  هب  دید و  ار  وا  اه  یلبنح  ياوشیپ  دمحا  ماگنه  نیا  رد  .تشون  یم  ار  ینانخس  وا  زا  نیعم 

؟ تسا باذک  زوریف  یناد  یم  هک  یلاح  رد  .یسیون  یم  ار  نیا  وت 

: تسا هتفگ  زین  يرگید  درف  .تشادزاب  راک  نیا  زا  ار  ییحی  هلیسو  نیدب  و 

: میوگب هک  تسا  رتهب  مشونب  غالا  لوب  زا  رگا  .دنک  تیاور  زوریف  زا  هک  تسا  رتهب  دنکب ، انز  يدرم  رگا 

(1  ) .تسا هدرک  ثیدح  نم  هب  شایع  یبا  زوریف 
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هیواعم فارتعا 

عضاوت لامک  رد  ترضح  درک و  یم  لاؤس  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  دروخ ، یم  رب  یلکشم  هب  هیواعم  هاگ  ره  نیفص ، گنج  رد 
: دنتفگ دندوب و  یضاران  ماما  راک  نیا  زا  باحصا  زا  يا  هدع  .داد  یم  خساپ  تالاؤس  تالکشم و  نآ  هب 

: دندومرف یم  باوج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  .درک  تیاده  ار  وا  دیابن  داد و  ار  خساپ  دیابن 

.دنناد یم  همه  ار  وا  يدنمزاین  نیا  تسام و  دنمزاین  جاتحم و  وا  هک  نیا  دنک  یمن  تیافک  ایآ 

.درک یتالاؤس  وا  زا  هدمآ و  هیواعم  دزن  یصخش  زین  يرگید  نامز  رد 

.درک یفرعم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ار  وا  دوب ، زجاع  نداد  باوج  زا  هک  هیواعم 

ترـضح نآ  یملع  يـالاو  ماـقم و  هب  هـشیمه  درک و  لـح  ترـضح  نآ  دزن  رد  ار  دوـخ  تالکـشم  تـالاؤس و  زین  رمع  هکناـنچمه 
(. 2  ) .تشاد ناعذا  یملع  یهقف و  لیاسم  لح  هب  دوخ  یناوتان  هب  درک و  یم  فارتعا 

*****

ص 13. ج 10 ، ریدغلا ، (. 1)

ص 154. ج 11 ، ریدغلا ، (. 2)

یلع ترضح  تیالو  راکنا  باذع 

رد نانخـس  نیا  دوب و  نآ  هب  رومأـم  هک  ار  هچنآ  دومرف  غیلبت  مخ  ریدـغ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  نآ  زا  سپ 
: تفگ دومن و  ربمایپ  هب  باطخ  دمآ و  رضن  نب  رباج  دش ، رشتنم  مه  یمالسا  دالب  ریاس 

زا ار  همه  .مینک  ارجا  ار  هاکز  جح و  هزور و  زامن و  میهدب و  وت  تلاسر  دنوادخ و  یگناگی  هب  یهاوگ  هک  يدرک  رما  ادخ  فرط  زا 
يرترب ام  رب  ار  وا  يدومن و  دـنلب  یتفرگ و  ار  تمع  رـسپ  يوزاـب  هک  نیا  اـت  يدرکن ؛ اـفتکا  اـهنیا  هب  وت  .میدرک  لوبق  متفریذـپ و  وت 

: یتفگ يداد و 

زا رما  نیا  ایآ  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم  »
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؟ دنوادخ بناج  زا  ای  تسا  وت  فرط 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.تسین وا  زج  يدوبعم  هک  يدنوادخ  هب  مسق 

.تسا دنوادخ  بناج  زا  رما  نیا 

: تفگ یم  هک  یلاح  رد  دش  هناور  دوخ  رتش  فرط  هب  نخس  نیا  ندینش  زا  سپ  وا 

! ایادخ راب 

ام هب  كاندرد  یباذـع  ای  راـبب و  نامـسآ  زا  یگنـس  قح ، تسا و  تسار  دـیوگ ، یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هچنآ  رگا 
.ناسرب

.تشک ار  وا  دش و  جراخ  وا  ربد  زا  دمآ و  وا  رس  رب  زارف  زا  یگنس  هک  دوب  هدیسرن  دوخ  رتش  زونه 

*****

ص 127. ج 2 ، ریدغلا ،

یلام کمک 

.تخورفن ار  دوخ  هناخ  ریثک  .درخب  وا  زا  ار  تلص  نب  ریثک  هناخ  هک  داد  روتسد  يو  هب  تشون و  ناورم  هب  يا  همان  هیواعم  يزور 

.نک يریگتخس  نم  بلط  ربارب  رد  وا  اب  داد  روتسد  ناورم  هب  تشون و  يرگید  همان  هیواعم 

.رادرب ار  بلط  شورفب و  ار  شا  هناخ  ّالا  بوخ و  رایسب  هک  داد  ار  شضرق  رگا 

: تفگ دناسر و  وا  هب  ار  هیواعم  مایپ  ناورم 

مدرم زا  دروآ و  رـسک  رازه  یـس  درک و  يروآ  عـمج  ار  دوـخ  لاوـما  ریثـک  .مشورف  یم  ار  تا  هناـخ  هنرگ  يراد و  تلهم  زور  هـس 
: تفگ دومن و  کمک  تساوخرد 

.دهدب نم  هب  ار  غلبم  نیا  دسرب و  نم  داد  هب  هک  تسه  یسک  ایآ 

.دومن تساوخرد  وا  زا  تفر و  يو  دزن  هب  و  داتفا ، دعس  نب  سیق  دای  هب 

.داد وا  هب  ار  رازه  یس  مه  سیق 
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، دـهدب وا  هب  ات  دروآ  سیق  دزن  ار  لوپ  ریثک  .تفرگن  وا  زا  زین  ار  اـهلوپ  و  دـنادرگرب ، وا  هب  ار  شا  هناـخ  دـید ، ار  اـهلام  یتقو  ناورم 
: تفگ سیق 

وت هب  ار  لوپ  نم 
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.مریگ یمن  وت  زا  ما و  هدیشخب 

*****

ص 150. ج 3 ، ریدغلا ،

یلع ترضح  ینیب  شیپ 

، دش دهاوخ  رهاظ  امش  رب  يدرم  نم  زا  دعب  يدوز  هب   » دوب هدرک  ییوگشیپ  هداد و  ربخ  هغالبلا  جهن  فیرش  باتک  رد  یلع  ترـضح 
وا زگره  یلو  .دیـشکب  ار  وا  سپ  ددرگ ، یم  تسا و  هتفاین  هچنآ  لابند  رد  دروخ و  یم  دبای  یم  هچنآ  .مکـش  گرزب  ولگ و  هداشگ 

ییوگـشیپ نیا  دعب  اهلاس  دیئوج » يرازیب  نم  زا  دیهد و  مانـشد  ارم  هک  دنک  یم  رما  ار  امـش  وا  هک  دیـشاب  هاگآ  .تشک  دـیهاوخن  ار 
.داد جاور  ار  ترضح  نعل  یتایاور  لعج  اب  هتفرگ و  تسد  رد  ار  روما  مامز  نوعلم  هیواعم  دش و  عقاو  ترضح 

نب یلع  هیواعم ، نومیمان  تنـس  ربانب  هک  تشاد  دوجو  ربنم  رازه  داتفه  زا  شیب  یمالـسا  روشک  فلتخم  طاقن  رد  هیما  ینب  ناـمز  رد 
.دش یم  نعل  ربانم  نیا  همه  رب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا 

: تفگ یم  نیفلاخم  باوج  رد  هیواعم 

يریپ هب  شنم  يوخا و  نیا  اب  نالاسگرزب  دنوش و  گرزب  شور  نیا  اب  ناکدوک  ات  مهد ، یم  همادا  لمع  نیا  هب  نادنچ  مسق  ادـخ  هب 
.دنکن رکذ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هرابرد  یتبقنم  تلیضف و  یسک  يرگید  ات  دنسرب و 

*****

ص 180. ج 3 ، ریدغلا ،

نادنز زا  رارف 

.دش نیگمشخ  رایسب  يدسا  تیمک  دیاصق  زا  یکی  ندینش  زا  سپ  دوب  قارع  مکاح  هک  يرسق  دلاخ 

: تفگ

اب هنایفخم  ار  نانآ  داد و  دای  اهنآ  هب  ار  تیمک  تایمـشاه  دیرخ و  ابیز  رایـسب  زینک  سپس 30  .مهد  یم  نتـشک  هب  ار  وا  مسق  ادخ  هب 
.داتسرف کلملادبع  ماشه  يارب  یشورف  هدرب 

دلاخ هب  دش و  نیگمشخ  تدش  هب  دیاصق  نیا  زا  وا  دندناوخ و  ماشه  يارب  ار  تیمک  دیاصق  يزور  اهزینک  نآ  .دیرخ  ار  اهنآ  ماشه 
: تشون نینچ  يرسق 

.تسرفب نم  يارب  ار  تیمک  رس 
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هب درک و  ریگتسد  ار  تیمک  هلاخ 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1393 

http://www.ghaemiyeh.com


نوچ .تخیرگ  نادـنز  زا  دوخ  داهن و  شیوخ  ياـج  هب  ار  وا  دیـشوپ و  ار  وا  ساـبل  دـناوخ و  ارف  ار  دوخ  نز  تیمک  .دـنکفا  نادـنز 
: دنتفگ دندمآ و  درگ  دسا  ینب  .دناسرب  تازاجم  هب  ار  نز  تساوخ  .تفای  ربخ  دلاح 

.تسین یهار  ام  نادناخ  هدروخ  بیرف  نز  ار  وت 

.درک اهر  ار  نزو  دیسرت  اهنآ  زا  دلاخ 

*****

ص 11. ج 4 ، ریدغلا ،

دیدنخب دیناوخب و 

: تسا هتفگ  ظحاجلا  رحب  نامثعوبا 

: تفگ داد و  ربخ  نم  هب  راجت  ياسؤر  زا  يدرم 

، دینـش یم  ار  هعیـش  مسا  تقو  ره  تشاد و  یمن  رب  نیمز  زا  ار  شرـس  هک  دوب  ام  اب  یتشک  رد  شوماخ ، ومخا و  قالخادـب  يدرمریپ 
: متفگ وا  هب  يزور  .دیشک  یم  مهرد  تخس  ار  شیاهوربا  هدش ، نوگرگد  شا  هرهچ  تفر و  یم  ورف  مشخ  رد 

؟ يوش یم  هتفشآ  نارگن و  نآ  ندینش  اب  هک  دیآ  یم  تدب  ردقنیا  هعیش  زیچ  هچ  زا 

: تفگ

: لیبق زا  یتشز  هملک  ره  لوا  رد  رگم  ما  هدیدن  ار  نیش  نم  اریز  دیآ ، یمن  مدب  شمسا  لوا  نیش  نیا  هزادنا  هب  هعیش  زیچ  چیه  زا  نم 
 … ترارش و ناطیش  موش  رش 

: تفگ نامثعوبا 

.دش هنوگژاو  عییشت  ساسا  رگید  بیترت  نیدب 

نآ .تسا  هتخیر  ورف  یهاو  لیلد  نیا  اب  عیـشت  ساسا  هک  درک ، نامگ  هک  نامثعوبا  تقامح  قالخادـب و  درمریپ  تهافـس  زا  یتفگش 
 … دیآ و یمن  شدای  هب  تعاجش و …  تماهش ، تعافش ، دهش ، سمش ، تعیرش ، نوچ  یتاملک  ارچ  درمریپ 

*****

ص 158. ج 5 ، ریدغلا ،

يرفیک نیئآ  ندرک  لامیاپ 
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هاگنآ .درازگ  زامن  تعکر  ود  هدرک و  يزامن  شیپ  مدرم  يارب  دادماب  سپس  دش و  تسم  هدرک و  يراسگ  هداب  یبش  هبقع  رسپ  دیلو 
: تفگ درک و  مدرم  هب  يور 

.تسا سب 

؟ مناوخب رتشیب  دیهاوخ  یمن  ایآ 

: دنتفگ دندوب ، هدرک  بجعت  وا  راتفر  زا  هک  مدرم 

.دندید مدرم  زا  يرایسب  ار  هنحص  نیا  دروآ و  الاب  دوب ، هدروخ  هچ  ره  دش و  دب  شلاح  ماگنه  نیا  رد  هن ،

نایرج نیا  هک  دوبن  رضاح  درک و  هطبار  نیا  رد  اهنآ  زا  یتالاؤس  دندرک و  راضحا  ار  رفن  دنچ  وا  .دیسر  نامثع  شوگ  هب  نایرج  نیا 
.دنتفگ ارجام  دنتفر و  هشیاع  غارس  هب  اهنآ  .دنک  لوبق  ار 

: تفگ هشیاع  سپ 

نامثع هک  یتسار 
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.تسا هداد  میب  ار  دوهش  درک و  لامیاپ  ار  يرفیک  ياه  نیئآ 

: تفگ هشیاع  ندینش  زا  سپ  نامثع 

.یشاب هتشادن  اهراک  نیا  هب  يراک  يریگب و  مارآ  تلزنم  رد  تسا  رتهب  وت 

.دندش یمالسا  دودح  يارجا  راتساوخ  دنتفر و  نامثع  غارس  هب  مدرم 

هب ار  قالش  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ماگنه  نیا  رد  .تشادن  ار  مکح  يارجا  تأرج  یسک  هک  یلاح  رد  درک  لوبق  راچان  هب  نامثع 
دز و یم  دایرف  ابترم  دیلو  دندرک و  ارجا  ار  مکح  زین  ناشیا  دنک و  ارجا  ار  مکح  هک  دـندومرف  هداد و  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تسد 

وشتسش ار  ربنم  يرادنامرف و  نامتخاس  وا  .درک  باختنا  تموکح  هب  دیلو  ياج  هب  ار  صاع  رسپ  دیعـس  نامثع ، .تساوخ  یم  کمک 
.تسشن تخت  رب  داد و 

*****

ص 196. ج 15 ، ریدغلا ،

مرکا لوسر  ربق  ترایز 

: تسا هدومرف  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رمع  نب  هللادبع 

، دـنک ترایز  متافو  زا  دـعب  ربق  دروآ و  ياج  هب  ار  جـح  سک  ره  .تسا  بجاو  وا  يارب  متعافـش  دـنک ، تراـیز  ار  مربق  هک  یـسک  »
افج نم  هب  دـنکن ، ترایز  ارم  دروآ و  ياج  هب  ار  جـح  سک  ره  تسا و  هدرک  ترایز  ارم  متاـیح  لاـح  رد  هک  تسا  یـسک  دـننامه 

ار وا  هتـشرف  هتـشرف  هد  مهد و  یم  خساپ  وا  هب  راب  هد  دتـسرفب ، نم  رب  دورد  دیایب و  مترایز  هب  متافو ، زا  دـعب  هک  یـسک  .تسا  هدرک 
« .دنتسرف یم  دورد  وا  رب  همه  دننک و  یم  ترایز 

درمـش و مارح  ار  ربمایپ  ربق  ترایز  ینارح » هیمیت  نبا  ، » تسا ینـس  هعیـش و  ياملع  رثکا  دـییأت  دروم  هک  تایاور  هنوگ  نیا  دوجو  اب 
.تسناد تیصعم  ار  سدقم  لمع  نیا  يارب  ترفاسم 

ار اه  تبحص  نیا  وا  یتقو 
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دنتـشون و وا  راتفگ  در  رد  ار  يرایـسب  ياـهباتک  دـندرک و  ماـیق  وا  هیلع  تنـس  لـها  ناـگرزب  نادنمـشناد و  زا  يرایـسب  درک ، حرطم 
، دشاب هیمیت » نبا   » هدیقع هب  دقتعم  سک  ره  هک  دیدرگ  مالعا  وا  هیلع  قشمد ، رد  نادنمـشناد  ءاملع و  ناوارف  ياهـششوک  اب  ماجنارس 

.دیدرگ دوبان  هدش و  يرپس  رذگدوز ، ياهداب  دننامه  وا  ياه  تعدب  اه و  فیرحت  هجیتن  رد  .تسا  لالح  شلام  نوخ و 

یم تعفنم  مدرم  هب  هک  هچنآ  اـما  دوش و  یم  دوباـن  يدوز  هب  فک  نآ  هک  دـنز  یم  لـثم  لـطاب  قح و  هراـبرد  دـنوادخ ، نینچ  نیا  »
« دنام یم  یقاب  نیمز  رد  دناسر ،

*****

ص 162. ج 9 ، ریدغلا ،

یلع ترضح  زا  يرعش 

مردپ .متسه  یلئاضف  ياراد  نم  هک  دوب  هدش  زاغآ  هنوگ  نیا  همان  نتم  .تشون  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  يا  همان  هیواعم  يزور 
.متسه یهلا  یحو  هدنسیون  نینموم و  یئاد  ربمایپ و  دنواشیوخ  نم  .دیسر  یهاشداپ  هب  مالسا  رد  .دوب  رورس  گرزب و  تیلهاج  رد 

: دندومرف همان  ندناوخ  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

؟ دیوج یم  يرترب  نم  رب  لیاضف  نیا  هب  راوخرگج  دنه  رسپ  ایآ 

: دندومرف دوب  ناشکیدزن  هک  یناوج  هب  ترضح  سپس 

سیونب

يونص یخا و  یبنلا  دمحم 

یمع ءادهشلادیس  هزمح  و 

یسمی یحضی و  يذلا  رفعج  و 

یمع نبا  هکئالملا  عم  ریطی 

یسرع ینکس و  دمحم  تنب  و 

یمحل یمدب و  اهمحل  طونم 

مکیلع هیالو  یل  بجواف 

مخ ریدغ  موی  هللا  لوسر 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1397 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا نم  يومع  نادیهش  رورس  هزمح  تسا و  نم  نبا  رهم  ردارب  ادخ ، ربمایپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  »

.تسا نم  ردام  رسپ  تسا ، زاورپ  رد  هکئالم  اب  بش  زور و  نآ  رفعج  و 

 … دراد یگتسب  نم  تشوگ  نوخ و  اب  وا  تشوگ  نوخ و  .تسا  نم  رسمه  لد و  نوکس  ثعاب  ربمایپ  رتخد 

، مخ ریدغ  زور  رد  ادخ  ربمایپ  و 
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 … » دومن بجاو  امش  رب  ار  متیالو  ادخ  رما  هب 

زا رعش  نیا  داد  روتسد  دانع  يور  زا  دش و  هدز  تلاجخ  رعش ، يانعم  قمع  مالک و  یئابیز  زا  دناوخ  ار  ترـضح  راعـشا  هیواعم  نوچ 
لد رد  ناشیا  قح  رب  مالک  دنوش و  بلج  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يوس  هب  مدرم  هک  ادابم  .دـنراد  هگن  رود  ماش و  مدرم  سرتسد 

.دراذگ رثا  اهنآ 

*****

ص 44. ج 3 ، ریدغلا ،

ربمایپ تنس  رییغت 

يزینک گنج  نآ  رد  .درک  تکرـش  اـه  گـنج  زا  یکی  رد  درک ، یم  ینارمکح  ماـش  رد  شردـپ  زا  هک  یماـگنه  هیواـعم  نب  دـیزی 
دزن هب  وا  اب  رذوبا  .دـش  لـسوتم  رذوبا  هب  درم  نآ  تفرگ ، درم  نآ  زا  روز  هب  ار  زینک  نآ  دـیزی  یلو  دـش ، ناناملـسم  زا  یکی  بیـصن 

: تفگ رذوبا  ماجنارس  .دروآ  یم  هناهب  وا  درک و  زینک  ندرک  در  هب  رما  ار  وا  راب  هس  دمآ و  دیزی 

! دنگوس ادخ  هب 

: دومرف یم  هک  مدینش  ادخ  لوسر  زا  نم  انامه  ینک ، یم  نینچ  وت  رگا 

.تسا هیما  ینب  زا  يدرم  دهد ، رییغت  ارم  تنس  هک  یسک  لوا 

.دنادرگرب دیزی  زا  ار  دوخ  يور  تفگ و  ار  هلمج  نیا  رذوبا 

: تفگ درک و  بیقعت  ار  وا  دیزی 

: داد خساپ  رذوبا  یتفگ ؟ یم  هک  یسک  نآ  منم  ایآ  دنگوس  ادخ  هب  ار  وت 

.داد سپ  ار  زینک  دیزی ، و  مناد ، یمن 

*****

ص 84. ج 6 ، ریدغلا ،

هقباس دب  مکاح 

تفالخ نامز  رد  تشک  یم  ار  وا  دیئاز ، یم  یهایس  هچب  هاگ  ره  تهج  نیمه  هب  دنتشاد  هطبار  ناشنامالغ  اب  هک  دوب  ینانز  زا  دنه » »
: تفگ قاحسا  هب  دیزی  .تفرگ  رد  يو  روضح  رد  يا  هرجاشم  هباط  نب  قاحسا  دیزی و  نایم  يزور  هیواعم ،
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طباور نتشاد  هب  هک  قاحـسا  ردام  هب  هیانک  فرح ، نیا  اب  دیزی  .دنیآرد  تشهب  هب  برح  ینب  هلیبق  همه  هک  تسا  بوخ  نیا  وت  يارب 
.دوب مهتم  برح  ینب  هلیبق  نادرم  زا  یکی  اب  عورشمان 

: تفگ شباوج  رد  قاحسا 

نوچ .دـیمهف  هیواعم  اما  .دـیمهفن  ار  وا  فرح  ياـنعم  دـیزی  .دـنیآرد  تشهب  هب  ساـبع  ینب  هلئاـع  همه  هک  تسا  بوخ  نیا  وت  يارب 
: تفگ دیزی  هب  هیواعم  تفرب  قاحسا 

؟ ییاشگ یم  نادرم  هنعط  هب  نابز  دننز ، یم  اهفرح  هچ  وت  هرابرد  مدرم  ینادب  هک  نیا  زا  شیپ  روطچ 

: تفگ

یم
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.مهد مانشد  ار  وا  متساوخ 

: تفگ

: تفگ دیزی  .تشاد  ار  روظنم  نیمه  زین  وا 

؟ روطچ

: تفگ وا 

دـش و تحاراـن  تخـس  دـیزی  متـسه ؟ ساـبع  دـنزرف  نم  هک  دنتـشادنپ  یم  تیلهاـج  هرود  رد  شیرق  زا  یـضعب  هک  یناد  یمن  رگم 
.تشگ نیگمغ 

هک یماگنه  .تسا  هتشاد  ارجام  نیا  زا  يزیچ  هب  دنه  اب  ینخـس  رد  هکم  حتف  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنیوگ  یم 
: دیسرپ ربمایپ  زا  دمآ  تعیب  يارب  دنه 

؟ منک تعیب  وت  اب  نومضم  هچ  هب 

: دومرف ربمایپ 

؟ دننک یم  انز  مه  نانز  دازآ  رگم  تفگ  یتحاران  اب  وا  .ینکن  انز  رگید  هک  یهدب  دهعت  نیا  هب  دیاب 

.دز يدنخبل  تخادنا و  رمع  هب  یهاگن  تخانشب و  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

*****

ص 263. ج 19 ، ریدغلا ،

گرزب يوگغورد 

نیا زا  یکی  رد  .دـندوب  نآ  راوـس  نازینک  ناـنز و  هک  تشاد  هارمه  رطاـق  یـس  تـفر و  جـح  هـب  راـب  ود  شتفـالخ  هرود  رد  هیواـعم 
.دراد نت  رب  دیفس  هچراپ  ود  دناوخ و  یم  زامن  مارحلادجسم  رد  هک  دید  ار  يدرم  اه ، ترفاسم 

: دیسرپ

؟ تسیک نیا 

: دنتفگ
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: تفگ تفر و  وا  دزن  هیواعم  هداتسرف  .داتسرف  شلابند  هب  ار  یسک  .دوب  يدوهی  يدرم  وا  ضیرغ و  نب  هبعش 

.ایب نینمؤملاریما  دزن 

: تفگ وا 

؟ تفرن ایند  زا  شیپ  يدنچ  نینمؤملاریما  رگم 

: تفگ وا 

.درکن باطخ  هفیلخ  ار  وا  مالس  رد  اما  .هیواعم  شیپ  تفر  .ایب  هیواعم  دزن 

: دیسرپ وا  زا  هیواعم 

؟ يدرک هچ  یتشاد  ءامیت  رد  هک  ار  ینیمز 

.منک یم  کمک  نادنمتسم  هب  دیایب  دایز  هچ  ره  مرخ و  یم  سابل  ناگنهرب  يارب  شدمآرد  زا  تفگ 

: دیسرپ

.یشورف یم  ار  نآ 

: تفگ

.مشورف یم  رانید  رازه  تصش  هب  ار  نآ  تسا و  هدش  دئاوع  دوبمک  راچد  نم  هلیبق  لاسما  نوچ  .يرآ 

: تفگ هیواعم 

.تسا دایز  یلیخ 

: تفگ وا 

دصشش يدوب  رضاح  يدیرخ ، یم  تناکیدزن  زا  یکی  زا  رگا 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1402 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ ياثر  رد  تردـپ  هک  ناوخب  ار  يرعـش  یهد  یم  جرخ  هب  تسخ  شورف  رد  هک  لاح  ییوگ  یم  تسرد  .یهدـب  مه  رانید  رازه 
قح منک و  یم  کمک  نادـنمزاین  هب  درـس  ياهداب  شزو  ماـگنه  رد  ناتـسمز و  رد  نم  نوچ   … » دـناوخ هنوگ  نیا  و  تسا ، هدورس 

« .دنناوخ یم  بایماک  راگتسر و  ارم  سپ  مریگ و …  یم  اوعد  گنج و  یب  نارگید  زا  ار  شیوخ 

: تفگ هیواعم 

.متسه رعش  نیا  هدنبیز  تردپ  زا  شیپ  نم 

: تفگ وا 

.ینز یم  ار  فرح  نیا  یتسپ  رس  زا  یئوگ و  یم  غورد  وت 

: تفگ هیواعم 

؟ یتسپ رس  زا  ارچ  اما  تسا  تسرد  میوگ ، یم  غورد  هک  نیا 

: تفگ وا 

.يا هتفر  ربمایپ  نادناخ  گنج  هب  ینک و  یم  قحان  ار  قح  نوچ 

.دنیامن نوریب  سلجم  نآ  زا  ار  وا  هک  داد  روتسد  دوب ، هدش و  ینابصع  هک  هیواعم 

*****

ص 273. ج 19 ، ریدغلا ،

هبنشراهچ زامن 

رتش هدام  نیا  هک  درک  اعدا  یقـشمد  يدرم  .دـمآ  قشمد  هب  يروتـس  رب  راوس  نیفـص  ياهدربن  زا  تشگزاب  رد  هفوک  یلاها  زا  يدرم 
دنتشاد هضرع  هیواعم  رب  ار  ناشیاوعد  .دنا  هتفرگ  نم  زا  نیفص  گنج  يانثا  رد  هک  تسا  نم 

روتـس نآ  داد  روتـسد  درک و  رداص  یفوک  درم  هیلع  يار  هیواعم  هجیتن  رد  .دروآ  دهاش  شیوخ 50  ياعدم  تابثا  يارب  یقـشم  درم 
: تفگ یفوک  درم  .دهد  لیوحت  یقشمد  درم  هب  ار 

: تفگ هیواعم  هدام  هن  تسا  رن  رتش 

: تفگ وا  هب  داتسرف و  یفوک  درم  نآ  لابند  هب  ار  یسک  هنایفخم  دنتفرب ، شروضح  زا  نوچ  تسا و  هدش  رداص  هک  تسا  ییار  نیا 

: تفگ درک و  يراتفرشوخ  دومن و  یکین  وا  هب  تخادرپ و  يو  هب  ار  نآ  ياهب  ربارب  ود  دزرا ؟ یم  ردقچ  روتس 
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مهاوخ ورب  ور  يو  اب  یهاپس  رازه  دصکی  اب  نم  وگب  مالسلا  هیلع  یلع  هب 
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نیفـص هب  ار  اهنآ  یتقو  هک  شهار  هب  رـس  دندوب و  هیواعم  رادربنامرف  نانچ  دنراذگ و  یمن  قرف  هدام  رن و  رتش  نیب  ناشیکی  هک  دـش 
رـس يالاب  رب  ار  وا  دـندوب و  هداهن  شهار  هب  رـس  گـنج  ماـگنه  هب  دـناوخ و  هعمج  زاـمن  اـهنآ  اـب  هبنـشراهچ ، زور  هار ، رد  درب ، یم 

.دندرب یم  شیوخ 

*****

ص 304. ج 19 ، ریدغلا ،

زامن ریبکت  كرت 

: هک دنک  یم  تیاور  کلام  نب  سنا  لوق  زا  مالا »  » باتک رد  یعفاش 

يدعب هروس  دمح و  هروس  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » ندناوخ هب  عورـش  دنلب  يادص  اب  شزامن  رد  دناوخ  یم  زامن  هنیدم  رد  هیواعم 
یلو تفر  دوجـس  عوکر و  هب  درب و  ناـیاپ  هب  ار  هروس  هکنیا  اـت  دـناوخن  ار  دـمح  زا  دـعب  هروس  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » یلو درک 

: هک دندز  دایرف  فرط  ره  زا  دوب  هدینش  ار  نآ  هک  ینارجاهم  همه  داد ، ار  شزامن  مالس  یتقو  .درک  مامت  ار  شزامن  ات  تفگن  ریبکت 

! هیواعم يآ 

!؟ يدرک شومارف  ای  يدزد  ار  زامن  زا  یئزج 

مه عوکر  هدجـس و  هب  هک  یماگنه  دناوخ و  یم  ار  دمح  زا  دعب  هروس  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب  ، » دناوخ زامن  ادـعب  یتقو  هجیتن  رد 
.تفگ یم  ریبکت  تفر ، یم 

*****

ج 20 ص 8 ریدغلا ،

هیواعم يراوخبارش 

اهنیا دیـسرپ  دراد  بارـش  راب  هک  دـید  ار  يا  هلفاق  دوب ، نکاـس  ماـش  رد  هک  یماـگنه  دوب ، ردـب  نادـهاجم  زا  هک  تماـص  نب  هداـبع 
؟ تسیچ

: دنتفگ

وبا درک  هراپ  ار  بارـش  ياه  کشم  همه  تفر و  هلفاـق  فرط  هب  هتفرگرب  رازاـب  زا  یغیت  سپ  دنـشورف  یم  ینـالف  هب  هک  تسا  بارش 
ياه تیلقا  ساـنجا  رازاـب و  هب  دور  یم  اـهزور  ریگب  ار  تردارب  ولج  هک  داد  ماـغیپ  وا  هب  هیواـعم  دوب  ماـش  رد  ماـگنه  نآ  رد  هریره 
ریگب ار  تردارب  ولج  درادن  ام  سیماون  هب  نداد  شحف  داقتنا و  زج  يراک  دنیـشن و  یم  دجـسم  رد  اهبـش  درب و  یم  نیب  زا  ار  یبهذم 
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دنک تیذا  ار  ام  راذگن  ور 

: تفگ هدابع و  شیپ  هب  تفر  هریره  وبا 

! وت اب  هن  تسوا  دوخ  اب  وا  لامعا  باسح  هیواعم ؟ هب  يراد  راکچ 

: تفگ هدابع 

تعیب وا  اب  ام  يدوبن  وت  میدرک  تعیب  ربمایپ  اب  ام  هک  یماگنه 
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ناگدـننک شنزرـس  زا  هار  نیا  رد  مینک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هشیمه  .میرادـن  رب  ماگ  قح  ياضر  هار  رد  زج  هک  میدرک 
هار هب  بارـش  شورف  دـیرخ و  هیواعم  هک  میهد  یمن  هزاجا  لاح  میتسه و  دوخ  نوخ  هرطق  نیرخآ  ات  دوخ  نامیپ  رـس  رب  ام  میـسارهن 

.تفگن مه  يا  هملک  دش و  تکاس  تشادن ، نتفگ  يارب  یباوج  هک  هریرهوبا  دزادنا 

*****

ص 279. ج 19 ، ریدغلا ،

هیواعم يراوخ  ابر 

.دوب نیمیس  یگنت  نآ  نایم  رد  دروآ  گنچ  هب  يرایسب  میانغ  دوخ  ياه  گنج  زا  یکی  رد  هیواعم 

دنتساخرب و تباقر  هب  نآ  يرادیرخ  رس  رب  مدرم  .دشورفب  مدرم  نایم  دیاوع ، میسقت  ماگنه  هب  ار  نآ  هک  داد  روتـسد  یکی  هب  هیواعم 
.دیسر تماص  نب  هدابع  هب  ربخ  دندرک ، رتدایز  ار  تمیق 

: تفگ هتساخرب 

: دومرف یم  هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  زا  نم 

.تسا يراوخ  ابر  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب  ياپایاپ  روط  هب  دیاب  مدنگ ، اب  ار  مدنگ  ای  هرقن و  ای  دننک  یم  هلماعم  الط  اب  ار  الط  یتقو 
: تفگ دیسر و  هیواعم  هب  ربخ  .دنداد  سپ  دندوب ، هتفرگ  هک  ار  هچ  ره  مدرم  نخس  نیا  ندینش  رثا  رب 

.میا هدینشن  ار  اهنآ  میتسه و  لفاغ  نآ  زا  ام  هک  دننک  یم  لقن  یثیداحا  ربمایپ  نابز  زا  ینادرم 

: تفگ درک و  رارکت  ار  ثیدح  نامه  هتساخرب  هدابع 

هک نیا  ای  تسیچ و  وا  رظن  هک  درادـن  یتیمها  نم  يارب  .دـیاین  شـشوخ  هیواعم  هچ  رگا  مینک ، یم  رـشن  لقن و  ار  ربمایپ  ثیداحا  اـم 
.دروایب نم  رس  رب  دهاوخ  یم  ار  ییالب  هچ  نیا  زا  دعب 

*****

ص 287. ج 19 ، ریدغلا ،

تیاور لعج 

غورد هب  ار  یتایاور  اهنآ  ات  دیشخب ، یم  رودزم  نایهایـسور  هب  هرقن  الط و  زا  رپ  ياه  هسیک  هک  دوب  نیا  هیواعم  یگـشیمه  تاداع  زا 
ات دیشخب  مهرد  رازه  دص  بدنج ، نب  هرمس  هب  وا  يزور  .دنهد  تبسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  دنیارـسب و  وا  حدم  رد 

: هیآ نیا  هک  دنک  لعج  یتیاور 
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هلوق کبجعی  نم  سانلا  نم  هیآ و  نیا  تسا و  هدـش  لزان  نوعلم  مجلم  نبا  هرابرد  هللا  تاضرم  ءاغتبا  هسفن  يرتشی  نم  ساـنلا  نم  و 
یف ام  یلع  هللا  دهشی  ایندلا و  هایحلا  یف 
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 … ماضحلا هلا  وه  هبلق و 

رد درکن و  لوبق  مه  زاب  .دیـشخب  مهرد  رازه  تسیود  هرابود  درکن ، لوبق  هرمـس  یلو  .تسا  هتـشگ  لزاـن  مالـسلا  هیلع  یلع  هراـبرد 
.درک لوبق  دیشخب و  مهرد  رازه  دصراهچ  موس ، هیثرم 

.تسا هتفرگ  تروص  رایسب  شنارودزم  هیواعم و  زا  تایانج  لیبق  نیا  زا 

*****

ص 178. ج 3 ، ریدغلا ،

یلع نعل  هیواعم و 

لوسر ربنم  يالاب  رد  تفرگ  میمصت  .تشگ  هنیدم  دراو  هار  رس  رد  دش و  جح  مزاع  هیواعم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تداهـش  زا  سپ 
یمن نامگ  تسا و  صاقو  یبا  نب  دعـس  رهـش  نیا  رد  دنتفگ  وا  هب  .دنک  نعل  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

.دوش ایوج  هطبار  نیا  رد  ار  وا  رظن  تسرفب و  وا  يوس  هب  ار  یسک  .دشاب  یضار  لمع  نیا  هب  وا  هک  مینک 

.تسیچ مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نعل  هرابرد  دعس  رظن  دنیبب  ات  داتسرف ، دعس  يوس  هب  ار  یسک  هیواعم 

: هک داتسرف  باوج  دعس 

نعل زا  هیواـعم  اذـل  .مراذـگ  یمن  دجـسم  هـب  مدـق  رگید  موـش و  یم  جراـخ  هللا  لوـسر  دجـسم  زا  نـم  دریگ ، ماـجنا  راـک  نـیا  رگا 
نعل ار  مالسلا  هیلع  یلع  هللا ، لوسر  ربنم  يور  رب  هیواعم  هک  دوب  دعس  گرم  ماگنه  هب  تشذگرد و  دعس  هک  نیا  ات  .درک  يراددوخ 

.دننک نعل  ربانم  يالاب  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تشون  مه  اهرهش  رگید  رد  شلامع  هب  درک و 

*****

ص 180. ج 3 ، ریدغلا ،

نینمؤملاریما ضرالا  یط 

زا هک  یماسقا  نیدلازع  .درک  تکرح  نیمزرس  نآ  هب  هللا  همحر  یـسراف  یـساملس  ربق  ترایز  يارب  یـسابع  رـصنتسملا  هفیلخ  يزور 
: تفگ وا  هب  هار  رد  هفیلخ  .دوب  وا  هارمه  هب  دوب  هفوک  يابدا  فارشا و 

: دنیوگ یم  هک  تسا  نیا  هعیش  تالغ  ياهغورد  زا  یکی 

لمع نیا  ماجنا  زا  دعب  هدمآ و  نیادم  هب  هنیدم  زا  شنداد  لسغ  يارب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  یـسراف ، ناملـس  گرم  زا  دعب 
.تسا هدومن  تعجارم  هنیدم  هب  بش  نامه 
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: دورس وا  هب  خساپ  رد  ار  راعشا  نیا  ههادبلا  یف  یماسقا  نبا 

هب هنیدم  زا  بش  کی  رد  ربمایپ  یصو  هک  يدش  نیا  رکنم  »
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.هتفر نئادم 

هعیـش تالغ  راتفگ  زا  فرح  نیا  یتفگ  دشاب و  هدرک  تعجارم  هنیدـم  هب  حبـص  زا  شیپ  بش  نامه  رد  كاپ  ناملـس  لسغ  زا  دـعب 
.تسا

؟ تسیچ دنشاب ، هتفگن  غورد  هک  یتروص  رد  تالغ  هانگ 

: دروآ سدقملا  تیب  هب  ابس  تکلمم  زا  ار  سیقلب  تخت  ندز ، مه  رب  مشچ  کی  زا  شیپ  ایخرب  فصآ  هک  نیا  زا 

.دومن لح  ار  لکشم  نیا  درک و  هراپ  ار  ماهبا  هدرپ  نیا 

؟ ما هدرک  ولغ  ردیح  هرابرد  نم  اما  .یتسین  ولغ  هب  دقتعم  فصآ  هرابرد  وت 

.تسا ناگداتسرف  نیرتهب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحا  رگا  تسا ! یتفگش  یسب  ياج 

.تساه یصو  نیرتهب  مالسلا  هیلع  یلع 

« .تسا هدوهیب  اهربخ  اهفرح و  مامت  هنرگ  و 

.دش تکاس  تشادن ، یباوج  رگید  هک  هفیلخ 

*****

ص 44. ج 9 ، ریدغلا ،

مکاح زا  دیعبت 

: دیوگ یم  قاحسا  وبا 

: دیوگ یم  دنک و  یم  اعد  دنوادخ  هاگرد  هب  نشوجلاوذ  رسپ  رمش  مدید ، دجسم  رد  حبص  زامن  زا  دعب  يزور 

.متسه دنمجرا  زین  نم  هک  یناد  یم  يراد و  یم  تسود  ار  يدنمجرا  یتسه و  دنمجرا  یتسار  هب  وت  ادنوادخ 

: متفگ وا  هب  نم  .شخبب  زرمایب و  ارم  سپ 

وت یگدنز  رد  یگنن  هکل  نیا  يا و  هتـشاد  يراکمه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نادـنزرف  نتـشک  رد  هک  وت  رمـش  يا 
.تسا

: تفگ رمش  يرادنپ ؟ یم  دنمجرا  دوخ  هنوگچ 
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! قاحسا وبا  وت  رب  ياو 

ناشیا اب  اـم  رگا  .مینکب  ضارتعا  هک  میرادـن  قح  میهدـب و  ماـجنا  دـیاب  ارچ  نوچ و  نودـب  اـم  دـنهدب ، روتـسد  اـم  ناـیاورنامرف  رگا 
یم هک  ددرگ  یم  رب  مود  هفیلخ  ياـهفرح  هب  اـه  هشیدـنا  نیا  ماـمت  .میتسه  رتدـب  زین  تخب  هریت  ياـهغالا  نیا  زا  مینک ، يراـگزاسان 

: تفگ

یهقف هناوتشپ  اب  هک  یتسار  هب  .دشاب  دساف  وا  رگا  یتح  دینک ، تیعبت  ارچ ، نوچ و  نودب  دوخ  مکاح  زا 
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.دندرکن توبن  نادناخ  هب  هک  ییاه  ملظ  هچ  هنالهاج 

.ربکا هللا 

*****

ص 296. ج 13 ، ریدغلا ،

سرت ناج و  زا  يرعش 

: دیوگ یم  هویر  رسپ  نامیلس 

ناهگان .میدناوخ  یم  رعش  میدرامش و  یم  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  لیاضف  میدوب و  هتسشن  قشمد  دجسم  رد  يا  هدع  هارمه  هب  يزور 
خاک هب  ناشک  ناشک  ار  ام  اهنآ  .ندرک  هلمح  ام  هب  بوچ  گنس و  اب  دندرک  عورش  دنتخیر و  ام  رـس  رب  هیواعم  لامع  زا  يدایز  هدع 

.دهدب ار  ام  مادعا  نامرف  وا  هک  میتشاد  میب  نیا  زا  ام  دنداد و  شرازگ  وا  هب  ار  نایرج  دندرب و  قشمد  رادنامرف 

: تفگ درک و  رادنامرف  هب  ور  ییاط  رکبوبا 

هنیمز نیا  رد  يرعش  لبق  زا  هکنآ  یب  دعب  میرامش و  یم  رب  ار  امش  لیاضف  ادرف  میدرامـش و  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  زورما  ام 
زا لد  .تسا  هارمه  ندروـخ  کـتک  اـب  شا  همه  مالـسلا ، هیلع  یلع  نتـشاد  تسود  : » دورـس هنوـگ  نیا  سرت  يور  زا  دـشاب ، هتـشاد 

.دزرل یم  نآ  ساره 

يدرم دیوگب ، نیا  زج  هک  سک  ره  تسا و  هللا  لوسر  نادناخ  اب  ینمـشد  مشیک  تسا و  دیزی  امنهار  ياوشیپ  اب  يزرورهم  نم  هویش 
هنرگ دـننام و  یم  تسردـنت  دـشاب ، گنهامه  ناـشیاه  هتـساوخ  اـب  هک  ره  هک  دنتـسه  ناـنچ  مدرم  .درخ  هن  دراد و  زغم  هن  هک  تسا 

.درک دازآ  ار  اهنآ  مامت  رعش ، نیا  ندینش  زا  سپ  رادنامرف   » دوب دهاوخ  هارمه  شا  یتسه  يامغی  اب  وا  هرابرد  يرواد 

*****

ص 297. ج 13 ، ریدغلا ،

یلع ترضح  نانمشد  خلت  تشونرس 

تروص و رب  شوپور  دنتـشاد و  لیامح  ریـشمش  هک  یناراوس  ماگنه  نیا  رد  .دش  جراخ  رـصق  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يزور 
: دنتفگ دندش و  وربور  ترضح  نآ  اب  دندوب ، هدیسر  هار  زا  هزات 

: دندومرف مالس  باوج  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  انالوم  ای  کیلع  مالسلا  هتاکرب  هللا و  همحر  نینمؤملاریما  ای  کیلع  مالسلا 

هچ ادخ  لوسر  باحصا  زا  اجنیا  رد 
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: دومرف یم  هک  دندینش  مخ  ریدغ  زور  رد  ادخ  لوسر  زا  هک  دنداد  تداهش  دنتساخرب و  اهنآ  زا  نت  هدزاود  زا  سپ  دنتسه ؟ یناسک 

 … هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم 

: دومرف دندوب ، هدرک  يراددوخ  تداهش  يادا  زا  هک  بزاع  نب  ءارب  کلام و  نب  سنا  هب  ترضح  نآ  زا  سپ 

.دیا هدینش  دنا ، هدینش  هورگ  نیا  هک  ار  هچنآ  زین  امش  اریز  دیهد ؟ تداهش  دیزیخرب و  امش  هک  نیا  زا  دش  عنام  زیچ  هچ 

: دومرف سپس 

! ایادخ راب 

، دنا هدرک  نامتک  ار  تقیقح  نیا  ینمشد ، دانع و  تلع  هب  رفن  ود  نیا  رگا 

.نک التبم  ار  اهنآ  ناسرب و  ناشلامعا  يازس  هب  ار  اهنآ 

اب درک  یم  لاؤس  مدرم  زا  درک و  یم  مگ  ار  دوخ  لزنم  هار  هک  یماگنه  ندش  انیبان  زا  سپ  دش و  انیبان  بزاع  نب  ءارب  یتدـم  زا  سپ 
: تفگ یم  دوخ 

؟ دبای یم  رد  ار  دوصقم  هب  هار  هنوگچ  هدش  نیرفن  راتفرگ  هک  یسک 

.دش صرب  هب  التبم  زین  کلام  نب  سنا 

دروآ هناهب  هدربمان  دومرف ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  راتفگ  هب  ریاد  یهاوگ  بلط  مالسلا  هیلع  یلع  هک  یماگنه  تسا  هدش  هتفگ  و 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  تسا و  هدش  یشومارف  هب  التبم  هک 

! ایادخ راب 

.دزاسن یفخم  ار  نآ  وا  راتسد  هک  نک  يدیفس  صرب  هب  التبم  ار  وا  دیوگ  یم  غورد  رگا 

.دنکفا یم  دوخ  هرهچ  رب  هقرخ  هتسویپ  دش و  صرب  راچد  وا  هرهچ  سپ 

*****

ص 50. ج 2 ، ریدغلا ،

ثیداحا بیذکت  ماجنارس 

؟ درک شسرپ  یثیدح  هرابرد  يدرم  زا  يا  هبحر  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يزور  هک  دنک  یم  لقن  ورمع  یبا 
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.دومن بیذکت  ار  وا  درم  نآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

؟ يدرک بیذکت  ارم 

: تفگ

.مدرکن بیذکت  ار  وت 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  سپ 

: تفگ درم  نآ  دنک ، روک  ار  وت  مشچ  يدرک ، بیذکت  ارم  رگا  مهاوخ  یم  ادخ  زا 

.هاوخب ادخ  زا  ار  نیا 
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.دش انیبان  شمشچ  هک  دوب  هتفرن  نوریب  هبحر  زا  درم  نآ  هجیتن  درک و  نیرفن  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ماگنه  نیا  رد 

*****

ص 57. ج 2 ، ریدغلا ،

صاع نب  ورمع  ندروآ  مالسا  یگنوگچ 

هـشبح هب  دـندوب ، ربمایپ  ناگداتـسرف  هک  وا  نارای  بلاـط و  یبا  نب  رفعج  يریگتـسد  يارب  دـیلو  نب  هراـع  هارمه  هب  صاـع  نب  ورمع 
اب هک  يدروخ  رب  یفرط  زا  دوب و  هللا  لوسر  هب  مدرم  ندیورگ  مالسا و  يورشیپ  هدنهد  ناشن  هک  دیـسر  وا  هب  يرابخا  اجنآ  رد  تفر ،

.تخاس نوگرگد  ار  وا  راکفا  هک  دش  يروط  تشاد ، هشبح  هاشداپ  یشاجن ،

: تفگ وا  هب  یشاجن 

میلست وت  هب  دوش ، یم  لزان  وا  رب  لیئربج )  ) ربکا سومان  تسا و  یسوم  نوچ  هک  ار  يدرم  هداتـسرف  نم  هک  تسا  نیا  وت  دوصقم  ایآ 
؟ یناسرب لتق  هب  ار  وا  ات  میامن 

: تفگ باجعا  يور  زا  ورمع 

؟ ییوگ یم  وت  هک  تسا  نینچ  یتسار  هب  ایآ  هاشداپ  يا 

: تفگ یشاجن 

! ورمع يا  وت  رب  ياو 

رب یـسوم  هکنانچ  دومن  دـهاوخ  نیفلاخم  رب  متح  روط  هب  تسا و  قح  رب  وا  مسق  ادـخ  هب  اریز  .امن  يوریپ  ربماـیپ  نآ  زا  ریذـپب و  نم 
.درک هبلغ  وا  نایهاپس  ناینوعرف و 

رگم تشگن  زاب  زاجح  هب  هشبح  زا  ددرگ و  میلـست  وا  ربارب  رد  دوش و  کیدزن  تلاسر  بحاص  هب  هک  تشاد  او  ار  ورمع  نایرج  نیا 
.دسرب يدنزگ  وا  هب  نیملسم  هبلغ  زا  هک  دیسرت  یم  ای  ددرگ و  دنم  هرهب  مالسا  عفانم  زا  ای  دسرب  یماقم  هب  هک  نیا  عمط  هب 

*****

ص 230. ج 3 ، ریدغلا ،

رشب عامتجا 

.تسا هتسشن  تخت  کی  رب  هیواعم  اب  صاع  نب  ورمع  ورمع  دید ، دش ، دراو  هیواعم  رب  مقرا  نب  دیز  يزور 
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: تفگ وا  هب  ورمع  .تسشن  ود  نآ  نیب  دید ، ار  هنحص  نیا  نوچ 

؟ يدرک عطق  نینمؤملاریما  اب  ارم  لاصتا  يدمآ و  هک  یتفاین  يرگید  ياج 

: تفگ دیز 

، دیدوب ترضح  نآ  اب  زین  امش  دوب و  هتفر  یگنج  هب  ادخ  لوسر 
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.درک ناتیوس  هب  يدنت  رظن  دید ، مه  اب  ار  امش  ادخ  لوسر  مشچ  نوچ 

: دومرف زور  نیموس  رد  درک و  هاگن  امش  هب  رظن  نامه  اب  دید  مه  اب  ار  امش  نوچ  زین  موس  مود و  زور 

.دوب دهاوخن  ریخ  هب  زگره  ود  نیا  عامتجا  اریز  دینکفا ، یئادج  ناشنیب  دیدید ، صاع  نب  ورمع  اب  ار  هیواعم  هک  نامز  ره 

.دندومرف نایب  كوبت  هوزغ  رد  ار  نخس  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

*****

ص 233. ج 3 ، ریدغلا ،

یناطیش هلیح 

هلمح ناشیا  هب  دـنک ، ریگلفاغ  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دـناوت  یم  هک  نیا  نامگ  هب  صاع  نب  ورمع  نیفـص ، گـنج  ياـهزور  زا  يزور 
یلع هبرض  دوب  کیدزن  هک  نیمه  .دندرک  هلمح  وا  هب  دندوب ، هدرب  یپ  وا  تین  هب  هک  ترـضح  یلو  دنزب ، يا  هبرـض  ناشیا  هب  ات  درک 

.دز الاب  ار  دوخ  سابل  دنکفا و  ریز  هب  بسا  زا  ار  دوخ  دسرب ، وا  هب  مالسلا  هیلع 

.دش نایامن  شتروع  هک  دومن  دنلب  ندرک ، لوب  ماگنه  گس  دننام  ار  دوخ  ياپ  وا 

فوفص هب  ار  دوخ  درک و  رارف  هدایپ  ياپ  اب  دوب و  دولآ  كاخ  هک  یلاح  رد  تساخ  اپ  هب  هاگنآ  ورمع  .تفات  رب  يور  وا  زا  ترـضح 
.دناسر دوخ  نایهاپس 

: تفگ وا  هب  ارجام  نیا  ندینش  زا  سپ  هیواعم 

.يدرب یمن  هلمح  وا  رب  یتخانش  یم  ار  وا  رگا  مسق  ادخ  هب  .ار  تتروع  شاب و  راذگساپس  ار  يادخ 

*****

ص 294. ج 3 ، ریدغلا ،

هیواعم هدنخ 

.دش هیواعم  خاک  دراو  صاع  نب  ورمع  يزور 

: تفگ ورمع  .درک  ندیدنخ  هب  عورش  وا  ندید  اب  هیواعم 

؟ يدنخ یم  زیچ  هچ  هب  .اداب  میاد  ترورس  يداش و 
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: تفگ

رارف گرم  لاـگنچ  زا  هلیح  نآ  اـب  وت  دـش و  رو  هلمح  وت  هب  هک  یماـگنه  .دـیآ  یم  مداـی  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هلمح  زا 
؟ يدرک

: تفگ ورمع 

دش و نوگرگد  تگنر  .دیبلط  هزرابم  هب  ار  وت  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  يزور  نم ، راک  نیا  زا  رت  بیجع  ینک ؟ یم  تتامـش  ارم 
دروآ یم  دورف  وت  هب  یکاندرد  هبرـض  يدرک  یم  هزرابم  وا  اب  رگا  مسق  ادـخ  هب  .درک  مرو  تهاگولگ  تساخرب و  هلاـن  تا  هنیـس  زا 

.تفر یم  تفک  زا  تتردق  دندش و  یم  میتی  تنادناخ  هک 

.دنخم نم  هب  شابن و  رورغم  تدوخ  هب  یلیخ  نیاربانب  سپ 

*****

ص 296. ج 3 ، ریدغلا ،

صاع نب  ورمع  تشذگرد 

ارف وا  گرم  هک  نیمه  .داد  نایاپ  دوخ  بیرف  تنایخ و  رپ  یگدـنز  هب  يرجه  لاس 43  رد  یگدنز  لاس  دون  زا  سپ  صاع  نب  ورمع 
: تفگ شرسپ  هب  دیسر ،

.دشاب هدرم  لسالسلا  تاذ  گنج  رد  هک  تشاد  تسود  وت  ردپ 

هدرم لبق  لاـس  یـس  شاـک  يا  .دوب  رتش  لکـشپ  نم  تورث  شاـک  .مدرک  یم  تلاـخد  دـیاب  یمن  هک  مدومن  تلاـخد  يروما  رد  نم 
.مدوب

.دوب مهاوخ  تموصخ  دروـم  نم  .دـیدنبب  مکحم  ار  منفک  دـنب  .دـننکن  تعیاـشم  ار  ما  هزاـنج  دـیرگن و  نم  رب  یـسک  گرم  ماـگنه 
رارق كاخ  رب  هک  دوب  دـهاوخن  نم  پچ  فرط  زا  رتراوازـس  نم  تسار  بناج  .مریگ  رارق  هک  فرط  ره  هب  .دـیزیرب  نم  رب  ار  كاـخ 

.دریگ

*****

ص 318. ج 3 ، ریدغلا ،

یناطیش رذن 

: تفگ دمآ و  رمع  رسپ  شیپ  یصخش  يزور 
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: تفگ وا  هب  رمع  رسپ  .متسیاب  هنهرب  ارح  هوک  يالاب  بش  ات  حبص  زا  زور  کی  هک  ما  هدرک  رذن  نم 

: تفگ ار  نایرج  تفر و  سابع  نبا  دزن  هب  صخش  نآ  هاگنآ  .نک  ادا  ار  ترذن  ورب  .درادن  یلاکشا 

: تفگ وا  هب  سابع  نبا 

! درم يا 

؟ یناوخ یمن  زامن  رگم 

: تفگ درم  نآ 

: تفگ سابع  نبا  .مناوخ  یم  زامن  ارچ 

: تفگ درم  نآ  یناوخب ؟ زامن  هنهرب  یهاوخ  یم  سپ 

: تفگ سابع  نبا  هن ،

نآ زا  هک  درم  نآ  .دـندنخب  وت  شیر  هب  شنازابرـس  دوخ و  دریگب و  يزاـب  هب  ار  وت  هتـساوخ  ناطیـش  يا ؟ هدرکن  يدـهع  نینچ  رگم 
: تفگ دوب ، هدش  نامیشپ  دوخ  رذن  نآ  زا  دوب و  هدمآ  دوخ  هب  تبحص ،

؟ منک هچ  لاح 

: تفگ سابع  نبا 

درک و لقن  رمع  رـسپ  هب  ار  سابع  نبا  نخـس  تشگرب و  درم  نآ  .هدب  يا ، هتـسب  هک  ار  يدهع  هرافک  وش و  فکتعم  زور  کی  ورب و 
: تفگ وا 

.تسا هدز  یتسرد  فرح  وا 
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.میشاب هتشاد  ار  وا  یهقف  تاطابنتسا  میناوت  یمن  ام  زا  کی  چیه 

*****

ص 219. ج 19 ، ریدغلا ،

هیواعم یناوخزاوآ 

: دیوگ یم  سابع  نبا 

يادص ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هار  نایم  رد  .میدوب  ربمایپ  اب  هارمه  يرفـس  رد  ناناملـسم ، زا  يا  هدع  اب  هارمه  يزور 
.دندینش ار  رفن  ود  یناوخزاوآ 

.دنتسه یناسک  هچ  اهنآ  منیبب  هک  دنداد  روتسد  هدش و  تحاران  راک  نیا  زا  ترضح 

هجو چیه  هب  دنلوغـشم و  لذتبم  راعـشا  ندناوخ  هب  هک  دنتـسه  هعافر  نب  ورمع  هیواعم و  رفن  ود  نآ  هک  دش  صخـشم  قیقحت  زا  سپ 
ناشیا میدناسر ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ضرع  هب  ار  ربخ  نیا  یتقو  .دـننک  یمن  تیاعر  ار  ربمایپ  رانک  رد  روضح  بادآ 

: دومرف

.درم تشگن و  زاب  تمالس  هب  رفس  نیا  زا  هعافر  نب  ورمع  هجیتن  رد  .نک  راسنوگن  نارب و  خزود  شتآ  يوس  هب  ار  رفن  ود  نآ  ایادخ 
زا ورمع  هیواـعم و  مسا  ياـج  هب  تنـس  لـها  نیخروم  زا  یـضعب  یلو  دـنراد  لوبق  ار  نآ  دـنا و  هدروآ  ار  تیاور  نیا  نیخروم  همه 

.دنسیونب لماک  ار  تقیقح  هک  دنا  هدشن  رضاح  دنا و  هدروآ  ار  ورمع  مسا  طقف  رگید  یضعب  دنا و  هدرک  هدافتسا  نالف  نالف و  هملک 

*****

ص 219. ج 19 ، ریدغلا ،

هاشداپ رب  مالس 

وا اب  تشادن و  يا  هنایم  هیواعم  اب  هک  وا  .دور  یم  هیواعم  دزن  دوب ، رمع  هرفن  شش  ياروش  ياضعا  زا  هک  صاقو  یبا  نب  دعس  يزور 
: تفگ هیواعم  هب  دوب ، هدرکن  مه  تعیب 

! هاش يا  وت  رب  مالس 

: تفگ یتحاران  اب  دوب ، هدش  بجعتم  وا  راتفگ  زا  هک  هیواعم 

.نانمؤم ریما  نم  دیتسه و  نینمؤم  امش  ینک ؟ یم  باطخ  هنوگ  نیا  ارم  ارچ 
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.هاش هن  ینک  باطخ  نینمؤملاریما  ارم  دیاب  سپ 

: تفگ دعس 

.تسین هنوگ  نیا  هک  لاح  میدرک ، یم  باختنا  يریما  هب  ار  وت  ناناملسم  ام  هک  دوب  یتروص  رد  نیا 
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.يا هدیسر  تموکح  هب  روز  هب  دوخ  وت 

هدش نیگمشخ  وا  ياه  تبحـص  زا  هک  هیواعم  .مدرم  تساوخ  هب  هن  يا  هدیـسر  اجنیا  هب  متـس  روز و  تردق و  اب  ناهاشداپ ، دننام  وت 
.تفگن چیه  رگید  دوب 

*****

ص 51. ج 19 ، ریدغلا ،

دیزی یتسم 

.تفر دیزی  دزن  هنیدم  مدرم  فرط  زا  یگدنیامن  هب  ضفح  نب  ورمع  وبا 

: تفگ نینچ  داتسیا  ربنم  رانک  هب  تشگزاب  هنیدم  هب  نوچ  .داد  وا  هب  وکین  يایاده  تشاد و  یمارگ  ار  وا  دیزی 

ار زامن  یتسمرس  زا  دیزی  هک  مدید  مسق  ادخ  هب  .میوگن  ار  قیاقح  مناوت  یمن  یلو  تشاد ، یمارگ  ارم  داد و  رارق  تبحم  دروم  ارم  وا 
یگدنیامن تئیه  وضع  یباحـص  همرخم  نبا  .دندش  راتـساوخ  تموکح  زا  ار  دیزی  يرانکرب  هنیدـم  مدرم  هجیتن ، رد  .دـنک  یم  كرت 

راوخبارـش قساف و  دیزی  هک  داد  تداهـش  درک و  مالعا  تشگرب  هنیدـم  هب  نوچ  .دـندوب  هداتـسرف  دـیزی  دزن  هنیدـم  مدرم  هک  دوب  يا 
هدورـس نینچ  نیا  هراب  نیا  رد  هرح  وبا  .دنزب  دح  ار  همرخم  نب  روسم  هک  داد  روتـسد  شرادناتـسا  هب  .دنداد  شرازگ  دـیزی  هب  .تسا 

: تسا

!! دننز یم  روسم  هب  ار  دح  دشون و  یم  دیزی  ار  وب  نیکشم  یحوبص  بارش  »

رب دنکب  ار  راک  نیا  دیزی  اب  سک  ره  هک  درک  اعدا  دندرک ، علخ  ًاقفتم  ار  دـیزی  هک  هنیدـم  مدرم  باحـصا و  اب  هلباقم  يارب  رمع  رـسپ 
: تسا هدومرف  ربمایپ  اریز  .درک  مهاوخ  هقالع  عطق  وا  اب  نم  تسا و  ربمایپ  تنس  فالخ 

 …« دزارفا و یم  یمچرپ  تمایق  زور  رد  نانکش  نامیپ  يارب 

*****

ص 62. ج 19 ، ریدغلا ،

رمع رسپ  هب  هوشر 

ینآرق یتدیقع و  لیالد  دوخ  تفلاخم  نیا  يارب  وا  .دنک  تعیب  وا  اب  هک  دوبن  رضاح  رمع  رسپ  دیـسر ، تموکح  هب  دیزی  هک  یماگنه 
: تفگ یم  الثم  دروآ  یم 

هکلب .دـسرب  رـسپ  هب  ردـپ  زا  تموکح  هک  تسین  يرـصیق  ماـظن  اـب  یقرـش ) مر  يروطارپـما   ) یـسویلکاره ماـظن  لـثم  تفـالخ ، نیا 
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شومارف ار  دوخ  هتشذگ  ياهفرح  وا  داد و  هوشر  وا  هب  رازه  دصکی  دیزی  اما  .تسا  یمالسا  تموکح 
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: تفگ درک و  لعج  ار  یتایاور  ثیداحا و  دیزی ، فصو  رد  درک و  تعیب  وا  اب  تفرگ و  هدیدان  درک و 

رییغت یئاوسر  عفر  يارب  مینک و  یم  ارادـم  ییابیکـش و  دوب ، یتحاراـن  يراـتفرگ و  هیاـم  رگا  تسا و  تیاـضر  هیاـم  دوب ، بوخ  رگا 
فرطرب عنام  نآ  هک  لاح  هدرک و  یم  عانتما  تعیب  زا  هیواعم  شردـپ  دوجو  رطاخ  هب  لاـحب  اـت  هک  دیـشارت  ار  هناـهب  نیا  شا  هدـیقع 

.دنک یم  تعیب  هب  مادقا  دش ،

*****

ص 64. ج 19 ، ریدغلا ،

هیواعم هب  نکش  نادند  باوج 

.دمآ هیواعم  دزن  يدعس  همادق  يزور 

: دیسرپ وا  زا  هیواعم 

؟ درم يا  یتسیک  وت 

: تفگ وا 

.متسه همادق  نب  هیراج  نم 

؟ یتسه شیب ، يروبنز  رگم  وت  تفگ ، رخسمت  تلاح  کی  اب  هیواعم 

: تفگ وا 

وعوع یگس  هدام  .یتسین  شیب  یگس  هدام  ادخ  هب  تدوخ  هک  یلاح  رد  ینک  یم  هیبشت  ناهد  نیریش  يا  هدنزگ  اب  ارم  وت  هیواعم  يا 
.تسین زینک  ینعی  هما »  » ریغصت زج  زین  هیما  دناوخ و  یم  شیوخ  يوس  هب  ار  رن  ياه  گس  نانک 

زگره ام  ریگن ، رخـسمت  هب  هداد ، مالـسلا  هیلع  یلع  اب  يراکمه  تعیب و  تسد  منک و  یمن  تعیب  وت  اب  هک  مرج  نیا  هب  ارم  رگید  سپ 
.متسیاب نارگید  نعط  هجنکش و  رازآ و  دروم  هک  دنچ  ره  .میشک  یمن  تسد  مالسلا  هیلع  یلع  زا 

: تفگ هیواعم 

: تفگ باوج  رد  وا  دنکن و  دایز  ار  وت  لثم  يدارفا  مدرم  نایم  رد  ادخ  .رگید  تسا  سب 

تموکح تقایل  وت  هک  یتسار  هب  .دنراد  هگن  ار  وت  مارتحا  زین  نانآ  ات  راد  هگن  ار  نارگید  مارتحا  نزب و  هنادنمدرخ  فرح  هیواعم  يا 
.يرادن ار 
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*****

ص 64. ج 19 ، ریدغلا ،

ص 264. ج 19 ، ریدغلا ،

هیواعم هب  هعصعص  ییاه  خساپ 

: تفگ درک و  یقطن  مدرم  يارب  هیواعم  يزور 

: تفگ درک و  عطق  ار  شنخس  ناحوص ، نب  هعصعص  .دندش  یم  كریز  شوهاب و  همه  دوب ، یم  مدرم  همه  ردپ  نایفسوبا  رگا 

.دنقمحا رگید  یضعب  شوهاب و  شنادنزرف  زا  یضعب  لاح  نیا  اب  یلو  تسا  نایفسوبا  زا  رتهب  رایسب  هک  تسا  یسک  مدرم  همه  ردپ 

: تفگ هیواعم 

: تفگ هتساخرب و  يو  .تسا  رشحم  کیدزن  ام  نیمزرس 

.تسا کیدزن  نارفاک  هب  هن  رود و  نانمؤم  زا  هن  رشحم 

: تفگ هیواعم 

.تسا سدقم  ام  نیمزرس 

: داد باوج  هعصعص 

كاپ سدقم و  ار  نآ  هک  تسا  ام  لامعا  هکلب  .كاپان  سجن و  هن  دنادرگ و  یم  سدقم  يزیچ  هن  ار  نیمزرس 
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.دنادرگ یم 

: تفگ هیواعم 

.دیهد رارق  شیوخ  ظفاحم  رپس و  ار  وا  يافلخ  .دیرادب  تسود  ار  ادخ 

: تفگ هعصعص 

تعدب نید  رد  يدناشک و  یگتشگرس  هب  ار  مدرم  .یتسکش  ار  اه  نامیپ  هدرک و  لیطعت  ار  تنس  وت  هک  یلاح  رد  هنوگچ ؟ روطچ و 
.يدروآ اه 

: تفگ هیواعم 

هب مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  کمک  هب  وت  يزاس ، یم  رهاظ  ار  دوخ  یلقع  تسـس  اهفرح  نیا  اب  اریز  يوش  شوماـخ  هک  تسا  رتهب 
.منک یم  راضحا  ار  وا  تسا  روط  نیا  هک  لاح  .ینک  یم  هلمح  نم 

: تفگ هعصعص 

، ینک راضحا  ار  وا  رگا  .رت  یلوا  تموکح  هب  همه  زا  دنتـسه و  راوگرزب  كاـپ و  نادـناخ  زا  ناـنآ  هک  يا  هتـسناد  وت  .ادـخ  هب  يرآ 
راوتسا یهدنامرف  تموکح و  رد  وا  هک  یتسار  هب  .تسا  هدیجنس  قیقد و  رایـسب  میمـصت  ذاختا  ریبدت و  هشیدنا و  رد  هک  دید  یهاوخ 

یم تتروص  رب  يادـن  ار  شراکنا  يارای  هک  ار  یقیاقح  هنایزات  دزگ و  یم  ار  وت  نیـشتآ  نخـس  اب  تسا و  بیجن  یگدنـشخب ، رد  و 
.دبوک

: تفگ درک و  شاخرپ  هیواعم 

.درک مهاوخ  ترد  هب  رد  هک  مسق  ادخ  هب 

: تفگ وا 

.شیاسآ هیام  وت  يرود  تسا و  يرود  تسا و  روانهپ  ادخ  نیمز  هک  ادخ  هب 

: تفگ هیواعم 

.درک مهاوخ  عطق  ار  تا  يرمتسم 

: تفگ وا 

.تسا لاوز  یب  شیاه  ششخب  هک  تسا  دنوادخ  ناسر  يزور  .نک  عطق  ار  نآ  تسا ، وت  رایتخا  رد  رگا 
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: تفگ هیواعم 

؟ یهدب نتشک  هب  ار  تدوخ  یهاوخ  یم 

: داد باوج  هعصعص 

.دنیشنب شلتاق  رفیک  هب  ادخ  دوش ، هتشک  قحان  هب  هک  سک  ره  شاب  مارآ  هیواعم  يا 

*****

ص 269. ج 19 ، ریدغلا ،

هیلجلج هدیصق 

تایلام هک  تساوخ  وا  زا  تشون و  وا  يارب  يرایسب  ياه  همان  تشامگ ، رصم  تموکح  هب  ار  صاع  نب  ورمع  هک  نیا  زا  سپ  هیواعم 
وا هب  ار  رصم  جارخ  و 
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.درک یم  عانتما  ورمع  یلو  دهدب ،

رد وت  متـشون و  وت  هب  رـصم  جارخ  هبلاطم  رب  ینبم  ررکم  ییاه  همان   » تشون ورمع  هب  دوخ  همان  نیرخآ  رد  دـش و  نیگمـشخ  هیواـعم 
ار رـصم  جارخ  اروف  يریخأـت ، چـیه  نودـب  هک  مسیون  یم  راـب  نیرخآ  يارب  نونکا  .يدـیزرو  عاـنتما  يدرک و  یهاـتوک  نآ  باوج 

« .امن لاسرا 

نمض نآ  رد  هک  داتسرف  هیواعم  يارب  باوج  ناونع  هب  درک و  میظنت  ار  يا  هدیصق  دوب ، هدش  تحاران  رایـسب  همان  ندید  زا  هک  ورمع 
هراشا مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  ندوب  قح  رب  هب  مالسلااهیلع  تیب  لها  نادناخ  هب  وا  ياهملظ  تایانج و  زا  یحرش  هیواعم و  شهوکن 

.تسا هدش  فورعم  هیلجلج  مان  هب  هدیصق  نیا  .دنک  یم 

لهجت لاحلا ال  هیواعم 

لدعت قحلا ال  لبس  نع  و 

قلج یف  یجایتحا  تسین 

… ؟ یلحلا سبل  موی  اهلها  یلع 

: تسا نینچ  نیا  یسراف  هب  راعشا  همجرت  زا  ياه  تمسق 

دوز هک  ار  وا  تشونب  هیواعم 

دوس وت  يدرک  رصم  زا  هک  یجارخ 

ماش هب  ار  نآ  یتسرفب  هک  دیابب 

مالسلاو نکم  مرما  للعت ز 

داد ورمع  شخساپ  رد  هماچ  یکی 

داهن زا  هآ  دروآرب  شدناوخ  وچ 

راکهاش یکی  هماکچ  نیا  دوب 

راگزور رد  هداز  یپسور  کی  ز 

نانز نوچمه  وت  .مدوبن  نم  رگا 
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ناهن يدوب  هناخ  رد  هدرپ  سپ 

ار وت  يرای  لهج  زا  میدومن 

اغد موش و  دنه  هداز  ایا 

زارفرس هش  رب  ار  وت  قحان  هب 

زآ صرح و  زا  میدومن  مدقم 

هلا رما  هب  ربمیپ  زک  یهش 

ادخ داد  رورس و  همه  رب  وا  دش 

یفطصم شا  هرابرد  رایسب  هچ 

افو زا  دومن  تما  هب  شرافس 

نید كاپ  ربمغیپ  يایاصو 

نیما یلو  نآ  یلع  نأش  هب 

ماقم ره  رد  رایسب  میدینش 

مان هب  ار  وا  دومرف  حیرصت  هک 

ایبنا هش  نآ  ریدغ  زور  هب 

امس ردب  وچ  دمآ  رب  ربنم  هب 

کلم و هش  نآ  دومن  مد  نآ  رد 
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نید

نینمؤم همه  ریما  ار  یلع 

ار هالوم  تنک  نم  دومرفب 

ار هاش  نآ  دسانش  هلمج  هک 

*****

ص 203-210. ج 3 ، ریدغلا ،

صاع نب  ورمع  ردام 

زا هکم  رهـش  رد  وا  .دوـب  هینـالج  هیزنع  ـالیل  شرداـم  ماـن  .دوـبن  يراـختفا  تلیـضف و  چـیه  ياراد  بسن  هیحاـن  زا  صاـع  نـب  ورمع 
.دوب اه  هشحاف  نیرت  نازرا  نیرتروهشم و 

یلیل یلو  .دندومن  ار  ورمع  يدنزرف  ياعدا  دندوب ، هدش  رتسبمه  وا  اب  هک  یناسک  زا  رفن  جنپ  دـش ، دـلوتم  وا  زا  ورمع  هک  نآ  زا  سپ 
یم لوپ  یلیل  هب  نارگید  زا  رتشیب  صاع  تشاد و  تهابـش  رگید  ناسک  زا  رتشیب  صاع  هب  ورمع  اریز  .دومن  قحلم  صاع  هب  ار  ورمع 

.داد

.تسا هدرک  فارتعا  شردام  يارجام  نیا  هب  زین  صاع  نب  ورمع  دوخ 

*****

ص 221. ج 3 ، ریدغلا ،

مکاح دیعبت 

ناگیاسمه همه  زا  شیب  مالـسا ، روهظ  زا  سپ  دوب و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هیاسمه  تیلهاج  رد  صاـعلا  یبا  نب  مکح 
یم هار  هللا  لوسر  رس  تشپ  هشیمه  وا  .تشاد  دیدرت  مالـسا  نید  رد  دمآ و  هنیدم  هب  هکم ، حتف  زا  سپ  دناسر  یم  رازآ  ار  وا  رگید ،

تاکرح اب  داتـسیا و  یم  شرـس  تشپ  مه  يو  داتـسیا ، یم  زامن  هب  وا  نوچ  دروآ و  یم  رد  دـیلقت  ینیب  ناهد و  داد  ناکت  اب  داـتفا و 
هیلع هللا  یلص  ربمایپ  زور  کی  دش و  التبم  نونج  هب  دنام و  شاعترا  تلاح  رد  هنوگ  نامه  هب  دروآ و  یم  رد  يزاب  هرخسم  ناتـشگنا 

.درک یم  هاگن  هدیدزد  وا  دوب ، شنانز  زا  یکی  لزنم  رد  ملس  هلآ و  و 

: تفگ دش و  نوریب  کچوک  يا  هزین  اب  تخانش ، ار  يو  هللا  لوسر  نوچ 

ناش همه  سپ  دنـشاب  اجکی  رد  نم  اب  دیابن  شا  هداوناخ  وا و  هک  ادـخ  هب  دـنک ؟ بدا  ار  نوعلم  هغابروق  نیا  نم  يوس  زا  هک  تسیک 
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نامثع تشذگرد ، ادخ  لوسر  نوچ  .درک  دیعبت  فیاط  هب  ار 
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: تفگ تفریذپن و  وا  .دنادرگ  ناشزاب  هک  تساوخ  تفگ و  نخس  رکبوبا  اب  ناشیا  زا  تعافش  هب 

.مهد یمن  هانپ  ار  هللا  لوسر  ناگدش  هدنار  نم 

داد یباوج  نینچ  نیا  زین  رمع 

وا زا  هتفگ و  نخـس  لوسر  اب  ناـشیا  هراـبرد ي  نم   ] تفگ غورد  هب  دروآ و  هنیدـم  هب  ار  ناـشیا  دیـسر ، تفـالخ  هب  ناـمثع  نوچ  و 
[ تشذگ رد  هزاجا  زا  شیپ  یلو  دهد  تشگزاب  هزاجا ي  ناشیا  هب  هک  دوب  هداد  هدعو  نم  هب  وا  دنادرگ و  ناشزاب  هک  مدوب  هتساوخ 

.دز رداچ  شروگ  رب  دناوخ و  زامن  يو  رب  وا  تشذگرد و  هنیدم  رد  نامثع ] تفالخ  مایا  رد  مَکَح  دیوگ : يدقاو  ]

*****

ص 22. ج 16 ، ریدغلا ،

تعیب هویش 

.تفرگ تعیب  شرسپ  يارب  هیواعم  هک  یماگنه 

: تفگ ناورم 

: تفگ رکبوبا  نب  نمحرلادبع  .تسا  رمع  رکبوبا و  هویش  نامه  نیا 

.تسا مور  رصیق  سویلکاره و  هویش  هکلب  تسین  اهنآ  هویش  نیا 

: تفگ ناورم 

: تسا هدومرف  وا  هرابرد  ادخ  هک  تسا  نامه  درم  نیا 

: تفگ نمحرلادبع  امش »…  رب  گنن  تسا ، هتفگ  شردام  ردپ و  هب  هک  تسا  یسک  »

.يدوب وا  بلص  رد  وت  هک  تسا  هدرک  نعل  یلاح  رد  ار  وت  ردپ  هللا  لوسر 

.یتسه یئادخ  تنعل  هزیر  هدرخ  وت  سپ 

: تفگ دیسر ، هشیاع  شوگ  هب  ربخ  نیا  هک  یماگنه 

: دیوگ یم  غورد  ناورم  هک  ادخ  هب 
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.نمحرلادبع هن  تسا  هدش  لزان  يرگید  سک  هرابرد  هیآ  نآ  تسوگغورد  وا 

« .تسا تنس  فالخ  رب  هیواعم  راک  نیا  دنتشاذگن و  ثرا  هب  دوخ  نادناخ  رد  ار  تفالخ  مادکچیه  رمع  رکبوبا و 

*****

ص 26. ج 16 ، ریدغلا ،

ادخ هار  رد  مشچ 

.درک یم  ناوارف  ياهششخب  هقدص و  لاملا ، تیب  زا  صاع  رسپ  دیعس  هب  نامثع 

: تفگ تخادرپ و  یمالسا  دض  ياهراک  ماجنا  هب  تموکح  زور  نیزاغآ  نامه  زا  درامگ و  تموکح  هب  ار  وا  نامثع 

: تفگ هفوک  رد  راب  کی  .شیرق  ناکدوک  يارب  تسا  یناتسغاب  قارع ، ياهرازتشک  اه و  هدکهد  مامت  یتسار  هب 

: دنتفگ مدرم  .دوب  ناضمر  هام  رد  نآ  دیا و  هدید  ار  ون  هام  امش  زا  کی  مادک 

.میا هدیدن  ام 

: تفگ هبتع  نب  مشاه  اما 

.ما هدید  ار  نآ  نم 

: تفگ وا  هب  دیعس 

.يا هدید  ار  نآ  مدرم  همه  نایم  زا  هک  هدوب  تمشچ  کی  نیا  اب  وت 

: تفگ مشاه 

رد مشاه  دـش  هک  حبـص  .مداد  تسد  زا  ادـخ  هار  رد  كومری  گـنج  رد  ار  نآ  نم  هک  یلاـح  رد  ینک  یم  شهوکن  ممـشچ  هب  ارم 
داتسرف و وا  غارس  هب  ار  یناسک  دیسر ، دیعس  هب  ربخ  نوچ  دندروخ و  تشاچ  وا  دزن  مدرم  درک و  راطفا  شا  هناخ 
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ترضح نارای  لیخ  رد  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  رادمچرپ  نیفص  گنج  رد  هک  مشاه  .دندنازوس  ار  شا  هناخ  دندز و  کتک  ار  وا  وا 
.دش لئان  تداهش  ضیف  هب 

*****

ص 61. ج 16 ، ریدغلا ،

تعیب تسد 

: تفگ دمآ و  ماش  مدرم  نایم  هب  دلاخ  رسپ  نمحرلادبع  يزور 

! ماش مدرم  يا 

امش راک  ات  .دیهدب  تعیب  تسد  يربنامرف و  نامیپ  يدرم  اب  هک  متـساوخ  نانچ  تسا و  هدش  کیدزن  مگرم  ما و  هدش  هدروخلاس  نم 
هیواعم هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دندرک و  باختنا  ار  وا  هدش و  وا  نانخس  بذج  نانآ  دیسرب و  يراگتـسر  هب  زین  امـش  دسر و  ناماس  هب 

، دـش هاگآ  نایرج  زا  هیواعم  هک  یتقو  .دریگب  تعیب  دـیزی ، شرـسپ  يارب  اهنآ  زا  دورب و  ماـش  مدرم  ناـیم  هک  دوب  هداد  روتـسد  وا  هب 
.داتفا يرامیب  رتسب  رد  نمحرلادبع  دعب  یتدم  .تفرگ  لد  هب  ار  وا  هنیک 

.دشکب ار  وا  یتبرش ، ندناروخ  قیرط  زا  وا  هک  داد  روتسد  داتـسرف و  وا  غارـس  هب  دوب ، يدوهی  هک  ار  دوخ  صوصخم  کشزپ  هیواعم 
.دناسر لتق  هب  ار  نمحرلادبع  داد و  ماجنا  ار  دوخ  راک  کشزپ ، نآ 

تسشن و نیمک  هب  کشزپ  نآ  هار  رس  قشمد و  هب  یناهنپ  تروص  هب  دوخ  هدرب  هارمه  هب  دش ، علطم  هیضق  زا  هک  نمحرلادبع  مردارب 
ریدغ ثیدح  رب  صاع  نب  ورمع  فارتعا  ( 1  ) .تشک ار  وا  هدرک و  هلمح  وا  هب  دمآیم ، نوریب  هیواعم  خاک  زا  وا  هک  اهبش  زا  یکی  رد 

نانخس مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن  هک  دینـش  صاع  نب  ورمع  زا  ماگنه  نآ  رد  .دمآ  هیواعم  دزن  هب  درب  مان  هب  نادمه  یلاها  زا  يدرم 
: تفگ صاع  نب  ورمع  هب  درم  نآ  .دیوگ  یم  زیمآ  نیهوت  اوران و 

انامه

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1435 

http://www.ghaemiyeh.com


: دومرف هک  دنا  هدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ام  ناگرزب 

؟ لطاب ای  تسا  قح  نانخس  نیا  ایآ  هالوم » یلعف  هالوم  تنک  نم  »

: تفگ صاع  نب  ورمع 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هباحـص  زا  یکی  چیه  هک  میوگ  یم  نانخـس  نیا  همادا  رد  نم  تسا و  تسرد  قح و  الماک  نانخـس  نیا 
.دشاب وا  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  لیاضف  نوچ  یلیاضف  بقانم و  هک  تسین  ملس  هلآ و 

.تخاس دوبان  هابت و  دومن ، نامثع  هرابرد  هک  ياهراک  ببس  هب  ار  دوخ  بقانم  لیاضف و  مالسلا  هیلع  یلع  یلو 

: تفگ درب 

؟ درک وا  نتشک  هب  مادقا  دوخ  ایآ  ای  دوب و  هدرک  رداص  یلع  ترضح  ار  نامثع  نتشک  روتسد  ایآ 

: تفگ ورمع 

.دروآ لمع  هب  تعنامم  وا  يریگتسد  داد و  هانپ  ار  وا  لتاق  هکلب  درک  ار  راک  نیا  وا  دوخ  هن  دوب و  مالسلا  هیلع  یلع  زا  لتق  روتسد  هن 

: تفگ درب 

؟ دندرک تعیب  تفالخ  دروم  رد  وا  اب  مدرم  فصو  نیا  هب  ایآ 

: تفگ

.يرآ

: تفگ درب 

؟ دومن جراخ  مالسلا  هیلع  یلع  تعیب  زا  ار  وت  يزیچ  هچ  سپ 

: تفگ

.نامثع لتق  هرابرد  ار  وا  نم  نتسناد  مهتم 

: تفگ درب 

.يدش عقاو  یماهتا  نینچ  دروم  زین  دوخ  وت 
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: تفگ ورمع 

.متفر نیطسلف  هب  تلع  نیمه  هب  یتفگ و  تسار 

: تفگ اهنآ  هب  تشگرب و  دوخ  هلیبق  يوس  هب  درب  اه ، تبحص  نیا  زا  سپ 

مالسلا هیلع  یلع  مدرم  يا  .میتفرگ  ار  ناشتیموکحم  دنس  ناهرب و  ناشدوخ  ياه  تبحـص  زا  موق  نآ  هیلع  میتفر و  یموق  يوس  هب  ام 
(. 2  ) .دینک يوریپ  وا  زا  تسا  قح  رب 

*****

ص 295. ج 13 ، ریدغلا ، (. 1)

ص 67. ج 2 ، ریدغلا ، (. 2)

ریدغ ثیدح  رب  هریرهوبا  فارتعا 

وا هب  هک  داد  هتابن  نب  غبصا  تسد  هب  ار  نآ  تشون و  هیواعم  هب  يا  همان  نیفص  گنج  مایا  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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: دیوگ یم  وا  .دناسر 

.دوب هداد  هیکت  زبس  شلاب  ود  رب  دوب و  هتسشن  یمرچ  هعطق  رب  هک  یلاح  رد  مدش  هیواعم  خاک  لخاد 

رفن دـنچ  هریرهوـبا و  شربارب  رد  هبتع و  شردارب  وا  پچ  فرط  رد  عـالکلاوذ و  بشوـح و  صاـع و  نب  ورمع  وا  تـسار  فرط  رد 
.دنتشاد رارق  رگید 

.درک تئارق  ار  بانج  نآ  همان  هیواعم  هک  نآ  زا  سپ 

: تفگ

: دیوگ غبصا  .دنک  یمن  میلست  ام  هب  ار  نامثع  نالتاق  مالسلا  هیلع  یلع  انامه 

: متفگ وا  هب 

ار وا  یتساوخ  یم  نامثع  یگدـنز  نامز  رد  رگا  یتسه و  تنطلـس  یهاشداپ و  ياـیوج  وت  ریگم ! هناـهب  ار  ناـمثع  نوخ  هیواـعم ، يا 
.یهد رارق  یهاشداپ  هب  ندیسر  زیواتسد  ار  رما  نیا  ات  يدوب  ندش  هتشک  راظتنا  رد  تصرف و  نیمک  رد  یلو  .يدرک  یم  ینک ، يرای 

: دیوگ غبصا 

: متفگ وا  هب  مدرک و  هریره  یبا  هب  ور  اذل  .دوش  رتشیب  وا  مشخ  متساوخ  نم  دش و  مشخ  رد  نم  نانخس  زا  هیواعم 

قح هب  تسا و  ناـهن  راکـشآ و  ياـناد  تسین و  وا  زج  يدوبعم  هک  يدـنوادخ  نآ  هب  مهد  یم  دـنگوس  ار  وت  نم  هللا  لوسر  راـی  يا 
؟ یتشاد روضح  يدومن و  كرد  ار  مخ  ریدغ  زور  ایآ  یهد ، ربخ  ارم  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  شبیبح 

: تفگ

.مدوب رضاح  یلب 

: متفگ

؟ يا هدینش  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هرابرد 

: تفگ

: دومرف ادخ  لوسر  هک  مدینش 

 …« هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  »
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: متفگ وا  هب 

.تسود وا  نمشد  اب  يدش و  نمشد  زا  تسود  اب  وت  هریرهابا  نیاربانب 

: تفگ دیشک و  دوب  وا  فسأت  زا  یکاح  هک  يدنلب  سفن  هریرهوبا  عقوم  نیا  رد 

« نوعجار هیلا  انا  انا هللا و  »

*****

ص 70. ج 2 ، ریدغلا ،

تارظانم زا  ییاه  ناتساد 

ربمایپ دجسم  رد  هرظانم 

تیاور ضایع  یضاق 
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: تفگ رفعجوبا  هب  کلام  .دندرک  یم  هرظانم  ادخ  لوسر  دجسم  رد  کلام  اب  رفعجوبا  يزور  هک  تسا  هدرک 

«: دوتس نینچ  ار  يرگید  مدرم  و   » دیهدن رارق  ادخ  لوسر  يادص  زا  رتالاب  اریز  .نکن  دنلب  دجسم  نیا  رد  ار  تیادص  رفعجوبا ، يا 

دندروآ یم  نیئاپ  هللا  لوسر  شیپ  ار  ناشیادص  هک  یناسک 

«: دومن شهوکن  نینچ  ار  رگید  یموق  «و 

.تسوا تایح  نامز  رد  شمارتحا  دننامه  گرم  زا  دعب  وا  مارتحا  هک  تسا  نشور  و   » دنناوخ یم  ار  وت  اه  هرجح  تشپ  زا  هک  ناسک 
: تفگ دش و  مارآ  رفعجوبا  بلاطم ، نیا  ندینش  اب 

؟ هللا لوسر  هب  ور  ای  مناوخب و  اعد  منامب و  هلبق  هب  ور  ادخ  هدنب  يا 

: تفگ کلام 

؟ ینادرگرب هللا  لوسر  زا  ار  تیور  ارچ 

، ناـنآ رگا  و   » تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  اریز  .دـنک  تعافـش  ار  وت  تماـیق  زور  رد  اـت  .نک  تعافـش  بلط  وا  زا  ناـمب و  شیوربور 
هبوت ار  ادخ  یئامن ، شزرمآ  بلط  ناشیارب  زین  وت  دننک و  ترفغم  بلط  ادخ  زا  دنیایب و  تشیپ  دـنا ، هدرک  متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه 

.تفای دنهاوخ  هدنشخب  ریذپ و 

*****

ص 232. ج 9 ، ریدغلا ،

يدوهی اب  هرظانم 

: تفگ دش و  رمع  سلجم  دراو  يدوهی  کی  يزور 

.دیهدب ناشن  نم  هب  تسامش  نیرتملاع  هک  سک  ره  .میامنب  امش  زا  یتالاؤس  مهاوخ  یم  نم  هفیلخ  يا 

: تفگ درک و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ور  رمع 

: تفگ يدوهی  .تسا  یهلا  تنس  نآرق و  هب  ام  نیرتاناد  وا 

یتخرد لوا  هدراذگ و  يور  رب  هک  یگنـس  لوا  هک  هدب  باوج  لاح  .موش  یم  ناملـسم  نم  یهدب  تسرد  باوج  رگا  مسق  ادـخ  هب 
؟ تسا هچ  تسا ، هدش  يراج  نیمز  يور  هک  يا  همشچ  لوا  هدیئور و  نیمز  يور  هک 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 
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، تسا هدش  هداهن  نیمز  يور  رب  هک  یگنس  لوا  دننک  یم  رکف  نایدوهی 
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.دروآ نیمز  هب  تشهب  زا  شدوخ  اب  ار  نآ  مدآ  ترـضح  هک  تسا  دوسالارجح  گنـس  نیلوا  هکنآ  لاـح  تسا و  سدـقملا  تیب  هلق 
ار نآ  مدآ  ترـضح  هک  تسا  ییامرخ  تخرد  نآ  اما  تسا  نوتیز  تخرد  هک  دینک  یم  رکف  امـش  تسا ، هدیئور  هک  یتخرد  نیلوا 
هک تسا  تایح  بآ  همشچ  همشچ  نیلوا  عقاو  رد  یلو  تسا  سدقملا  تیب  هرخص  ریز  هک  تسا  يا  همـشچ  نیلوا  دروآ و  تشهب  زا 

: تفگ يدوهی  .دش  هدنز  یهام  نآ  دیسر و  یهام  هب  یسوم  قیفر  عشوی  نامز  رد 

: یتفگ یم  تسار  هک  مسق  ادخ  هب 

؟ تساجک تشهب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لزنم  هک  وگب  نم  هب  لاح 

: دومرف ترضح 

: تفگ يدوهی  .تسا  نامحر  يادخ  شرع  هب  اه  تشهب  نیرت  کیدزن  هک  تسا  ندع  تشهب  رد  وا  لزنم 

.دوش یم  هتشک  ای  دریم و  یم  ایآ  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یصو  زا  ارم  هدب  ربخ  لاح 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

: دومرف يدوهی  يا 

.دوش یم  نیگنر  نیگرس  نوخ  اب  شتروص  هرخالاب  دنام و  یم  وا  زا  دعب  لاس  یس  يدوهی  يا 

: تفگ يدوهی  سپ 

« هللا لوسر  دمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال   » مهد یم  تداهش 

*****

ص 142. ج 12 ، ریدغلا ،

نارجن فقسا  هفیلخ و 

: تفگ دمآ و  باطخ  نب  رمع  دزن  هب  نارجن  ياراصن  گرزب  فقسا  يزور 

ار اه  تایلام  هلاس  ره  هک  منک  یم  تنامض  نم  .تسا  هنیزهرپ  تخس و  اجنآ  هب  دمآ  تفر و  تسا و  ریسدرس  ام  نیمزرـس  هفیلخ  يا 
.منک میدقت  مروایب و  امش  دزن  هب 

.تفریذپ ار  وا  تنامض  رمع 

ییامیـس شوخ  درمریپ  اب  هارمه  مه  رابکی  .تشون  یم  وا  يارب  يا  همان  تئارب  مه  رمع  دروآ و  یم  ار  تایلام  لاـس  ره  فقـسا  سپ 
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تیاده نآرق  ربمایپ و  ادخ و  هب  ار  وا  رمع  دمآ 
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.درک تبحص  وا  اب  مالسا  تلیضف  زا  دومن و 

: تفگ فقسا 

: هک دیناوخ  یم  دوخ  باتک  رد  ایآ  رمع  يا 

«. تسا نیمز  نامسآ و  يانهپ  ضرع و  دننام  شضرع  هک  یتشهب  »

؟ تساجک خزود  شتآ  سپ 

.دهدب ار  خساپ  هک  درک  شهاوخ  ناشیا  زا  درک و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ور  دوب  زجاع  نداد  خساپ  زا  هک  رمع 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

؟ دور یم  اجک  بش  دیآ ، یم  زور  یتقو  دور ؟ یم  اجک  زور  دیآ ، یم  بش  هک  هاگ  ره  يا ؟ هدرک  رکف  زور  بش و  هب  ایآ  فقس  يا 
: تفگ رمع  هب  فقسا  .دنا  هنوگ  نیا  زین  منهج  تشهب و  سپ 

.داد خساپ  هک  دوب  هک  ناوج  نآ  .دهدب  خساپ  لاؤس  نیا  هب  دناوتب  یسک  هک  مدرک  یمن  رکف  نم  هفیلخ  يا 

: تفگ یلاحشوخ  اب  رمع 

هن سرپب  وا  زا  يراد  لاؤس  هچ  ره  .تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  ردپ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داماد  وا 
.نآ زا  سپ  هن  نآ و  زا  شیپ  هن  .نآ  رب  رگید  دیبات و  نآ  رب  دیشروخ  راب  کی  هک  نیمز  زا  يا  هعطق  زا  هدب  ربخ  ارم  .نم  زا 

: دومرف ترضح 

.نآ زا  دعب  هن  نآ و  زا  لبق  هن  .دیباتن  رگید  دیبات و  رابکی  نآ  رب  دیشروخ  دش و  هتفاکش  لیئارسا  ینب  يارب  هک  دوب  ییایرد  نآ 

: تفگ فقسا 

.دوش یمن  مامت  دنراد ، یم  رب  وا  زا  هچ  ره  هک  .یتشهب  ياه  هویم  هب  هیبش  .تسا  مدرم  تسد  رد  هک  يزیچ  زا  هدب  ربخ  ارم 

: دومرف ترضح 

.دوش ا یمن  مامت  زگره  دنریگ و  یم  نآ  زا  ار  دوخ  زاین  دنوش و  یم  عمج  نآ  رب  ایند  لها  هک  تسا  نآرق  نآ 

: تفگ فقس 

.اهنامسآ لفق  زا  هدب  ربخ  ارم 
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: دومرف ترضح 

یگناگی هب  تداهش  نآ  دیلک  تسا و  دنوادخ  هب  كرش  اهنامسآ  لفق 
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.تسا هللا  لوسر  توبن  ادخ و 

: تفگ فقسا 

.دش هتخیر  نیمز  يور  رب  هک  ینوخ  نیلوا  زا  هدب  ربخ  ارم 

: دومرف ترضح 

: تفگ فقسا  .دیئاز  ار  لیباه  هک  یماگنه  تسا  اوح  نامیاز  سافن و  نوخ  نوخ ، نیلوا 

.ادخ ناکم  زا  هدب  ربخ  ارم 

: دومرف تناتم  یمارآ و  اب  مالسلا  هیلع  یلع  یلو  دش  كانبضغ  نیگمشخ و  رمع  سپ 

.درک مالس  دمآ و  يا  هتشرف  هک  میدوب  ادخ  لوسر  دزن  رد  ام 

: دومرف وا  هب  ادخ  لوسر 

؟ يا هدمآ  اجک  زا 

: تفگ

.دمآ يرگید  هتشرف  سپس  .مراگدرورپ  شیپ  زا  متفه  نامسآ  زا 

: داد باوج  وا  دیسرپ و  وا  زا  سپ 

ادـخ نیمز  نامـسآ و  رد  هلا » ضرالا  یف  هلا و  ءامـس  یف   » تساـجنآ مه  تساـجنیا و  مه  لـج  زع و  دـنوادخ  دزن  زا  متفه  نیمز  زا 
.تسه

*****

ص 87. ج 12 ، ریدغلا ،

سیق هیواعم و  هرظانم 

: دش هتفگ 

.دنرادن يراوس  هلیسو  دنتسه و  ریقف  نانآ 
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: تفگ هنعط  هب  هیواعم 

؟ دش هچ  اهنآ  شکبآ  نارتش  سپ 

: تفگ باوج  رد  سیق 

هک هاـگنآ  .دـنداد  تسد  زا  دـندوب ، ادـخ  لوسر  بکوم  رد  هک  نآ  زا  دـعب  تاوزغ  دـحا و  ياـه  گـنج  رد  ار  دوخ  شکبآ  نارتش 
.دییآرد دنیآ  مالسا  هب  تردپ  وت و  هک  دوب  اپ  رب  نیا  رطاخ  هب  گنج 

: تفگ هیواعم 

سیق .تسا  شیرق  يارب  تسادـخ و  يارب  تیانع  تنم و  هک  یلاح  رد  دـیراذگ  یم  یتنم  اـم  رب  دوخ ، يراـکمه  ترـصن و  اـب  اـمش 
: تفگ

رازآ و رکف  هب  شیرق  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دوب و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هدروآ  نامیا  هک  یـسک  نیلوا  ربمایپ ، تلاـسر  زا  سپ 
.دوب وا  نید  غیلبت  زا  تعنامم  تیذا و 

يردارب مالـسلا  هیلع  یلع  دوخ و  نیب  ادـخ  لوسر  دوب ، ظوفحم  شیرق  رازآ  تیذا و  عون  ره  زا  دوب  هدـنز  ربمایپ  يومع  هک  یمادام 
گنن نیا  دناوت  یمن  رگید  شیرق  .دومن  رارقرب 
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دای دنگوس  مدوخ  ناج  هب  هک  یلاح  رد  .دیادزب  هدومن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نادـناخ  راصنا و  هب  تبـسن  هک  یتیانج  و 
.دنتشادن ار  تفالخ  قح  مجع ، برع و  شیرق و  راصنا و  زا  يدحا  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دوجو  اب  هک  منک  یم 

: تفگ دمآ و  رد  مشخ  هب  هیواعم  ماگنه  نیا  رد 

: تفگ سیق  ینک ؟ یم  تیاور  هک  زا  ار  نانخس  نیا  سیق ، يا 

وا تلزنم  نأش  رد  نآرق  زا  يرایـسب  تایآ  تسا و  تما  نیا  قیدـص  ملاـع و  وا  .دوب  رتهب  مردـپ  نم و  زا  هک  منک  یم  لـقن  یـسک  زا 
: دومرف تشاد و  بوصنم  تما  تفالخ  هب  ریدغ  رد  ار  وا  ادخ  لوسر  هک  تسا  یسک  وا  .تسا  هدش  لزان 

 …« هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  »

*****

ص 187. ج 3 ، ریدغلا ،

نومأم هرظانم 

داد روتسد  هاضقلا  یـضاق  مثکا  نب  ییحی  هب  نیاربانب  .دنک  هرظانم  اهقف  زا  یعمج  اب  هک  تفرگ  میمـصت  یـسابع  هفیلخ  نومأم  يزور 
.دنک عمج  وا  خاک  رد  ار  ءاملع  اهقف و  زا  رفن  لهچ  ینیعم  خیرات  رد  هک 

: تفگ هاضقلا  یضاق  دوعوم ، زور  رد  .ار  میهاربا  نب  قحسا  هلمج  زا  دناوخ  ارف  ار  ءاملع  اهقف و  زین  ءاضقلا  یضاق 

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  هک  تسا  نیا  وا  هدـیقع  .دـنیامن  هرظانم  امـش  اب  دوخ  ینید  شور  بهذـم و  رد  هتـساوخ  نینمؤملاریما  انامه 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تفالخ  يارب  تسا  مدرم  نیرتراوازـس  ادـخ و  لوسر  زا  دـعب  تسا ، یهلا  يافلخ  نیرتهب  مالـسلا 

.ملس

: تفگ دومن و  نومأم  هب  ور  قحسا 

نم لاح  .دنرادن  یملع  تفرعم و  دیدومرف ، مالـسلا  هیلع  یلع  هرابرد  هچنآ  هب  تبـسن  هک  دنتـسه  یناسک  ام  نایم  رد  نینمؤملاریما  ای 
لاؤس ماقم  رد 
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: تفگ نومأم  دیراد ؟ یلیلد  هچ  دوخ  فرح  نیا  رب  هک  مسرپ  یم  امش  زا 

يارب يرایسب  لیاضف  ربمایپ  زا  هدوب و  ربمایپ  رانک  رد  هک  یسانش  یم  مالسلا  هیلع  یلع  زا  رت  تلیضف  اب  رترب و  یـسک  هچ  قاحـسا  يا 
؟ يا هدینش  ار  تیالو  ناتساد  ثیدح و  ایآ  قاحسا  يا  .تسا  هدش  لقن  وا 

: تفگ

.هلب

: تفگ

: تفگ نومأم  .درک  تیاور  ار  مخ  ریدغ  ثیدح  قاحسا  سپس  نک و  تیاور  ار  نآ 

هیلع یلع  همذ  رب  هک  .دنک  یم  باجیا  ار  يزیچ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن  رمع  رکب و  یبا  همذ  رب  ثیدح  نیا  هک  تسا  نینچ  هن  ایآ 
.دـننادب دوخ  يالوم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـنک  یم  مزلم  ار  اـهنآ  ینعی  .دـیامن  یمن  باـجیا  ار  رما  نآ  ود  نآ  هب  تبـسن  مالـسلا 

: تفگ قاحسا  .دننادب  قاحسا 

دوب و هداد  تسد  مالـسلا  هیلع  یلع  وا و  نیب  هک  ینایرج  يارب  هدوب  ثراح  نب  دیز  ببـس  مه  هب  ریدغ  ناتـساد  هک  دنیوگ  یم  مدرم 
.دومن راکنا  نایرج  نآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  وا 

: دومرف ربمغیپ  اذل 

: تفگ نومأم  هالوم »…  یلعف  هالوم  تنک  نم  »

رگا وگب  نم  هب  نونکا  ینک ؟ یم  تواضق  تاعیاش  نیا  ساسا  رب  هنوگچ  .تسا  هتفای  عوقو  ریدغ  زا  لبق  هثراح  نب  دیز  ندش  هتـشک 
: دیوگب دشاب و  هدیسر  لاس  هدزناپ  نس  هب  هک  یشاب  هتشاد  يرسپ 

راکنا مدرم  هک  ار  يزیچ  دـنناد و  یم  ار  نیا  مدرم  همه  هک  یلاح  رد  دـینادب  ار  نیا  مدرم  تسا ، نم  يومعرـسپ  يالوم  نم ، يـالوم 
یلمع نینچ  زا  ار  دوخ  هلاـس  دنزرف 15  ایآ  قاحـسا  يا  تسین ؟ دنـسپان  ایآ  دیآرب ، نآ  دیکأت  فیرعت و  ماقم  رد  رـسپ  نیا  دنرادن و 

هب ار  ءاهقف  امش ، رب  ياو  يرامش ؟ یمن  هزنم  نآ  زا  ار  ادخ  لوسر  یناد و  یم  هزنم 
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: دیامرف یم  يراصن  دوهی و  شهوکن  ماقم  رد  نآرق  باتک  رد  لاعتم  يادخ  .دیهدن  رارق  دوخ  راگدرورپ  دوبعم و  هلزنم 

« ار هناگی  يادخ  هن  دنتفرگ  دوخ  نایادخ  ار  دوخ  نابهر  رابحا و  اهنآ  هک  »

یمن دوخ  نایادـخ  ار  اهنآ  عقاو  يور  زا  دـنا و  هتفرگن  اهنآ  يارب  هزور  دـنا و  هدـناوخن  نانآ  يارب  ار  دوخ  زاـمن  اـهنآ  هک  یلاـح  رد 
.دنداهن یم  ندرگ  ار  ناشرما  اهنآ  دندرک و  یم  رما  اهنآ  هب  نابهر  رابحا و  طقف  دنتسناد 

.دنداد تداهش  ریدغ  ثیدح  تحص  هب  هتفرگ و  رارق  ریثأت  تحت  نیرضاح  مامت  نانخس  نیا  زا  سپ 

*****

ص 82. ج 2 ، ریدغلا ،

يرعم ءالعلاوبا  اب  هرظانم 

: تفگ دمآ و  یضترم  دیس  دزن  دوب ، بهذم  يرهد  هک  يرعم  ءالعلاوبا 

! نم رورس 

: دومرف فیرش  تسیچ ؟ لک  اب  هطبار  رد  امش  رظن 

؟ دشاب هچ  ءزج  هرابرد  وت  هدیقع  ات 

: دیسرپ

؟ تسا هیاپ  هچ  رب  يرعش  هراتس  رد  امش  نخس 

: دومرف

؟ تسا هیاپ  هچ  رب  ریودت  دروم  رد  وت  نخس 

: دیسرپ

؟ ییوگ یم  هچ  هروعان »  » و زیحت »  » هرابرد وت  دشاب و  هچ  یهانت » مدع   » هرابرد امش  نخس 

: دیسرپ

: دومرف دشاب  هچ  تفه  دروم  رد  امش  نخس 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1450 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ دراد مکح  هک  دنک  زواجت  تفه  امش  زا  هچنآ  و 

: دیسرپ

؟ تسا ساسا  هچ  رب  راهچ »  » رد امش  هدیقع 

: دومرف

؟ دشاب نازیم  هچ  رب  نینثا » دحاو و   » رد وت  نخس  ات 

؟ تسیچ رثوم  هرابرد  امش  رظن  دیسرپ 

: دومرف

؟ تسا مادک  تارثوم  هرابرد  وت  هدیقع 

: دیسرپ

؟ ییامرف هچ  نیسحن  دروم  رد 

: دومرف

؟ تفگ یهاوخ  هچ  نیدعس  دروم  رد  وت 

: دومرف یضترم  فیرش  دنام و  تکاس  ءالعلاوبا 

.تسا رادقم  یب  راک و  هیس  يرادمجک  دحلم  ره  يرآ 

: تفگ ءالعلاوبا 

: دیامرف هک  يا  هتفرگ  دیجم  نآرق  زا  نخس  نیا 

.دش نوریب  تساخرب و  میظع » ملظل  كرشلا  نا  هللااب  كرشت  ینب ال  ای  »

: دومرف یضترم  فیرش 

رارسا بیجع و  هرظانم  نیا  اب  هطبار  رد  یضترم  فیرش  زا  .دمآ  دهاوخن  ام  سلجم  هب  رگید  درم  نیا 
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: دومرف ناشیا  .دش  لاؤس  نآ 

دروم رد  هک  مداد  خـساپ  دراد ؟ قلاخ  هب  یجایتحا  هچ  تسا  میدـق  هک  ریبک  ملاع  هک  درک  لاؤس  اذـل  .تسا  میدـق  نانآ  رظن  رد  لـک 
ملاع ءازجا  هک  تفگ  ناوت  یمن  نوچ  دیـسانش ؟ یم  شریبک  ملاع  زا  یئزج  دـیناد و  یم  ریغـص  ملاـع  ار  نآ  هک  ییوگ  یم  هچ  ءزج 

.میدق نآ  عومجم  تسا و  ثداح 

: تفگ درک و  نایب  ار  شیاهباوج  رارسا  داد و  حیضوت  ءالعلاوبا  تالاؤس  کت  کت  همادا  رد  یضترم  فیرش 

تسناد ءالعلاوبا  تسا و  راک  هیس  ملاظ و  یکرشم  ره  هک  دوب  نآ  مروظنم  تسا ، راک  هیس  يرادمجک  دحلم  ره  هک  نم  نخـس  اما  و 
.تسا هدش  ربخ  اب  ام  هراشا  زا  هک  مینادب  ات  .دناوخ  ار  نآ  هک  دوب  نآرق  زا  يا  هیآ  مروظنم  هک 

: دورس ار  رعش  نیا  باوج  رد  وا  درک و  لاؤس  یضترم  دیس  هرابرد  ءالعلاوبا  يزور 

هک ینیب  یم  یسرب ، شتمدخ  هب  رگا  .تسا  يرب  يراع و  بیع  ره  زا  هک  تسا  يدرم  .شاب  هاگآ  ؟ یسرپ یم  یضترم  دیس  زا  هک  يا 
هرظانم ( 1  ) .تسا هتفرگ  ياج  يا  هناخ  جـنک  رد  یناهج  هدـش و  هصالخ  هظحل  نیا  رد  راگزور  هدـش و  مسجم  رما  نیا  رد  تیرـشب 

دوهی ياملع  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: دنتفگ دندمآ و  رمع  دزن  دوهی ، ياملع  زا  يا  هدع  يزور 

.تسین قح  رب  مالسا  هک  میمهف  یم  هنرگ ، میورگ و  یم  مالسا  هب  ام  یهدب ، حیحص  خساپ  ام  تالاؤس  هب  رگا  هفیلخ  يا 

: تفگ رمع 

.مهد یم  باوج  نم  .دیسرپب  دیهاوخ  یم  هچ  ره 

: دندرک حرطم  ار  تالاؤس  نیا  نایدوهی 

؟ تسیچ نامسآ  ياه  لفق   1

؟ تسیچ اهنامسآ  دیلک   2

؟ دوب هچ  داد ، یم  شدرگ  ار  شبحاص  هک  يربق   3

هک نایمدآ ، زا  هن  دوب و  نج  زا  هن  هک  یلاح  رد  درک  رذن  ار  شموق  هکنآ   4
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؟ دوب

؟ دنتسه ياهزیچ  هچ  دندماین ، دوجو  هب  یمکش  محر و  رد  دنتفر و  هار  نیمز  يور  هک  يزیچ  جنپ   5

… ؟ دنیوگ یم  دوخ  ياهزاوآ  رد  سورخ  ای  جارد  دننام  یناگدنرپ   6

هک نایدوهی  .دناد  یمن  ار  تالاؤس  نیا  خساپ  هک  تفگ  دنکفا و  ریز  هب  رـس  یگدنمرـش  زا  دوب ، هدش  زجاع  نداد  خـساپ  زا  هک  رمع 
: دنتفگ دندوب ، هدش  لاحشوخ  نایرج  نیا 

.تسین قح  رب  مالسا  هک  هدش  تباث  سپ 

: تفگ دوب ، رضاح  هسلج  رد  هک  ناملس 

سپس .دهدب  ار  امش  تالاؤس  مامت  خساپ  دنک و  تباث  امش  يارب  ار  مالسا  تیناقح  هک  دروآ  مهاوخ  ار  یـسک  نم  دینک ، ربص  یمک 
.دش دجسم  دراو  دیمارخ ، یم  هللا  لوسر  سابل  رد  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  لزنم  يوس  هب 

: تفگ تخادنا و  ترضح  نآ  ندرگ  رد  تسد  تفر و  ناشیا  فرط  هب  یلاحشوخ  اب  ناشیا  ندید  اب  رمع 

.یهدب ار  نایدوهی  نیا  تالاؤس  مامت  خساپ  یناوت  یم  وت  طقف  هک  یتسار  هب  نسحلاوبا  ای 

: دندومرف دندرک و  نایدوهی  هب  ور  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

، تسامش تاروت  رد  هچنانچ  مهدب  امش  هب  مهدب و  تسرد  خساپ  امش  تالاؤس  مامت  هب  نم  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  مراد و  یطرش  نم 
.دنتفریذپ ار  طرش  نیا  نایدوهی  دیوش و  ناملسم  هدش و  مالسا  نید  لخاد  زین  امش 

: دومرف نایب  ار  نانآ  تالاؤس  مامت  خساپ  ترضح  سپس 

تداهـش هتـسب ، ياهلفق  نیا  دیلک  .دور  یمن  الاب  شلمع  دش ، كرـشم  يا  هدنب  یتقو  اریز  .تسا  دـنوادخ  هب  كرـش  اهنامـسآ ، لفق 
.تسا هللا  لوسر  توبن  دنوادخ و  یگناگی  هب  نداد 

.دیعلب ار  ربمایپ  سنوی  هک  دوب  یهام  نآ  داد ، شدرگ  ار  شبحاص  هک  يربق 

نامیلس هچروم  داز ، یمدآ  زا  هن  نج و  زا  هن  درک و  راذنا  ار  شموق  هک  نآ 
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: تفگ هک  دوب 

.دنناد یمن  ناشیا  دننکن و  دوبان  اپ  ریز  رد  ار  امش  شرکشل  نامیلس و  هک  دیوش  ناتلزنم  لخاد  ناگچروم  يا 

میهاربا و چوق  حـلاص ، هقان  اوح ، مدآ ، ترـضح  زا  دـنترابع  دـندماین ، دوجو  هب  یمکـش  رد  یلو  دـنتفر  هار  نیمز  رب  هک  يزیچ  جـنپ 
یسوم ياصع 

: دیوگ یم  شزاوآ  رد  جارد  و 

« يوتسا شرعلا  یلع  نمحرلا  »

: دیوگ یم  شزاوآ  رد  سورخ  و 

« … نیلفاغ ای  ورکذا هللا  »

موس رفن  یلو  دـنداد ، تداهـش  هللا ، لوسر  توبن  ادـخ و  یگناـگی  هب  دـندروآ و  ناـمیا  رفن  ود  دـندوب ، رفن  هس  هک  دوـهی  ياـملع  زا 
: تفگ

.مدروآ یم  نامیا  مه  نم  يداد ، خساپ  نم  لاؤس  نیا  هب  رگا 

: دومرف ترضح 

؟ یهاوخ یم  هچ  ره  زا  نک  لاؤس 

: تفگ وا 

؟ تسیچ اهنآ  ناتساد  درک ؟ هدنز  ار  اهنآ  ادخ  لاس  زا 309  دعب  دندرم و  دعب  هدوب و  هدنز  لوا  رد  هک  یموق  زا  هدب  ربخ  نم  هب 

: دومرف ترضح 

.درک وگزاب  ادتبا  زا  وا  يارب  ار  ناتساد  تسا و  فهک  باحصا  ناتساد  نیا 

: دومرف وا  هب  ترضح  نآ  زا  سپ 

: تفگ يدوهی  دوب ؟ ناسکی  تسا ، هدمآ  تاروت  رد  هک  هچنآ  اب  مدرک ، وگزاب  تیارب  نم  هک  ناتساد  نیا  ایآ  يدوهی ، يا 

.مک فرح  کی  هن  دایز و  فرح  کی  هن  يرآ 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هک  نیا  تسین و  ادخ  زج  هک  نیا  هب  مهد  یم  تداهـش  نم  هک  ناوخم  يدوهی  ارم  رگید  نسحلوبا  يا 
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(. 2  ) .یتسه تما  نیا  ملعا  وت  تسا و  وا  هداتسرف  هدنب و  ملس 

*****

ص 77. ج 8 ، ریدغلا ، (. 1)

ص 294. ج 11 ، ریدغلا ، (. 2)

نومأم هرظانم 

.تخادرپ هرظانم  هب  دوب ، فورعم  نادنمشناد  زا  یکی  هک  میهاربا  نب  قاحسا  اب  یسابع ، نومأم  يزور 

: تفگ نومأم 

! قاحسا يا 

رترب لامعا  همه  زا  یلمع  هچ  دینادرگ  ثوعبم  ار  شربمایپ  دنوادخ ، هک  يزور 
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؟ دوب لضفا  و 

: تفگ قاحسا 

.صالخا يور  زا  ادخ  ییاتکی  هب  تداهش 

: تفگ نومأم 

؟ دوبن مالسا  نتسج  یشیپ  لامعا  نیرتهب  ایآ 

: تفگ قاحسا 

.ارچ

: تفگ نومأم 

: دیوگ هک  ار  نآرق  بلطم  نیا 

یم دشاب  هتفرگ  یشیپ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  مالـسا  لوبق  رد  هک  ار  یـسک  ایآ  وگب  ناوخب و  نوبرقملا » کئلوا  نوقباسلا  نوقباسلا  «و 
؟ یسانش

غولب نس  رد  رکبوبا  یلو  دشاب  تلیضف  دنس  شمالسا  ات  دوب  هدیسرن  غولب  نس  هب  دوب و  مک  شنس  دروآ ، مالسا  یتقو  یلع  قاحـسا :
.تسناد شتلیضف  دنس  ار  وا  ندروآ  مالسا  دناوت  یم  دروآ و  مالسا 

؟ دندروآ مالسا  رتدوز  ود  نیا  زا  کیمادک  غولب ، نس  یکدوک و  نس  رد  ثحب  زا  لبق  نومأم :

.دروآ مالسا  لوا  مالسلا  هیلع  یلع  دشاب ، رگا  فیلکت  دیق  نودب  قاحسا :

دوب هدش  ماهلا  وا  هب  ادخ  بناج  زا  ای  دوب  ربمغیپ  توعد  يور  زا  ایآ  دروآ ، مالسا  مالسلا  هیلع  یلع  یتقو  نومأم :

.يا هتشاد  مدقم  ربمغیپ  رب  ار  وا  یتفگ ، نینچ  رگا  اریز  دوب ، ادخ  بناج  زا  ماهلا  هک  ییوگب  یناوت  یمن 

: تفگ دوب  هدش  هدنامرد  خساپ  رد  هک  قاحسا 

.درک توعد  مالسا  هب  ار  وا  ادخ  ربمایپ  يرآ 

: تفگ نومأم 

؟ دش لیمحت  مالسلا  هیلع  یلع  هب  وا  دوخ  يوس  زا  ای  دوب و  ادخ  رما  هب  ادخ  ربمایپ  داهنشیپ  ایآ 
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.دنکفا ریز  هب  رس  درک و  توکس  رگید  راب  قاحسا 

: تفگ نومأم 

: دیوگ یم  ادخ  هک  تسا  نیا  هن  رگم 

« نیفلکتملا نم  انا  ام  «و 

يراددوخ یتبسن  نینچ  نداد  زا  زین  وت  دننک ، یمن  فیلکت  لیمحت  یـسک  هب  دوخ  بناج  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
.نک

: تفگ قاحسا 

.دوب راگدرورپ  بناج  زا  شتوعد  نینمؤملاریما ، ای  یلب 

: تفگ نومأم 

.؟ درادن تلیضف  دنس  ار  وا  لمع  هک  دتسرفب  یسک  توعد  هب  ار  شناربمایپ  هک  تسادخ  مکح  نیا  ایآ 

.تبسن نیا  زا  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ  قاحسا :

: نومأم
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قوفام ار  ناکدوک  ادخ  لوسر  دوبن و  اور  وا  رب  فیلکت  دروآ ، مالسا  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو  هک  قاحـسا  يا  وت  نخـس  قبط  رب  سپ 
.تسا هدرک  توعد  مالسا  رب  ناشتقاط 

 … تسا و لاکشا  یب  ناشدادترا  دنوش ، دترم  ربمایپ  توعد  زا  سپ  هظحل  نانآ  رگا  ایآ 

فارتعا مالسلا  هیلع  یلع  تلیضف  هب  نایاپ  رد  و  مرب و …  یم  ادخ  هب  هانپ  هک  تفگ  یم  امئاد  دوب ، هدش  هدنمرش  تخس  هک  قاحـسا 
.درک

*****

ص 50. ج 6 ، ریدغلا ،

یلع ياهتواضق  زا  ییاه  ناتساد 

مکح کی  نداد  رد  هیواعم  ندنامرد 

: دیوگ یم  بیسم  نب  دیعس 

رایـسب اذـل  دـنیب و  یم  هبیرغ  درم  کی  اب  ار  شرـسمه  تشگ ، یم  رب  ماش  فرط  هب  يرفـس  زا  هک  یماگنه  ماـش  یلاـها  زا  درم  کـی 
.دشک یم  ار  اهنآ  ود  ره  یتحاران  روز  زا  هتشگ و  ینابصع  تحاران و 

یم رد  درم  نآ  راک  رد  يرواد  رد  هیواعم  دـنرب و  یم  هیواعم  دزن  هتـشک  ار  رفن  ود  هکنیا  دروم  رد  يرواد  تواـضق و  يارب  درم  نیا 
.دسرپب مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  ار  هیضق  نیا  مکح  هک  دسیون  یم  يا  همان  يرعشا  یسوموبا  هب  .دنام 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع  هب  يرعشا  یسوموبا 

.منک لاؤس  دروم  کی  مکح  هرابرد  وت  زا  هک  هتساوخ  نم  زا  همان  نیا  رد  تسا و  هتشون  يا  همان  نم  هب  هیواعم 

.دنک یم  فیرعت  مالسلا  هیلع  یلع  يارب  ار  ارجام 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  یلع 

.ددرگ هتخیوآ  راد  هب  دیاب  دنکن  رضاح  دهاش  راهچ  رگا 

*****

ص 18. ج 30 ، ریدغلا ،

هناوید نز  هرابرد  هفیلخ  تواضق 
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.دندروآ رمع  شیپ  دوب ، هدرک  انز  هک  ار  يا  هناوید  نز  يزور 

.دننک راسگنس  ار  نز  هک  داد  روتسد  درک و  تروشم  رفن  دنچ  وا  اب  هطبار  رد  رمع 

: دنتفگ ناشیا  هب  .دش  علطم  نایرج  نیا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.دوش راسگنس  هک  هداد  نامرف  رمع  تسا و  هداد  انز  هک  تسا  هلیبق  نالف  زا  هناوید  نز  نیا 

: داد روتسد  ترضح 

: دندومرف رمع  هب  دننادرگرب و  ندرک  راسگنس  هار  زا  ار  نز  نآ  هک 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  يرادن  دای  هب  رگم  رمع  يا 

زا نز  نیا  .دوش  لقاع  اـت  هناوید  زا  .ددرگ 3  رادـیب  ات  باوخ  زا  .دوش 2  غلاب  ات  لـفط  زا  دـنا 1  هتـشادرب  هفیاط  هس  زا  ار  فیلکت  ملق 
.تسا ناگناوید 

دازآ ار  وا  سپ  هدوب ، یگناوید  لاح  رد  هدش  بکترم  هک  یتشز  لمع  نیا  دیاش 
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.نتفگ ربکا  هللا  هب  درک  عورش  دینک و 

*****

ص 196. ج 11 ، ریدغلا ،

غرمرتش مخت  هرافک 

: دیوگ یم  ریبز  نب  دمحم 

: متفگ وا  هب  .دوب  هدمآ  رد  يریپ  زا  شا  هنیس  ياهناوختسا  هک  مدروخرب  يدرمریپ  هب  ناهگان  .مدش  قشمد  دجسم  لخاد  يزور 

؟ يا هدرک  كرد  ار  هفیلخ  مادک  نامز  درمریپ ، يا 

: تفگ

، ار رمع 

: متفگ

؟ يدرک تکرش  هوزغ  مادک  رد 

: تفگ

.ار كومری 

: متفگ

؟ يا هدینش  هک  يزیچ  زا  نک  فیرعت 

: تفگ

ار نآ  .میدوـب  مرحم  هک  یلاـح  رد  .میتفاـی  غرمرتـش  مخت  هار  رد  .میدرک  تکرح  هـکم  فرط  هـب  جـح  دـصق  هـب  هبیتـق  هارمه  هـب  اـم 
.میدروخ

.میتفگ رمع  تقو ، هفیلخ  هب  ار  بلطم  نیا  .میدروآ  اج  هب  ار  جح  کسانم  نوچ  سپ 

: تفگ درک و  ام  هب  تشپ  رمع 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1460 

http://www.ghaemiyeh.com


یلع ات  میتفر  ارحص  هب  مه  نآ  زا  یکی  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهقاتا  هب  میدیـسر  هکنآ  ات  .دیئایب  نم  لابند  هب 
.درک یم  راومه  ار  كاخ  شتسد  اب  هک  یلاح  رد  .میتفای  ار  مالسلا  هیلع 

.تشاذگ نایم  رد  ترضح  اب  ار  عوضوم  رمع 

: دومرف ترضح 

.دننک تفج  اه  مخت  ددع  هب  ناوج  هدام  نارتش  اب  ار  يرن  نارتش 

.دنیامن هللا  تیب  شکشیپ  هیده و  دندروآ ، هچب  دهد و  رمث  هچنآ  سپ 

: تفگ رمع 

.دزادنا یم  هچب  یهاگ  رتش 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع 

.دوش یم  دساف  یهاگ  مه  مخت 

: تفگ یم  رمع  هک  یلاح  رد  میتشگرب  مه  اب  درک و  رکشت  ترضح  زا  رمع 

! ایادخ راب 

.دشاب نم  رانک  رد  نسحلاوبا  هکنآ  رگم  زاین  شیپ  نم  يارب  یتخس  راوشد و  راک  کی 

*****

ص 203. ج 11 ، ریدغلا ،

یعقاو ردام 

.دش زجاع  نآ  لح  زا  هک  داد  خر  يا  هدیچیپ  هیضق  رمع  يارب  يزور 

امش دزن  وا  دیاب  .دیامن  لح  ار  لکشم  ات  تفر  مالسلا  هیلع  یلع  غارـس  هب  دیاب  هک  تفگ  غارـس  هب  دیاب  هک  تفگ  شنارای  هب  نیاربانب 
.دیورب وا  دزن  هب  امش  هک  نیا  هن  دیایب ،

: تفگ رمع 

! تاهیه
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مشاه ینب  زا  يا  هخاش  اجنیا  اجک ؟ ام  اجک و  وا 
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هک دوب  رارق  نیا  زا  يارجام  .دـیایب  وا  هکنیا  هن  دیـسر ، شتمدـخ  دـیاب  هک  تسا  شناد  ملع و  زا  هدـنام  یقاب  ربمایپ و  زا  يا  هخاـش  و 
ود ره  .رتخد  يرگید  رـسپ و  یکی  .دندیئاز  مه  اب  ود  ره  اهنآ  .تشاد  دـلو  ما  زینک  يرگید  رهم و  نیگنـس  دازآ  یکی  نز  ود  يدرم 

.تسوا نآ  زا  رسپ  هک  دندش  یعدم 

: دومرف تشادرب و  نیمز  زا  ار  یهاک  مالسلا  هیلع  یلع 

.شودب ریش  تفگ  اهنز  زا  یکی  هب  تساوخ و  یحدق  هاگنآ  .تسا  رت  ناسآ  هاک  نیا  نتشادرب  زا  هطبار  نیا  رد  مکح  هک  یتسرد  هب 

: دومرف يرگید  هب  سپس  .دیجنس  دیشک و  ار  نآ  ترضح  دیشود و  سپ 

.شودب ریش 

: دندومرف وا  هب  سپ 

.ورب ریگب و  ار  ترسپ  مه  وت  دومرف  يرگید  هب  ورب و  ریگب و  ار  ترتخد  وت 

نیا تسوا و  تداهش  فصن  وا  تداهـش  درم و  لقع  فصن  وا  لقع  هک  نیا  تسا و  رـسپ  ریـش  فصن  رتخد  ریـش  هک  دیناوت  یمن  ایآ 
.تسا رسپ  هید  فصن  وا  هید  هک 

: تفگ درک و  بجعت  رمع  سپ 

.ینکن یگدنز  نآ  رد  وت  هک  يرهش  رد  یشابن و  نآ  رد  وت  هک  يا  یتخس  رد  دراذگن  یقاب  ارم  ادخ  نسحلوبا  يا 

*****

ص 345. ج 11 ، ریدغلا ،

هبعک رویز  رز و 

هدش هتفگ  دمآ و  نایم  هب  هبعک  ياهرویز  رز و  زا  تبحص  نامز  نیا  رد  دندوب ، هتسشن  رمع  شیپ  هباحـص  نارای و  زا  يا  هدع  يزور 
.دوش نیملسم  شترا  فرص  هدش و  هتشادرب  هبعک  زا  اهرویز  نآ  هک  دنداد  رظن  يا  هدع  .تسا  هدش  دایز  رایسب  نآ  ياهرویز  هک 

تیوقت شرتسگ و  يارب  ار  نآ  لوپ  هتشادرب و  ار  هبعک  ياهرویز  رز و  هک  داد  روتسد  دمآ و  ششوخ  داهنشیپ  نیا  زا  رمع 
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.دنربب راکب  شترا 

: دومرف رمع  هب  میمصت  نیا  ندینش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.تسا هدرک  يدنب  میسقت  شخب  هب 4  نآرق  رد  ار  لاوما  لاعتم  دنوادخ  رمع ، يا 

.دوش یم  میسقت  هثرو  نایم  هک  نیملسم  لاوما  - 1

.دوش یم  میسقت  نیفعضتسم  نایم  هک  يا  ءیف   2

.سمخ  3

هب ار  نآ  هدرکن و  رداص  نآ  اب  هطبار  رد  ار  یمکح  ادخ  یلو  تسا  هدوب  هبعک  رد  راگزور  نآ  رد  هبعک  ياهرویز  رز و  .تاقدـص   4
.تسا هتشاذگ  دوخ  لاح 

.شاب هتشادن  نآ  هب  يراک  مه  وت  سپ 

: تفگ رمع  سپ 

.میدوب هدش  اوسر  ام  يدوبن ، وت  رگا  مالسلا  هیلع  یلع  يا 

*****

ص 356. ج 11 ، ریدغلا ،

مرح راکش 

.دنداد هفیلخ  نارای  هب  ار  نآ  هدرک و  راکش  ار  یکبک  نایچراکش  يا  هقطنم  رد  هار  نیب  رد  .دش  هکم  مزاع  يا  هدع  هارمه  هب  نامثع 

.دندرک شکشیپ  نامثع  هب  هتخپ و  کمن  بآ و  اب  ار  نآ  زین  نانآ 

: دومرف دوب ، هدش  هاگآ  نایرج  زا  هک  مالسلا  هیلع  یلع 

.دیروخن اذغ  نآ  زا 

: تفگ نامثع 

؟ يراد يراگزاسان  رس  ام  اب  ارچ  وت  مالسلا  هیلع  یلع  يا 
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.دنتسین مارحا  هماج  رد  هک  دنروخب  یناسک  ار  تشوگ  نآ  دیاب  .میتسه  مارحا  هماج  رد  هک  میتسه  یهورگ  ام 

.دنتسه ارجام  نآ  دهاش  ربمایپ  نارای  زا  يرایسب  دنا و  هدروخن  تشوگ  نآ  زا  ناشیا  هداتفا و  قافتا  زین  ربمایپ  يارب  هعقاو  نیا  لثم 

.داد سپ  نایچراکش  نامه  هب  ار  كاروخ  نآ  تشگرب و  دوخ  ياج  هب  دیشک و  اذغ  زا  تسد  یتحاران  اب  نامثع 

*****

ص 307. ج 15 ، ریدغلا ،

دوبن یلع  رگا 

.دوب وا  تسد  رد  يا  هدرم  ناسنا  همجمج  تفر و  وا  دزن  هب  يدرم  نامثع  تفالخ  راگزور  رد 

: تفگ سپ 

مداهن و نآ  رب  ار  متـسد  نم  هک  نیا  اب  .دنیامن  یم  شباذع  روگ  رد  دننک و  یم  هضرع  دوجوم  نیا  رب  ار  شتآ  هک  دـیرادنپ  یم  امش 
.مدرکن ساسحا  نآ  زا  ار  شتآ  يامرگ 

.داتسرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  یپ  رد  ار  یسک  دادن و  ار  وا  خساپ  نامثع 

دنروایب و يا  هنز  شتآ  نهآ  ای  بوچ و  ای  گنـس و  هک  داد  روتـسد  دش ، هاگآ  لاؤس  زا  هک  نآ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
.تخورفارب شتآ  رگیدـکی ، هب  ود  نآ  ندز  زا  تفرگب و  ار  ود  نآ  دنتـسیرگن ، یم  مدرم  رگید  هدـننک و  لاؤس  هک  یلاح  رد  هاـگنآ 

: تفگ درم  نآ  هب  سپس 

: تفگ يو  هب  تشاذگب  نوچ  راذگب و  گنس  هب  ار  تتسد 

شتآ نهآ  بوچ و  رب  ار  تتسد 
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.راذگب هنز 

: تفگ يو  هب  تشاذگب  نوچ 

: تفگ نامثع  دش و  توهبم  درم  ینک ؟ یم  ساسحا  نآ  زا  ار  شتآ  ترارح  ایآ 

.دش یم  كاله  نامثع  دوبن  مالسلا  هیلع  یلع  رگا 

*****

ص 349. ج 15 ، ریدغلا ،

هفیلخ ياجبان  تواضق 

.دندروآ رمع  دزن  هب  دوب  هدیئاز  ههام  هک 6  ار  ینز  يزور 

ار وا  دمآ و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دزن  هب  تعرس  اب  دوب  هدش  هاگآ  مکح  زا  هک  وا  رهاوخ  .دنک  راسگنـس  ار  وا  هک  تساوخ  رمع 
.داد رارق  مکح  نآ  نایرج  رد 

: تفگ وا 

: دومرف ترضح  نآ  .هدب  ناشن  ام  هب  ار  ار  نآ  تسه ، یهار  وا  تاجن  يارب  رگا  ادخ  هب  ار  وت  مالسلا  هیلع  یلع  يا 

.تسا يرذع  ار  وا  نم  يارب  يرآ 

.دندینش ار  نآ  دندوب ، وا  شیپ  هک  یناسک  رمع و  هک  تفگ  ربکا  هللا  نز  نآ  سپ 

.دراد دوجو  يرذع  شرهاوخ  ییاه  يارب ر  هک  تفگ  دمآ و  رمع  شیپ  هب  تعرس  اب  سپ 

.داتسرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دزن  هب  ار  یسک  رمع  سپ 

: دومرف ترضح 

: دیامرف یم  دنوادخ 

« » نیلماک نیلوح  نهدالوا ، نغصرب  تادلاولا  »

« دنهد ریش  لماک  لاس  ود  ار  ناشنادنزرف  دیاب  اهردام 
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: دیامرف یم  نینچمه  و 

« نیماع یف  هلاصف   » تسا و هدـمآ  نآرق  رد  زین  و  تسا » هام  یـس  وا  یگراوخریـش  هرود  لمح و  و  « » ارهـش نوثالث  هلاصف  هلمح و  «و 
.تسا هام  شش  اجنیا  رد  لمح  تسا و  لاس  ود  رد  وا  یگراوخریش  هرود  »

: تفگ درک و  اهر  ار  وا  رمع  سپ 

.دوب هدش  كاله  رمع  هنیآ  ره  دوبن  مالسلا  هیلع  یلع  رگا 

*****

ص 180. ج 11 ، ریدغلا ،

ناهانگ هدرپ 

: تفگ دمآ و  رمع  شیپ  ینز  يزور 

! هفیلخ يا 

.دوب رانید  دص  نآ  رد  هک  دوب  يا  هسیک  اب  مدرک و  ادیپ  ار  یکدوک  نم 

شزاون دنسوب و  یم  ار  لفط  نآ  دنیآ و  یم  نز  راهچ  هک  مدید  یم  اهدعب  .متفرگ  هیاد  كدوک  نآ  يارب  هتـشادرب و  ار  نآ  نم  سپ 
.دنتسه كدوک  نآ  یعقاو  ردام  اهنآ  زا  کی  مادک  هک  مناد  یمن  نم  دننک و  یم 

: تفگ رمع 

، دندمآ نز  راهچ  نآ  هاگ  ره  نز  يا 
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.منک فشک  ار  ارجام  هدرک و  راضحا  ار  اهنآ  نم  ات  هدب ، ربخ  نم  هب 

.درک یفرعم  رمع  هب  ار  نز  راهچ  نآ  درک و  ار  راک  نیا  نز  نآ  سپ 

: تفگ نانآ  زا  یکی  هب  رمع 

؟ دیتسه كدوک  نآ  یعقاو  ردام  امش  زا  کیمادک 

: تفگ نز  نآ 

! هفیلخ يا  يدرکن  یبوخ  راک  هک  مسق  ادخ  هب 

وا ینک و  هراپ  ار  هدرپ  نآ  یهاوخ  یم  نونکا  وت  هدیـشک و  وا  ناهانگ  يور  رب  هدرپ  دـنوادخ  هک  ینز  رب  ینک  یم  هلمح  وت  رمع  يا 
.تسا دنسپان  وت  راک  نیا  ینک و  راوس  ار 

: تفگ دوب ، هدش  نیگمرش  نز  نآ  ياهفرح  زا  هک  رمع 

.یتفگ تسار  نز  يا 

: تفگ دوب و  هتفای  ار  كدوک  هک  درک  نز  نآ  هب  ور  سپس  .دیتسه  دازآ  امش  دیورب و  لاح 

دوـخ روتـسد  زا  هراـبود  اـما  نکن !! یناـبرهم  رگید  زین  كدوـک  نآ  هب  نمـض  رد  نکن و  وـج  سرپ و  رگید  اـهنز  نآ  زا  سپ  نیا  زا 
.دش نامیشپ 

*****

ص 244. ج 11 ، ریدغلا ،

كدوک هید 

.درک طقـس  رمع ، شیپ  هب  نتفر  هار  رد  دیـسرت و  تدـش  هب  دوـب  نتـسبآ  هـک  نز  نآ  .دـندروآ  رمع  دزن  ار  یناوـخ  هزاوآ  نز  يزور 
؟ تسا رصقم  مه  وا  هطبار  نیا  رد  ایآ  هک  درک  لاؤس  شناکیدزن  زا  هطبار  نیا  رد  دش ، هاگآ  نایرج  زا  رمع  هک  یماگنه 

: دنتفگ همه  ریخ ؟ ای 

.درادن یلاکشا  نیا  یتسه و  مدرم  هدننک  بدا  ربهر و  وت  .تسین  يداریا  وت  رب 

: دومرف نامز  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
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: دنتفگ ناشدوخ  يارب  رگا  اهنیا 

.دنهاوخ یمن  ار  وت  حالص  ریخ و  اهنآ  .درک  یهاوخ  ررـض  وت  دنا ، هتفگ  وت  تیاضر  يارب  رگا  دنا و  هدرک  هابتـشا  اطخ و  املـسم  هک 
نآ نوچ  .تسا  وت  ندرگ  رب  هچب  نآ  هید  عقاو  رد 
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.تسا هدرک  طقس  وت  سرت  زا  نز 

.یهدب ار  كدوک  نآ  هید  دیاب  سپ 

*****

ص 234. ج 11 ، ریدغلا ،

هرطضم نز 

.دوب هدرک  مه  رارقا  دوب و  هداد  انز  هک  دندروآ  رمع  دزن  ار  ینز 

.دننک راسگنس  ار  نز  نآ  هک  داد  روتسد  رمع 

: دندومرف دندیمهف ، ار  عوضوم  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

! رمع يا 

؟ هدش بکترم  ار  تشز  لمع  نیا  هک  هتشاد  يرذع  وا  دیاش  .نک  ربص  یکدنا 

: دندومرف هدرک و  نز  نآ  هب  ور  سپس 

: تفگ نز  ینکب ؟ ار  راک  نیا  هک  هدش  بجوم  يزیچ  هچ  نز  يا 

: تفگ دوب و  بآ  هن  نم  نارتش  نایم  رد  یلو  .دوب  ریش  بآ و  وا  نارتش  نایم  رد  هک  دوب  يراکمه  تسود و  ارم 

.يراذگب نم  رایتخا  رد  ار  دوخ  دیاب  يروخب ، بآ  یهاوخ  یم  رگا 

وا رایتخا  رد  ار  دوخ  هک  مدش  راچان  نیاربانب  مریمب ، یگنشت  زا  هک  مدیسرت  متشادن و  تقاط  رگید  یلو  مدرک  عانتما  هبترم  هس  ات  نم 
.مراذگب

: دندومرف ترضح  تالمج  نیا  ندینش  زا  سپ 

.تسین وا  رب  یهانگ  نمشد و  هن  تسا و  یشکرس  هن  دشاب ، هراچیب  رطضم و  هک  یسک  ربکا  هللا 

.تسا نابرهم  هدنشخب و  دنوادخ  هک  یتسرد  هب 

*****
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ص 236. ج 11 ، ریدغلا ،

هفیلخ هناهاگآان  روتسد 

.تسا هداد  انز  هک  درک  رارقا  وا  .دوب  نتسبآ  هک  رمع  دزن  دندروآ  ار  ینز 

.دننک راسگنس  ار  نز  نآ  هک  داد  روتسد  رمع 

.دندرب یم  راسگنس  يارب  ار  وا  هک  دید  ار  نز  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: دومرف رمع  هب  دنادرگرب و  ار  وا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.يا هداد  هجنکش  رارقا ، نتفرگ  رد  ار  وا  وت  دیاش  .يرادن  یطلست  دراد ، مکش  رد  هک  یلفط  رب  اما  يراد ، طلست  تموکح و  وا  رب  وت 

: تفگ رمع 

.ما هداد  هجنکش  ار  وا  يرآ 

: دومرف ترضح 

: دومرف مالسا  ربمغیپ  هک  يا  هدینشن  ایآ 

خساپ زا  هک  رمع  درادن ، یشزرا  رگید  وا  فارتعا  رارقا و  .دنک  رارقا  هجنکش  زا  دعب  هک  یسک  يارب  تسین ، يدح 
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: تفگ دوب ، هدرک  بجعت  ترضح 

رمع دوبن ، مالسلا  هیلع  یلع  رگا  هک  یتسرد  هب  .دنیازب  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دننام  يدنزرف  هک  نیا  زا  دنتـسه  زجاع  ناوناب 
.دش یم  كاله 

*****

ص 217. ج 11 ، ریدغلا ،

تنس هب  هفیلخ  لهج 

مالعا لطاب  ار  اهنآ  دـقع  رمع ، تسا ، هدرک  جاودزا  فیقث  ینب  زا  يدرم  اب  شا  هدـع  نامز  رد  شیرق  زا  ینز  هک  دیـسر  ربخ  رمع  هب 
.داد رارق  لاملا  تیب  رد  تفرگ و  ار  نز  هیرهم  دنکن و  جاودزا  وا  اب  رگید  هک  تفگ  نز  هب  رمع  درک  تبوقع  ار  اهنآ  درک و 

: دومرف سپ  دیسر ، دنک ، زارفارس  ار  وا  ادخ  هک  مالسلا  هیلع  یلع  شوگ  هب  دش و  عیاش  مدرم  نایم  رد  تواضق  نیا 

تسین زیاج  هدع  رد  حاکن  هک  دنتسناد  یمن  نز  درم و  نآ  لاملا ؟ تیب  اب  دراد  راک  هچ  نز  هیرهم  ار  هفیلخ  دنک  محر  ادخ 

، تنس هب  دنادرگرب  ار  ود  نآ  هک  تسا  رتراوازس  هفیلخ  يارب  سپ 

: دنتفگ یضعب 

؟ اهنآ هرابرد  دیئوگ  یم  هچ  امش  سپ 

: دومرف ترضح 

رب مه  یقالش  تخادنا و  ییادج  مه  اهنآ  نیب  هتـسناد و  لالح  ار  وا  اب  شزیمآ  هک  هچنآ  ببـس  هب  تسا  نز  نآ  لام  هیرهم  قادص و 
دومن تبوقع  دز و  ار  اهنآ  دیابن  تسین و  اهنآ 

شوگ هب  تواضق  نیا  نوچ  سپ  .دیامن  هبطخ  ار  وا  سپـس  دیامن  لیمکت  ار  یمود  هدع  سپـس  دنک ، لیمکت  ار  یلوا  هدـع  دـیاب  نز 
: تفگ دیسر ، رمع 

.تشگرب مالسلا  هیلع  یلع  روتسد  هب  رمع  زور  نآ  رد  هک  دندرک  فارتعا  ناگمه  دینادرگرب و  تنس  هب  ار  اه  ینادان  مدرم  يا 

ص 223. ریدغلا ج 11 ،

بیجع دازون  هفیلخ و 

ود تسد و  راهچ  رـس و  ود  مکـش و  ود  ندب و  ود  ياراد  الاب  فصن  زا  هک  دوب  هدیئاز  يدنزرف  هک  دـندروآ  رمع  دزن  ار  ینز  يزور 
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.دوب مدرم  ریاس  لثم  اپ  ود  قاس و  ود  نار و  ود  ياراد  نیئاپ  همین  رد  دوب و  تروع 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  باحصا  رمع ، سپ 
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.دنهدب هطبار  نیا  رد  یتسرد  باوج  دنتسناوتن  مادکچیه  .دنهدب  رظن  نایرج ، نیا  اب  هطبار  رد  ات  درک  عمج  ار  ملس  هلآ و 

.درک هضرع  ناشیا  هب  ار  دوخ  لکشم  تفر و  مالسلا  هیلع  ترضح  غارس  هب  هشیمه  دننام  رمع 

: دومرف باوج  رد  ترضح 

ار یـسک  اـهنآ  يارب  نک و  سبح  زین  ار  شدـنزرف  نک و  سبح  ار  نز  نیا  رمع  يا  .تسا  شیاـمزآ  يارب  راـک ، نیا  هک  یتـسرد  هـب 
.دنک تمدخ  ار  اهنآ  هک  رامگب 

.هدب فراعتم  فورعم و  روط  هب  مه  ار  اهنآ  جراخم 

.درک لمع  مالسلا  هیلع  یلع  هدومرف  هب  رمع 

.درک ثاریم  هبلاطم  دش و  گرزب  بیجع  لفط  نآ  درم و  نز و  نآ  یتدم  زا  سپ 

يدصتم دنک و  تمدخ  ار  وا  نیتروع  هک  دوش  هداد  رارق  وا  يارب  يا  هجاوخ  رازگتمدخ  هک  نیا  هب  داد  نامرف  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ 
زا دنوش ، یم  يدـصتم  ناردام  هچنآ  وا  زا  دوش  يدـصتم  دـنک و  تمدـخ  ار  وا  نیتروع  هک  دوش  هداد  رارق  وا  يارب  هچنآ  وا  زا  دوش 

.دش جاودزا  راتساوخ  اهندب  زا  یکی  یتدم  زا  دعب  .مداخ  يارب  زج  یسک  يارب  تسین  لالح  هک  ییاه  زیچ 

: دومرف ترضح  تساوخ و  کمک  ترضح  زا  دوب ، زجاع  امعم  نیا  لح  زا  هک  رمع 

هدع .درم  وا  ندب  تمـسق  نآ  زور  هس  زا  دعب  .دزاس  یم  يراج  ار  یمکح  دنوادخ  يدوز  هب  .دـیراد  هگن  تسد  زور  هس  ات  .ربکا  هللا 
: دنتفگ يا 

.دنیامن نفد  نفک و  هدرک و  ادج  تمسق  رگید  زا  تسا ، هدرم  هک  ار  یتمسق  نآ  هک 

: تفگ رمع 

: هک دروآرب  دایرف  هدنز  ندب  ماگنه  نیا  رد  .میشکب  هدرم  لاح  يارب  ار  هدنز  ام  هک  تسا  بیجع  رایسب 

یگناگی هب  مهد  یم  تداهش  نم  هکنآ  لاح  دیشک و  یم  ارم  .تسا  یفاک  امش  يارب  ادخ 
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.مناوخ یم  مه  نآرق  هللا و  لوسر  توبن  ادخ و 

: دومرف هطبار  نیا  رد  یلع  ترضح 

.دنک کمک  نتفر  هار  رد  وا  نارای  زا  یکی  دشاب و  وا  هارمه  نانچمه  تمسق  نآ  .دیئامن  نفک  دیهد و  لسغ  ار  هدرم  تمسق  نآ 

.دتفا یم  دوش و  یم  کشخ  هدرم  تمسق  نآ  زور  هس  زا  سپ 

.دش ادج  تمسق  زا  یتحار  هب  دش و  کشخ  هدرم  تمسق  نآ  زور  هس  زا  سپ 

.تفر ایند  زا  زین  هدنز  تمسق  نآ  رگید  زور  هس  زا  سپ 

*****

ص 248. ج 11 ، ریدغلا ،

ادخ نوناق 

تفگن يزیچ  هظحل  نآ  رد  رمع  دـندوب ، لوغـشم  یتشز  لمع  هب  هک  دـید  ار  ینز  درم و  هنیدـم ، رد  يدرگبـش  ماـگنه  رد  رمع  یبش 
: تفگ مدرم  روضح  رد  حبص  ادرف  یلو 

یتشز لمع  لاح  رد  ار  اهنآ  هک  نیا  لیلد  هب  منزب  دح  ار  ینز  درم و  نیملـسم  هفیلخ  ناونع  هب  نم  هک  مدرم  يا  دـیهد  یم  هزاجا  ایآ 
: دنتفگ مدرم  .ما  هدید 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ماگنه  نیا  رد  .ینزب  دح  ار  اهنآ  هک  يراد  ار  قح  نیا  یتسه و  هفیلخ  وت 

.درک ارجا  وت  رب  ار  دح  دیاب  یهدب ، ماجنا  نالا  ار  راک  نیا  رگا  وت  .یهدب  ماجنا  ار  راک  نیا  یناوت  یمن  وت  رمع  يا 

ار نانآ  هک  يرادن  ار  قح  نیا  وت  سپ  رفن  کی  هن  دنهدب ، تداهش  رفن  راهچ  دیاب  نانآ  رب  دح  يارجا  يارب  هک  تسا  نیا  ادخ  نوناق 
.ینک تازاجم 

*****

ص 243. ج 11 ، ریدغلا ،

بارش دح 

هک دنداد  تداهش  يدارفا  هک  نیا  زا  سپ  دندروآ ، نامثع  دزن  هب  دوب ، هدیشون  بارش  دوب و  قساف  يدرم  هک  ار  هبقع  نب  دیلو  يزور 
.دنزاس يراج  وا  رب  ار  دح  هک  دش  هتفرگ  میمصت  دنا ، هدید  يروخ  هداب  لاح  رد  ار  وا 
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.دزاس يراج  دیلو  رب  ار  دح  نیحانجلا ) يذ   ) رایط رفعج  نب  هللادبع  هک  داد  روتسد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: دومرف سپس  .دیسر  هبرض  لهچ  هب  ات  درمش  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ندز و  دح  هب  درک  عورش  هللادبع 

دـننزب و هنایزات  داتـشه  هک  دوب  هداد  روتـسد  رمع  هچ  رگ  زین  رکبوبا  دز و  یم  هبرـض  لـهچ  ادـخ  لوسر  .راد  هگن  تسد  هللادـبع  يا 
.تسا رت  بوبحم  رایسب  ربمایپ  تنس  هب  تشگزاب 

*****

ص 246. ج 11 ، ریدغلا ،

يرسپ يردام و  تابثا 

: تفگ درک و  راکنا  ار  وا  يریگرد  نیا  زا  سپ  شردام  .درک  عازن  شردام  اب  رمع  دزن  رد  راصنا  زا  یناوج  يزور 

.تسا هدز  تمهت  ناوج  نآ  درادن و  يدنزرف  تسا و  هرکاب  نز  نیا  هک  دنداد  یهاوگ  مه  رفن  دنچ  تسین ، نم  رسپ  نیا  هک 

.دننزب ندز ، تمهت  تلع  هب  ار  ناوج  نآ  هک  درک  مکح  رمع 

.دش هاگآ  نایرج  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

: دیسرپ نز  زا  تسشن و  ربنم  رب  هللا  لوسر  دجسم  رد  نیاربانب 

: تفگ ناوج  نآ  یلو  .درک  راکنا  نز  نآ  تسا و  وت  رسپ  ناوج  نآ  هک 

.تسا نم  ردام  نیا 

: دومرف ترضح 

.نک راکنا  ار  نز  نآ  ناوج  يا 

: دومرف نز  نابحاص  هب  ترضح  درک و  نینچ  ناوج  نآ  .دنوش  یم  وت  ناردارب  نیسح  نسح و  ردپ و  نم 

؟ تسا رجا  لباق  ذفان و  نز ، نیا  هرابرد  نم  مکح  ایآ 

: دنتفگ

.يرآ
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: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

نز نیا  جاودزا  هب  ار  ناوج  نیا  نم  هک  دیشاب  دهاش  دیتسه ، رضاح  اجنیا  رد  هک  یناسک  يا 
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.مروآ یم  رد  هناگیب 

هیرهم ناوـنع  هب  نز و  نـماد  رد  ار  نآ  دروآ و  مـهرد  يا  هـسیک  ربـنق  .درواـیب  لوـپ  يا  هـسیک  دورب  هـک  داد  روتـسد  ربـنق  هـب  سپس 
: دومرف ناوج  نآ  هب  ترضح  دنتخادنا ،

: دز دایرف  نز  ماگنه  نیا  رد  .ورب  ریگب و  ار  تنز  تسد  ناوج ! يا 

.تسا نم  رسپ  وا  هک  مسق  ادخ  هب  .تسا  شتآ  نیا  هک  ار  ادخ  ار ، ادخ  نسحلوبا  يا 

: دومرف وا  هب  ترضح 

؟ يدرک راکنا  ار  وا  ارچ 

: تفگ

.دندرک جیوزت  وا  اب  ارم  نم  ناردارب  دوب و  یگنز  شردپ 

.دشاب نم  رسپ  وا  هک  مدرک  راکنا  نم  دش و  گرزب  اهنآ  نایم  رد  سپ  هلیبق  نالف  هب  مداتسرف  ار  ناوج  نیا  هب  سپ 

.دش تباث  شتبسن  درک و  قحلم  شردام  هب  ار  ناوج  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  سپ 

*****

ص 205. ج 11 ، ریدغلا ،

هفیلخ ینادان 

: تفگ شنایفارطا  زا  یکی  هب  رمع  يزور 

؟ يدومن حبص  هنوگچ  نامی  رسپ  يا 

: تفگ وا 

.مراد تسود  ار  هنتف  مراد و  هورکم  ار  قح  هک  یلاـح  رد  مدرک  حبـص  مسق  ادـخ  هب  مناـسرب ؟ حبـص  هب  ار  بش  هنوگچ  یتساوخ  یم 
يور رد  نم  يارب  مناوـخ و  یم  زاـمن  وـضو  نودـب  ار و  هدـیرفآ  ریغ  مراد  یم  هگن  ار  نآ  ما  هدـیدن  هک  يزیچ  هب  مهد  یم  تداـهش 

.تسین نامسآ  رد  ادخ  يارب  هک  تسا  يزیچ  نیمز 

ار رمع  دوب  هدـش  علطم  ناـیرج  زا  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنک ، هیبنت  تدـش  هب  ار  ناوج  نآ  هک  تساوخ  دـش و  نیگمـشخ  رمع  سپ 
.دوب كانمشخ  ینابصع و  هک  یلاح  رد  دندید 
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: تفگ رمع 

؟ يدرک حبص  هنوگچ  هک  ملاؤس  باوج  رد  وا  .مدروخرب  نامی  رسپ  هب 

: تفگ

.دیآ یمن  مشوخ  قح  زا  هک  یلاح  رد  مدرک ، حبص 

: دومرف ترضح 

.دراد یم  شوخان  تسا  قح  هک  ار  گرم  اریز  هتفگ  تسار  وا 

: تفگ رمع 

ار هنتف  دیوگ  یم  وا 
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.دراد تسود 

: دومرف ترضح 

: دیامرف یم  دنوادخ  دراد و  تسود  ار  دنزرف  لام و  وا  اریز  هتفگ  تسار  مه  زاب 

« هنتف مکدالوا  مکلاوما و  امنا  »

: تفگ رمع 

.تسا هدیدن  هک  يزیچ  هب  دهد  یم  تداهش  وا 

: دومرف ترضح 

: دیوگ یم  تسار 

.تسا هدیدن  ار  مادکچیه  دهد و  یم  طارص  منهج و  تشهب و  تمایق و  گرم و  ادخ و  ییاتکی  هب  تداهش  وا 

: تفگ رمع 

.ار هدیرفآ  ریغ  منک ، یم  ظفح  نم  هک  هتفگ  وا 

: دومرف ترضح 

.دراد تسد  رد  تسین ، قولخم  هک  ار  یلاعت  باتک  وا  اریز  دیوگ  یم  تسار  مه  زاب 

: تفگ رمع 

.دناوخ یم  زامن  وضو  نودب  وا 

: دومرف ترضح 

.تسا زیاج  وضو  نودب  وا  رب  تاولص  ادخ و  لوسر  رب  دنتسرف  یم  تاولص  وا 

: تفگ دوب  ینابصع  هک  رمع 

: دومرف .دادن  نامسآ  رد  ادخ  هک  مراد  يزیچ  نیمز  يور  رد  نم  هک  تسا  نیا  نآ  دیوگ و  یم  اهنیا  همه  زا  رتگرزب  زیچ  نسحلوبا 

: تفگ تسار 
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: تفگ رمع  سپ  تسا ، هزنم  دنزرف ، نز و  نتشاد  زا  هزنم  دنوادخ  دراد و  دنزرف  نز و  وا  اریز 

.دوبن مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  رگا  دوش ، كاله  باطخ  رسپ  هک  دوب  کیدزن 

*****

ص 206. ج 11 ، ریدغلا ،

افلخ یناگدنز  زا  ییاه  ناتساد 

یناوخزاوآ

: دیوگ یم  سابع  رسپ  هللادبع 

.میدش جح  رفس  مزاع  راصنا  نیرجاهم و  زا  يرگید  هدع  وا  هارمه  هب  ام  رمع  تموکح  راگزور  رد  راب  کی 

: تفگ دوب ، نامهارمه  هک  قارع  نامدرم  زا  يدرم  .زاوآ  اب  هنارت  کی  زا  یتمسق  ندناوخ  هب  درک  عورش  هار  لوط  رد  رمع 

! هفیلخ يا 

.دیهدب ماجنا  ار  فیخس  راک  نیا  هک  تسا  دیعب  امش  زا  وت ، هن  دنشاب ، لوغشم  راک  نیا  هب  دیاب  وت  زج  یناسک 

ناوت یم  هنوگچ  ناشخرد  هقباس  نیا  اب  لاح  .دش  ادج  ناراوسرتش  رگید  زا  دز و  شرتش  تشپ  رب  دوب ، هدش  هدزمرش  رایـسب  هک  رمع 
هدناسرت و یم  ار  ناناوخزاوآ  رمع ، هک  درک  لوبق  ار  ییاه  ناتساد 
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.هتفگ یمن  يزیچ  ار  اهنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دنا  هتشادن  ار  راک  نیا  تأرج  نانآ 

*****

ص 129. ج 15 ، ریدغلا ،

شوخ يوب 

کـشم نآ  زا  شدوخ  یلو  دـننک  میـسقت  نیملـسم  نایم  ار  نآ  هک  داد  روتـسد  وا  .دـندروآ  ار  یئوبـشوخ  کـشم  رمع  يارب  يزور 
هب ار  یئوبـشوخ  کشم  يوب  تسـشن و  شرـسمه  رانک  يزور  .دسرن  شغامد  هب  نآ  يوب  هک  تفرگ  ار  دوخ  ینیب  یتح  تشادنرب و 

: تفگ شنز  هب  .دروخ  شغامد 

: تفگ شنز  تسیچ ؟ زا  شوخ  يوب  نیا 

.دش نآ  هب  هتشغآ  متشگنا  متخورف و  ار  لاملا  تیب  کشم  نآ  نم 

شیوب اما  تسـش ، بآ  اب  تفرگ و  ار  عاتم  نآ  دوب ، هدـش  تحاراـن  دوخ  نز  راـک  نیا  زا  هک  رمع  مدـیلام  لزنم  ثاـثا  هب  ار  نآ  سپ 
.تفرن

زا ار  یشوخ  يوب  ابص  داب  رگا  میناوت  یمن  ام  لاح  .تفر  شیوب  هک  نآ  ات  عاتم  نآ  نتخیر  بآ  ندیلام و  كاخ  هب  درک  عورش  سپ 
؟ درک یم  هچ  نآ  اب  وا  دیناسر ، یم  رمع  ماشم  هب  يرازلگ  غاب و 

*****

ص 130. ج 12 ، ریدغلا ،

دجسم هب  نداد  تعسو 

: تفگ رمع  تشاد  هنیدم  دجسم  رانک  رد  يا  هناخ  بلطملادبع  نب  سابع 

ار نآ  هک  درکن  لوبق  سابع  .مهدب  تعـسو  ار  نآ  منک و  هفاضا  هنیدـم  دجـسم  هب  مهاوخ  یم  ار  نآ  نم  .شورفب  نم  هب  ار  تا  هناخ 
.دشورفب

: تفگ رمع  سپ 

.درکن لوبق  مه  زاب  سابع  .نک  هیده  نم  هب  ار  نآ  هک 

: تفگ رمع  سپ 
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.نک هفاضا  دجسم  هب  ار  هناخ  نیا  تدوخ  سپ 

.تفریذپن مه  ار  نیا  سابع 

: تفگ دوب ، تحاران  سابع  دروخرب  نیا  زا  هک  رمع 

.میهد یم  رارق  رواد  ار  یسک  تدوخ  نم و  نایم 

.يریذپب دیاب  تفگ  وا  هچ  ره 

: تفگ وا  دش و  رواد  مکاح و  بعک  نب  یبا  سپ 

.هفیلخ رظن  هن  تسا  طرش  سابع  تیاضر  طقف  هطبار  نیا  رد  هک 

.ینک یضار  ار  وا  دیاب  سپ 

: تفگ رمع 

تنس ای  ادخ  باتک  رد  هطبار  نیا  رد  ایآ 
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؟ تسا هدش  رداص  یمکح  ربمایپ 

: تفگ بعک  نب  یبا 

: تسا هدومرف  ادخ  لوسر  اریز  .تسا  هللا  لوسر  تنس  راک  نیا  .يرآ 

.دش یم  بارخ  دش ، یم  حبص  نوچ  درک ، یم  انب  هک  ار  يراوید  ره  دنک ، انب  ار  سدقملا  تیب  تساوخ  یم  یتقو  دواد  نب  نامیلس 

هب يراک  رگید  رمع  تبحص  نیا  زا  دعب  .ینک  یـضار  ار  نیمز  نآ  رگم  نکن  انب  ار  يراوید  رگید  درک ، شرافـس  وا  هب  شرـسپ  سپ 
.داد هعسوت  ار  دجسم  دش و  یضار  راک  نیا  هب  شدوخ  سابع  تشذگ و  یتدم  .تشادن  سابع 

*****

ص 130. ج 12 ، ریدغلا ،

تشوگ ندروخ 

.تسا هتفرگ  تسد  هب  ار  یتشوگ  هکت  هک  دید  ار  راصنا  زا  يدرم  رمع  يزور 

: تفگ وا  هب  رمع 

؟ تسیچ نیا  ردارب  يا 

: تفگ وا 

.مرب یم  ما  هداوناخ  يارب  ار  نآ  نم  تسا و  تشوگ  نیا 

: تفگ رمع 

.دید لاح  نیمه  رد  ار  وا  زین  موس  زور  .دید  عضو  نیمه  اب  ار  وا  رمع  زین  ادرف  .تسا  بوخ 

: تفگ تفر و  ربنم  يالاب  هاگنآ  .دز  وا  رس  رب  شقالش  اب  دش و  تحاران  سپ 

« ذیبنلا محللا و  نیرمحالا  مکایا و  »

« .دینک يرود  یخرس  ود  زا  هک  داب  امش  رب 

« .تسا لام  هدننک  فلت  نید و  هدننک  دساف  ات  ود  نیا  هک  اریز  بورشم  تشوگ و  »
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!! یتهاقف هقف و  هچ  هک  اعقاو 

ادخ هک  ار  یتنیز  هدرک  مارح  یسک  هچ  وگب   » هیآ ي دوب  هدرک  شومارف  رگم  وا  .تسا  تیاور  هیآ و  مادک  نآ  ساسا  هک  میناد  یمن 
اـیند و رد  اـه  یندیـشون  نیرتهب  تسا و  تشوگ  ترخآ  اـیند و  رد  اـه  یکاروخ  نیرتـهب   » تیاور و  هدروآ » نوریب  شناگدـنب  يارب 

« .تسا بآ  ترخآ 

*****

ص 140. ج 12 ، ریدغلا ،

هفیلخ هب  تحیصن 

: دیوگ یم  داوس ، نب  نارمع 

: متفگ متفر و  شا  هناخ  هب  نآ  زا  سپ  مدروآ و  اج  هب  رمع  اب  ار  حبص  زامن  يزور 

! هفیلخ يا 

.منک یتحیصن  ار  وت  مهاوخ  یم 

: تفگ هدش و  لاحشوخ  وا 

.وت رب  نیرفآ 

: متفگ

! رمع يا 

: دنا هتفرگ  داریا  راهچ  وت  زا  وت  تما 

.دوب لالح  نآ  دندرکن و  ار  راک  نیا  ادخ  لوسر  هکنآ  لاح  جح و  ياههام  رد  .يدرک  مارح  ار  هرمع  وت   1

.میدش یم  دنم  هرهب  نآ  زا  ام  هک  دوب  ادخ  زا  یتصخر  نآ  ار و  نانز  هعتم  يدرک  مارح  وت   2

شیاقآ ندرک  دازآ  نودب  تسا  دازآ  دیئاز ، ار  شا  هچب  رگا  هک  ندیئاز  هب  ار  زینک  هیراج و  یتخاس  دازآ  وت   3

دننک یم  تیاکش  وت  زا  مدرم   4
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.تسا ناشرس  يالاب  هشیمه  امش  هنایزات  دننک و  یم  دروخرب  اهنآ  اب  تنوشخ  اب  هک 

: تفگ دش و  مارآ  دعب  درک و  دنلب  ار  شقالش  دوب ، هدش  ینابصع  اهفرح  نیا  زا  هک  رمع 

تبوقع دوش ، یم  فرحنم  قـح  هار  زا  هک  یناـسک  هک  مراد  هفیظو  نم  .رگید  زیچ  هن  متـساوخ  یم  ار  مدرم  حالـص  ریخ و  طـقف  نم 
.منک یم  رافغتسا  متشاد ، هزیگنا  رگا  منک و  یم  عافد  مدوخ  زا  هار  نیارد  نم  مراد و  زاب  فارحنا  همادا  زا  اهنآ  منک و 

*****

ص 31. ج 12 ، ریدغلا ،

نامیا ياعدا 

.تسا نمؤم  هک  دنک  یم  اعدا  هک  ماش  رد  يدرم  هک  دندناسر  رمع  عالطا  هب  يزور 

: تفگ وا  هب  رمع  دندروآ ، ار  وا  نوچ  .دننک  راضحا  ار  درم  نآ  اروف  هک  داد  روتسد  دوب ، هدش  نیگمشخ  هلمج  نیا  زا  هک  رمع 

؟ یتسه نمؤم  هک  ینک  یم  اعدا  هک  یتسه  وت  درم  يا 

: تفگ وا 

! هفیلخ يا  متسه ، نم  درم  نآ  يرآ 

: تفگ رمع 

نمؤم قفانم و  كرتشم و  .دندرک  یم  یگدنز  مدرم  زا  یفلتخم  ياههورگ  ادخ  لوسر  اب  ینک ؟ یم  ار  اعدا  نیا  اجک  زا  وت و  رب  ياو 
؟ یتسه هورگ  مادک  زا  وت  سپ 

: دیوگب هک  سک  ره 

هب ار  درم  نآ  هفیلخ  سپ  تسا ، رفاـک  وا  سپ  متـسه ، نمؤـم  نم  هک  دـیوگب  هک  سک  ره  تسا و  لـهاج  وا  سپ  متـسه ، ملاـع  نـم 
؟ تسیچ دوخ  ياه  تبحص  نیا  رب  هفیلخ  لیلد  میناد  یمن  هک  اعقاو  .درک  شنزرس  تدش 

.دنتسه نمؤم  هک  دننک  یم  راختفا  هک  دنا  هدش  حدم  یمدرم  نآ  رد  هک  تسا  نآرق  رد  يرایسب  تایآ  زا  لفاغ  ایآ 

*****

ص 84. ج 13 ، ریدغلا ،
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هفیلخ هظفاح  شوه و 

ار نآ  نوچ  تخومآ و  لاس  هدزاود  رد  ار  هرقب  هروس  رمع ، هک  دنا  هدروآ  ار  تیاکح  نیا  ننـست  لها  نارـسفم  ناناد و  خـیرات  رثکا 
.تسا بلطم  ود  هدنهد  ناشن  بلطم  نیا  .درک  ینابرق  ار  يرتش  هدرک  درک ، مامت 

!! هفیلخ يوق  رایسب  هظفاح  شوه و  - 1

!! نآرق يریگدای  رب  وا  مامتها  - 2

هب وا  رمع  هکنآ  لاح  .دریگب  دای  لاـس  کیدزن 150  ینامز  رد  ار  نآرق  مامت  هک  تسا  دـنمزاین  جاتحم و  باـسح  نیا  رب  هفیلخ  سپ 
.درکن افو  نیا 

؟ دوبن هاگآ  یهلا ، ماکحا  هب  تشاد و  هدهع  رب  ار  مدرم  تیالو  ناوت  یم  هنوگچ  سپ 

.داد تسد  یشومارف  نایسن و  هفیلخ  هب  رمع  نایاپ  رد  هک  تسا  هدمآ  يدایز  ياهباتک  رد 
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.درک یم  شومارف  ار  شزامن  تاعکر  ددع  یتح  وا 

.دنک ییامنهار  عوکر  مایق و  رد  ار  وا  دنک و  نیقلت  ار  وا  هک  دنداد  رارق  وا  يور  شیپ  ار  يدرم  سپ 

*****

ص 396. ج 11 ، ریدغلا ،

هعتم زا  هفیلخ  یهن 

هب رمع  سپ  دیکچ ، یم  یئوبشوخ  زیچ  بیط و  شرـس  زا  هک  دید  ار  يدرم  هاگان  دوب ، هداتـسیا  تافرع  رد  هک  یلاح  رد  رمع  يزور 
: تفگ وا 

؟ یتسین مرُحم  رگم  درم ! يا  وت  رب  ياو 

: تفگ درم  نآ 

.متسه مرُحم  نم  هفیلخ  يا 

: تفگ رمع 

.دکچ یم  رطع  تیوم  زا  هک  یلاح  رد  تسا  دولآ  كاخ  هدیلوژ و  مرُحم ،

: تفگ درم  نآ 

.دوب مهارمه  مه  ملایع  مدش و  هکم  دراو  هدرفم  هرمع ي  يارب  متفگ و  هیبلت  لیصحت و  نم 

.متفگ جح  يارب  هیبلت  لیصحت و  .دش  هیورت  زور  رصع  هکنآ  ات  مدش  غراف  ما  هرمع  زا  سپ 

: تفگ رمع 

.تسا هدش  بایماک  عتمتم و  رطع  شنز و  زا  زورید  سپ 

: تفگ درک و  هعتم  زا  یهن  عقوم  نیا  رد  رمع  سپ 

عامج شزیمآ و  اهنآ  اب  هفرع  دیب » تخرد   » ریز ناتنانز  اب  امش  ار  هعتم  امـش و  نیب  مراذگب  دازآ  هک  دینک ، یم  لایخ  هک  مسق  ادخ  هب 
! جح دصق  هب  دیورب  سپس  دینک 

درک یمن  عنم  راک  نیا  زا  دوب  هللا  لوسر  تنس  فالخ  رب  هک  دوب  یلاح  رد  رمع  مکح  نیا 
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*****

ص 15. ج 12 ، ریدغلا ،

رصع زا  دعب  زامن 

ندروآ ياج  هب  لوغـشم  يراد » میمت   » يزور .دنناوخن  يزامن  برغم ، زامن  زا  لبق  ات  رـصع و  زامن  زا  دعب  مدرم  هک  داد  روتـسد  رمع 
.دز میمت  هب  شقالش  اب  هلصافالب  وا  .دید  ار  وا  رمع  هک  .دوب  رصع  زامن  زا  دعب  زامن  تعکر  ود 

: تفگ رمع  هب  زامن  نایاپ  زا  سپ  میمت 

؟ دوب هچ  يدز  قالش  اب  زامن  رد  ارم  هک  نیا  لیلد 

: تفگ وا 

.مدوب هدرک  نآ  زا  یهن  نم  يدروآ و  اج  هب  ار  تعکر  ود  نیا  وت  هکنآ  يارب 

: تفگ میمت 

ادخ لوسر  نآ  دوب و  رتهب  وت  زا  هک  یسک  اب  مدروآ  اج  هب  ار  نیا  نم 
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.تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

: تفگ رمع 

عنم ار  راک  نیا  لیلد  نیمه  هب  .دـننک  لصتم  بش  زامن  هب  ار  رـصع  زاـمن  هدرکن و  تعاـنق  تعکر  ود  نیا  هب  مدرم  هک  مسرت  یم  نم 
.مدرک

.یهاگآ قطنم و  ملع و  هن  دوب ، قالش  طقف  نآ  هناوتشپ  هک  یتهاقف  .هفیلخ  تشاد  یتهاقف  بجع  هک  اعقاو 

*****

ص 369. ج 11 ، ریدغلا ،

تمهت هب  هفیلخ  سسجت 

: تفگ دمآ و  باطخ  نب  رمع  دزن  يدرم  يزور 

.تسا یشایع  بعل و  وهل و  لوغشم  هشیمه  دراد و  یمن  رب  دوخ  تسردان  ياهراک  زا  تسد  ینالف 

: تفگ وا  هب  تینابصع  اب  تفر و  درم  نآ  غارس  هب  دنک  یقیقحت  هطبار  نیا  رد  هک  نیا  نودب  رمع 

! درم يا 

: تفگ

! باطخ رسپ  يا 

؟ دینکن یسوساج  نارگید  راک  رد  هک  تسا  هدرک  یهن  ار  وت  نآرق  فیرش  باتک  رد  لاعتم  دنوادخ  ایآ 

رمع دـهد ، یم  ناـشن  هک  تاـیاکح  تسد  نیا  زا  تشگزاـب و  دوب ، هدـمآ  هک  یهار  ناـمه  زا  دوب ، هدرب  یپ  دوخ  هابتـشا  هب  هک  رمع 
.تسا رایسب  درک ، یم  خیبوت  ار  ناناملسم  قیقحت ، وج و  سرت و  نودب 

*****

ص 380. ج 11 ، ریدغلا ،

ربمایپ ثرا 

دیوگن و   ) دناسر یم  مالس  وا  هب  رمع »  » هک وگب  هشیاع  هب  هک  تفگ  وا  هب  داتـسرف و  هشیاع  دزن  هب  ار  هللادبع -  شرـسپ -  رمع  يزور 
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، رمع توف  تروص  رد  هک  دنک  تساوخرد  وا  زا  سپس  تسین و  نینمؤملاریما »  » رگید وا  اریز  .دناسر ) یم  مالـس  نینمؤملاریما »  » هک
.دنراپس كاخ  هب  ربمایپ  هاگمارآ  رانک  رد  ار  وا 

دوش و نفد  رکبوبا  ربماـیپ و  ربق  راـنک  رد  دـهاوخ  یم  رمع  هک  تفگ  درک و  غـالبا  وا  هب  ار  رمع  مالـس  دـمآ و  هشیاـع  شیپ  هللادـبع 
.دهاوخ یم  هزاجا  امش  زا  نونکا 

: تفگ هشیاع 

.منک یم  لوبق  نم  دشاب ، تسا ، هدرک  اضاقت  رمع  هک  لاح  اما  متساوخ ، یم  دوخ  يارب  ار  راک  نیا  نم 

.درک مالعا  ار  ربخ  تشگرب و  شردپ  دزن  هب  هللادبع 

: تفگ رمع 

هـشیاع مه  رگا  دـیربب و  اجنآ  هب  ارم  توبات  مداد ، ناـج  نم  هاـگ  ره  .دوبن  هاـگباوخ  نیا  زا  رتهب  يزیچ  نم  دزن  رد  هک  ار  ادـخ  رکش 
ام هب  هفیلخ  شاک  يا  .دیربب  نیملسم  ناتسربق  هب  درکن ، لوبق 
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یمن ربماـیپ  لوـق  زا  اـهنآ  رگم  دوـب ؟ ربماـیپ  هرجح  ثراو  هشیاـع  رگم  تسیچ ؟ هشیاـع  زا  نتفرگ  هزاـجا  تهج  هـک  درک  یم  مـالعا 
: دنتفگ

زا ار  كدف  ثیدح ، نیمه  دانتـسا  اب  و  تسا » هقدص  میراذگ ، یم  ثرا  هب  هک  هچنآ  هکلب  .میراذگ  یمن  ثرا  ناربمایپ  هورگ  ام   » هک
.دنتفرگ مالسلا  مهیلع  ارهز  همطاف  تسد 

*****

ص 381. ج 11 ، ریدغلا ،

غولب ققحت  رد  هفیلخ  يار 

تسا غلاب  هک  میناد  یمن  ام  یلو  تسا  هدرک  يدزد  یناوج  ناکم  نیا  رد  هک  تشون  يا  همان  رمع  يارب  قارع  تاضق  زا  یکی  يزور 
؟ تسیچ نآ  مکح  هن و  ای 

: هک تشون  همان  باوج  رد  تشادن ، یفاک  یهاگآ  مالسا  تعیرش  زا  هک  رمع 

بجو شـش  ناوج  نآ  .درک  بجو  ار  ناوج  نآ  یـضاق  نآ  .دینک  عطق  ار  شتـسد  دوب ، بجو  شـش  رگا  .دینک  بجو  ار  ناوج  نآ 
: دیآ یم  مالسا  تعیرش  زا  هچنآ  هک  یلاح  رد  .دندرک  اهر  ار  وا  سپ  دوب  مک  تشگنا  دنب  کی 

ياه تعدب  زا  هک  تسا  هفیلخ  هقف  ءزج  بجو  اب  نتفرگ  هزادنا  تسا و  غولب  میالع  زا  راهز  ياهوم  ندیئور  ای  مالتحا  هک  تسا  نیا 
.شتهاقف لوصا  هب  دشاب  رتانیب  وا  دیاش  تسوا و 

*****

ص 343. ج 11 ، ریدغلا ،

مدرم رظن 

دورب لیابق  مدرم و  نایم  هب  هار  نایم  رد  دیایب و  ییاه  نت  هب  هک  تفرگ  میمـصت  وا  .درک  تکرح  هنیدـم  فرط  هب  ماش  زا  رمع  يزور 
ینزریپ همیخ  هب  هار  رد  .دـننک  یم  یگدـنز  لاـح  عضو و  هچ  رد  دـنراد و  يرظن  هچ  وا  تموـکح  اـب  هطبار  رد  مدرم  هک  دـمهفب  اـت 

: تفگ نزریپ  .تفر  وا  غارس  هب  .دروخرب 

.دهدن رمع  هب  یشاداپ  ادخ ،

: تفگ رمع 

: تفگ نزریپ  ینز ؟ یم  فرح  هنوگ  نیا  ارچ  نزریپ  يا  وت  رب  ياو 
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.تسا هدیسرن  نم  هب  وا  يایاطع  زا  مهرد  کی  ای  رانید  کی  دش ، هفیلخ  وا  هک  يزور  زا  مسق  ادخ  هب  هکنآ  يارب 

: تفگ رمع 

: تفگ نزریپ  دشاب ؟ ربخاب  وت  زا  هنوگچ  رمع  يا ، هتسشن  تا  همیخ  رد  وت  هک  یلاح  رد  نزریپ  يا 

.درذگ یم  هچ  وا  نیمزرس  برغم  قرشم و  رد  هک  دنادن  دنک و  تیالو  مدرم  رب  یسک  هک  مدرک  یمن  نامگ  .هللا  ناحبس 

زا هک  رمع 
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یم هک  یلاـح  رد  .داد  همادا  دوـخ  هار  هب  درک و  یظفاحادـخ  نزریپ  زا  یتحاراـن  اـب  دوـب ، هتفرگ  رارق  ریثأـت  تحت  رایـسب  فرح  نـیا 
: تفگ یم  دوخ  اب  تسیرگ و 

! رمع يا  وت  رب  ياو 

.اه نزریپ  یتح  .دنتسه  رتاناد  وت  زا  همه 

*****

ص 286. ج 11 ، ریدغلا ،

ناوضر هرجش 

نآ ریز  رد  هک  دنتفر  یم  یتخرد  ریز  هب  ندناوخ  زامن  يارب  مدرم  زا  یـضعب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  مرکا  ربمایپ  توف  زا  دعب 
.دیسر رمع  شوگ  هب  ربخ  نیا  دوب ، هدش  ناوضر  تعیب 

: تفگ دنورن و  تخرد  نآ  غارس  هب  رگید  هک  درک  دیدهت  ار  مدرم  رمع 

! مدرم يا 

.دیایب تخرد  نیا  رانک  زورما ، زا  درادن  قح  سکچیه  هک  دینادب  .دیا  هتشگرب  ندیتسرپ  تب  هب  هرابود  امش  هک  منیب  یم 

تخرد نآ  هک  داد  روتسد  مه  ینامز  تدم  زا  دعب  دوش و  یم  هتشک  دترم  هکنانچمه  .تشک  مهاوخ  ریشمش  اب  ار  وا  دیایب ، سک  ره 
.دنا هدز  دییأت  رهم  وا  ياج  یب  کشخ و  تابصعت  رب  هدرک و  لقن  ار  تیاکح  نیا  ینس  هعیش و  ناناد  خیرات  رثکا  .دندیرب  ار 

*****

ص 291. ج 11 ، ریدغلا ،

عونمم سسجت 

.تفر نوریب  یکیرات  بش  رد  باطخ  نب  رمع 

.ینخس يادص  دید و  غارچ  ینشور  اه  هناخ  زا  یکی  رد  سپ 

.دنک شیتفت  هک  لزنم  نآ  رانک  داتسیا  سپ 

.دنتسه یتعامج  وا  اب  تسا و  بارش  نآ  رد  هک  تسا  یفرظ  شیولج  هک  دید  ار  یهایس  مالغ  سپ 
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.دوب هتسب  لزنم  برد  تسناوتن  دوش  دراو  رد  زا  هک  درک  ششوک  سپ 

.تفر الاب  راوید  زا  سپ 

رمع هب  داتسیا و  درکن و  رارف  هایس  مالغ  .دندرک  رارف  یگمه  دندید ، ار  وا  نوچ  تعامج  نآ  .دوب  شتسد  رد  شقالش  هک  یلاح  رد 
: تفگ

.متسه نامیشپ  دوخ  ياه  هدرک  زا  منک و  یم  فارتعا  نآ  رب  مراکهانگ و  نم  هفیلخ  يا 

! هفیلخ يا  یلو 

.يا هدرک  اطخ  هانگ و  هس  وت  ما ، هدرک  هانگ  کی  نم  رگا 

: دیامرف یم  ادخ  هک  یلاح  رد  يا  هدرک  سسجت  وت  هک  نیا  لوا  -

« اوسسجت «و ال 

دنوادخ هک  یلاح  رد  يدمآ  راوید  هار  زا  وت  هک  نیا  مود  - 
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: دیامرف یم 

«. اهباوبا نم  تویبلا  اوتا  «و 

اوناتـست و یتح  مکتویب  ریغ  اتویب  اولخدـت  دـیامرف ال  یم  دـنوادخ  هک  یلاح  رد  يدرکن  مالـس  يدـش و  هناـخ  دراو  وت  هکنیا  موس  - 
نآ لها  رب  دـینک  مالـس  دیـشاب و  سونأم  نآ  لها  اب  هک  نآ  رگم  دـیوشن ، ناتدوخ  لزانم  زا  ریغ  یلزنم  لـخاد   » اـهلها یلعا  اوملـست 

« .هناخ

*****

ص 239. ج 11 ، ریدغلا ،

لسع بآ و  فرظ 

.دهدب بآ  يرادقم  وا  هب  درک  اضاقت  راصنا  ناناوج  زا  یکی  زا  روظنم  نیمه  هب  دش  هنـشت  هار  رد  .تشذگ  یم  یهار  زا  رمع  يزور 
.داد وا  هب  درک و  هتخیمآ  لسع  اب  ار  یبآ  فرظ  ناوج  نآ 

: تفگ دیشونن و  یندیشون  نآ  زا  رمع 

: دیامرف یم  یلاعت  يادخ 

: تفگ رمع  هب  ناوج  نآ  ناتیایند » یگدنز  رد  ناتذیاذل  رد  دیدرب  شتآ  « » ایندلا مکتایص  یف  مکتابیط  متبهذا  »

! هفیلخ يا 

اورفک نیذـلا  ضرعی  موی  تسا و  نینچ  نیا  هک  ناوخب  زین  ار  هیآ  نآ  رتولج  .تسین  هلیبـق  لـها  زا  یکی  اـی  وت  هب  صاـصتخا  هیآ  نیا 
: دنیوگ یم  اهنآ  هب  دنزادنا ، یم  شتآ  يارب  ار  رافک  هک  يزور  و   » اهب متعمتسا  ایندلا و  مکتایح  یف  مکتابیط  متبهذا  رانلا  یلعا 

« نآ هب  دیدرک  شیعت  ایند و  یگدنز  رد  ناتاه  هزیکاپ  دید  رب 

: تفگ دوب ، هدش  هدنمرش  ناوج  نآ  خساپ  زا  هک  رمع 

.دنتسه رتاناد  رمع  زا  مدرم  همه  رمع » نم  هقفا  سانلا  لک  »

*****

ص 204. ج 11 ، ریدغلا ،

ادخ باتک  لیوات 
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: دیوگ یم  يردخ  دیعس  یبا 

: تفگ دومن و  دوسالارجح  هب  ور  دش  فاوط  لخاد  نوچ  سپ  باطخ ، نب  رمع  اب  میدومن  جح  ام 

هلآ و هیلع و  هللا و  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  مدوب  هدـیدن  نم  رگا  تعفنم و  هن  يراد و  ررـض  هن  هک  یتسه  یگنـس  وت  هک  مناد  یم  نم 
.مدیسوب یمن  ار  وت  زگره  مهنم  دیسوب ، یم  ار  وت  ملس 

: دومرف داب  وا  رب  ادخ  ناوضر  هک  مالسلا  هیلع  یلع  سپ 

! رمع يا 

یتسناد یم  ادخ ، باتک  لیوأت  زا  ار  نیا  يدوب  هدیمهف  وت  رگا  دناسر و  یم  عفن  مه  دنز و  یم  نایز  مه  گنـس  نیا  .یتسین  هاگآ  وت 
: دیامرف یلاعت  دنوادخ  .میوگ  یم  نم  هک  تسا  نانچنآ  هک 

مه دهشا  مهتیرذ و  مه  روهظ  نم  مدآ  ینب  نم  کبر  ذخا  ذا  و 
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رب ار  ناـشیا  تفرگ  هاوگ  ار و  اـهنآ  هیرذ  ناـشیا  ياـه  تشپ  مدآ  دـالوا  زا  تفرگ  وـت  راـگدرورپ  هک  یماـگنه  و   … » مهـسفنا یلع 
ار ناشیا  دهع  نامیپ و  تشون  دنیوا ، ناگدنب  ناشیا  تسا و  لج  زع و  راگدرورپ  وا  هک  دندرک  فارتعا  رارقا و  نوچ  سپ  ناشدوخ ،

.دوش هتخیگنارب  تمایق  زور  رد  وا  دیعلب و  ار  نآ  گنس  نیا  یکزان و  هچراپ  رد 

هک یلاح  رد  ار  نآ  دـمآ و  هک  یـسک  هرابرد  دـهد ، یم  یهاوگ  تداهـش و  .تسا  بل  ود  نابز و  مشچ و  ود  وا  يارب  هک  یلاح  رد 
.شنامیپ هب  هدرک  افو 

: تفگ رمع  تالمج  نیا  ندینش  زا  سپ   » تسا هللا  نیما  وا  سپ 

« .نسحلاابا ای  اهیف  تسل  ضراب  هللا  یناقبا  ال 

: تفگ رگید  ترابع  رد  و   » یشابن اجنآ  رد  وت  هک  ینیمز  رد  ارم  دراذگن  ادخ 

.یشابن ناشیا  نایم  رد  وت  هک  یمدرم  نایم  رد  منک ، یگدنز  نم  هک  ادخ  هب  مرب  یم  هانپ 

*****

ص 201. ج 11 ، ریدغلا ،

دنتسه رتاناد  رمع  زا  مدرم  همه 

: تفگ تفر و  الاب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلص  ادخ  لوسر  ربنم  رب  باطخ  نب  رمع  يزور 

قادص و وا  باحـصا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا و  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هکنآ  لاح  دـینک و  یم  دایز  ار  ناتنانز  رهم  هزادـنا  هچ  مدرم  يا 
ربمایپ و دوب ، يراوگرزب  ای  يراگزیهرپ و  ادخ ، دزن  رهم  رد  ندرک  دایز  رگا  دوب و  نآ  زا  رتمک  مهرد و  دـصراهچ  ناشنیب  رد  هیرهم 

.نآ يوس  هب  دنتفرگ  یم  تقبس  شباحصا ،

.دمآ ریز  هب  ربنم  زا  هلمج  نیا  نتفگ  زا  سپ  وا  .دنک  یطخت  مکح  نیا  زا  هک  ار  یسک  ره  منز  یم  دح  نم  سپ 

: تفگ درک و  ضارتعا  وا  رب  شیرق  زا  ینز  سپ 

! رمع يا 

مدرم
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.يدرک عنم  دننک ، دایز  ار  هیرهم  هک  نیا  زا  ار 

: هک تسا  هدرک  لزان  نآرق  رد  ادخ  هچنآ  يدینشن  ایآ 

« اراطنق نهدحا  متیتا  «و 

: تفگ مرش  اب  رمع  نانخس ، نیا  ندینش  زا  سپ 

« رمع نم  هقفا  سانلا  لک   » شخبب ارم  ایادخ  راب  هک 

.دنتسه رتاناد  رمع  زا  مدرم  همه  هک  یتسار  هب 

.درادن یعنم  راک  نیا  هک  تفگ  درک و  یهاوخرذع  دوخ  یلبق  فرح  زا  تفر و  ربنم  يالاب  هب  هرابود  نآ  زا  سپ 

يا هملک  يانعم  نتسنادن 

: درک تئارق  ار  هیآ  نیا  تفر و  ربنم  يالاب  رمع  يزور 

امرخ و یعون  روگنا و  هناد و  نیمز  رد  میدینایور  ام  سپ   » ابا ههتاف و  ابلغ و  قئادـخ  الخن و  انوتیز و  ابـضق و  ابنع و  ابح و  اهیف  انتبناف 
: تفگ هیآ  نیا  تئارق  زا  سپ  رمع  ار » هاگارچ  هویم و  تخرد و  رپ  ياهغاب  امرخ و  تخرد  نوتیز و 

: تفگ تخادنا و  ار  شیاصع  سپس  .مدیمهفن  ار  با »  » يانعم یلو  میتخانش  ار  دراوم  نیا  همه 

.مینادن ار  نآ  يانعم  رگا  درادن  یبیع  .میمهفب  ار  نآ  يانعم  هک  تسا  يراوشد  راک  نیا  مسق ، ادخ  هب 

.میا هدش  عنم  ندرک  يواکجنک  زا  ام  .دینک  راذگاو  دنوادخ  هب  دیمهف  یمن  دیناد و  یمن  هک  ار  هچنآ  دینک و  لمع  نآرق  هب  سپ 

یم نآ  زا  ییاه  تمسق  رد  فیرحت  اب  ینس  املع  زا  یضعب  دنچ  ره  .دنا  هدرک  تیاور  ینس  هعیـش و  ياملع  يرایـسب  ار  ناتـساد  نیا 
(. 2  ) .دننک هیجوت  ار  رمع  هناهاگآان  ياهفرح  دنا ، هتساوخ 

*****

ص 185. ج 11 ، ریدغلا ، (. 1)

ص 193. ج 11 ، ریدغلا ، (. 2)

هفیلخ شناد 

: تفگ دمآ و  رمع  دزن  یصخش  يزور 
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.مینک یمن  ادیپ  بآ  هام  ود  ای  کی  اجنآ  رد  هک  مینک  یم  یگدنز  يا  هقطنم  رد  ام  هک 

؟ مینک راکچ  میدش ، بنج  رگا  تدم  نیا  رد 

؟ میناوخب زامن  تلاح  نامه  اب  میناوت  یم  ایآ 

: تفگ رمع 

: تفگ دوب  رضاح  سلجم  نیا  رد  هک  رامع  .دینک  ربص  دیاب  بآ  ندرکادیپ  ات  هکلب  .دیناوخب  زامن  دیناوت  یمن  تدم  نیا  لوط  رد 

.میدش بنج  وت  نم و  اه  گنج  زا  ینامز  هک  دیآ  یم  تدای  ایآ  رمع  يا 

.يدناوخن زامن  وت  اما  .مدناوخ  زامن  مدیلام و  كاخ  رد  ار  مدوخ  نم 

.میدیسر ربمغیپ  دزن  هب  نآ  زا  سپ 

نایب ار  ممیت  ماجنا  روتسد  ام ، ياهتبحص  ندینش  زا  سپ  ربمایپ 
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.میدید میلعت  ام  دومرف و 

.تسا هفیلخ  بانج  تسا  یشناد  یب  زا  يا  هنومن  ناتساد  نیا 

*****

ص 159. ج 11 ، ریدغلا ،

زامن رد  کش  مکح 

: دیسرپ رمع  زا  سابع  نبا  يزور 

! رمع يا 

؟ هن ای  يا  هدینش  دنک ، کش  شزامن  رد  يدرم  نیا  اب  هطبار  رد  گرزب  هباحص  زا  یکی  ای  ربمایپ  زا  ینخس  ایآ 

: تفگ دش و  هاگآ  ثحب  نایرج  زا  دمآ  فوع  نب  نمحرلادبع  ماگنه  نیا  رد  .دوب  زجاع  نداد  خساپ  زا  رمع 

ار نآ  دنک ، کش  ات  ود  یکی و  رد  رگا  دنک ، کش  زامن  تاعکر  دادـعت  رد  امـش  زا  یکی  هاگ  ره  هک  ربمایپ  زا  مدینـش  هک  یتسار  هب 
.دهد رارق  لوا  تعکر 

دهد رارق  مود  ار  نآ  دنک ، کش  هس  ود و  رد  رگا  و 

هکنآ زا  شیپ  .دـنک  هدجـس  ود  .دـشاب  دایز  رد  لایخ  مهو و  هکنآ  ات  .دـهد  رارق  موس  ار  نآ  دـنک ، کش  راهچ  هس و  رد  هاـگ  ره  و 
.دهد مالس 

؟ درک تعاطا  ناوت  یم  دناد ، یمن  ار  زامن  تایکش  مکح  هک  يا  هفیلخ  زا  ایآ  لاح  .دهدب  مالس  سپس 

*****

ص 178. ج 11 ، ریدغلا ،

ربمایپ يومع  هب  لسوت 

ربمایپ يومع  سابع  هلیـسو  هب  دـندش ، یم  راتفرگ  یبآ  مک  هب  مدرم  دـمآ و  شیپ  یطحق  یلاسکـشخ و  هک  یماگنه  باطخ  نب  رمع 
: تفگ یم  درک و  یم  ناراب  بلط  لاعتم  يادخ  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

! ایادخ راب 
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.میدومن یم  ناراب  بلط  میدش و  یم  لسوتم  تربمایپ  هب  یبآ  مک  ماگنه  رد 

.میوش یم  لسوتم  تربمایپ  يومع  هب  کنیا 

هب لسوت  .تفر  یم  نیب  زا  یلاسکـشخ  هدـش و  باریـس  نآ  زا  ناگمه  دـش و  یم  لزان  ناراب  اـعد  نیا  زا  سپ  اـمرف ، نامباریـس  سپ 
.دروآ یمن  ناغمرا  هب  ناسنا  يارب  هک  اهزیچ  هچ  وا  نادناخ  ربمایپ و  هب  لسوت  سپ  تسا ، هنوگ  نیا  هک  سابع 

*****

ص 288. ج 9 ، ریدغلا ،

رمع اب  يداع  يدرم  يارجام 

درک و کمک  وا  هب  زین  وا  تساوخ و  يرای  وا  زا  یخیش  يا ، هقطنم  رد  .دوب  هکم  مزاع  شنارای  زا  يدادعت  هارمه  هب  باطخ  نب  رمع 
.دش لدب  در و  ییاه  تبحص  اهنآ  نیب 

: دنتفگ وا  هب  .دش  ایوج  درم  نآ  لاح  زا  دیسر ، ناکم  نامه  هب  هک  یتقو  هکم  زا  تشگزاب  رد  تفر و  هکم  هب  رمع  ارجام  نآ  زا  سپ 

.تسا هدرم  وا  هک 

.دیود درف  نآ  ربق  يوس  هب  دش و  تحاران  رایسب  ربخ ، نیا  ندینش  اب  رمع 

تفرگ شوغآ  رد  ار  ربق  .دناوخ  زامن  داتسرف و  دورد  وا  رب  داتسیا و  شربق  رانک 

.درک هیرگ  و 

زیچ هچ  سپ  دـنک ، هیرگ  دریگب و  شوغآ  رد  ار  نآ  دتـسیاب و  يداع  يدرم  ربق  رانک  هک  دـشاب  زیاـج  رمع  لـثم  يارب  هک  یتقو  سپ 
؟ دراد یم  زاب  نآ  ندیسوب  نآ و  نتفرگ  شوغآ  رد  ادخ و  لوسر  ربق  رانک  نداتسیا  زا  ار  مالسا  تما 

*****

ص 262. ج 9 ، ریدغلا ،

یهاو لایخ 

رمع رکبوبا و  هاپس  نآ  رد  دوب و  هتسج  تکرش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بناج  زا  هک  ییاه  گنج  زا  یکی  رد  سیق 
.دندوب مه 

.داد یم  ضرق  ار  شلاوما  هداد و  ماعط  ار  مدرم  هک  دوب  نیا  شراتفر  سیق 
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: دنتفگ رمع  رکبوبا و 

هداتفا و هار  هب  مدرم  نیب  رد  اذل  .دهد  یم  تسد  زا  دزاس و  یم  دوبان  ار  شردـپ  لاوما  میراذـگباو  دوخ  لاح  هب  ار  ناوج  نیا  ام  رگا 
زا هللا  لوسر  رـس  تشپ  زامن  زا  دـعب  يزور  دینـش  ار  نایرج  نیا  یتقو  دعـس  .دـندرک  یم  يریگولج  سیق  ياـیاطع  لوبق  زا  ار  مدرم 

: تفگ درک و  تکرح  ياج 

ار مدنزرف  نانیا  دهد ، تاجن  باطخ  رسپ  هفاحق و  یبا  رسپ  تسد  زا  ارم  هک  تسیک 
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.دنراد یم  او  لخب  هب  نم  رطاخ  هب  دوخ  لایخ  هب 

*****

ص 152. ج 3 ، ریدغلا ،

زامن تلیضف  رد 

زا سپ  تسشن و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگیاج  زا  رت  نیئاپ  هلپ  کی  تفر و  ربنم  رب  دش ، هفیلخ  هک  یماگنه  رکبوبا 
: تفگ دنوادخ  يانث  دمح و 

هار هب  ارم  مدـش  فارحنا  شزغل و  راچد  رگا  دـینک و  يوریپ  نم  زا  متفر  تسار  هار  هب  رگا  .ما  هدـش  امـش  روما  راد  هدـهع  نم  انامه 
دندیزگ و يرود  رکبوبا  زا  اهنآ  هجیتن  رد  .دش  اهنآ  رطاخ  شجنر  ثعاب  هک  تفگ  راصنا  هرابرد  یبلاطم  همادا  رد  دیراداو و  تسار 

.دندش كانمشخ  نانآ  تسد  زا  شیرق 

هیلع یلع  دزن  دومن و  در  ار  نانآ  نانخـس  تساوخ و  اپ  هب  مه  سابع  نب  لضف  .دوشگ  راصنا  شهوکن  هب  ناـهد  زین  صاـع  نب  ورمع 
.درک وگزاب  دوب ، هدورس  هک  ار  يرعش  دومن و  علطم  هیضق  زا  ار  ترضح  تفر و  مالسلا 

در ار  صاع  نب  ورمع  راتفگ  دومرف و  دای  یکین  هب  راـصنا  زا  تفر و  دجـسم  هب  دـمآ و  نوریب  لزنم  زا  كانمـشخ  مالـسلا  هیلع  یلع 
: دنتفگ دندش و  لاحشوخ  نایرج  نیا  زا  راصنا  .دومن 

هک دنتـساوخ  وا  زا  دنتفر و  تباث  نب  ناسح  دزن  هب  یگمه  میرادـن و  كاب  چـیه  زا  دومرف  ام  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  ینخـس  اب 
: تفگ ناسح  دیوگب ، ار  لضف  باوج 

.دنک یم  اوسر  ارم  وا  میارسب  يرعش  وا  ياه  هیفاق  ریغ  هب  رگا 

: دنتفگ راصنا 

.نک دای  مالسلا  هیلع  یلع  زا  طقف 

: دورس هنوگ  نیا  ناسح  سپس 

تبلق خارف و  تا  هنیـس  .یتـفرگ  یـشیپ  شیرق  همه  رب  یتـسه  اراد  هک  یلیاـضف  تهج  هـب  یلع  يا  دـهد ، ریخ  يازج  ار  یلع  يادـخ 
ماقم يوزرآ  شیرق  ناگرزب  .تسا  هدش  ناحتما 
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تسا هتسویپ  مه  هب  مکحم و  رایسب  هنیمز  ره  رد  مالـسا  وت  هب  تبـسن  .تسا  زارد  سب  یهار  یگدنراد  ات  يرادن  زا  یلو  دنراد  ار  وت 
يدش مشخ  رد  ام  رطاخ  هب  وت  درک ، هدنز  ار  اه  هنیک  دیدحت و  ار  يراکزیهرپ  دوخ ، هدیهوکن  تلصخ  ببس  هب  ورمع  هک  یماگنه  و 

؟ يدوبن تیاده  قیرط  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردارب  وت  ایآ  … 

.تسا گرزب  هتخیمآ و  مه  هب  ام  رب  نمی  رد  دجن و  رد  هتسویپ  وت  قح  سپ  رتاناد ؟ همه  زا  تنس  باتک و  هب  وا و  یصو  و 

*****

ص 69. ج 3 ، ریدغلا ،

یلع لیاضف  هب  رمع  فارتعا 

: دیوگ یم  سابع  نبا 

.میتفر یم  یهار  رد  رمع  اب  یبش 

.دوب هدش  دای  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  نآ  رد  هک  درک  تئارق  ار  يا  هیآ  رمع 

: تفگ سپس  و 

نم .رکبوبا  نم و  زا  دوب  تفالخ  هب  رتراوازس  امش  نایم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  قیقحت  روط  هب  بلطملادبع  دالوا  يا  يادخ  هب  دنگوس 
: متفگ دوخ  اب 

.منک يرود  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  زا  هک  رگا  دشخبن  ارم  ادخ 

: متفگ رمع  هب  سپس 

.دیدرک بلس  وا  زا  ار  تفالخ  رکبوبا ، وت و  هک  یلاح  رد  ییوگ  یم  ار  نخس  نیا  هنوگچ 

: تفگ سپس  دش و  تکاس  یتدم  رمع 

مالـسلا هیلع  یلع  هک  یئاه  گنج  ببـس  هب  برع  هک  میدیـسرت  اـم  هکلب  دوبن  تلادـع  يور  زا  میدرک  هک  ار  هچنآ  اـم  مسق  ادـخ  هب 
.دنهدن وا  تفالخ  هب  نت  هتشک ، هک  ار  یناسک  هدرک و 

: دیوگ سابع  نبا 

ناگرزب دیگنج و  یم  تعاجـش  اب  وا  داتـسرف و  یم  گنج  ياهنادیم  نیرتمهم  هب  ار  وا  ادخ  لوسر  هک  میوگب  وا  خـساپ  رد  متـساوخ 
یلع اه  تیرومأم  نآ  رد  ربمایپ  تخاس و  یم  نوبز  تسکش و  یم  مه  رد  ار  اهنآ 
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؟ دیرامش یم  کچوک  ار  وا  رکبوبا  وت و  فصولا  عم  درمش ، یمن  کچوک  ار  مالسلا  هیلع 

: تفگ رمع  سپس 

نودب ار  يراک  چیه  میریگ و  یمن  میمصت  مالـسلا  هیلع  یلع  نودب  يرما  چیه  رد  ام  مسق  ادخ  هب  یلو  هتـشذگ  تسا  هدش  هک  هچنآ 
.میهد یمن  ماجنا  وا  نذا 

*****

ص 370. ج 2 ، ریدغلا ،

نامثع هیلع  شتآ 

دورب جـح  هب  تفرگ  میمـصت  هشیاع  دـیگنج  یم  تدـش  هب  وا  زا  عافد  يارب  مکح  نب  ناورم  دوب و  هرـصاحم  رد  نامثع  هک  یماگنه 
: دنتفگ هدمآ و  وا  دزن  باتع  نب  نمحرلادبع  تباث و  نب  دیز  ناورم و 

! نینمؤملا ما 

مدرم نایم  رد  يذوفن  ماقم و  وت  تسا و  هرـصاحم  رد  ینیب  یم  هک  نانچمه  ناـمثع  نینمؤملاریما  اریز  يدـنام ، یم  رگا  دـش  یم  هچ 
.ینک عافد  وا  زا  یناوت  یم  هک  يراد 

: تفگ هشیاع 

تیب نیا  هب  ناورم  تقو  نیا  رد  .تفگ  زاب  ار  باوج  نامه  وا  .دندرک  رارکت  ار  دوخ  فرح  .منامب  مناوت  یمن  ما و  هتسب  رفس  راب  نم 
: درک شاخرپ  وا  هب  هشیاع  .تفرگ » شیوخ  هار  تشگ  رو  هلعش  نوچ  و  دیشک -  شتآ  هب  نم  هیلع  ار  روشک  : » تسج لثمت 

يدنمقالع شتـشونرس  هب  هک  نامثع  ینعی  تقیفر  وت و  دهاوخ  یم  ملد  ادخ  هب  هک  نادب  يروآ ، یم  لثم  رعـش و  میارب  هک  وت  ياهآ 
.داتفا هار  هب  هکم  فرط  هب  سپس  دیداتفا و  یم  ایرد  هب  دوب و  هتسب  یگنس  ناتمادک  ره  ياپب 

*****

ص 157. ج 17 ، ریدغلا ،

نامثع نمشد  نیلوا 

.دیسرپ ار  هنیدم  رابخا  وا  زا  درک و  دروخرب  بالک  نب  دبع  هب  هکم  يرتمولیک  شش  رد  هکم  زا  تشگزاب  رد  هشیاع 

: تفگ
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.دوب لاونم  نیمه  هب  عضو  زا  ندش  هتشک  زا  سپ  زور  تشه  ات  دنتشک و  ار  نامثع 

: دیسرپ

؟ دندرک راک  هچ  مدرم  دعب 

: تفگ

هیلع یلع  يرادـمامز  اـب  نوچ  تشگ ، یهتنم  هجیتن  نیرتهب  هب  ناـشراک  دـندروآ و  تسد  هب  ار  تفـالخ  ءارآ  قاـفتا  هب  هنیدـم  مدرم 
: تفگ هشیاع  .دندش  يأرمه  مالسلا 

رد دینادرگزاب و  هکم  هب  ارم  دوز  .دیآ  دورف  نیمز  رب  نامسآ  تسا  رتهب  دشاب ، هدش  مامت  وت  تسود  عفن  هب  تفالخ  راک  رگا  ادخ  هب 
: تفگ یم  هک  یلاح 

مسق ادخ  هب 
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.تشگ هناور  هکم  فرط  هب  مزیخ ، یم  رب  وا  یهاوخنوخ  هب  امتح  مسق  ادخ  هب  دش ، هتشک  مولظم  قح و  انب  نامثع 

: تفگ وا  هب  بالک  نب  دبع 

: یتفگ یم  هک  يدوب  وت  تساخرب  شالت  هب  نامثع  هیلع  هک  یسک  نیلوا  مسق  ادخ  هب  روطنیا ؟ ارچ 

: تفگ هشیاع  .تسا  هتشگ  رفاک  نوچ  دیشکب ، ار  لثعن 

فرح زا  رتـهب  مرخآ  فرح  یلو  ما  هدز  ار  فرح  نآ  نم  هتبلا  .دنتـشک  ار  وا  دوب  هدرک  هبوت  هکنیا  زا  سپ  دـنداد و  هبوـت  ار  وا  اـهنآ 
.تسا ملوا 

*****

ص 161. ج 17 ، ریدغلا ،

نامثع نیلتاق 

؟ ربخ هچ  دیسرپ  يا  هراوس  زا  صاع  ورمع 

: تفگ

.دش هتشک  نامثع 

: دیسرپ

؟ دندرک هچ  مدرم 

.دندرک تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  اب 

: دیسرپ

؟ درک هچ  نامثع  نیلتاق  اب  مالسلا  هیلع  یلع 

: تفگ دش ، ایوج  نامثع  لتق  هرابرد  ار  شرظن  هتفر  وا  دزن  هریغم  نب  دیلو  تفگ 

.دمآ مدب  هن  مدش و  لاحشوخ  هن  مدرک ، عنم  هن  مداد و  روتسد  هن 

؟ درک هچ  نامثع  نیلتاق  اب  دیسرپ 
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: تفگ

: تفگ وا  هب  ناورم  دنک و  میلست  ای  دهد  رفیک  دشن  رضاح  داد و  هانپ  ار  اهنآ 

.يا هتفرگ  شیوخ  هانپ  رد  ار  وا  نیلتاق  يا  هتشکن  رگا  يا ، هدش  تموکح ) ای  لتق   ) راک راد  هدهع  يا  هدادن  ار  شلتق )  ) روتسد رگا 

: تفگ صاع  ورمع 

.تسا هتفگ  هتفشآ  طوبرمان و  ینانخس  مسق  ادخ  هب  نسحلاوبا 

*****

ص 146. ج 17 ، ریدغلا ،

مدرم ياهراک 

: تفگ وا  هب  هتساوخ  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نامثع  هک  دیوگ  یم  اطع »  » لوق زا  نامس » نبا  »

! نسحلاوبا يا 

.تخادرپ دهاوخن  تفلاخم  نم  اب  سک  چیه  هک  يروطب  دش  دهاوخ  هاربور  نم  اب  تلم  نیا  یهاوخب  وت  رگا 

: تفگ مالسلا  هیلع  یلع 

يراـک ماـجنا  هب  ار  وـت  نم  یلو  .مزاـس  رود  وـت  زا  ار  مدرم  تسد  متـسناوت  یمن  دوـب  نـم  لاـم  اـیند  تارهاوـج  اـهتورث و  هـمه  رگا 
رمع رکبوبا و  ردارب  ود  شور  هب  هک  تسا  نیا  دـنچ  نآ  تسا و  رتـهب  وـت  يارب  یتـساوخ  نم  زا  وـت  هچنآ  زا  هک  منک  یم  ییاـمنهار 

.دنکن تفلاخم  وت  اب  سکچیه  هک  موش  یم  مدرم  ياهراک  راد  هدهع  نم  هاگنآ  نک ، راتفر 

*****

ص 152. ج 17 ، ریدغلا ،

سابع هب  نامثع  تیاکش 

: تفگ درک و  تیاکش  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  بلطملادبع  نب  سابع  نب  نامثع 

! یئاد يا 

امـش ادخ  هب  .تسا  هدناروش  نم  هیلع  ار  مدرم  هللادـبع -  ترـسپ -  تسا و  هتـشادن  هگن  مرتحم  نم  اب  ار  شیدـنواشیوخ  دـنویپ  یلع 
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رت مزال  یلیخ  دشاب ، دـیتشاذگ  رمع )  ) يدـع هلیبق  و  رکبوبا )  ) میت ینب  هلیبق  تسد  رد  ار  تموکح  هک  بلطملادـبع  هلیبق  نادـنزرف و 
اهنآ هب  دـینکن و  ینمـشد  هزرابم و  تموکح  رـس  رب  دـنراد  تسد  رد  ار  تموکح  کنیا  هک  نامثع )  ) فاـنم دـبع  هلیبق  اـب  هک  تسا 

: دیوگ یم  سابع  نب  هللادبع  .دزرون  تداسح 

: تفگ هدرک  تبحص  فرط  ره  زا  هکنیا  زا  دعب  مردپ 

عوضوم اـب  ار  تدوخ  وت  رگا  دـنک ؟ یبوخ  وت  هب  وا  هک  يراد  راـظتنا  هچ  ینکن  یبوـخ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  وـت  رگا  ! هدازرهاوـخ يا 
.دش دیهاوخ  کیدزن  مه  هب  دنک و  یم  رتشیب  ار  وت  هظحالم  زین  وا  یهد ، تقباطم  وا  ياه  يریگ 

: تفگ تفریذپ و  نامثع 

ار ام  وت  ات  منک  یم  راذگاو  وت  هب  ار  راک  نیا 
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هتـشذگن يزیچ  .داد  رییغت  ار  شیأر  هتفر و  نامثع  شیپ  مکح  نب  ناورم  میتفر ، نوریب  نامثع  دزن  زا  ام  یتقو  .يزاس  رتکیدزن  مه  هب 
وا هب  نامثع  تفر ، نامثع  شیپ  مردپ  هک  یتقو  .يدرگ  زاب  وا  دزن  هتساوخ  نامثع  هک  تفگ  دمآ و  مردپ  دزن  نامثع  هداتسرف  هک  دوب 

: تفگ

! یئاد يا 

.منک هعلاطم  ات  مزادنیب  ریخأت  هب  ار  تداهنشیپ  هرابرد  میمصت  ذاختا  هک  مراد  لیم 

: تفگ درک و  نم  هب  ور  تشگزاب و  نامثع  هناخ  زا  ام  ردپ 

! مرسپ

: درک اعد  نینچ  هاگنآ  .درادن  شتموکح  رد  یتردق  یتلاخد و  چیه  درم  نیا 

! ایادخ

هک مسرب  یعاـضوا  طیارـش و  هب  هک  هدـن  رمع  نادـنچ  ارم  مسرن ، یلخاد  بوشآ  هب  هک  یتردـق  یلخاد و  بوشآ  هب  هک  نک  يراـک 
.تفر ایند  زا  مردپ  هک  دوب  هدیسرن  ارف  هعمج  زونه  .دشابن  ریخ  هیام  نآ  رد  یگدنز 

*****

ص 154. ج 17 ، ریدغلا ،

يراگتسر هار 

: تفگ تفر و  رکبوبا  دزن  .دینشن  یباوج  یلو  درک  مالس  وا  هب  .دروخرب  نامثع  هب  رمع  يزور 

! هفیلخ يا 

؟ میوگب تیارب  میا ، هدش  شراتفرگ  ادخ  ربمایپ  زا  سپ  هک  ار  یتبیصم  هک  یهاوخ  یم 

: دیسرپ

: تفگ تسیچ :

.دادن ار  ممالس  باوج  مدرک  مالس  وا  هب  .مدروخرب  نامثع  هب 

: دیسرپ یتفگش  اب  رکبوبا 
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؟ داتفا قافتا  نینچ  یتسار 

: تفگ

: تفگ رکبوبا  هاگنآ  .داد  ار  ناشمالس  باوج  دندرک و  مالس  دندمآ و  نامثع  دزن  هتفرگ  ار  وا  تسد  سپ  يرآ 

؟ يدادن ار  شباوج  وت  هدرک و  مالس  دمآ و  وت  دزن  رمع  هک  تسا  تسار  ایآ 

: تفگ وا 

یم هنوگچ  هک  میدرکن  لاؤس  وا  زا  ام  تفر و  ایند  زا  هک  مدرک  یم  رکف  ادخ  لوسر  هب  متـشاد  نم  .مدیدن  ار  وا  نم  هک  مسق  ادخ  هب 
.دش راگتسر  ناوت 

: تفگ رکبوبا 

.ما هتفرگ  باوج  هدیسرپ و  ار  لاؤس  نیا  نم 

: تفگ نامثع 

وگب رتدوز 
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.نک مامت  ار  ام  مغ  و 

: تفگ رکبوبا 

.تسا يراگتسر  هار  هللا  الا  هلا  ال 

ناشیا ياه  تبحـص  تاداشرا و  زا  وا  شوگ  ربمایپ ، تایح  لوط  رد  ای  دنرادن و  ار  يراگتـسر  هار  هک  تسا  دیعب  هفیلخ  زا  هک  اعقاو 
.دشاب هدوب  رود  هب 

*****

ص 132. ج 17 ، ریدغلا ،

ادخ باتک  يارجا 

.تخادرپ ادخ  شیاتس  دمح و  هب  تفر و  ربنم  يالاب  هعمج  زور  نامثع 

: تفگ وا  هب  باطخ  هتساخرب و  يدرم  لاح  نیا  رد 

! نیشنب نک ! ارجا  ار  نآرق )  ) ادخ باتک 

عورش ار  رگیدکی  يوس  هب  گیر  نش و  باترپ  هاگنآ  .تسشن  یم  نامثع  روتسد  هب  هتـساخرب و  درم  نآ  راب  هس  ات  .تسـشن  درم  نآ 
.داتفا نیمز  يور  رب  ربنم  يالاب  زا  نامثع  دش و  یمن  هدید  نامسآ  هکنانچ  نآ  دندرک 

.دوب شوهیب  دش  هناخ  دراو  یتقو  دندرب و  شا  هناخ  فرط  هب  ار  نامثع 

: تفگ دنلب  يادص  اب  هدمآ و  نوریب  هناخ  زا  تشاد ، تسد  رد  نآرق  کی  هک  یلاح  رد  نامثع  نانابرد  زا  یکی  سپ 

.دوش لوحم  ادخ  هب  طقف  تسین و  طوبرم  وت  هب  ناشراک  دندش  هتسد  هتسد  هدرک و  كرت  ار  ناشنید  هک  یناسک 

: دومرف دمآ و  وا  تدایع  هب  دندوب  هتفرگ  ار  وا  رود  هیما  ینب  دش و  شوهیب  نامثع  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

!؟ نامثع يا  يا  هدش  روطچ 

: دنتفگ مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ادصکی  هیما  ینب 

رب ایند  دیایب ، وا  رسب  يراد  وزرآ  هچنآ  رگا  مسق  ادخ  هب  .يدروآرد  نینمؤملاریما  رس  ار  الب  نیا  یتشک و  ار  ام  مالسلا ! هیلع  یلع  يا 
.تفر دش و  دنلب  دوخ  ياج  زا  دوب  نیگمشخ  هک  یلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ماگنه  نیا  رد  دش ! دهاوخ  رات  هریت و  ترس 
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*****

ص 145. ج 17 ، ریدغلا ،

لاوما میسقت 

.دش هداتسرف  هنیدم  هب  يرعشا  یسوموبا  فرط  زا  مهرد  نویلیم  کی  غلبم  هب  یلاوما  باطخ ، نب  رمع  تفالخ  رد 

.دوب فالتخا  دننک ، هچ  ار  هدایز  نآ  هک  نیا  رس  رب  دمآ ، دایز  يرادقم  درک و  میسقت  ناناملسم  نایم  ار  نآ  رمع 

شیاتس ساپس و  زا  دعب  داتسیا و  قطن  هب  رمع  سپ 
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: تفگ ادخ 

! مدرم

؟ دیئوگ یم  هچ  نآ  دروم  رد  تسا ، هدمآ  دایز  امش  يارب  يرادقم  مداد ، ار  مدرم  قح  هک  نیا  زا  سپ 

: تفگ دوب ، یناوجون  هک  ناحوص  نب  هعصعص  ماگنه  نیا  رد 

! هفیلخ يا 

تایآ هک  يدراوم  رد  نکل  .دـشاب  هدرکن  مولعم  ار  شفیلکت  نآرق  تایآ  هک  ینک  تروشم  مدرم  اـب  یناوت  یم  يدراوم  رد  طـقف  وت 
.ینک فرص  هدش ، نیعم  دراوم  نامه  رد  دیاب  هدرک ، صخشم  ار  شفرصم  دراوم  هتشگ و  لزان  نآرق 

: تفگ رمع 

.وت زا  نم  یتسه و  نم  زا  وت  .ناوج  يا  یتفگ  تسار 

.درک میسقت  ناناملسم  نایم  ار  هدنامیقاب  هاگنآ  دنناسمه و  هرادا  تیلوئسم و  رد  تما و  کی  ءازجا  ناناملسم  همه  ینعی 

*****

ص 91. ج 17 ، ریدغلا ،

دیعبت يارب  ییاه  هناهب 

درک و ادج  مه  زا  ار  ود  نآ  دومن ، دـیعبت  دوب ، هدرک  جاودزا  شا  هدـع  ماگنه  رد  ینز  اب  هک  نیا  رطاخ  هب  ار  نابا  نب  نارمح  نامثع ،
شرازگ زین  دیـسر و  نامثع  هب  نارمح  هیلع  رایـسب  تاشرازگ  نیا  زا  سپ  هاگنآ  .دومن  دـیعبت  هرـصب  هب  دـعب  دز و  هناـیزات  ار  نارمح 

.دنیاشوخ ییاه 

وا هک  دـندومن  شرازگ  نینچ  وا  هرابرد  دـمآ ، زاـب  هنیدـم  هب  یعمج  اـب  نوچ  .ددرگرب  يو  دزن  هنیدـم  هب  اـت  داد  هزاـجا  وا  هب  ناـمثع 
.داد رارق  هیواعم  رظن  تحت  ار  وا  نامثع  هجیتن  رد  دنک  یمن  تکرـش  هعمج  زامن  رد  دروخ و  یمن  تشوگ  درادن و  جاودزا  هب  هدیقع 

.دروخ نآ  زا  وا  دوب و  مهارف  یتشوگبآ  تفر ، هیواعم  دزن  ماش  هب  وا  یتقو 

ياهتنا رد  نم  هعمج  زامن  هرابرد  .داد  حرش  وا  يارب  ار  شدیعبت  تلع  تسا و  هدش  هداد  غورد  شرازگ  یلو  هیلع  هک  تسناد  هیواعم 
جراخ هرصب  زا  یلاح  رد  هک  میوگب  دیاب  جاودزا  صوصخ  رد  .دنور  یم  دجسم 
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.مدروخ تشوگ  نونکا  هک  يدرک  هظحالم  هک  تدوخ  ندروخ ، تشوگ  هرابرد  مدوب ، هدرک  دزمان  هک  مدش  یم 

*****

ص 118. ج 17 ، ریدغلا ،

نامثع زیمآ  تنوشخ  راتفر 

: تفگ تخادنا ، هبقع  نب  دیلو  شیپ  ار  هنازخ  دیلک  هتسد  دوعسم  نب  هللادبع  یتقو 

ار یمالسا  هیور  ای  شیوخ و  نید  هک  ره  داد و  دهاوخ  رییغت  ار  شلاح  ادخ  دهد  رییغت  ار  دوخ  یمالـسا  هیور  ای  دوخ و  نید  هک  ره 
.دش دهاوخ  نیگمشخ  وا  هب  تبسن  دنوادخ  دنک  لیدبت  يرگید  زیچ  هب 

لیدبت هداد و  رییغت  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  یمالـسا و  هیور  نامثع ) ینعی   ) ناتقیفر منیب  یم  منک  یم  رکف  هچ  ره 
.تسا هدرک 

نابز رب  ار  ریز  نانخـس  هراومه  دـنناشنب و  يرادناتـسا  هب  ار  دـیلو  شیاجب  ات  دـننک  یم  رانکرب  ار  صاقو  نب  دعـس  لثم  یـصخش  ایآ 
دشاب و یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رگتیاده  نخس  تیاده  هیام  نیرتوکین  تسادخ و  باتک  نخس ، نیرت  تسار  تشاد :
، تسا یهارمگ  هیام  یتعدب  ره  تسا ، تعدب  يا  هتخاس  دوخ  شیپ  زا  راک  ره  دنزاسب و  دوخ  شیپ  زا  هک  ییاه  راک  اهراک  نیرتدـب 

: تشون داد و  شرازگ  نامثع  هب  ار  نانخس  نیا  دیلو  .تسا  خزود )  ) شتآ رد  یهارمگ  ره 

.دنک یم  داقتنا  تدش  هب  وت  زا  درامش و  یم  ار  تیاهبیع  دوعسم  نب  هللادبع 

عمج وا  رود  مدرم  دورب ، هنیدم  هب  دوعسم  نب  هللادبع  دش  رارق  هک  یتقو  هدب  قوس  هنیدم  فرط  هب  ار  وا  تفگ  دیلو  باوج  رد  نامثع 
: هک دنتفگ  دندش و 

.دنکب تحاران  ار  وت  یسک  میراذگ  یمن  ام  نامب ، اج  نیمه 

: تفگ وا 

نتفر ماگنه  .دوش  یم  یلخاد  شروش  ثعاب  هک  مشاب  یسک  نیلوا  مهاوخ  یمن  منک و  تعاطا  نامثع  تاروتـسد  زا  مراد  هفیظو  نم 
هنیدم هب 
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وا زا  مدرم  باوج ، رد  .درک  شرافـس  نآرق  یمدـمه  ادـخ و  زا  سرت  يراگزیهرپ و  هب  ار  ناـنآ  .دـندرک  تعیاـشم  ار  وا  هفوک  مدرم 
يزیچ نیا  دوب و  زاسمد  نیرتهب  ناملـسم و  ردارب  نیرتهب  اهنآ  يارب  وا  هک  ارچ  دندرک ، وا  يارب  وکین  شاداپ  يوزرآ  هدرک و  رکـشت 

: دنتفگ وا  هب  یظفاحادخ  ماگنه  مدرم  هک  دوب 

شمشچ نوچ  .درک  یم  ینارنخس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  ربنم  يالاب  نامثع  دیسر  هنیدم  هب  دوعـسم  نب  هللادبع  یتقو 
: تفگ داتفا  هللادبع  هب 

! ناه

.دنک یم  یق  دنک  روبع  وا  كاروخ  رانک  زا  یسک  رگا  هک  هدیسر  ارف  هار  دب  یکناویح  نونکا 

: تفگ دوعسم  نب  هللادبع 

ار وا  ات  داد  روتسد  نامثع  هاگنآ  .متسه  ناوضر »  » تعیب رد  و  ردب »  » دربن رد  ربمایپ  رای  تقیقح  رد  هکلب  متـسین ، یتفگ  هک  نانچ  نم 
.تسکش شا  هدند  هک  يروط  هب  دز  نیمز  رب  ار  وا  هعمز  نب  هللادبع  دنتخادنا و  نوریب  دجسم  زا  تنوشخ  اب 

: دیوگ یم  ماگنه  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

! نامثع يا 

!؟ ینک یم  ادخ  ربمایپ  رای  اب  نینچ  هبقع  نب  دیلو  شرازگ  ياکتا  اب 

: تفگ نامثع 

: دوب هتفگ  وا  هب  دوعسم  نبا  .مداتسرف  هفوک  هب  ار  يدنک  تلص  نب  دیبز  هک  مدرک  نیا  دانتسا  هب  هکلب  .ریخ 

.تسا لالح  نامثع  نوخ 

: دیوگ یم  وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

.تسین دامتعا  دروم  دیبز 

*****

ص 19. ج 17 ، ریدغلا ،

هفیلخ ياه  ششخب 

رارق لاملا  تیب  زا  تباث  يررقم  ناونع  هب  شیارب  ار  نآ  داد ، یم  شا  هداوناخ  ياـضعا  زا  یکی  هب  ار  يا  هزیاـج  ناـمثع  هک  تقو  ره 
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: تفگ یم  وا  هب  داد و  یم 

.داد میهاوخ  وت  هب  مه  زاب  دوب و  دهاوخ  رارقرب  رادقم  نیا  هللاءاشنا 

یمن یهجوت  نامثع  اما  تشاد  یم  رذح  رب  اهراک  نیا  زا  ار  وا  دوب ، وا  راد  هنازخ  هک  نمحرلادبع 
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: تفگ وا  هب  درک و 

.شاـب شوماـخ  مه  وت  میدرک ، توکـس  تربارب  رد  نوچ  ریگب و  ار  نآ  میداد ، وت  هب  يزیچ  هک  یماـگنه  یتـسه ، اـم  راد  هنازخ  وـت 
: تفگ نمحرلادبع 

.متسه ناناملسم  راد  هنازخ  .متسین  تا  هداوناخ  وت و  راد  هنازخ  نم  .یتفگ  غورد  هک  مسق  ادخ  هب 

: تفگ دمایب و  وا  دناوخ ، یم  هبطخ  نامثع  هک  یماگنه  هب  هعمج  زور  سپ 

! مدرم يا 

تیب دـیلک  نیا  متـسه  ناناملـسم  راد  هنازخ  نم  هک  یلاـح  رد  .متـسه  شا  هداوناـخ  وا و  راد  هنازخ  نم  هـک  درادـنپ  یم  امـش  هـفیلخ 
.ناتلاملا

.داد سپ  ار  لاملا  تیب  دیلک  یتدم  زا  سپ  زین  وا  .درپس  تباث  نب  دیز  هب  تفرگ و  ار  نآ  نامثع  دنکفیب و  ار  نآ  سپ 

*****

ص 20. ج 16 ، ریدغلا ،

موثلک ما  تافو  بش  رد  هفیلخ 

: دیوگ یم  کلام  نب  سنا 

رس رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  میدوب و  رضاح  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یمارگ  رتخد  موثلک  ما  نفد  ماگنه  رد  ام 
.تسا نایرگ  شناگدید  هک  مدید  نم  هتسشن و  وا  ربق 

: دومرف درک و  نارضاح  هب  ور  ربمایپ  سپ 

؟ دشاب هتخماین  دوخ  نز  اب  لبق  تسه  یسک  امش  نایم  ایآ 

: تفگ يراصنا  لهس 

.نم

: دومرف ربمایپ 

.راذگب ربق  رد  ار  وا  هن و  ماگ  وا  ربق  رد  وت 
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دوب ارجام  دهاش  تشاد و  روضح  اجنآ  رد  موثلک  ما  رهوش  نامثع ، هک  دوب  یلاح  رد  نیا  درپس و  كاخ  هب  ار  وا  دـش و  دراو  وا  سپ 
گوس رد  تسین  رـضاح  زین  بش  کی  یتح  وا  دوب ، هدـیمهف  مرکا  ربمایپ  هک  اـسب  هچ  .دوش  ربق  دراو  هک  درکن  ادـیپ  ار  تقاـیل  نیا  و 

.دوش هایسور  اوسر و  وا  ات  داد  ار  روتسد  نیا  .دنارذگب  شرسمه 

*****

ص 3. ج 16 ، ریدغلا ،

مرکا یبن  يادص  زا  رتالاب 

.دندش دراو  نایمیمت  زا  یناراوس  ماگنه  نیا  رد  دندوب ، هتسشن  ادخ  لوسر  رانک  رد  باحصا  زا  يرگید  هدع  رکبوبا و  رمع و  يزور 
.دنک باختنا  نانآ  رب  ییاورنامرف  يارب  ار  یسک  هک  دندرک  شهاوخ  ربمایپ  زا  اهنآ 

روضح رد  رکبوبا  رمع و  عازن  .ار  سباح  نب  عرقا  هک  درک  داهنـشیپ  رمع  دننک و  باختنا  ار  دَبعَم  نب  عاقعق  هک  درک  داهنـشیپ  رکبوبا 
.تفرگ الاب  ربمایپ 

: تفگ رکبوبا 

.ینک تجاجل  نم  اب  یهاوخ  یم  يرادن و  يرگید  هتساوخ  نم  اب  يراگزاسان  زج  وت  رمع  يا 

: تفگ رمع 

.نم هن  يا  هتشاذگ  ار  تجاجل  يانب  هک  یتسه  وت  نیا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  روضح  رد  هک  دندرکن  مرش  الصا  دش و  دنلب  عوضوم  نیا  رس  رب  ناشیادص  سپ 
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: دومرف لزان  ار  هکرابم  هیآ  نیا  لاعتم  دنوادخ  ماگنه  نیا  رد  .دنتسه 

نخـس رگیدکی  اب  هکنانچنآ  هن  دیئوگب ، نخـس  هتـسهآ  وا  اب  شیوخ  راتفگ  رد  دینک و  رتدنلب  ربمایپ  يادص  زا  ناتیادص  نانموم  يا  »
.دهد رده  هب  ار  ناتاهراک  هویش  نیا  دینادب ، هکنآ  یب  ادابم  .دیئوگ  یم 

*****

ص 92. ج 14 ، ریدغلا ،

دنوادخ هاگشیپ  رد 

زا یهورگ  ماگنه  نیا  رد  .درک  یم  تبحـص  ینید  ماکحا  اب  هطبار  رد  تشاد  دوب و  هتـسشن  هنیدم  دجـسم  رد  رکبوبا  يا  هعمج  زور 
: تفگ رکبوبا  هب  هورگ  نآ  گرزب  دندش ، دجسم  دراو  دندوب ، مالسا  يوجتسج  رد  هک  ناینارصن  نایدوهی و 

.میوش یم  ناملسم  دینک ، تباث  ار  نآ  يرترب  رگا  .مینک  لاؤس  ناتنید  يرترب  هرابرد  امش  زا  ات  میا  هدمآ  ام  هفیلخ  يا 

: تفگ رکبوبا 

: دیسرپ هورگ  نآ  تسرپرس  .مهد  یم  ار  وت  خساپ  نم  دهاوخب  ادخ  رگا  هک  سرپب  یهاوخ  یم  هک  هچ  ره 

هاگیاج زا  ات  يامنزاب  هدب و  ناشن  خزود  ای  تشهب و  رد  ارم  دوخ و  هاگیاج  نک و  صخشم  دنوادخ  دزن  رد  ار  نم  تدوخ و  هاگیاج 
.مبای شیارگ  وت  هاگیاج  هب  مریگب و  هرانک  دوخ 

.دهدب خساپ  هک  دشاب  رداق  نانآ  زا  یکی  ات  درک  یم  هاگن  دوخ  نایفارطا  هب  دوب  زجاع  خساپ  زا  هک  رکبوبا 

: تفگ ماگنه  نیا  رد  ناملس 

یم لیلد  لیجنا  زا  لیجنا ، ناوریپ  نایم  رد  دـنک و  یم  يرواد  تاروت  اب  تاروت  ناوریپ  نایم  رد  هک  دـیورب  يدرم  غارـس  هب  مدرم  يا 
.دنتفر مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  غارس  هب  اهنآ  .دنز  یم  فرح  نآرق  اب  ناناملسم  نایم  رد  دروآ و 

: دومرف اهنآ  تالاوس  باوج  رد  ترضح 

هک یتسه  ادـخ  هدـنب  زین  وت  .دوش  یم  هچ  هک  مناد  یمن  ار  سپ  نیا  زا  ما و  هدروآ  نامیا  وا  هب  هک  متـسه  ادـخ  ناگدـنب  زا  یکی  نم 
يدرواین نامیا  زونه 
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هب نینموم  يارب  دنوادخ  یلو  میامنزاب  وت  هب  ات  .ما  هدیدن  ار  خزود  رفیک  تشهب و  شاداپ  نم  .دوش  یم  هچ  مناد  یمن  ار  وت  دعب  زا  و 
نیا ندینـش  نخـس  زا  دیـشاب و  لد  ود  ادـخ ، هب  ناـمیا  رد  امـش  رگا  .ار  منهج  شتآ  نارفاـک ، يارب  هدرک و  هداـمآ  ار  تشهب  یبوخ 

.تسا نیرترب  مالسا  نید  هک  دندروآ  نامیا  نانخس ،

*****

ص 19. ج 14 ، ریدغلا ،

رکبوبا ياهوزرآ 

یتمالـس و يوزرآ  وا  يارب  یـسرپلاوحا  زا  دـعب  دـمآ و  وا  تدایع  هب  فوع  نب  نمحرلادـبع  هک  دوب  هداـتفا  يراـمیب  رتسب  رد  رکبوبا 
.درک تیفاع 

: تفگ رکبوبا 

نیتسخن ادرف  دیتسه و  دونشخان  راک  نیا  زا  امش  یلو  مناد  یم  امش  زا  رتهب  ار  وا  هک  مدرپس  یسک  هب  ار  امش  یتسرپرس  نم  یتسار  هب 
: تفگ نمحرلادبع  .دیشک  یم  یهارمگ  هب  ار  مدرم  هک  دیتسه  یناسک 

یچیپرس نآ  زا  یـسک  دنتـسه و  وت  نامرف  هب  همه  مدرم  .دنک  یم  دیدشت  ار  تیرامیب  تینابـصع ، يدنت و  نیا  .شاب  مارآ  هفیلخ  يا 
.دنک یمن 

: تفگ رکبوبا 

.ما هداد  تسد  زا  ار  ایند  زا  يزیچ  هک  مروخ  یمن  ار  نیا  سوسفا  نم 

يا مداد و  یم  ماجنا  ار  ما  هدادن  ماجنا  هک  يراک  هس  مداد و  یمن  ماجنا  ما ، هداد  ماجنا  هک  ار  يراک  هس  متـشاد  تسود  هک  نیا  رگم 
! مدرک یم  یتالاؤس  ربمایپ  زا  عوضوم  هس  نوماریپ  شاک 

: مدوب هدرکن  زگره  شاک  يا  هک  يراک  هس  نآ  یلو 

.مدرک یمن  یسرزاب  ار  مالسلا  مهیلع  همطاف  هناخ  شاک  يا  - 1

مدنازوس یمن  هدنز  ار  یملس  هاجف  شاک  يا  - 2

.متشاذگ یم  يرگید  هدهع  هب  ار  نآ  مدرک و  یمن  لوبق  ار  تیلوئسم  نیا  هدعاس ، هفیقس  رد  شاک  يا  و  - 3

: مداد یم  ماجنا  شاک  هک  يراک  هس  نآ  یلو 
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سیق رسپ  ثعشا  هک  يزور  منک  یم  وزرآ  - 1]
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ماجنا رد  رگم  دوش  یمن  وربور  يدب  راک  چیه  اب  دسر  یم  منامگ  هب  اریز  مدز  یم  ار  وا  ندرگ  دندروآ  نم  دزن  هب  هدرک و  دنب  رد  ار 
[ .داد دهاوخ  يرای  نآ 

مدنام یم  هصقلاوذ  رد  هتفر و  شهارمه  هب  زین ، مدوخ  مداتسرف ، ناگتـشگرب  نید  زا  غارـس  هب  ار  دلاخ  هک  یماگنه  رد  شاک  يا  - 2
مدیناسر یم  کمک  ای  مدرک و  یم  رادید  گنهآ  دنروخب ، تسکش  رگا  دنا و  هدش  زوریپ  هک  دنوش  زوریپ  ناناملسم  رگا  ات 

ار ود  ره  تسد  مداتسرف و  یم  قارع  هب  مه  ار  باطخ  رسپ  رمع  مداتسرف ، ماش  هب  ار  دیلو  رـسپ  دلاخ  هک  یماگنه  شاک  يا  زین  و  - 3
.متشاذگ یم  زاب  ادخ  هار  رد 

: هک نیا  منکب  ربمایپ  زا  متساوخ  یم  هک  لاؤس  هس  نآ  اما 

؟ تسیک امش  زا  دعب  نیشناج  هللا  لوسر  ای  - 1

؟ دنراد يا  هرهب  راک  نیا  رد  راصنا  ایآ   - 2

؟ تسا ردقچ  همع  ردارب و  رتخد  ثاریم  - 3

تدـش هب  نوـنکا  یلو  مدرک  یم  كرت  ار  اـیند  یگدوـسآ  اـب  تفرگ و  یم  مارآ  مـلد  تسوـیپ ، یم  قـقحت  هـب  میاـهوزرآ  نـیا  رگا 
.متسه برطضم 

*****

ص 1. ج 14 ، ریدغلا ،

ثعشا ناتساد 

: هک تسا  هنوگ  نیا  دوب  هدز  ندرگ  ار  وا  شاک  يا  درک  یم  وزرآ  هفیلخ  هک  سیق  رسپ  ثعشا  ناتساد 

رکبوبا دزن  هب  درک و  ریـسا  ار  وا  .دـش  راتفرگ  یلو  تخادرپ  گنج  هب  ناناملـسم  اب  دـنادرگرب ، يور  نید  زا  هک  نیا  زا  سپ  درم  نآ 
.دندروآ

: تفگ وا  هب  رکبوبا 

؟ منک یم  دروخرب  هنوگچ  وت  اب  نم  هک  ینک  یم  رکف  لاح  يا ، هدش  بکترم  ار  یگرزب  هانگ  هچ  هک  یناد  یم  دوخ  وت  ثعشا  يا 

: تفگ وا 

هتشگرب نم  هک  اریز  .يروآ  یم  رد  نم  يرـسمه  هب  ار  ترهاوخ  ینک و  یم  ادج  نم  زا  ار  نینهآ  ياهدنب  .ییامن  یم  ییوکین  نم  اب 
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.ما هدروآ  مالسا  ما و 

رکبوبا
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: تفگ

تفر و اهـشورف  رتش  رازاب  هب  دیـشکرب ، ماین  زا  ار  دوخ  ریـشمش  وا  .دروآ  رد  وا  دـقع  هب  ار  شرهاوخ  هاـگنآ  منک و  یم  نینچ  زین  نم 
هب ار  دوخ  راک  نوچ  وا  تسا و  هدش  رفاک  ثعـشا  هک  دنتـشادرب  گناب  مدرم  .درک  یپ  ار  نآ  هک  نآ  رگم  دـیدن  رن  هدام و  رتش  چـیه 

: تفگ دنکفیب و  ار  ریشمش  هدرب و  نایاپ 

هنوگ هب  میدوب  دوخ  ياهرهـش  رد  رگا  ام  هداد و  نم  هب  ار  شرهاوخ  درم  نیا  یلو  ما  هدشن  رفاک  نم  هک  ادخ  هب  دنگوس  یتسار و  هب 
.دیناتسب ار  نآ  دننام  دیئایب و  اهرتش  ناگدنراد  يا  دیروخب و  هنیدم  مدرم  يا  .میداد  یم  روس  رگید  يا 

: هک دنا  هدروآ  خیرات  رد 

« .دیدرگ ینابرق  ِِنشج  نوچمه  هنیدم  رد  زور  نآ  »

: تسا هدورس  ار  رعش  نیا  هراب  نیا  رد  یجرزخ  سیق 

شود رب  ار  نارگ  یئاـه  يراـکهبت  راـب  نآ ، ندرک  مهارف  يارب  هک  داد  روس  ناـنچ  شا  يداـماد  زور  رد  يدـنک  ثعـشا  یتـسار  هب  »
«. تخاس راومه  شیوخ 

: تسا هدورس  هنوگ  نیا  نارعاش  زا  رگید  یکی 

ایآ يدوب  يزارفارـس  یپ  رد  وت  رگا  .يدرک  نوگرگد  ار  نآ  هزاوآ  يدرک و  تشز  ار  شیرق  هرهچ  شیوخ  راـک  نیا  اـب  رکبوبا  يا  »
تسین و شیاتـس  هتـسیاش  يدرک ، يدـنک  اب  وت  هک  هچنآ  یهدـب ؟ وا  هب  ار  ترهاوخ  هک  دوبن  رگید  سکچیه  تدوخ  هلیبق  ناـیم  رد 
ار وا  شاک  يا  هک  درک  وزرآ  دش و  نامیشپ  دوخ  راک  زا  اهدعب  هفیلخ  یتسه .» شنزرس  راوازس  وت  هکلب  درادن ، وت  يارب  مه  یشاداپ 

.دوب هتشذگ  راک  زا  راک  یلو  دوب  هدز  ندرگ 

*****

ص 9. ج 14 ، ریدغلا ،

یمیلس ناگتشگرب  نید  زا 

دنا هتشگرب  دوخ  نید  زا  یهورگ  هک  دنداد  عالطا  رکبوبا  هب  يزور  هک  دیوگ  یم  هورع  رسپ  ماشه 
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.دنا هدمآ  درگ  ناکم  نالف  رد  و 

ار نانآ  نادرم  وا  .تفر  نانآ  غارـس  هب  دلاخ  .دنک  تازاجم  ار  نانآ  دورب و  نانآ  غارـس  هب  هک  داد  روتـسد  دیلو  رـسپ  دلاخ  هب  رکبوبا 
دزن وا  .دیـسر  رمع  هب  شرازگ  نیا  .دـندش  هتـشک  اهنآ  مامت  هک  يروط  هب  دیـشک  شتآ  هب  ار  اجنآ  درک و  عمج  نایاپراهچ  لغآ  رد 

: تفگ دمآ و  رکبوبا 

؟ دهد باذع  هجنکش و  یمارگ  گرزب و  يادخ  هنوگ  هب  ار  مدرم  يدرم ، هک  یتشاذگ  ارچ  هفیلخ  يا 

: تفگ رکبوبا 

روتسد سپس  .دنک  نینچ  دوخ  وا  ات  .درک  مهاوخن  ماین  رد  ار  تسا  هتخاس  هنهرب  شیوخ  نانمـشد  يور  رب  دنوادخ  هک  ار  يریـشمش 
هیلع و هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  دـشاب و  هتـشادن  اهنآ  هب  يراک  رگید  ددرگرب و  دوخ  تیرومأم  زا  دـلاخ  هک  داد 

: دومرف یم  درک و  یم  عنم  شتآ  اب  باذع  هجنکش و  زا  ار  مدرم  هشیمه  ملس  هلآ و 

نآ راـگدرورپ  روخ  رد  اـهنت  شتآ  اـب  نداد  رفیک  دریگ و  راـک  هب  ار  شتآ  نداد ، رفیک  يارب  دـناوت  یمن  دـنوادخ  زج  هک  یتسار  هب 
.تسا

*****

ص 309. ج 13 ، ریدغلا ،

هفیلخ تازاجم 

: تفگ دمآ و  رکبوبا  دزن  هب  سایا  مان  هب  يدرم  يزور 

! هفیلخ يا 

.منک راکیپ  دنا  هتشگرب  ام  هار  زا  هک  یناشیک  دب  اب  هک  مهاوخ  یم  مناملسم و  نم 

.نک ما  يرای 

زا ار  ناگتـشگرب  نید  زا  ناناملـسم و  ياه  ییاراد  هداتفا  مدرم  ناـج  هب  داـتفا و  هار  هب  وا  .يرازفا  گـنج  داد و  يراوس  وا  هب  رکبوبا 
.دیسر رکبوبا  هب  وا  شرازگ  .درک  یم  هیبنت  داد ، یمن  هک  ار  سک  ره  تفرگ و  یم  ناشیا 

دورب و سایا  گنج  هب  هک  داد  روتسد  وا  هب  تشون و  يا  همان  زجاح  رسپ  هقیرط  هب  وا 
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.دنام اهنت  وا  دندش و  هتشک  سایا  نارای  .تفر  سایا  غارس  هب  یهاپس  اب  وا  .دروایب  رکبوبا  دزن  هب  هدرک و  ریگتسد  ار  وا 

: تفگ درک و  هفیرط  هب  ور  سپ 

.متسه وا  هدنیامن  زین  نم  یتسه و  رکبوبا  هدنیامن  وت  هفیرط  يا 

: تفگ هفیرط  .میرادن  يرترب  مه  هب  تبسن  سپ 

دزن هب  مه  اب  اهنآ  درک و  لوبق  وا  .دـنک  مکح  ام  نایم  وا  ات  میورب  هفیلخ  دزن  هب  ات  ایب  راذـگب و  راـنک  ار  حالـس  ییوگ  یم  تسار  يا 
.دننازوسب شتآ  رد  ار  سایا  اجنآ  رد  دنورب و  عیقب  يوس  هب  اهنآ  هک  داد  روتسد  يو  دندیسر ، رکبوبا  دزن  هب  نوچ  .دندمآ  هفیلخ 

ار وا  تخورفارب و  یـشتآ  درب و  دندناوخ  یم  زامن  ناگدرم  رب  ای  دنتفر و  یم  ناراب  تساوخرد  يارب  هک  اجنامه  هب  ار  وا  هفیرط  سپ 
.دنکفا شتآ  نایم  هتسب  ار  وا  ياپ  تسد و  دنیوگ  .دنکفا  نایم  رد 

*****

ص 312. ج 13 ، ریدغلا ،

نارتهک ییاورنامرف 

ار رمع  لیلد  نیمه  هب  وا  دیاش  .دننک  ییاورنامرف  مدرم ، رگید  نارترب و  رب  دنناوت  یم  نارتهک  هک  دوب  نیا  لوا  هفیلخ  دـیاقع  زا  یکی 
مدرم هب  باطخ  يزور  اریز  .دـید  یم  هنوگ  نیا  دوب ، هدز  هیکت  تفالخ  رب  هک  زین  ار  دوخ  دـیاش  دراـمگ و  دوخ  زا  دـعب  تفـالخ  هب 

: تفگ

زین دوخ  زا  دعب  تفالخ  رما  رد  وا  .دنتسه  يرایسب  ناسک  نم  زا  رترب  متسین و  امش  زا  رتهب  هکنآ  اب  .مدش  امش  هفیلخ  تسرپرـس و  نم 
رد زین  هزورما  وا  هدیقع  نیا  دـیزگرب  دوب ، یقالخا  لیاضف  تمکح و  زا  یلاخ  هک  ار  رمع  دنتـشاد ، دوجو  يرت  قیال  يدارفا  هکنیا  اب 

یتموکح لیاسم  دنناوت  یم  رتهب  نارتهک  هک  دوش  یم  هاگ  هک  دنیوگ  یم  دراد و  جاور  شنارادفرط  نایم 
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.دنریگ تسد  رد  ار  تموکح  مامز  اهنآ  هک  درادن  یلاکشا  ینید  رظن  زا  سپ  دننادرگب  ار  یتکلمم  و 

*****

ص 266. ج 13 ، ریدغلا ،

دزد رفیک 

.تشادن اپ  کی  تسد و  کی  هک  درک  يدزد  يدرم  رکبوبا ، تفالخ  راگزور  رد 

.دیامن وشتسش  دنک و  تراهط  ار  دوخ  دناوتب  وا  دنامب و  یقاب  وا  تسد  دنربب و  ار  وا  رگید  ياپ  هک  داد  روتسد  رکبوبا 

: تفگ هفیلخ  هب  دش ، هاگآ  روتسد  نیا  زا  هک  رمع 

! هفیلخ يا 

ار درم  نآ  تسد  کـی  نآ  هک  داد  روتـسد  رکبوبا  تسا و  رتهب  راـک  نیا  نم  رظن  هب  اریز  .يربب  ار  وا  تسد  کـی  نآ  هک  تسا  رتـهب 
.تسا هدش  هدرامگ  مدرم  نید  نیئآ و  زا  يرادساپ  يارب  هک  نیا  اب  دناد ، یمن  ار  دزد  رفیک  هفیلخ  هک  تساه  یتفگش  زا  دنیامن  عطق 

تروشم اب  هک  درک  رداص  رکبوبا  هیلوا  روتـسد  هباشم  يروتـسد  دوخ  دیـسر ، تفـالخ  هب  رمع  هک  تساـهلاس  هک  تساـجنیا  بلاـج 
.دش صقن  نارگید 

*****

ص 263. ج 13 ، ریدغلا ،

ناسکی هرهب 

زا کـی  چـیه  هک  يروتـسد  .تسناد  یم  ناـسکی  ار  گرزبردـپ  ردـپ و  هرهب  هک  دوب  نیا  رکبوبا  یهقف  ياـهراکهاش  زا  رگید  یکی 
.دندرک یمن  يراگزاسان  نآ  اب  رهاظ  رد  هک  دنچ  ره  دنتسین  راک  هب  ار  نآ  ربمایپ  نارای 

هب يزیچ  دربب و  شرـسپ  رـسپ  ییاراد  همه  هک  تساوخ  دیـسر و  هرهب  ثرا و  هب  مالـسا  ناـهج  رد  هک  دوب  گرزبردـپ  نیتسخن  رمع 
: دنتفگ هدمآ و  وا  غارس  هب  مالسلا  هیلع  یلع  دیز و  یلو  .دهدن  وا  ناردارب 

.رتشیب هن  يراد  مهس  ناردارب  زا  یکی  هزادنا  هب  اهنت  ینکب و  یناوت  یمن  يراک  نینچ  وت 

دوب یـسک  نیتسخن  مود  هفیلخ  بیترت  نیدب  .دنک  ارجا  ار  نآ  دهنب و  ندرگ  هک  دـش  روبجم  دوب ، دونـشخان  میمـصت  نیا  زا  هک  رمع 
، یهقف مکح  نآ  ندوب  دنس  یب  هب  درک و  یچیپرس  لوا  هفیلخ  تاروتسد  زا  هک 
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: هک دنتفگ  یم  لوا  هفیلخ  مکح  نارادفرط  هک  دنچ  ره  .دش  هدز  يدییأت  رهم 

هک تسین  هدیـشوپ  سکچیه  رب  یلو  دـینک » يوریپ  میهاربا  ناتردـپ  شیک  زا  ، » هک تسا  میرک  نآرق  هیآ  نیا  هب  رظاـن  هفیلخ  مـکح 
.درک طابنتسا  هیآ  نیا  زا  ار  هملک  نیا  ناوت  یمن 

*****

ص 264. ج 13 ، ریدغلا ،

يردام يردپ و  گرزبردام 

: دنتفگ دندمآ و  رکبوبا  دزن  هب  نزریپ  ود  يزور 

صخـشم وا  هدنام  اجرب  تورث  زا  ار  ام  مادـک  ره  هرهب  امـش  ات  هک  میا  هدـمآ  نونکا  .میتسه  ینالف  يردام  ردـپ و  گرزبردام  ام  هک 
.دینک

هب باطخ  دش و  دـنلب  راصنا  زا  يدرم  ماگنه  نیا  رد  .دـنهدب  يردام  گرزبردام  هب  ار  تورث  کی  رفن  شـش  هک  داد  روتـسد  رکبوبا 
: تفگ هفیلخ 

؟ دنس لیلد و  مادک  هب  .داد  يردام  گرزبردام  هب  ار  هرهب  وت  هفیلخ  يا 

.دسر یم  ردپ  ردام  هب  هرهب  دشاب ، دنز  ود  نآ  هداون  دنریمب و  ود  نیا  رگا  هک  یلاح  رد  يراد ؟ دوخ  راک  نیا  يارب  یلیلد  ایآ 

وا شناد  هفیلخ و  هقف  هب  دـیاب  هک  اعقاو  .درک  میـسقت  ود  ره  نایم  ار  لاـم  کـی  هاـم  شـش  رکبوبا  نانخـس ، نیا  ندینـش  عطق  زا  سپ 
.تفگ تنسحا 

*****

ص 249. ج 13 ، ریدغلا ،

هقباس شوخ  هفیلخ 

: هک دنا  هتفگ  هداد و  هئارا  یقیقد  دانسا  ینس ، هعیش و  نیثدحم  نیخروم و  رثکا 

یم بوسحم  ناگرزب  زا  دروآ  مالسا  هکنآ  زا  شیپ  وا  .تسا  هدوب  راسگیم  زابرامق و  درف  کی  دوش ، ناملـسم  هک  نیا  زا  لبق  رکبوبا 
زا سپ  يزور  وا  .دـندرک  یم  يراسگ  هداب  دـنتخادرپ و  یم  هنارت  دورـس و  ندـناوخ  هب  دـندرک و  یم  نمجنا  وا  درگ  رد  مدرم  .دـش 

: دورس نینچ  نیا  یشون  هداب  سلجم  کی 
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»؟…  دنام مهاوخ  یتسردنت  اب  نم  وت ، ناگتسب  زا  سپ  ایآ  يوگب  و  دماشوخ ، تسرف و  دورد  رکبوبا  ردام  هب  »

نانچ دورب و  هک  تساخرب  دـش و  تحاران  رایـسب  دینـش ، ار  وا  هقباـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  یماـگنه  يزور 
.دش یم  هدیشک  نیمز  رب  شا  هماج  نماد  هک  دوب  نیگمشخ 

هدش هدزمرش  رثأتم و  رایسب  هنحص ، نیا  ندید  اب  هک  رکبوبا  رمع و 
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: دنتفگ دندوب ،

! هللا لوسر  ای 

.دیسر دهاوخن  ام  ینیب  هب  بورشم  يوب  زگره  رگید  هک  دنگوس  ادخ  هب  .میرب  یم  هانپ  ادخ  هب  امش  مشخ  زا 

*****

ص 206. ج 12 ، ریدغلا ،

شیع سلجم  نیرخآ 

: دیوگ یم  هک  دیونشب  رمعم  نابز  زا  ار  رمع  رکبوبا و  يراسگ  هداب  سلجم  نیرخآ  فیصوت 

هب وا  ندـیچوک  زا  ماگنه  نیا  درک و  حـتف  ار  هکم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  داد  يور  یلاس  رد  يراسگ  هداب  نیا 
نیرتمهم .دوب  سنا  اب  نآ  ینادرگ  هلایپ  دـش و  اپ  رب  دـیز  هحلطوبا  هناـخ  رد  نآ  مزب  .تشذـگ  یم  لاـس  تشه  هتفاـی ، هوکـش  هنیدـم 

زا دندوب  ترابع  دنتشاد ، روضح  سلجم  نیا  رد  هک  یصاخشا 

.دوب هلاس  زور 58  نآ  رد  هک  هفاحقوبا  رسپ  رکبوبا   - 1

.دوب هلاس  زور 45  نآ  رد  هک  باطخ  رسپ  رمع   - 2

.دوب هلاس  زور 48  نآ  رد  هک  حارج  هدیبعوبا   - 3

نآ زا  سپ  ناگدرب  مان  .تسا  هتشاد  لاس  زور 18  نآ  رد  درک و  یم  ینادرگ  هلایپ  ناشیا  مزب  زور  نآ  رد  هک  کلام  رـسپ  سنا   - 4
رد نآ  زا  تسیاب  یم  هک  هچنآ  نتخانـش  نوگرگد  اب  تسردان و  ياهریـسفت  اب  دـمآ ، دورف  يراسگ  هداـب  ندوب  اوراـن  رد  هیآ  ود  هک 

هدیدرگ نیتسار  نیئآ  هب  هک  یناسک  يا   » دش لزان  هدـئام  هروس  هیآ  نیا  هک  نیا  ات  دـندز ، یم  راک  نیا  هب  تسد  مه  زاب  دـنتفای ، یم 
هک اجنآ  ات  تسا -  ینمیرها  دـیلپ و  راک  يدـنبورگ ، ياهریت  یتسرپ و  تب  تخاـب و  درب و  يراـسگ و  هداـب  هک  تسین  نیا  زج  دـیا ،

»؟ دیشک یم  تسد  نآ  زا  امش  ایآ  سپ  دیوگ -  یم  رادنپ  زا  رترب  يادخ 

ندید هیآ و  نیا  ندش  لزان  زا  سپ  صاخشا  نیا 
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.دنتشادرب يراسگ  هداب  زا  تسد  ربمایپ ، یتحاران  مشخ و 

*****

ص 211. ج 12 ، ریدغلا ،

یسرداد هویش 

رد یعازن  يا  هدع  نایم  يزور  .تسا  نیخروم  نیثدحم و  رثکا  دیئأت  دروم  ربمایپ  تنـس  ادخ و  باتک  هب  رکبوبا  ملع  یهاگآ و  مدع 
.دنداد حرش  وا  يارب  ار  نایرج  دنتفر و  هفیلخ  دزن  هب  فالتخا  لح  يارب  .تفرگ 

درک شالت  هچ  ره  دیـسرن ، شنهذ  هب  يزیچ  دیامن ، لح  ار  هلأسم  نآ  دیجم ، نآرق  زا  هدافتـسا  اب  دـناوتب  هک  درک  رکف  هچ  ره  رکبوبا 
.دندوب شفارطا  رد  هک  یناسک  هب  راچان  .تسناوتن  مه  زاب  دنک ، ریخ  هب  متخ  ار  ارجام  نیا  ربمایپ ، ياه  لمعلاروتسد  هب  هجوت  اب  هک 

: تفگ

: تفگ داد و  يرظن  هفیلخ  دوخ  راچان  .دوب  عقاو  زا  رود  هک  داد  یم  یباوج  سک  ره  تسیچ و  لح  هار  امش  رظن  هب 

یم شزرمآ  ادـخ  زا  نم  هن  رگا  تسادـخ و  يوس  زا  دوب ، تسرد  رگا  ریخ ؟ اـی  تسا  تسرد  نآ  هک  مناد  یمن  تسا و  نیا  نم  رظن 
.لوا هفیلخ  دزن  رد  تلادع  يارجا  یسرداد و  دوب  نیا  .مهاوخ 

*****

ص 246. ج 13 ، ریدغلا ،

گرزبردام هرهب 

.دیسرپ شا  هداون  تورث  زا  دوخ  ثرا  نازیم  هرابرد  دمآ و  رکبوبا  دزن  هب  یگرزب  ردام  يزور 

: تفگ رکبوبا 

هداد يروتـسد  هچ  دوخ  ياـه  لمعلاروتـسد  رد  ادـخ  ربماـیپ  هک  مناد  یمن  یلو  تسا  هدـشن  هداـهن  يا  هرهب  وت  يارب  میرک  نآرق  رد 
.تسا

: تفگ دوب  رکبوبا  رانک  رد  هک  هبعش  رسپ  هریغم  .مهد  خساپ  وت  هب  مسرپب و  مدرم  زا  نم  ات  ورب  وت 

: دومرف ربمایپ  هک  مدوب  هتسشن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  يزور  نم  هفیلخ  يا 

.تسا کی  شش  گرزبردام  هرهب 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1533 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ رکبوبا 

؟ يراد مه  يدهاش  ایآ 

: تفگ هریغم 

.تسا نم  دهاش  يراصنا  هملسم  رسپ  دمحم  يرآ 

.درک رداص  مکح  وا  نخس  ساسا  رب  زین  رکبوبا 

رد شسرپ  خساپ  زا  هک  دیرگنب  ار  هفیلخ  شناد 
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.دوب هرهش  فورعم و  يزاب  سپس  ور  ییوگغورد و  هب  هک  يدرف  .دروآ  یم  يور  هریغم  هب  دنام و  یم 

*****

ص 248. ج 12 ، ریدغلا ،

اه باتک  هرابرد  هفیلخ  يار 

: تفگ دمآ و  رمع  شیپ  ناناملسم  زا  یکی  يزور 

.دوب فلتخم  مولع  اب  هطبار  رد  هک  ییاه  باتک  .میدروآ  تسد  هب  ار  يدایز  ياهباتک  اجنآ  رد  میدرک ، حـتف  ار  ناریا  هک  یماگنه  ام 
.دیسر یم  رظن  هب  یملع  بیجع و  رایسب  هک  یئاهباتک 

: تفگ درم و  نآ  ندز  هب  درک  عورش  درک و  دنلب  ار  دوخ  قالش  دوب ، هدش  نیگمشخ  وا  تبحص  زا  هک  رمع 

! وت رب  ياو  .ینزب  باتک  نآ  زا  یفرح  رگید  منک ، یم  ار  اه  تیاکح  نیرتهب  تیارب  نم  نونکا 

هکنآ يارب  دندوب ، امـش  زا  شیپ  هک  یمدرم  دندش  كاله  هک  تسین  نیا  زج  دراد ؟ دوجو  ادـخ  باتک  زا  رتهب  یتیاکح  هیـضق و  ایآ 
هچنآ تفر  نیب  زا  دیسوپ و  هکنآ  ات  دندراذگ  او  ار  لیجنا  تاروت و  ناشیاه و  شیـشک  املع و  بتک  رب  دندرک ، هجوت  لابقا و  ناشیا 

.دوب ملع  زا  اهنآ  رد 

*****

ص 198. ج 12 ، ریدغلا ،

اه مان  رد  هفیلخ  داهتجا 

.دنک تیاکش  وا  زا  هک  دمآ  رمع  دزن  هب  رمع  نب  هللادیبع  زینک  يزور 

: تفگ رمع  هب  یتحاران  اب  نیاربانب 

.هدب تاجن  یسیع  وبا  تسد  زا  ارم  هفیلخ  يا 

؟ تسیک یسیع  وبا 

: تفگ

.تسا هللادیبع  ترسپ 
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: تفگ رمع 

: تفگ درک و  راضحا  ار  هللادیبع  سپس  .یناوخ  یم  یسیع  وبا  هنیک  هب  ار  وا  هک  وت  رب  تنعل 

.نادان يا  يا ، هداد  یسیع  وبا  هینک  ار  دوخ  .وت  رب  ياو 

: تفگ دز و  ار  وا  قالش  اب  رمع  سپس 

.تسا ردپ  یسیع  يارب  ایآ  وت  رب  ياو 

يارب ار  ناگتـشرف  ناربماـیپ و  یماـسا  هـک  درک  یم  یهن  ار  مدرم  رمع  هرم و …  وـبا  هملـسوبا ، تـسیچ ؟ برع  هـینک  یناد  یمن  اـیآ 
زین ربمایپ  شرافس  دوب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبن  تنس  فالخ  رب  راک  نیا  هک  یلاح  رد  .دننک  باختنا  دوخ  نادنزرف 
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.دننک باختنا  نادنزرف  يارب  ار  ناربمایپ  ناگتشرف ، ياهمان  هک  دوب  نیا 

، تباث نب  دمحم  هلمج  نم  .دنتـشاذگ  دمحم  دـندوب ، هدـمآ  ایند  هب  هک  ار  نادـنزرف  زا  يا  هدـع  مان  ناشدوخ  مرکا  ربمایپ  هکنانچمه 
 … هرامع و نب  دمحم  سنا ، نب  دمحم  ورمع ، نب  دمحم 

*****

ص 220. ج 12 ، ریدغلا ،

دح يارجا  زا  دعب  ندز  دح 

شیپ هب  دندش  جراخ  یتسم  زا  نوچ  .دندش  تسم  ود  ره  دندروخ و  بارـش  هبقع  هعورـس  وبا  هارمه  هب  رمع  نب  نمحرلادـبع  يزور 
.میا هدش  سجن  میا و  هدروخ  بارش  ام  هک  دنتفگ ، دنتفر و  دوب ، رصم  مکاح  هک  صاع  نب  ورمع 

ار اهنآ  رـس  ادتبا  .دنک  یم  تازاجم  ار  وت  دمهف و  یم  هنیدم  رد  رمع  نامردپ  ینکن  ار  راک  نیا  رگا  .نک  كاپ  نزب و  دح  ار  ام  سپ 
.دندز دح  دعب  دندیشارت و 

دراو نمحرلادبع  نوچ  .دنتسرفب  هنیدم  هب  زاهج  نودب  يرتش  رب  راوس  ار  وا  هک  داد  روتـسد  دیـسر ، رمع  شوگ  هب  ربخ  نیا  هک  یتقو 
درک یم  یگدنز  یتمالـس  هب  یهام  دنچ  نمحرلادبع  .تسا  هداز  هفیلخ  هک  تهج  نیا  هب  .درک  تبوقع  تازاجم و  ار  وا  دش ، هنیدـم 

.تسا هدرم  رمع  قالش  زا  هک  دننک  یم  روصت  مدرم  مومع  درک و  توف  دعب  و 

*****

ص 235. ج 12 ، ریدغلا ،

لاوما هرداصم 

: تفگ درک و  راضحا  ار  نیرحب  رد  دوخ  لماع  رمع ، يزور 

دصشش رازه و  هب  يا  هدیرخ  یئاهبـسا  زورما  هک  ما  هدینـش  یلو  .یتشادن  نیلعن  شفک و  مدرک ، نیرحب  لماع  ار  وت  نم  هک  زور  نآ 
.رانید

: تفگ وا 

: تفگ رمع  دنا  هدروآ  هیده  ناونع  هب  مدرم  هک  تسا  ییاه  بسا  اه ، بسا  نیا 

.يراد رادقم  نآ  زا  رتشیب  رایسب  هک  منیب  یم  نونکا  ما و  هدرک  باسح  ار  وت  جراخم  يزور و  نم 
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: تفگ لماع  .ینادرگزاب  دیاب  ار  نآ  سپ 

.ینکب ار  راک  نیا  دیابن  وت  تسین و  وت  ام  لوپ  نیا 

: تفگ رمع 

هک دز  وا  تشپ  هب  مکحم  ناـنچ  شقالـش  اـب  تفر و  وا  يوس  هب  تساـخرب و  سپـس  .مدروآ  یم  درد  هب  ار  تتـشپ  هک  مسق  ادـخ  هب 
.دش يراج  نوخ 

: تفگ رمع 

.روایب ار  اهلوپ 

: تفگ وا 

.مهد یم  ادخ  هار  رد  ار  نآ  نم 

رمع سپ 
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: تفگ

اهنآ دنا  هداد  وت  يارب  دـنا ، هداد  وت  هب  مدرم  هک  لاوما  نیا  اریز  .یتخادرپ  تبغر  لیم و  هب  ار  نآ  یتفرگ  لالح  زا  رگا  هک  تسا  نیا 
.نیملسم هن  تسادخ و  يارب  هن 

*****

ص 149. ج 12 ، ریدغلا ،

نآرق تالکشم  زا  لاوس 

.درک یم  لاؤس  وج و  سرپ و  نآرق  تاهباشتم  تالکشم و  زا  هتسویپ  هنیدم  رد  وا  .دش  هنیدم  دراو  غیبص  مان  هب  يدرم 

راضحا ار  غیبص  هک  داد  روتـسد  سپـس  دنروایب  وا  دزن  دننک و  هدامآ  امرخ  هخاش  ود  هک  داد  روتـسد  دش ، علطم  وا  ندمآ  زا  هک  رمع 
.دننک

: تفگ وا  هب  رمع 

؟ یتسه هک  وت 

: تفگ وا 

.متسه غیبص  ادخ  هدنب  نم 

: تفگ دز و  ار  وا  تشادرب و  ار  امرخ  تخرد  هخاش  نآ  رمع 

.مرمع ادخ  هدنب  نم 

.شرس زا  دش  يراج  نوخ  ات  دز  وا  تروص  رس و  رب  ردقنآ  سپ 

: تفگ سپ 

.مداد تسد  زا  ار  دوخ  لقع  تفر و  نیب  زا  دوب  مرس  رد  هک  هچنآ  هک  يدز  ردقنآ  .رگید  تسا  سب  هفیلخ  يا 

*****

ص 185. ج 12 ، ریدغلا ،

یگتخاس ثیداحا  زا  ییاه  ناتساد 
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لیئربج رکبوبا و  یهاوگ 

.درک توف  هنیدم  رهش  رد  يدرم  يزور  هک  تسا  هدروآ  یفسن » »

: دومرف دش و  لزان  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  .درازگب  زامن  يو  رب  هک  تساوخ  مرکا  ربمایپ 

.ناوخم زامن  صخش  نیا  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ای 

.درک يراددوخ  ندناوخ  زامن  زا  زین  ترضح 

: تفگ دمآ و  رکبوبا  یتدم  زا  دعب 

.مرادن غارس  يزیچ  يو  زا  یبوخ  زج  نم  هک  ناوخب  زامن  درم ، نیا  رب  هللا  لوسر  ای 

: دومرف دوش و  هدناوخ  زامن  هک  داد  روتسد  دمآ و  لیئربج  یتدم  زا  سپ 

نیا ندوب  یگتخاس  هک  اعقاو  .تسا  مدقم  نم  یهاوگ  رب  وا  یهاوگ  اریز  یناوخب  زامن  یناوت  یم  تسا  هداد  یهاوگ  رکبوبا  لاح  هک 
.درادن دوجو  نآ  رابتعا  مدع  لیلد  هب  يزاین  هک  تسا  راکشآ  نانچ  ثیدح 

*****

ص 123. ج 14 ، ریدغلا ،

درک لقن  هیواعم  هک  یثیدح 

: دیوگ یم  معطم  نب  ریبج  نب  دمحم 

هدنیآ رد  هک  دهد  یم  رـشن  ار  ثیدح  نیا  صاع  نب  ورمع  نب  هللادبع  دیـسر  ربخ  يو  هب  هک  مدوب  هیواعم  دزن  شیرق  زا  یتئیه  اب  نم 
.دیسر دهاوخ  روهظ  هب  ناطحق  زا  یهاشداپ 

: تفگ لج ، زع و  يادخ  دروم  رد  رایسب  شیاتس  دمح و  زا  سپ  دش و  دنلب  دش و  نیگمشخ  هیواعم 

.تسا هدیسر  ادخ  لوسر  زا  هن  تسا و  نآرق  رد  هن  هک  دنهد  یم  رشن  دننک و  یم  لقن  ینانخس  امش  زا  یـضعب  دنا  هداد  عالطا  نم  هب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نم  اریز  .دیئوج  يرود  دزاس ، یم  هارمگ  ار  شنابحاص  هک  یئاهنامرآ  زا  دنتـسه  نالهاج  اهنیا 

: دومرف یم  هک  مدینش 

شکمـشک و دننک ، یم  رارقرب  ار  تیعرـش  نید و  یتقو  ات  ناشیا  اب  نآ  رـس  رب  سک  ره  دوب و  دـهاوخ  شیرق  نایم  رد  تموکح  نیا 
دوبان ار  وا  ادخ  دنک  زرابم 
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.درک دهاوخ 

*****

ص 194. ج 20 ، ریدغلا ،

نامثع بقانم 

: هک تسا  نیا  تسادیوه ، شدوخ  زا  شندوب  یلعج  هک  نامثع  بقانم  هرابرد  یلعج  تایاور  زا  یکی 

: تفگ دمآ و  وا  شیپ  هصفح  شرتخد  درک ، رداص  اروش  لیکشت  نامرف  دروخ و  تبرض  رمع  یتقو 

! ردپ يا 

.دنتسین ام  تیاضر  دروم  يا ، هدروآ  رد  اروش  تیوضع  هب  وت  هک  ار  يدارفا  نیا  دنیوگ  یم  مدرم 

: تفگ رمع 

: تفگ رمع  سپس  .دنداد  هیکت  راوید  هب  ار  وا  .هدب  هیکت  ارم 

: دومرف یم  هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  زا  هک  یلاح  رد  درادن ، تیاضر  نامثع  زا  هنوگچ 

.دنرازگ یم  زامن  وا  رب  نامسآ  ناگتشرف  دریمب ، نوچ  نامثع 

؟ مدرم همه  يارب  ای  دنرازگ  یم  زامن  نامثع  يارب  طقف  مدیسرپ 

: تفگ

.دنا هدرک  دییأت  ار  تایاور  هنوگ  نیا  ندوب  یگتخاس  ءاملع  رثکا  نامثع …  يارب  طقف  هن 

*****

ص 291. ج 17 ، ریدغلا ،

رمع تامارک  رد  یلعج  یناتساد 

: دنتفگ دندمآ و  دوب ، اجنآ  ياورنامرف  هک  صاع  نب  ورمع  دزن  رصم  مدرم  يزور 

ینابرق کی  ییاه  زور  نینچ  نیا  رد  لاس  ره  رد  دـیاب  ام  هک  تسا  نیا  نآ  دوش و  یم  يراج  قیرط  کی  زا  طقف  لـین  هناـخدور  بآ 
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ردپ و هناخ  رد  هک  میئآ  یم  هزیشود  یکرتخد  يوجتسج  رد  ام  درذگب  هنؤب »  » هام زا  بش  هدزیـس  نوچ  .دوش  ناور  وا  ات  میهدب  وا  هب 
.مینکفا یم  لین  هناخدور  هب  ار  وا  سپس  میئارآ و  یم  اهسابل ، نیرتهب  اب  ار  يو  دوخ  هتخاس و  دونشخ  ار  شردپ  هاگنآ  .دشاب  ردام 

: تفگ صاع  نب  ورمع 

سپ دشن  يراج  لین  هناخدور  بآ  تشذگ و  هام  نآ  .مهد  یمن  امش  هب  ار  هزاجا  نیا  نم  تسین و  زئاج  مالـسا  رد  يراک  نینچ  نیا 
.دنک ییامنهار  ار  وا  هک  درک  تساوخرد  وا  زا  تشون و  رمع  هب  ار  نایرج  صاع  نب  ورمع 

: تشون باوج  رد  رمع 

هب نم  همان  نوچ  مداتسرف و  وت  يارب  يا  هگرب  ما  همان  نیا  نورد  نم 
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: تسا نیا  همان  نآ  نکفیب و  لین  دورد  رد  ار  نآ  دیسر ، وت 

یم ناور  ار  وت  هناگی  دنوادخ  رگا  وشم و  ناور  رگید  يدش  یم  ناور  تدوخ  يوس  زا  وت  رگا  .رـصم  لین  هب  رمع  ادخ  هدنب  يوس  زا 
.دزاس ناور  ار  وت  هک  میهاوخ  یم  هناگی  يادخ  زا  مه  ام  سپ  دزاس ،

حلاص رـسپ  هللادـبع  تسا  هداد  شرازگ  ار  ثیدـح  نیا  هک  یـسک  اهنت  .دـش  يراج  لین  دـنتخادنا ، لین  بآ  رد  هگرب  نیا  نوچ  سپ 
فارتعا وا  راکفا  یهابت  هب  ننـست  لـها  ياـملع  رثکا  هک  تسا  نازاـس  ثیدـح  نازادرپغورد و  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  تسا  يرـصم 

.دنا هدرک 

*****

ص 132. ج 15 ، ریدغلا ،

هزرل نیمز 

: دسیون یم  دوخ  ریسفت  رد  يزار 

.دوب رمع  تفالخ  نامز  رد  هنیدم و  هب  ربمایپ  ترجاهم  زا  سپ  لاس  تسیب  داد  يور  مالسا  رد  هک  يا  هزرل  نیمز  نیتسخن 

: تفگ دز و  نیمز  هب  ار  شا  هزین  رمع  هلزلز ، نیا  نایرج  رد 

؟ ما هدومنن  يرگداد  وت  يور  رد  نم  رگم  .شاب  مارآ  نیمز  يا 

یب ار  نآ  يرایـسب  نیثدحم  تسا و  هدشن  دـیئأت  یخیرات  ربتعم  بتک  رد  زین  ناتـساد  نیا  دادـن  خر  يا  هلزلز  رگید  دـش و  مارآ  سپ 
دوب لاس 515  رد  نآ  نیرتمهم  هک  تسا  هداد  خر  هلزلز  هنیدم  زاجح و  رد  اهراب  دعب  هب  خیرات  نآ  زا  هک  نیا  رگید  دنناد و  یم  دنس 

.دش ناریو  زین  مرکا  یبن  دجسم  زا  ییاه  تمسق  دش و  ناریو  نآ  زا  يا  هشوگ  تسشن و  ورف  ینامی  نکر  نآ  نایرج  رد  هک 

*****

ص 135. ج 15 ، ریدغلا ،

رکبوبا تبیه 

ربمایپ اب  لیئربج  دوب ، هدیسر  شرانک  رد  لیئربج  هک  یلاح  رد  .دمآ  هللا  لوسر  دزن  هب  رکبوبا  يزور  هک  تسا  هدروآ  یکلام  فسوی 
.تسا هدش  یمن  دنلب  رگید  سکچیه  ياپ  شیپ  هک  یلاح  رد  .دش  دنلب  اج  زا  رکبوبا  تشادگرزب  يارب  دوب و  وگتفگ  لوغشم 

يادـخ نوچ  اریز  .دراد  يداتـسا  قح  نم  رب  تقلخ  زور  نیتسخن  زا  رکبوبا  دـهد : یم  خـساپ  لیئربج  .دـسرپ  یم  ار  نآ  لیلد  ربماـیپ 
: تفگ نم  هب  ملد  دنتفا ، كاخ  هب  مدآ  ربارب  رد  ات  دومرفب  ار  ناگتشرف  یلاعت 
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: تفگ یلاعت  يادخ  نوچ  دش و  هاگرد  هدنار  درک و  سیلبا  هک  ینک  دیاب  نامه 

.دوب هدش  هتشون  نآ  رب  راب  نیدنچ  .مدید  گرزب  یهاگرخ  .دیتفا  كاخب 

: تفگ وا  رکبوبا و  رکبوبا  رکبوبا 

.تفیب كاخ  هب 

، هدزنرس وا  زا  یهانگ  چیه  شنیرفآ  زور  نیتسخن  زا  هکنآ  اب  هدنامن و  رانکرب  نانآ  دنزگ  رکبوبا  تبیه  زا  سپ 
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.درآ هار  هب  ار  وا  دیاب  دنا  هداهن  هدش  نیرفن  سیلبا  فیدر  رد  ار  وا  مه  زاب 

*****

ص 134. ج 14 ، ریدغلا ،

هعیش هب  نیغورد  تمهت 

: دیوگ یم  یبحنز  نب  رمع  خیش 

.متفر هنیدم  هب  اروشاع  زور  نم 

.دیهدب يزیچ  نم  هب  رکبوبا  یتسود  هار  رد  متفگ  نم  .دندوب  يرادازع  لوغشم  نایعیش 

: تفگ دمآ و  نم  يوس  هب  نانآ  زا  یخیش  سپ 

ارم شنامالغ  هک  داد  روتـسد  هناخ  رد  وا  .میتفر  وا  هناـخ  هب  نآ  زا  دـعب  .مهد  یم  يزیچ  وت  هب  دـعب  دوش و  ماـمت  ناـمراک  اـت  نیـشنب 
: دنتفگ دننک و  اهر  ارم  دنربب و  ار  منابز  دعب  دننزب و  کتک 

هب مدوب  ناج  همین  درد ، تدـش  زا  هک  نم  .دـهد  زاب  وت  هب  ار  تناـبز  اـت  .یتساوخ  یم  يزیچ  وا  تبحم  هار  رد  سک  ناـمه  شیپ  ورب 
.دهد سپ  زاب  ارم  نابز  رکبوبا  یتسود  رطاخ  هب  هک  متساوخ  ناشیا  زا  هیرگ  شهاوخ و  اب  اجنآ  رد  متفر و  ربمایپ  رازم 

.دش رتشیب  ملد  رد  رکبوبا  رهم  نایرج  نیا  زا  دعب  هدش  ملاس  منابز  هک  مدید  متفر و  باوخ  هب 

.مدرک ار  لاوس  نامه  متفر و  ناکم  نامه  هب  اروشاع  زور  رد  دعب  لاس 

: تفگ یناوج 

.مدیسرپ ار  شلیلد  نم  .تسیرگ  وا  .دروآ  ماعط  میارب  درب و  شا  هناخ  هب  ارم  وا  .مربب  هناخ  هب  ار  وت  ات  نیشنب 

.مدیسرپ ار  ارجام  وا  زا  .دوب  هدش  هتسب  يا  هنیزوب  نآ  رد  .درک  زاب  ار  یقاطا  رد  وا 

: تفگ وا 

نیا ام  دـش  تازاجم  هنوگ  نیا  دـعب  دروآ و  وت  رـس  رب  ار  ایالب  نیا  دروآ و  لزنم  هب  ارت  وت  لبق  لاـس  وا  .تسا  شردـپ  هنیزوب  نآ  هک 
ار ام  کین  درم  يا  لاح  .تسا  هدرم  وا  هک  میتفگ  مدرم  هب  میتفگن و  یسک  هب  ار  ربخ 
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.نک اعد  مردپ  یتمالس  يارب  شخبب و 

.ربکا هللا  غورد ، تمهت و  همه  نیا  زا  ربکا  هللا 

*****

ج 14 و 137. ریدغلا ،

رومأم گس 

.دیکچ یم  نوخ  ناشیاپ  قباس  زا  هک  یلاح  رد  دندمآ  ربمایپ  دزن  يا  هدع  يزور  هک  تسا  نیا  نیغورد  یلعج و  ثیداحا  رگید  زا 

.تسا هدیزگ  هار  رد  تسا ، قفانم  نالف  هب  قلعتم  هدام  گس  نالف  ار  ام  هک  دنتفگ  اهنآ  .دیسرپ  نایرج  زا  ربمایپ 

.دیشکب ار  نآ  دیورب و  گس  نآ  غارس  هب  دومرف  ربمایپ 

: تفگ دوشگ و  نابز  گس  ناهگان  .دنشکب  ار  گس  هک  دنتساوخ  دنتفر و  اجنآ  هب  ریشمش  اب  همه 

.مراد نامیا  وا  لوسر  ادخ و  هب  نم  .دیشکن  ار  نم  هللا  لوسر  ای 

: دنتفگ

؟ يا هتفرگ  نادند  ار  دارفا  نیا  ارچ  سپ 

: تفگ

.مزگب ار  وا  دهد  مانشد  ار  رمع  رکبوبا و  سک  ره  هک  مراد  روتسد  مناوید و  زا  یگس  هدام  نم 

.دندرک هبوت  دندوب ، هداد  شحف  رکبوبا  رمع و  هب  هک  نیا  زا  دارفا  نآ  نایرج  نیا  زا  سپ 

*****

ص 190. ج 14 ، ریدغلا ،

رکبوبا تشهب  يانهپ 

: دیوگ یم  يروفص 

.دندمآ درگ  یبوط  تخرد  ریز  ناگتشرف  هک  مدید  نانچ  ثیدح  رد 
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: تفگ يا  هتشرف  سپ 

زاورپ هب  تشهب  نوماریپ  ات  دراد  نم  ینازرا  ار  هدـنرپ  رازه  لاب  رپ و  داد و  یم  نم  هب  ار  هتـشرف  رازه  يورین  ادـخ  هک  متـشاد  تسود 
.مسرب نآ  ياهتنم  هب  میآ و  رد 

یلو تخیرب  شیاهرپ  تفرب و  وا  يورین  ات  دوب ، زاورپ  رد  ار  رگید  لاس  رازه  وا  دیشخب و  ودب  تساوخ  یم  يو  هچنآ  دنوادخ ، سپ 
یکی .داتفا  یخاک  هناتسآ  رد  نایرگ  تخیر و  شیاهرپ  .درک  زاورپ  ار  رگید  لاس  رازه  ات  دینادرگزاب  يو  هب  ار  اهلاب  ورین و  دنوادخ 

: تفگ دش و  کیدزن  وا  هب  ناروح  زا 

؟ تسا هدش  هچ 

: تفگ وا 

.متساخرب هضراعم  هب  يو  اب  ادخ  ییاناوت  رد  نم 

: تفگ هیروح 

.يا هدنکفا  هاگترپ  رد  ار  دوخ  وت 

اب ار  هار  ردقچ  لاس  رازه  هس  نیا  رد  یناد  یم  ایآ 
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؟ يا هدومنن  زاورپ 

: تفگ وا 

.هن

: تفگ

.يا هدومیپن  يا  هدرک  هدامآ  قیدص  رکبوبا  يارب  یلاعت  يادخ  هچنآ  زا  مرازه  هد  کی  زا  شیب  مراگدرورپ  تزع  هب 

*****

ص 128. ج 14 ، ریدغلا ،

دنک یم  ایح  رکبوبا  زا  ادخ 

: تفگ هک  دنا  هدروآ  کلام  نب  سنا  نابز  زا 

: تفگ دمایب و  راصنا  زا  ینز 

لوسر .تسا  هداتفا  ما  هناخ  لخن  هک  مدید  باوخ  رد  نم  تسا و  ترفاسم  رد  مرـسمه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يا 
: دومرف ادخ 

دوخ باوخ  زا  ار  وا  دید و  ار  رکبوبا  هار  رد  .دش  جراخ  یتحاران  هیرگ و  اب  نز  .دـید  یهاوخن  ار  وا  زگره  اریز  .یـشاب  ابیکـش  دـیاب 
.درک هاگآ 

: تفگ وا  هب  رکبوبا 

: تفگ دمآ و  ربمایپ  دزن  هب  نز  نآ  .دمآ  دهاوخ ، تغارس  هب  بشما  ترسمه  هک  ورب 

: تفگ دش و  لزان  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  دمآ ، لزنم  هب  مرهوش  امش ، فرح  فالخ  رب  هللا  لوسر  ای 

! دمحم ای 

هتفگ یغورد  وا  نابز  رب  هک  تشاد  مرـش  وا  زا  ادخ  دمآ ، دـهاوخ  بشما  هک  دوب  هتفگ  رکبوبا  نوچ  یلو  دوب  تسار  یتفگ  وت  هچنآ 
هک اـعقاو  .درک  هدـنز  دوب  هدرم  هک  ار  درم  نآ  يو  يوربآ  زا  يرادـساپ  يارب  هک  دوب  يور  نیمه  زا  تسا و  قیدـص  وا  نوچ  .دوـش 

ینیهوت نیا  دنهد و  یم  ادخ  ربمایپ  هب  ار  تبـسن  نیا  ییوگغورد ، زا  رکبوبا  تاجن  يارب  هک  یناسنا  زا  ربکا  هللا  دز  یفرح  ناوت  یمن 
.تسا توبن  خماش  ماقم  هب 
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*****

ص 129. ج 14 ، ریدغلا ،

رکبوبا نفد  تمارک 

: دنا هتفگ  هک  هدروآ  دوخ  خیرات  رد  رکاسع  نبا 

: تفگ نارضاح  هب  دیسر ، رکبوبا  گرم  ماگنه  نوچ 

.تسا نآ  رد  ربمایپ  ربق  هک  يا  هرجح  رد  رب  دیسرب  ات  دیربب  دیرادرب و  ارم  دیدش ، غراف  نم  نفک  لسغ و  زا  مدرم و  نم  نوچ 

: دیئوگب دیتسیاب و  رد  کیدزن  سپ 

رد لفق  نآ  دش ، هداد  يا  هزاجا  رگا  سپ  دهاوخ  یم  هزاجا  ندش  لخاد  يارب  هک  .تسا  رکبوبا  نیا  .ادخ  لوسر  يا  وت  رب  مالس 
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.دوش یم  زاب  دوخ  هب  دوخ 

.دینک كاخ  اجنآ  رد  دیربب و  عیقب  هب  ارم  هنرگ  دیراپسب و  كاخ  هب  اجنامه  رد  دینک و  لخاد  ارم  سپ 

زا یفتاه  هاگان  دـش و  هدوشگ  رد  داـتفیب و  لـفق  دـندنار ، ناـبز  رب  دوب ، هتفگ  يو  هچنآ  دنداتـسیا و  رد  هناتـسآ  رد  نوچ  ناـنآ  سپ 
: داد رد  ادن  ربق  نورد 

.تسا نایوگغورد  یگتخاس  تامارک  زا  مه  ناتساد  نیا  تسا » قاتشم  تسود  هب  تسود  هک  دینک  دراو  تسود  رب  ار  تسود  »

*****

ص 131. ج 14 ، ریدغلا ،

زیمآولغ ثیداحا 

: دسیون یم  يدیبع  میهاربا  خیش 

: دومرف هشیاع  هب  ربمایپ  يزور 

خرچ يارب  داهن و  يا  هدـندرگ  خرچ  رب  ار  نآ  سپ  دـیرفآ ، دـیپس  يدـیراورم  زا  ار  نآ  دـیرفآ ، ار  دیـشروخ  دـنوادخ ، هک  یماگنه 
ار برقم  ناگتشرف  زا  نت  رازه  تصش  هاگنآ  داهن و  خرس  توقای  زا  يریجنز  نآ  هریگتسد  ره  رد  و  دیرفآ ، هریگتـسد  زین 860  هدند 

خرچ نآ  رب  رهپـس  دـننام  دیـشروخ  دنـشکب و  اهریجنز  اب  ار  نآ  دوب ، هدـینادرگ  نانآ  هژیو  دـنوادخ  هک  شیوخ  يورین  هب  ات  دومرفب 
یم دتسیا و  یم  ءاوتـسا  طخ  رب  زور  ره  رد  دوش و  یم  راکـشآ  نایکاخ  رب  نآ  یئابیز  دخرچ و  یم  زبس  دبنگ  رد  هک  تسا  هدندرگ 

: دیوگ

همه اـب  هکیـالم  مرذـگب و  اـجنآ  زا  مدیـسر  تسا ، ناـنمؤم  هلبق  هک  هبعک  ربارب  رد  نوـچ  هک  مراد  مرـش  ادـخ  زا  نـم  ناگتـشرف ، يا 
يادـخ دـنوش و  یم  زجاع  وا  تسد  زا  هکئالم  نیا  ات  دریذـپ ، یمن  وا  درذـگب و  هبعک  زارف  زا  اـت  دنـشک  یم  ار  دیـشروخ  ناـشیورین 

: دنهد زاوآ  هک  دنک  یم  ماهلا  کئالم  هب  یحو  اب  یلاعت 

نوچ .هدب  همادا  یتشاد ، هک  شدرگ  هب  درگرب و  هدش ، هتشاگن  تناشخرد  هرهچ  رب  وا  مان  هک  يدرم  يوربآ  هب  دیشروخ  يا  هک 
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.دیآ ناکت  هب  کلام  يادخ  يورین  هب  دونشب  ار  نیا 

: هک دیسرپ  هللا  لوسر  زا  هشیاع  ماگنه  نیا  رد 

: داد باوج  هللا  لوسر  تسیک و  وا 

یم یفارخ  ناتـساد  اههد  زا  یکی  ناتـساد  نیا  هدش و …  هتـشون  دیـشروخ  يور  رب  وا  نیـشناج  مان  وا و  مان  تسا  قیدـص  رکبوبا  وا 
!! خماش ماقم  اب  هطبار  رد  هک  دشاب 

.تسا هدش  لعج  رکبوبا 

*****

ص 113. ج 14 ، ریدغلا ،

رکبوبا شیر  هب  لسوت 

: تفگ وا  هک  تسا  هدروآ  رکبوبا  نابز  زا  نیضایرلا  ضور  رد  یعفای 

ربارب رد  هداد و  خساپ  ار  وا  مالـس  ام  داد و  مالـس  دش و  دراو  ام  نایم  دمآ و  رد  روک  يدرم  ناهگان  هک  میدوب  هتـسشن  دجـسم  رد  ام 
: تفگ هک  شمیدناشن  ربمایپ 

؟ درآرب ارم  زا  یتجاح  ربمایپ ، یتسود  هار  رد  هک  تسیک 

: تفگ رکبوبا 

؟ تسیچ تتجاح 

: تفگ وا 

.مهاوخ یم  ما  هداوناخ  يارب  يزیچ  مریقف و  نم 

: تفگ رکبوبا 

.منک یم  هدروآرب  ار  وت  تاجاح  نم 

.یهاوخ یم  هچ  رگید 

: تفگ
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.دریگب يرسمه  هب  ار  وا  یسک  متسه  هدنز  ات  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یتسود  هار  هک  مراد  يرتخد  نم 

: تفگ رکبوبا 

.منک یم  لوبق  يرسمه  هب  ار  وا  ادخ  اب  یتسود  هار  رد  نم 

: تفگ یهاوخ  یم  يزیچ  رگید  ایآ 

.مرب ورف  وت  شیر  رد  متسد  هک  مهاوخ  یم  يرآ 

.داد رارق  وا  ناتسد  نایم  رد  ار  دوخ  شیر  تساخرب و  رکبوبا 

: تفگ وا 

لیئربج ماگنه  نیمه  رد  دـنادرگزاب و  وا  هب  ار  شا  ییانیب  مه  لاعتم  دـنوادخ  نک و  انیب  ارم  هک  مسق  رکبوبا  شیر  تمرح  هب  ایادـخ 
: تفگ دش و  لزان  ربمایپ  رب 

همه رگا  وا  لالج  تزع و  هب  هک  دیوگ  یم  دـنادرگ و  یم  هژیو  ار  وت  دورد  اب  دـناسر و  یم  مالـس  ار  وت  مالـس  دـنوادخ  دـمحم  يا 
ناش یئانیب  هتبلا  دنداد ، مسق  قیدص  رکبوبا  شیر  تمرح  هب  ار  يو  ناروک ،
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ره هک  تسا  هدمآ  مه  یثیدح  یفارخ  ناتساد  نیا  رانک  رد  .درک  یمن  اهر  نیمز  يور  رب  يروک  چیه  دینادرگ و  یم  زاب  ناشیا  هب  ار 
.دیسوب یم  ار  رکبوبا  شیر  دش ، یم  تشهب  هتفیش  ربمایپ  هاگ 

*****

ص 117. ج 14 ، ریدغلا ،

نآ شقن  ربمایپ و  رتشگنا 

: دومرف داد و  رکبوبا  هب  ار  دوخ  يرتشگنا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدش  تیاور 

: تفگ داد و  كاکح  هب  ار  رتشگنا  نآ  رکبوبا  هللا » الا  هلا  ال   » نک کح  ار  هلمج  نیا  رتشگنا  نیا  يور  رب 

.نک کح  ار  هلمج  نیا  متاخ  نیا  رب 

دزن هب  ار  نآ  رکبوبا  نوچ  داد  سپ  رکبوبا  هب  ار  نآ  درک و  کـح  ار  هلمج  نیا  كاـکح  نآ  سپ  هللا » لوـسر  دـمحم  هللا  ـالا  هلا  ـال  »
« قیدصلا رکبوبا  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  ال  : » هدش کح  نآ  يور  رب  هک  دید  دروآ ، ربمایپ 

: تفگ رکبوبا 

: دومرف دمآ و  دورف  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  مناد ، یمن  ار  نآ  لیلد  ما و  هدرکن  هفاضا  ار  هلمج  نیا  نم  هللا  لوسر  ای 

نم دزادنایب و  ییادج  وت  مسا  نم و  مسا  نایم  هک  تشادـن  شوخ  وا  نوچ  .متـشون  نم  ار  رکبوبا  مسا  هک  دـیامرف  یم  یلاعت  يادـخ 
.تسا هدوب  هللا  لوسر  نیگن  شقن  هک  دنفرتعم  نیثدحم  همه  .دتفیب  رود  وت  مسا  وا و  مسا  هک  متشادن  شوخ  زین 

.تسا نایوگغورد  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا  رگید و  ینوزفا  چیه  یب 

*****

ص 124. ج 14 ، ریدغلا ،

هدش نایرب  رگج 

: تسا هدروآ  يربط  دمحم 

: تفگ تیلست  وا  هب  تفر و  وا  رسمه  ندید  هب  رمع  يزور  رکبوبا ، گرم  زا  سپ 

؟ درک یم  راک  هچ  دوب و  هنوگچ  لزنم  رد  رکبوبا  هک  درک  لاؤس  نز  زا  نآ  زا  سپ 
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: تفگ رکبوبا  نز 

.درازگ یم  زامن  تفرگ و  یم  وضو  هعمج  بش  ره  رد  وا  .دش  یمن  لفاغ  يا  هظحل  دوب و  ادخ  تدابع  لوغشم  زور  بش و 

درد جنر و  رس  زا  زارد  یسفن  .تشاد  یم  رب  رس  دش ، یم  هاگرحس  نوچ  داهن و  یم  وناز  ود  هب  رس  تسشن و  هلبق  هب  ور  سپ 
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.میدینش یم  هدش  نایرب  رگج  يوب  هناخ  رد  ام  هک  دوب  زوس  ناج  نانچنآ  سفن  نیا  .دروآ  یم  رب 

: تفگ دوب  هتفرگ  رارق  ریثأت  تحت  تدش  هب  تالمج  نیا  ندینش  زا  هک  رمع 

.مسرب وا  هب  زگره  مناوت  یمن  نم  هک  دراد  یئالاب  ماقم  وا  .مناسرب  هدش  نایرب  رگج  هب  ار  دوخ  مناوت  یم  هنوگچ  نم 

، ماقم نیا  هب  یلوا  همه  زا  دنـشاب و  هتـشاد  یتیـصوصخ  نانچ  نیلـسرم  ءایبنا  همه  دـیاب  دـشاب ، تسار  هدـش  نایرب  رگج  ناتـساد  رگا 
، هفیلخ راگزور  مدآ ، راگزور  زا  یتسیاب  .میراگنیب  ادخ  ءایلوا  يارب  یناگمه  یتیصوصخ  ار  ناشیا  رادنپ  رگا  .دشاب  یم  مرکا  ربمایپ 

نآ زا  هک  يدود  اـب  یتـیگ  هرهچ  دـشاب و  هتفرگرب  هدـش و  رپ  تسا ، هتـساخرب  هدـش  ناـیرب  ياـهرگج  زا  هک  یئوب  نآ  اـب  اـضف  همه 
.دشاب هایس  دزیخ ، یم  رب  هتخوس  ياهرگج 

*****

ص 86. ج 14 ، ریدغلا ،

هریرهوبا زا  یلعج  یتیاور 

: هک تسا  هدرک  تیاور  هریرهوبا 

: تفگ یم  تشهب  هب  منهج  .دندرک  یم  هرخافم  مه  اب  منهج  تشهب و 

زا يرترب  وگب : هک  دومرف  یحو  تشهب  هب  دنوادخ  .دنتسه  يرایسب  ناهاشداپ  ناراکمتس و  اه ، نوعرف  نم  رد  اریز  مرتالاب ، وت  زا  نم 
.تسا هدیشخب  تنیز  رکبوبا ، رمع و  هلیسو  هب  ارم  دنوادخ  هک  اریز  .تسا  نم  نآ 

: تسا هتفگ  تسا و  هدروآ  ار  نآ  يدادغب  بیطخ  هک  تسا  لاله  نب  يدهع  ياه  هتخاس  زا  ثیدح  نیا 

.تسا زاس  ثیدح  باذک و  يدهم  تسا و  ثیدحلا  كورتم  شایع ، یبا  نب  نابا  .تسا  یگتخاس 

*****

ص 174. ج 10 ، ریدغلا ،

تفالخ دروم  رد  یگتخاس  ثیدح 

مالـسلا هیلع  یلع  اـب  درم  نآ  هاـگنآ  .دـیرخ  درم  نآ  زا  ار  نآ  ادـخ  لوسر  دروآ و  هنیدـم  هب  ار  يرتـش  هیداـب  لـها  زا  يدرم  يزور 
: تفگ وا  هب  یلع  درک و  تاقالم 

: تفگ باوج  رد  يا ؟ هدروآ  هچ 
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.تسا هدیرخ  نم  زا  ار  نآ  ادخ  لوسر  ما و  هدروآ  يرتش 

: تفگ وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

: تفگ باوج  رد  يا ؟ هتخورف  ادخ  لوسر  هب  دقن  ار  رتش  ایآ 

.ما هتخورف  هیسن  هب  هکلب  ریخ 

: تفگ وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

: وگب وا  هب  هللا و  لوسر  شیپ  ورب 

ادخ لوسر  .درک  ضرع  ار  نایرج  تفر و  ادخ  لوسر  شیپ  درم  نآ  درک ؟ دهاوخ  ادا  ار  تنید  یـسک  هچ  دـهد ، خر  يا  هثداح  رگا 
: دومرف

.تسا رکبوبا  منید  هدننک  ادا 

: تفگ وا 

؟ هچ دهدب  خر  يا  هثداح  رکبوبا  يارب  رگا 

: تفگ ربمایپ 

.دمآ دهاوخ  رمع  وا  زا  دعب 

: تفگ یبارعا 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنک ؟ ادا  ار  تنید  دیاب  یسک  هچ  دریمب  زین  رمع  رگا 

! ریمب يریمب  یتسناوت  رگا  تقو  نآ  دریمب و  رمع  رگا  وت  رب  ياو 

.دنا هدرک  دییأت  ار  نآ  لعج  دنناد و  یم  رابتعا  دنس و  دقاف  هعیش  ینس و  ياملع  رثکا  ار  ثیدح  نیا 

*****

، ریدغلا
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ص 234. ج 10 ،

لبنح نبا  دمحا  یعفاش و 

.دندرک یم  هدافتسا  نآ  زا  دوخ  بهذم  غیلبت  تهج  رد  دندرک و  هتخادرپ  هتخاس و  یگرزب  ياهغورد  اه  یلبنح 

لبنح نب  دـمحا  هب  ار  نآ  ریگب و  ار  همان  نیا  عیبر  يا  هک  تسا  هتفگ  نامیلـس  نب  عیبر  هب  یعفاش  يزور  هک  تسا  نیا  اـهنآ  هلمج  زا 
: دیوگ عیبر  .روایب  ار  شباوج  نک و  میلست 

میلست وا  هب  ار  همان  زامن ، زا  دعب  .مدناوخ  ار  حبص  زامن  وا  اب  مدید و  حبـص  زامن  ماگنه  ار  لبنح  نب  دمحا  مدش و  دادغب  دراو  همان  اب 
: متفگ وا  هب  مدرک و 

.تسا رصم  زا  یعفاش  تردارب  همان  نیا 

: تفگ دمحا 

؟ يا هتسیرگن  نآ  رد 

: متفگ

.تفرگ ارف  کشا  ار  شیاهمشچ  .درک  تئارق  ار  همان  تسکش و  ار  همان  رهم  دمحا  .ریخ 

: متفگ

؟ هللادبع ابا  يا  تسا  نآ  رد  يزیچ  هچ 

: تفگ

ناسرب و مالـس  وا  هب  نم  هیحان  زا  سیونب و  لبنح  هب  يا  همان  تسا ، هدومرف  وا  هب  هدید و  باوخ  رد  ار  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  روآدای 
دنوادخ هک  دـینکن  ناشتباجا  اما  .دـش  یهاوخ  هدـناوخ  نارق  قلخ  يوس  هب  تفرگ و  یهاوخ  رارق  ناحتما  دروم  يدوز  هب  وگب : وا  هب 

.تشادهاگن دهاوخ  هدنز  تمایق  ات  ار  تمان 

*****

ص 132. ج 10 ، ریدغلا ،

یلع ترضح  نمشد 

مالسلا هیلع  یلع  راب  داتفه  زور  ره  هک  نیا  رگم  دش  یمن  جراخ  نآ  زا  دناوخ و  یم  زامن  دجسم  رد  هک  دوب  یـسک  نامثع  نب  زیرح 
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: دیوگ یم  شایع  نب  لیعامسا  .دنک  نعل  ار 

: تفگ یم  نم  هب  درک و  یم  نعل  بس و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هار  نیب  رد  وا  .مدش  هار  قیفر  هکم  ات  رصم  زا  زیرح  اب 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  دنا  هدرک  تیاور  ادخ  لوسر  زا  مدرم  هک  نیا 

اما تسا ، تسرد  یتسه » یسوم  هب  تبسن  نوراه  هلزنم  هب  تبسن  وت  »
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.تسا هدرک  اطخ  هدنونش 

: متفگ

؟ روطچ

: تفگ

: هدوب نینچ  ادخ  لوسر  نایب 

« یتسه یسوم  هب  تبسن  نوراق  هلزنم  هب  نم  هب  تبسن  وت  »

: متفگ

؟ ینک یم  تیاور  نینچ  یک  زا 

: تفگ

.درک یم  تیاور  نینچ  ربنم  يور  ار  نآ  هک  مدینش  کلملادبع  نب  دیلو  زا 

*****

ص 147. ج 9 ، ریدغلا ،

یگتخاس ثیداحا 

یم تیاور  ناشیا  زا  تماص  نب  هدابع  هک  تسا  نیا  دنا ، هتخاس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  مان  هب  هک  یثیداحا  زا  یکی 
: هک دنک 

هعیـش و زا  يرایـسب  ياملع  تسا .» نیما  وا  هک  اریز  .میامن  باختنا  دوخ  بتاـک  ناونع  هب  ار  هیواـعم  هک  درک  یحو  نم  هب  دـنوادخ  »
.دنا هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  ندوب  بذک  ینس 

دناروش درک و  کیرحت  هیواعم  هیلع  رب  ار  ماش  مدرم  وا  .دوب  هیواعم  نانمـشد  زا  یکی  تماص  نب  هدابع  هک  تسا  نیا  لیلد  نیرتمهم 
ناوخب و هنیدم  هب  ار  وا  هدناروش ، نم  رب  ار  ماش  هدابع  هک  دش  رکذـتم  نآ  رد  تشون و  هنیدـم  رد  نامثع  هب  يا  همان  ریزگان  هیواعم  و 

.منک نوریب  ماش  زا  ار  وا  هدب  هزاجا  نم  هب  ای 

: تشون خساپ  رد  نامثع 

.تسرفب هنیدم  هب  ار  وا 
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زا يا  هیحان  رد  دیدرگ و  دراو  هدوبن ، نیعبات  ای  نیقباس و  زا  يدرم  زج  نآ  رد  هک  نامثع  هناخ  هب  وا  داتـسرف و  هنیدم  هب  ار  وا  هیواعم 
.درک سولج  نآ 

: تفگ تسیرگن و  وا  هب  نامثع 

؟ تسا هنوگچ  ام  امش و  عضو  هدابع  يا 

: تفگ وا 

: دومرف یم  هک  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مساقلاوبا  ادخ  لوسر  زا 

ار هچنآ  دنهد و  یم  هولج  فورعم  ناتیارب  دیناد ، یم  رکنم  امش  هک  ار  ییاه  زیچ  هک  دتفا  یم  يدارفا  تسد  هب  امـش  روما  نم  زا  دعب 
.دنرامش یم  رکنم  دیناد ، یم  فورعم  هک 

تسین و دنک  یم  تیصعم  هک  یسک  يارب  یتعاط  سپ 
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.تسا دارفا  نآ  زا  هیواعم  تسوا ، تسد  رد  هدابع  ناج  هک  نآ  هب  مسق  .دیدرگن  هارمگ  ناتراگدرورپ  هب  تبسن 

*****

ص 165. ج 10 ، ریدغلا ،

یگتخاس یثیدح 

.دشاب یم  زادرپ  غورد  نازاس  ثیدح  زا  رگید  یکی  يوانخ  حلاصوبا 

: هک تسا  هتفگ  سابع  نبا  هک  تسا  نیا  شا  یگتخاس  ثیداحا  زا  یکی 

: تسا هدومرف  ادخ  لوسر 

.مدید اجنآ  رد  ار  یگرگ  مدش ، تشهب  دراو  هک  یماگنه 

: متفگ مدوخ  اب  مدرک و  بجعت 

!! دراد دوجو  گرگ  تشهب ، رد 

: تفگ باوج  رد  گرگ 

: تفگ سابع  نبا  .میایب  تشهب  هب  هک  ما  هدیسر  ماقم  نیا  هب  ما ، هدروخ  ار  یسیلپ  نابساپ و  رسپ  نم  نوچ 

هدـش یم  هداد  ياج  نییلع  رد  اعبط  دروخ ، یم  ار  سیلپ  دوخ  رگا  هدـش و  گرگ  بیـصن  یـسیلپ  رـسپ  ندروخ  رطاـخ  هب  قیفوت  نیا 
! تسا

: دیوگ یم  ینیما 

: تفگ یم  سابع  نبا  شاک  يا 

؟ دنداد یم  شیاج  اجک  رد  دوب ، هدروخ  ار  اه  سیلپ  سیئر  وا  رگا 

*****

ص 75. ج 10 ، ریدغلا ،

تسا ملعا  هفینحوبا 
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ملعا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  وا  دنا ، هتـشادنپ  هک  تسا  هدیـسر  ییاج  هب  وا  هرابرد  هفینحوبا  ناوریپ  زا  یعمج  ولغ 
.تسا

: دیوگ یم  ریرح  نبا 

: تفگ نم  هب  وا  .مدید  ار  كرابم  نبا  هللادبع  اجنآ  رد  مدمآ و  هرصب  هب  هفوک  زا 

؟ يدرک كرت  ار  مدرم  هنوگچ 

: متفگ

دوخ ياوشیپ  رفیک  رد  ار  وت  ناـنآ  .تسا  ملعا  ادـخ  لوسر  زا  هفینحوبا  هک  دنتـشادنپ  یم  یخرب  هک  یلاـح  رد  .مدرک  كرت  ار  مدرم 
.دش سیخ  ششیر  هک  تسیرگ  نانچ  هاگنآ  .دنا  هداد  رارق 

: تفگ وا  هب  يدرم  .مدمآ  وا  شیپ  هب  يرگید  زور 

: تفگ اهنآ  زا  یکی  .دندرک  عازن  يا  هلأسم  رد  مه  اب  رفن  ود  ام  شیپ 

: تفگ يرگید  تسا و  هتفگ  نینچ  ادخ  لوسر 

: تفگ كرابم  نبا  .تسادخ  لوسر  زا  ملعا  تواضق  رد  هفینحوبا  تسا و  هتفگ  نینچ  هفینحوبا 

: متفگ نم  .تسا  رفک  تسا  رفک  نیا 

.دنا هداد  رارق  دوخ  ياوشیپ  ار  رفاک  نانآ ، وت  هلیسو  هب  تسا و  هدش  لصاح  وت  هیحان  زا  رفک  نیا 

: تفگ وا 

؟ روطچ

: متفگ

زا تندرک  تیاور  رطاخ  هب 
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.هفینحوبا

: تفگ وا 

.منک یم  رافغتسا  هفینحوبا  زا  ندرک  تیاور  زا  نم 

*****

ص 124. ج 10 ، ریدغلا ،

بذاک يایور 

: تسا هتفگ  هک  تسا  نیا  يذمرت  رصن  یگتخاس  ثیداحا  زا  یکی 

رد هک  یماگنه  ات  .متشادن  یبوخ  رظن  یعفاش  هب  تبسن  یلو  مدینـش ، ار  شراتفگ  کلام و  لئاسم  متـشون و  ثیدح  لاس  هن  تسیب و 
.تفرگ مترچ  .مدوب  هتسشن  هنیدم  رد  یبنلادجسم 

: مدرک ضرع  مدید ، باوخ  رد  ار  مرکا  ربمایپ 

؟ مسیونب ار  هفینحوبا  يأر  ایآ  هللا  لوسر  ای 

: دومرف

: مدرک ضرع  .ریخ 

؟ مسیونب ار  کلام  يأر 

: دومرف

: مدرک ضرع  .دشاب  قفاوم  مثیدح  اب  هک  یمادام 

؟ مسیونب ار  یعفاش  يأر 

: دومرف دش و  نیگمشخ  هلمج  نیا  ندینش  اب  ربمایپ 

رصم يوس  هب  ایؤر  نیا  لابند  هب  .دنک  یم  لمع  نم  تنس  هب  هک  تسا  یـسک  هب  هعجارم  نآ  هکلب  .تسناد  دیابن  يأر  هب  لمع  ار  نیا 
.متشون ار  یعفاش  ياه  هتشون  مدرک و  تکرح 

*****
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ص 128. ج 10 ، ریدغلا ،

یخیرات هقرفتم  ياهناتساد 

لتاق صاصق 

: دیوگ یم  رمع  رسپ  هللادیبع 

، دندید ارم  هک  یماگنه  اهنآ  .درک  یم  تبحص  یناهنپ  ؤلؤلوبا  هنیخج و  اب  هک  مدید  ار  نازمره  مردپ ، ندش  هتـشک  زا  لبق  زور  دنچ 
سپ متشذگ ، اهنآ  رانک  زا  متفگن و  يزیچ  یلو  مدرک  بجعت  نم  داتفا ، نیمز  هب  اهنآ  نایم  زا  رس  ود  يا  هنـشد  ناهگان  دنتـساخرب و 
هنیخج ولولوبا  کچوک  رهاوخ  مدروآ و  رد  ياپ  زا  ار  وا  متفر  نازمره  غارس  هب  هتفرگ و  ار  مریشمش  نم  دش ، هتشک  مردپ  هک  نیا  زا 

يا هک  دنتفگ ، مدرم  دمآ ، راک  يور  نامثع  هک  یتقو  دـندش ، عنام  هک  مشکب  ار  هنیدـم  ياه  هدرب  همه  متـساوخ  یم  متـشک و  زین  ار 
همه هک  دوب  یلاح  رد  نیا  مرذـگ و  یم  وا  لتاق  هانگ  نم  تفگ  ناـمثع  و  يریگب ، دـیاب  ار  هاـنگ  یب  نازمره  نوخ  صاـصق  ناـمثع !

لامیاپ ناهانگ  یب  نوخ  دوش و  یگدیسر  ارجام  نیا  هب  هک  دندوب  نیا  ناهاوخ  گرزب  هباحص  مدرم و 
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.دوشن

*****

ص 217. ج 15 ، ریدغلا ،

ییاوسر هصغ 

: تفگ تفر و  ربنم  يالاب  رب  یماج  دمحا  يزور 

: هک دز  دایرف  هدرپ  تشپ  زا  ینز  ناهگان  .دیسرپب  نم  زا  دیهاوخ  یم  هچ  ره  مدرم  يا 

مامت خساپ  هک  دیوگب  دناوت  یمن  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  سکچیه  .درک  دهاوخ  تیاوسر  دـنوادخ  اریز  .نکن  هدوهیب  ياعدا  درم  يا 
.دناد یم  ار  تالاؤس 

: تفگ دمحا  خیش 

: تفگ نز  .مهدب  باوج  نم  ات  يراد ، یلاؤس  رگا  سرپب 

؟ هدام ای  دوب  رن  دمآ ، یبن  نامیلس  هار  رس  رب  هک  يا  هچروم  نآ 

: تفگ خیش 

؟ تسا یلاؤس  هچ  رگید  نیا  یتشادن  يرگید  لاؤس  ایآ 

.هدام ای  تسا  هدوب  رن  منیبب  هک  مدوبن  نامز  نآ  رد  هک  نم 

: تفگ نز 

هک تسا  هدـمآ  لمن  هروس  نآرق  رد  .یتسناد  یم  ار  باوج  یتشاد  ییانـشآ  نآرق  اـب  رگا  یـشاب ، ناـمز  نآ  رد  وت  هک  تسین  يزاـین 
.هدام ای  هدوب  رن  هچروم  هک  دوش  یم  صخشم  هیآ  نیا  زا  هلمن » تلاق  »

.دندیدنخ نز  یکریز  خیش و  لهج  هب  مدرم 

: تفگ خیش 

ار ترهوش  ادـخ  هک  يا  هدـمآ  هزاجا  اب  رگا  وا ؟ هزاجا  نودـب  ای  يا  هدرک  تکرـش  هسلج  نیا  رد  ترهوش  هزاجا  اب  اـیآ  نز  يا  وگب 
: تفگ نز  .دنک  نعل  ار  تدوخ  دنوادخ  يا ، هدمآ  هزاجا  یب  رگا  دنک و  نعل 
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؟ هزاجا نودب  ای  دوب و  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  دوخ  نامز  ماما  گنج  هب  ربمغیپ  هزاجا  اب  هشیاع  بانج  نینمؤملا  ما  ایآ  منیبب  وگب 

.دیوگب باوج  تسناوتن  دش و  هراچیب  خیش  سپ 

.دش رامیب  ییاوسر  هصغ  زا  يزور  دنچ  تفر و  لزنم  هب  دمآ و  ریز  هب  ربنم  زا 

*****

ص 395. ج 11 ، ریدغلا ،

فهک باحصا 

: دنتشاد نایب  هنوگ  نیا  ار  فهک  باحصا  ناتساد  دوهی  ياملع  اب  هرظانم  نایرج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.دوب حلاص  يدرم  نآ  هاشداپ  .تشاد  دوجو  سوطرط  مان  هب  يرهش  مور  روشک  رد 

تموکح عاضوا  وا ، توف  زا  سپ 
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ار رهـش  نآ  دروآرد و  دوخ  لاغـشا  هب  ار  نآ  درک و  هلمح  رهـش  نیا  هب  يرکـشل  اب  رفاک  راکمتـس و  هاشداپ  .دش  ناشیرپ  هدـنکارپ و 
هاگنآ .دوب  هقباس  یب  تافیرـشت  تالمجت و  رظن  زا  هک  درک  انب  للجم  هوکـشاب و  يرـصق  اجنآ  رد  وا  .داد  رارق  دوخ  تموکح  زکرم 

داد رارق  دوخ  ناریزو  ناونع  هب  ار  نادنمشناد  نادنزرف  زا  ناناوج ، زا  رفن  شش  وا  .تشاذگ  رس  رب  یجات  تسـشن و  تخت  رب  شدوخ 
، سویلطرم انیملـسحم ، انیملـسکم ، ءاخیلمت  زا  دوب  ترابع  اـهنآ  مسا  هک  .داد  یمن  ماـجنا  اـهنآ  اـب  تروشم  نودـب  ار  يراـک  چـیه  و 
ملظ و هـب  عورـش  لاـس  یـس  زا  سپ  اـما  درک  تموـکح  لاـس  دوـب 30  سوناـیقد  شمـسا  هک  هاـشداپ  نآ  سوینداـس ، و  سوطـشک ،

یمن لوبق  هک  ار  سک  ره  داد و  یم  اه  هیده  وا  هب  تفریذپ  یم  ار  وا  دیاقع  هک  سک  ره  سپ  درک  ییادخ  ياعدا  درک و  يراکمتس 
شیارب یناریا  نازابرـس  هک  دنداد  ربخ  وا  هب  اه  فقـسا  زا  یخرب  دوب ، هتـسشن  شتخت  رب  دـیع  ياهزور  زا  یکی  رد  .تشک  یم  درک ،

يور زا  هودنا ، تدش  زا  هک  يروط  هب  .دش  تحاران  رایـسب  ربخ  نیا  ندینـش  زا  سونایقد  .دنـشکب  ار  وا  دنهاوخ  یم  هدیـشک و  هشقن 
: تفگ دوخ  اب  اخیلمت  مان  هب  شناریزو  زا  یکی  .داتفا  شرس  زا  شجات  دش و  نوگژاو  تخت 

تافـص زا  مادـکچیه  سونایقد  هک  یتسرد  هب  تفر و …  یمن  باوخ  هب  الـصا  دـش و  یمن  نیگهودـنا  دوب ، ادـخ  وا  رگا  یتسار  هب 
: تفگ نانآ  هب  ار  دوخ  هشیدنا  درک و  عمج  ار  شناتسود  رگید  وا  .درادن  ار  ییادخ 

دنیرفآ و یم  ار  تادوجوم  هک  تسا  شتسرپ  لباق  ییادخ  هک  داد  حیضوت  و 
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.تسا هدرک  خوسر  اه  تبحص  نیا  زین  اهنآ  لد  رد  هک  دنتفگ  زین  اهنآ  دوش و …  یمن  هدید  درادن و  یکیرش 

.دننک رارف  ملاظ  مکاح  نیا  تسد  زا  رفن  نیا 6  هک  دش  نیا  رب  رارق  سپ 

: تفگ اخیلمت  دندش ، رود  رهش  زا  لیم  هس  هزادنا  هب  نوچ  .دنتفر  نوریب  رهش  زا  دندش و  راوس  ار  ناشیاهبسا  اهنآ 

.دسرب نامداد  هب  ادخ  دیاش  مینک  تکرح  هدایپ  ات  دیئآ  دورف  ناتیاه  بسا  زا  .تفر  ام  تسد  زا  ایند  کلم  ناردارب ، يا 

.دش يراج  نوخ  ناشیاهاپ  زا  ات  دنتفر ، هار  خسرف  تفه  هدایپ  سپ 

هب نانآ  لابند  هب  دوب ، ریمطق  شمان  هک  دوخ  گس  اب  تخابلد و  نانآ  ياه  تبحـص  هب  مه  وا  هک  دـندروخرب  ناپوچ  کـی  هب  هار  رد 
: دیوگ یم  هدوشگ و  نابز  گس  هک  دندید  ناهگان  دننک ، رود  دوخ  زا  ار  گس  هک  دنتساوخ  یم  نانآ  داتفا  هار 

.تسا یکی  يادخ  هک  مهد  یم  تداهش  نم 

.منک ظفح  نانمشد  رش  زا  ار  امش  ات  مشاب  امش  اب  دیراذگب 

نامرف لیئارزع  هب  دـنوادخ  .دـنتفر  باوخ  هب  هدرک و  تحارتسا  دـندش و  راغ  دراو  نانآ  درب  هوک  يالاب  رد  يراغ  هب  ار  اهنآ  ناـپوچ 
.دیامن ضبق  ار  اهنآ  حاورا  هک  داد 

، درک هدـهاشم  راغ  رد  ار  اهنآ  هک  یماگنه  دـمآ  اهنآ  لابند  هب  گرزب  يرکـشل  اب  دـش  علطم  اهنآ  رارف  نایرج  زا  سونایقد  هک  یتقو 
نانآ زا  یکی  .دندش  هدنز  ادخ  نامرف  هب  اهنآ  تشذگ و  هیضق  نآ  زا  لاس  .دنتسب 309  جوراس  گنس و  اب  ار  راغ  رد  هک  داد  روتسد 

باوخ رد  ادـخ  نذا  هب  لاـس  هک 309  دـیمهف  درک و  بجعت  دوـب ، هداد  خر  هک  یتارییغت  ندـید  زا  وا  .دـمآ  رهـش  هب  اذـغ  هیهت  يارب 
دندوب
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.تسا هدش  رارقرب  یهلا  تموکح  تسا و  هدیسر  يربمایپ  هب  حیسم  ترضح  تدم  نیا  رد  و 

*****

ص 298. ج 11 ، ریدغلا ،

کلام ناتساد 

هدنکارپ ار  اجنآ  مدرم  هریون ، رسپ  کلام  اریز  .تفاین  ار  یسک  دمآ و  دورف  اجنآ  رد  ات  داتفا ، هار  هب  حاطب  گنهآ  هب  دیلو  رـسپ  دلاخ 
ار نایهاپس  زا  ییاه  ناگی  تشاذگ  حاطب  رد  ماگ  دلاخ  نوچ  .دندوب  هدش  هدنکارپ  مه  مدرم  .دوب  هتـشاد  زاب  ندمآ  درگ  زا  هتخاس و 

: تفگ داتسرف و 

.دنشکب ار  وا  تفریذپن  هک  ره  دندروآ و  وا  دزن  هب  ار  وا  تفریذپ  سک  ره  دیهد و  رس  یناملسم  گناب 

هنرگ چیه و  هک  دنتفریذپ  رگا  دنرادرب و  هماقا  ناذا و  ياوآ  دـندمآ ، دورف  یئاج  رد  نوچ  هک  دوب  هدرک  شرافـس  اهنآ  هب  زین  رکبوبا 
.دنـسرپب اهنآ  تاکز  زا  دنداد ، خساپ  ار  یناملـسم  ياوآ  رگا  .دنـشکب  ار  اهنآ  دـندرک ، تمواقم  رگا  هدرک و  هرداصم  ار  اهنآ  لاوما 

وا دزن  هب  ار  کلام  يزور  .دینک  هرداصم  ار  اهنآ  لاوما  میا ، هتخادرپن  هک  دنتفگ  رگا  دینک و  لوبق  اهنآ  زا  میا ، هداد  هک  دـنتفگ ، رگا 
.دندوب شهارمه  شنارای  زا  يا  هدع  دندروآ و 

.دش یم  رتدرس  تشذگ  یم  هچ  ره  دتـسیاب و  تسناوت  یمن  نآ  ربارب  رد  سکچیه  هک  درـس  بش  کی  رد  .دندیـشک  دنب  هب  ار  نانآ 
هژاو ناینانک  نابز  رد  یلو  مکارـسا ) اوئفدا   ) .دـیناشوپب مرگ  هماج  ار  شیوخ  نایدـنب  هک  درادرب  گـناب  اـت  دومرف  ار  یچراـج  دـلاخ 

وا هکنآ  اب  .دهدب  راتشک  نامرف  دهاوخ  یم  هک  دنتفایرد  نانچ  زین  نخس  نیا  زا  دندرمـش و  یم  ربارب  نتـشک  هب  روتـسد  اب  ار  اوئفدا » »
.مرگ هماج ي  رد  ناشیا  ندناشوپ  زج  تشادن ، يا  هتساوخ 

هب دینش ، ار  دایرف  يادص  نوچ  دلاخ  .دنتشکب  ار  ناشیا  سپ 
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: تفگ دنا و  هتشک  ار  ارسا  نایهاپس ، هک  دید  دمآ و  نوریب 

شوگ هب  هیـضق  نیا  .تفرگ  ار  میمت  ما  کلام ، نز  دلاخ  .دنیـشن  هناشن  رب  تسرد  ریت  هک  تسا  نانچ  دهاوخ ، يراک  دـنوادخ  نوچ 
.دیسر رمع  رکبوبا و 

: تفگ رکبوبا  هب  رمع 

.تشاد دهاوخ  هارمه  هب  متس  بوشآ و  دلاخ ، ریشمش  غیت و 

: تفگ باوج  رد  رکبوبا 

! رمع يا 

.منک یمن  ماین  رد  تسا ، هدومن  هنهرب  ناشیک  دب  يور  رب  دنوادخ  هک  ار  يریشمش  نم  اریز  نزن ، فرح  وا  اب  هطبار  رد 

*****

ص 314. ج 13 ، ریدغلا ،

ناگدرم نایم  رد 

دلاخ هب  دنکفا و  شرسمه  هب  یهاگن  کلام  دنزب ، ار  کلام  ندرگ  هک  دومرفب  ار  رارـض  دلاخ ، هک  تسا  هدمآ  هنحـش  نبا  خیرات  رد 
: تفگ

( دوب ابیز  رایسب  اریز  ! ) تشک ارم  هک  تسا  نیا 

: تفگ دلاخ  سپ 

.داد نتشک  هب  ار  وت  مالسا  زا  وت  نتشگزاب  هکلب  هن 

: تفگ کلام 

.مناملسم نم 

: تفگ دلاخ 

.نزب ار  شندرگ  رارض !

: دیوگ هراب  نیا  رد  ریمنوبا  دز و  ار  شندرگ  سپ 
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بش وا  يوناب  هب  يزارد  تسد  اب  دلاخ  دش » زارد  رایسب  بش  نیا  کلام  زا  سپ  وگب : دندیدرگ  ناروتس  مس  لامیاپ  هک  یهورگ  هب  »
دـنادرگب و يوـس  يرگید  هب  ار  سوـه  راـسفا  هکنآ  یب  دـلاخ  .دـینارورپ  یم  لد  رد  ار  یـسوه  نـینچ  لـبق  زا  هـک  ارچ  .دـنارذگ  ار 

ناـیم رد  يا  هدرم  يزیچ ، چـیه  یب  نز و  یب  کـلام  دـناسر و  زور  هب  نز  اـب  ار  بش  وا  .تـخادرپ  ینارـسوه  هـب  دـیامن  يراددوـخ 
.ناگدرم

: تفگ رمع  دیسر ، رکبوبا  هب  شرازگ  نیا  نوچ 

.ینک صاصق  ار  وا  دیاب  هتـشک  ار  یناملـسم  نوچ  ینزب و  هنایزات  دـیاب  ار  وا  سپ  هداد ، ماجنا  تشز  راک  نز  نآ  اب  دـلاخ  هفیلخ ! يا 
: تفگ درک و  در  ار  وا  فرح  رکبوبا  اما 

ماجنا یتسرد  راک  وا 
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.منک مین  ماین  رد  تسا ، هدومن  هنهرب  ناشیا  يور  رد  دنوادخ  هک  ار  يریشمش  نم  .تسا  هداد 

*****

ص 320. ج 13 ، ریدغلا ،

مدرم نیرتدنمتواخس 

کی ره  هدرک و  تبحـص  رگیدـکی  اب  تسیک ، ناـمز  نیا  رد  مدرم  نیرت  میرک  هک  هراـب  نیا  رد  رفن  هس  ادـخ  هناـخ  راـنک  رد  يزور 
.درک یم  یفرعم  ار  یصخش 

رفعج نب  هللادبع  تفگ : یم  یکی 

دعس نب  سیق  تفگ : یم  يرگید 

.یسوا هبارع  تفگ : یم  یموس  و 

یم اطع  وا  هب  هزادنا  هچ  دـنیبب  دورب و  دـناد ، یم  رت  میرک  ار  وا  هک  سک  نآ  دزن  امـش  زا  مادـک  ره  هک  درک  داهنـشیپ  اهنآ  هب  يدرم 
.تسا دنمتواخس  ردقچ  وا  هک  دوش  مولعم  ات  دنک 

.دور دوخ  هعرزم  هب  دهاوخ  یم  هدرک و  باکر  رد  اپ  دید  تفر ، وا  دزن  دوب ، هدیزگرب  ار  رفعج  نب  هللادبع  هک  سک  نآ 

: تفگ درک و  وا  هب  ور 

: تفگ وا  هب  هدیشک و  باکر  زا  اپ  هللادبع  .متسه  هدنام  هار  رد  بیرغ و  يدرم  نم  ادخ  لوسر  يومعرسپ  يا 

.وش راوس  نآ  رب  وت 

هتـسب بکرم  رب  هک  ریـشمش  نیا  زا  رادرب و  دوخ  يارب  تسا  دنب  كرت  رد  هک  هچنآ  دشاب و  وت  نآ  زا  تسا  وا  رب  هچنآ  بکرم و  نیا 
.تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ریشمش  اریز  .نکم  تلفغ  تسا ،

تشاد رانید  رازه  راهچ  دنب  كرت  رد  هدش و  لکیه  يوق  رتش  رب  راوس  هک  یلاح  رد  یتیعضو  نینچ  رد  درم  نآ  .دراد  يدایز  شزرا 
تسد رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ریشمش  همه ، زا  رتمهم  تشاد و  هارمه  يرگید  ياهبنارگ  ءایشا  یمشیربا و  سابل  تشگرب و 

.تسا مدرم  نیرت  یخس  هللادبع  هک  درک  یم  رکف  دوب و  هتفرگ 

غارس هب  تسناد  یم  نیرت  یخس  ار  سیق  هک  تسا  نآ  وا  زا  دعب 
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: تفگ وا  هب  شزینک  .دید  باوخ  رد  ار  وا  .تفر  وا 

؟ یهاوخ یم  هچ 

: تفگ

: تفگ زینک  .مورب  نطو  هب  هک  مرادن  يزیچ  متسه و  هدنام  هار  رد  بیرغ و  درم  نم 

زا ریگب و  تسا  رانید  نآ 700  رد  هک  ار  هسیک  نیا  منک  رادـیب  باوخ  زا  ار  سیق  هک  تسا  نآ  زا  رت  کچوک  رتناـسآ و  وت  هتـساوخ 
سیق عقوم  نیا  رد  .وش  راپسهر  دوخ  نطو  يوس  هب  نک و  باختنا  دوخ  يارب  مالغ  هدنب و  کی  هارمه  هب  ار  هقان  کی  نارتش  هاگیاج 

.تخاس دازآ  ار  زینک  لمع  نیا  هنارکش  هب  سیق  تفگ و  وا  هب  ار  نایرج  زینک  .دش  رادیب  باوخ  زا 

هتفرگ و ار  وا  يوزاب  ریز  شیاه  هدرب  زا  رفن  ود  هک  دید  یلاح  رد  ار  وا  تفر و  وا  غارـس  هب  دوب  هدـیزگرب  ار  هبارع  هک  یموس  هاگنآ 
: تفگ وا  هب  درم  نآ  داد  یمن  صیخشت  ار  هار  یتسرد  هب  دوب و  فیعض  شنامشچ  اریز  .دنرب  یم  دجسم  يوس  هب  ار  وا 

: تفگ ناوارف  فسأت  اب  هبارع  .نک  یکمک  نم  هب  .مبیرغ  نم  هک 

ود نیا  زا  ریغ  نادـنمتجاح  قوقح  هار  رد  زیچ  هبارع  لام  زا  هک  ما  هدرواـین  بش  هب  ار  يزور  زور و  هب  ار  یبش  دـنگوس ، ادـخ  هب  هآ 
هب راوید  کمک  هب  ات  تفر  راوید  فرط  هب  دوخ  هاگ  نآ  .نک  تجاح  عفر  ریگب و  نم  زا  ار  هدنب  ود  نیا  وت  مشاب ، هدراذگ  یقاب  هدرب 

.تشگرب شناتسود  دزن  هب  هدرب  وا  هارمه  هب  درم  نآ  .دهد  همادا  دوخ  تکرح 

ره وا  اریز  تسا  یسوا  هبارع  رفن  هس  نیا  نیرت  یخس  هک  دندرک  قیدصت  ءارآ  قافتا  هب  یگمه  دیسر و  مدرم  شوگ  هب  عوضوم  نیا 
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.تسا هدیشخب  هتشاد  هچ 

*****

ص 152. ج 3 ، ریدغلا ،

ردپ تحیصن 

اصوصخ هناخترازو ، عاضوا  رد  هک  دوب  هدرک  تیصو  ردپ  دیـسر و  ترازو  هب  لداع  کلم  شدنزرف  حلاص ، کلم  تداهـش  زا  سپ 
.دوب دهاوخن  ناما  رد  نانآ  شروش  نایصع و  زا  نوچ  .دهدن  ماجنا  يرییغت  لیدبت و  رواش ، مان  هب  شناریزو  زا  یکی  هب  تبسن 

.درامگب بصنم  نیا  هب  ار  شناتسود  زا  یکی  دنک و  لوزعم  ار  رواش  هک  دندرک  راداو  ار  وا  لداع  کلم  ناکیدزن  اما 

، هبنـشکی زور  .درک  هلمح  هرهاق  يوس  هب  دید و  كرادت  ار  یگرزب  هاپـس  رواش  .تشاد  لاسرا  هدرک و  رداص  ار  وا  لزع  مکح  لداع 
.دش هرهاق  دراو  لاس 558  مرحم  مود  تسیب و 

.تشگ طلسم  رصم  دالب  رب  رواش  دیسر و  لتق  هب  ریگتسد و  هرخالاب  اما  تخیرگ  هرهاق  زا  لداع  کلم 

: دیوگ یم  ینمی  هرامع 

.مدش دراو  هرهاق  هناخترازو  یناهنپ  نلاس  هب 

.تسا نآ  رد  لداع  کلم  هدیرب  رس  دراد و  دوجو  یتشط  ناشرانک  رد  هک  مدید  ار  ءارما  ناگرزب و  زا  يا  هدع  رواش و 

نآ راضح  زا  کی  چیه  هک  نیا  راگزور  بیاجع  زا  متـشگرب و  مدناشوپ و  نیتسآ  اب  ار  دوخ  تروص  مدید ، ار  هدیرب  رـس  هک  نیمه 
ادج ناشرکیپ  زا  رـس  هدش و  هتـشک  هکلب  دندرمن  یعیبط  گرم  اب  دـندوب ، هداهن  دوخ  ربارب  رد  ار  لداع  کلم  هدـیرب  رـس  هک  سلجم 

.دش

.دندنادرگزاب سلجم  هب  ارم  هک  داد  روتسد  رواش 

: متفگ نم 

.موشن سلجم  دراو  هک  دنگوس  مسق  ادخ  هب 

.دنتشادرب ار  تشط  اهنآ  .دیربب  اج  نیا  زا  ار  لداع  کلم  رس  هک  یعقوم  زج 

: متفگ اهنآ  هب 

.میدیمارخ یم  وا  تمعن  رازنمچ  رد  یگمه  دوب و  ام  ناطلس  اورنامرف و  رس  نیا  بحاص  زورید 
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؟ مرگنب وا  هدیرب  رس  هب  کنیا  هنوگچ  سپ 

یکی
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: تفگ ءارما  زا 

.دینارذگ یم  غیت  مد  زا  ار  همه  تفای ، یم  تسد  هاپس  هدنامرف  رب  وا  رگا 

: متفگ نم 

؟ دشک تشط  هب  تخت  زا  ار  یمدآ  تسا  جرا  هچ  ار  تکوش  تزع و  نیا 

: متفگ مدش و  جراخ 

يوس هک  تفرگ  ماجنا  یناسک  ياهتـسد  اب  راوگان  لاح  نیا  .مرگنب  تشط  ناـیم  رد  نوخ  هب  هدولآ  ار  وت  یناـشیپ  هک  تسا  راوگاـن  »
« .دوب زارد  وت  ياطع  اه و  تمعن 

*****

ص 209. ج 8 ، ریدغلا ،

دادغب هنتف 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ، » دنتشون الطاب  اهنآ  رب  دنتخاس و  هتـشارفارب  ياهجرب  هدرک و  ریمعت  ار  رهـش  ياه  هزاورد  خرک ، یلاها 
یلع دمحم و  تسا  نینچ  هبیتک  هک  دندش  یعدم  هدمآرب ، راکنا  ددص  رد  تنـس  لها  دنا » نایناهج  نیرتهب  مالـسلا  هیلع  یلع  ملس و 

: دنتفگ خرک  لها  .رفاک  دزرو ، ابا  هک  ره  تسا و  رکاش  دهد  اضر  هک  ره  دنا ، نایناهج  نیرتهب 

.میتشون یم  دجاسم  نیا  رب  قباس  هک  میا  هتشون  ار  نامه  میا و  هداهنن  رتارف  اپ  دوخ  تسرد  هریس  زا  ام 

لها نخـس  هک  دـنداد  شرازگ  زین  نانآ  دـننک ، شرازگ  ار  هجیتن  دـنیامن و  قیقحت  هطبار  نیا  رد  هک  درک  رومأـم  ار  رفن  دـنچ  هفیلخ 
یهجوت تنس  لها  نارس  ناما  دبای  نایاپ  عازن  هک  داد  روتسد  زین  هفیلخ  .دنا  هتشونن  رتارف  دوخ  نیرید  تداع  زا  تسا و  تسرد  خرک 

.دنتخیگنا رب  هنتف  بوشآ و  هب  ار  هماع  مدرم  هدرکن و 

دش نیا  رب  میمصت  هرخالاب  .دش  راوشد  نایعیش  رب  راک  هجیتن  رد  .دننک  هدافتسا  هلجد  بآ  زا  خرک  نایعیش  هک  دندش  عنام  تنس  لها 
: دنتفگ دندشن و  عناق  تنس  لها  مه  زاب  .دوش  هتشون  مالسلااهیلع »  » هملک نآ  ياج  هب  دوش و  فذح  رشبلا » ریخ   » هملک هک 

یلص دمحم  مان  هک  نیا  زج  میوشن  شوماخ  ام 
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.دنیوگن لمعلا » ریخ  یلع  یح   » ناذا رد  دنرادرب و  هبیتک  زا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا 

شعن .دش  هتشک  تنس  لها  زا  یمـشاه  يدرم  انثا  نیا  رد  .تفای  همادا  لوالا  عیبر  موس  ات  بوشآ  يزیرنوخ و  دندرک ، عانتما  نایعیش 
.دندرک نفد  لبنح  نب  دمحا  هعقب  رد  دنداد و  شدرگ  رهش  رد  هتشادرب و  ار  وا 

رد ینید  ناگرزب  رگید  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  هبق  هک  دـندش  یهاـگمارآ  ناتـسربق و  دراو  دـیدهت  روز و  اـب  هوبنا  تیعمج 
اههاگترایز دنتشگزاب و  ادرف  حبص  .دندرک  تراغ  ار  اههاگمارآ  هدرب و  تقرـس  هب  ار  رباقم  تالآ  تنیز  مامت  تنـس  لها  دوب ، اجنآ 

.دوب هقباس  یب  ایند  رد  هک  دندش  بکترم  ار  یعیاجف  نانچ  دندیشک و  شتآ  هب  ار 

نبا هربقم  هدروآ و  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دـمحم  مالـسلا و  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  كرابم  داسجا  ات  دنتـشگزاب  زور  نآ  يادرف 
زا يا  هدـع  نایم  نیا  رد  دـندرکن و  ادـیپ  ار  فیرـش  ياهربق  عضوم  هک  دوب  ناوارف  نانچ  یناریو  یبارخ و  یلو  دـنزاس  لقتنم  لـبنح 

.دندش تیانج  نیا  زا  عنام  دندش و  رضاح  ناگرزب  املع و 

*****

ص 124. ج 8 ، ریدغلا ،

یخرک فورعم 

: دیوگ یم  نیدلا  نوع 

يرایـسب تامارک  وا  هاگمارآ  زا  نم  هک  تسا  نیا  تسا ، یمان  ياـفرع  زا  هک  یخرک  فورعم  ربق  تراـیز  هب  نم  رایـسب  هقـالع  ببس 
نیا رگم  هدشن ، نآ  هب  لسوتم  يراتفرگ  چیه  .دراب  یم  ناراب  دنیامن و  یم  ناراب  بلط  وا  هلیسو  هب  مدرم  اه  یلاسکـشخ  رد  .ما  هدید 

زین بش  توـق  يارب  هک  نآ  اـت  .مداد  تسد  زا  ار  دوـخ  ياـه  ییاراد  ماـمت  يراـگزور  زین  نم  .تـسا  هدـش  عـفر  شا  يراـتفرگ  هـک 
.مدش هدنامرد 

هیصوت نم  هب  ار  ما  هداوناخ  ياضعا  زا  یضعب 
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.منک اعد  میاه ، يراتفرگ  عفر  يارب  ادخ ، زا  اجنآ  رد  مورب و  هنع » هللا  یضر   » یخرک فورعم  ربق  رانک  هک  دندرک 

.مدرک اعد  مدناوخ و  زامن  تعکر  ود  .متفر  وا  ربق  رانک  هب  مهنم  .دوش  یم  باجتسم  اجنآ  رد  اعد  اریز 

.تشگ هدوشگ  نم  رب  يدنوادخ  تمحر  ياهرد  دش و  لح  متالکشم  نآ  زا  سپ 

.تسا هدننک  ترایز  زا  ولمم  بش  زور و  یخرک ، فورعم  هاگمارآ 

*****

ص 324. ج 9 ، ریدغلا ،

اهرذن ربق 

هیحان رد  دیع » هاگزامن   » کیدزن ام  همیخ  مدوب و  هتسشن  هلودلادضع  شیپ  يزور  هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  یخونت  نسحم  یضاق 
: تفگ نم  هب  داتفا ، اهرذن » ربق   » نامتخاس هب  وا  مشچ  هاگان  .دوب  مالسلا  هنیدم  یقرش 

؟ تسیچ ءانب  نیا 

: متفگ

.تساهرذن ربق  نیا  هک  متفگن  تسا و  رذن  دهشم  نیا 

: تفگ وا 

.هدب يرتشیب  حیضوت 

: متفگ هدش و  راچان  نم  و 

ربق هک  دنیوگ  یم  رگید  یـضعب  تسا و  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دمحم  نب  هللادـیبع  ربق  نآ  دـنیوگ  یم 
ور نیا  زا  .دـشکب  هناـیفخم  ار  وا  هک  تفرگ  میمـصت  ءاـفلخ  زا  یکی  هک  .تسا  بلاـط  یبا  نب  یلع  نب  رمع  نب  دـمحم  نـب  هللادـیبع 

شیور هدنز  هدنز  درک و  طوقس  هاچ  لخاد  رد  وا  .داد  روبع  نآ  يور  زا  تسناد  یمن  هک  یلاح  رد  ار  وا  هدنک و  شهار  رـس  یهاچ 
.تساهرذن ربق  هب  روهشم  نونکا  دنتخیر و  كاخ 

، مهم رایـسب  روما  هراـبرد  هک  متـسه  اـهنآ  زا  یکی  نم  دوـش و  هدروآرب  هکنآ  رگم  دریگ ، یمن  تروـص  نآ  يارب  يرذـن  چـیه  اریز 
: تفگ درکن و  لوبق  ار  مفرح  هلودلا  دضع  .مدومن  رذن  هب  افو  هاگنآ  هدیسر ، دصقم  هب  مدرک و  رذن  شیارب 

مدرم هاگنآ  دوش ، یم  هدروآرب  يرذن  قافتا  يور  زا  یهاگ 
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نامهاگرکشل رد  هک  يدنچ  زا  سپ  مدرک و  توکـس  نم  دنزاس و  یم  اهنخـس  نآ  هرابرد  دننک و  یم  غالک  لهچ  غالک  کی  ماوع 
: تفگ درک و  راضحا  ارم  هلودلا  دضع  يزور  حبص  میدوب ،

هب رـس  نآ  زا  دعب  دـناوخ و  زامن  تعکر  ود  درک و  ترایز  وا  .میدـش  مرح  دراو  .میورب  اهرذـن  دهـشم  ترایز  هب  ات  وش  راوس  نم  اب 
.دشن هاگآ  نآ  زا  یسک  هک  درک  ینالوط  یتاجانم  تشاذگ و  هدجس 

: تفگ نم  هب  دناوخ و  ارف  ارم  يزور  نآ  زا  دعب  .میدنام  اجنآ  رد  اههام  میدرک و  تکرح  نادمه  يوس  هب  نآ  زا  سپ 

؟ يراد دای  هب  مدرک ، راکنا  اهرذن  ربق  هطبار  رد  وت  ياهفرح  نم  هک  ار  يزور  نآ 

: متفگ

.يرآ

: تفگ وا 

.دمآ شیپ  میارب  ینایرج  نآ  زا  سپ 

هک مدرک  رذن  مداتفا و  اهرذن  ربق  دای  هب  هاگان  .مربب  نیب  زا  ار  نآ  هک  مدیـشک  یم  متارودقم  مامت  اب  دـنک و  ادـیپ  ققحت  هک  مدیـسرت 
.میامن هیده  نآ  قودنص  هب  حیحص  مهرد  رازه  هد  دنک ، لح  ار  ملکشم  ربق  نیا  مارتحا  هب  ادخ  رگا 

.تسا هدش  لح  ملکشم  هک  دیسر  ربخ  نم  هب  زور  نامه  رد 

.دهد لیوحت  اهرذن  ربق  قودنص  هب  ار  غلبم  نآ  دادغب  رد  وا  مکاح  هک  داد  روتسد  هلودلا  دضع  اه  تبحص  نیا  زا  سپ 

*****

ص 325. ج 9 ، ریدغلا ،

سابل كربت 

: دیوگ یم  الع » نب  دیعسوبا  ظفاح  »

هب لسوت  ندیـسوب و   » هک تسا  هتفگ  یلاؤس  باوج  رد  هک  مدید  دوب ، هدـنام  یقاب  لبنح  نب  دـمحا  ماما  زا  هک  یمیدـق  يا  هوزج  رد 
ار ترـضح  نآ  كرابم  ربق  هب  لسوت  هک  هیمیت  نیا  هب  ار  دمحا  ماما  راتفگ  نیا  درادن .» یعنام  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق 

وا .مداد  ناشن  تسناد ، یم  مارح 
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: تفگ درک و  بجعت  رایسب 

: متفگ وا  هب  نم  يرگید و  زا  ای  تسوا  زا  نخس  نیا  هک  مناد  یمن  .تسا  یگرزب  درم  نم  دزن  رد  دمحا  منک ، یم  بجعت 

یم ار  یعفاش  ماما  سابل  كربت  يارب  هک  تسا  هدرک  لـقن  اـم  يارب  دـمحا  ماـما  زا  هک  یتروص  رد  .تسا  راـتفگ  نیا  رد  یبجعت  هچ 
.تسا هدروخ  یم  ار  نآ  بآ  هتسش و 

دومن و مارتحا  هنوگچ  مالـسلا  مهیلع  ءایبنا  راثآ  هباحـص و  هب  تبـسن  سپ  دـنک ، یم  مارتحا  هزادـنا  نیا  اـت  ملع  لـها  زا  وا  هک  یتقو 
: هک نونجم  لوق  زا  تسا  هدورس  وکین  ردقچ 

نآ رد  هک  یـسک  نآ  هکلب  هدرکن  ریخـست  ار  یلیل  راـید  هب  هقـالع  .مسوـب  یم  ار  راوـید  نآ  راوـید و  نیا  مرذـگ ، یم  یلیل  راـید  زا  »
« .تسا هتخاس  دوخ  نوتفم  ارم  دراد ، تنوکس 

*****

ص 255. ج 9 ، ریدغلا ،

هللا لوسر  نیلعن 

.دش قشمد  مزاع  شنادرگاش  هارمه  هب  دوب ، یکلام  گرزب  ءاملع  زا  هک  یناهکاف  نیدلا  جات  خیش  يزور 

.دنک ترایز  دوب ، هیفرشالا » ثیدحلاراد   » رد هک  ار  هللا  لوسر  نیلعن  هک  تفرگ  میمصت  قشمد  رد 

.دیسوب ار  نیلعن  نآ  داتفا و  كاخ  هب  دید ، ار  كرابم  نیلعن  هک  یماگنه 

: دناوخ یم  درک ، یم  هیرگ  تدش  هب  هک  یلاح  رد  دیلام و  یم  نآ  رب  ار  شتروص 

اهلصو یلیل و  نونجملل و  لیق  ولف 

؟ اهایاوط یف  ام  ایندلا و  ما  دیرت 

اهاولبل یفشا  یسفن و  یلا  بحا 

اهلاعن بارت  نم  رابغ  لاقل :

: دوش هتفگ  نونجم  هب  رگا  »

؟ ار اهیفام  ایند و  ای  یهاوخ  یم  ار  شلصو  یلیل و 
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: دیوگ یم  باوج  رد  وا 

«. مبلط یم  افش  اهدرد  همه  يارب  نآ  زا  تسا و  رتبوبحم  زیچ  همه  زا  نم  شیپ  وا  شفک  كاخ  رابغ 

*****

ص 262. ج 9 ، ریدغلا ،

بآ يور  رب  تکرح 

: تفگ شناتسود  زا  یکی  تمیزع  ماگنه  .دورب  ترفاسم  هب  ایرد  قیرط  زا  هک  تشاد  دصق  یسالوا  ثراحلاوبا  يزور 

تسـشن و درک و  لوبق  مه  وا  .ورب  روخب و  ار  نآ  .میا  هدرک  تسرد  یـصوصخم  ياذغ  تیارب  ام  .نک  ربص  یکدنا  ثراحلاوبا ، یبا 
.دروخرب هدوب  زامن  لوغشم  هک  يولع  ینسح  قاحسا  وبا  هب  تفر و  ایرد  رانک  هب  هاگنآ  .دروخ  ار  اذغ  نآ 

: تفگ دوخ  اب  ثراحلاوبا ،

: دیوگب دهاوخ  یم  وا  هک  مرادن  کش 

.داد مهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  نم  دنزب ، ار  یفرح  نینچ  وا  رگا  نک و  تکرح  بآ  يور  نم  اب 

: تفگ وا  هب  قاحسا  وبا  هک ، دوب  هدماین  نوریب  رکف  نیا  زا  زونه 

درک تکرح  بآ  يور  رب  تفگ و  هللا  مسب  قاحسا  وبا  .شاب  تکرح  هدامآ  تسا ، هتشذگ  ترطاخ  رد  هک  روطنامه 

: دیوگ یم  ثراحلاوبا 

.منک تکرح  هک  متسناوتن  تفر و  ورف  بآ  لخاد  میاپ  هک  منک  تکرح  شلابند  هب  هک  متساوخ  زین  نم 

هب وا 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1581 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگ تسیرگن و 

.تفر درک و  كرت  ارم  هاگنآ  .تسا  هتفرگ  ار  تیاپ  ذیذل ، ياذغ  نآ 

*****

ص 123. ج 9 ، ریدغلا ،

هکم ترایز 

: هک دنک  یم  لقن  یطویس  نیدلا  لالج  خیش  مداخ 

: تفگ نم  هب  تحارتسا  ماگنه  خیش  يزور 

خیـش هب  ییوگن ؟ یـسک  هب  ار  نایرج  نیا  ما ، هدـنز  نم  هک  ینامز  ات  هکنآ  طرـش  هب  .یناوخب  هکم  رد  ار  رـصع  زامن  یهاوخ  یم  ایآ 
: متفگ

: تفگ تفرگ و  ار  متسد  خیش  .يرآ 

: تفگ تشادرب و  نم  اب  ماگ  دودح 27  رد  .متسب  ار  ممشچ  .دنبب  ار  تمشچ 

ترایز ار  يرگید  هدـعو  سابع و  نبا  لضف  هجیدـخ ، نینمؤملا ، ما  .متفای  هالعملا »  » باـب رد  ار  دوخ  ناـهگان  .نک  زاـب  ار  تمـشچ 
رـصع زامن  ات  میدرک ، فقوت  ردقنآ  میهاربا  ماقم  تشپ  میدیـشون و  مزمز  بآ  زا  میدرک و  فاوط  .میدـش  مرح  لخاد  هاگنآ  .مدرک 

: تفگ نم  هب  خیش  .میدیشون  مزمز  بآ  زا  میدرک و  فاوط  هرابود  میدناوخ و  ار 

رگا لاح  .دنسانش  یمن  ار  ام  دنتـسه ، اجنیا  رد  هک  رـصم  لها  زا  مادک  چیه  هک  تسا  نیا  زا  تفگـش  .تسین  بیجع  ام  ضرالا  یط 
.دنیایب نایجاح  ات  نامب  اج  نیمه  یهاوخ  یم  رگا  نک و  تعجارم  نم  اب  دهاوخ  یم 

: متفگ

: تفگ هالعملا » باب   » هب میدمآ  میآ و  یم  امش  اب 

.میتشادرب مه  اب  مدق  تفه  متسب و  دنبب و  ار  تنامشچ 

: تفگ

.میدش دراو  ضرافلا  نب  رمع  میاقآ  هب  مدید و  یشویج »  » کیدزن ار  دوخ  ناهگان  نک  زاب  ار  تمشچ 

*****
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ص 54. ج 9 ، ریدغلا ،

فراع زار  ياشفا 

: هک دنک  یم  لقن  نوراه  نب  یسوم 

وا هب  .ادـخ  هناخ  رود  فاوط  لاح  رد  رگید  راب  مدرک و  تبحـص  وا  اب  مدـید و  تافرع  رد  ار  لیلخ  نب  نسح  جـح ، رفـس  رد  راـبکی 
: متفگ

.دومن اعد  میارب  درک و  هیرگ  وا  .دنک  لوبق  ارم  جح  هک  هاوخب  ادخ  زا 

: متفگ دندمآ ، یم  مندید  هب  هک  یناسک  هب  متشگرب ، رصم  هب  نآ  زا  سپ 

هب لیلخ  نب  نسح 
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: دنتفگ اهنآ  .دوب  هکم  رد  ام  هارمه 

.درکن رواب  ارم  فرح  یسک  .تسا  هدوب  رصم  رد  اج  نیمه  تسا و  هتفرن  جح  هب  لاسما  وا 

: تفگ درک و  شنزرس  ارم  زار  نیا  ياشفا  دروم  رد  .مدید  ار  وا  یتدم  زا  سپ 

مهد یم  دنگوس  مراد ، وت  رب  هک  یقح  هب  ار  وت  نیا  زا  دعب  .دوش  المرب  نم  زار  نیا  متشادن  تسود  .يدرک  روهشم  ارم  هلیسو  نیا  هب 
.ینکن نینچ  هک 

*****

ص 55. ج 9 ، ریدغلا ،

ترفغم بلط 

: دیوگ یم  ناولع  نب  ورمعوبا 

نفد ار  هدرم  ات  هدـنام  مناوخب و  زامن  نآ  رب  ات  .مداـتفا  هار  هب  شلاـبند  .مدـید  ار  يا  هزاـنج  متفر ، رازاـب  هب  یتجاـح  رطاـخ  هب  يزور 
مدـش و فرـصنم  اما  منک ، هاگن  نانچمه  ار  وا  هک  مدرک  لـیم  داـتفا ، يزاـبور  نز  هب  ممـشچ  دـمعت  نودـب  ماـگنه  نیا  رد  .دـندرک 

.مدرک تکرح  دادغب  يوس  هب  .مورب  دینج  گرزب  خیش  ندید  هب  هک  متفگ  مدوخ  اب  دعب  مدرک  رافغتسا 

: تفگ نم  هب  مدز ، رد  مدیسر و  شا  هرجح  کیدزن  هک  یماگنه 

.میئامن یم  ترفغم  بلط  تیارب  دادغب  رد  ام  ینک و  یم  هانگ  هبحر  رد  وش ، لخاد  ورمعوبا  يا 

*****

ص 121. ج 9 ، ریدغلا ،

لادبا زا 

.دیباوخ یم  برغم  زامن  زا  شیپ  ات  رصع  زامن  زا  دعب  هک  دوب  نیا  شتداع  لاس 371  رد  یفوتم  یناسغ ، رکبوبا 

هک یماگنه  .دنام  یم  رـصع  زا  دعب  باوخ  زا  هک  دنک  یم  تبحـص  ردـقنآ  وا  دور ، یم  وا  شیپ  شرادـید  يارب  يدرم  يزور  اقافتا 
: دیسرپ یم  شمداخ  دور ، یم  درم  نآ 

؟ دوب هک  وا 

.دیآ یم  نم  ندید  هب  رابکی  لاس  ره  دسانش و  یم  ار  لادبا  هک  تسا  ینادرم  زا  یکی  وا  هک  دهد  یم  باوج  رکبوبا 
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: دیوگ یم  مداخ 

.دمآ رکبوبا  ندید  هب  هرابود  وا  ات  .مدوب  وا  ندمآ  دصرتم  هشیمه  سپ  نآ  زا 

: تفگ خیش ، اب  شیاه  تبحص  نایاپ  زا  سپ 

.دورب دنک ، یم  یگدنز  راغ  نالف  رد  هک  ریرض  دمحموبا  تاقالم  هب  دهاوخ  یم  هک 

: دیوگ یم  مداخ 

.دربب دوخ  اب  زین  ارم  هک  متساوخ  وا  زا 

: تفگ وا 

: تفگ تفرگ و  ار  متسد  وا  .هناخدور  ياهلپ  هب  مدیسر  ات  .متفر  وا  اب  .دیئامرفب  هللا » مسب  »

.میتفای راغ  نامه  کیدزن  ار  دوخ  هک  میدوب  هتفرن  هار  مدق  هد  زونه  هللا » مسب  : » وگب

هب رهظزادعب  ادرف  دبای  یم  میدرک ، یم  یط  يداع  روط  هب  ار  هلصاف  نآ  رگا  هک  یتروص  رد 
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.میدیسر یم  اجنآ 

بش ثلث  هک  یماگنه  دمآ و  نایم  هب  یتبحـص  يرد  ره  زا  .میدناوخ  اجنآ  رد  ار  زامن  میدرک و  مالـس  دوب  راغ  رد  هک  یـسک  نآ  هب 
: تفگ نم  هب  دوب  هتشذگ 

؟ يدرگرب تلزنم  هب  نم  اب  ای  ینامب و  اجنیا  هک  يراد  لیم  ایآ 

رد ار  دوخ  ناهگان  هک  میتفر  هار  مدـق  هد  دودـح  رد  تفگ و  هللا » مسب   » تفرگ و ار  متـسد  هاـگنآ  .مدرگرب  هک  مراد  لـیم  هک  متفگ 
.تشگزاب وا  هدش و  رهش  دراو  نم  دش و  زاب  رهش  رد  تفگ و  يزیچ  هاگنآ  .مدید  رهش  رانک 

*****

ص 49. ج 9 ، ریدغلا ،

یفاح رشب 

: دیوگ یم  دادغب  راجت  زا  یکی 

ار فراع  دهاز و  درم  نیا  متفگ  دوخ  اب  دش  یم  جراخ  دجسم  زا  تعرس  اب  هک  مدید  ار  یفاح  رـشب  هعمج ، زامن  نایاپ  زا  دعب  يزور 
.دیرخ ینان  تفر و  ییاونان  هب  وا  .مدرک  شبیقعت  هاگنآ  .دوش  لوغشم  تدابع  هب  فقوت و  دجـسم  رد  یکدنا  تسین  رـضاح  هک  نیبب 

: متفگ دوخ  اب  .دیرخ  اولح  يرادقم  سپس  دیرخ و  بابک  هتفر و  یبابک  هب  هاگنآ 

؟ دروخب دهاوخ  یم  اه  هچ  هک  نیبب  ار  دهاز  نیا 

: متفگ دوخ  اب  .تفرگ  شیپ  رد  ار  نابایب  هار  وا 

.مدوب شلابند  نم  تفر و  یم  هار  رصع  ات  وا  .مداد  همادا  شبیقعت  هب  .دروخب  اذغ  يراز  هزبس  رانک  رد  دهاوخ  یم  وا  متح  روط  هب 

همقل همقل  ار  اذغ  نآ  تسشن و  شرس  يالاب  .دوب  يرتسب  یضیرم  دجـسم  لخاد  .دش  نآ  دجـسم  لخاد  .داتـسیا  يا  هیرق  رد  هرخالاب 
.تشاذگ یم  شناهد  هب 

.تسین یفاح  رشب  مدید  متشگرب ، یتقو  .متخادرپ  اجنآ  رد  شدرگ  هب  هدرک و  هدافتسا  تصرف  نیا  زا 

.تسا هتفر  دادغب  هب  رشب  هک  تفگ  وا  تساجک و  وا  مدیسرپ : ضیرم  زا 

: متفگ

ات اجنیا  زا 
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؟ تسا هلصاف  ردقچ  دادغب 

: تفگ

.خسرف لهچ 

: متفگ

نآ هلیـسو  هب  هک  متـشادن  مه  یلوـپ  یفرط  زا  متـشادن و  يور  هداـیپ  تردـق  رگید  .مدرک  يراـک  بجع  نوـعجار » هیلا  اـنا  اـنا هللا و  »
.منک هیارک  ار  یبکرم 

: تفگ وا  هب  ضیرم  هاگنآ  .داد  ییاذغ  ضیرم  نآ  هب  دمآ و  ماگنه  نامه  وا  .مدنام  اجنآ  رد  هدنیآ  هعمج  ات 

نم تسیرگن و  نم  هب  نیگمـشخ  یهاگن  اب  رـشب  .ربب  دوخ  اـب  زین  ار  وا  نونکا  .تسا  هدـمآ  دادـغب  زا  وت  اـب  شیپ  هتفه  وا  رـصنابا  يا 
.ما هدرک  هابتشا  هک  متفگ 

: تفگ

.میدیسر دادغب  هب  میتفر و  هار  بورغ  کیدزن  ات  وا  اب  .ایب  زیخرب و 

*****

ص 50. ج 9 ، ریدغلا ،

نآ يازس  دنوادخ و  هب  ضارتعا 

: دیوگ یم  یلع ، نسحلوبا  راوگرزب  خیش 

يدرم مدید  .مدینش  یفیفخ  يادص  .دوبن  اجنآ  رد  یـسک  وا  ریغ  مدوب و  یعافر  دمحا  خیـش  ما ، یئاد  تولخ  قاطا  طایح  رد  يزور 
.دنتسه تبحص  لوغشم  اهنآ  هتسشن و  ما  یئاد  شیپ 

.دش دیدپان  تفر و  نوریب  تولخ  قاطا  نامه  راوید  فاکش  زا  درم  نآ  یتدم  زا  سپ 

: متفگ هتفر و  ما  یئاد  شیپ  هب 

؟ دوب هک  وا 

نیا زا  هک  تسا  زور  هس  اما  .تسا  صاوخ  راهچ  زا  یکی  وا  دنک و  یم  ظفح  ار  سونایقا  ياهبآ  وا  هلیسو  هب  ادخ  هک  تسا  يدرم  وا 
.درادن ربخ  شندش  درط  زا  یلو  تسا  هدش  رانکرب  تمس 
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: تفگ دوخ  اب  وا  .دش  يراج  لیس  اه  هرد  رد  هک  یئاج  ات  دیراب  ناراب  اجنآ  رد  زور  هنابش  هس  تدم  .تشاد  تماقا  يا  هریزج  رد  وا 

زا رکف ، نیمه  رطاخ  هب  درک و  رافغتـسا  دـش و  نامیـشپ  رکف  نیا  زا  دـعب  دوب !؟ رتهب  ردـقچ  دـیراب ، یم  اه  يدابآ  رد  ناراـب  نیا  رگا 
.دش هدنار  هاگرد 

: متفگ ما  یئاد  هب 

؟ يداد عالطا  وا  هب  ار  نایرج  ایآ 

: تفگ

.مدرک ایح  وا  زا  .ریخ 

: متفگ

رگا
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.منک مالعا  وا  هب  ار  بلطم  نیا  نم  یهدب  هزاجا 

: تفگ

؟ يرضاح

: متفگ

.يرآ

: متفگ

.دنبب ار  تنامشچ  روایب و  نیئاپ  ار  ترس 

: تفگ یم  هک  مدینش  ییادص  هاگنآ  .مدرک  تعاطا 

! نک الاب  ار  ترس  یلع  يا 

هدرک و مالـس  وا  هب  .مدـید  ار  درم  ناـمه  ناـهگان  .مدوب  ریحتم  مراـک  رد  متـسه و  طـیحم  رحب  هریزج  رد  مدـید  .مدرک  ـالاب  ار  مرس 
: تفگ وا  متفگ  وا  هب  ار  نایرج 

شکب و نیمز  يور  رب  ارم  نکفیب و  مندرگ  هب  ار  ما  هقرخ  افطل  .ینک  لـمع  ار  نآ  میوگ ، یم  هچنآ  هک  مهد  یم  مسق  ادـخ  هب  ار  وت 
یم یفتاـه  ناـهگان  .مدرک  لـمع  شتـساوخرد  قبط  مه  نم  .دـشاب  هدرک  ضارتـعا  ادـخ  هب  هک  تسا  یـسک  يازج  نیا  وگب : نم  هب 

: تفگ

! یلع يا 

.مدوب یشوهیب  لاح  رد  یتعاس  .دنا  هداتفا  هیرگ  هب  نامسآ  هکئالم  وا  لاح  ندید  زا  .تسا  هدش  یضار  وا  زا  ادخ  هک  نک  اهر  ار  وا 

هنوگچ متفر و  هنوگچ  مناد  یمن  مسق  ادـخ  هب  .مدـید  تولخ  قاـطا  طاـیح  رد  ما  یئاد  شیپ  رد  ار  دوـخ  مدـمآ و  شوـه  هب  هاـگنآ 
؟ مدمآ

*****

ص 51. ج 9 ، ریدغلا ،

تسا یفاک  ار  ام  ادخ 

: هک دنک  یم  تیاکح  یتیرکت  حلاص  خیش 
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.دش ینافوط  ایرد  میدیسر ، دنه  يایرد  طسو  هب  هک  یماگنه  متشاد ، نمی  هب  هک  یترفاسم  رد 

داـبآ و هریزج  .مدیـسر  يا  هریزج  هب  زین  نم  .درک  یم  تکرح  لـحاس  هب  يا  هتـسکش  هتخت  يور  یـسک  ره  دـش و  هتـسکش  یتـشک 
دجسم دراو  ینارح » هویح  خیـش   » مدید دیـسر ، ارف  ءاشع  زامن  تقو  هک  یماگنه  .مدش  نآ  دراو  مدید و  ار  يدجـسم  .دوب  يزبسرس 

حبـص هب  ات  هاگنآ  .دناوخ  تعامج  هب  ار  ءاشع  زامن  اهنآ  اب  داتـسیا و  ولج  وا  .دـنتفگ  مالـس  وا  هب  دنداتـسیا و  وا  مارتحا  هب  همه  هدـش 
.دندش ندناوخ  زامن  لوغشم 

هک مدینش  سپ 
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: درک یم  تاجانم  ادخ  اب  هنوگ  نیا  هویح  خیش 

! ایادخ »

نآ تسا و  هدرک  هطاحا  ار  اهنآ  يدایز  رون  هک  مدـید  درک و  يدـیدش  هیرگ  هاـگنآ  مباـی و »…  یمن  میارب  یعمط  لـحم  وت  ریغ  رد 
یم همزمز  نینچ  هک  یلاح  رد  .تفر  نوریب  دجـسم  زا  هویح  خیـش  سپـس  .تسا  هدومن  نشور  هدراهچ  بش  ییانـشور  دننامه  ناکم 

: درک

ياه نابایب  ندومیپ  جـنر  .تسا  بت  بات و  رد  لد  تکرح ، ریـس و  نیا  رد  .تسا  هلجع  باتـش و  اب  قوشعم  يوس  هب  قشاع  تکرح 
.منک یم  لمحت  وت  رطاخ  هب  میاهاپ  اب  ار  فلع  بآ و  یب 

.دننک تعنامم  دصقم  هب  لوصو  زا  اهتشد  اههوک و  هار  نیا  رد  هچ  رگ 

: دنتفگ نم  هب  نانآ 

یم تشاد  یم  رب  هک  یمدق  ره  .دچیپ  یم  نامیاپ  ریز  تشد ، هوک و  ایرد ، نیمز و  ایوگ  .متفر  شلابند  هب  مه  نم  .ورب  خیش  لابند  هب 
: تفگ

هب اجنآ  رد  دوب و  هتـشذگن  يزیچ  ام  تکرح  نامز  زا  هکنآ  لاح  متـسه و  نارح  رد  هک  مدـید  هاگان  شاب » اـم  يارب  هویح  ادـخ  يا  »
.میدناوخ تعامج  زامن  وا  اب  مدرم  قافتا 

*****

ص 53. ج 9 ، ریدغلا ،

باتک هنییآ  رد  ریدغ 

باتک تاصخشم 

ناریا 3587-75 یلم : یسانشباتک  هرامش 

دمحم يراصنا ،  هداز  یقت  هسانشرس :

دمحم يراصنا ،  هداز  یقت  باتک /  هنییآ  رد  ریدغ  روآدیدپ : مان  ناونع و 

ص 14. تشهبیدرا 1375 :)  20  ، ) یمالسا يروهمج  هلاقم ،: اشنم 

یسانشباتک رگفیصوت :
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مخ ریدغ  رگفیصوت :

مخ ریدغ  هعقاو  رگفیصوت :

مالسا خیرات  رگفیصوت :

(آ)

( یپاچ ودرا ،  ) تفالخ باتفآ   1

سیگ روشک  لون  رگید : پاـچ  .دـنه  پاـچ  .ق  دودح 1340  م  يروهال ) يوهراب ،  ) يدنه نیـسح  دمحم  نب  نیـسح  داجـس  دـیس 
هعیرذلا ج 1 ص 36 ش 176 و ج 2 76 ص  یعقر ، .م   1909 لاس 1327 ق ، ناتسکاپ ،)  ) روهال اپهچ ، نیمروهال  سکرو ، گنیرپ 

نیا ص 185  هعیـشلا ج 7  نایعأ  ش 1318  ص 809  ج 2  رـشبلا ) ءابقن  مهدراهچ ، نرق   ) هعیـشلا مالعأ  تاـقبط  ش 914  ص 231 
ار ریدـغ  فلتخم  بناوج  تسا و  همارکلا  هقرطم  دیـشرلا و  تایادـه  باتک  رد  دـمحا  لـیلخ  يولوم  باوج  در و  تروص  هب  باـتک 

.تسا هدومن  یسرربو  دقن  حیرشت و  ار  اهنآ  مالک  دراوم  یضعب  رد  هدروآ و  يدهاوش  زین  هماع  بتک  زا  هدومن و  يروآ  عمج 

: تسا نینچ  باتک  ياهشخب 

یماسا تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تفالخ  تاـبثا  هک  هماـع : بتک  زا  نآ  بناوج  ریدـغ و  هعقاو ي  باوج ، لاوس و  همدـقم ،
: دنا هدروآ  ریدغ  رد  ار  لوسرلا …  اهیا  ای   ) هیآ ي لوزن  هک  هماع  زا  ییاملع  نیثدحم و 

رد هک  نآ : دـقن  نیملاعلا و  رـس و   ) شباتک رد  یلازغ  ترابع  نآ ، دـقن  جرادـم و   ) باتک ترابع  هدروآ ، ار  رفن  ود  تسیب و  مان  هک 
هیلع  ) نینمؤملاریما دروم  رد  ار  نیبرقـالا  کتریـشع  رذـنأ  و   ) هیآ ي هک  دـیامن  یم  رکذ  ار  هماـع  ياـملع  زا  رفن  هدزون  ماـن  نآ  رخآ 

زا یکی  هک  ءادفلاوبا )  ) لیعامـسا نایب  دنتـسه ، رفن  راهچ  هک  ریدـغ : دروم  رد  ییاپورا  نیخروم  بتک  یماسا  دـنا ، هتـسناد  مالـسلا )
هماع ياملع 
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رخآ رد  و  تونیوید )  ) زا نآرق ) يودنیا  دمحم  مارف  یحولاپا   ) باتک رد  ریدـغ  دروم  رد  ییاپورا  خروم  نایب  ریدـغ ، دروم  رد  تسا 
.تسا هدمآ  فلؤم  زا  یمالک  ًارهاظ  هک  هخسناک ) مالسا  يرامیب   ) ناونع اب  یبلاطم 

: هجوت لباق  تاکن 

رد هعیرذـلا ج 1 و  رد  یلو  .تسا  هدـمآ  يدواد ) زاجعا   ) باتک نیا  مان  هعیـشلا  نایعأ  هعیـشلا و  مالعأ  تاـقبط  هعیرذـلا ج 2 و  رد 
جرد 2 هدومنن و  يرگید  هب  يا  هراشا  هعیرذـلا  دروم  ود  نیا  زا  مادـکچیه  رد  .تسا  هدـمآ  تفالخ ) باتفآ   ) مان نیمه  باتک  پاچ 

! تسا هدشن  روآدای  ار  فلؤم  مان 

( فلا )

لاس لوا ، پاچ  نارهت ، شورس ، تاراشتنا  .این  یمطاف  هللادبع  یپاچ ) یسراف ، ( ) ینس هعیش و  عبانم  زا  ثیدح  لهچ   ) ریدغ ناغمرا   2
32 یعقر ، .ش   1372

( یپاچ یسراف ،  ) ریدغ رارسا   3

، يریزو .ش   1374 ق ، لاس 1415  لوا ، پاچ  مق ، هبعک ، دولوم  رـشن  ینیئوخ .) یناجنز ،  ) يراصنا لیعامـسا  دمحم  نب  رقاب  دـمحم 
.ص  244

رد یقیقحت  زین  يارجاـم و  نآ  زا  ییاـه  هتفگاـن  لـماش  مخ و  ریدـغ  هعقاو ي  هـظحل ي  هـب  هـظحل  زا  یلیلحت  یـشرازگ  باـتک  نـیا 
نیا تیـصوصخ  هس  .تسا  هداد  رارق  یـسررب  دروـم  ار  نآ  یـسایس  یعاـمتجا و  بناوـج  نینچمه  تسا و  ریدـغ  هبطخ ي  ياوـتحم 

: زا دنترابع  باتک 

: فلا

اههد يدنب  عمج  اب  نآ  میظنت  هک  لسلـستم  ناتـساد  کی  تروص  هب  تایئزج و  مامت  اب  ریدغ  يارجام  زا  لماک  هرود ي  کی  میدقت 
.تسا هدش  ماجنا  یثیدح  یخیرات و  هعطق ي 

ب:

.تسا هدیشخب  نآ  هب  هزات  يا  هولج  هک  هخسن  تفه  اب  نآ  نتم  هلباقم ي  لماک و  روط  هب  ریدغ  هبطخ ي  میدقت 

ج:

لماش راتفگـشیپ  زا  سپ  باتک  .ریدـغ  هبطخ ي  زا  يداقتعا  ياه  يریگ  هجیتن  ریدـغ و  هعقاو ي  فلتخم  ياهتمـسق  لـیلحت  هیزجت و 
میسقت زین  فیلأت و  فادها  هزیگنا و 
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: تسا شخب  هن  رد  هدش و  زاغآ  نآ  كرادم  نایب  باتک و  يدنب 

: ریدغ هعقاو ي  هنیمز ي   1

.ریدغ هبطخ ي  تیمها  تاهج  يرجه ب  لوا  ههد ي  رد  یمالسا  هعماج ي  لکشت  زا  يریوصت  فلا 

: ریدغ هنحص ي  زا  یمیسرت   2

هبطخ زا  لبق  ياه  همانرب  فلا 

هبطخ تایئزج  هباطخ و  تیفیک  ب 

.هبطخزا دعب  مسارم  ج 

: ریدغ رد  نیقفانم  نیطایش و   3

ریدغ رد  نیطایش  سیلبا و  فلا 

.ریدغ رد  نیقفانم  ب 

: ریدغ هبطخ ي  ياوتحم  زا  يا  هدیکچ   4

هبطخ رد  صخاش  تاکن  فلا 

هبطخ شخب  هدزای  رد  یلامجا  ارذگ و  يریس  ب 

.ریدغ هبطخ ي  بلاطم  یعوضوم  میسقت  ج 

: ریدغ هبطخ  نتم  دنس و   5

ریدغ هبطخ ي  دنس  فلا 

.ریدغ هبطخ ي  نتم  ب 

.هخسن تفه  اب  هدش  هلباقم  ریدغ ، هبطخ ي  یبرع  نتم   6

: ریدغ هبطخ ي  زا  يریگ  هجیتن   7

( هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  : ) ریدغ هبطخ ي  هراصع ي  فلا 
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تیالو هرابرد ي  ریدغ  يداقتعا  ياه  هیاپ  ب 

.ریدغ تعیب  هرابرد ي  قیقد  یسررب  تیالو د  اب  طابترا  رد  ریدغ  یلمع  یتدیقع  ياه  هشیر  ج 

: ریدغ نشج  دیع و   8

( مالسلا هیلع   ) ناماما ربمایپ و  ناسل  رد  ریدغ  دیع  فلا 

اهنامسآ رد  ریدغ  نشج  ب 

ریدغ زوراب  یعیاقو  نراقت  ج 

( یطخ یبرع ،  ) هیالولا ثیدح  یف  هیاردلا  یناتسجس = )  ) مخ ریدغ  ربخ  هاور  ءامس  میریگب  نشج  هنوگچ  ار  ریدغ  دیع  د 

، ودرا  ) تفالخ باتفآ  يدنه = )  ) يدواد زاجع  .یناتـسکاپ  ردیح  مالغ  یناتـسکاپ ، ربکا  یلع  ( یطخ ودرا ، ) ریدـغ ثیدـح  دانـسا   4
( یپاچ

ینالیم لضاف  دیـس  فارـشا : .یناسارخ  ثدحم  دمحم  یناسارخ ، دنم  هرهب  دمحم  يدـمحم ، هللادـبع  ( یپاچ یبرع ، ) ریدـغلا مالعأ   5
.ص  336 يریزو ، .ق  لاس 1410  مق ، نیسردم ،) هعماج ي   ) یمالسالا رشنلا  هسسؤم  مود ، پاچ  ینیسح .) )

لماک و روط  هب  هک  تسا ، ینیما  همـالع ي  بدـالا ) هنـسلا و  باـتکلا و  یف  ریدـغلا   ) باـتک صاخـشا  مـالعأ و  تسرهف  باـتک  نیا 
ره هب  ای  اه و  ترهش  اه و  هینک  نینچمه  باتک و  نآ  صاخشا  مان  لصفم 
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.تسا هدروآ  صاخشا  روهشم  فورعم و  مان  رد  ًامومع  ار  اه  سردآ  هدروآ و  .دش  دای  یسک  زا  یلکش 

: هجوت لباق  هتکن 

پاچ تسا  ریدغلا  نوگانوگ  ياهتسرهف  لماش  هک  ریدغلا ) فافـض  یلع   ) باتک لوا  دلج  هدمع ي  شخب  ناونع  هب  ادتبا  باتک  نیا 
هب رـضاح  باتک  تروص  هب  لقتـسم و  روط  هب  شخب  نیا  دلجم و  کی  رد  اهتـسرهف  هیقب ي  باتک  نآ  يدعب  ياهپاچ  رد  یلو  هدش ،

ناسللا یف  یلوملا  ماسقأ  .دوش 6  هعجارم  همانباتک  نیمه  رد  ریدغلا ) فافض  یلع   ) باتک هب  رتشیب  حیضوت  يارب  .تسا  هدیـسر  پاچ 
: لوا پاـچ  .فجن  يدـهم  دـمحم  قـیقحت : صق  م 413  يدادـغب :) يربـکع ، ملعملا ، نبا   ) دـیفم دـمحم  نب  دـمحم  ( یپاـچ یبرع ، )

پاچ .ص   9 يریزو ، فجن .) پاچ  زا  تسفا  ، ) مق دـیفملا ، هبتکم  موس : پاـچ  .ق  لاس 1370  فجن ، هیراـجتلا ، هبتکملا  تاروشنم 
هلاسر 26 ص ، یلوملا : ماـسقأ  یعقر ، .م   1990 ق ، لاس 1410  ندنل ، مالـسلا ،) هیلع   ) یلع مامالا  ناجرهم  رـشنلل ، دیز  راد  مراهچ :

یشاجنلا لاجر  .ص   48 يریزو ، .ق  لاس 1413  مق ، دیفم ، خیش  هرازه ي  یناهج  هرگنک ي  مجنپ : پاچ  .ص   41 یلوملا : ینعم  یف 
هرامش ي 243 ش 13 هعومجم ي  یفجن ج 1 ص 269  یـشعرم  هللا  هیآ  یمومع  هناخباتک ي  یطخ  ياه  هخـسن  تسرهف  ص 401 

يا همدقم  ادتبا  هرامش ي 255  هعومجم ي  تسرهف ج 1 ص 285  نامه  هرامش ي 78  هعومجم ي  تسرهف ج 1 ص 89 97  نامه 
رد ار  یلوم )  ) هرابرد ي دیفم  خیـش  ینابم  حیـضوت  هک  تسا  هدـمآ  یلالج  اضر  دـمحم  دیـس  مالـسالاهجح  طسوت  باتک  نیا  يارب 

: تسا هدومن  نایب  تهج  شش 

.یظفل تلالد  يوغل و  هبنج ي   1

(. مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما نامز  رد  هیقت  طیارش  نتفر  نایم  زا   2

.دیوگب رعش  حیحص  تغل  تفلاخم  دیابن  حیصف  رعاش   3

یضعب تبسن   4
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(. مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما هب  راعشا  زا 

.دنشابن ناملسم  هچ  رگا  تغل  هربخ ي  لها  هب  يوغل  یناعم  دانتسا   5

هحفـص هدفه  باتک  لصا  .درک  انثتـسا  دیابن  ار  نف  دـیتاسا  زا  سکچیه  تسا و  زاب  هشیمه  نآ  لها  رب  دامتعا  اب  تغل  هب  ملع  باب   6
: هدش حرطم  ثحابم  .تسا  سفن  هب  یلوا  يانعم  یلوم )  ) زا دارم  هک  هدش  تباث  نآ  یط  تسا و 

.تغل رد  یلوم  يارب  ینعم  هد   1

(. هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ مالک  رب  ینعم  هد  نایم  زا  سفن ) هب  یلوا   ) يانعم قابطنا  ریدغ و  هعقاو ي  لیلحت   2

هدروآ ار  رفن  جنپ  هک  مالسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریما تماما  هدافتسا ي  و  یلوم )  ) حیحص يانعم  هرابرد ي  احـصف  رعـش  زا  يدهاوش   3
.تسا

: هجوت لباق  تاکن 

موس و لوا و  پاچ  زا  ریغب  تسه ، زین  فلؤم  زا  یلوملا ) ینعم  یف  هلاـسر   ) باـتک يارب  دوش  یم  هتفگ  هک  یبلاـطم  تاصخـشم و   1
.مشش بلطم  زین  مراهچ و  بلطم  يادتبا  موس و  بلطم  رد  باتک  نیا  همدقم ي  حیضوت  یسانشباتک و  یشاجنلا و  لاجر  سردآ 

هدروآ هدـشدای  دروم  هس  هنومن  يارب  .تسا  دوجوم  دـنه  قارع و  ناریا و  ياه  هناخباتک  رد  يرایـسب  تاطوطخم  باتک  ود  نیا  زا   2
مامت هک  مهدزاـی  نرق  تاـطوطخم  زا  هرامـش ي 410  هعومجم ي  فجن ) ( ) مالـسلا هیلع   ) نینمؤـملاریما هناـخباتک ي  رد  زین  و  دـش ،

هناخباتک رد  نآ  سکع  هک  متشه ، نرق  تاطوطخم  زا  هرامش ي 3877  هعومجم ي  رد  یتیبرتسچ  رد  تسا و  دیفم  خیش  ياه  هلاسر 
.تسا دوجوم  یفجن  یشعرم  هللا  هیآ  ي 

فجن يدهم  دمحم  قیقحت  یلالج و  اضر  دـمحم  دیـس  زا  يا  همدـقم  اب  دـیفم ) خیـش  هرگنک ي  پاچ   ) باتک ود  نیا  رخآ  پاچ   3
.تسا

روط هب  نآ  زا  یطخ  يا  هخسن  ناسبللا ) یف  یلوملا  ماسقا   ) باتک نیا  عورش  زا  لبق   4
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.تسا هدمآ  ود  ره  يارب  یطخ  هخسن ي  هس  زا  اهتنا  ادتبا و  تاحفص  باتک  ودره  يادتبا  رد  هدش و  هدروآ  لماک 

.دنتسه یحیضوت  ياه  یقرواپ  اب  هارمه  باتک  ود  ره   5

اب تسا ، لئاسر ) هدع   ) مان هب  هک  دیفم  خیـش  ياه  هلاسر  زا  يا  هعومجم  رد  فجن  پاچ  رد  ناسللا ) یف  یلوملا  ماسقا   ) باتک نیا   6
ماسقا یف  هلاسر   ) مان اب  یمالـسالا ص 65 16  ثارتلا  یف  ریدغلا  باتک  رد  زا ص 186 193 و  یلوملا ) ظفل  قیقحت  یف  هلاسر   ) ماـن

.تسا هدمآ  یلوملا )

باتکرد تسا  ریدـغ  ثیدـح  هب  طوبرم  هک  یکجارک ) ( ) دـئاوفلا زنک   ) باـتک یطخ  هخـسن ي  زا  یـشخب  باـتک  ود  ره  رخآ  رد   7
! تسا هدش  هدروآ  هحفص  تشه  یلوملا ) ینعم  یف  هلاسر   ) باتک رد  هحفص و  جنپ  ناسللا ) یف  یلوملا  ماسقا  )

.دنتسه دیفملا ) خیشلا  تافنصم   ) هرود ي متشه  دلج  زا  موس  مود و  باتک  باتک ، ود  نیا   8

هللا یلـص   ) ربمایپ دارم  عقاو  رد  ناسللا ) یف  یلوملا  ماسقا   ) باتک رد  هک  ارچ  دنتـسه ، رگیدـکی  همیمـض ي  باتک  ود  نیا  عقاو  رد   9
ثاـحبا یلوم و  یناـعم  زا  یلوملا ) ینعم  یف  هلاـسر   ) باـتک رد  یلو  تسا  تماـما  هک  هدـش  تباـث  یلوـم )  ) هلمک ي زا  هلآ ) هیلع و 

.تسا هدش  ثحب  نآ  يوغل 

لاس 1407 لوا ، پاچ  نارهت ، تمکح ، تاراشتنا  ینیسح .)  ) ینارهت نیسح  دمحم  دیـس  یپاچ ) یـسراف ، ج 7 و 9  یسانش ، ماما   7
.ق

.ص ج 9 293  ج 7 293 ص ، يریزو ، .ش   1369 لاس 1410 ق ، رشان ، نامه  رگید : پاچ 

تسا فلؤم  زا  یمالـسا ) فراعم  مولع و   ) ثاحبا هلـسلس  زا  یتمـسق  و  یـسانش ) ماما   ) تادلجم زا  مهن  متفه و  ياهدلج  باتک  نیا 
.تسا هدش  نایب  فلوم  زا  یسورد  تروص  هب  ریدغ و  رد  هک 

زا متفه  دلج 
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ثاحبا رکش  هب  تسا و  مجنپ  یـس و  دص و  سرد  ات  مکی  تسیب و  دص و  سرد  زا  مهن  دلج  مجنپ و  دص و  سرد  ات  مکی  دون  سرد 
: تسا نینچ  دلج  ود  نیا  حیضوت  .تسا  هدومن  هدافتسا  هماع  هعیش و  عبانم  زا  هدش و  حرطم  یملع 

: موس دون و  ات  مکی  دون و  سرد  ج 7 

اب هباحص  زا  نیقفانم  راتفر  ،و  هراب نیا  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نامز  عیاقو  یـضعب  ریدغ و  تاصخـشم  نوماریپ  یثحابم  ادتبا 
.تیالو تفالخ و  هب  تبسن  صوصخ  هب  ترضح و  نآ 

: متفه دون و  ات  مراهچ  دون و  سرد 

سرد .نآ  ثاحبا  حیـضوت  غیلبت و  هیآ ي  رد  ثحب  ریدـغ و  هبطخ ي  ندروآ  اب  هارمه  یمالک  یملع و  روط  هب  ریدـغ  هعقاو ي  ناـیب 
تسا هدمآ  اهنآ  رد  ریدغ  هک  ییاه  باتک  زین  ریدغ و  رد  هدش  فیلأت  ياهباتک  نیفلؤم و  نایوار و  نایب  مکی : دص و  ات  متـشه  دون و 

اب هارمه  رد  ریدـغ  هب  دارفا  رگید  زین  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیموصعم زا  یـضعب  تاداهـشتسا  سپـس  اهنآ و  ریغ  نیملکتم و  نیخرومزا و 
.طوبرم ثحابم 

: مجنپ دص و  مود ت  دص و  سرد 

هملک و نیا  زا  تیالو  هدافتـسا ي  و  یلوم )  ) یناعم ياه  هنیمز  رد  یثاحبا  زین  هیواعم و  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما همان ي  لماش 
ًابیرقت هک  هدش  هدروآ  زین  يراعـشا  ثاحبا  نیا  یط  رد  .ناشتایرظن  تغل و  لها  ناگرزب  یماسا  داریا  اب  هارمه  ریدغ  هبطخ ي  لک  زین 

.دنتسه ریدغ  رد  اهنآ  مامت 

: متفه تسیب و  دص و  ات  مکی  تسیب و  دص و  رد  ج 9 

هفوک و هبحر ي  رد  اروش  زور  لیبق  زا  فلتخم  دراوم  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ياه  هدشانم  تاجاجتحا و  ياهداهشتسا و 
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هیلع  ) نیموصعم یـضعب  تاـجاجتحا  زین  و  دروم ، ره  رد  یملع  ثحاـبم  اـب  ریدـغ …  هب  رگید  دراوـم  هیواـعم و  اـب  لـمج و  گـنج 
نایرج و  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  يایاضق  نومأـم و  داهـشتسا  اـی  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما باحـصا  زا  دارفا  رگید  و  مالـسلا )

.يدهعتیالو

: ما یس  دص و  ات  متشه  تسیب و  دص و  سرد 

تایآ زین  و  ریدـغ ، نامز  ناکم و  رد  یقیقحت  هراب و  نیا  رد  هماع  ناگرزب  تاـملک  داریا  و  عقاو ) باذـعب  لـئاس  لأـس   ) هیآ ي حرش 
.هماع زا  یضعب  اب  یخیرات  يوغل و  یثاحبا  هب  طوبرم  رگید 

: مراهچ یس و  دص و  ات  مکی  یس و  دص و  سرد 

اب تینهت  تعیب و  زا  دراد ، يدـیع  هبنج ي  رتشیب  هک  هداتفا  قاـفتا  زور  نیا  رد  هک  یعیاـقو  لـصفم و  روط  هب  ریدـغ  ندوب  دـیع  ناـیب 
نیا رد  مالسلا ) هیلع   ) همئا هریس ي  زا  يدراوم  نایب  زینو  هباحص ي  لمع  هب  لالدتسا و  رگید و  مسارم  و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما

.ریدغ دیع  رگید  بناوج  نایب  زور و 

: مجنپ یس و  دص و  سرد 

ندراذگ همامع  هرابرد ي  یثاحبا  زین  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ طسوت  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما رس  رب  نتـسب  هماع  هرابرد ي 
.نآ بناوج  و 

: هجوت لباق  هتکن ي  .تسا  ریدغ  رد  ًارثکا  هک  هدش  هدروآ  يرایسب  راعشا  باتک  بلاطم  نمض  رد 

.تسا ینیما  همالع ي  ریدغلا )  ) باتک هب  هیبش  يدراوم  رد  باتک  نیا 

.ینالصا اضر  یپاچ ) یسراف ، ) ریدغ هبطخ ي  رد  تیالو  راونا   8

یپاـچ بتک  تسرهف  لاـس 1365 . نارهت ، .ینارهت  نیظعاولا ) داـمتعا   ) نسحلاوبا نب  رغـصا  یلع  یپاـچ ) یـسراف ،  ) بطخلا سینأ   9
زا نآ  فلؤم  تسا و  ریدغ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هبطخ ي  حرش  باتک  نیا  ج 1 ص 591  راشم ) ابابناخ   ) یسراف
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.تسا هدوب  نارهت  يابطخ 

م يزیربت )  ) یهاش ورسخ  دمحا  نب  یضترم  دیس  یپاچ ) یبرع ، ( ) ریصبلا عرابلا  هیخا  یلا   ) ریدغلا ثیدح  ینعم  یف  ریقحلا  ءادها   10
یهاش ورـسخ  يداه  دیـس  مامتها  هب  مود : پاچ  .ص   112 یعقر ، .ق  لاس 1353  فجن ، هیردـیحلا ، هعبطملا  لوا ، پاـچ  .ق   1372

نیا ریدغلا ج 1 ص 157 ش 27  هعیرذلا ج 2 ص 482 ش 1894  .ص   192 یعقر ، .ش   1356 لاس 1398 ق ، مق ، فلؤم ،) دنزرف  )
نایب ار  بلطم  هب  طوبرم  یبنج  بلاطم  زا  يرایسب  نمـض  رد  و  دیامن ، یم  در  هدرک و  لقن  ار  يزار  رخف  مالک  اهتنا  ات  ادتبا  زا  باتک 

.تسا هدومن 

یصاخ يدنب  میـسقت  تسا و  هدومن  ثحب  هدش و  روآدای  يزار  رخف  مالک  در  ناونع  هب  ار  ریدغ  هرابرد ي  يرایـسب  بلاطم  عقاو  رد 
.درادن

: تسا نینچ  باتک  ثاحبا  حیضوت 

( یلوم  ) هملک ي زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دارم  حیـضوت  هک  باتک  طساوا  ات  وا  مالک  در  سپـس  يزار و  رخف  مالک  لقن  ادتبا 
در بناوج  ماـمت  زا  ار  شمـالکو  هدرک  ثحب  لـصفم  زاـب  هدروآ و  يزار  رخف  زا  يرگید  مـالک  زین  هدوـمن و  ثحب  لـصفم  تسا و 

ماـن هب  یـصخش  باوج  رد  زیربت  رد  يرمق  لاس 1352  هب  باـتک  نیا  فلؤم  هدومرف  گرزب  اـقآ  جاـح  همـالع  هچناـنچ  .تسا  هدرک 
رد ار  ریـصبلا ) عرابلا  هیخا  یلا   ) هلمج ي اذل  هدومن و  فیلأت  هدوب  نایمامح  ياتـسور  رد  هماع  ياملع  زا  هک  قیدـص ) دـمحم  خیـش  )

.تسا هدوتس  ار  باتک  یملع  ینف و  رظن  زا  هدومن و  لیلجت  باتک  نیا  زا  رایسب  هدش  دای  همالع ي  نینچمه  .تسا  هدروآ  مسا  رخآ 

: هجوت لباق  تاکن 

طسوت ریدغلا ) ثیدح  ینعم   ) مان اب  مق  پاچ  رد  باتک  نیا   1
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پاچ ریدغلا ) تاقباس   ) مان هب  ردص  یسوم  دیس  زا  یمیدقت  نینچمه  همدقماب و  هارمه  یهاشورسخ ، يداه  دیس  ياقآ  فلؤم  دنزرف 
مان یلو  .تسا  هدومن  دای  باتک  زا  ریدغلا ) قیدح  ینعم   ) مان نیمه  اب  زین  یئابطابط  زیزعلادبعدیـس  دیقف  داتـسا  همالع  هچنانچ  هدـش ،

.تسا هدش  پاچ  مان  نیمه  هب  زین  فجن  پاچ  هدراذگ و  ار  مان  نیا  فلؤم  دوخ  هک  ارچ  تسا ، ریقحلاءادها )…   ) باتک یلصا 

شومارف هحفـص ي 4  هرامـش  هداد و  خر  یهابتـشا  پاچ  نآ  رد  نوچ  یلو  تسا ، هحفـص  فجن 113  پاچ  رد  باتک  تاحفـص   2
.تسا هحفص  هدش 112 

.تسا 11 هدش  فیلأت  هللا  همحر  يدابودرا  یلع  دمحم  خیش  بیدا  هللا  هیآ  فارشا  اب  باتک  نیا  هک  تسا  حیضوت  هب  مزال  رخآ  رد   3
.ق نرق 6  م  نیدـلا ) دـیؤم   ) یلع نـب  نیـسح  یطخ ) یبرع ، ( ) ریدـغلا ثیدـح  یف   ) یلوـملا هلأـسم  باوـج  یف  ریـصبتلا  حاـضیالا و 

: تسا باب  ود  رد  باتک  نیا  ش 256  فناویا )  ) هیلیعامسا بتک  تسرهف  ص 152  عودجم )  ) هیلیعامسا بتک  تسرهف 

(. مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما تیالو  بابرد  تاجاجتحا  تایاور و   1

ریبعتلا حاضیالا و   ) باتک هب  .تسا  هدش  دراو  زور  نآ  هزور ي  زامن و  ریدغ و  زور  يرترب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  هچنآ   2
نب هللا  هبه  یطخ ) یبرع ،  ) ریدغلا موی  لضف  یف  ریـصبتلا  حاضیالا و  .دوش 12  هعجارم  یلع  نب  نیـسح  زا  ریدغلا ) موی  لضف  هنابا  یف 

: هجوت لباق  هتکن ي  ش ا 2167  فناویا )  ) هیلیعامسا بتک  تسرهف  .ق  م 470  هاعدلا ) یعاد  نیدلا ، یف  دیؤملا   ) يزاریش یسوم 

.تسا دوجوم  یچارک )  ) هیلیعامسالا هیعمجلا  هناخباتک ي  رد  باتک  نیا  زا  يا  هخسن   1

شناوید زین  هدیسر و  پاچ  هب  هرهاق  رد  هک  هدومن  فیلأت  دوخ  تالاح  رد  یباتک  فلؤم   2
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موی لضف  هنابا  یف  ریبعتلا  حاضیالا و  .دشن 13  ادیپ  باتک  نیا  یلو  تسا ، هدیسر  پاچ  هب  هرهاق  رد  نیسح  لماک  دمحم  همدقم ي  اب 
: هجوت لباق  تاکن  لاس 1373 ص 704  ناریا  یمالسا  ثاریم  .ق  م 667  یلع ، نب  نیسح  یطخ ) یبرع ،  ) ریدغلا

دیؤم  ) یلع نب  نیسح  زا  ریدغلا )) ثیدح  یف   ) یلوملا هلأسم  باوج  یف  ریصبتلا  حاضیالا و   ) باتک اب  باتک  نیا  دور  یم  لامتحا   1
باتک نیا  مانزا  هچنانچ  هدـش و  زین  ریدـغ  زور  يرترب  لضف و  زا  ثحب  باتک  نآ  رد  هک  صوصخ  هب  دنـشاب ، باـتک  کـی  نیدـلا )

.تسا عوضوم  نامه  رد  دوش  یم  هدیمهف 

موـی ینعم  یف  ریـسفتلا  حاـضیالا و  .تسا 14  دوـجوم  هرامـش ي 31  ندـنل  رد  هیلیعامـسا  يوتیتـسنا  رد  باـتک  نـیا  زا  يا  هخـسن   2
ص 123 127 عودـجم )  ) هیلیعامـسا بتک  تسرهف  .ق  م 612  یلیعامـسا ،) یعاد ،  ) یمـشبع دمحم  نب  یلع  یطخ ) یبرع ، ) ریدـغلا

یئبمب یضیف  هناخباتک ي  تسرهف  ش 249  فناویا )  ) هیلیعامـسا بتک  تسرهف  نمیلا ص 102  یف  یمالـسالا  یبرعلا  رکفلا  رداصم 
ص 164 165 الاو ) انوپ   ) هیلیعامسا بتک  تسرهف  ص 99 ش 122 

(ب)

دودـح مق ، تمکح ، پاچ  لوا : پاچ  يدرجورب .)  ) يرین میرکلادـبع  یپاـچ ) یـسراف ،  ) فیرـش نآرق  رظن  زا  مخ  ریدـغ  ثحب   15
47 یعقر ، .ش  لاس 1361  لاس 1402 ق ، نارهت ، اهیلع ،) هللا  مالـس   ) همطاف رون  تاراشتنا  مود : پاـچ  . 44 یعقر ، .ش  لاس 1353 

یم حرطم  ار  هیآ  هس  هک  تسا  نآرق  رظن  زا  ریدغ  ثحب  سپـس  مخ و  ریدغ  هعقاو ي  زا  يا  هصالخ  ادتبا  همدـقم  زا  سپ  باتک  .ص 
: دیامن

 …( لوسرلا اهیا  ای   ) 1

 …( مکنید مکل  تلمکلا  مویلا   ) 2

رد ثحب  اهنآ  زا  باوج  تالاکشا و  حرط  هب  مادک  ره  رد  و  عقاو )…  باذعب  لئاس  لئس   ) 3
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باتک مود  پاچ  رد  .دراد  یمالک  هبنجرتشیب ي  تسا و  هتخادرپ  هیآ  هس  نیا  زا  مادـک  ره  نمـض  رد  يرگید  تاـیآ  زین  هیآ و  دوخ 
: هجوت لباق  هتکن ي  .تسا  هدروآ  انس )  ) هب صلختم  يرعاش  زا  ار  يرعش 

نیرخآ نیلوا و   ) ریدـغ ثعبم و   ) مان اب  مه  اب  ود  ره  هک  تسا ، یئامه  نیدـلا  لالج  زا  ثعبم  رد  یباتک  اب  هارمه  باـتک  مود  پاـچ 
مان اب  مود و  شخب  ناونع  هب  ریدـغ  باتک  و  تثعب ) ثحبم   ) مان اب  لوا و  شخب  ناونع  هب  ثعبم  باتک  دـنا و  هدـش  پاچ  نآرق ) مایپ 

( نآرق رظن  زا  مخ  ریدـغ   ) مان اب  باتک  نیا  زا  ص 197 ش 105  یمالـسالا ) ثارتلا  یف  ریدغلا   ) باتک رد  .تسا  مخ ) ریدغ  ثحبم  )
.تسا هدومن  دای 

.ص  32 یبیج ، .مق  رکفلاراد ، تاراشتنا  .رورپ  نید  نیدلا  لامج  دیس  یپاچ ) یسراف ، ) ریدغ یخیرات  ثیدح  هرابرد ي  یثحب   16

: هجوت لباق  هتکن ي  .تسا  نآ  ناتساد  ریدغ و  دانسا  رد  یثحب  لماش  باتک 

( = ینامز ج 6( ناربمایپ ،) ياه  هصق   ) نک گنر  ناوخ و  .تسا  هدـش  پاـچ  لـیلد ) کـی  رازه و   ) باـتک همیمـض ي  هب  باـتک  نیا 
( یپاچ یسراف ، ) ریدغ ناتساد 

: رگید پاـچ  69 ص  يریزو ، .ش   1366 ق ، لاس 1407  دیعس .) ریم   ) ناینیـسح دیعـس  دیـس  یپاچ ) یـسراف ، ) ریدغ هنارکرب ي   17
باتک نیا  هرامش ي 60 ص 48 . مود ) همین ي   ) ناریا یلم  یـسانشباتک  . 72 يریزو ، .ق  لاس 1408  مق ، ریدغلا ، دجـسم  تاروشنم 

.تسا ریدغلا  دجسم  ياهتیلاعف  زا  شرازگ  نآ و  هبطخ ي  ریدغ و  رد  یثاحبا 

ناتسآ یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  یناقلاط ) يوسوم ،  ) يدورامرگ یلع  دمحم  نب  یفطصم  دیس  یپاچ ) یـسراف ،  ) باتفآ هکرب ي   18
( یپاچ یسراف ،  ) هیریدغ هیریدغ =  هیراه و  .ش  لاس 1370  دهشم ، يوضر ، سدق 

نیسح نب  نسحم  یطخ ) یبرع ،  ) هالوم تنک  نم  نایب   19
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ص 102 ش 360 نیدلا ) بختنم   ) تسرهفلا .ق  نرق 5  م  يروباشین )  ) یعازخ

كردتسم لـمالا ش 685  لـمأ  هقیلعت  ص 9  ءاملعلا ج 5  ضاـیر  ص 42  هاورلا ج 2  عماـج  ش 685  ص 228  لمالا ج 2  لـمأ 
ص مجنپ ) نرق   ) هعیشلا مالعأ  تاقبط  لاقملا ج 3 ص 54 ش 10191  حیقنت  تانجلا ج 6 ص 78  تاضور  لئاسولا ح 3 ص 488 

لباق تاکن  ش 9887  ص 195  ثیدـحلا ج 14  لاجر  مجعم  ص 47  هعیـشلا ج 9  نایعأ  ش 654  ص 184  هعیرذـلا ج 13   147
: هجوت

ردو هدوـمن ، لـقن  نیدـلا ) بجتنم   ) تسرهفلا زا  هکنیا  اـب  تسا ، هـالوم ) تـنک  نـم  ثیدـح  حرـش   ) هعیرذـلا رد  باـتک  نـیا  ماـن   1
.دنا هدومن  لقن  مان  نیمه  اب  ذخأم و  نیمه  زا  زین  دراوم  هیقب ي  تسا و  هدروآ  ار  هالوم ) تنک  نم  نایب   ) مان تسرهفلا 

نیمه شبتک  زا  یکی  هجیتن  رد  هک  تسا  هدومن  لقن  وا  زا  دوخ  دنس  اب  ار  فلؤم  ياهباتک  هدش ، دای  باتک  رد  نیدلا  بجتنم  خیش   2
.تسا باتک 

(پ)

لاس 1406 لوا : پاچ  نارهت ، اهیلع ،) هللا  مالس   ) همطاف رون  تاراشتنا  .یسابع  زیورپ  یپاچ ) یسراف ،  ) ریدغ هسامح ي  نارادساپ   20
باتک نیا  .تسا  ریدغ  هرابرد ي  میدق  دیدج و  نارعاش  زا  یسراف  دیاصق  راعشا و  لماش  باتک  نیا  328 ص  یعقر ، .ش   1364 ق ،

.تسا هدش  يروآ  عمج  ینیما  همالع ي  تساوخرد  هب  انب  ًارهاظ 

دیعس دیـس  نیودت : ینارهت .)  ) يرئاح يدهم  یپاچ ) یـسراف ، ( ) تنـس لها  بتک  زا  تیالو  تماما و  تابثا  رد   ) ریدغ زا  يوترپ   21
لاس نارهت ، فیرـشلا ،) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم ماما  یگنهرف  داینب  مق ، ترجه ، تاراشتنا  هسـسؤم ي  دیعـس .) ریم   ) ناینیـسح

279 ص يریزو ، .ش   1374 1415 ق ،
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تیـالو هراـبرد ي  ینوگاـنوگ  بلاـطم  ریدـغ  فـلتخم  ياـه  هـبنج  یــسررب  زا  سپ  هـک  ناوـنع  هـس  هاـجنپ و  تـحت  تـسا  یباـتک 
هیلع  ) نینمؤملاریما لـیاضف  رکذ  وس و  کـی  زا  ریدـغ  هعقاو ي  ناـیب  اـب  باـتک  نیا  .تسا  هدرک  حرطم  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما

هب اهیلع ) هللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  نیـسح و  ماما  نسح و  ماما  هب  يا  هراشا  زین  یمالک و  ثحاـبم  اـب  هارمه  رگید  يوس  زا  مالـسلا )
: تسا رارق  نیا  زا  باتک  نیوانع  .دوش  یم  صخشم  باتک  ياهناونع  زا  تاحیضوت  هیقب ي  .تسا  هتخادرپ  تیالو  تماما و  تابثا 

(، همدقم  ) رورس مزب 

(، مالسلا هیلع   ) یلع ترضح  یناگدنز 

، همجرت یبرع و  نتم  لماش  ریدغ  هبطخ 

ناـمز عیـشت و  تسا .) هدروآ  ثیداـحا  دـهاوش و  مالـسلا ) هیلع   ) موصعم هدراـهچ  ماـمت  زا  هک  ( ) مالـسلا هیلع   ) همئا ناـیب  رد  ریدـغ 
، نآ شیادیپ 

، تماما ماما و 

، ناشیا لآ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رب  تاولص 

، نآ ماسقا  تکرش و  ، دنتسه هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم لآ  رکذلا  لها 

، لسوت ياعد 

(، مالسلا هیلع   ) همئا روبق  ترایز 

، ریهطت هیآ ي  لوزن  نأش 

، تیالو هیآ ي 

، هلهابم هیآ ي 

، ریدغ هعقاو 

، تئارب هروس ي  غالبا  نالوئسم ) مهنا  مهوفقو   ) هیآ

، نیلقث ثیدح 

، هنیفس ثیدح 
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، ملع هنیدم ي  ثیدح 

، تلزنم ثیدح 

، رادلا ثیدح 

(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع تیاصو 

(، مالسلا هیلع   ) یلع تیاصو  ماقم 

، باوبا دس  باب و  حتف  ثیدح 

(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دزن  درف  نیرت  بوبحم  مالسلا ) هیلع   ) یلع

(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  نمؤم  مالسلا ) هیلع   ) یلع

، لطاب قح و  نیب  هدننک ي  ادج  مالسلا ) هیلع   ) یلع

، مظعا قیدص  قداص و  مالسلا ) هیلع   ) یلع

، قفانم نمؤم و  تخانش  هناشن ي  مالسلا ) هیلع   ) یلع

، تیبملا هلیل  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع

(، تیار ثیدح   ) ربیخ حتف 

، لیاضف رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع تقبس 

، تما يداه  مالسلا ) هیلع   ) یلع

، نیقرام نیثکان و  نیطساق و  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع گنج 

یلع بح   ) ثیدح
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(، هئیس اهعم  رضی  هنسح ال  مالسلا ) هیلع  )

(، امهنم ریخامهوبا  هنجلا و  لها  بابشا  دیس  نیسحلا  نسحلا و   ) ثیدح نآرقلا ) عم  یلع  قحلا و  عم  یلع   ) ثیدح

، ملاع نانز  نیرترب  مالسلا ) هیلع   ) ارهز همطاف ي 

(، ینم هعضب  همطاف  )

(، مالسلا هیلع   ) همطاف زا  تدایع  رد  هبیتق  نبا  نایب 

(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ راضتحا  نیلاب  رب  راب  فسأت  قیاقد 

، ترضح نآ  تلحر  زا  سپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نادناخ  اب  راتفر 

، نآ بصغ  يارجام  كدف و 

، تسا عامجا  تنس  لها  لیلد 

، نآ خساپ  هبوت و  هروس ي  ملهچ  هیآ ي  هب  دانتسا 

، افلخ فارتعا 

، نید ماکحا  نآرق و  تایآ  زا  رمع  یهاگآ  مدع 

، رمع طسوت  یهلا  ماکحا  رییغت 

، تفالخ نامز  رد  نامثع  راتفر 

.ناوارف تایانج  زیمآرفک و  راتفر  هیواعم و 

: هجوت لباق  تاکن 

گرزب زا  گرزب  یمایپ  هداز = ) دامع   ) ناربمایپ گرزب  زا  گرزب  مایپ  .تسا  هماع  زا  دراوم  قافتا  هب  بیرق  رثکا  رد  باتک  كرادـم 
( یپاچ یسراف ،  ) ناربمایپ

.ص .ش 110  لاس 1374  نارهت  نارابسرا ، يارسگنهرف  .یقداص  ربکا  یلع  همجرت : یپاچ ) یسراف ، ) ریدغ مایپ   22

کی باتک  نیا  144 ص  یعقر ، .ش   1374 مق ، يدهملا ، راصنا  تاراشتنا  هسسؤم ي  .يراصنا  ارذع  یپاچ ) یسراف ، ) ریدغ مایپ   23
: تسا ریز  حرش  هب  باتک  نیوانع  .تسا  هداد  رارق  یسررب  دروم  ار  ریدغ  فلتخم  بناوج  هصالخ  هرود ي 
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، ریدغ ماما  اب  ینخس  راتفگشیپ 

، ریدغ ناوراک  اب 

، مخ ریدغ  رد 

، ریدغ مایپ 

، نید لیمکت  هدژم 

، تماما کیربت 

، خیرات تایاور و  رد  ریدغ 

(، مالسلا هیلع   ) ناموصعم هاگدید  زا  ریدغ 

، ادخ گرزب  دیع  ریدغ 

، ریدغ دیع  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترایز 

، ریدغ ترورض  ، ریدغ زور  لامعا 

، نوناق

، رشب يرطف  زاین 

، ناربهر

، نوناق نیبم 

، هتسیاش ناربهر 

، تسا یباصتنا  تماما  ارچ 

، ماما ندوب  یباصتنا  هرابرد ي  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  زا  یخساپ 

، الوم يانعم 

، ریدغ یمالک  ياه  هشیدنا 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1609 

http://www.ghaemiyeh.com


(، مالسلا هیلع   ) قداص ماما  لالدتسا 

، توبن رب  تماما  ماقم  يرترب 

، مکح نب  ماشه  لالدتسا 

، يزار نیدلا  رخف 

تداهش ( ) مالسلا هیلع   ) یلع تیالو  هب  یهاوگ 
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(، هثلاث

(، هعیش ) ریدغ ناوریپ 

، ریدغ يارب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ياه  يزاس  هنیمز 

.نارعاش هاگن  زا  ریدغ 

.ق م 1410  ینورک ) یناهفـصا ، نیدـلا ، دامع   ) هداز دامع  دـمحا  نب  نیـسح  یپاچ ) یـسراف ،  ) ناربمایپ گرزب  زا  گرزب  یمایپ   24
.نارهت نآرق ، بتکم  مهد : پاچ  .ش  لاس 1355  نارهت ، ردص ، هناخباتک ي  تاراشتنا  مود ، پاچ  .نارهت  نآرق ، بتکم  لوا : پاچ 

.تسا هدافتسا  لباق  رایسب  دوخ  دح  رد  و  ریدغ ، عوضوم  رد  عماج  ًاتبسن  بتک  هلمج  زا  باتک  نیا  .ص   283 يریزو ،

روـط هب  ریدـغ  هیـضق ي  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هراـبرد ي  همدـقم  زا  سپ  باـتک  نیا  رد 
ریدغ تیمها  تمظع و  نایب  عادولاهجح و  رفس  هرابرد ي  یبلاطم  سپـس  .تسا  هدش  تبحـص  ثیداحاو  تایاکح  اب  هارمه  راصتخا 
هدـش هدربمان  نایاور  زا  رفن  اـهنآ 110  رد  هک  هبطخ  دانـسا  زین  ریدـغ و  نیفلؤم  عوضوم و  لـحم و  نینچمه  نآ و  سلجم  هبطخ و  و 

.تسا هدش  نایب 

ربـتعم بتک  زا  فـلؤم  لوـق  هب  هک  یناـمرک  دـنز  رقاـب  دـمحم  خیـش  هخـسن ي  يور  زا  ریدـغ  لـصفم  لـماک و  هبطخ ي  نآ  زا  سپ 
رد ینامرک ) دنز   ) روکذم لضاف  زا  سیونریز  همجرت ي  اب  هارمه  یـسربط  جاجتحا  راحب و  اب  هلباقم ي  زا  دعب  تسا  هدـش  جارختـسا 

هحفص ود  داتشه و  رد  هداز ) دامع  ياقآ   ) فلؤم زا  حیضوت  یمک  اب  هارمه  ینف  همجرت ي  پچ  فرط  رد  تاحفـص و  تسار  فرط 
هدروآ ترـضح  نآ  حدم  رد  يونثم  کی  هدیـصق و  هس  هنآ  رخآ  رد  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما لیاضف  زا  يا  هراپ  سپـس  .تسا 

دص و نینچمه  ترضح ، نآ  لیاضف  رد  هعیش  بتک  زا  ثیدح  هد  دص و  هماع و  بتک  زا  ثیدح  هد  دص و  دعب  و  هدش ،
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نایب همتاخ  ناونع  هب  یبلاطم  يونثم و  هدیصق و  رخآ  رد  هدش و  هدروآ  تسا  ناگمه  قافتا  دروم  هک  شترضح  بقانم  زا  تبقنم  هد 
.تسا هدش 

: هجوت لباق  تاکن 

.تسا هدومن  نایب  همدقم  رد  فلؤم  هچنانچ  هدش ، ماجنا  1391 ق  لاس 1350 ش ، دودح  باتک  نیا  فیلأت   1

مان قباطت  بابزا  دادعت  نیا  هب  هریغ  بقانم و  ثیداحا و  شرامش  باتک و  نیا  شخب  دنچ  رد  هد  دص و  ددع  نتفرگ  رظن  رد  ًارهاظ   2
.تسا دجبا  فورح  باسح  هب  ددع  نیا  اب  مالسلا )) هیلع   ) یلع  ) سدقم

: تسا فلتخم  نآ  ياهپاچ  رد  باتک  نیا  مان   3

رد اهپاچ  هیلک ي  رد  زین  تسا و  ناربمایپ ) گرزب  زا  گرزب  مایپ   ) مان رخآ  ياهپاچ  هدـش و  هتـشون  مان  نیمه  یمیدـق  ياه  پاچ  رد 
ثارتلا یف  ریدـغلا  باـتک  رد  .تسا  هدـش  هتـشون  رگید  ماـن  یهاـگ  ماـن و  نیا  یهاـگ  باـتک  لـخاد  اـی  نآ  فطع  اـی  دـلج و  تشپ 

هرامـش ي 28 ص 130 ش انثارت  هلجم ي  رد  و  ناربمایپ ) گرزب  زا  گرزب  ماـیپ  ریدـغ ، هبطخ ي   ) ماـن ش 97  ص 195  یمالسالا 
هک ارچ  تسا ، ناربمایپ ) گرزب  زا  گرزب  یمایپ   ) مان نیمه  حیحـص  مان  اهمان ، نیا  مامت  زا  .تسا  هدمآ  ریدـغ ) هبطخ ي   ) مان  1672

.دروخ یم  مشچ  هب  مان  نیا  دراوم  اهپاچ و  رثکا  رد 

مرکالا یبنلا  هبطخ   ) یسراف و مخ ) ریدغ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هبطخ ي   ) ياهمان هب  فلؤم  زا  زین  رگید  باتک  ود   4
.تسا هدش  یفرعم  دنتسه  باتک  نیمه  زا  يا  هدیزگ  عقاو  رد  هک  یبرع  ریدغلا ) موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  )

هخسن رازه  جنپ  لهچ و  زا  شیب  لاس  تفه  فرظ  رد  هبطخ  نیا  زا  هک  هدمآ  مهد  پاچ  همدقم ي  رد   5
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.تسا هدیدرگ  رشتنم  پاچ و  رصم  ناریا و  رد 

(. یناگیاپلگ  ) یفاص داوج  دمحم  نب  هللا  فطل  یپاچ ) یسراف ، ) ریدغ یخیرات  زور  نوماریپ   25

(ت)

(. دنه  ) راهیب نراس ، هوجهک ، حالصا ، هلجم ي  هرادا ي  .يدنه  يرغصا  مالغ  دیس  یپاچ ) ودرا ،  ) تلاسر غیلبت   26

هیلع  ) نینمؤملاریما تماما  رد  یثاحبا  ریدـغ و  رد  نآ  لوزن  و  لزنا )…  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   ) هیآ ي نوماریپ  یثاحبا  باتک  نیا  رد 
.تسا هدمآ  مالسلا )

: یناهج حلـص  میکح  .ق  لاـس 1390  زیربت ، .ق  م 1397  يزیربت ،)  ) یچنوتوت نیـسح  دمحم  یپاچ ) یـسراف ،  ) هیریدغ هفحت ي   27
رفس رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هبطخ ي  یجتلم = )  ) عادولاهجح رفـس  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هبطخ ي 

( یپاچ یسراف ،  ) عادولاهجح

مق ثارتلا ، ءایحال  مالسلا ) هیلع   ) تیبلا لآ  هسـسؤم ي  .نیققحم  زا  یعمج  یپاچ ) یبرع ، () ریدغلاب ّصاخلا  ددعلا  ش 21  انثارت ،  28
.ق لاس 1410 

لاس زا  مراهچ  هرامـش  قباـطم  هک  تسا  اـنثارت )  ) یلـصف یملع و  هلجم ي  زا  مکی  تسیب و  هرامـش ي  باـتک  نیا  454 ص  يریزو ،
هرامـش نیا  .تسا  هدیـسر  پاچ  هب  نیودت و  هلجم  رودـص  تقو  زا  جراخ  رد  يرمق  لاس 1410  ریدـغ  صوصخم  ،و  تسا نآ  مجنپ 

: تسا نومضم  نیا  هب  اهنآ  تاعوضوم  حرش  هک  تسا  باتک  هلاقم و  هد  لماش 

.هیریرحت تئیه  مالک  ثارتلا ، خیراتلا و  ربع  ریدغلا   1

ك ك يریبش : داوج  دمحم  دیس  هرهاطلا ، هرتعلا  ثیدح  یف  ریدغلا   2

.ریدغ هعقاو  لوا : لصف 

.غیلبت لامکا و  ياه  هیآ  لوزن  عضاوم  یفرعم  مود : لصف 

.ریدغ زور  يراذگ  دح  موس : لصف 

(. مالسلا هیلع   ) نیموصعم راحب  رد  ریدغ  مراهچ : لصف 

.مالسا رد  دیع  نیرتگرزب  ریدغ  زور  مجنپ : لصف 

.ینالیم یلع  دیس  ریمالا ، همامال  ریخالا  غیلبتلا  ریدغلا  ثیدح   3
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، تسادخ اب  تماما  رما 

، راد ثیدح  رون و  ثیدح  نیب 

ثیدح راد و  ثیدح  نیب 
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، ریدغ

، ریدغ ثیدح 

، نآ تیمها  ریدغ و  صیاصخ 

، ریدغ ثیدح  هب  تیانع 

، ریدغ ثیدح  دهاوش 

، داضتم ياهفقوم 

، ریدغ رد  املع 

، تلالد رد  کیکشت  ، ریدغ ثیدح  دافم 

.ضوح ریدغ و  نیب 

همانباتک نیمه  رد  نوضراعملا ) ریدـغلا و   ) باتک هب  یلماع : یـضترم  رفعج  دیـس  هضراعملل ، هیهلـالا  تادـیدهتلا  لـظ  یف  ریدـغلا   4
.دوش هعجارم 

.دوش هعجارم  همانباتک  نیا  رد  مان  نیمه  هب  یئابطابط : زیزعلادبع  دیس  یمالسالا ، ثارتلا  یف  ریدغلا   5

انثارت هرامش ي  دنچ  رد  هک  هدش ، هتشاگن  تماما  رد  هچنآ  یفرعم  یعافر : رابجلادبع  یعیـشلا ، ثارتلا  یف  همامالا  رداصمب  فیرعت   6
.دوش یم  پاچ 

: يریبش داوج  دمحم  دیس  ریدغلا ، رداصم  دحأ  يروشلا ، ثیدح  باتک  لوح  قیقحت   7

، تباث نب  رمع و  هب  باتک  تبسن  لوا : ثحبم 

، مادقملا یبا  نب  نومیم و  نب  رمع و  مسا  هب  يدرم  دوجو  مود : ثحبم 

، تباث مادقملا  یبا  نب  ورمع  اب  نومیم  نب  ورمع  ندوب  یکی  رد  خیش  داقتعا  موس : ثحبم 

، يدوا نومیم  نب  رمع و  هب  يروش  ثیدح  باتک  تبسن  مراهچ : ثحبم 

.هلئسم رد  راتخم  نایب  مجنپ : ثحبم 

پاچ هلجم  نیا  رد  قیقحت  باختنا و  زا  سپ  هک  یلماع  رح  خیـش  ناوید  زا  يا  هیریدغ  يولوم : دسا  قیقحت  یلماعلارحلل ، هیریدـغ   8
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.تسا هدش 

هب ریز  بلاطم  ماـمت  .یبعک  یـسوم  یلع  قیقحت : یکجارک ، یلع  نب  دـمحم  مالـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریما مالـسا  هقیقحب  مـالعالا   9
: تسا هدمآ  لصف  ناونع 

مالسا هدروآ ، نامیا  هجیدخ  ترـضح  زا  دعب  هک  دوب  یـسک  نیلوا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما مالـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریما مالـسا 
.غولب 10 هلئسم ي  .دوب  لالدتسا  تریصب و  يور  زا  نینمؤملاریما 

رد مان  نیمه  هب  رفعج : لآ  هماسا  قیقحت : یکجارک ، یلع  نب  دمحم  مالسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریمأ هماما  یلع  ریدغلا  ربخب  صنلا  لیلد 
.دوش هعجارم  همانباتک  نیا 

: هجوت لباق  هتکن 

ریدغلاب صاخلا  ددعلا   ) مان اب  باتک  نیا  زا  ص 219 ش 142  یمالسالا ) ثارتلا  یف  ریدغلا   ) رد
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.تسا هدومن  دای  انثارت ) هلجم  نم 

پاچ .م  لاس 1977  نارهت ، یناهفصا .)  ) يوسوم نسح  دیس  یپاچ ) یسراف ، ) ریدغلا باتک  مهد  دلج  زا  ثیدح  لهچ  همجرت ي   29
( ریدغلا  ) باتک مهد  دـلج  زا  ثیدـح  لهچ  همجرت ي  باتک  .ق   39 یبیج ، .ش   1371 ق ، لاس 1413  نارهت ، فلؤم ، رـشان : موس :

( یپاچ یسراف ،  ) مخ ریدغ  هبطخ ي  مخ =  ریدغ  هبطخ ي  همجرت ي  .تسا  یسراف  هب  ینیما  همالع ي 

.ق لاس 1360  یـسیون ، نیـشام  .ق  م 1365  یـسابلک ، یقت  دـمحم  نب  دوـمحم  یطخ ) یـسراف ،  ) هیریدـغ هبطخ ي  هـمجرت ي   30
داش ج 2 ص 555 ش 452 رهوگ  عماج  هناخباتک ي  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف 

يرم لاس 1360  رد  دـیراورم  یلع  نسح  مالـسالاهجح  فارـشا  اب  هک  تسا  ریدـغ  ینالوط  لصفم و  هبطخ ي  همجرت ي  باتک  نیا 
( مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما تماـص  زا  یـسراف  یـسمخم  باـتک  رخآ  رد  .تسا  ناـشیا  زا  همجرت  رخاوا  زا  يرادـقم  هدـش و  ماـجنا 

.تسا هدش  هدروآ 

يدـنه رهوج  یفطـصم  مجرتـم : م 1390 . یفجن ) يزیربــت ،  ) ینیما دــمحا  نـب  نیــسحلادبع  یطخ ) ودرا ، ) ریدــغلا هـمجرت ي   31
(. يراهیب )

.تسا ودرا  نابز  هب  ینیما  همالع ي  بدالا ) هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا   ) باتک لوا  دلج  همجرت ي  باتک  نیا 

: هجوت لباق  هتکن ي 

 …!! تسا هتفر  نیب  زا  هناخپاچ  رد  دسرب  پاچ  هب  هکنیا  زا  لبق  باتک  نیا 

لاپوگ  ) يدنه رتخا  یلع  دیـس  مجرتم : .ق  م 1390  یفجن ) يزیربت ،  ) ینیما دمحا  نبا  نیـسحلادبع  یپاچ ) ودرا ، ) ریدغلا همجرت   32
(. دنه  ) یئبمب پاچ : يروپ .)

.تسا ودرا  هب  ینیما  همالع ي  ریدغلا )  ) باتک لوا  دلج  همجرت ي  باتک  نیا 

همجرت ي هـک  اـجنآ  زا  .ق  م 1390  یفجن ) يزیربت ،  ) ینیما دـمحا  نب  نیـسحلادبع  یپاـچ ) یـسراف ،  ) 22 ج ریدـغلا ، همجرت ي   33
ادـتبا .میروآ  یم  هناگادـج  ار  دـلج  ره  یـسانشباتک  یپاچ و  تاصخـشم  مجرتم و  ماـن  دـنا  هدـش  ماـجنا  رفن  دـنچ  طـسوت  ریدـغلا ) )

یسانشباتک
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ینیما همالع ي  بدالا ) هنـسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا   ) هناگ ي هدزای  ياهدـلج  مامت  همجرت ي  باتک  نیا  .دوش  یم  نایب  باتک  لک 
یهاگ توافتم و  ریدغلا )  ) اب اهدلج  میظنت  رظن  زا  هتفرگ و  ماجنا  دلج  ود  تسیب و  رد  يددعتم  نامجرتم  طسوت  هک  تسا  یـسراف  هب 

.تسا دعب  هب  اجنآ  زا  يدعب  دلج  هدیسر و  ریدغلا  زا  يدلج  طساوا  ات  همجرتزا  يدلج 

: هلباقم حیحصت و  .يدحاو  یقت  دمحم  دیس  مجرتم :  1

.انیس يداه  دیس 

.ش  1340 لاس 1381 ق ، یمالسا ، تاغیلبت  هعماج ي  لوا : پاچ 

لاس 1365 نارهت ، یمالـسا ، گرزب  هناخباتک ي  مراهچ : پاچ  .نارهت  ریدـغ ، تاراشتنا  یمالـسا ، گرزب  هناـخباتک ي  مود : پاـچ 
راهچ داتفه و  دص و  رد  لصفم  يا  همدـقم  لماش  دـلج  نیا  244 ص  + 174 يریزو : .ش  لاس 1369  رـشان ، نامه  مجنپ : پاچ  .ش 

نیطالس و زا  ظیرفت  ياه  همان  سپـس  هدمآ  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تیالو  هرابرد ي  یبلاطم  ادتبا  همدقم  نیا  رد  .تسا  هحفص 
لیکشت ناونع  هب  هک  یتامادقا  ًاتیاهن  هتشگ و  رکذ  ریدغلا  حدم  رد  یسراف  برع و  يارعش  زا  يراعـشا  هدش و  همجرت  ریدغلا  رب  املع 

تاجردنم لماک  رود  کی  کنآ  يارب  .تسا  هدش  رکذ  هدـش  ماجنا  ناریا  زا  جراخ  ناریا و  رد  نآ  سیردـت  يارب  ریدـغلا  ياهبتکم 
هدش فیلأت  ریدغ  ثیدح  هرابرد ي  هک  یبتک  هب  سپس  .يدوبهب  رقاب  دمحم  حیحـصت : زا  یتسرهف  دشاب  نشور  هدنناوخ  يارب  ریدغلا 

.تسا هدش  هدروآ  ینیما  همالع  لاح  حرش  رد  یبلاطم  نآ  زا  دعب  هدومن و  هراشا 

هک هدـش  رکذـتم  هدـش و  هداد  حیـضوت  ریدـغلا  همجرت ي  همتاخ  رد  هدـش  حرطم  ریدـغلا  باـتک  تایـصوصخ  تیمها و  نآ  زا  دـعب 
هام خیرات  هب  يدحاو  ياقآ  ار  نآ  لیذ  تسا و  هدومن  مادقا  مهم  نیا  هب  یمالسا ) تامیلعت  هعماج ي  )
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.تسا هدرک  اضما  يرمق  لاس 1381  رفص 

هدش رکذ  رفن  املع 360  زا  ریدغ  ثیدـح  نایوار  دـلج  نیا  نایاپ  ات  هدـش و  زاغآ  ریدـغلا  لوا  دـلج  همجرت ي  همدـقم  نایاپ  زا  سپ 
.تسا

: هلباقم حیحصت و  .يدحاو  یقت  دمحم  دیس  مجرتم : : 2

، یمالسا گرزب  هناخباتک ي  مجنپ : پاچ  408 ص  يریزو ، .نارهت  ریدغلا ، تاراشتنا  یمالسا ، گرزب  هناخباتک ي  .انیس  يداه  دیس 
.ش لاس 1369  نارهت ،

دنچ ینخـس  مالـسا و  رد  ریدغ  دیع  نآرق و  رد  ریدغ  ثحب  سپـس  هدش و  زاغآ  ریدغ  ثیدح  اب  جاجتحا  هدشانم و  لوا  زا  دلج  نیا 
.تسا هدش  هدروآ  ریدغ  ثیدح  نوماریپ 

.تسا هتفای  نایاپ  مود  دلج  ریثک ، نبا  زا  داقتنا  ثحب  ات  هدمآ و  یبلاطم  ریدغ  ثیدح  دافم  هرابرد ي  نآ  زا  دعب 

: يریزو .نارهت  ریدغ ، تاراشتنا  یمالـسا ، گرزب  هناخباتک ي  .يدوبهب  رقاب  دمحم  حیحـصت : .يدحاو  یقت  دـمحم  دیـس  مجرتم :  3
رکذ يریمح  دمحم  ات  لوا  نرق  يارعـش  زا  دوش و  یم  زاغآ  ریدغ  يارعـش  شخب  دلج  نیا  رد  .ش  لاس 1362  مود : پاچ  328 ص 

.دوش یم 

زا دلج  نیا  .ش  لاس 1362  موس : پاـچ : 304 ص  يریزو ، .نارهت  یمالسا ، گرزب  هناخباتک ي  .یمالـسالا  خیـش  یلع  مجرتم : : 4
.تسا هدش  رکذ  دلج  نیا  رد  لبعد  ات  دسر و  یم  موس  نرق  يارعش  هب  دوش و  یم  زاغآ  مود  نرق  يارعش 

لاس مود : پاچ  .نارهت  ریدـغ ، تاراشتنا  یمالـسا ، گرزب  هناخباتک ي  .يدوبهب  رقاب  دـمحم  حیحـصت : .يوسوم  لاـمج  مجرتم : : 5
364 ص يریزو : .ق   1362

يارعش زا  یتمسق  سپس  هدروآ و  نرق  نیا  يارعش  نایاپ  ات  هدرک و  زاغآ  يولع  لیعامسا  وبا  زا  ار  موس  نرق  يارعش  هیقب ي  دلج  نیا 
ییاه هنومن  و  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  لیاضف  نیرکنم  هرابرد ي  يرایسب  ثحابم  دلج  نیا  رد  .تسا  هدرک  رکذ  ار  مراهچ  نرق 
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.تسا هتفر  شیپ  بلطم  نآ  خساپ  تیالو و  ثیدح  راکنا  ات  تسا و  هدش  رکذ  ناشراکنا  دراوم  زا 

پاچ .ش  لاس 1362  مود : پاچ  222 ص  يریزو ، .ش  لاس 1353  نارهت  یمالسا ، گرزب  هناخباتک ي  .يوسوم  لامج  مجرتم : : 6
، يریزو لاس 1369 . نارهت ، یمالسا ، گرزب  هناخباتک ي  مشش : پاچ  322 ص  يریزو ، .ش  لاس 1370  نارهت ، تثعب ، داینب  موس :

نرق يارعـش  هیقب ي  سپـس  هدمآ و  یمالـسا  رکف  لیـصا  عبانم  تخانـش  رد  ریدغلا  شقن  رد  يا  همدقم  ادـتبا  دـلج  نیا  رد  363 ص 
.تسا هدش  رکذ  ینادمح  سارف  وبا  ات  هدش و  زاغآ  هیاهنلا ) هیادبلا و   ) باتک هرابرد ي  يداقتنا  ثحب  زا  مراهچ 

پاچ .ش  لاس 1362  مود : پاـچ  .م  .ش 1976  لاس 1354  نارهت ، یمالـسا ، گرزب  هناخباتک ي  .يدوبهب  رقاب  دـمحم  مجرتم : : 7
نایاپ زا  سپ  هدش و  عورـش  مجاشک  زا  مراهچ  نرق  يارعـش  هیقب ي  دـلج  نیا  352 ص  يریزو ، .ش  لاس 1370  تثعب ، داـینب  موس :

.تسا هدش  رکذ  دلج  نیا  رد  یضر  فیرش  ات  هدرک و  رکذ  ار  مجنپ  نرق  مراهچ ، نرق  يارعش 

پاچ .ش  لاس 1363  مود : پاـچ  .م  .ش 1988  لاس 1356  نارهت ، یمالـسا ، گرزب  هناخباتک ي  .يدوبهب  رقاب  دـمحم  مجرتم : : 8
زا سپ  هدش و  عورش  يروص  دمحم  وبا  زا  مجنپ  نرق  يارعـش  هیقب ي  دلج  نیا  288 ص  يریزو ، .ش  لاس 1370  تثعب ، داینب  موس :

.تسا هدش  رکذ  ینمی  هرامع ي  ات  مشش  نرق  يارعش  مجنپ  نرق  مامتا 

پاچ .ص   346 يریزو : .ش  اس ل 1353  نارهت ، ریدـغ ، تاراشتنا  یمالـسا ، گرزب  هناخباتک ي  .ینابرق  نیدـباعلا  نیز  مجرتم : : 9
هیقب ي دلج  نیا  346 ص  يریزو ، .ش  لاس 1370  تثعب ، داینب  مراهچ : پاـچ  .ش  لاس 1360  یمالـسا ، گرزب  هناخباتک ي  موس :

دیس زا  مشش  نرق  يارعش 
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.تسا روبق  ترایز  و  مالسلا ) هیلع   ) همئا تبیغ  ملع  هرابرد ي  نآ  مظعا  تمسق  هدش و  عورش  یساسقا  دمحم 

.ش لاس 1363  رـشان ، نامه  موس : پاچ  .ش  لاس 1354  نارهت ، یمالـسا ، گرزب  هناخباتک ي  .ینابرق  نیدـباعلا  نیز  مجرتم : : 10
لـعج و هراـبرد ي  ثحب  ثیداـحا و  نیلعاـج  یفرعم  رد  دـلج  نـیا  360 ص  يریزو ، .ش  لاس 1370  تثعب ، داینب  مراـهچ : پاـچ 

.دبای یم  نایاپ  یلبرا  نیدلاءاهب  ات  دوش و  یم  زاغآ  متفه  نرق  يارعش  دلج  نیا  رخاوا  رد  .تسا  فیرحت 

: يریزو .ش   1361 لاس 1403 ق ، لوا ، پاچ  نارهت ، تثعب ، داینب  یمالـسا ، گرزب  هناخباتک ي  .يزار  فیرـش  دمحم  مجرتم : : 11
یب بیاجع  دلج  نیا  رد  .تسا  هدش  رکذ  متشه  نرق  رد  ریدغ  يارعش  سپـس  هدش و  همجرت  ظیرقت  دنچ  ادتبا  دلج  نیا  رد  404 ص 

، تثعب داینب  یمالـسا ، گرزب  هناخباتک ي  .يزار  فیرـش  دـمحم  مجرتم : .تسا 12  هدـش  نایب  رمع  ملع  راهظا  ياـه  هنومن  زا  هیاـپ 
هعتم ثحب  زا  تسا  یبرع  نتم  مشـش  دـلج  زا  مود  شخب  همجرت ي  هک  دـلج  نـیا  410 ص  يریزو ، . 1361 ق ، لاس 1403  نارهت ،

ات سپـس  هدمآ و  تسا  ینید  لئاسم  هب  رمع  لهج  زا  هنومن  دص  زا  شیب  هک  رمع ) ملع  یف  رثالا  رداون   ) تمـسق سپـس  هدـش و  زاغآ 
.تسا هدمآ  دلج  نیا  رد  یلح  نیدلاءالع  دیاصق  رکذ 

دلج نیا  362 ص  يریزو ، لاس 1356 . نارهت ، یمالـسا ، گرزب  هناخباتک ي  .ش  لاس 1363  موس : پاـچ  .توبث  ربکا  مجرتم : : 13
هرابرد ي هحفـص  هدـفه  نایاپ  رد  هتفای و  همتاخ  دـیلو  نب  دـلاخ  هرابرد ي  ثحب  ات  هدـش  زاـغآ  مهن  نرق  رد  ریدـغ  يارعـش  هیقب ي 

.تسا هتفگ  نخس  نآ  تیمها  ریدغلا و  باتک 

لاس موس : پاچ  لاس 1356 . نارهت ، یمالسا ، گرزب  هناخباتک ي  .توبث  ربکا  مجرتم : : 14
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ماگنه هچنآ   ) ناونع اب  يا  همدقم  ادتبا  دلج  نیا  رد  392 ص  يریزو ، .ش  لاس 1369  نارهت ، تثعب ، داینب  مراهچ : پاچ  .ش   1363
ترـضح نامیا  هرابرد ي  دلج  نیا  رخاوا  هدش و  حرطم  رکبوبا  هب  طوبرم  ثحابم  سپـس  هدمآ و  تشاد  دای  هب  دیاب  ریدغلا  ندـناوخ 

( .تسا مالسلا ) هیلع   ) بلاطوبا

، تثعب داینب  مراهچ : پاـچ  .ش  لاس 1361  موس : پاچ  لاس 1356 . نارهت ، یمالـسا ، گرزب  هناـخباتک ي  .توبث  ربکا  مجرتم : : 15
لیاضف هب  مالسلا ) هیلع   ) بلاطوبا ترضح  لیاضف  هرابرد  ثحب  همادا ي  زا  سپ  دلج  نیا  376 ص  يریزو ، .ش  لاس 1370  نارهت ،

.تسا هتخادرپ  نانآ  ياهتعدب  زینو  نامثع  رمع و  رکبوبا و  هرابرد  یگتخاس 

پاچ 261 ص  يریزو : .ش  لاس 1363  موس : پاـچ  لاـس 1357 . نارهت ، یمالـسا ، گرزب  هناـخباتک ي  .توبث  ربکا  مجرتـم : : 16
ظیرقت دـنچ  همتاخ  رد  تسا و  نامثع  ياهتعدـب  همادا ي  دـلج  نیا  284 ص  يریزو ، .ش  لاس 1370  نارهت ، تثعب ، داینب  مراـهچ :

.تسا هدش  همجرت  یسراف  هب  ریدغلا  باتک  هرابرد ي 

پاچ 343 ص  يریزو : لاس 1354 . نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  یمالـسا ، گرزب  هناخباتک ي  .یـسراف  نیدلا  لالج  مجرتم : : 17
هیقب ي ظیرقت ، دـنچ  ندروآ  زا  سپ  دـلج  نیا  زاـغآ  رد  .ش  لاس 1370  نارهت ، تثعب ، داینب  مراـهچ : پاـچ  .ش  لاس 1363  موس :

.تسا هدروآ  ار  نامثع  ياهتعدب 

داینب مراهچ : پاـچ  لاـس 1354 . نارهت ، هیمالـسالا ، بتکلا  راد  یمالـسا ، گرزب  هناـخباتک ي  .یـسراف  نیدـلا  لـالج  مجرتم : : 18
وا یلعج  لیاضف  سپـس  هدمآ و  نایم  هب  نخـس  نامثع  هرابرد ي  ادتبا  دلج  نیا  رد  327 ص  يریزو : .ش  لاس 1370  نارهت ، تثعب ،

.تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  زین  رمع  رکبوبا و  یلعج  لیاضف  همتاخ  رد  هدش و  حرطم 

پاچ لاس 1356 . نارهت ، یمالسا ، گرزب  هناخباتک ي  .یسراف  نیدلا  لالج  مجرتم : : ّّ 19
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همجرت ظیرقت  دنچ  دـلج  نیا  زاغآ  رد  312 ص  يریزو ، .ش  لاس 1370  نارهت ، تثعب ، داینب  مراهچ : پاـچ  .ش  لاس 1363  موس :
هرابرد ثحب  هنیمز  نیا  رد  .تسا  هدش  حرطم  نامثع  رمع و  رکبوبا و  یلعج  لیاضف  هرابرد ي  یلبق  دـلج  ثحب  همادا  سپـس  هدـش و 

.تسا هدیدرگ  نییبت  شهایس  یگدنز  نارود  سپس  هدش و  حرطم  هیواعم  يارب  يزاس  تلیضف  ي 

280 ص يریزو ، .ش  لاس 1363  نارهت ، تثعب ، داینب  یمالـسا ، گرزب  هناخباتک ي  موس : پاچ  .یـسراف  نیدلا  لالج  مجرتم : : 20
.تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  وا  یلعج  لیاضف  همتاخ  رد  تسا و  هیواعم  تایانج  ياهتعدب و  هرابرد ي  دلج  نیا 

، نارهت تثعب ، داینب  موس : پاچ  لاس 1365 . نارهت ، تثعب  داینب  یمالـسا ، گرزب  هناخباتک ي  لوا : پاچ  .لیلجت  لـیلج  مجرتم : : 21
یگتخاس لیاضف  هب  دـلج  نیا  مود  همین ي  رد  تسا و  هیواعم  یگتخاـس  لـیاضف  همادا  دـلج  نیا  320 ص  يریزو ، .ش  لاس 1373 

.تسا هدش  تبحص  دنا  هتخاس  نیلاعج  هک  يرگید  دارفا  هرابرد ي 

دلج نـیا  .ص   352 يریزو ، لاس 1365 . لوا ، پاچ  نارهت ، تثعب  داـینب  یمالـسا ، گرزب  هناـخباتک ي  .لـیلجت  لـیلج  مجرتم : : 22
هدش و رکذ  مهدزاود  مهدزای و  مهد ، نرق  نارعاش  سپس  دوش ، یم  زاغآ  يداه  نیدلاءایـض  زا  هک  تسا  مهن  نرق  نارعاش  هلابند ي 

دلج نیا  اب  تسا و  ریدـغلا  مهدزای  دـلج  نایاپ  رب  قبطنم  هک  تسا ، هتفاـی  ناـیاپ  مهدزاود  نرق  يارعـش  زا  نیدـلا  ردـب  دیـس  رکذ  اـب 
.دبای یم  نایاپ  زین  همجرت 

: هجوت لباق  تاکن 

همجرت ي  ) باتک نیا  هرابرد ي  هحفص  ود  ینیما ص 157  دمحم  موحرم  دنمشناد  فلؤم  دنزرف  زا  ریدغلا ) رد  يریس   ) باتک رد   1
! تسا مزال  نآ  هب  هعجارم ي  هک  هدومن ، تبحص  ریدغلا )

روط هب  لاس و  دنچ  یط  رد  باتک  نیا  دش ، هظحالم  هچنانچ   2
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باتک دوخ  هب  ودرا ، یـسراف و  هب  ریدـغلا )  ) رگید ياـه  همجرت  يارب  .تسا 3  هدـش  پاچ  همجرت و  فلتخم  دارفا  طـسوت  مظنم  ریغ 
هدش پاچ  ریدـغلا ) همجرت  یف  ریمالا  هیانع   ) مان اب  لوا  پاچ  رد  ریدـغلا ) همجرت ي   ) باتک نیا  لوا  دـلج  .دوش 4  هعجارم  ریدغلا ) )

ص 148 یعافر ) رابجلادبع  هرامش 28( انثارت  رد  .تسا 5  هدماین  رگید  ياهدلج  زا  یپاچ  چـیه  زین  رگید و  ياهپاچ  رد  مان  نیا  یلو 
همجرت ي زا  ار  متـشه  دـلج  ش 15160  ص 190  ج 6  مالـسلا ) هیلع   ) تیبـلا لـها  لوـسرلا و  نع  بتک  اـم  مجعم  زین  ش 1802 و 
هب یسانشباتک  رتشیب  حیضوت  يارب  .تسا 6  هدمآ  يدوبهب ) رقاب  دمحم   ) مان نآ  یپاچ  رد  هک  یلاح  رد  تسا ! هتسناد  یلالج ) داهرف  )

.دوش هعجارم  ریدغلا )  ) باتک

اضر ینیما ، دمحم  مجرتم : .ق  م 1390  یفجن ) يزیربت ،  ) ینیما دمحا  نب  نیسحلادبع  یطخ ) یسراف ، () مامتان  ) ریدغلا همجرت ي   34
هک تسا  ینیما  همالع ي  بدالا ) هنـسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا   ) باتک همجرت ي  باتک  نیا  فلؤم .) نادنزرف   ) ینیما دـمحا  ینیما ،

2 ج ریدـغلا ، يوـسوم = )  ) 2 ج ریدـغلا ، باتک  همجرت  .تسا  لیمکت  هار  رد  هدـش و  همجرت  موس  دـلج  اـت  فلؤم  نادـنزرف  طـسوت 
( یپاچ یسراف ،  ) مخ ریدغ  هبطخ ي  یتوربج = )  ) مخ ریدغ  هبطخ ي  موظنم )  ) همجرت ي یپاچ ) ودرا ، )

تسا ریدغ  دیناسا  رد  باتک  یتیوک .) یفیطق ،  ) یقوتعم هللادبع  نب  نیـسح  یطخ ) یبرع ، ( ) مامتان ج 1( ریدغلا ، دیناسأ  حیحصت   35
.تسا هدش  يروآ  عمج  ریدغ  هعقاو ي  ثیدح و  يارب  یباحص  تسیب  دص و  زا  شیب  ات  دنس  دصشش  دودح  نآ  رد  هک 

دای دوش  یم  یهتنم  وا  هب  هکار  ریدـغ  ثیدـح  زا  ییاه  دنـس  هدـش و  هدرب  هباحـص  کیاکی  مان  ابفلا  فورح  بسح  رب  باتک  نیا  رد 
روآ
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هتخادرپ و نآ  رد  یسررب  ثحب و  هب  دانسا  هلـسلس  ره  حرط  زا  سپ  .تسا  هدومن  نایب  تسا  قیرط  دنچ  زا  يدنـس  ره  رگا  زین  هدش و 
، وا رد  ياه  حدم  ادتبا  مادک  ره  رد  هدومن و  حرطم  ار  دارفا  درف  درف  هک  تروص  نیا  هب  هدرک ، مامت  ار  ثحب  یلاجر  یملع و  رظن  زا 

هدـش هتفگ  ناش  هرابرد  تاحیـضوت  رابکی  هک  يدارفا  .تسا  هدومن  يریگ  هجیتن  رخآرد  هدـش و  هدروآ  وا  هب  تبـسن  ياه  مذ  سپس 
لصفم و ياه  یقرواپ  اـب  هارمه  باـتک  .دـنا  هدـش  هداد  عاـجرا  لوا  دروم  هب  دـیآ  یم  ناـشمان  هک  هعفد  ره  رد  دـنوش و  یمن  رارکت 

: تسا هباحص  زا  رفن  هدزیس  لماش  باتک  لوا  دلج  .تسا  یقیقحت 

.دنا هدرک  لقن  وا  زا  یعبات  هدزای  دودح  هک  هریرهوبا :  1

.وا زا  یعبات  کی  یباحص و  کی  هرارز : نب  دعسا   2

.وا زا  یعبات  هس  کلام : نب  سنا   3

.وا زا  یعبات  کی  يراصنا : یلیلوبا   4

.وا زا  یعبات  کی  يراصن : بنیزوبا   5

.وا زا  یعبات  کی  يراصنا ، هلاضفوبا ي   6

.وا زا  یعبات  ود  یباحص و  کی  يراصنا : همادقوبا ي   7

.ناهیتلا نب  مثیهلاوبا   8

.یطبق عفار  وبا   9

.دیز نب  هماسا   10

.بعک نب  یبا   11

.وا زا  یعبات  رهچ  بزاع : نب  ءرب   12

.وا زا  یعبات  ود  یباحص و  کی  بیصح : نب  هدیرب   13

اهدلج یقاب  .دوش  یم  مامت  تسا  همدقم  هحفـص  هاجنپ  اب  هارمه  هحفـص  ود  یـس و  دصناپ و  فلؤم  یطخ  رد  هک  لوا  دلج  اجنیا  رد 
: هجوت لباق  هتکن ي  .دوب  دهاوخ  دنمشزرا  مهم و  رایسب  یقیقحت  مامتا  زا  سپ  باتک  نیا  تسا و  لیمکت  نیودت و  هار  رد  زین 

.تسا ریدغلا  دیناسأ  حرش  مان  هب  هدیدرگ و  هصالخ  فلؤم  طسوت  باتک  نیا 

، لماع مشاه  دیس  یطخ ) یبرع ، ) راونالا تاقبع  بیرعت   36
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نیسح دماح  ریم  مالـسلا ) هیلع   ) راهطالا همئالا  هماما  تابثا  یف  راونالا  تاقبع  باتک  زا  ریدغ  ثیدح  همجرت  باتک  نیا  .ق  م 1412 
.تسا یحرش  ای  صیخلت  چیه  نودب  یبرع  هب 

.ق لاس 1415  مق ، پاـچ  نرق 11 ق ، م  مالـسالا ) خیـش   ) يزیربت هللا  هیانع  نب  یلع  دمحم  یپاچ ) یبرع ، ) هیالا غیلبت  هیآ  ریـسفت   37
هرامش ي 2144 هعومجم ي  نارهت ج 9 ص 819  هاگشناد  هناخباتک ي  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف 

: هجوت لباق  هتکن 

 = لیمکتلا ریسف  .تسا  هدیـسر  پاچ  هب  هحفص ي 161  لاس 1415 ق ، مق )  ) ناریا یمالـسا  ثاریم  باتک  مود  دـلج  رد  باتک  نیا 
( یپاچ ودرا ،  ) لیمکتلا

هعیرذلا ج دنه .)  ) ءوهنکل سیرپ ، یماظن  يدابآ .) هللا  يروپ ، حتف  بیطخ ،  ) يدنه نیسح  یضترم  دیـس  یپاچ ) ودرا ،  ) لیمکتلا  38
هرابرد هک  تسا  يا  هدنزرا  رایـسب  ياهباتک  زا  باتک  نیا  ریدغلا ج 1 ص 157 ش 24  4 ص 267 ش 1242 و ص 418 ش 1839 

هدش فیلأت  عوضوم  نیا  رد  هک  دشاب  یبتک  نیرتمهم  زا  یکی  دـیاش  تسا و  یقیقحت  یلمع و  ینف و  رایـسب  هدـش و  فیلأت  ریدـغ  ي 
هیآ هدومن  اعدا  هک  تسا  نامغن  یلبش  مالک  باتک  نیا  فیلأت  هزیگنا ي  دنا 

 …« یتمعن مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  »

در ار  وا  مالک  نیا  یمیوقت  یبلاـطم  اهلودـج و  حرط  اـب  ادـتبا  فلؤم  و  ریدـغ ، هن  تسا  جـح  تبـسانم  هب  هجحلا و  يذ  مهد  زور  رد 
: تسا هدومن  ریدغ  فلتخم  بناوج  رد  ثحب  هب  عورش  سپس  هدومن و 

باوج قیقد و  ياه  سردآ  اب  هارمه  یئامعن  تاملک  سپس  هدمآ و  یـسراف  هب  يا  هدیـصق  رد  عادولاهجح  هصق ي  حیـضوت  دیهمت و 
.تسا هدش  هدروآ  لوقا ) لاق ،  ) تروص هب  تسا و  رگید  زا  سپ  یکی  اهنآ  زا 

يارعش شرامش  هب  باتک  طساوا  رد 
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ریدـغ و فلتخم  بناوج  رد  سپـس  هتخادرپ و  دنتـسه  یبرع  یمک  ودرا و  ًارثکا  هک  قیقد  سردآ  ناشراعـشا و  داریا  اب  هارمه  ریدـغ 
جنپ دون و  مان  زا  یتسرهف  سپس  دروآ و  یم  ار  طوبرم  راعشا  ادتبا  هک  هدومن ، ثحب  هالوم …  تنک  نم  هلمج ي  عادولاهجح و  رفس 

ناشتافو لاس  بیترت  هب  ار  دنا  هدومن  لقن  ار  عادولاهجح  رفس  دنتـسه و  هماع  زا  ًارثکا  هک  نیرـسفم  نیخروم و  زا  معا  نیفلؤم  زا  رفن 
کی کی  بلاطم  لاوقا و  لقن  هب  عورـش  دعب  و  دروآ ، یم  دنا  هدوب  فلؤم  رـصاعم  ًارهاظ  هک  رفن  ود  يرمق و  ات 1306  لاس 124  زا 

بلاطم تادـیؤم و  اب  هارمه  هک  دراد  مادـک  ره  اب  یلـصفم  ياهوگتفگ  ثحب و  هدومن و  قیقد  ياهـسردآ  اب  لصفم و  روط  هب  ناـنآ 
نیا دـیاش  هدومنن و  نایب  رتشیب  تسا  یماع )  ) يربط ریرج  نب  دـمحم  هک  نیمهدزناپ  اـت  یلو  تسا ، هماـع  عباـنم  كرادـم و  زا  یبنج 

هدومن لقن  قیقحت و  رایسب  شریـسفت  خیرات و  ياهباتک  رد  يربط  هب  تبـسن  صوصخ  هب  تسا و  ناش  تیمها  تلع  هب  مه  رفن  هدزناپ 
همجرت ي اـب  هارمه  جاـجتحا  زا  ار  ریدـغ  هبطخ ي  رد  یـسربط  تراـبع  رخآ  رد  هدومن و  ناـیب  شباـتک  يارب  يا  همتت  سپـس  .تسا 
اب شبـسانم  تمعنا و  هملک ي  يانعم  هب  يا  هراشا  نمـض  رد  هک  هتخادرپ  دـمح  هروس ي  ریـسفت  هب  تبـسانم  هب  هدروآ و  نآ  يودرا 

.تسا هدومن  ریدغ  هیآ ي 

: هجوت لباق  تاکن 

مویلا هیآ ي  ریـسفت  باتک  نیا  هدومرف  هدومن و  دای  لیمکتلا  لیمکتلا و  ریـسفت  ياـهمان  اـب  باـتک  نیا  زا  دروم  ود  رد  هعیرذـلا  رد   1
.تسا مکنید  مکل  تلمکا 

ود ره  رد  ینارهط  گرزب  اقآ  جاح  همالع  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 
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ود یباتک  چـیه  يارب  ناشیا  هک  ارچ  تسوا ، شور  فلاـخم  نیا  هدراذـگ و  زین  لسلـسم  هرامـش  هدرب  ار  باـتک  نیا  ماـن  هک  يدروم 
رد اجنیا  رد  یلو  .دنیامن  یم  یلـصا  مسا  دروم و  هب  هراشا  دروآ و  یم  هرامـش  نودب  ار  يرارکت  یماسا  هدراذـگن و  لسلـسم  هرامش 

مویلا هیآ ي  ریـسفت  رد  لیمکتلا  ریـسفت  مان  اب  ار  باتک  زین  ریدـغلا  باـتک  رد  دـنرادن ! يرگید  هب  يا  هراـشا  دروم  ود  زا  کـی  چـیه 
.تسا هدومن  یفرعم  هدش  لزان  ریدغ  رد  هک  مکنید  مکل  تلمکا 

دـص و تسا و  هماع  زا  دراوم  مامت  رد  ًابیرقت  باتک  نبا  تاداهـشتسا  دـیامن ، یم  نایب  ار  باـتک  رداـصم  ادـتبا  رد  فلؤم  هچناـنچ   2
.تسا هدش  روآدای  اجنآ  رد  ار  یماع  عبنم  تشه  داتفه و 

اب هارمهار  يا  هدنزرا  دیفم و  رایـسب  بلاطم  اهنآ  یط  هک  تسا  یقیمع  لصفم و  ياه  یقرواپ  ياراد  باتک  تاحفـص  مامت  ًابیرقت   3
.تسا هدومن  نایب  قیقد  ياهسردآ 

باتک یعوضوم  تسرهف  ًابیرقت  هک  تسا  هدمآ  رداصم  تسرهف  زا  لبق  باتک  يادتبا  رد  لصفم و  روط  هب  باتک  بلاطم  تسرهف   4
.تسا

نیا فیلأت  .دنا 6  هتـشون  باتک  نیا  رب  یظیرقت  مادک  ره  نیـسح  بلک  دیـس  همالع  یقن و  یلع  دیـس  همالع  نسحلا و  مجن  همالع   5
.تسا هدش  ماجنا  يدالیم  لاس 1932  اب  ربارب  يرمق  لاس 1351  نابعش  رد 27  باتک 

رد هعیش  یپاچ  راثآ  تسرهف  دنه .)  ) توکلایس هیرـشع ، ینثا  هعیـش ي  تیعمج  یپاچ ) ودرا ، ) ریدغلا ثیدح  هحـص  یلع  ریونتلا   39
: هجوت لباق  هتکن ي  هراق ج 1 ص 114  هبش 

.تسا هدش  فیلأت  هدرک  یم  راکنا  ار  ریدغ  ثیدح  تحص  هک  میهاربا  دمحم  مان  هب  نیفلاخم  نیبصعتم  زا  یکی  در  رد  باتک  نیا 

(ج)

موی یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هبطخ  یف  ءزج 
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قرط ینطقراد = )  ) ریدغلا ثیدح  قرط  یف  ءزج  یطخ ) یبرع ،  ) .ریدغلا موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هبطخ  يدیهارف = )  ) ریدغلا
هیلع و هللا  یلـص   ) یبنلا هبطخ  يدـیهارف = )  ) ریدـغلا موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هبطخ  هیف  ءزج  یطخ ) یبرع ، ) ریدـغلا ثیدـح 
( یطخ یبرع ، ) ریدـغلا ثیدـح  قرط  یناسارخ = )  ) هـالوم یلعف  ـالوم  تنک  نم  ثیدـح  قرط  عمج  یطخ ) یبرع ، ) ریدـغلا موی  هلآ )

دیـسلا تاـضارتعا  باوج  یطخ ) یبرع ، ) ریدـغلا ثیدـح  یف  هلاـسر  یعـشعشم = )  ) یناـجرجلا فیرـشلا  دیـسلا  تاـضارتعا  باوـج 
( یطخ یبرع ، ) ریدغلا ثیدح  یف  هلاسر  یعشعش = )  ) ریدغلا ثیدح  یلع  یناجرجلا  فیرشلا 

(چ)

: مود پاـچ  60 ص  یعقر ، .ش   1345 ق ، لاس 1386  دهـشم ، لوا : پاچ  یپاـچ ) یـسراف ،  ) .رف نیزآ  يدـهم  ریدـغ  هرهچ ي   40
80 ص یبیج ، .ش   1346 لاس 1387 ق ، دهشم ،

.يوسوم يدهم  دیس  یپاچ ) یسراف ،  ) ریدغ نوماریپ  ثیدح  لهچ   41

روشک ترازو  رـشن : نارهت .)  ) یمالـسا داشرا  ترازو  یگنهرف  روما  تنواعم  یپاـچ ) یـسراف ،  ) ریدـغ تیـالو و  ثیدـح  لـهچ   42
118 ص یئوتلاپ ، .ق   1374 لاس 1415 ق ، ناریا  یمالسا  يروهمج 

هعیش تایاور  زا  ثیدح  لهچ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ینیـشناج  تیاصو و  هرابرد ي  یهاتوک  همدقم ي  زا  سپ  باتک  نیا  رد 
.تسا هدمآ  همجرت  اب  هارمه  تسا  ریدغ  زور  زا  يا  هشوگ  يایوگ  کی  ره  هک 

(ح)

، يوقن ءاـملعلا ، سمـش   ) یـسیاج نیـسح  ثراو  نب  نسحلا  طبـس  دیـس  یپاـچ ) ودرا ،  ) عقاولا باذـعلاب  رهتـشملا  غمادـلا  رجحلا   43
.دنه پاچ  یئوهنکل ) يدنه ،

: هجوت لباق  تاکن 

.دراد تشذگرس  یک  ریدغ  ثیدح  مان  هب  ریدغ  رد  يرگید  باتک  فلؤم   1

.تسا هدش  یفرعم  یسیاج  یلع  ناضمر  نب  نیسح  طبس  دیس  زا  ریدغلا  تاه  مان  هب  رگید  یباتک  نینچمه   2

.تسا ریدغ  ثیدح  حرش  رد  باتک  نیا  هعیرذلا ج 5 ص 262 ش 1429  دنه .)  ) یلهد پاچ  یپاچ ) ودرا ، ) ریدغلا هجح   44

: هجوت لباق  تاکن 

زین نآ  هک  هدش  یفرعم  يوراب  یلع  دمحم  زا  ریمالاانالوم  نع  ثکانلا  ریدغلا ، ثیدحل  رکنملا  یلع  ریدـقلا  هّللا  هجح  مان  هب  یباتک   1
.تسه باتک  ود  نیا  نیب  يا  هطبار  فیعض  لامتحا  هب  .تسا  ودرا  نابز  هب  یلهد و  پاچ 
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هقرفلا نییعت  یف  ریدغلا  هجح  مان  اب  هعیرذـلا  زا  ار  باتک  نیا  ص 327 ش 51  یعافر ) رابجلادبع  هرامش ي 21( انثارت  هلجم ي  رد   2
طقف هعیرذلا  رد  هک  یلاح  رد  دیامن  یم  لقن  یفجن )  ) يوارغ مساق  نب  اضر  دمحم  فلؤم  هیجانلا و 
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یفلؤم چیه  زین  تسا و  باتک  حیـضوت  ناونع  هب  زتنارپ و  زا  نوریب  ریدـغلا  ثیدـح  حرـش  یف  هلمج  تسا و  دوجوم  ریدـغلاهجح  مان 
! تسا هدشن  یفرعم  باتک  نیا  يارب 

( یفجن  ) يوارغ مساق  نب  اضر  دـمحم  زا  هیجانلا  هقرفلا  نییعت  یف  هیفاکلا  هجحلا  ماـن  هب  یباـتک  باـتک  نیا  زا  دـعب  هعیرذـلا  رد  هتبلا 
.تسا هداد  خر  یهابتشا  هعیرذلا  زا  لقن  رد  دور  یم  لامتحا  هدومن و  یفرعم 

رد یلو  هدش ، یفرعم  باتک  ود  نیا  زین  ص 127 ش 1650 و 1651  یعافر ) رابجلادبع  هرامـش 28( انثارت  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال 
هیلع  ) تیبلا لها  لوسرلا و  نع  بتک  اـم  مجعم  باـتک  رد  نینچمه  .تسا 3  هعیرذلا  قباطم  و  دوش ، یمن  هدید  یهابتـشا  چـیه  اجنآ 

هللا هجح  باـتک  تسا و  هدرکن  رکذ  یفلؤم  هدومن و  لـقن  هعیرذـلا  زا  ار  باـتک  نیا  ش 13344 و 13345  ص 389  ج 5  مالسلا :)
زا فلؤم  نودـب  ریدـغلا  هجح  باـتک  یفرعم  زا  دـعب  زین  اـجنآ  رد  یلو  تسا  هدومن  لـقن  هعیرذـلا  زا  فلؤم  ناـمه  اـب  ار  ریدـغلا … 
ود ره  رد  هدروآ و  هعیرذلا  زا  یفجن )  ) يوارغ مساق  نب  اضر  دـمحم  زا  هیجانلا  هقرفلا  نییعت  یف  ریدـغلا  هجح  مان  هب  یباتک  هعیرذـلا 

! تسا هداد  هعیرذلا  زا  سردآ  کی 

پاچ یناتـسکاپ .)  ) يوراب یلع  دـمحم  یپاچ ) ودرا ، ) ریمالا انالوم  یلع  ثکاـنلا  ریدـغلا ، ثیدـحل  رکنملا  یلع  ریدـقلا  هللا  هجح   45
رد هعیش  یپاچ  ياهباتک  تسرهف  .م  لاس 1907  یلهد ، مود : پاچ  .ق  لاس 1330  ناتسکاپ ،)  ) روهال يرشع ، ینثا  هناخپاچ ي  لوا :

هراق ج 1 ص 119 هبش 

.دوش هعجارم  ریدغلا  هجح  باتک  هب  رتشیب  تاحیضوت  يارب 

نرق م  رردلا ) رثن  بحاص  يزار ، یئال ، دعسوبا ،  ) یبآ نیسح  نب  روصنم  یطخ ) یبرع ، ) ریدغلا ثیدح   46

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1631 

http://www.ghaemiyeh.com


.ق  5

ج 3 ص 25 بوشآ ) رهش  نبا   ) بلاط یبا  لآ  بقانم 

(. یطخ هخسن ي  روبج ، نب  نیسح   ) نامیالا جهن 

هادهلا ج 1 ص 36 تابثا 

راونالاراحب ج 37 ص 157

ریدغلا ج 1 ص 155

هدمآ بوشآ  رهش  نبا  بقانم  رد  هچنانچ 

تسا هدش  شرامش  ابفلا  فورح  بسح  رب  ریدغ  ثیدح  نایوار  باتک  نیا  رد 

: هجوت لباق  تاکن 

زا الو و  لها  رایـسب  دنا  هتفگ  یـضعب  یتح  هدوب و  هعیـش  دوش  یم  هتـسناد  هماع  زین  هعیـش و  یلاجر  بتک  زا  هچنانچ  باتک  فلؤم   1
یمالسالا ص ثارتلا  یف  ریدغلا  باتک  هب  وا  لاح  حرش  هب  هعجارم  يارب  .تسا  هدوب  یـسوط  خیـش  نادرگاش  زا  زین  هعیـش و  ناگرزب 

.تسا هداد  سردآ  ار  دروم  هدزیس  دودح  هک  دوش  هعجارم   81

ریدـغلا رد  یئابطابط  زیزعلادـبع  دیـس  همالع  یتال و  بقل  وا  زا  راحب  بلاط و  یبا  لآ  بقانم  رد  .تسا  فالتخا  دروم  فلؤم  بقل   2
: هتفگ دنا و  هدومن  باختنا  ار  یبآ  بقل  رخآ  رد  یمالسالا  ثارتلا  یف 

همالع ي یلو  .دنا  هتفگ  ار  یلآ  بقل  هدروآ  هدش  دای  همالع ي  هک  يدراوم  هیقب ي  رد  زین  تسا و  یپاچ  هابتـشا  دـیاش  بقانم  دروم 
.دنا هدروآ  ار  یئاه  بقل  فلؤم  مان  نایب  رد  یمالسالا  ثارتلا  یف  ریدغلا  رد  یئابطابط  داتسا  نینچمه  ریدغلا و  رد  ینیما 

هطساو اب  رح  خیـش  هک  باتک  نآ  یماع  رداصم  وزج  ریدغلا و  صن  یف  يزارلا  باتک  مان  اب  یلماع  رح  هادهلا  تابثا  رد  باتک  نیا   3
.تسا هدمآ  هدومن  لقن  اهنآ  زا 

روبج نب  نیـسح  زا  نامیالا  جهن  باتک  رد  يراد  مان  هب  یفلوم  زا  مجعملا  فورح  یلع  مخ  ریدـغ  ربخ  هاور  مان  هب  يرگید  باتک   4
فلؤم تسا و  مجعم  فورح  بیترت  هب  باتک  نآ  رد  ریدغ  نایوار  نوچو  هدمآ  تسا  یطخ  هک 
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.دنتسه باتک  کی  ود  ره  يوق  لامتحا  هب  تسا  يزار  هملک ي  هیبش  يراد و  زین 

ص یناسارخ )  ) عیشتلا ءوض  یلع  مالسالا  .ق  نرق 12  مه  نیسح ) دماح  ریم  ردپ   ) یلق دمحم  دیـس  یطخ ) ودرا ، ) ریدغ ثیدح   47
78

( یپاچ یبرع ، ) ریدغلا ثیدح   48

ص راشم ) اباباخ   ) یبرع یپاـچ  بتک  تسرهف  346 ص  .ق ، لاـس 1277  زیربت ، .ق  م 1259  ینیـسح )  ) یتشر مساق  نب  مظاک  دیس 
307

: هّجوت لباق  تاکن 

.تسا یگنس  پاچ  تروص  هب  هلاسر و  دنچ  رب  لمتشم  هک  تسا  يا  هعومجم  رد  باتک  نیا   1

.تسا هدومن  نایب  ار 364 ص  باتک  تاحفص  دادعت  ص 329 ش 510  یعافر ) رابجلادبع  هرامش 21( انثارت  هلجم ي  رد   2

، ناتسکاپ .م   1991 م 1346 ق ، یناتسکاپ ) يروفنوج ،  ) يدنه مویق  دمحم  نب  هتفیـش  نینـسح  یلع  یپاچ ) ودرا ، ) ریدغ ثیدح   49
ناتسکاپ ص 180 هیماما ي  ياملع  هرکذت ي  ،256 ص  .م لاس 1976 

: هجوت لباق  هتکن ي 

هدومن حیرـصت  نآ  هب  شباـتک  رخآ  رد  زین  فلؤم  دوخ  هک  تسا ، ینیما  همـالع ي  ریدـغلا  باـتک  لوا  دـلج  زا  یـسابتقا  باـتک  نیا 
.تسا

( یپاچ یبرع ،  ) ریدغلا باتک  ریدغلا =  ثیدح 

( یپاچ ودرا ،  ) تشذگرس یک  ریدغ  ثیدح  ریدغلا =  ثیدح 

، هسسؤم نامه  .قح  هار  رد  هسسؤم ي  هیریرحت ي  تئیه  یپاچ ) یسراف ، (( ) هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم نیشناج   ) ریدغ ثیدح   50
، یبیج .ش  لاس 1370  رگید : پاچ  .ش   1361 لاس 1403 ق ، مق ، هسـسؤم ، نامه  رگید : پاچ  .ش   1348 ق ، لاس 1390  نارهت ،

هرامش ي 116 رد  ءالبنلا ج 14 ص 207  مالعأ  ریس  یطخ ) یبرع ،  ) مخ ریدغ  ثیدح  12 ص 51 

.تسا فلؤم  زا  مخ  ریدغ  ثیدح  لقن  باتک  نیا 

: هجوت لباق  تاکن 

.تسا هدومن  دای  ریدغلا  ثیدح  یف  باتک  مان  اب  باتک  نیا  زا  یمالسالا ص 30 ش 3  ثارتلا  یف  ریدغلا  باتک  رد   1
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هک تسا ، یبهد  ءالبنلا  مـالعأ  ریـس  باـتک  كردـم  اـهنت  هدـماین و  شفلؤم  باـتک و  نیا  يارب  یقیقد  ماـن  هک  تسا  رکذـت  هب  مزـال 
: تسا نینچ  یسک  لوق  زا  شمالک  نومضم 

.مدومن تبحص  مدوب  هدش  راضحا  نآ  يارب  هچنآ  رد  وا  اب  .دوب  داتسیا  وا  دزن  يدادغب  رفعج  وبا  متفر و  يدهم )  ) هللادیبع دزن  … 

: تفگ سپس 

: تفگ رفعجوبا  هب  وا  هدومن و  بلج  ار  مرظن  یباتک  متسشن  هک  یماگنه  نیشنب ،

.تسا مخ  ریدغ  ثیدح  مدید  هدرک ، هظحالم  یتقو  هک  هدب ، ناشن  خیش  هب  ار  باتک 

.تسا مولعمان  زین  فلؤم  یتح  سب و  تسا و  مخ  ریدغ  ثیدح  مان  دومن  ناوت  یم  هک  يا  هدافتسا  اهنت  سپ 

م يدنه ) طساب ،  ) یضیرع يدهلا  رون  نب  ملاع  دمحم  دیس  یپاچ ) ودرا ، ( ) مالسلا هیلع   ) ریما ترضح  تلیـضف  رد  ریدغ  ثیدح   52
.ق لاس 1320  ناتسکاپ ،)  ) روهال . 1321

، يدـنه يوقن ، ءاملعلا ، سمـش   ) یـسیاج نیـسح  ثراو  نب  نسحلا  طبـس  دیـس  یپاـچ ) ودرا ،  ) تشذگرـس یک  ریدـغ  ثیدـح   53
هیـضق و هرابرد ي  باتک  نیا  ریدغلا ج 1 ص 156 ش 20  ش 2373  ص 378  هعیرذلا ج 6  .دـنه  پاچ : .ق  م 1354  یئوهنکل )

.تسا ریدغ  ثیدح 

: هجوت لباق  تاکن 

.تسا هدش  دای  ریدغلا  ثیدح  مان  اب  ریدغلا  رد  و  ح )  ) فرح رد  ریدغلا  ثیدح  باتک  مان  اب  هعیرذلا  رد  باتک  نیا  زا   1

مامت هکنیا  اـب  ش 1314  ص 807  ج 2  رـشبلا ) ءابقن  مهدراهچ  نرق   ) هعیـشلا مالعا  تاـقبط  رد  ینارهت  گرزب  اـقآ  جاـح  همـالع   2
! تسا هدربن  باتک  نیا  زا  یمان  هدروآ ، هعیرذلا  رد  ار  باتک  نیا  هدومن و  نایب  ار  فلوم  تافیلأت 

رگید تاکن  رتشیب و  تاحیضوت  يارب  .دراد  ریدغ  رد  زین  عقاولا  باذعلاب  رهتشملا  غمادلا  رجحلا  مان  هب  يرگید  باتک  فلؤم   3
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.دوش هعجارم  باتک  نآ  هب 

( یطخ یبرع ،  ) هالوم تنک  نم  ثیدح  قرط  هالوم =  تنک  نم  ثیدح 

( یطخ یبرع ،  ) هالوم تنک  نم  ثیدح  قرط  هالوم =  یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح 

.ق م 333  هدقع ) نبا   ) دمحم نب  دمحا  یطخ ) یبرع ، ) هیالولا ثیدح   54

ص 28 ش 76 یسوط ) خیش   ) تسرهفلا

یشاجنلا ص 94 ش 233 لاجر 

ج 3 ص 25 بوشآ ) رهش  نبا   ) بلاط یبأ  لآ  بقانم 

ءاملعلا ص 17 ش 77 ملاعم 

بلاطلا ص 60 هیافک 

لامعالا ص 453 لابقا  نیقیلا ص 183 ب 37 

هعیشلا ج 30 ص 165 لئاسو 

راونالاراحب ج 37 ص 157 و ج 107 ص 116

نونکملا ج 2 ص 350 حاضیا 

هعیرذلا ج 6 ص 378 ش 2376 و ج 25 ص 142 ش 830

ج 1 ص 17 18 20 21 56 102 153 ریدغلا ،

ش 4581 ثیدحلا )  ) هیرهاظ تسرهف 

نینمؤملاریما تیالو  رب  صن  ریدغ و  دانسا  ثیدح و  هرابرد ي  عماج  یباتک  دیآ  یم  تسد  هب  الاب  دراوم  زا  هک  يروط  هب  باتک  نیا 
رهـش نبا  هچناـنچ  .تسا  هدوب  هماـع  هعیـش و  هدافتـسا ي  دروم  دوخ  عوضوم  رد  يرجه  مهن  نرق  طـساوا  اـت  هدوـب و  مالـسلا ) هیلع  )

: دنا هتفگ  لابقا  رد  سوواط  نب  دیس  بقانم و  رد  بوشآ 

یباحص داتفه  زا  شیب  بیذـهتلا ج 7 ص 337  بیذـهت  رد  رجح  نبا  زا  ینیما  همالع ي  لقن  هب  قیرط و  جـنپ  دـص و  باتک  نیا  رد 
.تسا هدمآ  ریدغ  ثیدح  دنس  يارب 
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تحص هب  سوواط  نب  دیـس  نینچمه  .دنتـسه  حیحـص  نسح و  باتک  نیا  دیناسا  رثکا  هک  هدومن  لقن  يرابلا  حتف  زا  ینیما  همالع ي 
.تسا هدومن  حیرصت  نآ  فلؤم  هب  باتک  تبسن 

: هجوت لباق  تاکن 

هدش دای  هماع  هعیش و  فلتخم  بتک  رد  مسا  هد  شیب  اب  باتک  نیا  زا   1

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1637 

http://www.ghaemiyeh.com


: تسا نینچ  اهنآ  حرش  هک  تسا 

ءاملعلا ملاعم  نونکملا و  حاضیا  راحب و  هعیشلا و  لئاسو  ءالبنلا و  مالعأ  ریس  رد  هیالولا  باتک   1

یسوط خیش  تسرهفلا  رد  مخ  ریدغ  موی  يور  نم  هیالولا و  باتک   2

هرامـش ي اـنثارت  ش 6 و  یمالــسالا ص 41  ثارتـلا  یف  ریدـغلا  یــشاجنلا و  لاـجر  رد  مـخ  ریدـغ  يور  نـم  هیـالولا و  باـتک   3
ص 329 ش 512 یعافر ) رابجلادبع  )21

ءاملعلا ملاعم  بلاط و  یبأ  لآ  بقانم  رد  مخ  ریدغ  يور  نم  باتک   4

ءاملعلا ملاعم  رد  هیالولا  مخ و  ریدغ  يور  نم  باتک  هیالولا  5 و 6 

ریدغلا رد  ریدغلا  ثیدح  قرط  یف  هیالولا  باتک   7

هعیرذلا رد  مخ  ریدغ  ثیدح  يور  نم  هیالولا و  باتک   8

ص 329 ش 512 یعافر ) رابجلادبع  هرامش ي 21( انثارت  رد  هیالولا  ثیدح  باتک   9

تیالو هلاسر ي   10

( هیالولا ثیدح   ) مان نیمه  مان  نیرت  حیحـص  دسر  یم  رظن  هب  .هعیرذلا  ریدـغلا و  نیقیلا و  لابقا و  رد  ( هیالولا ثیدـح   ) مان نیمه   11
یحیرصت نینچ  رگید  دراوم  رد  هدرک و  مان  نیا  هب  فلؤم  يراذگمان  هب  حیرـصت  نیقیلا  لابقا و  رد  سوواط  نب  دیـس  هک  ارچ  تسا ،

مان نیا  باختنا  يارب  وا ، دزن  رد  باتک  نیا  زا  يا  هخسن  دوجو  نینچمه  یماسا و  بلاطم و  لقن  رد  دیـس  تناما  تقد و  زین  تسین و 
.تسا یفاک  یماسا  یمامت  نایم  زا 

نب دیس  دزن  دندوب  هتشون  نآ  رب  هک  مالسا  خویش  رگید  یـسوط و  خیـش  طخ  اب  هارمه  يرمق  لاس 330  رد  هدش  هتشاگن  يا  هخـسن   2
.تسا هدمآ  شا  هناخباتک  تسرهف  رد  هک  هدوب  وا  هناخباتک ي  رد  سوواط و 

لسلسم هرامش  اب  هدومن و  دای  لقتسم  روط  هب  باتک  نیا  زا  هعیرذلا  زا  دروم  ود  رد  گرزب  اقآ  جاح  همالع   3
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.تسا هدرک  هراشا  لوا  دروم  رد  نآ  رکذ  هب  مود  درومرد  هدروآ و 

ای هخـسن و  چیه  نونکات  خیرات  نآ  زا  یلو  هدوب ، هدافتـسا  دروم  رایـسب  دوجوم و  مهن  نرق  طساوا  ات  باتک  نیا  هدش  هتفگ  هچنانچ   4
.تسا هدشن  هدید  باتک  یباتک  چیه  رد  نآ  زا  یلقن 

باتک نیا  يارب  ار  باتک ) فلؤم   ) هدـقع نبا  ات  یلح ) همـالع ي   ) دوخ دنـس  شریبک  هزاـجا  رد  یلح  همـالع ي  لوق  زا  راـحب  رد   5
.تسا هدروآ 

ثیدح یف  هیالولا  ثیدح  .دنا  هدومن  لقن  شباتک  وا و  زا  رایسب  هباصالا  رد  رجح  نبا  هباغلادسا و  رد  ریثا  نبا  هک  هتفگ  ریدغلا  رد   6
( یطخ یبرع ،  ) يربکلا هیالولا  یفیرغ = )  ) ریدغلا

هـسسؤم هدنروآدرگ : یپاچ ) یـسراف ،  ) مخ ریدغ  زور  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  هبطخ ي  خـیرات ، زارف  نیرتساسح   55
16 ص یعقر ، .هسسؤم  نامه  رشان : دهشم ) ( ) مالسلا هیلع   ) نامزلا بحاص  ترضح 

.تسا هدمآ  ریدغ  ناتساد  زین  یعیش و  یماع و  عبنم  دنچ  زا  لقن  هب  ریدغ  هبطخ ي  باتک  نیا  رد 

: هجوت لباق  تاکن 

ریدغ هصالخاک  ریدغ  هعقاو ي  مان  اب  ودرا  مخ و  ریدـغ  موی  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هبطخ  مان  اب  یبرع  ياهنابز  هب  باتک   1
.دنا هدش  رشتنم  مه  اب  ریدغ  رد  هدش و  همجرت  هبطخاک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  ند  یک 

.تسا ریدغ  زور  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هبطخ ي  باتک  لخاد  مان   2

، راشتنا یماهـس  تکرـش  .دهـشم  ناریبد  زا  یعمج  شراگن  همجرت و  یپاچ ) یـسراف ،  ) ریدـغ ناتـساد  ای  خـیرات  زارف  نیرتساسح   56
، مق یمالـسا ، تاغیلبت  رتفد  مهدراهچ : پاـچ  314 ص  یبیج ، .ش  لاس 1354  نارهت ، رجف ، متـشه : پاـچ  .ش  لاس 1348  نارهت ،

314 یعقر ، .ش  لاس 1362 
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نآ باتزاب  تارثا و  هعقاو و  لیلحت  هیزجت و  هب  نمـض  رد  هدرک و  ثحب  ریدـغ  هرابرد ي  لماک  ًاتبـسن  هرود ي  کی  باـتک  نیا  ص 
: تسا رارق  نیا  زا  باتک  ياهشخب  .تسا  هتخادرپ  مالسا  هدنیآ ي  رد 

یمالـسا و نافلؤم  ریدغ ، یخیرات  هنحـص ي  ریدغ ، دیع  ادخ ، باتک  رد  ریدغ  خیرات ، رد  ریدغ  تیمها  ریدـغ ، ناتـساد  راتفگـشیپ ،
(، ریدـغ  ) ثحب نیا  یعامتجا  هفـسلف ي  ریدـغ ، جاوما  نید ، ياقب  نیمأـت  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  رظن  ، ریدـغ ثیدـح 

((. مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما هرابرد   ) ناگدنسیون ناگرزب و  تاملک  مالسلا ،) هیلع   ) یلع ترضح  نانخس  زا  يا ) هنومن  )

: هجوت لباق  تاکن 

فیلأت صاخ  یملق  اب  باتک  نآ  زا  ییاه  شخب  میظنت  همجرت و  اب  هیهت و  ینیما  همالع ي  ریدـغلا  باتک  زا  هدافتـسا  اب  باـتک  نیا   1
.تسا هدش 

ریدغلا موی  تیاک  .تسا  هدـیدرگ  میظنت  نیفلؤم  نیمه  طسوت  زین  هک  تسا  باتک  نیمه  زا  یـشخب  یبیج )  ) ریدـغ ناتـساد  باتک   2
( یپاچ یبرع ،  ) نیملسملل دیع  ربکا  ریدغلا  موی  یسیبق = ) ج 6( هیبهذلا ، تاقلحل  یطخ ) یسراف ،  ) ریدغلا یف  هلاسر  يدابآ = ) رتسا  )

( یپاچ یبرع ،  ) نیملسملل دیع  ربکا  ریدغلا  موی  یسیبق = )  ) هیبهذلا تاقلحلا  نم  هسداسلا  هقلحل 

تاراشتنا لوا : پاچ  گندـخ .) هب  صلختم   ) یتوکلم نیـسح  دـمحم  دیـس  نیودـت : عمج و  یپاـچ ) یـسراف ، ) ریدـغ هساـمح ي   57
لاس 1396 رـشان ، نامه  مود : پاچ  49 ص  يریزو ، .ش   1352 ق ، لاس 1394  هاشنامرک ، یلیلج ، هللا  هیآ  هینیـسح ي  هناخباتک ي 

.تسا هدومن  يروآ  عمج  نیفلؤم  زا  رفن  دنچ  بتک  زا  ار  یتالاقم  شخب  تشه  رد  باتک  نیا  .ش   1354 ق ،

.تسا تیاصو  ریدغ و  نایرج  لیلحت  هیزجت و  رد  هک  هیریرحت ،) تئیه   ) ریدغ هسامح ي   1

.تسا هدش  هتفرگ  هغالبلا  جهن  رد  يریس  باتک  زا  هک  يرهطم ،) یضترم   ) هغالبلا جهن  اب  ییانشآ   2

یناشخرد زارف   3
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.تسا هدش  هتفرگ  هشیاع  ثیداحا  باتک  زا  هک  يرگسع ) یضترم  دیس  ( ) مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما تموکح  همانرب ي  زا 

(. قفش هب : صلختم  یتجهب ، نیسح  دمحم  ( ) مالسلا هیلع   ) یلع يادف  ناهج  ناج  داب  ناونع : اب  يرعش   4

.تسا هدش  هتفرگ  مالسالاو  عیشتلا  باتک  زا  هک  ردص ) رقاب  دمحم  دیس   ) یمالسا دولوم  عیشت   5

! اه هظحل  دورس   6

(. گندخ هب : صلختم  یتوکلم ، نیسح  دمحم  دیس  )

زا جح  رارسا  رد  يرعـش  اب  هارمه  عوضوم  نیا  رد  يرـصتخم  هلاقم ي  هداز ،) دنوخآ  دمحم   ) یبهذم مسارم  نیرت  هوکـش  اب  جح ،  7
هتکن ي گندخ ) هب : صلختم  یتوکلم ، نیسح  دمحم  دیس   ) رعش خرس ، ياه  هلال  .تسا  قفـش ) هب : صلختم   ) یتجهب نیـسح  دمحم 

: هجوت لباق 

.تسا هدش  پاچ  یسمش  لاس 1354  رد  ریدغ  تبسانم  هب  هک  تسا  هدربمان  هناخباتک ي  زا  هیرشن  ناونع  هب  باتک  نیا 

هدیسر پاچ  هب  تروص  ود  هب  باتک  یناسارخ .) يدزی ،  ) یمیکح باهولادبع  نب  اضر  دمحم  یپاچ ) یسراف ،  ) ریدغ هسامح ي   58
: تسا

پاچ .ش  لاس 1366  نارهت ، یمالـسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  مهدزاود : پاـچ  .ش   1355 ق ، لاس 1397  لوا : پاـچ   354 یعقر :  1
.ش لاس 1366  رشان ، نامه  مهدزیس ،

ق، لاس 1396  دودـح  نارهت ، یمالـسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  موس : پاـچ  .نارهت  ناـشخرد ، پاـچ  مود : پاـچ  602 ص  يریزو :  2
تاحفـص و دادعت  هک  يریزو  یعقر و  هزادـنا ي  ود  هب  دـیدرگ  حـضاو  هچنانچ  باتک  نیا  .ش  لاس 1372  رگید : پاـچ  .ش   1369

هفاضا فلتخم  دارفا  زا  راعـشا  تالاقم و  لماش  یـشخب  يریزو  پاچ  رد  طقف  هک  تروص  نیا  هب  هدـش ، پاچ  دراد  قرف  زین  بلاـطم 
: تسا نینچ  تسا  نآ  هحفص 355  ات  يریزو  پاچ  يادتبا  زا  هک  یعقر  پاچ  اما  .تسا  هدیدرگ 

زا هدش  هدافتسا  و  ریدغلا )  ) وا باتک  ینیما و  همالع  هرابرد ي  ًابیرقت  باتک 
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، ریدـغ هب  نآ  طابترا  رمع و  ياه  هظحل  لماش : لخدـم  سپـس  زاغآرـس و  ادـتبا  .تسا  لصفم  تاحیـضوت  تامدـقم و  اـب  هارمه  نآ 
فرش دیس  زا  يرصم  يرشب  میلس  خیـش  شـسرپ  یلیالع ، نخـس  لیلحت  .دنا  هدروآ  ناشبتک  رد  ار  ریدغ  هک  هماع  نیرخأتم  شرامش 

: عوضوم راهچ  تیاعر  موزل  ریدغ ، يداقتعا  تیمها  مالسا ، یسایس  هفسلف ي  وا ، باوج  نیدلا و 

نیملسم تالکشم  مالسا و  ناهج  ینونک  یگنوگچ   1

تسا ینکفا  هقرفت  هک  نیملسم  هیلع  رب  رامعتسا  هبرح ي  لیلحت   2

ناهج ناملسم  ياهقلخ  تاساسحا  هب  تبسن  نیفلؤم  تیاعر   3

.مالسا رهوج  ندناسانش   4

: ثاحبا هلابند ي 

ریدغلا روظنم  هک  تنـس  رگایحا  ریدغلا  باتک  یمالـسا  عوضوم  ناراگن ، خـیرات  لثم  هنادازآ  رکف  روط  هب  ریدـغ  رد  ندومن  تبحص 
هک هلاقم  راهچ  یـس و  .تسا  رخآ  ات  پاـچ  نآ  هحفـص ي 355  زا  هک  يریزو  پاچ  هفاضا ي  .ریدـغلا  باتک  رد  خـیرات  هقف  تسا ،

ناونع اب  رعش  هدزای  زین  اه و  هتشون  ناونع  اب  یـسراف  هلاقم  هس  تسیب و  اه و  هدینادرگ  ناونع  اب  یبرع و  زا  هدش  همجرت  هلاقم  هدزاود 
: تسا نینچ  اهشخب  نیا  حیضوت  .تسا  ریدغلا  باتک  زا  ریدقت  حدم و  رد  همه  هک  اه ، هدورس 

: زا اه  هدینادرگ  فلا 

نسح ینغلادبع  دمحم   1

حودحد دیعس  دمحم   2

دوصقملادبع حاتفلادبع   3

نیما نسح  دیس   4

نارهت گرزب  اقآ  جاح   5

یکیکف قیفوت   6

نیدلا فرش  نیسحلا  دبع  دیس   7

یموزخم ریسیت  دمحم   8

یلایک نامحرلادبع   9
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هفورخ نیدلاءالع   10

همالس سلوب   11

.بالغ دمحم   12

: زا اه  هتشون  ب 

یماما اضرمالغ   1

يرفعج یقت  دمحم   2

مجویدخ نسح  دیس   3

نیدجملاوذ نیدباعلا  نیز   4

وجمزر نیسح   5

بوک نیرز  نیسحلادبع   6

يدیز نیسح  ریشب  دیس   7

يدیعس اضرمالغ  دیس   8

ریگبش  9

ینکدک  ) یعیفش اضردمحم   10

يدیهش رفعج  دیس   11

ردص نسح   12

يرگسع یضترم  دیس   13

تیانع دیمح   14

ضایف ربکا  یلع   15

ینیوزق یبتجم  خیش   16
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يا هرمک  لیلخ  ازریم   17

ققحم يدهم   18

راهچ  ) یسردم یضترم   19
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( یهد

يرهطم یضترم   20

رصن نسح  دیس   21

( ینامرک  ) یمشاه دمحم  دیس   22

.یئامه نیدلا  لالج   23

: زا اه  هدورس  ج 

مزرآ تمعن   1

ثلاث ناوخا  يدهم   2

یهوک زوریف  میرک  دیس   3

نایچیاچ بیبح   4

يزاجح هط   5

اسر مساق   6

رایرهش نیسح  دمحم  دیس   7

ینابایخ يدابع  دمحم   8

یلرانیپلوگ یقابلادبع   9

( يوسوم  ) يدورامرگ یلع  دیس   10

.یمیکح اضر  دمحم   11

: هجوت لباق  هتکن 

رد 175 یـسم  لاس 1362  نارهت ، یمالـسا ، گنهرف  رـشن  رتفد  پاچ  يدـهم  اروشاع ، ریدـغ ، تثعب ، ماـن  اـب  يرگید  باـتک  فلؤم 
.دشن هدروآ  همانباتک  نیا  رد  دوبن  ریدغ  رد  لقتسم  نوچ  یلو  دراد ، زین  یعقر  هحفص ي 
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هاگدید زا  ریدغ  نایب  رضاح  باتک  .یتشد  دمحم  یطخ ) یسراف ، ( ) اهیلع هللا  مالـس   ) ارهز ترـضح  هاگدید  زا  ریدغ  هسامح ي   59
: تسا نینچ  لصف  هس  رد  باتک  ثاحبا  .دراد  ریدغ  فلتخم  بناوج  رد  یبلاطم  نمض  رد  تسا و  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف ترضح 

: شخب هس  رد  ریدغ  هسامح ي   1

ریدغ هسامح ي  يروآدای  ترورض   1

ریدغ هثداح ي  اب  تجح  مامتا  شور   2

(. اهیلع هللا  مالس   ) همطاف ترضح  یتازرابم  شور  هفیقس و  نارس  تسایس   3

: مخ ریدغ  ياهیگژیو   2

تسا ریدغ  زا  هزیگنا  يونعم  یعامتجا و  بناوج  رد  هک  دننامه ، یب  یعامتجا   1

نارضاح هوبنا  یناوارف و   2

یناگمه یمومع و  تعیب  ققحت   3

ریدغ هسامح ي  يالاو  تیفیک   4

ریدغ رد  رگید  عیاقو  یضعب  نایب  هبطخ و  زا  ییاه  زارف  نومضم  لماش  هلآ :) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ راتفگ  رد  تحارص   5

ریدغ هنحص ي  رد  نارضاح  یهاوگ   6

: تسا نینچ  رگید  ياهنرق  سپس  تسا و  لوا  نرق  هک  یباحص  ادتبا 146  نونکات :) لوا  نرق   ) ریدغ ثیدح  نایوار  یناوارف   7

، رفن مود 57  نرق 

، رفن متشه 20  نرق 

، رفن موس 93  نرق 

، رفن مراهچ 45  نرق 

، رفن مجنپ 24  نرق 

، رفن متفه 22  نرق 
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، رفن متشه 20  نرق 

، رفن مهن 18  نرق 

، رفن مهد 14  نرق 

، رفن مهدزای 12  نرق 

مهدزاود نرق 
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، رفن  13

، رفن مهدزیس 13  نرق 

.تسا هدش  هدرب  مان  نونکات  لوا  نرق  زا  رفن  یماسا 496  ًالک  تسا  باتک  زا  يا  هدمع  تمسق  شخب  نیا  .رفن  مهدراهچ 19  نرق 

.ریدغ هسامح ي  دای  اب  نانمشد  ياشفا  ریدغ ، ثیدح  هبناج ي  همه  حرط  و  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف ریدغ ، ثیدح  زا  يریگ  هرهب   3
: هجوت لباق  هتکن ي 

نیودت دوش  یم  رازگرب  نارهت  رد  ریدـغ  تبـسانم  هب  هک  يا  هرگنک  يارب  يریزو  هحفـص  رد 85  يا  هلاـقم  تروص  هب  باـتک  نیا   1
تروص هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما یتاقیقحت  هسـسؤم ي  طسوت  هک  تسا  نیا  رب  میمـصت  دش و  دهاوخ  تئارق  اجنآ  رد  هدـش و 

.ددرگ پاچ  یلقتسم  باتک 

ار اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف ترـضح  تاملک  رد  ریدـغ  هک  تسه ، زین  هداز  يراصنا  نسح  زا  ریدـغ  رثوک و  مان  هب  يرگید  باتک   2
.تسا هدومن  نایب 

(خ)

هعومجم ي ص 815  نمی )  ) ءاعنـصب ریبـکلا  عماـجلا  یف  هبیرغلا  هـبتکملا  یف  تاـطوطخملا  سرهف  یطخ .) یبرع ، ) ریدـغلا ربـخ   60
هرامش ي 247 ش 26

نیا ش 900  ص 173  هعیرذـلا ج 7  .ق  م 328  يزار ) رفعج ، وبا   ) ینیلک بوـقعی  نب  دـمحم  یطخ ) یبرع ، ) ریدـغلا صئاـصخ   61
.تسا ریدغ  زور  صیاصخ  زین  عیاقو و  لیاضف و  رد  باتک 

: هجوت لباق  تاکن 

: هدومرف هیمطافلا  صئاصخلا  شباتک  لیاوا  رد  يروجک  رقاب  دمحم  الم  همالع  هچنانچ   1

رد گرزب  اقآ  جاح  همالع  هتفگ ي  هب  دـنا و  هدومن  لـقن  نآ  زا  تماـما  بتک  رد  هدوب و  اـملع  داهـشتسا  داـمتعا و  دروم  باـتک  نیا 
دلبلا دوخ  باـتک  رداـصم  زا  ار  باـتک  نیا  يافوتم 905 ق  یمعفک  خیـش  هک  ارچ  تسا ، هدوب  یقاـب  يرجه  رازه  لاـس  اـت  هعیرذـلا 

.تسا هداد  رارق  نیمالا 

ریدغلا موی  صئاص  .تسا  هدمآ  ریدغلا  موی  صئاصخ  مان  اب  یضایب )  ) میقتسملا طارصلا  رد  باتک  نیا   2
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( یطخ یبرع ،  ) ریدغلا سئاصخ  ینیلک = ) )

لاس مق ، هبعک ، دولوم  رـشن  لوا  پاچ  ینیئوخ .) يراصنا ، لیعامـسا  دـمحم  نب  رقاب  دـمحم  یپاـچ ) یـسراف ،  ) ریدـغ هباـطخ ي   62
80 ص یعقر ، .ش  .ق 1374   1415

زا لبق  شخب  دنچ  ینهذ ، یگدامآ  همدـقم و  ناونع  هب  .تسا  هدـمآ  نآ  یـسراف  همجرت  اب  ریدـغ  هبطخ ي  لماک  نتم  باتک  نیا  رد 
، اـم هدـیقع ي  ریدـغ  .تسا  نینچ  اهـشخب  نیواـنع  .دـنک  یم  میـسرت  نهذ  رد  ار  ریدـغ  زا  یقیاـقح  هک  هدـش  هداد  رارق  هـبطخ  نـتم 
هیهت و ریدغ ، یسانشباتک  نتم و  دنـس و  ریدغ ، هباطخ ي  فادها  هب  یـشرگن  ریدغ ، رد  نیقفانم  نیطایـش و  ریدغ ، هعقاو  زا  يریوصت 

.ریدغ هبطخ  یسراف  همجرت ي  ریدغ ، رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هبطخ ي  یبرع  نتم  ریدغ ، هبطخ ي  لماک  نتم  میظنت 

: هجوت لباق  هتکن 

.دوش هعجارم  همانباتک  نیمه  رد  باتک  نآ  هب  رتشیب  حیضوت  يراب  .تسا  فلؤم  نیمه  زا  ریدغ  رارسا  باتک  هصالخ  باتک  نیا 

هرامع .ق  م 1384  يونح ) رجاهم ، میهاربا ، لآ   ) یلماع دمحم  نب  بیبح  یپاچ ) یبرع ،  ) ریدغلا دـیع  يرکذ  یف  رینملا  باطخلا   63
: هجوت لباق  تاکن  هعیرذلا ج 7 183 ش 932  .ق  لاس 1350  قارع ،) )

هیلع  ) نینمؤملاریما اب  تعیب  سپـس  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دـالیم  لـماش  هک  دراد  ریدـغلا  دـلوملا و  ماـن  هب  یباـتک  فلؤم   1
.تسا هدشن  هدروآ  باتک  نیا  رد  تسین  ریدغ  هرابرد ي  ًالقتسم  نوچ  یلو  .تسا  لاس 1366 ق  هب  ادیص  پاچ  هک  ، تسا مالسلا )

ریدغلا هعیرذـلا و  رد  یلو  تسا  بیبح  ج 1 ص 351 ش 707  رـشبلا ) ءابقن  مهدراهچ ، نرق   ) هعیـشلا مالعأ  تاقبط  رد  فلؤم  مان   2
هیلع هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  هبطخ ي  .تسا 64  هللا  بیبح  یمالسالا ص 67 ش 62  ثارتلا  یف 
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نوناک 79 ص  یبیج ، .ق  م 1410  ینورک ) یناهفصا ، نیدلادامع ،  ) هداز دامع  دمحا  نب  نیـسح  یپاچ ) یـسراف ،  ) ریدغ رد  هلآ ) و 
.ص  95 یبیج ، .نارهت  تعیرش ، تاراشتنا 

رد هباحـص  زا  رفن  هد  دـص و  لماش  نآ  هبطخ ي  ناگدـننک  تیاور  ریدـغ و  نیفلؤم  هچخیرات ي  رد  يا  همدـقم  ادـتبا  باتک  نیا  رد 
هحفـص ي رد  لـصفم  ینف و  همجرت ي  زین  و  رـصتخم ، سیوـنریز و  همجرت ي  اـب  هارمه  هبطخ  یبرع  نتم  سپـس  هحفـص و  هدزناـش 

.تسا هدمآ  لباقم 

: هجوت لباق  تاکن 

هیدـه تروص  هب  ًارثکا  هدـش و  هدـسید  اهنآ  زا  تسفا  نیدـنچ  زین  بوچ و  راهچ  نونکات  هک  دراد  نوگانوگ  ياهپاچ  باـتک  نیا   1
.ددرگ یم  عیزوت 

يا هدیزگ  ود  ره  هدش و  پاچ  زین  ریدـغلا  موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکالا یبنلا  هبطخ  مان  هب  توافت  یکدـنا  اب  یبرع  هب  باتک   2
.دوش هعجارم  باتک  نآ  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  .تسا  ناربمایپ  گرزب  زا  گرزب  یمایپ  مان  هب  ریدغ  رد  فلؤم  یلصا  باتک  زا 

، یفرـشا تاراشتنا  نامزاس  .یجتلم  يدـهم  یپاچ ) یـسراف ،  ) عادولاهجح رفـس  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا لوسر  هبطخ ي   65
76 ص یبیج ، .ش  لاس 1356  لوا ، پاچ  نارهت ،

هدش نایب  دیفم  بتک  هعلاطم ي  هب  شرافس  ریدغ و  رد  يا  همدقم  زین  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  یثیداحا  ادتبا  باتک  نیا  رد 
رد هدـش و  هدروآ  ریدـغ  هب  طوبرم  ياـیاضق  یهاـگ  هعطق و  هعطق  تروـص  هب  نآ  همجرت ي  اـب  هارمه  ریدـغ  هبطخ ي  سپـس  .تسا 
دنچ نیلقث و  ثیدـح  رخآ  رد  .تسا  هدـش  هتفگ  رگید  بلاطم  ای  هماع و  رب  داقتنا  رد  اـی  دـییأت و  ناونع  هب  یبلاـطم  همجرت ي  نمض 

: هجوت لباق  هتکن ي  .تسا  هدمآ  یقالخا  تحیصن 

یتبسانم رصتخم  هب  باتک  نیا  رد 
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هللا یلـص   ) ادـخ لوسر  هبطخ ي  .تسا  هدومن  نایب  ار  یحیاصن  هدـش ، روآدای  ار  ینید  یعامتجا و  تافارحنا  تاداقتنا و  یقرواپ  رد 
( یپاچ یسراف ،  ) ریدغ زور  رد  ادخ  لوسر  هبطخ ي  خیرات ، زارف  نیرتساسح  ریدغ =  زور  رد  هلآ ) هیلع و 

.ردیح دمحم  کلم  یپاچ ) ودرا ،  ) ریدغ هبطخ ي   66

.ق لاس 1389  ناتسکاپ )  ) روهال سیرپ ، ناتسهوک  توئاتیر ، سیا  یس  سپ 

.تسا هدمآ  یضترم ) نیسح  دیس   ) نیودت خیرات  یک  ثیدح  بتک  هعیش  باتک  رد  باتک  نیا  مان 

: نیودت .ینامرک  رقاب  دـمحم  مجرتم : ریغـص .) هب  صلختم   ) یناهفـصا هللادـسا  نب  نیـسح  دـمحم  یپاچ ) یـسراف ، ) ریدـغلا هبطخ   67
یلعمـالغ جاـح  یـشورفباتک  نارهت ، باـتک ، عبط  تکرـش  رگید : پاـچ  .ش   1329 ق ، لاس 1370  نارهت ، .یئاـمه  نیدـلا  لـالج 

نارهت مهدزناپ : پاچ  85 ص  یبیج ، .ش   1371 لاس 1330 ق ، ناهفصا  رگید : پاچ  .ش   1330 لاس 1371 ق ، ناهفصا ، یلامک ،
تروـص هب  ریدـغ  زور  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هبطخ ي  لـماش  باـتک  نیا  384 ص  يریزو ، .ش   1367 ق ، لاس 1409 

رقاب دمحم  زا  همه  هک  تسا  رثن  تروص  هب  نآ  یسراف  همجرت ي  اب  هارمه  ( یسربط  ) جاجتحا باتک  زا  لقن  هب  هدش و  يراذگ  بارعا 
.تسا هدـمآ  تسار  تمـس  رد  راعـشا  پچ و  تمـس  رد  همجرت  اب  هارمه  هبطخ  .تسا  ریهـش  رعاش  زا  رعـش  تروص  هب  زین  ینامرک و 

: هجوت لباق  هتکن ي 

گرزب زا  گرزب  یمایپ  باتک  رد  هک  تسا  ینامرک  دـنز  رقاب  دـمحم  خیـش  نامه  يوق  لامتحا  هب  ینامرک  رقاب  دـمحم  خیـش  بانج 
هعجارم همانباتک  نیمه  رد  باتک  نآ  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  .تسا  هدـش  هدروآ  وا  همجرت ي  هبطخ و  هدازداـمع ) نیـسح   ) ناربماـیپ

.دوش

پاچ .م   1963 لاس 1383 ق ، البرک ، قداصلا ، تاروشنم  لوا : پاچ  یپاچ ) یبرع ، ) ریدغلا هبطخ   68
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: هجوت لباق  هتکن ي  56 ص  یعقر ، .ق  لاس 1387  مود :

.تسا هدش  پاچ  هلاسر  دنچ  لماش  يا  هعومجم  رد  باتک  نیا  مود  پاچ 

زا سپ  هک  رـصتخم  تسا  یباـتک  16 ص  یعقر ، .تئیه  نامه  رـشان : مق .)  ) هیریخلا ریدـغلا  تئیه  یپاـچ ) یبرع ، ) ریدـغلا هبطخ   69
رد هک  دراد  لصفم  یقرواپ  ود  نآ  رخآ  لوا و  رد  هدروآ و  ار  هبطخ  لماک  یبرع  نتم  تفالخ ، ریدغ و  هرابرد ي  هاتوک  يا  همدـقم 

عبنم ریدـغلا ، هبطخ  يوـضر = )  ) ریدـغلا هـبطخ  .تـسا  هـبطخ  ماـمتا  زا  دـعب  هـبطخ و  عورـش  زا  لـبق  هـب  طوـبرم  هچخیراـت ي  عـقاو 
گرزب مایپ  ریدغ ، هبطخ ي  یپاچ ) یـسراف ،  ) ناربمایپ گرزب  زا  گرزب  یمایپ  هداز = ) دامع   ) ریدـغ هبطخ ي  یپاچ ) ودرا ، ) ریدـغلا

( یپاچ یسراف ،  ) ناربمایپ گرزب  زا  گرزب  یمایپ  هدازدامع = )  ) ناربمایپ گرزب  زا 

نیا 16 ص  یبیج : .ق  لاس 1387  مق ، هیملع ، هناخپاچ ي  پاچ : یمق .)  ) یتوربج سابع  یپاـچ ) یـسراف ،  ) مخ ریدـغ  هبطخ ي   70
ملظ رد  نآ  زا  دعب  .تسا  نآ  ریدغ  هعقاو ي  هبطخ و  زا  یتاعطق  همجرت ي  ریدغ و  هرابرد ي  سپـس  دیحوت و  رد  یلزغ  ادـتبا  باتک 
نامز ماما  زا  یلاح  نابز  رخآ  رد  هدومن و  تبحـص  مالـسلا ) هیلع   ) تیب لها  هب  تبـسن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  سپ  نیقفانم 

.تسا فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  )

.ق لاس 1376  ناتسکاپ ،)  ) یچارک یناتسکاپ )  ) يوضر نیسح  ردفص  دیس  یپاچ ) ودرا ، ) ریدغلا عبنم  ریدغلا ، هبطخ   71

، يریزو .م   1986 لاس 1313 ق ، دنه ،) ، ) دابآ دومحم  ازریم ، دمحم  یـصاع  مامتها : هب  پاچ : یپاچ ) ودرا ،  ) هیریدـغ هبطخ ي   72
رعـش رد  ار  نآ  یـسراف  همجرت ي  هعطق  ره  ریز  رد  هدروآ و  هعطق  هعطق  تروـص  هب  ار  ریدـغ  هـبطخ ي  یبرع  نـتم  باـتک  نـیا  . 44

لماک روط  هب  يونثم  لکش  هب  یسراف و 
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رد هک  دـجبا  فورح  باـسح  هب  نآ  پاـچ  خـیرات  زین  باـتک و  رب  ظـیرقت  ناونع  هب  هدیـصق  یعاـبر و  هدزاـی  رخآ  رد  .تسا  هدروآ 
: هجوت لباق  هتکن ي  .تسا  هدش  هدروآ  دوش  یم  هدیمان  خیرات ) هدام ي   ) حالطصا

هکرابملا هبطخل  .تسا  هدیـسر  پاچ  هب  وا  ماـمتها  هب  باـتک  هک  دـشاب  ازریم  دـمحم  یـصاع  ناـمه  باـتک  فلؤم  دور  یم  لاـمتحا 
هیوـبنلا هکراـبملا  هبطخلا  یناـساول = )  ) هیریدـغلا هکراـبملا  هبطخل  یپاـچ ) یبرع ،  ) هیریدـغلا هیوـبنلا  هکراـبملا  هبطخلا  یناـساول = ) )

( یپاچ یبرع ،  ) هیریدغلا

.فلؤم رشان : .ق  لاس 1371  ینارهت ،) یفجن ، ینیـسح ،  ) یناساول نسح  دیـس  یپاچ ) یبرع ، ) هیریدـغلا هیوبنلا  هکراـبملا  هبطخلا   73
لبنح و نب  دمحا  یمزراوخ و  یسربط و  زا  لقن  هب  ار  ریدغ  زور  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هبطخ ي  باتک  نیا  48 ص  یعقر ،

نآ زا  دـعب  .تسا  هدروآ  نآ  اب  جوزمم  ار  هبطخ  نیح  رد  زین  رخآ و  لوا و  ياـیاضق  هدومن و  لـقن  هباحـص  زا  يا  هدـع  زا  اـهنآ ، ریغ 
ترضح نآ  حدم  رد  یبرع  يا  هدیـصق  سپـس  هتفرن و  راک  هب  نآ  رد  فلا  فرح  هک  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما فورعم  هبطخ ي 

.تسا هدروآ 

: هجوت لباق  هتکن 

ریدـغلا موی  اهأشنا  یتلا  هیوبنلا  هکرابملا  هبطخلا  هیریدـغلا و  هکرابملا  هبطخلا  هکرابملا و  هبطخلا  ياهمان  اب  يدراوم  رد  باـتک  نیا   1
.تسا هدمآ 

( = یناساول  ) ریدـغلا موی  اهأشنا  یتلا  هیوبنلا  هکرابملا  هبطخل  .تسا  فلؤم  نامه  رـشان  يوق  لاـمتحا  هب  یلو  دـشن  تباـث  هکنیا  اـب   2
( یپاچ یبرع ، ) هیریدغلا هیوبنلا  هکرابملا  هبطخلا 

، یناهفـصا نیدـلا ، دامع   ) هداز دامع  دـمحا  نب  نیـسح  یپاـچ ) یبرع ،  ) ریدـغلا موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکـالا یبنلا  هبطخ   74
هک تسا  یبتک  لماش  ادتبا  باتک  نیا  56 ص  یبیج : .ق  لاس 1392  دودح  پاچ : .ق  م 1410  ینورک )

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1653 

http://www.ghaemiyeh.com


رد هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هبطخ ي  رخآرد  ریدغ و  ناگدننک  تیاور  زا  رفن  هد  دص و  یماسا  سپـس  هدش و  فیلأت  ریدـغ  رد 
.تسا هدش  هدروآ  لصفم  روط  هب  ریدغ 

: هجوت لباق  تاکن 

همجرت ي فذـح  اـب  فـلؤم  نیمه  زا  مخ  ریدـغ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هبطخ ي  باـتک : یبرع  همجرت ي  باـتک  نـیا   1
.دنتسه فلؤم  نیمه  زا  ناربمایپ  گرزب  زا  گرزب  یمایپ  باتک  زا  يا  هدیزگ  ود  رهو  تسا ، یسراف 

بتک و شرامـش  نایاپ  هک  باـتک  مراـهچ  هحفـص ي  رد  هک  ارچ  هتفرگ  ماـجنا  رگید  یـصخش  طـسوت  یبرع  هب  همجرت ي  ًارهاـظ   2
باتک هیقب ي  یلو  یلاعت ، هللا  هقفو  هداز  دامع  نیـسح  داتـسالا  باتکلا  فلؤم  هجرختـسا  اـم  اذـه  دراد : نینچ  تسا  ریدـغ  تاـفلؤم 

بحاـص ماـمالا  هسـسؤم   ) ریدـغلا موی  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هبط  .تسا  هدـش  همجرت  یبرع  هب  فلؤم  دوخ  طـسوت  ًارهاـظ 
( یپاچ یبرع ،  ) هبطخ فیرشلا = )) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامزلا

یلاعت هللا  لجع  نامزلا  بحاص  مامالا  هسسؤم  هدنروآدرگ : یپاچ ) یبرع ،  ) مخ ریدغ  موی  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هبطخ   75
12 ص یعقر ، .هسسؤم  نامه  رشان : دهشم .)  ) فیرشلا هجرف 

.تسا هدمآ  ریدغ  ناتساد  زین  یماع و  یعیش و  عبنم  دنچ  زا  ریدغ  هبطخ ي  باتک  نیا  رد 

: هجوت لباق  تاکن 

.تسا مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هبطخ ي  خیرات  زارف  نیرتساسح  باتک  همجرت ي  باتک  نیا   1

! تسا ریدغلا  موی  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هبطخ  باتک  لخاد  مان   2

م 175 يوحن ) يرـصب ، نمحرلادبع ،  ) يدیهارف دـمحا  نب  لیلخ  یپاچ ) یبرع ،  ) ریدـغلا موی  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) یبنلا هبطخ   76
هعیرذلا يرارزلا ص 180 ش 106  بلاغ  یبا  هلاسر  .ق 
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هدوب و ریدغ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هبطخ ي  طقف  ادتبا  رد  باتک  نیا  ریدغلا ج 1 ص 154 ش 5  ج 5 ص 101 ش 418 
.تسا هدمآرد  فلؤم  زا  یباتک  تروص  هب  جیردت  هب  هدومن و  هفاضا  نآ  هب  ار  تالکشم  تاغل و  یضعب  حرش  سپس 

: هجوت لباق  تاکن 

فلؤم دـمحا  نب  لیلخ  هک  هدومن  هراشا  گرزب  اقآ  جاـح  همـالع  یلو  تسا ، باـتک  فلؤم  بلاـغوبا  ینیما  همـالع ي  هتفگ ي  هب   1
دای هتـشون  شطخ  هب  هک  یبتک  ناونع  هب  باتک  نیا  زا  شباتک  رد  بلاغوبا  دوخ  اذل  تسا و  نآ  هدـننک ي  تیاور  بلاغوبا  باتک و 

.دوخ تافلؤم  هن  دنک  یم 

هیلع هللا  یلص   ) یبنلا هبطخ  هیف  ءزج  هعیرذلا و  رد  ریدغلا  موی  یف  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا هبطخ  یف  ءزج  ياهمان  هب  باتک  نیا   2
.تسا هدمآ  زین  يرارزلا  بلاغ  یبا  هلاسر  رد  ریدغلا  موی  هلآ ) و 

: هجوت لباق  هتکن ي  .ق  نرق 10  م  يوسوم ) نیدلا ، سمش   ) يرئاح بلاط  یبا  نب  دمحم  دیس  یطخ ) یبرع ،  ) ریدغلا موی  هبطخ   77

.تسا هدمآ  هرامش ي 459  يوخ  يزامن  هسردم ي  هناخباتک ي  رد  فلؤم  باتک  یطخ  هخسن ي  رد  باتک  نیا  مان 

تاقبع هصـال  .ك   1925 ق ، لاس 1344  فجن ، هیردـیحلا ، هعبطملا  پاـچ : 20 ص  یبیج ، یپاـچ ) یبرع ،  ) ریدـغلا موی  هبطخ   78
( یپاچ یبرع ،  ) راونالا تاقبع  هصالخ  یف  راهزالا  تاحفن  ینالیم = ) ج 69( راونالا ،

يوــقن رفعج  یــضر  صیخلت : .ق  م 1390  يزیربـت ) یفجن ،  ) ینیما دــمحا  نـب  نیــسحلادبع  یپاـچ ) ودرا ،  ) ریدــغلا هصـالخ   79
نابز هب  ینیما  همالع ي  ریدـغلا  باتک  صیخلت  همجرت و  باتک  نیا  280 ص  ناتسکاپ ،.)  ) روهال رتنس ، نآرق  تاروشنم  يروهال .) )

.تسا ودرا 

بلاط ج 2 یبا  نب  یلع  ریدغ ، ثیدح   ) نیدشار يافلخ   80
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.ص  190 یبیج ، .ش   1345 لاس 1386 ق ، دهشم ، تناید ، یفجن .)  ) یناحور یلع  یپاچ ) یسراف ، )

(د)

تاراشتنا رگید : پاـچ  73 ص  یبیج ، .نارهت  راشتنا ، یماهس  تکرش  .دهـشم  ناریبد  زا  یعمج  یپاچ ) یـسراف ،  ) ریدغ ناتـساد   81
80 ص یبیج ، .نارهت  یمالسا ) گرزب  هناخباتک ي  هب  هتسباو   ) ریدغ

تامدقم و يادتبا  زا  عادولاهجح  هیـضق ي  سپـس  و  هدـمآ ! یـسودرف  همانهاش ي  زاغآ  راعـشا  هحفـص  جـنپ  رد  ادـتبا  باتک  نیا  رد 
یعامتجا بناوج  اب  هارمه  صاخ  یملق  يزادرپ و  ترابع  یمک  اب  ریدـغ  هعقاو ي  رخآ  رد  تشگزاـب و  جـح و  مسارم  زین  تکرح و 

.تسا ریدغ  ناتساد  هب  طبر  ینیچ و  همدقم  ناونع  هیریدغ  زا  لبق  يایاضق  مامت  هدش و  نایب  ایاضق  نیا 

: هجوت لباق  تاکن 

ریدغلا زا  هدافتـسا  اب  زین  باتک  نآ  تسا و  نافلؤم  نیمه  زا  ریدـغ  ناتـساد  ای  خـیرات  زارف  نیرتساسح  باتک  زا  یـشخب  باتک  نیا   1
.تسا هدیدرگ  فیلأت  ینیما  همالع ي 

جهن داینب  رظن  ریز  هک  مخ  ریدغ  همانباتک ي  رد  .تسا  ینیما  همالع  مان  هب  رهاظ  رد  هدشن و  نایب  فلؤم  باتک  ياهپاچ  زا  یکی  رد   2
.تسا قوف  باتک  نامه  هک  یلاح  رد  تسا  هدمآ  مان  نیمه  هب  فلؤم  زین  هدش ص 22 ش 29  نیودت  هغالبلا 

پاچ .ش  لاس 1369  نارهت ، يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  ینادـجو .)  ) ینامز یفطـصم  هتـشون : زاب  یپاـچ ) یـسراف ،  ) ریدـغ ناتـساد   82
هرابرد هناکدوک  رثن  لکش  هب  هاتوک  یتالمج  اب  هارمه  یـشاقن و  ًالک  باتک  نیا  16 ص  یتشخ ، .ش  لاس 1374  رشان ، نامه  متفه :

.دنزوآ یم  ار  یتدیقع  بلاطم  يزیمآ  گنرو  یشاقن  نمض  رد  ناکدوک  هک  تسا ، ریدغ  ي 

: هجوت لباق  هتکن ي 

، هدش هتشون  کبس  کی  هب  ًامامت  هک  تسا  نک  گنر  ناوخب و  ای  ناربمایپ و  ياه  هصق  ياهباتک  يرس  زا  باتک  نیا 
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.تسا هرود  نآ  زا  مشش  هرامش ي  و 

.ناریبد اضرمالغ  یپاچ ) یسراف ،  ) ریدغ ناتساد   83

، نوتـس لهچ  دجـسم  هسردـم ي  هناخباتک ي  .ق  م 1416  دیعـس ، هللادبع  نب  نسح  یپاچ ) یـسراف ،  ) مالـسا رد  ریدـغ  ناتـساد   84
نآ رد  هک  تسا  ریدـغ  ناتـساد  ناونع  اـب  هحفـص  هدزاود  رد  يا  همدـقم  ادـتبا  40 ص  یبـیج : رگید : پاـچ  29 ص  یبـیج : .نارهت 

.تسا هداد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تماما و  درومرد  یتاحیـضوت  هدروآ و  ار  ریدـغ  زا  یتاعطق 
بناوـج و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما لـیاضف  ادـتبا  هک  هدوـمن  عورـش  ار  باـتک  یحو  هاگدـید  زا  نینمؤـملاریما  ناوـنع  اـب  سپس 

.تسا هدومن  دانتسا  هماع  بتک  هب  دراوم  مامت  رد  تسا و  ریدغ  هیضق ي  ات  ترضح  نآ  یناگدنز 

: هجوت لباق  تاکن 

: تسا هلمج  نیا  طقف  نآ  دلج  يور  هک  ارچ  دماین ، تسد  هب  قیقد  روط  هب  باتک  نیا  مان   1

نییعت نیملسم  يرادمامز  يارب  ار  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما دوخ  نیشناج  راگدرورپ  روتسد  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالسا ربمایپ 
شخب يادتبا  رد  نینچمه  مالسا  رد  ریدغ  ناتساد  هدش  هتشون  عورـش  لوا  رد  دش  هتفگ  هچنانچ  باتک  لخاد  رد  دیامنیم و  یفرعم  و 

: هک تسا  مزال  رکذت  نیا  اجنیا  رد  .تسا  هدمآ  یحو  هاگدید  زا  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما مان  مود 

هدش پاچ  ریدغ  تبسانم  هب  یبیج  هحفـص  رد 28  رـشان  نیمه  فلوم و  نیمه  زا  یحو  هاگدید  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع مان  هب  یباتک 
هاگدید زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع  ) باتک نیمه  زا  یشخب  تشذگ  شحیضوت  هک  مالسا ) رد  ریدغ  ناتساد   ) باتک مود  شخب  هک  تسا 

.تسا یحو )

شخب اب  باتک  نیا  زا  یشخب  هک  دراد ، تماما  تلاسر و  ینتسسگان  دنویپ  ریدغ  مان  هب  يرگید  باتک  فلؤم   2
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.تسا یکی  باتک  نآ  مالسا  رد  ریدغ  ناتساد 

یلع  ) نامیالا جهن  .ق  م 477  باکر ) دیعسوبا ،  ) یناتسجس رصان  نب  دوعسم  یطخ ) یبرع ،  ) ءزج هیالولا 17  ثیدح  یف  هیاردلا   85
لامعالا ص 453 455 457 لابقا  ج 3 ص 25  بوشآ ) رهـش  نبا   ) بلاط یبأ  لآ  بقاـنم  یطخ .) هخـسن ي  ریبج ، نبا  فسوی ، نب 
هعیرذلا ج 8 ص هادهلا ج 1 ص 36  تابثا  راحب ج 37 ص 126 130 133 157  ص 95 و 168 ب 28  سوواط ) نب  دیـس   ) نیقیلا
رد فلؤم  ياهدنـس  يروآ  عمج  باتک  ریدغلا ج 1 ص 155 ش 11 و ص 17  هرامش ي 830  رد  56 ش 168 و ج 25 ص 143 

ربمایپ ثیداحا  يروآ  عمج  باتک  نیا  هدومن  حیرـصت  سوواط  نب  دیـس  هکنانچ  .تسا  هباحـص  زا  رفن  تسیب  دص و  ات  ریدغ  ثیدح 
دص و ات  فلؤم  دانـسا ، نآ  رد  تسا و  ءزج  هدفه  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما لیاضف  رگید  ریدـغ و  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )

هـسارک تسیب  دـلجم و  کـی  رد  باـتک  نیا  هتفگ  هحفـص ي 457  رد  دیـس  دوـخ  یلو  .تسا  هدوـمن  ناـیب  ار  هباحـص  زا  رفن  تسیب 
! تسا هوزج ) )

باتک نیا  هک  هدومن  نایب  رکبوبا )  ) يروباشین بوقعی  نب  نسح  تالاح  رد  یناعمس  خویش  مجعم  زا  یمالسالا  ثارتلا  یف  ریدغلا  رد 
.تسا هدید  يروباشین ) رکبوبا   ) هدربمان يابیز  طخ  هب  ار  نآ  زا  يا  هخسن  تسا و  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدح  قرط  عمج  رد 

: هجوت لباق  تاکن 

خیـش هدومن و  هفاضا  مان  نیا  يادتبا  هب  ار  باتک  هملک ي  لابقا  رد  سوواط  نب  دیـس  .تسا  هدمآ  باتک  نیا  يارب  یفلتخم  ياهمان   1
يرجشلا باتک  مان  اب  باتک  نیا  زا  یلماع  رح 
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هیالولا باتک  مان  هب  راحب  زا  يدروم  ریدـغلا و  زا  يدروم  یناعمـس و  خویـش  مجعم  رد  باتک  نیا  .تسا  هدومن  داـی  ریدـغلا  صن  یف 
هیاردلا مان  اب  هعیرذلا  رد  هرخالاب  مخ و  ریدغ  ربخ  هاورا  ءامـسأ  مان  تسا  یطخ  يا  هخـسن  هک  ریبج ) نبا   ) نامیالا جـهن  رد  هدـمآ و 

یمالـسالا ثارتلا  یف  ریدـغلا  باتک  رد  هک  هیالولا ) ثیدـح  یف  هیارذـلا   ) هدـش باختنا  مان  نیا  اـما  تسا و  هدـمآ  هیـالولا  ثیدـحل 
هدومن مان  نیا  هب  ار  شباتک  فلؤم  يراذـگمان  هب  حیرـصت  هتفگ و  لابقا  رد  سوواط  نب  دیـس  هک  تسا  یماـن  تسا ، هدـمآ  نیمهزین 
نارگید رب  وا  دح  زا  شیب  تقد  تلع  هب  دراوم  عون  نیا  رد  دیس  مالک  دشاب  رگا  ای  تسین و  یحیرـصت  نینچ  دراوم  یقاب  رد  تسا و 

.تسین نآ  وزج  ًارهاظ  هدروآ  مان  نیا  يادتبا  رد  دیس  هک  ار  باتک  هملک ي  تسا و  مدقم 

هدمآ و يرجس  دروم  کی  رد  يرجش و  یضعب  رد  يزجـس و  یهاگ  یناتـسجس و  ترهـش  اب  دراوم  رثکا  رد  باتک ، فلؤم  نینچمه 
تابثا راحب و  بوشآ و  رهش  نبا  بقانم  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  .تسا  دعـس  وبا  لابقا  رد  دیعـسوبا و  دراومرثکا  رد  وا  هینک ي  زین 

زیزعلادبع دیـس   ) یمالـسالا ثارتلا  یف  ریدغلا  زین  و  ینیما ) همالع ي   ) ریدغلا رد  تسا و  هدـمآ  يرجـش  بقل  نامیالا  جـهن  هادـهلا و 
ود نیا  هک  تسا  نیا  رگنایب  نیا  و  دنا ، هداد  بقانم  هب  عاجرا  هدش ، نایب  يزجس  یناتـسجس و  مان  هکنیا  اب  ص 99 ش 26  یئابطابط )

! دنا هتشادنپ  يزجس  هملک ي  زا  خسان  ای  فلؤم و  هابتشا  ای  فیحصت  ار  يرجش  مان  ققحم 

باتک دنتسه و  فلؤم  کی  ًارهاظ  مان  ود  نیا  هکنیا  هجیتن 
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دنچ اجنیا  رد  .دسر  یم  رظن  هب  رت  حیحص  فلؤم  يارب  هدش  هتفگ  يزجـس  رثکا  رد  هک  یناتـسجس  مان  تسین و  رتشیب  باتک  کی  زین 
: میئامن یم  نایب  ار  دروم 

هآرم ظافحلا ج 1 446  تاقبط  هیاهنلا ج 12 ص 135  هیادبلا و  ءالبنلا ج 18 ص 533  مالعأ  ریـس  نازیملا ج 6 ص 32 33  ناسل 
یلاجر بتک  مامت  ًاـبیرقت  دراوم و  ًاـبیرقت  دراوم و  رثکا  رد  باـتک  فلؤم  ص 357 3  بهذلا ج 3  تارذـش  ص 122  ج 3  نانجلا 

دوخ هیقت  باب  زا  هک  ینایعیش  زا  ار  وا  هعیرذلا  رد  هماع و  زا  ار  وا  هادهلا  تابثا  لابقا و  رد  هدش و  هداد  تبسن  هیردق  بهذم  هب  هماع 
.تسا راحب ج 40 ص 15 ش 31  دراوم  نیا  هلمج  زا  .تسا  هتسناد  دنا  هدومن  یم  یلزتعم  ار 

.دنا هداد  ثیداحا  لقن  طبض و  رد  وا  تقد  فلؤم و  تقاثو  هب  تداهش  دراوم  مامت  هکلب  رثکا  رد   4

دایز لامتحا  هب  هدومن و  فقو  ار  شیاهباتک  فلؤم  هک  هدومن  لقن  یماحش  رهاز  لوق  زا  نازیملا ج 2 ص 33 ش 1552  ناسل  رد   5
.تسا هدوب  اهنآ  وزج  زین  باتک  نیا 

.تسا هدومن  لقن  اه  باتک  نآ  زا  هطساو  اب  یلماع  رح  خیش  هک  تسا  هادهلا  تابثا  باتک  یماع  رداصم  زا  باتک  نیا   6

یف هیاردلا  یناتسجس = )  ) هیالولا ثیدحل  هیاردلا  .تسا  هدمآ  زین  يزجس  هیواعم  زا  هالوم  تنک  نم  قرط  یف  باتک  مان  هب  یباتک   7
( یطخ یبرع ،  ) هیالولا ثیدح 

، سدق ناتسآ  یگنهرف  روما  هرادا  یناسارخ .) يدزی   ) ینکر یلع  دمحم  نب  يدهم  دمحم  یپاچ ) یـسراف ،  ) ریدغ هنحـص ي  رد   86
195 ص یعقر ، .ش   1360 لاس 1410 ق ، دهشم ،

زا يریگ  هجیتن  رب  باتک  نیا  رد 
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: تسا نینچ  باتک  باوبا  نیوانع  .تسا  هدش  هدافتسا  زین  نارگید  راتفگ  تالاقم و  زا  نآ  رد  هدش و  دیکأت  ریدغ  هعقاو ي 

همدقم

، غیلبت هیآ ي   1

، لامکا هیآ ي   2

تسیچ ریدغ   3

تساجک مخ  ریدغ   4

، ریدغدیع  5

، تسا یمالسا  تنس  ریدغ  دیع   6

، تینهت ثیدح   7

، تسا هللا  مایا  زا  ریدغ  زور   8

(، يرهطم یضترم  زا   ) تماعز ءالو   9

، نآ رتاوت  ریدغ و  ثیدح  یتسرد  هب  تنس  لها  ناثدحم  فارتعا   10

، ریدغ ثیدح  هرابرد ي  یصاصتخا  تافیلأت   11

(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ روضح  رد   12

، تسا پچ  رد  یسراف  تسار و  تمس  رد  یبرع  هک   ) همجرت اب  هارمه  مخ  ریدغ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا لوسر  هبطخ   13

، یلوم يانعم  رد  یشهوژپ   14

، لاؤس کی  خساپ   15

زا ناشمـسا ، رکذ  فلتخم  دارفا  زا  هلاقم  دـنچ  نایاپ  رد  مالـسلا .) هیلع   ) یلع هعیـش ي  هن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هعیـش ي   16
.تسا هدمآ  تماما  عوضوم  هب  يرگنزاب  ریدغ و  هبطخ ي  همجرت ي  باتک  نیا  رد  زین  .تسا  هدمآ  ناشراتفگ  زا  ای  باتک 

( یطخ یبرع ،  ) هیولعلا هفحتلا  هیرغلا و  هردلا   87
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ریدغ ثیدح  قرط  ادتبا  باتک  نیا  رد  هعیرذلا ج 8 ص 104 ش 384  .ق  م 1380  یفجن )  ) يدابودرا مساقلا  یبا  نب  یلع  دـمحم 
.تسا هدش  هدروآ  ریدغ  راعشا  رخآ  رد  هدش و  ثحب  اهنآ  تلالد  رد  سپس  هدمآ و 

: هجوت لباق  هتکن 

.تسا هحفص  تسیود  دودح  باتک  هدومرف ، فلؤم  زا  لقن  هب  گرزب  اقآ  جاح  همالع  هچنانچ 

(، يرنه هزوح ي   ) یمالـسا تاغیلبت  نامزاس  لوا : پاچ  لیهـس ) هب  صلختم   ) يدومحم تباث  یپاـچ ) یـسراف ،  ) ریدـغ رد  اـیرد   88
.تسا ریدغ  هرابرد ي  يرعش  هعومجم  باتک  نیا  یعقر 96 ص  .ش   1365 لاس 1405 ق ، مود : پاچ  .ش  لاس 1364  نارهت ،

، یبرع  ) 10 ج هالاوملا ، قح  ءادأ  یلا  هادهلا  ءاعد   89

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1662 

http://www.ghaemiyeh.com


لابقا ص 190  ج 1  فلؤم ) زا   ) لیـضفتلا دـعاوقل  لیزنتلا  دـهاوش  نرق 5  م  یفنح ) مکاح ،  ) یناکـسح هللادـبع  نب  هللادـیبع  یطخ )
سوواط ش 190 نب  دیـس  هناـخباتک ي  تسرهف  ش 765  ص 196  هعیرذلا ج 8  ص 298  ءامعلا ج 3  ضاـیر  ص 453 . لامعالا 

: هجوت لباق  تاکن 

هیلع  ) نینمؤملاریما نأـش  رد  لوسرلا …  اـهیا  اـی  هیآ ي  لوزن  يارب  یقرط  هکنیا  زا  دـعب  لـیزنتلا  دـهاوش  دوـخ  باـتک  رد  فـلؤم   1
هالاوملا قح  ءادأ  یلا  هادهلا  هاعد  باتک  رد  ار  ثیدـح  نیا  قرط  هک  هتفگ  هرامش ي 146  زا  دعب  هدومن  نایب  ریدغ  زور  رد  مالـسلا )

.ما هدروآ  ًالصفم  دلج  هد  رد 

.تسا هدومن  لقن  نآ  زا  فئارط  لابقا و  رد  زین  وا  هدوب و  سوواط  نب  دیس  هناخباتک ي  ياهباتک  وزج  باتک  نیا   2

: هتفگ گرزب  اقآ  جاح  همالع  هچنانچ  .تسا  فالتخا  وا  بهذم  هرابرد ي  تسا و  هدیقعلا  كوکشم  دارفا  زا  باتک  فلؤم   3

ياملع ناگتسجرب  زا  ار  وا  سوواط  نب  دیس  یلو  تسا  هدومن  یم  هیقت  رایسب  وا  هک  ارچ  دنراد  وا  عیشت  هب  فارتعا  هعیش  ياملع  رثکا 
وا هیفنحلا ج 2 ص 1897  تاقبط  یف  هئیضملا  رهاوجلا  ءالبنلا ج 18 ص 269 ش 136 و  مالعأ  ریس  رد  یبهذ  زین  و  دناد ، یم  هماع 

.دنا هتسناد  یفنح  بهذم  ناوریپ  زا  ار 

م یـضاق ) حتفلاوبا ،  ) یکجارک یلع  نب  دـمحم  یپاچ ) یبرع ، ( ) مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما هماما  یلع  ریدـغلا  ربخب  صنلا  لیلد   90
مولعلا 315 ص 357 ملاوع  34 ص  يریزو ، .ق  لاس 1410  مق ، ثارتلا ، ءایحال  تیبلا  لآ  هسسؤم  .رفعج  لآ  هماسا  قیقحت : .ق   449

هرامش ي 21 ص 421 454 انثارت  ش 414 

نانمشد نیقفانم و  هرابرد ي  هحفص  تشه  رد  ققحم  زا  يا  همدقم  ادتبا  باتک  نیا  رد 
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سپـس ریدـغ و  هلئـسم ي  تماما و  تفالخ ، لیاضف ، باب  رد  ترـضح  نآ  هب  تبـسن  اـهنآ  تداـسح  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
.تسا باتک  یطخ  هخسن  رخآ  لوا و  زا  سکع 

زا یملعو  یمالک  روط  هب  کی  هب  کی  سپس  هدرک و  حرطم  یصخش  لوق  زا  ار  لاوس  راهچ  ادتبا  هک  هدش  عورش  باتک  نآ  زا  سپ 
: دنتسه رارق  نیا  زا  تالاوئس  .تسا  هدش  هداد  باوج  اهنآ 

تسیچ نآ  لیلد  دنناد  یم  لطاب  ار  ریدغ  ثیدح  یضعب  هکنیا  هب  رظن   1

تسا یلوم  ماسقا  زا  یکی  نآ  تسا و  یلوا  ینعم  هب  یلوم  هملک ي  ارچ   2

دییوگ یم  امش  هک  تسا  ییانعم  طقف  شتوبث  زا  دعب  یلوا  زا  دارم  ارچ   3

زا باوج  رد  صوصخ  هب  هدرک ، لالدتـسا  نآرق  تایآ  هب  اهباوج  مامت  رد  فلؤم  تسا  ماـما  شاـب د  یلوا  هک  یـسک  لـیلد  هچ  هب   4
هراـبرد ي هک  دراد  هداـیز  لـضف و  ناوـنع  اـب  یـشخب  رخآ  رد  .تسا  هدوـمن  دانتـسا  نییوـغل  رظن  هب  هدروآ و  هیآ  هد  هک  مود  لاوـس 

.تسا هدش  نایب  تسا  هماع  زا  ًارثکا  هک  قیقحت  رداصم  ماجنارس  تسا و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تفالخ 

: هجوت لباق  تاکن 

.دوش هعجار  یل 454  هرامش ص 421  نیارخآ  هب  .تسا  هدمآ  مکیو  تسیب  هرامش ي  انثارت  هلجم ي  رد  هدش  یفرعم  پاچ   1

.دوش هعجارم  دئاوفلازنک  باتک  اب  هارمه  هرامش ي 226  هب  يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک ي  رد  باتک  نیا  زا  یطخ  يا  هخسن   2

.تسا هدمآ  دئاوفلازنک  باتک  رد  ًامامت  باتک  نیا   3

.دراد ریدغلا  موی  ججح  یف  ریصبلا  هدع  مان  هب  ریدغ  رد  يرگید  باتک  فلؤم   4

(ذ)

لاس 1371 فجن ، ، هیملع هناخپاچ ي  پاچ : یفجن .)  ) یبوقعی یلع  دمحم  نب  یسوم  نیودت : یپاچ ) یبرع ،  ) ریدغلا دیع  يرکذ   91
باتک نیا  ،104 ص  .م  1951 ق ،
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بتکم .البرک  نویناحور  زا  یعمج  یپاچ ) یبرع ، ) ریدغلا دـیع  يرکذ  .تسا 92  ریدغ  هرابرد ي  دـیاصق  تالاقم و  هعومجم  لماش 
: تسا شخب  هد  لماش  باتک  32 ص  یعقر ، .ق  لاس 1385  البرک ، مالسلا ،) هیلع   ) نیموصعملا تایرکذ 

.ریدغ هرابرد ي  هتکن  تشه  لماش  راتفگ : رد  ریدغ   1

.ریدغ رد  يا  هتکن  رشان : راتفگ   2

تالاقم و سپـس  هدـش و  هدروآ  هبطخ  زا  یتاـعطق  طـقف  ریدـغ : زور  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ هبطخ ي  زا  ییاـه  هدـیزگ   3
.تسا هدش  هدروآ  دارفا  زا  يراعشا 

(. بحلا وبا   ) نسح دمحم  نب  نسحم  زا  يرعش  ریدغ : دیع   4

.شخب جنپ  لماش  یلاف  دمحا  دیس  زا  يا  هلاقم  مخ : ریدغ   5

.ینیسح یبتجم  دیس  زا  يرعش  ریدغ : عمجت  زا  يدای   6

.ث .م  زا  يا  هلاقم  ریدغ :  7

.بلاطم تسرهف  رخآ  رد  نآرق و  زا  هیآ  هس  رب  لالدتسا  لماش  .ح  .م  زا ص  يا  هلاقم  نآرق : رد  ریدغ   10

: هجوت لباق  تاکن 

: دیوگ یم  باتک  رخآ  رد   1

.تسا هدوبن  اهنآ  هفاضا  جرد و  تصرف  تقو ، یمک  تلع  هب  هک  دوب  زین  يرگید  دراوم 

دادـعت یلو  هدروآ  شتایـصوصخ  اـب  ار  پاـچ  نیمه  هکنیا  اـب  ش 1700  ص 134  یعافر ) رابجلادـبع  هرامــش ي 28( اـنثارت  رد   2
.تسا هدش  هابتشا  ددع 32  اب  ًارهاظ  هک  هدومن  یفرعم  ار 23  تاحفص 

(، مالسلا هیلع   ) نیموصعملا تایرکذ  .تسا  مالسلا ) هیلع   ) نیموصعم تایرکذ  مان  هب  بتک  هلسلس  زا  مراهچ  هرامـش ي  باتک  نیا   3
( یپاچ یبرع ، ) ریدغلادیع يرکذ  ج 4 =

(ر)

م 1312 یئوهنکل ) يدابآریصن ، يدنه ، املعلا ، جات   ) يوقن امعلا ) ناطلس   ) دمحم نب  یلع  دیـس  یطخ ) یبرع ،  ) موتخملا قیحرلا   93
.ق

.ق م 310  یماع ) رفعجوبا ،  ) يربط يریرج  نب  دـمحم  یطخ ) یبرع ،  ) هیـصوقرحلا یلع  ّدرلا  ج 10 ص 173 ش 315 94  هعیرذلا 
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( یسوط خیش   ) تسرهفلا یشاجنلا ص 322 ش 79  لاجر 
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هدوملا ج 1 ص عیبانی  ءاملعلا ص 106 ش 715  ملاعم  ج 3 ص 25  بوشآ ) رهـش  نبا   ) بلاط یبأ  لآ  بقاـنم  ص 150 ش 640 
ریدغلا ج 1 ص هعیرذلا ج 10 ص 193 ش 483 و ج 16 ص 25 ش 95  لامعالا ص 453  لابقا  هیاهنلا ج 11 157  هیادبلا و   113

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ هچنآ  ریدغ و  ثیدح  يارب  قیرط  جنپ  داتفه و  باتک  نیا  رد  فلؤم  هدومرف  لابقا  رد  دیـس  هچنانچ  152 ش 1 
: دیوگ یم  بقانم  رد  .تسا  هدروآ  هدومرف  تیالو  باب  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما قح  رد  هلآ ) و 

وا هک  هدمآ  هیاهنلا  هیادـبلا و  باتک  رد  هدـش و  يروآ  عمج  ریدـغ  ثیدـح  يارب  ثیدـح  يارب  قیرط ، يدـنا  داتفه و  باتک  نیا  رد 
.تسا گرزب  دلجم  ود  رد  هدش و  يروآ  عمج  ریدغ  ثیداحا  نآ  رد  هک  هدید  فلؤم  زا  یباتک 

: هجوت لباق  تاکن 

: تسا نینچ  باتک  رگید  ياهمان   1

هدوملا عیبانپو  بوشآ ) رهش  نبا   ) ءاملعلا ملاعم  بلاط و  یبأ  لآ  بقانم  رد  هیالولا  باتک   1

يدروم رد  هعیرذلا  و  یسوط ) خیش   ) تسرهفلا رد  مخ  ریدغ  باتک  . 2

لوسرلا نع  بتک  ام  مجعم  یمالـسالا ص 35 ش 4 و  ثارتلا  یف  ریدغلا  رد  هالوم  تنک  نم  ثیدح  قرط  عمج  یف  هیالولا  باتک   3
هیـصوق رحلا  یلع  درلا  باتک  زا  مراهچ  بلطم  هب   ) ظـفحلا هرکذـت  رد  لـئاضفلا  ش 16875  ج 6 512  مالـسلا ) هیلع   ) تیبلا لـها  و 

( دوش هعجارم 

یلع درلا   ) ماـن نیمه  اـما  هیـصوقرحلا و  درلا  باـتک  ریدـغلا و  رد  ریدـغلا  باـتک  ریدـغلا و  ثیدـح  قرط  یف  هیـالولا  و  و 7 . و 6   5
هعیرذلا لابقا و  لیبق  زا  اهسردآ  دراوم و  هیقب ي  رد  هیصوقرحلا )
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.تسا هدشن  نایب  باتک  يارب  یمان  ًالصا  دراوم  یضعب  رد  هتبلا  .تسا  هدمآ 

.یعیش هن  تسا  یماع  يربط  لابقا ، رد  سوواط  نب  دیس  حیرصت  هب  باتک  فلؤم   2

.دنا هدروآ  باتک  نیا  هب  تبسن  ار  فلؤم  ات  دوخ  دنس  ناشیاهباتک  رد  یشاجن  یسوط و  خیش   3

باتک مان  هب  یباتک  فلؤم  هک  دنا  هدومن  حیرـصت  ءاـبدالا ج 18 ص 80  مجعم  ءالبنلا ج 14 ص 274 ش 175 و  مالعأ  ریـس  رد   4
مجعم زا  دلج  نامه  رد  .تسا  هدومن  ثحب  ریدغ  ثیداحا  تبحص  زا  نآ  يادتبا  رد  هک  دراد  بلاط  یبا  نب  یلع  لئاضف  ای  لئاضفلا 

هب ربمایپ  هک  یماگنه  بلاط  یبا  نب  یلع  هک  دوب ، هدومن  بیذـکت  ار  مخ  ریدـغ  دادـغب  رد  خویـش  زا  یکی  هک  دراد : ص 84  ءابدالا 
ار نخس  نیا  يربط  هک  یماگنه  .دوب  هدش  هتفگ  نآ  رد  موهفم  نیا  هک  درک  داریا  يا  هدیصق  تسا و  هدوب  نمی  رد  دوب  هدیسر  ریدغ 
رد دنونـشب …  ار  وا  تاملک  ات  دندش  عمج  نایعیـش  زا  صوصخ  هب  يرایـسب  تیعمج  دومن و  نایب  ار  مخ  ریدغ  ثیدـح  قرط  دـینش 

: دیوگ یم  ظافحلا ج 2 ص 713  هرکذت  هراب  نیمه 

تبحـص ثیدح  نآ  حیحـصت  زا  نآ  رد  دومن و  نیودت  ار  لئاضف  باتک  دینـش  ار  ریدغ  ثیدـح  رد  دواد  یبا  نبا  مالک  يربط  یتقو 
: دیوگ یم  سپس  .دومن 

ءالبنلا مالعأ  ریـس  زا  هک  یمالک  مالک و  نیا  زا  .مدرک  بجعت  رایـسب  نآ  قرط  يدایز  زا  مدید و  ار  ریدغ  ثیدـح  قرط  زا  يدـلجم 
فلؤم لئاضف  باتک  زا  رتشیب  ای  دلج  کی  هیـصوق ) رحلا  یلع  ّدرلا   ) باتک نیا  هک  دومن  هدافتـسا  ناوت  یم  لامتحا  دح  رد  تشذـگ 

هدش هداد  ثیدح  نیا  هب  صاصتخا  هک  تسا 
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.دوب

.دشاب يربط  مالک  زا  یصخش  هتشون ي  باتک  نیا  هک  داد  لامتحا  ناوت  یم  دش  لقن  ءابدالا  مجعم  رد  هچنآ  زا   5

یف ریدغلا  هلاسر  دنه .)  ) یئبمب يریمـشک .) يوضر ، يروهال ،  ) يرئاح یلع  دیـس  یپاچ ) یبرع ،  ) ریمالا هماما  یف  ریدـغلا  هلاسر   95
( یپاچ یسراف ،  ) ریدغ هظعوم ي  يوقن = )  ) ریمالا هماما 

هناخباتک ي یطخ  بتک  یئاـبفلا  تسرهف  .ق  .ینارهت 1318  یلع  دمحم  نب  نیدلا  لالج  دیـس  یپاچ ) یـسراف ،  ) هیریدـغ هلاسر   96
: هجوت لباق  تاکن  ص 418  يوضر : سدق  ناتسآ 

.تسا هدش  ماجنا  لاس 1335 ق  رد  باتک  نیا  فیلأت   1

ءادها يوضر  سدق  ناتسآ  هناخباتک ي  هب  فلؤم  هناخباتک ي  اب  هارمه  تسا  فلؤم  هتسکش  طخ  اب  هک  باتک  نیا  لصا  هخسن ي   2
هدش دای  هناخباتک ي  هرامش 12346  هعومجم ي  رد  باتک  نیا  هخسن  .تسا  هتفای  لاقتنا  ناکم  نآ  هب  فلوم  تایح  نامز  رد  هدش و 

.تسا

.تسا هدمآ  ریدغلا  یف  هلاسر  یمالسالا ص 90 ش 85  ثارتلا  یف  ریدغلا  باتک  رد  باتک  مان   3

: همجرت .ق  م 1386  يرئاح ) ینیـسح ، نیدلا ، هبه   ) یناتـسرهش نیـسح  نب  یلع  دمحم  دیـس  یپاچ ) یـسراف ،  ) هیریدغ هلاسر ي   97
هعیرذلا ج 14 ص  یعقر ، .ش   1326 لاس 1367 ق ، نارهت ، یمالسا ، تاعوبطم  یماهس  تکرش  راجاق .)  ) ینارهت یناورسخ  اضریلع 

: تسا لصف  راهچ  لماش  باتک  نیا  16 ص 28 ش 108 

.ریدغ ثیدح   1

.ریدغ ثیدح  زا  یلامجا   2

.ریدغ ثیدح  لیصفت   3

.دروآ یم  یلوم  هملک  ریسفت  يارب  دهاش  هد  شخب  نیا  رخآ  رد  هک  ، ریدغ ثیدح  یناعم  میهافم و  رد  قیقحت   4

: هجوت لباق  تاکن 

.تسا هدش  همجرت  لاس 1363 ق  رد  تسا و  هیریدغلا  باتک  همجرت ي  باتک  نیا   1

هعومجم نیا  ياهباتک  .تسا  هتفرگ  ماجنا  هحفص  هد  دص و  رد  يا  هعومجم  تروص  هب  رگید  باتک  هس  اب  هارمه  باتک  نیا  پاچ   2
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: زا دنترابع 

( مجرتم نیمه  همجرت ي  فلؤم و  نیمه  زا  همامالا ، همالا و  همجرت :  ) تماما تما و  باتک   1

باتک نیمه   2

( مجرتم نیمه  همجرت ي  اب  مولعمان  يرعاش  زا  تسیا  هدیصق   ) یمظعا هماکچ ي   3

رد یناتـسرهش  هللا  هیآ  باتک  يارب  هیریدـغلا  مان  و  تسا ،) هدـش  يروآ  عمج  مجرتم  طسوت  هک   ) هلظ هللا  مادا  لیلج  فلؤم  نافلؤم   4
.تسا هدمآ  ناشیا  بتک  نمض  رد  باتک  نیمه 

رد دنا  هدومن  نایب  هحفـص  ار 107  باتک  تاحفـص  دادعت  یمالـسالا ص 184 ش 74  ثارتلا  یف  ریدغلا  باتک  زین  هعیرذـلا و  رد   3
هک تسا  هحفص  نامه 110  هب  هراشا  هحفص  دیاش 107  .تسین  شیب  هحفص  دـش 14  هتفگ  هچنانچ  باتک  نیا  باتک  نیا  هک  یلاح 

.تسا هدش  نایب  باتک  نیا  يارب  ًاهابتشا  تسا و  هعومجم  لک  تاحفص  دادعت 

: ینعی باتک  لصا  زا  یمان  ًارهاظ  هعیرذلا  رد   4

، یسراف  ) هیریدغ يراق = )  ) هیریدغ هلاسر ي  .دوش  هعجارم  همانباتک  نیمه  رد  هیریدغلا  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  .تسا  هدربن  هیریدغلا 
ماسقأ دـیفم = )  ) یلوملا ظفل  قیقحت  یف  هلاسر  یپاچ ) یبرع ،  ) ناسللا یف  یلوملا  ماسقأ  دـیفم = )  ) یلوملا ماسقأ  یف  هلاـسر  یپاـچ )

( یپاچ یبرع ،  ) ناسللا یف  یلوملا 

( نارهت  ) يروش سلجم  هناخباتک ي  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف  .یسوم  نب  دمحم  یپاچ ) یبرع ، ) ریدغلا ثیدح  ریسفت  یف  هلاسر   98
ج 7 ص 30 270

لمأ .ق  م 1088  يزیوه ) هزیوه ، یلاو  ناخ ، یلع  دیـس   ) یعـشعشم فلخ  بن  یلع  دی  یپاچ ) یبرع ،  ) ریدغلا ثیدح  یفهلاسر   99
رد یناجرج  فیرش  دیس  تاهبش  در  رد  باتک  نیا  هعیرذلا ج 5 ص 175 ش 763  ءاملعلا ج 4 ص 79  ضایر  لمالا ج 2 ص 186 

.تسا هدش  فیلأت  ریدغ  ثیدح 

: هجوت لباق  تاکن 

دیسلا تاضارتعا  باوج  مان  اب  باتک  نیا  زا  هعیرذلا  رد   1
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( مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریمأ یلع  صنلا  تابثا  یف  نیبملا  رونلا  باتکزا  يا  هدیزگ  باتک  نیا  هتفگ  هدـش و  دای  یناجرجلا  فیرـشلا 
ص یعافر ) رابجلادبع  هرامـش ي 21( انثارت  رد  نینچمه  .تسا  هدومن  هیدـه  روثنملا ) ردـلا  بحاـص   ) یلع خیـش  هب  ار  نآ  هک  تسا 

هدروآ ریدغلا  ثیدح  یلع  یناجرجلا  فیرـشلا  دیـسلا  تاضارتعا  باوج  مان  اب  هعیرذـلا  بدالا و  هناحیر  زا  ار  باتک  323 ش 476 
.تسا

هفاضا ي هب  هدومن و  باختنا  شتافلؤم  زا  ار  نآ  هک  دوش  یم  روآ  دای  ار  يا  هعومجم  فلؤم  تافیلأت  نمض  رد  ءاملعلا  ضایر  رد   2
هک نیا  هب  هراشا  چـیه  هدـید و  ار  نآ  ءاملعلا  ضایر  بحاص  هدومن و  هیدـه  یناث  دیهـش  طبـس  یلع  خیـش  هب  رگید و  بلاج  بلاطم 
اقآ جاح  هک  تسا  یباتک  نامه  باـتک  نیا  هک  دور  یم  لاـمتحا  دوجوم  نئارق  زا  یلو  .تسا  هدومنن  تسا  ریدـغ  هراـبرد ي  باـتک 

.تسا هدومن  یفرعم  گرزب 

قرط یبهذ = )  ) ریدـغلا ثیدـح  یف  هلاس  .تسا  یبشعـش  زین  یعـشعش و  لـمالا  لـمأ  رد  یعـشعشم و  دراوم  ماـمت  رد  فلؤم  بقل   3
( یطخ یبرع ،  ) هالوم تنک  نم  ثیدح 

تسرهف .ق  دودح 1160  م  کلامملا ) شنم  ریزو ، ناخ ، ازریم   ) يدابآرتسا ریصن  نب  يدهم  یطخ ) یسراف ،  ) ریدغلا یف  هلاسر   100
ص لاس 1373 ش ، ناریا  یمالسا  ثاریم  هرامش 2477  هعومجم ي  نارهت ج 9 ص 1246  هاگشناد  هناخباتک ي  یطخ  ياه  هخـسن 

.تسا هدش  فیلأت  یسراف  تغالب  یبدا و  کبس  هب  باتک  نیا   303

: هجوت لباق  تاکن 

هحف دودح 42  هقرو ي 268 289 و  زا  مهدزاود  نرق  هب  قلعتم  نارهت  هاگـشناد  هناخباتک ي  یطخ  خسن  زا  يا  هعومجم  رد  باتک   1
ناریا یمالسا  ثاریم  باتک  رد  ًانیع  باتک  نیا  زا  هخسن  نیا  تسا و  هدش  هتشاگن  فلؤم  رصع  رد  ًالامتحا  هک  تسا 
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.تسا هدش  پاچ 

.تسا ناخ  يدهم  ازریم  هاش ، ردان  روهشم  ریزو  باتک  فلؤم   2

: هجوت لباق  تاکن  ص 136  الاوانوپ )  ) هیلیعامسا بتک  تسرهف  یطخ ) یبرع ،  ) ریدغلا یف  هلاسر   101

: تسا رگید  هلاسر ي  ود  اب  هارمه  یئبمب  رد  موبقلادبع  خیش  هناخباتک ي  زا  لوا  هعومجم ي  رد  باتک  نیا   1

زا فنصملا  رصتخم  نم  مخ  ریدغ  یف  هلاسر   1

باتک نیمه   2

(. یضاق  ) يرصم نامعن  وا  يا  هلاسر   3

مولعم زینریدـغ  باتک  ود  نیا  فلؤم  هجیتن  رد  هک  دنـشاب  يرـصم  نامعن  یـضاق  زا  هس  ره  هعومجم  نآ  ياهباتک  دور  یم  لامتحا   2
.ددرگ یم 

هکنیا لوم ي و  هملک  ینعم  هرابرد ي  باتک  نیا  يروکش .)  ) يرفعج هللا  رصن  نب  اضر  دمحم  یطخ ) یبرع ، ) ریدغلا یف  هلاسر   102
فلؤم هلاقم ي  باتک  نیا  .دراد  هملک  نیا  یناعم  رگید  هب  يا  هراشا  زین  هدومن و  ثحب  تسا  نارگید  رب  تیالو  ینعم  هب  طـقف  یلوم 

.تسا هدومن  داریا  لاس 1410 ق  ندنل  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع مامالا  ناجرهم  رد  هک  تسا 

( = يوقن  ) ریدغلا یف  هلاسر  .ق  م 1370  یناهفصا )  ) ینامیا هیقف  یلع  نیسح  نب  رقاب  دمحم  یطخ ) یـسراف ،  ) ریدغلا یف  هلاسر   103
هلاسر ي ینارهت = )  ) ریدغلا یف  هلاسر  یطخ ) یبرع ، ) هیریدغلا یناتـسرهش = )  ) ریدـغلا یف  هلاسر  یطخ ) یـسراف ، ) ریدـغ هظعوم ي 

( یطخ یسراف ، ) هیریدغ

یف هلاسر  باـتک  هب  ص 136  الاوانوپ )  ) هیلیعامـسا بتک  تسرهف  یطخ ) یبرع ،  ) فنـصملا رـصتخم  نم  مخ  ریدـغ  یف  هلاسر   104
.دوش هعجارم  زا  ریدغلا 

دمحم قـیقحت : .ق  م 413  يدادـغب ) يربـکع ، ملعملا ، نبا   ) دـیفم دـمحم  نب  دـمحم  یپاـچ ) یبرع ،  ) یلوملا ینعم  یف  هلاـسر   105
تماما رب  یلوم  ظفل  تلالد  رب  لاکـشا  هس  اب  هک  تسا  هیمـشهب  یلزتعم  ملکتم  اـب  دـیفم  خیـش  هرظاـنم ي  باـتک  نیا  .فجن  يدـهم 

هدومن راکنا  ار  تماما  تسین  ظفل  نآ  رد  تقیقح  ینعم  نیا  هکنیاو 
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هدومن تاـبثا  ار  تماـما  تسا ، تقیقح  ظـفل  نآ  رد  ینعم  نآ  هکنیا  ندومن  تباـث  تالاکـشا و  زا  نداد  باوج  اـب  دـیفم  خیـش  .دوب 
تیالو هلاس ي  .تسا  هدـمآ  ناسللا  یف  یلوملا  ماسقا  باـتک  رد  دراوم  یـضعب  زج  هب  هریغ  تاحیـضوت و  یپاـچ ، تاصخـشم  .تسا 

( یبآ  ) ریدـغلا ثیدـح  يراد =)  ) مجعملا فورح  یلع  مـخ  ریدـغ  ربـخ  هاو  یطخ ) یبرع ،  ) هیـالولا ثیدـح  دـمحم = ) نـب  دـمحا  )
( یطخ یبرع ، )

.ص  64 یبیج ، مین  .ش  لاس 1369  لوا ، پاچ  مق ، مایق ، تاراشتنا  یسینب .)  ) یناتساد هللادسا  یپاچ ) یسراف ،  ) ادخ بوخ  زور   106

اعد زینو  داتفا  قافتا  هجحلا ) يذ  مهدجه   ) زور نیا  رد  هتشذگ  ياهتما  رد  هک  یعیاقو  ریدغ و  زور  هرابرد ي  یبلاطم  باتک  نیا  رد 
.تسا هدش  هدروآ  دنوش  یم  عورش  زورما  هلمک ي  اب  همه  هک  ییاه  ناونع  اب  ریدغ  زا  يرصتخم  لامعا  و 

: تسا نینچ  باتک  نیوانع 

یسوم زورما  دعلب ، یمار  زیچ  همه  مالسلا ) هیلع   ) یـسوم ياصع  زورما  دنازوس ، یمن  ار  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا شتآ  زورما  همدقم ،
نیشناج نامیلس  زورما  دنک ، یم  یفرعم  ار  دوخ  نیـشناج  مالـسلا ) هیلع   ) یـسیع زورما  دنیزگ ، یم  رب  ار  دوخ  یـصو  مالـسلا ) هیلع  )

، دـیروآ ياجب  هناصلاخ  ار  لمع  هد  نیا  زورما  تسا ، دوعـسم  دعـس  روهـشم  قاثیم  دوهعم و  دـهع  زور  زورما  دناسانـش ، یم  ار  دوخ 
ریدغ رد  فلؤم  زا  ینالوط  يرعش  رخآ  رد  و  دیرگنب ، بوخ  مخ  ریدغ  هنحـص ي  هب  زورما  دیرامگ ، تمه  راک  هدزناپ  نیا  رب  زورما 

.تسا

لاس 1407 ق، لوا ، پاچ  نارهت ، ناناوجون ) ناکدوک و  دحاو   ) تثعب داینب  .یمیحر  يدـهم  یپاچ ) یـسراف ،  ) تشونرـس زور   107
58 ص یعقر ، .ش   1365

نیبرقالا و کتریشع  رذنأ  هیآ ي و  ناتساد  سپس  تمـسق و  دنچ  رد  ریدغ  هیـضق ي  تامدقم  ادتبا  تمـسق  هدزای  رد  باتک  نیا  رد 
ياهناتساد دعب 
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یتحاران زین  نینمؤم و  یلاحـشوخ  ادخ و  ياهتمحر  زا  ریدغ  هیـضق ي  ياهدمایپ  رخآ  رد  نآ و  هبطخ ي  همجرت ي  نینچمه  ریدـغ ،
.تسا هدش  نایب  اویش  هناکدوک و  نابز  هب  نیقفانم 

لاس 1389 ق، زیربت ، رهم ، ناتسریبد  زیربت .)  ) رهم ناتـسریبد  یمالـسا  نمجنا  یپاچ ) یـسراف ،  ) مخ ریدغ  دیع  هدنخرف ي  زور   108
.ش  1347

(ز)

.ق لاس 1387  دهشم ، .يرهطا  نسح  دیس  یپاچ ) یبرع ،  ) 2 ج ریدغلا ، قح  یلا  ریسملا  داز   109

.ص  71 یبیج ، .لوا  پاچ  .یناشفلگ  ربکا  یلع  یپاچ ) یسراف ، (() مالسلا هیلع   ) يداه ماما  زا   ) ریدغ ترایز   110

(س)

هک تسا  یسراف  راعشا  دیاصق و  لماش  باتک  نیا  يروکشا .)  ) ینیسح یلع  نب  دمحا  دیس  یطخ ) یسراف ،  ) .ریدغ 2 ج دورس   111
میدق و يارعـش  زا  ریدغ  رد  یـسراف  رعـش  هدیـصق و  دص  راهچ  لماش  ًابیرقت  يا و  هحفـص  دصراهچ  دـلج  ود  دودـح  پاچ  زا  دـعب 

.دوب دهاوخ  دیدج 

.تسا هدمآ  یقرواپ  رد  رصتخم  رایسب  تروص  هب  رعاش  یفرعم  يرعش  هعطق ي  ره  يادتبا  رد 

هناخپاچ ي لوا : پاچ  يدزی .)  ) یتاولـص هللا  لضف  دیـس  یپاچ ) یـسراف ،  ) خیرات يانهپ  رد  تسا  یـششوپ  هک  ریدـغ  رب  مالـس   112
.ص  65 .ش ،  1356 لاس 1397 ق ، هناخپاچ ، نامه  مود : پاچ  . 1977 1355 ش ، لاس 1396 ق ، دزی ، يداوج ،

نیا ص  يریزو : .ش   1370 لاس 1412 ق ، مق ، رهم ، پاچ : .ینیما  ینیسحلا  دبع  نب  دمحم  یپاچ ) یسراف ،  ) ریدغلا رد  يریـس   113
هدـش هتـشون  اویـش  یملق  اب  هک  تسا  ینیما  همالع ي  فلؤم  دـلاو  زا  بدالاو  هنـسلاو  باتکلا  یف  ریدـغلا  باتک  زا  يرـصتخم  باتک 

بلاطم ، روبزم باتک  دـلج  هدزای  زا  هدنـسیون  تسا ، یلـصفم  یلاجر  يدنـس و  ياهثحب  لماش  ریدـغلا  باتک  هکنیا  هب  هجوت  اب  .تسا 
هک شخب  هدزای  لماش  رضاح  باتک  تهج  نیمه  هب  .تسا  هدروآرد  رـضاح  باتک  تروص  هب  هدرک و  جارختـسا  صیخلت و  ار  مهم 

.تسا رخآ  رد  همیمض  کی  تسا و  ریدغلا  باتک  تادلجم  دادعت 

: تسا نینچ  هدش  حرطم  تاعوضوم 

عورـش باتک  صیخلت  سپـس  .ینیما  همالع ي  فینـضت  قیقحت و  يانبم  ریدغلا ، رد  تیالو  ثحب  ریدغلا ، شراگن  هزیگنا ي  همدـقم :
هصالخ ي شخب  ره  رد  هدش و 
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: تسا ریدغلا  زا  دلج  کی 

.ریدغ ثیدح  تلالد  یسررب  ینآرق ، یتایآ  ریدغ و  ثیدح  ریدغ ، ثیدح  دنس  یسررب  ریدغ ، ناتساد   1

.اهنآ رد  ثحب  دنچ  هیریدغ و  شش  لماش  مود  لوا و  نرق  ياه  هیریدغ  عورش  سپس  مالسا و  يایند  رد  رعش   2

.اهنآ رد  هدش  حرطم  ثحابم  هیریدغ و  ود  لماش  مراهچ ، موس و  نرق  ياه  هیریدغ   3

.اهنآ نمض  رد  ثحابمو  هیریدغ  شش  لماش  مشش ، ات  مراهچ  نرق  ياه  هیریدغ   4

.رمع ياهراکهاش  لصفم  باب  هلمج  نم  لصفم  ثاحبا  زین  هیریدغ و  کی  لماش  متفه ، مشش و  نرق  ياه  هیریدغ   5

افلخ و بلاثم  شرامش  زین  یگتخاس و  بقانم  رد  ریدغلا  باتک  لصفم  ثاحبا  عورش  هیریدغ و  کی  لماش  مهن ، نرق  ياه  هیریدغ   7
.تسا رکبوبا  طقف  دلج  نیا  رد  هک  هماع  ناگرزب 

.تسا هدش  هتفگ  نامثع  افلخ و  هک  بلاثم  نایبو  نیغورد  بقانم  ثاحبا  همادا ي   8

.نامثع ثاحبا  هلابند ي   9

.هیواعم سپس  رمع و  نب  هللادبع  دراوم   10

نمـض رد  هک  یبلاطم  تسا  حیـضوت  هب  مزال  .ریدـغلا  یـسراف  ياـه  همجرت  هراـبرد ي  ینخـس  رخآ  رد  هیواـعم  ثاـحبا  همادا ي   11
: هجوت لباق  هتکن ي  .دنتسه  اه  هیریدغ  دوخ  زا  رتمهم  يوتحم و  رپ  رایسب  هدش  نایب  اه  هیریدغ 

.دوش هعجارم  ریدغلا  باتک  هب  رتهب  یسانشباتک  يارب 

1347 لاس 1388 ق ، نارهت ، یمشاه ، هناخباتک ي  يراوزبس .) یناسارخ ،  ) يزاجح نیدلا  رخف  یپاچ ) یـسراف ، ) ریدغ يامیـس   114
.ش

و هاتوک ، اه  لیلحت  یهاگ  هصالخ و  روط  هب  ریدغ  بناوج  رد  شخب  هد  لماش  لوا  تمسق  تمسق : ود  رد  باتک  نیا  60 ص  یبیج ،
.تسا ریدغ  و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ماما و  تماما و  رد  شخب  جنپ  رد  مود  تمسق 

.تسا نینچ  اهتمسق  نیا  حیضوت 

همدقم لوا : تمسق 

ریدغ ناتساد   2
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ریدغ يامیس   3

یلوم ینعم   4

ریدغ ثیدح   5

ناینس زا  دنچ  ثیدح   6

ریدغ ثیدح  كرادم   7

ریدغ نایاور   8
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هباحص زا 

نیفلؤم زا  ریدغ  نایوار   9

.ءاملع زا  ریدغ  نایاور   10

: تیالو ماقم  ناونع  اب  مود  تمسق 

تماما تقیقح   1

ماما زایتما   2

تسا مادک  ماما   3

نیتسار ماما  مالسلا ) هیلع   ) یلع  4

.نید لامکا   5

: هجوت لباق  تاکن 

.تسا هیده  تروص  هب  و  نارهت ) دابآ ، فسوی   ) یمشاه هناخباتک ي  هیرشن ي  نیمراهچ  باتک  نیا   1

.تسا نیرصاعم  ياهباتک  زا  دراوم  رثکا  رد  باتک  نیا  كرادم   2

(ش)

(. یتیوک یفیطق ،  ) یقوتعم هللادبع  نب  نیسح  یطخ ) یبرع ، ) ریدغلا دیناسأ  حرش   115

رد تسا و  هدش  يروآ  عمج  ریدغ  هعقاو ي  ثیدـح و  يارب  یباحـص  تسیب  دـص و  زا  شیب  ات  دنـس  دصـشش  دودـح  باتک  نیا  رد 
هعجارم باتک  نآ  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  .ریدغلا  دیناسأ  حیحـصت  مان  هب  فلؤم  لصفم  باتک  زا  راو  تسرهف  تسا  يا  هصالخ  عقاو 

.دوش

( یطخ یبرع ،  ) هالوم تنک  نم  نایب  یعازخ = )  ) هالوم تنک  نم  ثدح 

( هلآ هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هبطخ ي  حرـش  باتک  ینیاق .) یناسارخ ،  ) يوقن رقاب  نب  یقت  دمحم  دیـس  هیریدغلا  هبطخلا  حرـش   116
.تسا ریدغ  رد 

، یقرواپ میظنت و  شیاریو ، همدقم ، .يوقن  یقت  دمحم  دیس  یپاچ ) یسراف ،  ) مخ ریدغ  رد  مرکا  ربمایپ  هبطخ ي  ریسفت  حرـش و   117
1374 ش، ق ، لاس 1415  لوا ، پاچ  لیلج ، یگنهرف  یتاقیقحت  هسـسؤم ي  رینم ، یتاراـشتنا  یگنهرف  هسـسؤم ي  .يرفعج  يدـهم 
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تاحیـضوت و اب  هارمه  هعطق  ره  رد  هعطق و  راهچ  داتفه و  رد  هبطخ  حرـش  سپـس  همدـقم و  لماش  باـتک  512 ص  يریزو ، . 1995
نیا زا  باتک  مهم  بلاطم  نایب  تسا ، نآ  زا  دـعب  عیاقو  ریدـغ و  ياه  هدـمآ  یپ  حیـضوت  لماش  يا  همتاخ  نایاپ  ردو  طوبرم  بلاطم 

: تسا رارق 

: راتفگشیپ

، مخ ریدغ  هعقاو ي 

، ریدغ ثیدح  دانسا 

.نادنمشناد املع و  هباحص و  زا  ریدغ  ثیدح  تاور 

، نآ هب  طوبرم  ثحابم  دیحوت و 

، مخ ریدغ  هعقاو 

هصیصخ شش  هک  مالسلا ) هیلع   ) یلع صیاصخ 
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، تسا

، نارگید رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تلیضف 

(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هرابرد ي 

، نآرق هرابرد ي 

، نیلقث ثیدح 

(: مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ياهگنج 

، شخب تفه  رد  لمج  گنج 

، شخب هدزای  رد  نیفص  گنج 

، شخب هس  رد  ناورهن  گنج 

(، مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما هب  صوصخم  تازایتما  بقانم و 

.هدروآ زایتما  هن  هک 

، تماما ماما و  نوماریپ  تسا  هدمآ  ثیدح  دس  هک  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) هللا هیقب  ترضح 

، تسا هصیصخ  تسیب  هک  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) نامز ماما  صیاصخ 

، هزور زامن و 

، رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

(. مالسلا هیلع   ) یلع قح  رد  هیآ  هاجنپ 

: ریدغ زا  سپ  عیاقو  زا  یلامجا  عقاو  باذعب  لئاس  لئس  هیآ ي  لوزن  نامعن و  نب  ثراح  همتاخ :

، هملس ما  هناخ ي  رد  هبقع  ناتساد 

، هنوعلم هفیحص ي 

، هدعاس ینب  هفیقس ي  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تلحر 
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( مالسلا هیلع   ) یلع زا  مدرم  ضارعا  مالسلا ) هیلع   ) یلع توکس 

پاچ مق ، رـشنلا ، راد  یفجن .) ینیـسح ،  ) ناسرخ یلع  نب  بلاط  دیـس  یپاچ ) یبرع ، ) ریدـغلا ثیدـح  رتاوت  یف  رینملا  باهـشلا   118
.تسه ناسرخ  فسوی  نب  بلاط  دیس  بانج  زا  هفداه  تایریدغ  مان  هب  یباتک  102 ص  یبیج ، .ق  لاس 1411  لوا ،

(ص)

.ش  1349 لاس 1391 ق ، نارهت ، رگید : پاچ  .ق  لاس 1390  نارهت ، .یمیحر  نسح  یپاچ ) یسراف ،  ) مخ ریدغ  زا  يا  هنحص   119

.تسا روصم  باتک  نیا  16 ص  یبیج ،

هتکن یشاجنلا ص 352 ش 944  لاجر  يدنقرمس .) یملس ، رضن ، وبا   ) یشایع دوعـسم  نب  دمحم  یطخ ) یبرع ،  ) ریدغلا هالـص   120
: هجوت لباق  ي 

باتک مان  يادتبا  هب  ار  باتک  هملک ي  ج 6 ص 120 ش 14776  مالـسلا ) هیلع   ) تیبلا لهأ  لوسرلا و  نع  بتک  ام  مجعم  باتک  رد 
دراوـم همه ي  کـلب  رثـکا  رد  یـشاجن  هک  ارچ  تسا  هفاـضا  هملک  نیا  یلو  .تسا  یـشاجن  تراـبع  يارب  دـیاش  هک  هدوـمن ، هفاـضا 

ره يادتبا  رد  شباتک 
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.تسا هدروآ  ار  هملک  نیا  یمان 

.م  1926 ق ، لاس 1344  دنه ،)  ) یلهد يرـشع ، ینثا  هناخپاچ ي  پاچ : .دنه  يارعـش  زا  یعمج  یپاچ ) ودرا ،  ) ریدغ يابهـص   121
دنه فورعم  يارعش  زا  هدیصق  کی  تسیب و  سپـس  ودرا و  هی  ریدغ  هبطخ ي  همجرت ي  همدقم و  لماش  باتک  نیا  96 ص  يریزو ،

.دنتسه علطم  ودرا  حالطصا  هب  دنب و  راهچ  ای  هس  ای  ود  لماش  ای  يا و  هلسلس  روط  هب  ای  لزغ و  ای  هک  تسا ، ریدغ  رد 

(ض)

یشورفباتک م 1406 . یتـالحم ، یلع  دـمحم  نب  هللا  حـیبذ  یپاـچ ) یـسراف ،  ) رکنم ریدـغ و  هـبطخ ي  رکنم  رب  ریـشمش  برـض   122
ثیدـح ینعم  لالدتـسا و  رد  هدـش  حرطم  تاهبـش  ّدر  رد  باتک  نیا  134 ص  یعقر ، .ش   1354 ق ، لاس 1396  نارهت ، هیمالـسا ،
بوجو ثیداحا  رد  ات 79  هحفـص 54  زا  یلو  .تسا  هراب  نیا  رد  ات 128  هحفـص ي 92  زا  هحفـص ي 53 و  ات  ادتبا  زا  .تسا  ریدغ 

ربمایپ و تعافش  هلئسم ي  حیضوت  رد  ات 91  هحفـص ي 81  زا  هدش و  هتفگ  تالاکـشا  باوج  نآ و  هناگ ي  تفه  دراوم  رد  سمخ 
! تسا نآ  تابثا  و  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها 

یچارک و دنه ،)  ) یلهد رد : ددعتم  ياه  پاچ  يدنه .) نیظعاولا ، ءایض   ) يدابآ ضیف  دمحم  یصو  یپاچ ) ودرا ، ) ریدغلا ءایض   123
(. ناتسکاپ  ) روهال

(ط)

.ق م 953  یفنح ) هیورامخ ، نبا  نولوط ، نبا   ) یقـشمد یلع  نب  دـمحم  یطخ ) یبرع ،  ) مخ ریدـغ  یف  يور  ام  یف  ملکلا  زارط   124
قرط ش 2392 126  ص 240  نازیملا ج 2  ناـسل  یبیـصن .)  ) يوـلع میهاربا  نب  نـسح  یطخ ) یبرع ،  ) ریدـغلا ثیدـح  قرط   125

یشاجنلا ص 233 ش لاجر  .ق  م 356  دیز ) یبا  نبا  بلاطوبا ،  ) يرابنا دیز ) یبا   ) دمحا نب  هللادیبع  یطخ ) یبرع ،  ) ریدغلا ثیدح 
هتکن ي ثیدـحلا ج 10 ص 90 ش 6666  لاجر  مجعم  ریدغلا ج 1 ص 154 ش 4  لاقملا ج 2 ص 163 ش 6716  حیقنت  . 617

: هجوت لباق 

ءاملعلا ص 499 ملاعم  رد  همامالا و  باتک  ماـن  طـقف  ص 247  میدـن )  ) تسرهفلا ص 103 ش 343 و  یسوط ) خیـش   ) تسرهفلا رد 
هدربمان باتک  نیا  زا  يادج  ار  همامالا  باتک  فلؤم  تافیلأت  رد  یشاجن  لاجر  رد  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا ، هدمآ  همامالا 
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.دنتسه هناگادج  ياهباتک  ود ، نیا  هک  ددرگ  یم  مولعم 

بلاطلا ص هیافک  .ق  م 385  يدادغب ) نسحلاوبا ،  ) ینطق ارد  رمع  نب  یلع  یطخ ) یبرع ،  …() یف ءزج   ) ریدغلا ثیدـح  قرط   127
60

: هجوت لباق  تاکن  ریدغلا ج 1 ص 154 ش 7 

ردار ریدـغ  ثیدـح  هک  هدروآ  یناسک  وزج  رهاـظ  هب  ار  فلؤم  ماـن  ص 25  ج 3  بوـشآ ) رهـش  نبا   ) بلاـط یبا  لآ  بقاـنم  رد   1
.تسا هدومنن  شباتک  هب  مه  يا  هراشا  دنا و  هدومن  لقن  دوخ  ياهباتک 

یف ءزج  ار  باتک  مان  یئابطابط  زیزعلادـبع  دیـس  همالع  زا  لـقن  هب  ش 471  ص 323  یعافر ) رابجلادبع  هرامـش ي 21( انثارت  رد   2
هرامـش ي 16 ص 8 ش 304 و انثارت  رد  یئابطابط  داتـسا  هک  تسا  یمان  باتک  حیحـص  مان  یلو  .تسا  هدروآ  ریدغلا  ثیدح  قرط 

باـسح مسا  زا  ار  یف  ءزج  هک  هدومن  ناـیب  ش 12  یمالـسالا ص 56  ثارتـلا  یف  ریدـغلا  رد  زین  ش 12 و  ص 190  ي 21  هرامش 
.دنتسین باتک  مسا  زا  ًاعطق  ظافلا  عون  نیا  هک  ارچ  هدومنن ،

ریدغلا ج 1 ص 104 ش 175 .ق  نرق 4  یفوک )  ) ینابیش یلع  نب  دمحم  یطخ ) یبرع ،  ) ریدغلا ثیدح  قرط   128

تنک نم  ثیدح  قرط  .ق  نرق 5  م  نادمح ) نبا  رهاط ، یبا   ) یناسارخ دمحا  نب  دومحم  یطخ ) یبرع ،  ) ریدغلا ثیدـح  قرط   129
ش 44 یبهد )  ) هالوم

ظافحلا ج 3 ص 1043 هرکذت  م 748  نیدلا ) سمـش   ) یبهذ دمحا  نب  دـمحم  یپاچ ) یبرع ،  ) هالوم تنک  نم  ثیدـح  قرط   130
هناخباتک ي یطخ  ياه  هخـسن  تسرهف  فورعم ص 75  داوع  راشب  زا  همدـقم ) ءالبنلا ج 17 ص 169 ش 100 و ج 1( مـالعأ  ریس 

هرامش ي 1080 هعومجم ي  نارهت ج 3 ص 523  هاگشناد 

هاجنپ دودح  باتک  نیا  رد 
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هیـضق ي یـضعب  رد  هالوم و  یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدـح  يارب  يربط  لاثما  یبهذ  لقن  هب  نارگید  زا  اـی  یبهذ و  دوخ  زا  اـی  قیرط 
.تسا هدومن  یهاتوک  یلاجر  ینف  ثحب  لیلحت و  فلؤم  مادک  ره  لقن  زا  سپ  هک  هدمآ  ود  ره  دراوم  رثکا  رد  ریدغ و 

: هجوت لباق  تاکن 

.تسا رشن  پاچ و  هار  رد  نونکا  مه  قیقحت و  یئابطابط  زیزعلادبع  دیس  همالع  دیقف  داتسا  طسوت  باتک  نیا   1

و 25 قرو  ًاـعمج 125  هک  تسا  هـقرو ي 211 224  زا  يا  هعوـمجم  نمـض  رد  نارهت  هاگـشناد  يزکرم  هناـخباتک ي  هخـسن ي   2
.تسا هحفص 

اب باتک  نیا  زا  ص 128 ش 1659  یعافر ) رابجلادبع  هرامش ي 28( هرامش ي 4 ص 70 ش 154 و  انثارت  رد  یئابطابط  همالع ي   3
هالوم تنک  نم  ثیدـح  قرط  مان  اب  فورعم ) داوع  راشب   ) ءالبنلا مالعأ  ریـس  قیقحت  رد  هـالوم و  یلعف  هـالوم  تنک  نم  ثیدـح  ماـن 

.تسا هدمآ  زین  ریدغلا  ثیدح  یف  هلاسر  مان  تسا و  هدش  دای  هالوم  یلعف 

، يدرک لـضفلاوبا ، نیدـلا ، نیز   ) یقارع نیـسح  نـب  میحرلادـبع  یطخ ) یبرع ،  ) هـالوم یلعف  هـالوم  تـنک  نـم  ثیدـح  قرط   131
ص 231 دهف ) نبا   ) ظافحلا هرکذت  لیذ  .ق  م 806  يرصم ) یعفاش ، ینارهم ، ینایزار ،

: هجوت لباق  هتکن 

يوق لامتحا  هب  تسا و  هتفگ  یفاصلا  لهنملا  باتک  رد  ار  فلؤم  تافنـصم  هک  دـیوگ  یم  هرهازلا ج 13 ص 35  موجنلا  باـتک  رد 
قرط یطخ ) یبرع ،  ) هـالوم تنک  نم  قرط  يروباـشین = ) هـالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نم  ثیدـح  قرط  .تسا  هدوـب  اـهنآ  رد  مه  نیا 

هیالولا یفیرغ = )  ) هیالولا ثیدـح  قرط  یطخ ) یبرع ،  ) هالوم تنک  نم  ثیدـح  قرط  یبهذ =  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدـح 
هیلع  ) نینمؤملاریمال هیالولا  ثیدح  قرط  یطخ ) یبرع ،  ) يربکلا
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( یطخ یبرع ،  ) يربکلا هیالولا  یفیرغ = ) ( ) مالسلا

یشاجنلا ص 270 لاجر  .ق  م 413  يدادغب ) بتاک ، نسحلاوبا ،  ) یتانق نمحرلادبع  نب  یلع  یطخ ) یبرع ،  ) هیالولا ربخ  قرط   132
ثیدحلا ج 12 لاجر  مجعم  ریدغلا ج 1 ص 155 ش 9  هعیرذلا ج 15 ص 163 ش 1059  لاقملا ج 2 ص 295  عیقنت  ش 706 

ص 70 ش 8236

م عیبلا ) نبا  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  بحاص  مکاح ،  ) يروباشین هللادبع  نب  دمحم  یطخ ) یبرع ،  ) هالوم تنک  نم  قرط   133
( ثیدحلا مولع  هفرعم   ) باتک رد  فلؤم  ترابع  زا  رگید ص 252  پاچ  رد  ص 312 و  فلؤم ) زا   ) ثیدـحلا مولع  هفرعم  .ق   405

نآ رگید  هخـسن ي  زا  هدـش  هفاضا  هملک ي  ود  هک  هـالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نم  قرط  دوش ، یم  هدافتـسا  زین  یماـسا  نیا  ـالاب  دروم 
دنچ ار  قرط  هملک ي  هدروآ و  ار  نیمه  طقف  ترابع  رهاظ  رد  هکارچ  هالوم  تنک  نم  مان  زین  تسا و  ثیدـحلا ) مولع  هفرعم  باـتک 

ریدغلا باتک  رد  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدـح  قرط  مان  نینچمه  .دـنراد  ار  نآ  هب  فطع  تلاح  هیقب  هدومن و  نایب  لبق  هلمج 
اریز دـسر  یم  رظن  هب  رت  حیحـص  همه  زا  هالوم ) تنک  نم  قرط   ) ماـن نیا  اـما  تسا و  هدـمآ  ش 33  یمالـسالا ص 117  ثارتلا  یف 
لبق تالمج  رد  هک  تسا  قرط  هملک  هب  فطع  رهاظ  هب  هدمآ  ثیدـحلا  مولع  هفرعم  باتکرد  هک  هالوم  تنک  نم  دـش  هتفگ  هچنانچ 
تنک نم  قرط  يروباشین = )  ) هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  قرط  .تسا  هدماین  هالوم  یلعف  هفاضا ي  مه  باتک  یلصا  نتم  رد  هدمآ و 

( یطخ یبرع ،  ) هالوم

(ظ)

هناخپاچ ي پاچ : .مدقم  یقت  دمحم  دیس  یپاچ ) یسراف ،  ) ریدغ رد  تیالو  روهظ   134
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50 ص یبیج ، . 1383 لاس 1343 ش ، مود ، پاچ  دهشم ، ناسارخ ،

لامعا هنیدم و  زا  تکرح  سپس  هدومن و  تباث  ار  اهنآ  رب  ریدغ  تلیضف  حرطم و  ار  نیملـسم  هناگراهچ ي  دایعا  ادتبا  باتک  نیا  رد 
رـشاعم هلمج ي  رارکت  دادـعت  هک  شخب  جـنپ  هاجنپ و  رد  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هبطخ ي  زین  ریدـغ و  ات  تشگزاب  جـح و 

هب تسا  باـطخ  هملک ي  زا  فـفخم  ًارهاـظ  هـک  رخآ  یلا  خ 2 …  زمر خ 1  اـب  هدروآ و  تـسا  هـبطخ  رد  مدرم ) هورگ  يا   ) ساـنلا
باـتک ياهـشخب  نیواـنع  .تسا  هدروآ  ار  نیقفاـنم  تاـنایرج  صوصخ  هب  ریدـغ  هعقاو ي  هیقب ي  رخآ  رد  هدومن و  همجرت  یـسراف 

: تسا نینچ 

، دنراد دیع  راهچ  نینمؤم 

، تسا هعمج  زور  موس  دیع 

، تسا رتالاب  رطف  نابرق و  دیع  زا  هعمج  زور 

، دوش یم  رهاظ  ثیدح  نیا  زا  هعمج  فرش 

، تسا هعمج  زور  رد  تمایق  ندش  اپ  رب  روهظ و 

، دینارذگن تلفغ  هب  ار  هعمج  ياهبش 

، تسا ریدغ  نینمؤم  دیع  نیرتگرزب 

، دوش یم  مولعم  اجنیا  زا  ریدغ  زور  تفارش  تمظع و 

.تسا رتشیب  اهنیا  زا  ریدغ  دیع  تفارش 

، دیهد تمظع  ار  ریدغ  دیع  دیناوت  یم  هچ  ره 

، هنیدم رد  لیئربج  لوزن  ریدغ و  نایرج 

، جح يارب  ار  مدرم  ربمغیپ  توعد 

، تیالو رما  يارب  رگید  راب  لیئربج  ندمآ 

، نید لامکا 

، تمعن مامتا 
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، تسنیا قلاخ  ياضر 

، هشیاع طسوت  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ رارسا  ندش  شاف 

(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ لتق  رب  نیقفانم  میمصت 

، دوب مجنپ  راب  تمصع  هیآ ي  اب  لیئربج  لوزن 

: تسا نینچ  ریدغ  هبطخ ي  نیوانع  سپ  نیا  زا  .ریدغ  رد  دنلب  ربنم  لیکشت 

هدش لزان  مالسلا ) هیلع   ) یلع نأش  رد  هک  یتایآ   1

تسا مزال  دیفس  هایس و  رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع تعاطا   2

دناد یم  مالسلا ) هیلع   ) یلع ار  مارح  لالح و  مامت   3

هیلع  ) یلع  4
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تسا نیبم  ماما  مالسلا )

( مالسلا هیلع   ) یلع تابث  مالسا و  تقبس   5

تسا هداد  لیضفت  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع دنوادخ   6

تسا ماما  ادخ  بناج  زا  مالسلا ) هیلع   ) یلع  7

تسا رفاک  هدننک  کش   8

یهلا تلیضف   9

دننوعلم مالسلا ) هیلع   ) یلع نانمشد   10

تسا هللا  بنج  مالسلا ) هیلع   ) یلع  11

تسا مالسلا ) هیلع   ) یلع هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ ادخ و  زا  دعب  مدرم  ياقآ   12

دنرگیدکی اب  ترتع  نآرق و   13

دراد هیبیغ  رابخا  باطخ  نیا   14

تسا داب  رب  مالسلا ) هیلع   ) یلع لباقم  رد  نیقفانم  لامعا   15

تسا مالسلا ) هیلع   ) یلع نأش  رد  اونمآ  نیذلا  دراوم  مامت   16

تسامش یلو  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ یصو  یبن و  نیرتهب   17

تسا مالسلا ) هیلع   ) یلع بلص  زا  نم  هیرذ ي   18

( مالسلا هیلع   ) یلع نانمشد  تشرس   19

مدناسر ار  دوخ  تلاسر   20

دیریمن ناملسم  زج   21

دیروآ نامیا  هدمآ  دورف  وا  اب  هک  يرون  لوسر و  ادخ و  هب   22

تسا رون  مالسلا ) هیلع   ) همئا تقلخ   23
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دهد یم  مدرم  دادترا  زا  ربخ   24

دیراذگم تنم  ار  ناتندش  ناملسم   25

دننک یم  توعد  شتآ  هب  ینایاوشیپ  نم  زا  دعب   26

میرازیب لطاب  نایاوشیپ  زا  ادخ  نم و   27

هلطاب هفیحص ي   28

دناسرب مدرم  هب  ار  هبطخ  نیا  تسا  مزال  یناملسم  ره  رب   29

دنک یم  شیامزآ  ار  امش  دنوادخ   30

دراد هیبیغ  رابخا  زین  باطخ  نیا   31

ناینیشیپ كاله   32

تسادخ یهن  رما و  مالسلا ) هیلع   ) یلع یهن  رما و   33

تسا مالسلا ) هیلع   ) یلع میقتسم  طارص   34

منهج رد  ام  نمشد  تشهب و  ردام  تسود   35

تسا يداه  یلع  مرذنم و  نم   36

( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) هللا هیقب  ترضح  تافص   37

مدرم زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  نتفرگ  تعیب   38

هرمع جح و   39

هبعک  40

ینم تافرع و   41

نآ هنیزه ي  جح و   42

جح  43
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لماک

تاکز زامن و   44

تسا يدبا  مارح  لالح و   45

تسا مالسلا ) هیلع   ) همئا فرعم  نآ   46

تمایق يوقت و   47

تفرگ تعیب  مدرم  لد  نابز و  زا   48

تسا ادخ  تسد  مالسلا ) هیلع   ) یلع تسد   49

( مالسلا هیلع   ) یلع لیاضف  ترثک   50

میلست تعیب و   51

تسا دودحمان  مالسلا ) هیلع   ) یلع لیاضف   52

تسا يراگتسر  مالسلا ) هیلع   ) همئا لوسر و  ادخ و  تعاطا   53

تعیب يارب  تقبس   54

: تسا هدمآ  نیوانع  نیا  اب  ریدغ  هعقاو ي  هیقب ي  هبطخ ، مامتا  زا  دعب  .مدرم  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رخآ  باطخ   55

راعشا هدومن ، تجح  مامتا  رمع  لیئربج و  تسا ، نیا  تجح  ماما  قح ، ياضر  نید ، لامک  نابزاب ، مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  مدرم  تعیب 
، دننک كاله  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ دنتساوخ  یم  دیسر ، دوخ  رفیک  هب  ریدغ  زا  دعب  دوسح  نیا  ریدغ ، رد  تباث  نب  ناسح 

گنج زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمغیپ اجنیا  هشیاع ، رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  مشخ  تفالخ ، بصغ  رب  نیقفانم  میمـصت 
، داد ربخ  ار  هفیحـص  نایرج  یحو  هاگتـسد  (، مالـسلا هیلع   ) یلع دـهع  ثکن  رد  هلطاب  هفیحـص ي  هتـشون ي  ناـیرج  داد ، ربخ  هرـصب 

.ایند رد  هفیحص  لها  یئاوسر 

: هجوت لباق  تاکن 

.تسا هدش  پاچ  ریدغ  زورلاس  نیمراهچ  داتفه و  دصیس و  رازهکی و  تبسانم  هب  باتک  نیا   1

.تسا هدش  هدروآ  زین  باتک  نآ  هحفص ي  هرامش  تمسق  ره  رد  هدش و  لقن  خیراوتلا  خسان  باتک  زا  همه  باتک  نیا  بلاطم   2

(ع)
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، يروباشین  ) يروتنک یلق  دـمحم  نب  نیـسح  دـماح  دیـس  یپاچ ) یـسراف ، ج 1 10  راهطالا ، همئـالا  هماـما  یف  راونـالا  تاـقبع   135
ج 1 1251 یلحر ، .م   1876 لاس 1293 ق ، دنه ،)  ) وهنکل لوا : پاچ  يدرجورب .)  ) انالوم اضرمالغ  قیقحت : .ق  م 1306  یئوهنکل )
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، مق ققحم ، رشان : موس : پاچ  600 ص  یلحر ، .ش   1328 لاس 1369 ق ، نارهت ، لوا ، مسق  طقف  مود : پاـچ  ج 2 1008 ص  ص ،
ج 3 ج 2 428 ص ، 346 ص ، ج 1 82 + يریزو ، .ش   1369 1362 ق ، لاس 1404 1411  مق ، مالسلا ،) هیلع   ) ءادهـشلادیس پاچ 

ج 10 616 ص ج 9 447 ص ، ج 8 440 ص ، ج 7444 ص ، ج 6 400 ص ، ج 5 429 ص ، ج 4 434 ص ، 421 ص ،

هعیرذلا ج 15 ص 214 ش 1415 و ج 6 ص 378. هیوضرلا ص 222  دئاوفلا 

نتم دنـس و  دروم  رد  ناوت  یم  هچنآ  زا  نآ  رد  هک  تسا  ریدغ  هنیمز ي  رد  ریظن  یب  بتک  زا  باتک  نیا  هعیشلا ج 7 ص 425  نایعأ 
زا باوج  عقاو  رد  هدش و  قیقحت  یـسررب و  ثحب و  دومن  تبحـص  تاهبـش  زا  باوج  نآ و  هب  لالدتـسا  ریدغ و  هعقاو ي  ثیدـح و 

ریدغ ثیدح  هب  طوبرم  تمسق  .تسا  هدش  فیلأت  ناونع  نیا  هب  تسا و  شباتک  رد  هیرـشع  ینثا  هفحت ي  باتک  بحاص  ياه  هتفگ 
تلالد هرابرد ي  هیقب  دلج  هس  ثیدح و  دنـس  هرابرد ي  متفه  ات  لوا  دلج  تسا ظ  هدش  قیقحت  دلج  هد  رد  راونالا  تاقبع  باتک  زا 

: تفگ دیاب  باتک  لک  يدنب  میسقت  رد  تسا و  ثیدح 

: تسا تمسق  ود  لماش  باتک  نیا 

اهنآ نامز  بسح  هب  هک  هماع ، هعیـش و  زا  فلؤم ، رـصع  ات  نیعبات و  نیعباـت  نیعباـت و  هباحـص و  زا  ریدـغ  ثیدـح  دنـس  رد  ثحب   1
.تسا هدش  میظنت  لصفم  رایسب  ثاحبا  ردصم و  ره  مادک و  ره  هرابرد ي  قیثوت  اب  هارمه 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما تیالو  رب  نآ  تلالد  ریدغ و  ثیدح  نتم   2
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.لصفم قیمع و  سب  یثاحبا  رد  ریدغ  ثیدح  بناوج  رگید  نینچمه  هراب و  نیا  رد  نانمشد  تاهبش  زا  باوج  و 

تیاعر يارب  زین  و  رضاح ، باتک  ندش  ینالوط  ثعاب  دلج  ره  لصفم  نداد  حیـضوت  هدش و  هتـشاگن  یلمع  زرط  هب  باتک  نیا  نوچ 
: دوش یم  هدروآ  دشاب  ایوگ  ًاتبسن  هک  يروط  هب  دلج  ره  یسانشباتک  زا  يا  هصالخ  باتک ، ناگدنناوخ  مامت 

: ریدغ ثیدح  دنس 

سپـس هعیـش و  نیملکتم  مالک و  ملع  رد  یحیـضوت  لـماش  هک  هدـش  هتـشون  ققحم  طـسوت  هحفـص  داتـشه  رد  يا  همدـقم  ادـتبا  - 1
هک تسا  هیرشع  انثا  هفحت ي  بحاص  مالک  هک  هدش  عورش  باتک  سپـس  .تسوا  ردارب  ردپ و  تاقبع و  بحاص  یناگدنز  بناوج ،

: هتفگ

هک هماع  ياملع  زا  يرایـسب  دراوم  فلؤم ، هتفگ ي  نیا  در  رد  هدومن و  حرطم  ار  تسا  ثیدح  هدزاود  رد  رـصحنم  تیالو  ثیداحا 
.تسا هتخادرپ  نانآ  تقاثو  لاح و  حرش  هب  هدومن و  رکذ  دنا  هدرک  لقن  ار  ریدغ  ثیدح 

نیا باوج  هب  تهج  دـنچ  زا  فلؤم  درادـن ! دوجو  نیحیحـص  لـثم  هماـع  مهم  بتک  یـضعب  رد  ریدـغ  ثیدـح  هکنیا  باوج  رد   - 2
: تسا نینچ  شا  هصالخ  هک  هتخادرپ  بلطم 

.تسین تحص  مدع  رب  لیلد  اهنآ  لقن  مدع  نیحیحص و  رد  ندوبن   1

.تسا مکاح  اجنیا  رد  یفان  رب  تبثم  مدقت  هدعاق ي   2

.دندرک یمن  لوبق  دوب  مه  نیحیحص  رد  ریدغ  ثیدح  رگا   3

دنا هدرک  در  ار  نیحیحص  تالوقنم  يدراوم  رد  هماع  دوخ   4

.دنتسه دراوم  رد  نیحیحص  ثیداحا  ضقانت  هب  لئاق  هماع  دوخ   5

هک هدـش  يریگ  هجیتن  هدـش و  رکذ  نانآ  تالوقنم  هب  هماع  ياملع  دروخربو  رفن  هس  نیا  هرابرد ي  یلـصفم  بلاطم  دـلج  نیا  رد  . 3
رکذ یضر  دیس  حدم  رد  یبلاطم  نمض  رد  درادن  ریدغ  ثیدح  ماکحتسا  رد  یتیمها  نانیا  لقن  مدع 
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.تسا هدش 

هب ار  یضترم  دیـس  هک  هیرـشع  انثا  هفحت ي  بحاص  نخـس  در  هب  سپـس  هماع و  ناسل  رد  یـضترم  دیـس  تمظع  هرابرد ي  ادتبا   - 4
دنا هدرک  دای  تمظع  هب  هدرک و  فیرعت  ار  یسابع  يافلخ  هک  هدرب  مان  ار  هماع  زا  يا  هدع  لباقم  رد  .تسا  هتخادرپ  هدرک  دای  ریقحت 
مدع ظحاج و  هرابرد ي  نخس  هماد ي  .تسا 5 - هتخادرپ  وا  تیبصان  ظحاج و  ریقحت  هب  سپـس  تسا ، ظحاج  اهنآ  هلمج ي  زا  هک 

ار نآ  هتخادرپ و  دواد  یبا  نبا  هب  ریدغ  ثیدح  حدق  تبسن  هرابرد ي  سپس  .تسا  نانآ  بتک  هب  دانتسا  اب  هماع  ياملع  دزن  وا  رابتعا 
.دنا هتسناد  فیعض  ار  وا  هک  هتخادرپ  وا  هرابرد ي  هماع  ياه  هتفگ  هب  لاح  نیع  رد  تسا و  هدرک  در 

سپس .تسا  هدرک  لقن  هماع  ياملع  زا  ار  وا  تافیعضت  هتخادرپ و  يزار  متاح  وبا  هب  ریدغ  ثیدح  حدق  تبسن  هرابرد ي  نآ  زا  دعب 
.تسا هدمآ  نایم  هب  يروث  نایفس  حدق  تبسانم  نیمه  هب  هریرهوبا و  حدق  نمض  رد  هتخادرپ و  ریدغ  هرابرد ي  يزار  رخف  حدق  هب 

باوج هتفگ و  نخس  مزح  نبا  یبرح و  میهاربا  يولهد ، قحلادبع  یفنح ، يراق  یبلح ، دواد ، یبا  یچشوق ، تالاکـشا  هرابرد ي  - 6
ثیدح نایوار  رکذ  هب  نآ  زا  دعب  هدروآ و  ریدغ  ثیدح  رکنم  قافن  داحلا و  تلالض و  رفک و  هرابرد ي  یبلاطم  سپـس  .تسا  هداد 

هب دنا و  هدرک  لقن  ار  ریدغ  ثیدح  هک  هدرک  رکذ  ار  هماع  ياملع  زا  رفن  دون  دـلج  نیا  رد  هتخادرپ و  مهدزیـس  ات  مود  نرق  زا  ریدـغ 
.تسا هتخادرپ  کی  ره  لاح  حرش 

هدرک و رکذ  ار  هماع  ياملع  زا  رگید  رفن  هس  داتفه و  دلج  نیا  رد  هک  ریدغ  ثیدح  نایوار  همادا ي  - 7
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: ریدغ ثیدح  تلالد  .دوش  یم  مامت  ریدغ  ثیدح  دنس  رد  ثحب  دلج ، نیا  نایاپ  اب  .تسا  رفن  هس  تصش و  دص و  ًاعومجم 

.دوش یم  عورش  ریدغ  ثیدح  تلالد  رد  ثحب  دلج  نیا  زاغآ  زا  - 8

هتخادرپ و دنراد  لوبق  ار  ینعم  نیا  هک  املع  زا  یعمج  رکذ  هب  یلوم ، يارب  یلوأ  ینعم  راکنا  رد  يولهد  نخس  ندرک  حرطم  زا  سپ 
بتک رد  یلوم  هملک ي  یناعم  هب  همتاخ  رد  .تسا  هدرب  ار  رفن  جـنپ  لهچ و  مان  هنیمز  نیارد  هک  هدروآ  ًالیذ  ار  کـی  ره  لاـح  حرش 

هب سپـس  هدومن و  رکذ  هدـمآ  هماع  بتک  رد  هک  یفلتخم  ظافلا  هب  ار  ریدـغ  ثیدـح  ادـتبا  هنیمز  نیا  رد  .تسا  هتخادرپ  تنـس  لـها 
.تسا هدرک  رکذ  يرایسب  دهاوش  هماع  بتک  زا  هتخادرپ و  یلوم  هملک ي  يانعم  رد  يزار  رخف  زا  باوج 

نینمؤملاریما تفالخ  رب  ریدغ  تلالد  هوجو  هب  سپـس  هتخادرپ و  یبدا  تاهج  زا  يزار  رخف  تاهبـش  در  هب  دـلج  نیا  يادـتبا  رد  - 9
مویلا و  کبر …  نم  کیلا  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی  هیآ ي  ود  لوزن  نأـش  هراـبرد ي  نآ  زا  دـعب  .تسا  هتخادرپ  مالـسلا ) هیلع  )

زور هزور ي  هلمج  زا  ریدـغ  هیـشاح ي  رد  بلطم  دـنچ  سپـس  .تسا  هتخادرپ  هماـع  ریـسافت  تاـیاور و  رد  مکنید …  مکل  تلمکا 
.تسا هدرک  حرطم  ار  لئاس  لأس  هیآ ي  و  ریدغ ، هرابرد ي  دعس  نب  سیق  ناسح و  و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما رعش  ریدغ و 

ثیدح هب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما داهشتسا  هدشانم و  ثیدح  سپس  لئاس و  لأس  هیآ ي  لوزن  نأش  نوماریپ  ثحب  همادا ي  - 10
يانعم رد  هماع  زا  ییاه  هتفگ  هدش و  حرطم  ریدغ  ثیدح  تلالد  هرابرد ي  يرگید  هلدا ي  نآ  زا  دعب  .تسا  هماع  تایاور  هب  ریدغ 
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زا باوج  يدنب و  عمج  کی  تیاهن  رد  .تسا  هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  زین  باحـس  همامع ي  تینهت و  ثیدح  .تسا  هدش  رکذ  یلوم 
.دوش یم  مامت  تاقبع  باتک  زا  ریدغ  تادلجم  یسانشباتک  اجنیا  رد  .تسا  هدش  حرطم  طوسبم  وحن  هب  يولهد  تاهبش 

: هجوت لباق  تاکن 

هنیدم انأ  ثیدح  تلزنم و  ثیدـح  نیلقث و  ثیدـح  زا  نآ  رد  هک  تسا ، هعیـش  ریظن  مک  مهم و  تافیلأت  زا  راونالا  باقبع  باتک  - 1
یم رب  رد  ار  روطق  دلج  تسیب  زا  شیب  ًالک  هدش و  ثحب  ریدغ  ثیدح  زین  رون و  ثیدـح  هنیفـس و  ثیدـح  هیبشت و  ثیدـح  ملعلا و 

!! تسا هدش  ثحب  ثیداحا  نیا  تلالد  دنس و  رد  طقف  هک  دریگ 

.دش هتفگ  ریدغ  ثیدح  شخب  یسانشباتک  رد  هک  تسا  یکبس  نامه  هب  ًابیرقت  اهتمسق  نیا  مامت  فیلأت 

هعیـشلا نایعأ  هعیرذـلا و  هیوضرلا و  دـئاوفلا  ياهباتک  رد  هدـش ) پاچ  گرزب  دـلج  ود  رد  هک   ) ریدـغ تمـسق  باتک  لوا  پاچ  - 2
.تسا هدمآ  زین  هدش ) دای  ياهسردآ  )

: تسا رارق  نیا  زا  هدمآ  تسد  هب  دنتسه  قیقحت  نودب  هک  باتک  مود  لوا و  ياه  پاچ  هب  تبسن  هک  یتاحیضوت 

دروم ثیدح  نتم  هک  موس  مود و  مسق  لماش  مود : دلج  .تسا  ریدغ  ثیدـح  دنـس  ثحب  هک  لوا  مسق  لماش  لوا : دـلج  لوا : پاچ 
رد باتک  رخآ  ات  ما  یس  لیلد  زا  زین  ما و  یـس  ات  مشـش  لیلد  زا  و  (، 609 ص  ) مود مسق  رد  مجنپ  ات  لوا  لیلد  زا  هدـش و  عقاو  ثحب 

.تسا هدش  پاچ  رد 600 ص  هک  تسا  لوا  مسق  طقف  مود : پاچ  .تسا  ( 399  ) موس مسق 

هب دایز  مک و  نودب  هبترم  کی  زین  هصالخ و  یسراف  هب  رابکی  تاقبع ) زا  ریدغ  ثیدح  شخب   ) باتک نیا  - 3
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: تسا رارق  نیا  زا  هک  .تسا  هدش  همجرت  صیخلت  زا  سپ  رابکی  زین  هدش و  همجرت  یبرع 

.یمق سابع  خیش  زا  ریدغلا  ثیدحب  قلعتی  امیف  ریدقلا  ضیف  - 1

.یلماع مشاه  دیس  زا  راونالا  تاقبع  بیرعت  - 2

طـسوت اهراب  تاقبع  باـتک  لـک  .ینـالیم -  یلع  دیـس  همجرت : صیخلت و  ج 6 9  راونالا ، تاـقبع  هصـالخ  یف  راـهزالا  تاـخفن   3
بیرعت یف  تارمثلا  باتک  و  راـهزالا ) تاـحفن   ) هدـش داـی  باـتک  ناوت  یم  هنومن  ناونع  هب  هک  هدـش  هدـنادرگزاب  یبرع  هب  نیققحم 

یبرع همجرت ي  زا  یلو  .درب  مان  ار  دراد  کت  البرک  یس  ریدغ  مان  هب  ریدغ  رد  مه  يرگید  باتک  هک  باون  نسحم  دیس  زا  تاقبعلا 
مه ریدغ  ثیدح  شخب  هک  دماین  تسد  هب  یکردم  تارمثلا )  ) مود

.هدشن هدروآ  زین  همانباتک  نیا  رد  اذل  دشاب و  هدش  همجرت  یبرع  هب  باتک  نیا  رد 

: دنتسه رارق  نیا  زا  هک  تسا  هدش  نیودت  ینف  سراهف  دلج  ره  رخآ  رد   4

، نکاما تسرهف  نیمجرتم ،) مالعأ   ) تسا هدش  هتفگ  اهنآ  يارب  لاح  حرش  هک  یناسک  تسرهف  ، مالعأ تسرهف  تاعوضوم ، تسرهف 
.رداصم تسرهف  بتک ، تسرهف 

.تسا هدماین  سراهف  نیا  زا  یضعب  دلج  زا  یضعب  رد  هتبلا 

لاس 1414 ق، مق ، رـشنلا ،) هعابطلا و  مسق   ) یمالـسالا لماع  لبج  يدتنم  .يرـصب  سابع  یپاچ ) یبرع ،  ) ریدـغلا موی  نم  ریبع   136
هب یناوج  هک  تروص  نیا  هب  .تسا  هدرک  حرطم  خساپ  شـسرپ و  تروص  هب  ار  ریدغ  ناتـساد  باتک  نیا  64 ص  یبیج : .ش   1372
رد لماک  ياهباوج  وا  دنیامن و  یم  یتالاؤس  ریدغ  هرابرد ي  نیا  زا  دنور و  یم  رهاط  جاح  شیومع  دزن  یلع  شتـسود  اب  دمحا  مان 

.دهد یم  دروم  ره 

: تسا رارق  نیا  زا  هدش  حرطم  بلاطم  زا  یلامجا 

دزن ریدغ  ثیدح  نآ ، نامز  مخ و  ریدغ  يانعم 
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نینمؤملاریما جاجتحا  ریدـغ ، رد  رمع  نخـس  مالـسلا ) هیلع   ) ینینمؤملاریما تیالو  يارب  لیلد  هن  تباـث ، نب  ناـسح  راعـشا  نیملـسم ،
هیلع و هللا  یلص   ) ربمایپ زا  دعب  ریدغ  نتفرگ  هدیدان  ، ثیدح هد  لماش  ریدغ : رد  ثیداحا  لزان و  تایآ  ثیدح ، نیا  هب  مالسلا ) هیلع  )

رعـش هدزاود  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  دـعب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تیمولظم  للع  زا  یلیلحت  یلوم ، هملک ي  ینعم  هلآ )
ددعلا ش 21( انثارت ، نیققحم = ) زا  یعمج   ) انثارت هلجم  نم  ریدغلاب  صاخلا  ددـعلا  .ریدـغ  هرابرد ي  یبرع  یلحم  رعـش  هن  حیـصف و 

( یپاچ یبرع ، ( ) ریدغلاب صاخلا 

رد عماج  یباـتک  .ق  م 449  یـضاق ) حتفلاوبا ،  ) یکجارک یلع  نب  دـمحم  یپاچ ) یبرع ، ) ریدـغلا موی  جـجح  یف  ریـصبلا  هّدـع   137
.تسا ریدغ  زور  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تماما  تابثا 

: هجوت لباق  تاکن 

، فلؤم بتک  تسرهف  رد  باـتک  نیا  ماـن  هتفگ  یمالـسالا ص 95  ثارتلا  یف  ریدغلا  باتک  رد  یئابطابط  زیزعلادبع  دیـس  داتـسا  - 1
نمـض رد  بتک ) تسرهف   ) نآ زا  يا  هخـسن  هدـش و  هتـشون  شدوخ  نامز  رد  هک  تسوا  نادرگاش  اـی  نیرـصاعم  زا  یـضعب  نیودـت 

.تسا پاچ  هدامآ  هدومن و  خاسنتسا  ار  نآ  یئابطابط )  ) دیقف داتسا  هک  تسا  دوجوم  نارهت  هاگشناد  هناخباتک ي  رد  يا  هعومجم 

: هدمآ باتک  نامه  رد 

.تسا هدش  هدافتسا  اج  نامه  زا  دش  هتفگ  هک  یسانشباتک  نینچمه  .تسا  هحفص ) دص  راهچ   ) هقرو تسیود  رد  باتک  نیا 

.دراد ریدغ  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریمأ هماما  یلع  ریدغلا  ربخب  صنلا  لیلد  مان  اب  يرگید  باتک  فلؤم  - 2

باذعلا رهتشملا  غمادلا  رجحلا  یـسیاج = )  ) عقاولا باذعل  .تسا  هتـشون  رامع  بئاتکلاولا  يارب  سلبارط  رد  ار  باتک  نیا  فلؤم  - 3
، یسراف ج 7 و 9( یسانش ، ماما  ینارهت = ) ج 7 و 9( یسانش ، ماما  مالسا : فراعم  مول و  یپاچ ) ودرا ،  ) عقاولا
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( یپاچ

ثیدـح نایوار  لماش  باتک  نیا  .ق  م 1416  يدزی )  ) یئابطابط داوج  نب  زیزعلادبع  دیـس  یطخ ) یبرع ،  ) ریدغلا فافـض  یلع   138
.تسا اهنآ  تافو  لاس  بیترت  هب  ریدغ 

.تسا هدماین  ینیما  همالع  ریدغلا  باتک  لوا  دلج  رد  هک  هدش  شرامش  ینایوار  باتک  نیا  رد 

: هجوت لباق  هتکن 

.تسا رشن  میظنت و  هار  رد  فلؤم  تافیلأت  ریاس  اب  هارمه  باتک  نیا 

دیـس فارـشا : یناسارخ .)  ) ثدحم دمحم  یناسارخ ،)  ) دنم هرهب  دمحم  يدمحم ، هللادبع  یپاچ ) یبرع ،  ) ریدغلا فافـض  یلع   139
.ق لاس 1403  دهـشم ، توریب ، پاـچ  زا  تسفا   ) رـشنلل یـضترملا  راد  مود : پاـچ  .توریب  لوا : پاـچ  ینیـسح .)  ) ینـالیم لـضاف 

هعماج  ) یمالسالا رشنلا  هسسؤم  مراهچ : پاچ  .م   1985 لاس 1405 ق ، توریب ، یبرعلا ، باتکلاراد  موس : پاـچ  .ص   338 يریزو :
هنـسلا و باتکلا و  یف  ریدـغلا  باتک  يارب  یفلتخم  سراهف  لـماش  باـتک  نیا  623 ص  يریزو ، .ق  لاس 1410  مق ، نیـسردم ،) ي 

نیا رد  نیفلؤم  رظن  ریز  یتارییغت  فلتخم  ياه  پاچ  یط  رد  .تسا  هدش  نیودت  قیقد  ینف و  رایـسب  هک  تسا  ینیما  همالع ي  بدالا 
: تسا نینچ  اهنآ  حیضوت  هک  هتفرگ  تروص  باتک 

دـنا و هدومن  تسرهف  جارختـسا  ریدـغلا  باتک  زا  ابفلا  فورح  قبط  ار  یتاعوضوم  هک  یعوضوم ، تسرهف  لماش : مود : لوا و  پاچ 
.مالعا تسرهف  تسا ، هدافتسا  لباق  رایسب 

تـسرهف نکاما ، تسرهف  راعـشا ، تسرهف  ثیداحا ، تسرهف  تایآ ، تسرهف  یعوضوم ، تسرهف  لماش : دـلج ، کی  رد  موس : پاچ 
هب حیـضوت  يارب  دـنا  هدومن  پاچ  هناگادـج  ریدـغلا  مالعأ  مان  اب  ار  مالعأ  تسرهف  اما  لاثما و  تسرهف  لیابق ، تسرهف  مایا ، عیاقو و 

.دوش هعجارم  همانباتک  نیمه  رد  مان  نیا 

.توریب ءارهزلاراد  .نالبق  ریمالادبع  یپاچ ) یبرع ،  ) ریدغلا فافض  یلع   140

1936 1355 ق ، هرهاق ، هیفلسلا ، هعبطم  پاچ : .روصنم  دیس  دومحم  یپاچ ) یبرع ، ) ریدغلا فافض  یلع   141
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مالـسالا یف  ریدغلاب  هیانعل  ( یپاچ یـسراف ، ج 1  ریدـغلا ، هـمجرت ي  يدـحاو = ) ج 1( ریدـغلا ، هـمجرت ي  یف  ریمـالا  هیاـنعل  .م 49 .
( یپاچ یبرع ،  ) ریدغلا باحر  یف  جورم = ) )

(. یناهفـصا  ) ینارحب هللارون  نب  هللادـبع  یپاچ ) یبرع ،  ) لاوقـالا راـبخالا و  تاـیالا و  نم  لاوحـالا  فراـعملا و  مولعلا و  ملاوع   142
(. مق ( ) فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع   ) يدهملا مامالا  هسـسؤم  قیقحت : یناهفـصا .) یحطبا ،  ) دـحوم رقاب  دـمحم  دیـس  كاردتـسا :

یبا نب  یلع  نینمؤملاریما  تادلجم  زا  ریدغ  ثیدـح  شخب  باتک  632 ص  يریزو ، .ق  لاس 1413  لوا ، پاچ  مق ، هسـسؤم ، نامه 
سپ تسا و  یـسلجم  راونالاراحب  باتک  دودـح  رد  نآ  مامت  هک  تسا ، مولعلا  ملاوع  باتک  لصفم  هرود ي  زا  مالـسلا ) هیلع   ) بلاط

: تسا باب  هس  رد  باتک  .تسا  هدش  یلقتسم  دلجم  سراهف  تاقیقحت و  تاکردتسم و  زا 

لماش همتاخ  لصف و  جـنپ  لماش  لیمکت  کی  شخب ، هدزناش  موس  باب  شخب و  هن  لماش  مود  باـب  شخب و  تفه  لـماش  لوا  باـب 
نینچ دراوم  نیا  حیضوت  .تسا  لصف  هس  رخآ  رد  هلئسم و  راهچ  لماش  لیمکت  لبیذت و  کلـسم و  تفه  لماش  یـشخب  بلطم و  ود 

: تسا

: تسا تمسق  تفه  رد  هک  ریدغ  دروم  رد  ثیداحا  لوا : باب 

طوبرم رابخا  حیضوت  تایآ ، ریسفت  ریدغ ، زور  لیاضف   1

.ریدغ ناکم   2

.ینم رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هبطخ   3

.ریدغ رد  ترضح  نآ  هبطخ ي   4

(. مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما يراذگجات   5

.هباحص مامت  رارقا  هب  مالسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریما هب  رمع  کیربت   6

زا دروـم  شـش  هک  هدـش ، اـنم  هن  لـماش  ریدـغ : ثیدـح  هب  تادـشانم  مود : باـب  مالـسلا .) هـیلع   ) تـیب لـها  دزن  رد  ریدـغ  ماـقم   7
هک ریدغ ، ثیدح  هب  تاجاجتحا  موس : باب  .تسا  رگید  دارفا  زا  رگید  دروم  هس  و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
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، توافتم فلتخم و  دارفا  زا  ییاه  جاجتحا  زینو  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  ارهز و  ترـضح  زا  جاجتحا  هدزناش  لـماش 
يدنـس و ًارثکا  هک  ریدغ  بناوج  لماش  لیمک : .تسا  نومأم و …  سیلبا و  نینچمه  رذوبا ، هتابن و  نب  غبـصاو  رفعج  نب  هللادبع  لثم 

: تسا لصف  جنپ  رد 

.ریدغ ثیدح  يارب  توافتم  ظافلا  هب  قثوم  لسرم  تایاور   1

.ریدغ ثیدح  نایوار   2

.نیفلؤم جاجتحا  زین  لیلجت و  میظعت و  زا  تشذگ ، مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما رب  ریدغ  زور  رد  هک  یعیاقو  زا  یضعب   3

.تسا تارتاوتم  زا  ناگرزب  تافنصم  رد  ریدغ  ثیدح   4

.تسا رتشیب  رتاوت  دح  زا  ریدغ  ثیدح  قرط   5

: تسا بلطم  ود  هک  ریدغ ، ثیدح  هب  لالدتسا  همتاخ :

.ثیدح تابثا   1

.تفالخ تماما و  رب  ثیدح  تلالد  تابثا   2

: تسا کلسم  تفه  لماش  …: 

.تسا یلوأ  یلوم  هملک  یقیقح  يانعم   1

: تسا مسق  هس  رد  هک  یلوم  ظفل  ماسقا  ینعم و  رد  تسا  لمتحم  هچنآ   2

فیلح قتعم و  ینعم   1

دوش یم  میسقت  تمسق  ود  هب   2

.تسا هدوبن  نیا  دارم  هک  ددرگ  یم  مولعم  لیلد  اب   3

---

.تسا نیا  رب  زین  هنیرق  تسا و  یلوا  یلوم  زا  دارم  هک  هدومرف  نایب  قودص  هچنآ   3

.تسا يربک  تماما  یلوم  زا  دارم  هک  دراد  تلالد  هک  یثیداحا   4

.یلوم زا  ماما  هدارا ي  رب  لاد  ثیداحا   5
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.دوش یم  هدافتسا  نآ  زا  يربک  تماما  تسه ، هچنآ  ره  یلوم  زا  دارم   6

.تسا یفاک  هدوب  تماما  یلوم  زا  دارم  هکنیا  رد  راضح  مهف   7

.تسا باوج  لاؤس و  راهچ  نآ  رد  هک  لیمکت : لیذ و 

تسیچ مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما بصن  رد  ثیدح  تحص  رب  لیلد  تجح و   1

تسیچ تسا  یلوا  ینعم  هب  یلوم  ظفل  هکنیا  رب  لیلد  تجح و   2

زا دعب  یلوا  صوصخ  رب  لیلد  تجح و   3
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تسیچ رگید  تالامتحا  توبث 

: لصف هس  لماش  لوصا : تسیچ  تسا  ماما  ینعم  هب  یلوا  هکنیا  رب  لیلد  تجح و   4

.دنا هتفگ  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  ینعم  رد  یبلعث  یبارعالا و  نبا  هچنآ   1

.ریدغ ثیدح  دافم  هرابرد ي  ناشتافلؤم  رد  مالعأ  تاملک   2

یضعب یماسا  تایآ و  تسرهف  لماش  هک  هدش  نیودت  باتک  يارب  تسرهف  جنپ  یـس و  رخآ  رد  .ریدغ  يارعـش  راعـشا  زا  يا  هبخن   3
لیابق و عیاقو و  مایا و  هنکما و  نینچمه  تاجاجتحا ، تادشانم و  لاثما  تسرهف ، دـنچ  زین  مالعأ و  تسرهف  دـنچ  تایاور و  بتک و 

.تسا باتک  بلاطم 

هدروآ باب  نآ  لیمکت  ناونع  هب  هک  تسا ، یحطبا )  ) دحوم رقاب  دمحم  دیس  همالع  زا  یتاکاردتـسا  شخب  ره  زا  سپ  باتک  نیا  رد 
جوزمم روط  هب  ار  باتک  زا  یمین  هکلب  موس  کی  ًابیرقت  تفگ  ناوت  یم  هدـش  هداد  یقرواپ  هک  يرایـسب  ياهـسردآ  اـب  هارمه  هدـش ،

تروص هب  هک  تسا  هدـشدای  هسـسؤم ي  همـالع و  نیا  تاـمحز  تاـقیقحت و  هفاـضا  هب  ملاوـع  باـتک  زا  دـلجم  نیا  تسا و  لـماش 
.تسا هدمآ  رد  ریدغ  ثیدح  هرابرد  يا  هعوسوم 

: هجوت لباق  هتکن 

یحیـضوت هدومن و  دای  ریدـغلا  ثیدـح  نع  هعوسوم  مان  اب  باتک  نیا  زا  ش 144  یمالـسالا ص 220  ثارتلا  یف  ریدـغلا  باتک  رد 
.تسا هدش  جرد  همانباتک  نیا  رد  هک  تسا  نآ  حیحص ، بناوج  هیقب ي  مان و  یلو  تسا ، هداد 

( یپاچ ودرا ، ) ریدغ دیع  .م 144  م 1385  يروپ ) سمـش  يدنه ،  ) يرفعج اضر  دمحم  نب  یلع  دیـس  یطخ ) ودرا ، ) ریدغ دیع   143
هیآ ي ریـسفت  رد  باتک  .ق  لاس 1374  ناتـسکاپ ،) ) روهال پاچ : .ق  م 1399  يروپناهـس )  ) يراصنا لیقع  دمحم  نب  فیطل  دمحم 

ریدغ رد  نآ  لوزن  تابثا  و  کیلا …  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ایا 
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.تسا

لاس توریب ، رسنلا ، هعبطم  لوا : پاچ  .م   1979 م 1399 ق ، یحیسم ) یضاق ،  ) ینانبل همالـس  سلوب  یپاچ ) یبرع ، ) ریدغلا دیع   145
لاس 1406 ق توریب ، هسردملا ، هبتکم  ینانبللا ، باتکلاراد  مراهچ : پاچ  .م   1971 لاس 1381 ق ، مود : پاچ  .م   1947 1367 ق ،
.ش  1368 ق ، لاس 1410  نارهت ، مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسحلا راصنا  هئیهل  هیفاقثلا  هسـسؤملا  مجنپ : پاـچ  318 ص  يریزو : .م   1986

راشم ص 641 اباب  ناخ   ) یبرع یپاچ  بتک  تسرهف  هعیرذلا ج 15 ص 364  357 ص  يریزو ، . 1369 لاس 1411 ق ، مشش ، پاچ 
هب شا  همان  رد  یلو  تسا  تیب  جنپ  داتشه و  رازه و  هس  لماش  هدوب و  رعـش  ًالک  باتک  نیا  .باتک  عورـش  زا  لبق  ریدغلا ج 6 ص ط 

.تسا تیب  دصناپ  رازه و  هس  دودح  شباتک  نیا  هک  هتفگ  هدمآ  الاب ) سردآ   ) ریدغلا مشش  دلج  يادتبا  رد  هک  ینیما  همالع ي 

خیراـت رود  کـی  وا  راعـشا  .دـنک  یم  میدـقت  ار  دوخ  راعـشا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هب  باـطخ  يا  همدـقم  زا  سپ  باـتک  نیا 
یم مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  تداهـش  هب  تیاهن  رد  تسا و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ یناگدنز 

.دناسر

، زامن

، تیلهاج

، شیرق

، مشاه

، بلطملادبع

، ءاقستسا زامن 

(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دالیم 

(، مالسلا هیلع   ) بلاطوبا

، تثعب

(، مالسلا هیلع   ) یلع دالیم 

، مالسا يزوریپ 

(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ترجه 

(، مالسلا هیلع   ) یلع ترجه 
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(، هنیدم  ) برثی رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع

، صلاخ يرابدرب 

، ردب گنج 

(، مالسلا هیلع   ) یلع جاودزا 

، دحا گنج 

، قدنخ

، ربیخ

 …، فئاط و لمرلا و  يداو 

، ریدغ زور  تیب ، لها  نینح ،

(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تافو 

، نافع نب  نامثع 

، يرافغ رذوبا 

(، مالسلا هیلع   ) یلع تفالخ 

، لمج زور 

، جراوخ نیمکح و  ، نیفص

، رخآ مکح 

(، مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما يانث 

، هیواعم

، هیواعم نب  دیزی 

(، مالسلا هیلع   ) نیسح زا  توعد 
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، هفوک رد  ملسم 

، ملسم باحصا 

، ملسم لتقم 

، البرک رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح رفس 

ار منوخ  زیچ  هچ  هب 
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، گنج دیا  هدرک  لالح 

، هدنهد ناکت  تعاس 

، گنج زا  دعب 

، فاوط

.همتاخ

: هجوت لباق  تاکن 

: هتفگ هدومن و  دای  لسلست  هرامش ي  نودب  یلو  ریدغلادیع  مان  اب  باتک  نیا  زا  هعیرذلا  رد   1

میم فرح  رد  یلو  .تسا  نیمه  مه  هدید  گرزب  اقآ  جاح  هک  یپاچ  رد  هکنیا  امک  .تسا  رهاظ  ریدـغلا  همحلم  مان  فلؤم  ترابع  زا 
هرامـش هتـسناد و  ریدغلا ) دیع   ) مان نیمه  ار  حیحـص  یلـصا و  مان  گرزب  اقآ  جاح  ًارهاظ  هدماین و  ریدغلا ) همحلم   ) مان نآ  هب  یباتک 

دوخ هک  ارچ  تسا ، مان  نیمه  باتک  حیحص  مان  یلو  .تسا  هدوب  یحیسم  رهاظ  هب  هک  هدرواین  باتک  فلؤم  تلع  هب  مه  ار  لسلـسم 
حیـضوت هدومن و  ماـن  نیا  هب  شباـتک  يراذـگمان  هب  حیرـصت  ( ریدـغلا هدـش ي  داـی  سردآ   ) ینیما همـالع ي  هب  شا  هماـن  رد  فـلؤم 

.تسا هداد  نآ  هرابرد ي  يرصتخم 

.تسا لوا  پاچ  نامه  ًارهاظ  هک  هدومن  یفرعم  يدالیم  خیرات 1948  هب  ار  یپاچ  گرزب  اقآ  جاح   2

لها تبحمو  تیالو  زا  اوتحمرپ  قیمع و  یبلاطم  شراعـشا  رد  یلو  تسا ، نایحیـسم  زا  رهاظ  هب  ناـنبل و  يارعـش  زا  باـتک  فلؤم   3
دیعب یعقاو  بّحم  صلخم و  هعیـش ي  ریغ  زا  هک  هدروآ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  نینمؤـملاریما و  ًاـصوصخم  مالـسلا ) هیلع   ) تیب

!!! تسا

لاس 1399 مق ، يدهلا ، هفرعملاراد و  یئالبرک .) یناهفـصا ،  ) تفرعم یقت  دمحم  نب  داوج  دمحم  یپاچ ) یـسراف ، ) ریدـغ دـیع   146
: تسا شخب  راهچ  لماش  راتفگشیپ  رشان و  همدقم ي  زا  سپ  باتک  نیا  112 ص  یعقر ، .ش   1359 ق ،

مامتها ثیدح ، خیرات و  هاگدید  رد  ریدغ  تغل ،، ملع  رد  ریدغ  دیع  هژاو  شخب ، هس  لماش : ثیدح  خیرات و  تغل ، رد  ریدغ  دـیع   1
.تیالو هب 

.مالسا رد  ریدغ  دیع  تلزنم  ماقم و   2

لمع راهچ  تسیب و  لماش : درک  دیاب  هچ   3
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.دروم کی  زا  ریغ  اهنآ  ثیداحا  نایب  اب  ریدغ ، زور  لامعا  زا 

لاس هب  صاصتخا  ایآ  هکنیا  رد  هدومن و  هسیاقم  يرمق  ریغ  يرمق و  لاس  اب  ار  ریدغ  هک  دراد  يرمق  لاس  هب  صاصتخا  ریدغ  دـیع   4
.تسا هدومن  تبحص  هن  ای  دراد  يرمق 

، توریب ءافولا ، هسسؤم  مود : پاچ  یئالبرک .) ینیوزق ،  ) دحوم مظاک  دمحم  نب  میهاربا  دمحم  دیس  یپاچ ) یبرع ، ) ریدغلا دیع   147
75 یبیج : .ق  لاس 1404  رگید : پاچ  .ق  لاس 1402  ناشاک ، مالسلا ،) هیلع   ) ءادهـشلادیس هینیـسح ي  موس : پاچ  .ق  لاس 1401 

: تسا شخب  تفه  رد  نآ  بناوج  ریدغ و  هعقاو ي  زا  يرصتخم  باتک  نیا  ص 

همدقم  1

.تسا هدش  نایب  شخب  نیا  رد  ریدغ  هعقاو  هک  غیلبتلا : هیآ   2

.تسا هدروآ  ار  كردم  هاجنپ  هک  ریدغ : هعقاو ي  كرادم   3

.ینامسآ گنس   4

.تفالخ جات   5

.ریدغ دیع   6

هدروآ ریدغلا ) دیع  باتک  فلؤم   ) همالس سلوب  زا  رعـش  ود  رـصتخم  رایـسب  یحیـضوت  زا  سپ  هک  ریدغ : دیع  رد  ءارعـش  تیعقوم   7
.تسا

: هجوت لباق  تاکن 

نآ رد  .تسا  هدش  فیلأت  فلؤم  نیمه  زا  هلآ )) هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  هفیلخ  یلع  باتک  زا  یـشخب  زا  سابتقا  اب  باتک  نیا   1
.تسا نآ  زا  يا  هصالخ  رضاح  باتک  هدمآ و  لصفم  روط  هب  ریدغ  هعقاو ي  باتک 

.تسا هدش  نیودت  ناناوج  هدافتسا  يارب  يرمق  لاس 1401  رد  باتک   2

دیع نیرترب  ریدغ  مان  اب  یناطلـس  اضر  دمحم  طسوت  مود  راب  ریدـغ و  دـیع  مان  اب  يراصنا  اضر  دـمحم  طسوت  راب  کی  باتک  نیا   3
.تسا هدش  همجرت  یمالسا 

.يراصنا اضر  دمحم  مجرتم : یئالبرک .) ینیوزق ،  ) دـحوم مظاک  دـمحم  نب  میهاربا  دـمحم  دیـس  یپاچ ) یـسراف ، ) ریدـغ دـیع   148
.تسا یبرع  ریدغلا  دیع  باتک  همجرت ي  باتک  نیا  69 ص  یبیج ، .مق  عیشت ، یتاعوبطم  هسسؤم ي 

149
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دمحم مجرتم : یئالبرک .) ینیوزق ، ( دحوم مظاک  دمحم  نب  میهاربا  دمحم  دیـس  یپاچ ) یـسراف ،  ) یمالـسا دـیع  نیرترب  ریدـغ  دـیع 
همجرت نیا  رد  .تسا  ریدـغلا  دـیع  همجرت ي  باتک  نیا  128 ص  یبیج ، .ش   1375 ق ،  1416 مق ، دیفم ، تاراشتنا  .یناطلـس  اضر 

.تسا هدش  هفاضا  ریدغ  لصفم  يایفارغج  هلمج  زا  يرایسب  بلاطم 

: تسا نینچ  باتک  نیوانع 

، غیلبت هیآ ي 

، مدرم زا  نتفرگ  تعیب 

، رمع رکبوبا و  تعیب 

، ریدغ يارعش  نیلوا 

، نانز تعیب  یگنوگچ 

، ریدغ هعقاو ي  تیمها 

، ریدغ ثیدح  هب  لالدتسا 

، ریدغ هعقاو ي  كرادم 

، نید ندش  لماک 

، ینامسآ گنس 

، تفالخ جات 

، ناذا رد  هثلاث  تداهش 

، ریدغ دیع 

، ریدغ دیع  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ترضح 

، ریدغ دیع  و  مالسلا ) هیلع   ) همئا

، ریدغ دیع  هعیش و 

، ناهج ناناملسم  دزن  ریدغ  دیع 
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، نامسآ رد  ریدغ  دیع 

، مخ ریدغ  دجسم 

، ریدغ نیمزرس  یئایفارغج  تیعقوم 

.ریدغ رد  ارعش  شقن 

باتک نیا  45 ص  یعقر ، .توریب  نافرعلا ، هبتکم  .یـصاع  نیز  میهاربا  نیودـت : یپاچ ) یبرع ، ) هینانبلا هعاذـالا  یف  ریرغلادـیع   150
داریا هدـش  رازگرب  توریب  رد  هک  لاس 1380 ق  هجحلا  يذ  زور 18  رد  ریدغ  دـیع  نشج  رد  هک  تسا  یتالاقم  دـیاصق و  هعومجم 

تالاقم و هدش ي  همجرت  نیوانع  .تسا  هدومن  نیودت  باتک  نیا  تروص  هب  ار  اهنآ  رایسب ، ياهتـساوخرد  هب  انب  فلؤم  دنا و  هدومن 
: زا دنترابع  راعشا 

( ردیح ناندع   ) ریدغ دیع   1

( جارب قیفر   ) ریدغ زور   2

(. بید سرطب   ) ریدغ دیع   3

.همالس سلوب  هدیصق ي   4

(. هینغم داوج  دمحم   ) ریدغ هصق ي   5

.یلیالع مالک   6

(. يرب میهاربا  زا  رعش   ) ریدغ زور   7

لاس 1382 فجن ، ءاضقلا ، هعبطم  پاچ : .ینیما  نیـسحلادبع  نب  يداه  دمحم  یپاچ ) یبرع ،  ) نییمطافلا دهع  یف  ریدـغلا  دـیع   151
162 ص .م ،  1962 ق ،

: هجوت لباق  هتکن 

.تسا هدش  پاچ  يدادغب )  ) يرود زیزعلادبع  زا  هاتوک  يا  همدقم  اب  باتک  نیا 

(غ)

لوا تمسق 

دمحا نب  رقاب  دمحم  دیس  مجرتم : م 1390 . یفجن ) يزیربت ،  ) ینیما دمحا  نب  نیسحلادبع  یپاچ ) ودرا ،  ) 2 ج ریدغلا ،  152
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نیا 264 ص  يریزو : .م   1979 ق ، لاس 1399  دنه ،)  ) سرانب جـلاک ، یبرع  هیداوج  تاعوبطم  ج 1  يریمشک .) يوفص ،  ) يوسوم
.تسا ج 1 ودرا  نابز  هب  ینیما  همالع  ریدغلا  باتک  لوا  دلج  همجرت ي  باتک 

، همدقم  1

ریدغ ثیدح  تیمها   2

نرق هدراهچ  رد  ریدغ  ثیدح  نایوار   3

ریدغ رد  نیفلؤم   4

يارب .ریدغلا  لوا  دـلج  رخآ  ات  اجنآ  زا  .هفوک ج 2  هبحر  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هدشانم ي  ات  ریدغ  هرابرد ي  تادـشانم   5
.دوش هعجارم  همانباتک  نیمه  رد  بدالا  هنسلاو و  باتکلا  یف  ریدغلا  باتک  هب  رتشیب  حیضوت 

: هجوت لباق  هتکن 

.تسا هدش  ماجنا  1975 م  خیرات 1395 ق ، هب  ریمشک )  ) ماگدب رد  باتک  فیلأت   1

.تسا هدش  دای  ریدغلا  باتک  همجرت ي  مان  اب  باتک  نیا  زا  یمالسالا ص 198 ش 110  ثارتلا  یف  ریدغلا  باتک  رد   2

ناکدوک دحاو   ) تثعب داینب  مجنپ ، پاچ : 32 ص  یتشخ ، .ش  لاس 1353  نارهت ، .دمحم  ازریم  اضریلع  یپاچ ) یسراف ،  ) ریدغ  153
24 ص یتشخ ، .ش  لاس 1368  رشان ، نامه  مشش : پاچ  .ش  لاس 1367  نارهت : ناناوجون ) و 

ناـیاپ زا  سپ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ راـنک  رد  مسارم  رد  تکرـش  يارب  مدرم  قوش  عادولا و  هجح  ناتـساد  باـتک  نیا  رد 
.تسا هدمآ  ناکدوک  بسانم  رشن  نایب و  اب  زور  نآ  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هبطخ ي  ریدغ و  ناتساد  جح  مسارم 

: هجوت لباق  تاکن 

.تسا یگنر  ریواصت  اب  هارمه  اهپاچ  مامت  رد  باتک  نیا   1

.ي هتساوخ  ریدغ  مان  هب  ودرا  هب  و  رایهم ، اضر  طسوت : ریدغلا  مان  هب  یبرع  هب  باتک  نیا   2

.ش لاس 1369  نارهت ، ناکدوک ،) شخب   ) تثعب هسسؤم ي  مجرتم : .دمحم  ازریم  اضریلع  یپاچ ) ودرا ،  ) ریدغ  154

: هجوت لباق  تاکن 

طسوت هک  یباتک  ره  هکنیا  هب  رظن   1
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ًالامتحا دنتسه ، هزادنا  کی  هب  اهنابز  مامت  رد  ، ددرگ یم  رـشتنم  همجرت و  فلتخم  ياهنابز  هب  ناناوجون  ناکدوک و  يارب  تثعب  داینب 
: تسا رارق  نیا  زا  نآ  یبرع  پاچ  یسراف و  رخآ  ياهپاچ  هب  هجوت  اب  زین  باتک  نیا  تاحفص  دادعت  عطق و 

یتشخ 24 ص

.تسا فلؤم  زا  ریدغ  باتک  همجرت ي  باتک   2

.تسا تثعب  داینب  مجرتم  ًارهاظ  یلو  تسا ، مولعمان  باتک  مجرتم   3

.تسا ریدغلا  مان  هب  هدش و  همجرت  زین  یبرع  هب  باتک  نیا   4

.تسا یگنر  ریواصت  اب  هارمه  باتک  نینچمه   5

24 ص یتشخ ، .ش  لاس 1367  لوا ، پاچ  نارهت  تثعب : داینب  .رایهم  اضر  مجرتم : .دمحم  ازریم  اضریلع  یپاچ ) یبرع ، ) ریدغلا  155
: هجوت لباق  تاکن 

.تسا فلؤم  زا  ریدغ  باتک  همجرت ي  باتک  نیا   1

.تسا ریدغ  مان  هب  هدش و  همجرت  زین  ودرا  هب  باتک  نیا   2

، مق ترجه ، تاراشتنا  لوا : پاچ  داص .)  ) یئافـص یلع  یپاچ ) یـسراف ،  ) ریدـغ .تسا 156  یگنر  ریواصت  اـب  هارمه  باـتک  نیا   3
تاـیآ و ناتـساد و  زا  يا  هصـالخ  باـتک  نیا  .ش   1356 ق ، لاـس 1398  مود : پاـچ  24 ص  یعقر ، .ش   1355 ق ، لاس 1397 

.تسا ایوگ  هداس و  ًاتبسن  رثن  تروص  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تیالو  رد  ثحب  ریدغ و  تایاور 

تسا نکمم  هک  ریدغ  دروم  رد  یتالاوس  باتک  نیا  يزیربت .) ینیسح ،  ) ینالیم نیدلا  رون  نب  یلع  دیس  یطخ ) یسراف ،  ) ریدغ  157
تاحفن مان  هب  نآ  هصالخ ي  زین  نیـسح و  دـماح  ریم  تاقبع  باتک  زا  فلؤم  طسوت  هک  تسا  اهنآ  باوج  اـب  هارمه  دـسرب  نهذ  هب 

.تسا هحفص  دص  دودح  هدش  نیودت  ناناوج  بسانم  هدش و  باختنا  راهزالا 

(. يدهشم یناردنزام ،  ) یفسوی رغصا  یلع  نب  نیسح  دمحم  یطخ ) یسراف ،  ) ریدغ  158

نکمم هک  یتالاؤس  لماش  يا  همدقم  ادتبا  باتک  نیا  رد 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1711 

http://www.ghaemiyeh.com


ریدغ و هبطخ ي  نتم  دنـس و  سپـس  .تسا  هدش  هداد  باوج  اهنآ  همه ي  زا  هدش و  نیودت  دـسرب  نهذ  هب  ریدـغ  هنیمز ي  رد  تسا 
هعماج یف  ریدـغلا  تاولـص = )  ) ریدـغلا .تسا  یـسراف  هب  ًالعف  ناناوج و  يارب  رتشیب  باتک  .تسا  هدـش  میظنت  نآ  سیلـس  همجرت ي 

( یپاچ یبرع ،  ) فجنلا

پاچ مالـسلا .) هیلع   ) موصعم هدراهچ  دجـسم  یگنهرف  دحاو  یپاچ ) یـسراف ، ( ) مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح  هاگدید  زا  ریدغ   159
: هجوت لباق  تاکن  20 ص  يریزو ، .ش  لاس 1364  مود : پاچ  16 ص  يریزو ، .ش  لاس 1363  لوا :

دوبن تسد  رد  هراب  نیا  رد  یلماک  عالطا  نوچ  یلو  تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) موصعم هدراهچ  دجـسم  یگنهرف  دحاو  زین  رـشان  ًارهاظ   1
.دیدرگن دیق 

.تسا هتفرگ  رارق  نادنمقالع  سرتسد  رد  هیده  تروص  هب  باتک  نیا   2

.ص  132 .ق ، لاس 1407  نارهت ، دیحوت ، یپاچ ) ودرا ، ) دیع مها  کیا  یک  مالسا  ریدغ ،  160

لاس لوا ، پاچ  نارهت ، یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  رشن  پاچ و  زکرم  .یمیعن  داوج  یپاچ ) یـسراف ،  ) ییایرد يا و  هکرب  ریدغ ،  161
: تسا هتخادرپ  ریدغ  فلتخم  بناوج  هب  یبدا  اویش و  یملق  اب  شخب  هدراهچ  رد  باتک  نیا  206 ص  یعقر ، .ش   1370 1412 ق ،

زاغآ شیپ   1

باتهم نماد   2

رون زا  يا  هکرب   3

باتفآ رفس   4

نیئآ هوکش   5

ایرد نایوار   6

اهلگ يدانم   7

هنییآ زا  يوترپ   8

دیشروخ هاگن  رد   9

يدبا يا  هسامح   10

جاوما نینط   11
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ارحص یبآ  حور   12

یئانشور رادساپ   13

.اضف هب  ور  يا  هرجنپ   14

: هجوت لباق  هتکن 

هحفص ات  باتک  نیا   1

یناگدـنز زا  يا  هصالخ  ایرد ) هنارکیب ي  داکچ   ) مان اب  باـتک  رخآ  اـت  سپـس  تسا ، هدـش  داـی  نیواـنع  اـب  ریدـغ و  هراـبرد ي   99
.تسا مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما

.دراد یخیرات  دادیور  نیرتگرزب  ریدغ  مان  هب  يرگید  باتک  فلؤم   2

( یپاچ یسراف ،  ) تماما تلاسر و  ینتسسگان  دنویپ  ریدغ   162
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رد باـتک  نیا  64 ص  یعقر ، .ش  لاس 1361  نارهت ، نوتـس  لهچ  دجـسم  هسردم  هناخباتک ي  .ق   1416 دیعـس ، هللادبع  نب  نسح 
هب يا  هراشا  رخآرد  هدروآ و  نآ  یسراف  همجرت ي  یبرع و  نتم  اب  هارمه  ار  نآ  هیـضق ي  سپـس  ریدغ و  هنیمز ي  ادتبا  شخب  تفه 

نایب ار  نیوانع  نیا  ناوت  یم  یلو  درادن ، یـصاخ  مظن  باتک  نیا  نیوانع  .تسا  هدومن  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما يرهاظ  تفالخ 
هللا یلص   ) ربمایپ جاجتحا  رعش ،)  ) تاواسم لدع و  رهظم  مخ ، ریدغ  رد  مالسا  ربمغیپ  ، مالـسا رد  ریدغ  ناتـساد  ریدغ ، يارعـش  دومن :

يرعـش رخآ  رد  .تفالخ  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هبطخ ، یـسراف  همجرت ي  ، ریدغ یبرع  هبطخ ي  ریدـغ ، زور  رد  هلآ ) هیلع و 
.تسا هدمآ  فلؤم  زا  یسراف  یبرع و  زا  جوزمم 

.تسا هدومن  هدافتسا  هماع  بتک  زا  دراوم  رثکا  رد  باتک  نیا  رد 

: هجوت لباق  هتکن 

ًانیع باتک  نآ  زا  یشخب  اب  باتک  نیا  مالسا  رد  ریدغ  ناتساد  شخب  هک  دراد  مالـسا  رد  ریدغ  ناتـساد  مان  هب  يرگید  باتک  فلؤم 
.تسا یکی 

شخب هدزون  رد  باتک  نیا  40 ص  یعقر ، .مق  يدازآ ، تاراشتنا  .يراصنا  يدهم  یپاچ ) یسراف ، ) دشخرد یم  تیدبا  ات  ریدغ   163
: دوش یم  میسقت  تمسق  ود  هب  عقاو  رد  تسا و 

نیا هک  تسا  نآ  بناوج  ریدـغ و  هعقاو ي  نایب  سپـس  هراب ي و  نیا  رد  یملع  ياـهثحب  موزل  تفـالخ و  تماـما و  هراـبرد ي  ادـتبا 
: تسا رارق  نیا  زا  باتک  نیوانع  .تسا  ریدغ  هبطخ ي  همجرت  تیرثکا  تمسق 

ریدغ  1

تفالخ تماما و   2

دننک یم  میرحت  ار  ثحب  اهوردنت   3

تماما يانعم   4

تما يرادمامز   5

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هشیدنا ي   6

دور یم  جح  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ  7

ریدغ يارجام   8

ناناملسم هورگ  يا   9
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راگدرورپ نامرف   10

تیالو رکنم   11

درف نیرترب  مالسلا ) هیلع   ) یلع  12

دوجوم ود   13
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هیامنارگ

( مالسلا هیلع   ) یلع ماما  يربهر   14

نیبصاغ  15

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نانخس  اب  تفلاخم   16

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما تموکح   17

( مالسلا هیلع   ) یلع دننامیب  تیصخش   18

(. هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هتساوخ ي   19

.ش  1348 لاس 1388 ، نامیلـس ، دجـسم  ینید  عمجم  تاراشتنا  لوا : پاچ  .هداز  يدزی  یفطـصم  یپاچ ) یـسراف ،  ) مخ ریدغ   164
ص 3611 راشم ) اباب  ناخ   ) یسراف یپاچ  ياهباتک  تسرهف  32 ص  يریزو ، .ش   1348 لاس 1389 ق ، رشان ، نامه  مود : پاچ 

: رگید پاچ  .ش   1350 ق ، لاس 1392  مق ، مالـسا ، مایپ  تاراشتنا  یناهفـصا .)  ) يربهر هللا  بیبح  یپاچ ) یـسراف ،  ) مخ ریدغ   165
دمحا ياهمان  هب  ناوج  ود  تبحص  تقافر و  سپس  همدقم و  لماش  باتک  نیا  84 ص  یبیج ، .ش   1353 لاس 1395 ق ، رشان ، نامه 
هرابرد تبسانم  هب  .دنا  هدش  ریدغ  تماما و  ثاحبا  دراو  سپـس  هدومن و  تبحـص  ینیما  همالع  ریدغلا  باتک  دروم  رد  هک  دومحم  و 

.دنا هدرک  حرطم  یبلاطم  نیقفانم  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ یناگدنز  ي 

: هجوت لباق  هتکن 

.تسا هدش  هدروآ  يدهاوش  زین  ینیما  همالع ي  ریدغلا  باتک  زا  تسا و  هماع  بتک  باتک  ذخآم  رثکا 

یسیلگنا تارابع  45 ص  یبیج ، .ش  لاس 1353  نارهت ، ناملسم ، نارادارب  هورگ  یفجن : نیسح  یپاچ ) یـسیلگنا ،  ) مخ ریدغ   166
: تسا نینچ  باتک  حیضوت  رد 

Where the Religion Was Brought to Refretion. by I. H. Najafi. Tehran Group of Muslim

.Brothers، 1353

هیریدغ باتک  نیا  . 12 يریزو ، .ش  لاس 1368  يروهط ، هناخباتک ي  تاراشتنا  .زارفارس  یضترم  یپاچ ) یـسراف ،  ) مخ ریدغ   167
نآرق رظن  زا  مخ  ریدـغ  یپاـچ ) یـسراف ،  ) خـیرات دادـیور  نیرتگرزب  مخ  ریدـغ  یمیعن = )  ) مخ ریدـغ  .تسا  تیب  هد  دـص و  رد  يا 

( یپاچ یسراف ،  ) فیرش نآرق  رظن  زا  مخ  ریدغ  ثحب  يرین = ) )

168
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لاس ناتـسکاپ ،)  ) یچارک مالـسا ، ندـمت  هرادا ي  یفجن .)  ) ییوهنکل نسح  نب  دیـس  یپاـچ ) ودرا ،  ) ریدـغ هبطخ ي  روا  مخ  ریدـغ 
ياشنا اب  ًارهاظ  هک  تسا ، راو  هلـسلس  تروص  هب  اهتنا و  ات  ادـتبا  زا  ریدـغ  ناتـساد  رود  کی  باـتک  نیا  136 ص  یعقر ، .ق   1398

.تسا هدش  هتشاگن  ودرا 

اب باتک  بلاـطم  سپـس  هدـمآ و  یفجن  سمـش  دیـس  زا  يا  همدـقم  بلاـطم ، تسرهف  لـیمکت و  هیآ ي  داریا  زا  سپ  باـتک  نیا  رد 
: تسا نومضم  نیا  هب  ًابیرقت  همجرت  زا  سپ  هک  ینیوانع 

هیلع و هللا  یلـص   ) ربمایپ نالعا  مخ ، ریدغ  عادولاهجح ، لزنم  هار  تلاسر  ناوراک  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) لوسر داشرا  ادخ ، نامرف 
، تسا همه  يالوم  مالسلا ) هیلع   ) یلع تینهت ، نشج و  تلیضف ، همامع ي  ، ربنم زارف  هلآ ،)

ار ریدغ  هک  املع  زا  يا  هدع  هدرمـش و  ار  ریدغ  تایاور  زا  یعبات  راهچو  تسیب  یباحـص و  کی  لهچ و  شخب  نیا  رد  ریدغ : ناماد 
هحفص ره  رد  تسا و  باتک  زا  هحفـص  راهچ  هاجنپ و  هک  ریدغ : هبطخ ي  ریدغ ، نامیپ  دهع و  تسا ، هدش  هدروآ  زین  دنا  هدومن  لقن 

هک هدش  شرامش  باتک  رداصم  رخآ  رد  .تسا  يدومع  تروص  هب  هحفـص  رگید  فصن  رد  ودرا  هب  همجرت  نآ و  فصن  یبرع  نتم 
: هجوت لباق  هتکن ي  .تسا  یّماع  ًارثکا 

.تسا هدیسر  پاچ  هب  یلاع  دح  رد  رایسب و  تانییزت  صوصخم و  طخ  اب  باتک  نیا 

: رگید پاـچ  32 ص  یبیج ، .دهـشم  سوط ، تاراـشتنا  .یمیعن  داوج  ( یپاـچ یـسراف ،  ) خـیرات دادـیور  نیرتـگرزب  مخ  ریدـغ   169
32 ص يریزو ،

ناـکدوک و يارب  اویـش  یملق  اـب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ نانخـس  تماـما و  ثحب  ریدـغ و  هعقاو ي  زا  یتمـسق  باـتک  نیا  رد 
.تسا هدمآ  ریواصت  اب  هارمه  ناناوجون 

: هجوت لباق  هتکن  ّّ

رد  1
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.تسا هدمآ  مخ  ریدغ  نآ  مان  يریزو  هزادنا ي  هب  باتک  پاچ 

.تسا یمالسا  روصم  ياه  هصق   ) ياهباتک يرس  زا  باتک  نیمود  باتک ، نیا   2

.دراد ییایرد  يا و  هکرب  ریدغ ، مان  هب  يرگید  باتک  فلؤم   3

.ص  48 یبیج ، یحتف .)  ) سردم نسح  دمحم  یپاچ ) یسراف ،  ) رشب تشونرس  ای  مخ  ریدغ   170

، لوا پاچ  مق ، يداهلا ، رشن  ینیئوخ .) یناجنز ،  ) يراصنا لیعامسا  دمحم  نب  دمحم  یپاچ ) یسراف ،  ) باتک هنیئآ ي  رد  ریدغ   171
یبرع و هب  نآ  هصالخ ي  زین  شخب و  تشه  رد  يا  همدقم  لماش  ادتبا  رـضاح ، باتک  304 ص  يریزو ، .ش   1375 لاس 1416 ق ،

نیمه همدـقم ي  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  .تسا  هدـیدرگ  عورـش  یئابفلا  تروص  هب  اـهباتک  شرامـش  سپـس  .تسا  یـسیلگنا  ودرا و 
.دوش هعجارم  باتک 

پاچ مق ، يداهلا ، رشن  یناقلاط .) يوسوم ،  ) يدورامرگ یلع  دمحم  نب  یفطصم  دیس  یپاچ ) یسراف ،  ) یـسراف رعـش  رد  ریدغ   172
تمظع زا : دـنترابع  هک  تسا  هتکن  جـنپ  رد  يا  همدـقم  لماش  ادـتبا  باـتک  نیا  196 ص  يریزو ، .ش   1374 ق ، لاس 1415  لوا ،

رد و  ریدغ ، رعش  فیلأت و  هرابرد ي  یحیضوت  ریدغ و  تبرغ  ریدغ و  تفالخ و  باب  رد  ناملاظ  ملظ  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما
ای هدیصق  ًارثکا  اهرعش  .دنفورعم  ًارثکا  هک  ییارعش  زا  یسراف  رعش  ود  تسیب و  سپسو  فیلأت ، رعش و  دروم  رد  یبدا  یحیـضوت  رخآ 

.تسا هدش  هدروآ  ون  رعش  زین  دروم  دنچ  رد  دنتسه و  يونثم  ای  سمخم و 

یبدا و یتاحیضوت  رعـش  زا  سپ  هدش و  هدروآ  صوصخم  یملق  اب  وا  تشذگرـس  رعاش و  تالاح  زا  يرـصتخم  رعـش  ره  يادتبا  رد 
.تسا هدش  هداد  رعش  دروم  رد  یناعم  رظن  زا  زین  يوغل و 

: زا دنترابع  بیترت  هب  ارعش 

، یناهفصا مرکم 

، ینآاق میکح 

، یناهجریم نسح  دمحم  دیس 

، يزیزع دمحا 

ییحی ازریم 
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، سردم

، ثماو یلع  دمحم  ازریم 

(، رقتفم  ) یناهفصا

، دمرس قداص 

، یناسارخ بیبح  ازریم 

، رایرهش نیسح  دمحم 

، یناشاک یشنم  یلعنیسح 

، یئاسک میکح 

(، ناسح  ) نایچیاچ هللا  بیبح 

، يدزی نوحیج 

، ءالع يرون  لیعامسا 

، ینارهت لدشوخ 

، ینالیگ نیدلا  فرشا 

، یناشاک يروبص  كاکش  ریم  یلع  فسوی 

، رایرهش نیسحدمحم  دیس  يدور ) امرگ   ) يوسوم یفطصم  دیس 

.يدورامرگ يوسوم  یلع  دیس 

يدهم دمحم  مجرتم : م 1416 . یفجن ) يدزی ،  ) یئابطابط داوج  نب  زیزعلادبع  دیـس  یپاچ ) یـسراف ،  ) یمالـسا ذخآم  رد  ریدغ   173
77 ص یعقر ، .ش   1370 لاس 1411 ق ، لوا ، پاچ  نارهت ، نوتس ، لهچ  دجـسم  هناخباتک ي  تاراشتنا  .يرفعج  قداص  دمحم  نب 

باتک روط  هب  سپس  هرامـش ي 21 و  انثارت  هلجم ي  رد  هک  تسا  یمالـسالا  ثارتلا  یف  ریدـغلا  باتک  صیخلت  همجرت و  باتک  نیا 
.تسا هدش  هداد  حیضوت  یمالسالا ) ثارتلا  یف  ریدغلا  باتک  یفرعم  رد  نآ  یسانشباتک  .تسا  هدش  پاچ  لقتسم 

16 ص یبیج ، .مق  راوتسا ، رهم  پاچ : مق .) ( ) مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما تئیه  یپاچ ) یسراف ،  ) یقیقح ربهر  نییعت  زور  ریدغ   174
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: تسا همتاخ  کی  شخب و  تشه  رد  باتک  نیا 

ادخ بناج  زا  يربهر  نییعت  موزل   1

تسا هدومن  يربهر  نییعت  مالسا   2

 … لوسرلا اهیا  ای  هیآ ي  لوزن  ریدغ و  يارحص  فیصوت   3

عیطقت تروص  هب  هبطخ  عورش  نارگید و  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ فقوت   4

عیطقت تروص  هب  تاحیضوت  اب  هارمه  هبطخ  همادا ي  5 و 6 

ریدغ دیع   7

تالمج تسا و  یئاشنا  تروص  هب  باتک  .هدربمان  تئیه  باتک و  هرابرد ي  یحیضوت  همتاخ : .نیفلاخم  هماع و  تفالخ و  بصغ   8
.تسا شیاریو  اب  صخشم و  روط  هب  هبطخ  اب  جوزمم 

: هجوت لباق  هتکن 

یم مولعم  اـجنآ  رد  تساوخرد  باـتک و  رخآ  زا  هچناـنچ  تسا ، مق ) ( ) مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما تئیه  زین  رـشان  يوـق  لاـمتحا  هب 
.ددرگ

، هعیرشلا جورم   ) جورم دمحم  نب  رغصا  یلع  یپاچ ) یسراف ،  ) نید لامک  زور  ریدغ ،  175
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شخب جـنپ  رد  باـتک  نیا  164 ص  يریزو ، .ش  لاس 1369  مق ، دـیما ، تاراشتنا  .یناحبـس  رفعج  رظن : ریز  یناـمرک .) یناـسارخ ،
و ریدغ ، اب  فداصم  هعمج ي  زور  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هبطخ ي  نینچمه  ریدغ و  زور  رد  دـیع  ریدـغ و  هعقاو  هرابرد ي 
هب تسیب  دصراهچ و  رازه و  رد  دـیدج  میدـق و  يارعـش  زا  نت  لهچ  زا  یـسراف  راعـشا  سپـس  و  زور ، نآ  رد  ترـضح  نآ  ترایز 

: زا دنترابع  هک  تسرهف  ود  رخآ  رد  .تسا  ریدغ  هعقاو ي  رب  لاس  دص  راهچ  رازه و  نتشذگ  تبسانم 

.تسا هدش  نیودت  نارعاش  مان  تسرهف  اهدورس و  تسرهف 

: هجوت لباق  تاکن 

.درادریدغ عوضوم  رد  دنتسه  یبرع  ود  ره  هک  ریدغلا  یلا  هرظن  ریدغلا و  باحر  یف  ياهمان  هب  رگید  باتک  ود  فلؤم   1

.تسا یبرع  نآ  یسراف و  نیا  هک  دنتـسه  یکی  بلاطم  رظن  زا  ریدغلا  یلا  هرظن  باتک  نید و  لامک  زور  ریدغ  باتک  نیا  ًالامتحا   2
.دوش هعجارم  همانباتک  نیا  رد  ریدغلا  باحر  یف  باتک  هب  حیضوت  يارب 

ریدغ .م   1969 ق ، م 1389  یئوهنکل ) يدـنه ،  ) يوضر دـمحا  نب  باون  نسحم  دیـس  یپاچ ) ودرا ،  ) کـتالبرک یـس  ریدـغ   176
( یپاچ یسراف ،  ) یسراف رعش  رد  ریدغ  يدورامرگ = )  ) یسراف رعش  رد  بیرغ 

.ق لاس 1377  فجن ، بادالا ، هعبطم  لوا : پاچ  یفجن .)  ) یناهبهب نسح  نب  نیسح  یپاچ ) یبرع ،  ) یبعـشلا بدالا  یف  ریدغلا   177
.120 .ق : لاس 1378  مود : پاچ  104 ص  یعقر ،

: پاچ .ناملـس  لآ  قازرلادبع  رـشان : .ق  م 1386  یفجن ) یفلح ،  ) هلفلا جرف  اضر  دـمحم  یپاـچ ) یبرع ،  ) مالـسالا یف  ریدـغلا   178
نرق  ) هعیـشلا مالعأ  تاـقبط  ش 96  ص 26  هعیرذــلا ج 16  229 ص  یعقر : .م   1943 ق ، لاـس 1362  فـجن ، یعارلا ، هـعبطم 

ج رشبلا ) ءابقن  مهدراهچ ،
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فلتخم بناوج  هک  تسا  ریدـغ  عوضوم  رد  ریظن  یب  ياهباتک  هلمج  زا  باـتک  ریدغلا ج 1 ص 157 ش 25  2 ص 756 ش 1234 
: تسا نینچ  باتک  نیوانع  .تسا  هداد  رارق  یسررب  ثحب و  دروم  ینف  یملع و  لماک ، روط  هب  ار  نآ 

نانآ ریغ  تغل و  لها  دزن  ریدغ   1

نآرق رد  ریدغ   2

ریدغ ثیدح  هب  یهاگن   3

دنا هدینش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  ار  ریدغ  ثیدح  هک  یناسک  تداهش   4

ترضح نآ  تیالو  رب  صن  دندرک و  تیاکش  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زا  هک  یناسک  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ بضغ   5

: تسا هدروآ  بلطم  تابثا  يراب  همدقم  ود  ادتبا  هک  یلوم : هملک ي  ینعم   6

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ندوب  سفن  هب  یلوا   1

یقیقحت لماش  یلوملا  یناعم  ینیچ و  همدـقم  ینعی  هئطوت  ياهناونع  اب  ار  بلطم  ود  هک  یناعم  ءادا  رد  یبرع  تغل  تقد  تعـسو و   2
، یناثلا قیرطلا  لوالا ، قیرطلا  ناونع  اب  لیلد  ای  هار و  شـش  هک  یجراخ  یلخاد و  نئارق  اب  یلوم  هملک ي  حیحـص  یناعم  رد  لـصفم 

ندوب راـیتخا  بحاـص  سفن و  هب  یلوا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ روظنم  هک  هدومن  تباـث  ثحاـبم  نیا  یطو  هدروآ ، قیرطلا … 
تسا

---

دوش یمن  تفالخ  رد  وا  ندوب  راوازس  رب  لیلد  مالسلا ) هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  ندوب  رایتخا  بحاص  هک  لاکشا ، کی  باوج   7

يارب تاکرحم  اهتلع و  حیـضوت  اب  هارمه  نآ  هب  لالدتـسا  ثیدح و  نیا  زا  نانآ  يراددوخ  ای  ریدغ و  ثیدح  هب  هماع  یهجوت  یب   8
زور هک  هدومن  يریگ  هجیتن  رخآ  رد  و  رمالا …  یناثلا ، رمالا  لوالا ، رمالا  نیوانع  اب  تلع  شش  هک  اه : یشوپ  مشچ  نیا 
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تسا دیع  ریدغ 

.تسا زور  نیارد  مالسلا ) هیلع   ) همئا تالاح  تابحتسم و  لماش  هک  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  رظن  زا  ریدغ  زور   9

: هجوت لباق  تاکن 

: تسا هدمآ  فلؤم  نامز  گرزب  عجارم  املع و  زا  رفن  جنپ  ظیرقت  باتک  يادتبا  رد   1

اضر دمحم  خیش  يدابودرا ، یلع  دمحم  خیش  میکح ، نسحم  دیـس  ءاطغلا ، فشاک  نیـسح  دمحم  خیـش  یناهفـصا ، نسحلاوبا  دیس 
.تسا همدقتلا  ناونع  اب  لصفم و  یمک  رفظم  همالع ي  مالک  هک  رفظم ،

نیاو هدومن ، نایب  ار  ذـخأم  هس  داتـشه و  تسا و  هماع  زا  همه  نآ  رداصم  كرادـم و  هدـش  روآدای  باـتک  همدـقم ي  رد  هچناـنچ   2
.درادن یتیعوضوم  هماع  بتک  رد  هک  مهن  شخب  رد  ّالا  تسا ، حضاو  باتک  رساترس  رد  بلطم 

تـسا نکمم  مک  مک  هدـش و  دوقفم  ریدـغ  هراـبرد ي  لقتـسم  بتک  نوچ  هک  هدومن  ناـیب  نینچ  ار  باـتک  فیلأـت  ببـس  فـلؤم   3
.تسا هدومن  هراب  نیا  رد  یعماج  فیلأت  هب  مادقا  دننک  هدافتسا  ءوس  نانمشد 

خرؤملاراد لوا : پاـچ  .ق  م 1416  يدزی )  ) یئابطابط داوج  نب  زیزعلادـبع  دیـس  یپاچ ) یبرع ،  ) یمالـسالا ثارتلا  یف  ریدـغلا   179
.ص  342 يریزو ، .ش  لاس 1415 1374  مق ، يداهلا ، رشن  مود : پاچ  336 ص  يریزو ، .م   1993 لاس 1414 ق ، توریب ، یبرعلا ،

ریدغ ثیدح  نایوار  تیاور و  1 و 2  شخب : هس  رد  يا  همدقم  لماش  باتک 

مود پاچ  رخآ  رد  هک  یتاکردتـسم  اب  هدیدرگ و  عورـش  همانباتک  سپـس  .نوگانوگ  ياه  شرامـش  ریدغ و  رد  هدش  فیلأت  بتک   3
.تسا ریدغ  رد  لقتسم  باتک  راهچ  داتشه و  دص و  هدمآ 

یهاگ اهترفاسم و  سورد و  دیتاسا و  لیبق  زا  فلؤم  ره  یناگدنز  زا  يرصتخم  لاح و  حرش  یباتک  ره  مسا  نایب  سپ  باتک  نیا  رد 
زین هدمآ و  وا  تافلؤم  رگید 
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: تسا هدمآ  تسرهف  هدزای  رخآ  رد  .تسا  هدش  نایب  فلؤم  لاح  حرش  رداصم  یهاگ 

، مالعا اـبفلا ، فورح  بسح  رب  ریدـغ  نیفلؤم  اـبفلا ، فورح  بسح  رب  ریدـغ  بتک  ناـمز ، بسح  رب  ریدـغ  بتک  ثیداـحا ، تاـیآ ،
.تایوتحم رداصم ، بتک ، راعشا ، نکاما ،

: هجوت لباق  تاکن 

.تسا يرفعج  يدهم  دمحم  زا  یمالسا  ذخآم  رد  ریدغ  مان  اب  باتک  همجرت ي   1

.تسا دیدج  پاچ  هدامآ ي  كردتسم  فلؤم و  تاحالصا  نیرخآ  اب  باتک  نیا   2

مود تمسق 

: دادعا عمج و  یپاچ ) یبرع ،  ) فجنلا هعماج  یف  ریدغلا   180

باتک ریدغلا ج 8 ص 391  84 ص  یعقر ، .م   1950 لاس 1370 ق ، فجن ، فلؤم ، رشان : یفجن .)  ) تاولـص نسح  نب  دمحم  دیس 
: تسا لصف  ود  لماش 

دمحم دیس  يرجه و  دیمحلادبع  خیش  ردیح و  دمحم  خیـش  يرجه و  هللادبع  نب  دمحم  خیـش  زا  ییاه  هدیـصق  تالاقم : دیاصق و   1
.یمشاه لامج 

.تسا مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ای  ریدغ و  هرابرد ي  ًامامت  هک  یقارع ، هجهل ي  هب  راعشا  یبعش : رعش   2

: هجوت لباق  تاکن 

يرمق لاـس 1369  رد  نیینیـسحلا  ءارعـش  تئیه  فرط  زا  هک  ریدـغ  نشج  رد  هک  تسا  یتـالاقم  دـیاصق و  هعوـمجم  باـتک  نـیا   1
.دنا هدومن  داریا  هدش  رازگرب 

نیا زا  ش 21  مخ ص 12  ریدـغ  هماـنباتک ي  رد  زین  هدومن و  یفرعم  هدربماـن  تئیه  ار  باـتک  فلؤم  هدـش  داـی  دروم  ریدـغلا  رد   2
( = یلماع  ) هضراعملل هیهلالا  تادـیدهتلا  لظ  یف  ریدـغلا  .تسا  هدومن  داـی  نیینیـسحلا  ءارعـشلا  هئیه  فلؤم  ریدـغلا و  ماـن  اـب  باـتک 

( یپاچ یبرع ،  ) نوضراعملا ریدغلا و 

.ق م 1390  یفجن ) يزیربت ،  ) ینیما دمحا  نب  نیسحلادبع  یپاچ ) یبرع ،  ) 11 ج بدالا ، هنسلا و  باتکلا و  یف  ریدغلا   181

.1952 1945 لاس 1364 1371 ق ، فجن : ءارهزلا ، هعبطم  لوا : پاچ 

.1331 لاس 1372 ق ، نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  مود : پاچ 
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: موس پاچ 
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.م  1967 لاس 1387 ق ، توریب ، یبرعلا ، باتکلاراد 

.1983 لاس 1403 ق ، رشان ، نامه  مراهچ : پاچ 

.ش  1354 لاس 1396 ق ، نارهت ،) هبعش ي  ( ) مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما هبتکم  مجنپ : پاچ 

.1366 لاس 1408 ق ، نارهت ، هیمالسالا ، بتکلاراد  مشش : پاچ 

.ش  1367 لاس 1409 ق ، متفه : پاچ 

.1372 لاس 1414 ق ، مهن : پاچ  .ش   1368 لاس 1410 ق ، متشه : پاچ 

.ش  1372 لاس 1414 ق ، نیرحب ، فیرلا ، هبتکم  مهد : پاچ 

.مق هیمالسالا ، تاساردلل  ریدغلا  زکرم  قیقحت : دلج :  14 ققحم ، پاچ  .ق  لاس 1414  توریب ، یملعالا ، هسسؤم  مهدزای : پاچ 

ج ج 4 424 ص ، ج 3 420 ص ، ج 2 394 ص ، ج 1 417 ص ، يریزو ، .ش   1375 ق ،  1416 لاس ، هسـسؤم ، نامه  لوا : پاچ 
هعیرذلا ج 16 ص 27 ش ج 11 399 ص  ج 10 387 ص ، ج 9 402 ص ، ج 8 396 ص ، ج 7 416 ، ج 6 406 ص ، 5464 ص ،
زور و هنابش  رد  فلؤم  هتعاس ي  هدجیه  تاعلاطم  تامحز و  هجیتن ي  هک  ارچ  تسا ، فیرعت  حیضوت و  زا  زاین  یب  ریدغلا  باتک   97
زا یتح  فلؤم و  ناـمز  دـیلقت  عجارم  رثـکا  زین  اـملع و  ناـگرزب و  هک  تسا  یباـتک  .تسا  ناـهج  روشک  دـنچ  هب  وا  ياـهترفاسم  زین 

.دنا هتشون  نآ  يارب  رکشت  ریدقت و  ظیرقت و  نایحیسم 

هب طوبرم  ثیداحا  ای  ریدـغ و  رد  تایآ  زین  تلالد و  دنـس و  رظن  زا  نآ  ثیدـح  لیبق  زا  ریدـغ  هعقاو ي  بناوج  ادـتبا  باتک  نیا  رد 
دراو فلؤم  تبسانم ، نیرتکچوک  اب  دراوم  زا  يرایسب  رد  هتفرگ و  رارق  یسررب  دروم  همه  ریدغ ، رد  ارعش  رعـش و  نینچمه  و  ریدغ ،

هدومن ثحب  یملع  ینف و  لکش  هب  لماک  دح  رد  هتشگ و  زین  رگید  تاعوضوم 
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رب تاداریا  تالاکـشا و  نآ  هیـشاح ي  رد  هدومن و  ضرف  عیـشت  بناوج  لـک  زا  يرادومن  ار  ریدـغ  فلؤم ، دـسر  یم  رظن  هب  .تسا 
یمـشاه یلع  يدـهم  زا  ریدـغلا  موی  باتک  رد  شور  نیا  هچنانچ  .تسا  هدومن  نایب  ریدـغلا  رخآ  ياهدـلج  رد  صوصخ  هب  ار  هماـع 

اهنآ همه ي  رد  هک  تسا  رفن  دنچ  مان  اهنت  هک  دـید  میهاوخ  مینک  رظن  هماع  ریخا  بتک  رد  رگا  نونکا  .دوش  یم  هدـید  زین  يدـنه ) )
! دنا هدومن  يراز  یب  راهظا  اهنآ  زا  هدش و  هدرب 

زا هدافتسا  داهـشتسا و  یماع  رداصم  هب  طقف  باتک  نیا  رد  هک  ارچ  .تسوا  باتک  نیمه  ینیما و  همالع ي  مان  اهنآ  همه ي  سأر  رد 
رد دنک ، هعلاطم  تابـصعت  زا  یلاخ  رکف و  رد  هدازآ  ناسنا  ره  رگا  هک  هدـش  يروآ  عمج  يدراوم  تسا و  مک  رایـسب  یعیـش  رداصم 

: تسا نینچ  میظع  باتک  نیا  یسانشباتک  .دیسر  دهاوخ  تبثم  هجیتن ي  کی  هب  تواضق 

رد ینیما  اضر  دمحم  خیش  مالـسالاهجح  فلؤم  دنزرف  ملق  هب  هحفـص  تفه  تسیب و  دص و  رد  يا  همدقم  دلج  نیا  يادتبا  رد  ج 1 
: هدمآ تمسق  ود 

: تسا ثاحبا  نیا  لماش  لوا  تمسق 

، رشب یلک  خیرات  حیرشت 

، يرشب طاطحنا  ياهنامز  ءایبنا  خیرات 

(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تثعب 

، خیرات یناشفارون  یحو و  هرود ي 

، ینآرق ریثأت  عیرشت و  گنهرف  زاجعا 

، یمالسا خیرات  يادتبا 

، هشبح هب  ربمایپ  ترجاهم 

(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نامز  رد  توعد 

(، هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ياهگنج 

، عامتجا هدیقع و  یگناگی  میظنت و 

، یمالسا تلود  لیکشت 

، راذنا یهلا و  تفالخ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ يربهر 
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، یمالسا تفالخ  رب  صن 

، هفیلخ نییعت  بصن و 

(، مالسلا هیلع   ) تیب لها  دض  رب  هئطوت 

، مالسا رد  دادترا 

(، مالسلا هیلع   ) همطاف هناخ  رد  رب  موجه 

نینمؤملاریما اب  يریگ  تخس  ، یسایس هفیلخ ي  باختنا  تعیب و 
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(، مالسلا هیلع  )

، مالسا رد  يزاس  ثیدح  لعج و  عضو و 

، هعیش تیمولظم 

، رقاب ماما  یهاوخداد 

، هتخورف دوخ  ياه  ملق 

.قح نیعفادم  نیغورد  تایرظن 

: لماش مود  تمسق 

، ریدغ باتک  هرابرد ي  نخس 

، وا بسن  ینیما و  همالع ي  ریدغ  باتک  فلؤم 

، تازاجا ، ینیما همالع ي  تافیلأت 

، یملع جیاتن 

، تدالو

، اه ترفاسم 

، خیاشم دیتاسا و 

، تدابع دهز و 

، تاعلاطم تاقیقحت و  تافیلأت و  تاخسنتسم ،

، هیکرت دنه و  هیروس و  ناریا و  رد  اه  هناخباتک  هب  ترفاسم 

، وا نفدم  تافو و 

: دوش یم  عورش  باتک  هتفای و  نایاپ  فلؤم  دنزرف  همدقم ي  اجنیا  رد  .همدقم  رداصم 

، فلؤم مالک  ریدقت و  کی  تروص  رشان و  مالک  ادتبا 
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، نمؤملا هفیحص  ناونع  ثیدح 

، ادها

، حیحص خیرات  ، باتک همدقم ي  انث و  دمح و 

، خیرات رد  ریدغ  تیمها 

، مخ ریدغ  هصق ي 

: تسا هدمآ  ریز  ثاحبا  شخب  دنچ  رد  سپس  تسا و  هدمآ  ریدغ  ثیدح  هب  تیانع  هجوت و 

، ریدغ ثیدح  يوار  یباحص  تسیب  دص و  ریدغ : ثیدح  نیفلؤم  نایوار و  فلا 

، ریدغ نایوار  زا  یعبات  راهچ  داتشه و 

زا دیتاسا  ظافح و  ثیدح و  همئا ي  زا  ریدغ  ثیدح  تاور  تاقبط  حالطصا  رد  ینامز و  بیترت  هب  يوار  تصش  دصیس و  شرامش 
، مهدراهچ نرق  ات  يرجه  مود  نرق 

.هماع هعیش و  زا  ریدغ  هرابرد ي  لقتسم  ياهباتک  ناگدنسیون  زا  نت  شش  تسیب و 

: ریدغ ثیدح  هب  جاجتحا  هدشانم و  ب 

(: مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ياه  هدشانم   1

يروش زور   1

نامثع تفالخ  نامز   2

ریدغ ثیدح  يارب  هباحص  تداهش  دروم  تسیب  شرامش  اب  هارمه  يرمق ، لاس 35  هبحرلا  موی   3

هک نانآ  هرابرد ي  یحیضوت  زین  دهاش و  هن  شرامش  نینمؤملاریما و  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  مالـس  زا  دروم  دنچ  لمج و  گنج   4
دندرک نامتک  ار  ناشتداهش 

نیفص گنج   5

---

ریدغ ثیدح  هب  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف ترضح  جاجتحا   2
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( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  نسح و  ماما  هدشانم ي  3 و 4 

ریدغ ثیدح  اب  هیواعم  رب  رفعج  نب  هللادبع  جاجتحا  5 و 6 

6 و 7
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رسای نب  رامع  صاع و  نب  رمع و  جاجتحا 

فیرحت حیـضوت  زین  و  ریدغ ، ثیدح  اب  رباج  اب  یقارع  درم  مقرا و  نب  دـیز  اب  يدرم  هریرهوبا و  اب  یناوج  هدـشانم ي  9 و 10 و 11 
راد ثیدح  رد  ریثک  نباو  يربط 

يراصنا دعس  نب  سیق  جاجتحا   12

هینوجح هیمراد ي   13

رخآ رد  و  ریدـغ ، ثیدـح  هب  یـسابع  نومأـم  و  يوما ) هفیلخ ي   ) زیزعلادـبع نب  رمع  جاـجتحا  و 16  يدوا 15  ورمع  جاــجتحا   14
.يدوعسم زا  ینخس 

(: زیزعلا باتکلا   ) نآرق رد  ریدغ  ج 

هعیش رب  ینالطسق  یبطرق و  يارتفا  ردصم ، یس  زا  لقن  کیلا : لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   1

یسولآ یطویس و  رب  لاکشا  ردصم ، هدزناش  زا  لقن  مخ : ریدغ  زور  رد  تلمکأ  مویلا  هیآ ي  لوزن   2

.هیآ نیا  هرابرد ي  هیرظن  ردصم ، یس  زا  لقن  ریدغ : رد  لئاس  لأس  هیآ ي  لوزن   3

: مالسا رد  ریدغ  د 

ردصم دصشش  اب  ریدغ  زور  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع هب  رمع  رکبوبا و  کیربت  تینهت و  ریدغ : دیع   1

( مالسلا هیلع   ) هرهاط ترتع  ریدغ و  دیع   2

---

هتشاذگ تعدب  يرمق  لاس 352  رد  هلودلازعم  ار  ریدغ  دیع  هکنیا  رب  يزیرقم  يریون و  لوق  در   4

.باحسلا یف  مالسلا ) هیلع   ) یلع هعیش : لوق  ینعم  ریدغ و  زور  رد  جیوتت   5

رب وا  لوق  در  یسلدنا و  مزح  نبا  یهارمگ  رد  یمومع  يأر  ریدغ ، ثیدح  دنس  رد  تواضق  ثحب ، هس  لهچ و  ریدغ : ثیدح  دنس  ه 
لقن نآ : ینعم  ریدغ و  ثیدح  دافم  مزح و  نبا  تالاح  رد  ناکلخ  نبا  نخس  صاع ، نب  رمع و  هیواعم و  داهتجا  مجلم و  نبا  داهتجا 

زج یلوم  یقیقح  يانعم  یلوم  هملک ي  يارب  ینعم  ود  تسیب و  دیآ ، یم  لعفا  يانعم  هب  لعفم  هک  ردصم  ود  لهچ و  زا 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1732 

http://www.ghaemiyeh.com


يارب هدش  ریـسفت  ثیداحا  هدـیرب ، هماسا و  ثیدـح  رد  یهاگن  ثیدـح ، يانعم  يارب  هناگ  تسیب  نیارق  حرـش  تسین ، ءیـشلاب  یلوا 
.ریدغ ثیدح  دافم  رد  املع  زا  لوق  هدراهچ  یلوم ، ینعم 

: ریدغ زور  لامعا  ز 

ریدقت کی  تروص  دلج  نیا  ادتبا  رد  .ثیدح ج 2  نآ  رب  ندرک  هشدخ  رد  ریثک  نبا  رب  لاکشا  ریدغ ، رد  هزور  ثیدح  دانسا  لاجر 
.تسا هدمآ 

: ریدغ يارعش  ح 

فلتخم بناوج  رد  مزال  تاحیضوت  رعش  ره  داریا  زا  دعب  تسا  باتک  نیا  زا  يا  هدمع  تمسق  هک  شخب  نیا  تسا  حیضوت  هب  مزال  )
یبدا و رایـسب  يزرط  اب  هدـش و  هماع  اب  لالدتـسا  ثحب و  دراو  یتبـسانم  نیرتکچوک  اب  زین  نآ و  تاغل  ای  رعـش و  نایوار  لیبق  زا  نآ 
ضارتعا و هنوگ  چـیه  ياج  هک  يدـح  ات  تسا ، هدرک  مامت  ار  بلطم  یعیـش  لیـصا  ینابم  اب  قباـطم  قیمع  یلالدتـسا و  یلو  میـالم 

: تسا حرش  نیا  هب  يرجه و  موس  مود و  لوا و  نرق  يارعش  لماش  دلج  نیا  ًانمض  .تسا  هدراذگن  یقاب  یلاکشا 

: لوا نرق  يارعش  سپس : و  ارعش ، رعش و  هرابرد ي 

(. مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما لوا :

: تباث نب  ناسح  هیریدغ ي  مود :

هیلع  ) یلع هرابرد ي  نامیالاب  هبلق  هللا  نحتما  ثیدح  مالسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریما هرابرد ي  مالـسالا  یف  هردص  حرـش  نمفأ  هیآ ي 
هیآ ي تیبملا ، هلیل  ثیدح  مالسلا ،) هیلع   ) یلع هرابرد ي  ًانمؤم  ناک  نمفأ  هیآ ي  مالسلا ،) هیلع   ) یلع ملع  باب  ثیداحا  مالـسلا ،)

تنـصحأ همطاف  ثیدح  یلع  الا  یتفال  ثیدـح  مالـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریما هرابرد ي  رگید  هیآ ي  هد  هرـصنب و  كدـیا  يذـلا  وه 
.هبیتق نبا  فراعملا  باتک  فیرحت  تباث ، نب  ناسح  سرت  تالاح و  اهجرف ،

: دعس نب  سیق  هیریدغ  موس :

.سیق نادناخ  تافو و  هیواعم ، اب  سیق  سیق ، تافص  تالاح و  هیریدغ ، نآ  دمآ  سپ 

هدیصق ي مراهچ :
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.هیلجلج رمع و 

نینمؤملاریما و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ اب  ورمع  يایاضق  ورمع ، هقباس ي  مالسا و  ورمع ، تالاح  صاع : نب  رمع و  رعـش  مجنپ :
، نامثع مناغ و  تنب  همناغ  دوسالاوبا و  حونوبا و  رامع و  هیواعم و  سابع و  نبا  و  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هشیاع و  و  مالسلا ) هیلع  )

.ورمع ردپ  ورمع ، تافو  لاقرم ، هللادبع  رتشا و  سابع و  نبا  اب  ورمع  ورمع ! تعاجش 

.نآ دمآ  سپ  يریمح و  دمحم  هیریدغ ي  مشش :

.تایمشاه دیز و  نب  تیمک  هیریدغ ي  متفه :

نب دـیزی  ماـشه و  اـب  تیمک  تیمک ، یبهذـم  یناگدـنز  روعـالا ، میکح  هصق ي  تیمک ، تـالاح  تیمک : رگید  هیریدـغ ي  متـشه :
.تیمک تداهش  تدالو و  قدزرف ، دلاخ و  تیمک و  کلملادبع ،

، اهنآ هرابرد ي  شرعش  شردام و  ردپ و  اب  يریمح  دیس  يریمح ، دیـس  تالاح  هیریرغ ي ، دمآ  سپ  يریمح ، دیـس  هیریدغ ي  مهن :
ثحب هللا ، لآ  يریمح و  دیس  دیس ، رعش  نیظفاح  نایوار و  دیـس ، رعـش  تایبدا و  رد  حدم  دیـس ، هرابرد ي  اه  هتـشون  دیـس ، تمظع 

هط ءارتفا  یلبرا ، بوشآ و  رهـش  نبا  دـیفم و  خیـش  ینابزرم و  ظفاح  قودـص و  خیـش  زتعملا و  نبا  نخـس  دیـس ، بهذـم  هراـبرد ي 
، دیس تایقالخا  تافص و  ، دیس رصع  يافلخ  نیطبس ، هرابرد ي  دیس  رعش  دیـس ، رابخا  هعیـش ، ریغ  اب  يریمح  دیـس  هعیـش ، رب  نیـسح 
، توعد يادتبا  ثیدح  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ توعد  يادـتبا  رد  دیـس  رعـش  خـیرات ، ملع و  رد  دیـس  دیـس ، تافو  تدالو و 

.ثیدح رب  لکیه  دمحم  ریثک و  نبا  يربط و  تایانج  دیس ، رعش  ثیح و  رد  یفاکسا  یکاطنا و  نخس 

.يدبع رعش  هنومن ي  يدبع ، تافو  تدالو و  غوبن و  تالاح و  یفوک  يدبع  هیریدغ ي  مهد :

تدوم هیآ  هدش ، نایب  يدبع  رعش  رد  هک  ثیدح  مهدزای :
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هللا مالس   ) همطاف هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم لآ  میقتـسم  طارـص  ، رجح نبا  يوانم و  يزار و  نخـس  نآ ، هرابرد ي  ثیدح  هن  و 
، هدـش هتـشون  تشهب  رد  رب  هک  ییاه  مان  (، ثیدـح شـش  لماش   ) تسا قوراـف  قیدـص و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسا ، هقیدـص  اـهیلع )

ءرابرد يدـبع  رعـش  اهیلع ،) هللا  مالـس   ) همطاـف راـثن  رهم و  هدرک ، جـیوزت  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هب  ار  مالـسلا ،) هیلع   ) همطاـف دـنوادخ 
هیلع  ) یلع تروص  لعنلا ، فصاخ  ثیدـح  يریغ ، يرغ  ایند  ای  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع لوق  اهیلع ،) هللا  مالـس   ) همطاف هیرگ ي  ترتع ،

(، ثیدح تشه  لماش   ) ضوح یقاس  مالسلا ) هیلع   ) یلع مالـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریما هرابرد ي  يدبع  رعـش  نامـسآ ، رد  مالـسلا )
رـصاعم يدبع  لاجر  فارعالا  یلع  هیآ ي و  ریـسفت  نآ ، هرابرد ي  ثیدح  يدـبع و  رعـش  طارـص ، يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زاوج 

، مامت یبا  رعـش  ناوید  شتایبدا ، حدم  مامت و  یبا  تالاح  دوسا ، میهاربا  محلم  تایانج  یئاط ، مامت  یبا  هیریدغ ي  مهدزای : .يدـبع 
.مامت یبا  تافو  تدالو و  مامت ، یبا  رابخا  ناگدنسیون  مامت ، یبا  تافیلأت  يا ، هسامح  ياهناوید 

.راتخم حدم  رد  هدیصق  هدیبع : یبا  نب  راتخم  مهدزاود :

قاحسا یبا  یمومح و  توقای  رکاسع و  نبا  يرصح و  قاحـسا  یبا  جرفلا و  یبا  نخـس  یعازخ : لبعد  هیئات ي  هدیـصق ي  مهدزیس :
خیش نخس  ، لبعد هیئات ي  هدیصق ي  هرابرد ي  یجنلبش  يواربش و  يدفص و  يزوج و  نبا  هحلط و  نب  ملاس  نب  ملاس  یبا  یئومح و 

همجرت ي شناردارب ، لبعد و  دج  تالاح  لبعد ، دـیئات  هرابرد ي  ینارحب  اضرلادـبع  خیـش  ینارحب و  اضر  دـمحم  خیـش  قودـص و 
، ارزو افلخ و  اب  لبعد  شور  لبعد ، زا  نایوار  لبعد ، ثیدح  تیاور  لبعد ، غوبن  مالسلا ،) هیلع   ) تیب لها  يالو  رد  وا  يانف  لبعد و 

تدالو و بهاذم ، رد  لبعد  رعش  لبعد ، رداون 
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.تسا هدش  هدروآ  موس  نرق  رد  ریدغ  يارعش  هیقب ي  دعب  انث و  دمح و  سپس  هدروآ و  ظیرفت  راهچ  ادتبا  .لبعد ج 3  تافو 

.وا لاح  حرش  يولع و  لیعامساوبا  رعش  مهدراهچ :

رب تالاکـشا  دـنا ، هتفگ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما حدـم  هک  راصنا  زا  یناسک  وا : لاح  حرـش  ینارـصن و  طارقب  رعـش  مهدزناپ :
(. هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم هایح  باتک 

، یمور نبا  هدیقع ي  هلاس ،) راهچ  لماش   ) یمور نبا  لئاسر  وا ، میلعت  یمور ، نبا  دالوا  وا ، لاح  حرـش  یمور و  نبا  رعـش  مهدزناش :
، شتافو خیرات  دوخ ، نامز  يارعش  وا و  یمور ، نبا  ءاجه 

.شتداهش

هدجیه زا  يدراوم  نآ  رد  هک  هدـش  عورـش  شخب  اجنیا  رد  .هعیـش  دزن  دیهـش  دـیز  وا : لاح  حرـش  یفوک و  ینامح  راعـشا  مهدـفه :
: زا ناشدراوم  دنترابع  اهباتک  .تسا  هتفرگرارق  یسررب  ثحب و  دروم  هماع  نیرخاتم  نیمدقتم و  زا  باتک 

رد دـنرادن و  لوبق  ار  موس  قالط  دـنزادنا ، یم  ریخأت  هب  ار  برغم  زاـمن  هعیـش  نآ ، باوج  دوهی و  هب  هدـش و  هیبشت  دـیرفلا  دـقعلا   1
تـسود ار  لیئربج  ، دنناد یم  هدش  فیرحت  ار  نآرق  دـنناد ، یم  لالح  ار  یناملـسم  ره  نوخ  دـننک ، یمن  تاعارم  ار  هدـع  نز  دروم 

هعیش هب  تبسن  باتک  نآ  ياهارتفا  اه و  تمهت  هیقب ي  و  دنرادن … 

قرفلا نیب  قرفلا   2

رد ثیدح  لهچ  دنتسه  ملعا  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما زا  رمع  رکبوبا و  دنتـسین ، ناناملـسم  ار  نایعیـش  مزح : نبا  لصفلا  باتک   3
نآرق هیماـما ي  دزن  تسا ، ص 9   ) ربماـیپ ملع  ثراو  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هکنیا  رب  عاـمجا  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤـملاریما ملع 

رکبوبا اب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تعیب  دنناد ، یم  زیاج  ار  نز  هن  حاکن  هیماما  زا  یضعب  ، هدرک ادیپ  رییغت 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ تبحم  دنناد ، یم  زیاج  ار  نز  تماما  هعیش  حاتفلادبع : نخس   4
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، تسین تلیضف  یسک  يارب  هلآ ) و 

، ماعطلا نومعطی  هیآ ي و  لیوأت  رد  هعیش  بیذکت 

(، مالسلا هیلع   ) تیب لها  هرابرد ي  یتا  له  ثیدح  نایوار 

(، مالسلا هیلع   ) یلع اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ يردارب  راکنا 

(، مالسلا هیلع   ) یلع اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ يردارب  رد  ثیدح  هاجنپ 

، هعیش نیملکتم  رب  یگتخاس  نیغورد و  ياه  تبسن 

، سمش در  ثیدح  راکنا 

، سمش در  ثیدح  هرابرد ي  ناگدنسیون 

.املع زا  رفن  هس  لهچ و  زا  سمش  در  ثیدح  نایوار 

، اهنآ در  هعیش و  هیلع  رب  یگتخاس  تایرظن  لحنلا : للملا و   5

، هعیش هرابرد ي  یبلاطم 

یناتسرهش هرابرد ي  یمزراوخ  نخس 

، نآ باوج  درادن و  تسود  ار  هد )  ) هرشع ظفل  هعیش  هنسلا  جاهنم   6

، دنا هداد  تبسن  هعیش  هب  هک  ییاه  تقامح 

، هعیش دزن  نید  لوصا 

، دننک یم  لیطعت  ار  دجاسم  نایعیش 

، ردصم شش  تصش و  اب  هارمه  نآ  باوج  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هرابرد ي  هللا  مکیلو  امنا  هیآ ي  بیذکت 

، هعیش رب  ییاه  ارتفا  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هرابرد ي  هیآ  نآ  لوزن  رب  لاکشا 

(، مالسلا هیلع   ) تیب لها  هرابرد ي  یتا  له  لوزن  بیذکت 

، تدوم هیآ 
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، تاخاوم ثیدح  رد  ثحب 

، یلع عم  قحلا  قحلا و  عم  یلع  ثیدح  بیذکت  ، نآ باوج  اهجرف و  تنصحا  همطاف  ثیدح  بیذکت 

، نآ باوج  کبضغل و  بضغی  هللا  نا  اهیلع ) هللا  مالس   ) همطاف ترضح  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نخس  بیذکت 

، یتما یقوراف  مالسلا ) هیلع   ) یلع ثیدح  بیذکت 

، نیقفانم رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ضغب 

، نآ باوج  هدوبن و  ربمایپ  روتسد  اب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ياهگنج  هکنیا  ياعدا 

، تلزنم ثیدح  هرابرد ي  نخس 

، نآ باوج  باوبا و  دس  ثیدح  بیذکت 

، باوبا دس  ثیدح  قرط  رتاوت و 

، نآ باوج  نمؤم و  لک  یلو  تنا  ثیدح  بیذکت 

هیمیت نبا  هرابرد ي  رجح  نبا  نخس 

، نآ باوج  رثوک و  ضوح  تیاقس  ریط و  تاخاوم و  ثیدح  رب  لاکشا  هیاهنلا  هیادبلا و   7

نم لوا  یلع  ثیدح  رب  لاکشا 
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، هدروآ نامیا  هک  تسا  یسک  لوا  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هکنیا  رد  ثیدح  دص  داریا  ملسأ 

، نآ باوج  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع هرابرد ي  تایآ  لوزن  بیذکت  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما مالسا  رد  ثحب 

، تئارب ثیدح  صن  لباقم  رد  داهتجا 

، نآ باوج  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع یف  عقت  ثیدح ال  راکنا 

، نآ باوج  هعیش و  هب  ییارتفا 

( ینیما همالع   ) فلؤم نخس 

، نآ باوج  دوبن و  ینید  نیفص  گنج  تارضاحملا :  8

، نآ باوج  دنتسه و  يواسم  بسن  رد  هیواعم  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع

(( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما   ) وا يارب  هدش  ادف  ماما  همانرب ي  ، دیزی رایتخا  رد  هیواعم  رظن 

، نآ باوج  ابس و  نبا  هب  عیشت  نداد  تبسن  هعیشلا : هنسلا و   9

، نآ باوج  ناریا و  قارع و  لها  هب  ارتفا 

، نآ باوج  و  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  زا  یضعب  هب  هعیش  ینمشد 

، نییولع یضعب  لامعا 

، هعبرا بتک  هرابرد ي  ثحب 

، دیفم خیش  قودص و  خیش  رب  ارتفا  فذق و 

.اهنآ باوج  هعیش و  هب  اوران  ياه  تبسن  تمهت و 

، نآ زا  باوج  هعیش و  هب  غورد  ياه  تبسن  عارصلا : باتک   10

، نآ رد  ثحب  بیکش و  ریما  نخس 

، اهنآ باوج  هعیش و  هب  یگتخاس  ياه  تبسن  زین 

، اهنآ باوج  هعیش و  رب  یلامتحا  ياهارتفا 
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، نآ باوج  دنا و  هداد  تبسن  هعیش  هب  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هیرذ ي  تمصع 

، شتآ رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هیرذ ي  ندوب  مارح  ثیدح  هرابرد ي  یناقرز  ینالطسق و  نخس 

، تنسو باتک  رد  هباحص 

، وا ماهتا  نیما و  دیس  نخس  فیرحت 

، نآ باوج  رانلا و  میسق  شطع و  زا  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تیاقس  ثیدح  بیذکت 

، هعیش رب  نیغورد  ياوران  ياه  تبسن 

، هعیش نآرق و 

نانآ هب  تبسن  نیغورد  تایرظن  هعیش و 

، مالسالا رهظ  مالسالا ، یحض  مالسالا ، رجف  11 و 12 و 13 

تسا هعیش  در  رد  يرصم  نیما  دمحا  زا  اهباتک  نیا 

: یندالا قرشلا  عوبر  یف  هلوجلا   14
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سراف تلم  نایناریا ، رب  ارتفا  جح ، مسوم  رد  فرـشا  فجن  ياه  هناخرفاسم  هعیـش ، رب  ارتفا  نآ ، ياملع  هعیـش و  هب  اوران  ياه  تبـسن 
یهلا تمظع  سراف  يونابرهش  جاودزا  اب  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  دنا ، هدرک  تسرد  هبعک  هناخ ي  ار  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ربق 

.هدش ثراو  ار 

فیرحت غورد و  نانآ ، ماما  هعیش و  رب  اوران  ياه  تبسن  هعیشلا  هدیقع   15

، اهنآ باوج  هدش و  نیهوت  همئا  هب  اهنآ  رد  هک  تما  هرابرد ي  ییاه  هروطسا  هعیشولا :  16

، هعتم هرابرد ي  هعیش  رب  نتسب  غرود 

، نآرق رد  هعتم 

، هعتم دودح 

، درک یهن  ار  هعتم  هک  یسک  لوا 

، دندوب هعتم  هب  لیاق  هک  نیعبات  هباحص و 

، مراهچ نرق  يارعش  زا  یتسرهف  زا  سپ  هتفای و  نایاپ  موس  نرق  رد  ریدغ  يارعش  اجنیا  رد  ینیما .) همالع ي   ) فلؤم مالک 

.تسا هدمآ  کی  هب  کی  مادکره  طوبرم  بلاطم  رعش و 

.وا لاح  حرش  یناهفصا و  ابطابط  نبا  مهدجیه :

.یناهفصا هیولع  نبا  لاح  حرش  رعش و  مهدزون :

(، مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما هرابرد ي  هابشالا  ثیدح  نآ : دمآ  یپ  ریدغ  رد  عجفم  رعش  متسیب :

، هابشا ثیدح  هرابرد ي  یمیصق  نخس 

.عجفم تالاح 

.يربونص مساقلاوبا  لاح  حرش  رعش و  مکی : تسیب و 

.یخونت دالوا  لاح و  حرش  یخونت : یضاق  هیریدغ ي  مود  تسیب 

، یهاز یبهذم  رعش  لاح و  حرش  یهاز : مساقلاوبا  ياه  هیریدغ  موس : تسیب و 

، دیشروخ اب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ملکت  ثیدح 
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، سمش در  ثیدح 

، رکشل يارب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ندروآ  رد  همشچ  ثیدح 

نینچ مراهچ  نرق  رد  ریدغ  يارعـش  هیقب ي  انث  دـمح و  زا  سپ  هدـش و  هدروآ  ریدـقت  هس  ادـتبا  .بهذـم ج 4  هرابرد ي  یهاز  رعش 
: تسا هدمآ 

، تایبدا لاح و  حرش  مجاشک : هیریدغ ي  مجنپ : تسیب و 

، رعش

، ءاجه

، تسایر

، تافیلأت ، خیاشم اهترفاسم و  هنامیکح ي و  تاملک 

، تدالو

، تافو

.مجاشک دالوا 

.ریغص یشان  لاح  حرش  اه و  هیریدغ  مشش  تسیب و 

.يدرک يونشب  لاح  حرش  ياه و  هیریدغ  متفه : تسیب و 

اه و هیریدغ  متشه : تسیب و 
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، بحاص ياه  هلص  ترازو و  دابع : نب  بحاص  تافیلأت  لاح و  حرش 

، بحاص ناگدننک  حدم 

، بهذم هرابرد ي  بحاص  رعش 

، بحاص بهذم 

، بحاص رد  ریظن  مک  مراکم 

.بحاص لاح  حرش  رداصم و  اثر و  تافو و 

.یناجرج رعش  لاح و  حرش  یناجرج : يرهوج  هیریدغ ي  مهن : تسیب 

.جاجح نبا  لاح  حرش  رداصم  زین  تافو و  تدالو و  رعش و  هصق ي  لاح و  حرش  يدادغب : جاجح  نبا  ياه  هیریدغ  ما : یس 

، سابعلاوبا لاح  حرش  یبض : سابعلاوبا  هیریدغ ي  مکی : یس و 

.سابعلاوبا ياهرعش  زا  یتمسق  وا ، رب  ارعش  ياثر  وت  شیاتس 

.دماح اوبا  لاح  حرش  یکاطنا : دماحوبا  هیریدغ ي  مود : یس و 

.ءالعلا وبا  لاح  حرش  يورس : ءالعلاوبا  هیریدغ  موس : یس و 

.بهذم هرابرد ي  ینوع  رعش  دمحم ، وبا  لاح  حرش  ینوع : دمحموبا  ياه  هیریدغ  مراهچ : یس و 

.يدبع دیاصق  تسرهف  يدبع ، رعش  زا  يا  هنومن  يدبع : دامح  نبا  لاح  حرش  ياه و  هیریدغ  مجنپ : یس و 

.جرفلاوبا لاح  حرش  ودنه : نب  جرفلاوبا  هیریدغ ي  مشش : یس و 

رد ریدغ  يارعـش  سپ  نیا  زا  و  دریذپ ، یم  نایاپ  مراهچ  نرق  رد  ریدـغ  يارعـش  اجنیا  ات  .نیـسح  نب  رفعج  هیریدـغ ي  متفه : یس و 
: تسا مجنپ  نرق 

.بیجن وبا  لاح  حرش  يرزج : رهاط  بیجنوبا  هیریدغ ي  متشه : یس و 

دیس زا  نایوار  ، یضر دیس  نادرگاش  خیاشم و  دیتاسا و  دیس ، لاح  حرش  رداصم  لاح و  حرش  یضر : فیرش  هیریدغ ي  مهن : یس و 
فیلأت هیقب ي  ، وا هرابرد ي  ینانخـس  هغربلا و  جهن  فلؤم  نآ ، ناسیون  حرـش  ظافح و  هغالبلا و  جـهن  یـضر ، دیـس  تافیات  یـضر ،
لیلحت یضر ، دیس  تباقن  لیلحت  وا ، يالاب  ياهبصنم  باقلا و  یضر ، دیس  تایبدا  شیاتس  یضر ، دیس  تیرعاش  رعش و  یضر ، دیس 
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.بهذم هرابرد ي  یضر  دیس  ياهرعش  هنومن ي  یضر ، دیس  تافو  تدالو و  جح ، تیالو  لیلحت  ملاظم ، تیالو 

.يروص ياهرعش  زا  یتمسق  لاح و  حرش  يروص : دمحم  وبا  ياه  هیریدغ  ملهچ :

لهچ
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.دیفم خیش  يارب  رایهم  ءاثر  یملید ، رعش  زا  يا  هنومن  یملید : رایهم  لاح  حرش  اه و  هیریدغ  مکی : و 

، یضترمدیس لاح  حرش  رداصم  یضترم ، دیـس  شیاتـس  یـضترم ، دیـس  تافیلأت  لاح و  حرـش  یـضترم : دیـس  هیریدغ  مود : لهچ و 
، یـضترم دیـس  رعـش  زا  يا  هنومن  دیـس ، تافو  تدالو و  وا ، تماعز  دیـس ، اب  زرطم  نبا  يرعم و  یـضترم ، دیـس  نادرگاش  خیاشم و 

.دیفم خیش  يارب  وا  ياثر 

.ریصب یلع  یبا  لاح  حرش  هیریدغ و  موس : لهچ و 

.وا لاح  حرش  نیدلا و  یف  دیؤملا  ياه  هیریدغ  مراهچ : لهچ و 

یم عورش  مشش  نرق  يارعش  مامت و  مجنپ  نرق  رد  ریدغ  يارعـش  اجنیا  ات  .وا  لاح  حرـش  يرـصم و  يربج  هیریدغ ي  مجنپ : لهچ و 
: دوش

: يدرکجنف لاح  حرش  هیریدغ و  مشش : لهچ و 

.هدازانز رگم  درادن  نمشد  ار  مالسلا ) هیلع   ) یلع

.یسلبارط رینم  نبا  لاح  حرش  هیریدغ و  متفه : لهچ و 

نفد لحم  یثارم و  حیادم و  تافو و  تدالو و  حلاص ، کلم  هرابرد ي  ینانخس  حلاص : کلم  لاح  حرـش  هیریدغ و  متـشه : لهچ و 
.حلاص کلم  نب  لداع  وا ، رعش  وا ،

.وا لاح  حرش  یلین و  يدوع  نبا  هیریدغ ي  مهن : لهچ و 

.وا لاح  حرش  سیلج و  یضاق  ياه  هیریدغ  مهاجنپ :

.وا لاح  حرش  یکم و  نبا  هیریدغ ي  مکی : هاجنپ و 

.یمزراوخ هیریدغ ي  مود : هاجنپ 

.وا لاح  حرش  هرامع و  هیقف  هیریدغ ي  موس : هاجنپ و 

موس تمسق 

عورش مشش  نرق  رد  ریدغ  يارعـش  هیقب ي  انث  دمح و  زا  سپ  باتک و  رداصم  ياهزمر  تسیل  زین  ریدقت و  ظیرقت و  راهچ  ادتبا  ج 5 
: دوش یم 

هدمآوا و رعش  رد  هک  يدراوم  یساسقا  هیریدغ ي  داریا  زا  دعب  ینیما  همالع ي  اج  نیا  رد  یساسقا  بیقن  هیریدغ ي  مراهچ : هاجنپ و 
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رارق یسررب  دقن و  دروم  کی  هب  کی  ار  تسوگتفگ  ثحب و  لباق 
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: تسا نینچ  اهنآ  حرش  هک  هدومن  ثحب  لصفم  هداد و 

یط لاجر  ضرالا ، یط  فارطا  رد  ثحب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ضرالا  یط  هفوک : لها  یـساسقا  لآ  زا  رفن  تشه  لاح  حرش 
فالتخا ، ندناوخ زامن  دایز  مالسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریما زامن  تعکر  رازه  یمرـضح ، لیعامـسا  يارب  سمـشلا  در  هماع ، زا  ضرالا 

هللا یلـص   ) ربمایپ ریغ  لعف  اب  تنـس  دنتـشاد ، تموادـم  بش  مامت  يرادـیب  هب  هکیناسک  زامن ، تعکر  رازه  نادرم  ناگدـننک ، تدابع 
ای نآرق و  متخ  کی  بش  کی  رد  ای  زور  کی  رد  هک  یـسک  تعکر ، کی  رد  نآرق  متخ  اهدرو ، اه و  متخ  هلکـشم ي  هلآ ،) هیلع و 
یم متخ  رازه  داتفه  هنازور  هک  یـسک  دـنک ! یم  زور  ره  رد  متخ  هدزناپ  اـی  متخ و  تشه  اـی  متخ  راـهچ  اـی  متخ و  هس  اـی  متخود و 
بیغ ملع  هعیـش ، رب  یمیـصق  يارتفا  ثدحم ، هرابرد ي  هعیـش  صوصن  ثدحم ، هرابرد ي  هماع  صوصن  مالـسا ، رد  ثدـحم  دـنک ،

نیب تیخنـس  مدع  ، نآرق رد  تابیغم  شملع ، هب  مکاح  لمع  زاوج  مدـع  بیغ ، ملع  فارطا  رد  ثحب  یمیـصق ، يارتفا  هعیـش ، ناماما 
ثحب و اهربق و  يوس  هب  اه  هزانج  ندرب  ظوفحم ، حول  ءارق  تسه ، اـهنآ  رد  بیغ  ملع  هک  یئاـه  هصق  تافـص ، رد  قولخم  قلاـخ و 
هریس ي ترایز ، هرابرد ي  یمیصق  نخـس  .هیمیت  نبا  اب  نایـضاق  یبهذ و  هرهاط ، ترتع  دهاشم  ترایز  نآ ، هرابرد ي  بهاذم  ءارآ 

هماع هعبرا ي  بهاذـم  ياملع  تاـملک  ثیدـح ، ود  تسیب و  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ تراـیز  هب  بیغرت  میظعت ، رد  جـیار 
يارب صخـش  ندرک  هراجا  تسا ، ترایز  زا  لبق  جـح  مالک ، ود  لهچ  لماش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  تراـیز  هراـبرد ي 

يارب روتسد  شش  یس و  ترایز ، هب  نتفر  رذن  ترایز ،
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هللا یلـص   ) ربمایپ رب  تاولـص  ترـضح ، نآ  مرح  رـس  الاب  رد  اعد  ، تسا ات  هن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ياهترایز  ترایز ، بادآ 
رکبوبا و تارایز ، ربق ، فارطا  رد  نتفگ  نخـس  ندیـسوب و  ربق و  هب  ندـیبسچ  اب  فیرـش  ربق  هب  نتـسج  كربت  لسوت و  هلآ ،) هیلع و 

هللا یلص   ) ربمایپ راثآ  هب  كربت  مالـسلا ،) هیلع   ) هزمح ترایز  دحا ، يادهـش  ترایز  عیقب ، همئا ي  تارایز  سدقم ، مرح  عادو  رمع ،
، مالک لمع و  رظن  زا  راوز  بادآ  ثیدـح ، شـشو  تسیب  رب  دانتـسا  اب  روبق  تراـیز  رب  بیغرت  تراـیز ، بادآ  رداـصم  هلآ ،) هیلع و 
هاجنپ و  ) دوش یم  هتفر  اهنآ  ترایز  هب  هک  يدهاشم  ، روبق لها  هب  رذن  روبق ، ترایز  هرابرد ي  هعبرا  بهاذـم  ياملع  زا  مالک  هدزیس 
ار دـمحا  لاس  ره  ادـخ  لبنح ، دـمحا  دهـشم  دادـغب ، رد  یخرک  فورعم  دادـغب ، رد  هفینح  وبا  رـصم ، رد  نیـسحلا  سأر  دروم ،) ود 
هرابرد ي مالک  نیرخآ  هناوع ، یبا  دهـشم  اب  دمحا  ربق  تکرب  دوش ! یم  هدیـشخب  دنک  ترایز  ار  دمحا  هک  یـسک  دـنک  یم  ترایز 

هجوت دنتسه و  ظافح  مالعا و  زا  رفن  دصتفه  هک  نیباذک  هلسلس ي  نآ ، رب  در  باوج  یمیـصق و  نخـس  ثیدح ، هرابرد ي  .ترایز 
داهز و هلـسلس ي  نانآ ، هب  لـماک  هجوت  دنتـسه و  ظاـفح  مـالعا و  زا  رفن  دـصتفه  هک  نیباذـک  داـهز و  هلـسلس ي  ناـنآ ، هب  لـماک 

هدش عضو  ياه  ثیدح  شرامـش  بلاثم ، بقانم و  شکمـشک  وا ، بلاثم  بقانم و  هفینحوبا و  هرابرد ي  هعوضوم  ثیداحا  ، نیباذـک
ثیداحا هرابرد ي  ینانخـس  تسا ، ثیدح  راهچ  داتـشه و  دصـشش و  رازه و  تشه  دص و  راهچ  هک  شلـصا  زا  هدش  هدـنادرگ  ربو 

، تسا ثیدح  جنپ  لهچ و  هک  تفالخ  هرابرد ي  یگتخاس  تاقث  زین  هقث و  يانعم  هلکشم ي  هدش  عضو 
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.ناگدننک عضو  هرابرد ي  تفالخ ، هرابرد ي  یگتخاس  ثیداحا  هرابرد ي 

.يدنوار بطق  تالاح  يدنوار : بطق  هیریدغ ي  مجنپ : هاجنپ و 

.يذیواعت نبا  هیریدغ ي  مشش : هاجنپ و 

.ددرگ یم  زاغآ  متفه  نرق  يارعش  هتفای و  نایاپ  مشش  نرق  يارعش  اجنیا  ات 

.هللااب روصنملا  نسحلاوبا  هیریدغ  متفه : هاجنپ و 

.لیمج نب  نیدلا  دجم  هیریدغ ي  متشه : هاجنپ و 

.یفوک ءاوش  هیریدغ ي  مهن : هاجنپ و 

.یعفاش نیدلا  لامک  هیریدغ ي  متصش :

.هللااب روصنملا  دمحم  یبا  هیریدغ ي  مکی : تصش و 

.رازج نسح  یبا  هیریدغ ي  مود : تصش و 

.نیدلا ماظن  یضاق  هیریدغ ي  موس : تصش و 

.وا لاح  حرش  ظوفحم و  نیدلا  سمش  هیریدغ ي  مراهچ : تصش و 

جنپ ظیرقت  رخآ  رد  .دوش  یم  مامت  متفه  نرق  رد  ریدغ  يارعش  اجنیا  ات  .وا  لاح  حرش  یلبرا و  نیدلاءاهب  هیریدغ ي  مجنپ : تصش و 
: دوش یم  عورش  متشه  نرق  ای  رعش  انث  دمح و  ظیرقت و  راهچ  داریا  زا  سپ  .تسا ج 6  هدش  هدروآ  تسا  رعش  تروص  هب  هک  نت 

.یلحلا دوواد  نیا  لاح  حرش  هیریدغ و  مشش : تصش و 

.یعلخ دیاصق  تسرهف  لاح و  حرش  یعلخ : نیدلا  لامج  ياه  هیریدغ  متفه : تصش و 

دالیم رد  دیاصق  نآ و  رداصم  هبعک و  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تدالو  ثیدح  یلاوا : یجیرـس  هیریدـغ ي  متـشه : تصش و 
.یلاوا یجیرس  لاح  حرش  و  مالسلا ) هیلع   ) ترضح نآ 

، نیدلا یفـصرعش  تافو و  تدالو ، هیعیدب ،) جنپ  یـس و   ) یلح تایعیدب  یلح : نیدـلا  یفـص  لاح  حرـش  هیریدـغ و  مهن : تصش و 
.ّزتعملا نبا  هب  نیدلا  یفص  باوج  هدیصق ي 

(، ردصم هس  لهچ و  دص و   ) اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  ثیدـح  رداصم  نآ : دـمآ  یپ  یکلام و  نیدـلا  سمـش  هیریدـغ ي  مداتفه :
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اجنیا رد  .رمع  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ملع  هرابرد ي  هللاراج  یسوم  نخـس  شتادیؤم ، ثیدح و  ظفل  ملعلا و  هنیدم  انا  ثیدح  تحص 
ینیما همالع ي  زین 
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هجرد هک  هدروآ  یماع  رداصم  زا  ار  رمع  يایاضق  زا  دروم  دص  هدومن و  عورش  رمع  ملع  یف  رثالا  رداون  مان  هب  ار  یشخب  تبسانم  هب 
.تسا حرش  نیا  هب  دراوم  نیا  دزاس ! یم  نشور  يدح  ات  ار  وا  تیصخش  مهف و  ملع و  ي 

بآ دقاف  هرابرد ي  هفیلخ  رظن   1

باعکر رد  کش   2

ادخ باتک  هب  هفیلخ  لهج   3

دیاز یم  ههام  شش  هک  ینز   4

رهم يدایز   5

با هملک ي   6

راکانز هناوید ي  نز   7

دوسالارجح ندیسوب   8

غرم رتش  مخت   9

دنرت هیقف  رمع  زا  مدرم  همه ي   10

شردام اب  یمالغ  همصاخم ي   11

مالک هب  هفیلخ  لهج   12

زامن رد  تئارق   13

ثرا هرابرد ي   14

زینک قالط   15

رمع کلهل  یلع  ول ال   16

: دنرت هیقف  رمع  زا  همه   17

هدرک انز  هک  يا  هلماح  نز 
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فاوط زا  دعب  نز  ضیح   18

هدومن جاودزا  هدع  رد  هک  ینز  تنس : هب  هفیلخ  لهج   19

ثرا هرابرد ي  دح   20

هدرک جاودزا  شدوخ  مالغ  اب  هک  ینز   21

هدنناوخ نز   22

هدرک انز  رارطضا  يور  زا  هک  ینز   23

: دیوگ یم  هچ  دناد  یمن  هفیلخ   24

دیوگ یم  هچ  دناد  یمن  هفیلخ  هایس  نز  هایس و  درم 

سسجت  25

يراوخ بارش  دح   26

ناوج درم  رب  ینز  لایتحا   27

یشرق نز  اب  درم  ود   28

هلالک  29

شوگرخ  30

تفاکش ار  یمذ  رس  يدرم   31

هدیئاز شرهوش  تبیغ  رد  هک  ینز   32

33 و

تفاکش ار  یطبن  رس  يدرم   34

هدش هتشک  یمذ   35

نوخ نابحاص  زا  یضعب  ندیشخب   36
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ناتشگنا هید ي   37

نینج هید ي   38

هدیرب تسد  دزد   39

مور هکلم ي  هیده ي   40

هبعش نب  هریغم  يانز   41

هنیدم لها  نز  ریپ   42

رگیدکی هب  درم  ود  مانشد   43

ناوضر تعیب  تخرد   44

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ يالصم  مالسلا ) هیلع   ) ءایبنا راثآ   45

فهک باحصا  هصق ي  دوهی و  رابحا   46

هدنب هریغ و  بسا و  تاکز   47

هیواعم دوراج و  رمع و  نبا  ردقلا : هلیل   48

ثیدح  49
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یسوموبا یهاوخ  هزاجا 

دوش یم  باذع  هدنز  هیرگ ي  ببس  هب  هدرم  ثیدح : نالطب  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ بنیز : گرم   50

ینابرق كرت   51

شرهوش هید ي  زا  نز  ثرا   52

غولب نتخانش  رد  بجو   53

دح رد  صاصق   54

دنزرف کی  رد  نز  ود  فالتخا   55

تشاد ندب  ود  هک  يا  هچب   56

راک انز  زینک   57

تشهب هب  نمؤم  تراشب  زا  یهن   58

هبعک تنیز   59

هناگ هس  قالط   60

اه مجع  ثرا  رصع  زا  دعب  زامن   61

نارگید تیاعس  اب  مهتم  نتفرگ   62

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هرجح ي  رد  نفد   63

هیباج رد  رمع  هبطخ ي   64

ینودقفت نا  لبق  ینولس  ثیدح   65

دش اوسر  ینولس  تفگ  سک  ره   66

رمع طسوت  هرقب  هروس ي  نتفرگدای   67

جح هعتم ي   68
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نیتعتم زا  یهن  ثیداحا  نانز : هعتم ي   69

نیتعتم فلتخم  داعبا  رد  لاوقا  ثحب و   70

تسا نمؤم  دنک  نامگ  هک  یسک   71

شتالاؤس فقسا و   72

راد هزور  هنایزات و   73

لاملا تیب   74

تیم زامن  تاریبکت   75

رمع نخس  مور و  کلم  همان ي   76

تاقیم زا  لاؤس   77

جح کسانم   78

نآ تایآ  بارش و  رد  داهتجا   79

بارش هرابرد ي  رمع  يار  رد  ثحب   80

نیناتخ ءاقلاب  تبانج   81

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا دجسم  مارحلا و  دجسم  نداد  تعسو   82

مالسا تیلهاج و  رد  قالط   83

تشوگ ندروخ  يارب  ریزعت   84

شتالاوس يدوهی و   85

ضیارف هرابرد ي   86

رمع طسوت  لامع  لاوما  ندرک  فصن   87

رمع طسوت  رتش  دیرخ   88

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1755 

http://www.ghaemiyeh.com


سدقملا تیب  ترایز   89

یسوجم هیزج ي   90

بجر هزور ي  زا  یهن   91

نآرق تالکشم  هیضق   92

هدشن عقاو  هک  يزیچ  زا  لاؤس   93

تیاور ندرک  مک   94

ننس نتشون   95

تافیلأت بتک و   96

اه هینک  اهمسا و  اه ، تئارق  رد  رداون   97

دح زا  دعب  دح   98

دیع زور  زامن   99

، بارتوبا هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع هینک ي  ثیدح  یکلام :) رعـش  هب  تشگزاب   ) .ثحب هجیتن  رخآ  ردو  رهدلا ، موص  ظافلا  یناعم   100
ندناسر ثیدح 
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حرـش ثیدح ، قرط  ظفل و  ردـصم ،) هس  داتفه و  لماش   ) تئارب ثیدـح  رداصم  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما طسوت  تئارب  هروس ي 
ینالوط هناگ و  شش  دیاصق  یلح ، نیدلاءالع  لاح  حرش  یلح : نیدلاءالع  هیریدغ ي  ود  مکی : داتفه و  .یکلام  نیدلا  سمش  لاح 

ياه همان  ناریا  قارع و  ياهرهـش  رگید  فجن و  و  ناـنبل )  ) ادیـص دـنه و  رـصم و  زا  هک  یناـسک  هیلک  زا  رخآ  رد  .یلح  نیدـلاءالع 
همان هک  رفن  کی  تسیب و  زا  رکشت  ادتبا  .تسا ج 7  هدومن  رکشت  تجح  هللا  هیآ  صوصخ  هب  دنا  هتشون  ظیرقت  ای  رکـشت و  ریدقت و 

ار مهن  نرق  رد  ریدغ  يارعش  يانث  دمح و  زا  سپو  هدروآ  ار  ریدقت  کی  ظیرقت و  ود  زین  هدومن و  دنا  هتشون  ظیرقت  ای  ریدقت و  ياه 
: دنک یم  زاغآ 

حرش مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما نتسکش  تب  ثیدح  سدنرع ، نبا  هیریدغ ي  دمآ  یپ  یلح : سدنرع  نبا  هیریدغ ي  مود : داتفه و 
.شرعش یلح و  سدنرع  نبا  لاح 

.وا لاح  حرش  رغاد و  نبا  رعش  یلح : رغاد  نبا  هیریدغ ي  موس : داتفه و 

ياهدلج رد  زین  دلج و  نیا  رخآ  ات  اجنیا  زا  .یسرب  ظفاح  رعـش  لاح و  حرـش  یلح : یـسرب  بجر  ظفاح  هیریدغ ي  مراهچ : داتفه و 
یگتخاس لیاضف  لیبق  زا  نآ  بناوج  رکبوبا و  هرابرد ي  بیترت  هب  ار  یثاحبا  همالع  فلؤم  مهدزای  دلج  زا  هحفص ي 197  ات  يدعب 

نیغرود لیاضف  نایب  زاب  ترضح و  نآ  نامیا  رد  ثحب  صوصخ  هب  فلتخم  بناوج  بلاطوبا و  ترضح  زین  و  وا ، بلاثم  نایب  زین  و 
هک هدومن  ثحب  هتشذگ  ثاحبا  لیبق  زا  نامثع  یناگدنز  بناوج  رد  لصفم  رایـسب  سپـس  و  رمع ، نیغورد  لیاضف  نینچمه  رکبوبا ،

هدرک و هراشا  زین  رذوبا  تیصخش  یگدنز و  بناوج  هب  نمض  رد 
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لهچ لـماش   ) هثـالث ياـفلخ  نیغورد  بقاـنم  رد  یـشخب  زین  هدوـمن و  ناـیب  ار  رمع  نـب  هللادـبع  بناوـج  رگید  بلاـثم و  نآ  زا  سپ 
.تسا هدش  ضرعتم  ار  هباحص  دعب  و  ثیدح )

رد و  وا ، یناگدنز  بلاثم و  نیغورد و  لیاضف  صوصخ  هب  وا  بناوج  رد  لصفم  زین  هدومن و  عورـش  ار  هیواعم  رد  ثحب  نآ  زا  دـعب 
زا ثاحبا  مامت  رد  .تسا  هدروآ  ار  اـهنآ  ياـملع  زا  رگید  دارفا  زین  يوما و  ياـفلخ  رگید  يارب  هماـع  زا  نیغورد  تمارک  دـص  رخآ 
ادا ار  ثحب  مالک و  قح  تهج  ره  زا  هدش و  ثحب  دراو  یبدا  قیمع و  رایسب  یقطنم و  لصفم و  يدروم  ره  لقن  زا  سپ  رخآ  ات  لوا 

ار رگید  ياهنرق  زین  مهن و  نرق  رد  ریدـغ  يارعـش  همادا  مهدزاـی  دـلج  هحفـص 197  زا  ثاحبا  نیا  ندـش  مامت  زا  دـعب  .تسا  هدومن 
: تسا نینچ  هدش  هتفگ  ثاحبا  حیضوت  اما  تسا و  هدروآ 

تاـکلم رکبوبا ، لـیاضف  هیقـشقش ، هبطخ ي  ناـیوار  ادـتبا ، رد  باـختنا  ياـهناشن  رکبوبا ، هراـبرد ي  ولغ  لـیاضف ، رد  ولغ  رکبوـبا :
ریـسفت ملع  رد  هفیلخ  غوبن  مالـسا ، رد  هفیلخ  بارـش ، میرحت  خیرات  رد  ءارآ  هحلط ، یبا  هناخ ي  رد  بارـش  بارـش ، هفیلخ و  ، هفیلخ

نادـنزرف اـم  نارتـخد  نارـسپ  نیتدـج ، رد  هفیلخ  تاـیرظن  هفیلخ ، ثیداـحا  تنـس ، رد  هفیلخ  نتفرگ  یـشیپ  هلـالک ، رد  هـفیلخ  رظن 
رد هیرظن  تسا ، یهلا  تراما  هعیـش  دزن  تفـالخ  دـنک ، تیـالو  تسا  لوضفم  هک  یـسک  دـج  رد  دزد و  تسد  ندـیرب  و  دنتـسهام ،

هفیلخ و طسوت  هئاجف  ندینازوس  میلس و  ینب  در  هیحض و  ردق و  رد  هفیلخ  هیرظن ي  مالـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریما تیلـضفا  تفالخ ،
ماجنا هفیلخ  هک  زیچ  هس  همیذج ، ینب  رب  دلاخ  موجه  کلام ، هصق ي  رد 
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لاؤس ظفحت  اـی  تسا  فیرحت  دـنک ، لاوس  تساوخ  یم  هک  زیچ  هس  دـش ، نامیـشپ  ندرک و  كرت  هک  زیچ  هس  دـش ، نامیـشپ  داد و 
رکبوبا هفیلخ ، تعاجـش  اوران ، ياه  تبـسن  هب  کـسمت  رکبوبا ، ملع  رهاـظم  رکبوبا ، ملع  رد  ولغ  يراـسن ، لاوس  رکبوبا ، زا  يدوهی 

اج در  رد  یفاکسا  نانخس  ظحاج و  نانخس  اهگنج ، رد  رکبوبا  یشوپدوخ  شیرع ، ثیدح  رد  هیرظن ي  تسا ! هباحـص  نیرت  عاجش 
رگج هضق  تدابع ! رد  هفیلخ  کلاهت  ، هفیلخ تجاجل  رکبوبا ، تعاجش  رد  يزاس  هفـسلف  دنز ، یم  گنچ  هزیر  فلع  رهب  قیرغ  طخ ،
زامن تفر ، ایند  زا  رکبوبا  زا  كانبـضغ  اهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاف شیرق ، میلح  رکبوبا  دوب ، بابـس  رکبوبا  رکبوبا ، تایقالخا  ناـیرب ،

ثیدـح ریثک ، نبا  نخـس  ظحاج ، نخـس  اهیلع ،) هللا  مالـس   ) هرهاط هقیدـص ي  زا  یهاوخرذـع  اهیلع ،) هللا  مالـس   ) همطاـف رب  رکبوبا 
یتمسق لیئربج ، رب  رکبوبا  تداهش  نتفرگ  یـشیپ  تسا ، تشهب  رد  هیحل  رکبوبا ، هب  لسوت  ثیدح  ولغ ، ثیداحا  ینم ، هعـضب  همطاف 
درمریپ رکبوبا  دـش ، ریزنخ  هب  خـسم  شربقرد  مامت  وبا  دوش ، یم  كوخ  هب  خـسم  ندرم  زا  لبق  یـضفار  رکبوبا ، یگتخاس  لیاضف  زا 

، ترجه ربخ  مود ، تعیبرد  راصنا  دنتسه ، راصنا  زا  ءابقن  تعیب ، راصنا و  هدشن ، هتخانش  هدش و  هتخانش 

مالـسا تایاور  رد  رظن  تسا ، مالـسلا ) هیلع   ) یلع تدالو  زا  لبق  رکبوبا  مالـسا  تسا ، رتریپ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ زا  رکبوبا 
هفک ي رد  رکبوبا  تسا ، رکبوبا  زا  رتریپ  هباحص  زا  رفن  لهچ  تسا ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ باحـصا  نیرتریپ  رکبوبا  رکبوبا ،

هاگـشیپ رد  رکبوبا  تلزنم  نیـسوق ! باق  رد  رکبوبا  رکبوبا ، شـشخب  تسا ، رومأـم  نج  زا  یگـس  رکبوبا  هب  دیـشروخ  لـسوت  ، وزارت
ار نیخیش  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ رکبوبا ، تبحم  رد  نیغورد  تایاور  ادخ ،
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نخـس سابع ، هب  رمع  لسوت  هدـش ، ءاـقلا  مدآ  هب  راـگدرورپ  زا  هک  یتاـملک  مالـسلا ،) هیلع   ) هسمخ حابـشا  تقلخ  دـنک ، یم  دـییات 
، رکبوبا رکـش  تبحم و  رکبوبا ، و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ باوث  نیمز ، اهنامـسآ و  لـها  نیرتـهب  رکبوبا  لـسوت ، رد  یمیـصق 

هرابرد تایاور  دروآ ، مالـسا  شردام  ردپ و  هک  ینیرجاهم  درواین ، مالـسا  رکبوبا  زج  نیرجاهم  زا  يردـپ  وزارت ، هفک ي  رد  رکبوبا 
رخآ شردـپ ، رکبوبا و  هرابرد ي  يا  هیآ  نآرق ، رد  شرداـم  ردـپ و  رکبوبا و  رکبوبا ، رداـم  مالـسا  هفاـحقوبا ، مالـسا  هفاـحقوبا ، ي 

.نخس

ءافـستسا ماش ، هب  بلاطوبا  رفـس  شفقاوم ، بلاطوبا و  دهد ، یم  ناشن  ار  شنامیا  بلاطوبا ، رعـش  مالـسلا :) هیلع   ) بلاطوبا ترـضح 
ندرک مگ  بلاطوبا و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ رما  لوا  رد  بلاطوبا  مالـسلا .) هیلع   ) نینمؤملاریما دالیم  رد  بلاطوبا  بلاطوبا ،

هللا یلص   ) ربمایپ بلاطوبا و  رفعج ، هب  بلاطوبا  نخس  مالسلا ،) هیلع   ) نینموملاریما هب  بلاطوبا  نخـس  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ
تیـصو بلاطوبا ، گرم  ماگنه  تیـصو  شیرق ، هفیحـص ي  بلاطوبا و  ، شیرق بلاـطوبا و  يرعبذـلا ، نبا  بلاـطوبا و  هلآ ،) هیلع و 

ربمایپ زا  راب  ررد  تاملک  ثیدح ،) هد   ) بلاطوبا نامیا  رد  بلاط  وبا  لآ  زا  تیاور  ، بلاطوبا زا  ثیدح  شردپ ، نادنزرف  هب  بلاطوبا 
ییاه باتک  بلاطوبا ، هرابرد ي  ثیدح  لهچ  هعیش ، مالعا  زا  تاعامجا  بلاطوبا ، هرابرد ي  هاتوک  ینخس  مالـسلا ،) هیلع   ) شلآ و 
هدمآ فلتخم  دارفا  زا  رعـش  تروص  هب  ریدقت  هن  دلج  نیا  رخآ  رد  .بلاطوبا  حدـم  رد  دـیاصق  هدـش ، هتـشون  بلاطوبا  هرابرد ي  هک 

.تسا

مراهچ تمسق 

انث دمح و  زا  سپ  هدش و  هدروآ  ریدقت  ظیرقت و  راهچ  ادتبا  ج 8 

: تسا هدمآ  مالسلا ) هیلع   ) بلاطلاوبا ترضح  دروم  رد  متفه  دلج  ياهثحب  همادا ي 

بلاطوبا هرابرد ي  نیخیش  فقوم  مالسلا ) هیلع   ) بلاطوبا دای 

هرابرد ي حاضحض  ثیدح 
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بلاطوبا

رکبوبا لیاضف  رد  ولغ  ثیداحا  رکبوبا : نینچمه  .بلاطوبا  هرابرد  رعش 

رکبوبا هب  ازسان 

رکبوبا لضف  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هبطخ ي 

رکبوبا رب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما يانث 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما هرابرد ي  نیغورد  ثیداحا 

راغ بش  رد  رکبوبا 

رکبوبا ناطیش و 

درکن تحاران  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زگره  رکبوبا 

رکبوبا هرابرد ي  تایآ 

.هدش عضو  ثیداحا  رکبوبا و  تورث  رد  ثحب 

: رمع نینچمه 

رمع لیاضف  رد  ولغ 

رمع ملع  رد  لطاب  تاملک 

هباحص نیرت  هیقف  نیرت و  يراق  مرع 

دنک یم  رارف  دسرت و  یم  رمع  زا  ناطیش 

رمع لضف  رد  یفارخ  ياه  هصق 

تنس نآرق و  رد  انغ  مکح 

هعبرا بهاذم  رد  انغ 

انغ رد  رمع  يأر 
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لینلا رعاش  رعش 

رمع تامارک 

رمع رب  نینمؤملاریما  يراذگمان 

( مالسلا هیلع   ) یلع رب  نینمؤملاریما  يراذگمان 

درادن تسود  ار  لطاب  رمع 

دیوگ یم  نخس  رمع  اب  هکئالم 

رمع نفک  رد  يذغاک 

رمع بلق  نابز و 

رمع ملع  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ باوخ 

نامثع لیاضف  رد  ولغ  نامثع : .رمع  ناطیش و 

دییاز ههام  شش  هکینز 

رفس رد  نامثع  طسوت  زامن  ندناوخ  مامت 

هفیلخ ياه  تجح  يأر و 

نامثع يارب  یگتخاس  رذع  جنپ 

رفاسم زامن  رد  تنس 

تسایس نید و 

نامثع هلیسو  هب  دودح  ندش  لطاب 

دیلو هصق  دیلو ! هناتسم ي  زامن 

ثلاث يادن  نامثع و 

جح هعتم ي  رد  هفیلخ  يار  نامثع  هلیسو ي  هب  مارحلادجسم  عیسوت 
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نامثع هلیسو  هب  صاصق  هدش  لیطعت 

رمع نب  هللادیبع  هلیسو  هب  یهورگ  ندش  هتشک  هصق ي 

نانآ هرابرد ي  نامثع  رظن 

نامثع هیجوت  يارب  یگتخاس  رذع 

تیانج هرابرد ي  هفیلخ  رظن 

تبانج رد  تنس 

هباحص رب  یگتخاس  تبسن 

تبانج هرابرد ي  يرخب  رظن 

هفیلخ زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ ثیدح  نامتک 

ملع رشن  رد  تنس 

لیخ تامز  رد  نامثع  يأر 

زامن رد  هبطخ ي  میدقت 

هباطخ نامثع و 

زامن هیما و  ینب 

هید صاصق و  رد  نامثع  يأر 

تئارق رد  هفیلخ  يأر 

: ثیداحا

تسین هحتاف  نودب  يزامن 

تئارق رد  بهاذم  همئا ي  ياواتف 

رفاسم زامن  رد  هفیلخ  يأر 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1763 

http://www.ghaemiyeh.com


مرح دیص  رد  نامثع  يأر 

نامثع يأر  تجح 

نامثع يأر 
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هعلتخم هدع  رد 

هدش مگ  شرهوش  هک  ینز  رد  هفیلخ  يأر 

نید رد  کحضم  ياه  يأر 

هدش مگ  شرهوش  هکینز  رد  هعبرا  بهاذم 

هتفرگ یم  یبا  زا  ار  اه  هیرظن  نامثع 

تفرگ یم  ینز  زا  ار  تنس  نامثع 

تاقیم زا  لبق  مارحا  رد  نامثع  يأر 

نامثع کلهل  یلع  الول 

عامجا تنس و  باتک و  فالخ  نیب  عمج  رد  نامثع  يأر 

ردارب ود  در  رد  هفیلخ  يأر 

تیبرع نامثع و 

نیوخا رب  توخا  قالطا 

انز هب  فرتعم  هرابرد ي  نامثع  يأر 

تسین زیاج  هک  ار  يزیچ  هفیلخ  دیرخ 

موثلک ما  تافو  بش  رد  نامثع 

درک قرق  شدوخ  يارب  نامثع 

نامثع طسوت  كدف  ندش  عطق 

تنس باتک و  تفالخ  تاقدص  لاوما و  رد  نامثع  يأر 

مکح دزن  نامثع  يدایا 

نامثع یمومع  مکح  لاح  حرش 
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نوعلم هدش و  هدنار  مکح 

نآرق رد  مکح 

نآرق رد  هیما  ینب 

رجح نبا  یبطرق و  نخس  رد  رظن 

رجح نبا  يارب  دیدج  بط 

نامثع مکح و  يدایا 

تاقدص رد  تنس 

ناورم دزن  نامثع  يدایا 

نامثع يومع  رسپ  ناورم  لاح  حرش 

تسا لطاب  خن  ناورم 

ناورم میاظع  زا  ییاه  هنومن 

ناورم دزن  نامثع  يدایا  هرابرد ي  رظن 

ثراح شیومع  رسپ  دزن  نامثع  يدایا 

دیلو هب  نامثع  ياه  ششخب  نامثع : ياه  ششخب 

شردپ دیلو و  لاح  حرش 

دلاخ نب  هللادبع  هب  هفیلخ  ششخب 

نایفسوبا هب  نامثع  ششخب 

حرسلا یبا  نبا  هب  نامثع  ششخب 

لاوما رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تنس  نامثع و  شور 

هتخودنا ياه  هنازخ 
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لاوما رد  يا  هفیحص 

نامثع ياه  ششخب 

هنوعلم هرجش ي  هفیلخ و 

رذوبا تعیاشم  رد  ینانخس  هیواعم : اب  وا و  اب  شراتفر  هذبر و  هب  ار  رذوبا  نامثع  دیعبت  .نایوما  تموکح  سیسأت 

نامثع اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع يوگتفگ 

رذوبا ندرب  لکش 

رذوبا مالسا 

رذوبا ملع 

رذوبا دهز  یتسار و 

رذوبا لضف 

رذوبا اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نامیپ  دهع و 

رذوبا دیعبت  هب  یهاگن 

رذوبا توعد 

رذوبا هصق ي  رد  خیرات  تیانج  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما لباقم  رد  نامثع 

رذوبا هصق ي  رد  يربط  تیانج 

يربط خیرات  رد  دنس  کی  اب  غورد  دصتفه 

ریثا نبا  تیانج 
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رذوبا هصق ي  رد 

رذوبا هصق ي  رد  ریثک  نبا  تیانج 

لاوما رد  رذوبا  هیرظن ي 

یتسینومک رذوبا و 

دنک یم  توعد  یتسینومک  دض  رب  رذوبا 

نیملسم لام  هللا و  لام 

هللا لام  رد  هیواعم  يار 

لاوما رد  رذوبا  تایاور 

رذوبا هرابرد ي  ینانخس 

دندرک رداص  رذوبا  هرابرد ي  رهزالا  ياوتف  هورگ  هک  ینانخس 

رذوبا یتسینومک و 

هدش دای  ياوتف  هورگ  ياوتف  رد  لاکشا 

یسولآ مالک  رد  رظن 

ریثک نبا  مالک  رد  رظن 

رجح نبا  مالک  رد  رظن 

.تسا هدش  هدروآ  رعش  تروص  هب  ریدقت  تفه  زین  دلج  نیا  رخآ  رد  .یتسینومک  رد  مالک  نیرخآ 

: تسا نینچ  نامثع  ثحابم  همادا ي  انث  دمح و  زا  سپ  هدش و  هدروآ  ریدقت  ظیرقت و  جنپ  ادتبا  ج 9 

وا حدم  دوعسم و  نبا  لاح  حرش  هدش  عقاو  دوعسم  نبا  نامثع و  نیب  هچنآ 

دوعسم نبا  هصق ي  رد  یهاگن 

رامع لاح  حرش  رامع : اب  نامثع  قفاوم 
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نامثع اب  رامع  فقاوم  هب  یهاگن 

ماش هب  هفوک  ياحلص  نداتسرف 

سیق نب  دیزی  بیبح و  نب  کلام  متاح و  نب  يدع  بعک و  بدنج و  ناحوص و  نادنزرف  هعـصعص  دیز و  رتشا و  کلام  لاح  حرش 
ینادمح ثراح  لیمک و  رعصا و  قورع و  قمح و  نب  رمع و  و 

هفیلخ طسوت  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما نمحرلادبع و  رماع و  هدبع و  نب  بعک  دیعبت 

نامثع هرابرد ي  هیآ 

شتآ زا  یصالخ  نامثع و 

هفیلخ هلیسو ي  هب  ریبکت  تنس  كرت 

( مالسلا هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  نخس  نامثع : هرابرد ي  لودع  هباحص ي  ءارآ  .خیرات  تیانج  ثحب و  هجیتن ي 

يدنک و دادقم  رـسای و  نب  رامع  دوعـسم و  نب  هللادبع  ماوع و  نب  ریبز  هللادـیبع و  نب  هحلط  فوع و  نب  نمحرلادـبع  هشیاع و  نخس 
بویاوبا و يراصنا و  جاجح  يراصنا و  هعاـفر ي  لهـس و  يراـفغ و  هاـجهج  لاـقرم و  نب  مشاـه  نمحرلادـبع و  يدـع و  نب  رجح 

هورف و شسیق و 
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نب هللادبع  رتشا و  کلام  صاقو و  نب  دعـس  لیفطلاوبا و  صاع و  نب  رمع و  سابع و  نبا  ملـسم و  نب  دمحمو  هلبج  رباج و  دـمحم و 
ضیرق نامثع و  دوخ  هیواعم و  یموزخم و  ماشه  يدبع و  میکح  هعصعص و  یعخن و  رمع و  هفیذح و  یبا  نب  دمحم  میکع و 

راصنا نیرجاهم و  نخس 

هباحص هب  هنیدم  لها  همان ي 

رصم هب  نیرجاهم  همان ي 

نامثع هب  هنیدم  لها  همان ي 

هفیلخ عامجا و 

نامثع لوا  هرصاحم ي  هصق ي 

نامثع هب  رصم  لها  همان 

درک دهع  دوخ  اب  هفیلخ 

هفیلخ ياه  هبوت  تروص 

مود دهع 

نامثع مود  هرصاحم ي  هصق ي 

هصق ي رگید  لکش 

روکذم هصق ي  رد  يدقاو  نخس 

ددرگ یم  رب  دنک و  یم  هبوت  هفیلخ 

نامثع هرصاحم ي  ود  ثیداحا  رد  یهاگن 

هرصاحم ياهزور  رد  نامثع  ياه  همان 

نامثع ياه  همان  هب  یهاگن 

رادلا موی  دروخ  دز و 
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نامثع لتقم 

هفیلخ نفد  زیهجت و 

رادلا موی  عیاقو  فارطا  رد 

تافیلأت هتشون و  هب  یهاگن 

تاحوتف هب  یهاگن 

گرزب هنتف ي  رد  یهاگن 

نامثع همان ي  رد  یهاگن 

نامثع فارصنا  رد  یهاگن 

نامثع هب  تبسن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ نامز  ثیداحا 

نامثع دهع  هب  یهاگن 

تـسین حیحـص  اهنآ  زا  کی  چـیه  هدرک و  عضو  ار  اهنآ  لیاضف  رد  ولغ  ياه  تسد  هک  تبقنم  هاجنپ  لماش  نامثع  بقانم  هب  یهاگن 
.دیفم بلاطم  دنمشزرا و  ياه  ثحب  اب  هارمه 

: هثالث يافلخ  بقانم 

هدـمآ رعـش  تروص  هب  ریدـقت  راهچ  زین  دـلج  نیا  رخآ  رد  .تسا  هدیـسر  ام  يارب  کفع  زا  هک  ياـه  هماـن  ناـمثع : رمع و  رکبوبا و 
.تسا

: لبق دلج  ياهثحب  همادا ي  دعب  انث و  دمح و  سپس  تسا و  عجارم  املع و  زا  ًارثکا  هک  طیرقت  تفه  ادتبا  ج 10 

رمع نبا  تعیب  رمع : نب  هللادبع  .ثیدح  نآ  هب  یهاگن  هباحص و  نیب  ثیدح  ثیدح ) لهچ  لماش   ) افلخ بقانم  زا  ثحب  هیقب ي 

هدشار تفالخ  رد  تنس 

دیزی تعیب  رب  عامتجا 

رداون رابخا و 
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رمع نبا  فعض  و 

گنج رد  رمع  نبا  يار 

زامن رد  رمع  نبا  يار 

رمع نبا  ياهرذع 

هیواعم هرابرد ي  ینانخس 

درک یم  هدنز  ار  شردپ  ياه  تعدب  رمع  نبا 

( مالسلا هیلع   ) یلع رمع و  نبا 

افلخ یگتخاس  بقانم  هباحص : .بقانم  رد  رمع  نبا  رابخا 

خیرات رد  نایفسوبا 

نآ هب  یگدیسر  تشهب و  هب  رفن  هد  تراشب  ثیدح 

هیواعم لیاضف  رد  ولغ  هیواعم : .بقانم  رد  هدش  فیرحت  ياه  هیآ 

هدیسر هیواعم  هرابرد ي  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ زا  هچنآ 

دیسر هیواعم  هرابرد ي  مالسلا ) هیلع   ) یلع زا  هچنآ 

تواضق يوزارت  رد  شجنس  هدیسر  هیواعم  هرابرد ي  هباحص  زا  هچنآ 

بارش هیواعم و 

دروخ یم  ابر  هیواعم 

تنس نآرق و  رد  ابر 

دناوخ یم  مامت  ار  زامن  رفس  رد  هیواعم 

هبنش راهچ  رد  هعمج ي  زامن  نیدیع  رد  هیواعم  تعدب 

مه اب  رهاوخ  ود  جاودزا 
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تاید رد  هیواعم  تعدب 

دنک یم  كرت  ار  هیبلت  یبحتسم و  ریبکت 

هیبلت رد  تنس 

دنک یماهر  ار  تباث  تنس  هعیش  اب  تفلاخم  يارب 

زامن رب  هبطخ  نتخادنا  ولج 

ادخ دودح  زا  يدح  كرت 

دشوپ یم  ار  زیاج  ریغ  سابل  هیواعم 

درک قحلم  نایفسوبا  هب  ار  دایز  هیواعم 

دیزی تعیب  هیواعم و 

ماش رد  دیزی  تعیب 

دیزی تعیب  رد  نمحرلادبع 

دیزی تعیب  رد  دیعس 

دیزی تعیب  رد  هیواعم  ياه  همان 

دیزی تعیب  يارب  لوا  ترفاسم 

مود ترفاسم 

وا هایس  ءوس و  هقباس ي  دیزی و 

هیواعم ياه  تیانج 

شیاه هدناشن  تسد  هیواعم و  طسوت  مالسلا ) هیلع   ) یلع نعل 

( مالسلا هیلع   ) یلع اب  هیواعم  گنج 

دنک جورخ  ماما  رب  هک  یسک  هرابرد ي  تنس 
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تنس نآرق و  رد  هیغاب  هئف ي 

( مالسلا هیلع   ) یلع اب  هیواعم  گنج 

( مالسلا هیلع   ) یلع هرابرد ي  ثیدح  لهچ 

هیواعم طسوت  تنس  ندرک  هرخسم 

هیواعم ياه  همان 

هیواعم لمع  همان ي  هقباس و  رد  اهارتفا  اه و  يدب 

هدش هدنار  هیواعم ي 

تفالخ رد  هیواعم  رکفت  زرط 

هیواعم هقباس ي  ءوس  رد  میکحت  تارظانم و 

دنک یم   ّّ عافد هیواعم  زا  اهنآ  اب  رجح  نبا  هک  یعطاق  ياه  لیلد 

تسا هیواعم  داهتجا  اهنآ  هلمج ي  زا 

هیواعم داهتجا  هب  یهاگن 

ملع هیواعم و 
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تنس باتک و  هب  وا 

هدرک تیاور  هیواعم  هک  هچنآ  هب  یهاگن 

هیواعم ثیداحا  هیقب ي  هماما …  فرعی  مل  تام و  نم  ثیدح :

یئاذک دهتجم  هیواعم 

تسا هیواعم  هرابرد ي  هدرک  نامگ  هک  تسا  یثیداحا  هیواعم  زا  رجح  نبا  عافد  زا  مود  رما 

رارق نیا  زا  هیواعم  ثاحبا  همادا ي  انث  دـمح و  زا  سپ  هدـش و  هدروآ  ریدـقت  ظـیرقت و  شـش  ادـتبا  .ثیداحا ج 11  نیا  هب  یهاـگن 
: تسا

( مالسلا هیلع   ) نسح ماما  اب  هیواعم  فقاوم 

درک دیهش  ار  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هیواعم 

( مالسلا هیلع   ) نسح ماما  تداهش  زا  هیواعم  یشوخ 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما هعیش  هیواعم و 

هیواعم میارج 

يدع نب  رجح  هیواعم و 

هفیلخ نب  هللادبع  هصق ي  .ار  هعیبض  نب  هضیبق  لیسف و  نب  یفیص  قمح و  نب  رمع و  هیواعم  نتشک 

نیغورد تداهش 

شباحصا يدع و  نب  رجح  دیعبت 

شباحصا رجح و  لتقم 

هیواعم یگتخاس  ياهرذع 

نمؤم لتق  تنس و 

عیشت رطاخ  هب  اه  یمرضح  نتشک 
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هیواعم طسوت  رکبوبا  نب  دمحم  رتشا و  کلام  ندش  هتشک 

(: هصق دص  لماش   ) یفارخ ياه  هصق  ای  شحاف  ولغ  نیغورد : تامارک  هصق .) لهچ  لماش   ) هیواعم یگتخاس  بقانم  هب  یهاگن 

دیوگ یم  نخس  گرم  زا  دعب  هجراخ  نب  دیز   1

دیوگ یم  نخس  ندش  هتشک  زا  دعب  يراصنا   2

نابیش رامح  ندش  هدنز   3

دهد یم  ینشور  رشب  نب  دابع  ریضح و  نب  دیسأ  ياصع   4

دلاخ ياعد  تباجتسا   5

یلا  6

ینالوخ ملسموبا  ياه  هصق   11

دیوگ یم  نخس  گرم  زا  دعب  عیبر   12

رگشل نایم  رد  ترضح  تمارک   13

نابح نب  مره  صاقو و  نب  دعس  تمارک  یلا 16   14

اذغ زا  كاسما  میهاربا و   17

دوسا ریقف  هربو و  نب  زرک  يرصب و  فرطم  تمارک  یلا 20   18

دنک یم  مسبت  گرم  زا  سپ  ینافطغ   21

رانید نب  کلامو  زیزعلادبع  نب  رمع  تامارک  یلا 25   22

هوعدلا باجتسم  یبصان   26

يرصب بیبح  ینایتخس و  بویا  تامارک  یلا 29   27
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یخرک فورعم  و 

هتسشن وناز  راهچ  اوه  رد  يدرم   30

یعازخ دمحا  تامارک  31 و 32 

هفینحوبا هرابرد ي  یفارخ  ياه  هصق   33

یناسارخ میهاربا  هعرز و  یبا  تامارک  34 و 35 

دوش یم  هدنز  دریم و  یم  نوشجام   36

لبنح دمحا  بقانم  رد  یئاه  هصق  یلا 43   37

کلام تمارک   44

نیکلم رب  ینادمه  هحیص ي   45

مرحالا نبا  تمارک   46

هبعک رانک  رد  یناوج   47

قفوملا نلا  يراوحلا و  یبا  نبا  يرصم و  نونلاوذ  یلا 50   48

دیوگ یم  نخس  ییحی  وبا  اب  ءاروح   51

فینح نبا  يرتست و  لهس  تامارک  یلا 55   52

: دشارت یم  ادخ  يارب  ار  دوخ  هیحل  هیقف  یلبش   56

هیحل ندیشارت  رد  تنس 

هعبرا بهاذم  رد  هیحل  ندیشارت 

هیحل ندیشارت  رد  ینانخس 

یلبنح ربق  ات  نامسآ  زا  رون  ومع   57

دوش یم  بطر  نوعمس  نبا  يراب  امرخ   58

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1777 

http://www.ghaemiyeh.com


دهد یم  ربخ  هدش  هدید  باوخ  زا  نوعمس  نبا   59

دوش یم  بطر  نوعمس  نبا   60

.دوش یم  لزان  یلاعملاوبا  رب  هتشرف   61

دیوگ یم  نخس  یلازغ  اب  دنوادخ   62

تسا هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تسد  رد  یلازغ  تسد   63

یلازغ مولعلا  ایحا  باک   64

يوما رفاسم  نبا  يرمع و  یجبنم  یحلط و  ظفاح  یشمال و  تمارک  یلا 68   65

دوش یم  ملتحم  اب  راهچ  بش  کی  رد  دنک و  یم  هدنز  ار  غرم  رداقلادبع  69 و 70 

جارعم بش  رد  رداقلادبع   71

توملا کلم  رداقلادبع و   72

رداقلادبع تافو  هصق ي   73

دسوب یم  ار  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تسد  يرادیب  رد  یعافر   74

ینینوی یشخو و  یبطاش و  ینالزغ و  تمارک  یلا 78   75

هزاجا اب  وحن  نتفرگ  دای   79

یمرضح یعامسا  تمارک  80 و 81 

يرواشو يدرک  يوالد و  تمارک  یلا 84   82

تافارخ ای  تامارک  85 و 86 

دروخ یم  ار  واگ  خیش   87

ینیسح ردب  نبا  تامارک   88

دناریم یم  دنک و  یم  هدنز  یلاعملاوبا   89
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یلع وبا  زور  بش و  روطت   90

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ یطویس   91
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دنیب یم  يرادیب  رد  ار 

یطویس ضرالا  یط   92

دنک یم  زاورپ  رگید  رهش  هب  يرهش  زا  يورس  93 و 94 

دور یم  هار  بآ  يور  بیوذ   96

يرکب یقیدص  يدابع و  نیدلا  جارس  تامارک   97

هداعلا قراخ  تامارک   99

بیارغ بیاجع و   100

هیلاغ هقرف ي  نافرع 

: مهن نرق  رد  ریدغ  يارعش  هیقب ي  .دنک  یم  ادیپ  همتاخ  ثاحبا  اجنیا  رد  .ثحب  همتاخ ي 

.وا لاح  حرش  بیداه و  نیدلاءایض  هیریدغ ي  مجنپ : داتفه و 

: ددرگ یم  زاغآ  مهد  نرق  نایاپ و  مهن  نرق  رد  ریدغ  يارعش  اجنیا  ات  .میرکلادبع  یبا  لآ  نسح  هیریدغ ي  مشش : داتفه و 

.وا لاح  حرش  یمعفک و  میهاربا  خیش  هیریدغ ي  متفه : داتفه و 

مهدزای نرق  رد  ریدغ  يارعش  هتفای و  نایاپ  زین  مهد  نرق  .وا  لاح  حرش  یئاهب و  خیـش  دلاو  نیـسح  خیـش  هیریدغ ي  متـشه : داتفه و 
: دوش یم  عورش 

.وا لاح  حرش  نیهاش و  نبا  هیریدغ ي  مهن : داتفه و 

.يدیمح نیدلا  نیز  لاح  حرش  هیریدغ ي و  مداتشه :

وا تافو  تیالو و  رعش و  تافیلأت و  نادرگاش و  دیتاسا و  لاح و  حرش  یلماع : یئاهب  خیش  هیریدغ ي  مکی : داتشه و 

.ینارهت یسیفن  شزغل  هب  یهاگن 

.وا لاح  حرش  یشوفرح و  دمحم  خیش  هیریدغ ي  مود : داتشه و 

.وا لاح  حرش  نسحلا و  یبا  نب  دیس  هیریدغ ي  موس : داتشه و 
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.وا لاح  حرش  یبرک و  خیش  هیریدغ ي  مراهچ : داتشه و 

.وا لاح  حرش  ینمی و  نیدلا  حرش  هیریدغ ي  مجنپ : داتشه و 

.یسنا لاح  حرش  هیریدغ ي و  مشش : داتشه و 

.وا لاح  حرش  باهش و  دیس  هیریدغ ي  متفه : داتشه و 

یعشعشم ناخ  یلع  دیس  لاح  حرش  هیریدغ ي و  متشه : داتشه و 

.یعشعشم فلخ  دیس  لاح  حرش 

.وا لاح  حرش  ینمی و  نیدلا  ءایض  دیس  هیریدغ ي  مهن : داتشه و 

.وا یسراف  رعش  تافیلات و  لاح و  حرش  یمق و  رهاط  دمحم  یلوم  هیریدغ ي  مدون :

لامج یضاق  هیریدغ ي  مکی : مدون و 
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.وا رعش  لاح و  حرش  نیدلا و 

: ددرگ یم  زاغآ  مهدزاود  نرق  نایاپ و  مهدزای  نرق  رد  ریدغ  يارعش  .ناعنص  نب  دمحم  یبا  هیریدغ ي  مود : دون و 

.وا رعش  تافیلات و  لاح و  حرش  یلماع : رح  خیش  هیریدغ ي  موس : دون و 

.وا لاح  حرش  يدالب و  دمحا  خیش  هیریدغ ي  مراهچ : دون و 

.وا لاح  حرش  ینمی و  بدالا  سمش  هیریدغ ي  مجنپ : دون و 

وا رعش  تافیلات و  لاح و  حرش  یندم و  ناخ  یلع  دیس  هیریدغ ي  مشش : دون و 

.شبسن هرابرد ي  دیس  نخس 

.وا لاح  حرش  یمظاک و  يرقم  ياه  هیریدغ ي  متفه : دون و 

.وا لاح  حرش  یناشاک و  يدهلا  ملع  هیریدغ ي  متشه : دون و 

.وا لاح  حرش  یلماع و  یلع  خیش  هیریدغ ي  مهن : دون و 

.وا لاح  حرش  يوسف و  احیسم  یلوم  هیریدغ ي  مدص :

.وا لاح  حرش  يرورغ و  هراش ي  نبا  هیریدغ ي  مکی : دص و 

.وا لاح  حرش  يدالب و  میهاربا  خیش  هیریدغ ي  مود : دص و 

.وا لاح  حرش  یکیوش و  دمحموبا  هیریدغ ي  موس : دص و 

.وا لاح  حرش  و  يدنه )  ) يوضر نیسح  دیس  هیریدغ ي  مراهچ : دص و 

.دریذپ یم  نایاپ  ریدغلا  باتک  دلج  هدزای  یسانشباتک  اجنیا  رد  .وا  لاح  حرش  نیدلا و  ردب  دیس  هیریدغ ي  مجنپ : دص و 

: هجوت لباق  تاکن 

هدزای ردو  پاچ  عون  کی  همه  دعب  هب  مود  پاچ  زا  تسا و  يدلج  هن  لوا  پاچ  طقف  هدـش  یفرعم  باتک  يارب  هک  ییاه  پاچ  زا   1
.تسا هدش  ماجنا  باتک  رخآ  ادتبا و  رد  طقف  هدوب  یتافاضا  رگا  دنتسه و  دلج 

مجنپ تمسق 
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اهدـلج يادـتبا  زا  اه  همان  اهظیرقت و  پاچ  نیا  رد  .تسا  هدـش  پاچ  لماک  یقیقحت  اب  هارمه  تشذـگ  هچنانچ  باتک  دـیدج  پاچ 
قباطم مهدزای  ات  لوا  دلج  زا  تسا و  هدش  هفاضا  رخآ  رد  دلج  ود  تروص  هب  هدش و  هتشادرب 
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.تسا لبق  ياه  پاچ 

رد فلؤم  نادنزرف  تسد  رد  هیقب  هدش و  پاچ  فلؤم  تایح  رد  مهدزای  دلج  ات  هک  تسا  دلج  هدزای  زا  شیب  لصا  رد  باتک  نیا   2
.تسا لیمکت  هار 

هدافتسا اب  ای  ریدغلا  زا  هدش  سابتقا  ییاه  باتک  زین  هدش و  هتشون  كاردتـسا  تسرهف و  صیخلت و  همجرت و  دنچ  باتک  نیا  يارب   3
.تسا هدش  نیودت  نآ  زا 

: تسا نینچ  اهباتک  نیا  حیضوت 

: یسراف هب  همجرت  اه : همجرت  فلا 

نیققحم زا  یعمج  طسوت  21 ج  ریدغلا ، همجرت ي   1

: ودرا هب  همجرت  .فلؤم  نادنزرف  طسوت  مامتان  3 ج  ریدغلا ، همجرت ي   2

يدنه رهوج  یفطصم  زا  ج 1  ریدغلا ، همجرت ي   1

.يوسوم رقاب  دمحم  دیس  زا  دلج   2 ریدغلا ،  2

: اه هصالخ  ب 

جورم رغصا  یلع  زا  یسراف  نید  لامک  زور  ریدغ  یبرع و  ریدغلا  باحر  یف  ریدغلا و  یلا  هرظن  1 و 2 و 3 

( فلؤم نادنزرف   ) ینیما دمحم  زا  ریدغلا  رد  يریس   4

: اهتسرهف .يوقن ج  رفعج  یضر  زا  ودرا  ریدغلا  هصالخ   5

قیقحم زا  یعمج  طسوت  ریدغلا  مالعأ  ریدغلا 2 ج و  فافض  یلع  1 و 2 

.هثعبلا هسسؤمزا  ریدغلا  باتک  سرهف  رینملا ،  3

: سابتقا ّّ ه  .یئابطابط هللا هللا زیزعلادبع  دیس  زا  ریدغلا  فافض  یلع  كرادتسا : د 

يوسوم نسح  دیس  زا  ریدغلا  باتک  مهد  دلج  زا  ثیدح  له  همجرت ي   1

یعلاط ، هاوخ افص  نیسحدمحم  زا  ج 1 و 2  ایرد ، زا  يا  هرطق   2

: هدافتسا يدنه و  هتفیش  نینسح  یلع  زا  ریدغ  ثیدح   2
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دهشم ناریبد  زا  یعمج  طسوت  ریدغ  ناتساد  ریدغ و  ناتساد  ای  خیرات  زارف  نیرتساسح  1 و 2 

يرس زا  هرامـش 1  هک  تنـس  لها  هیماما و  هاگدـید  زا  تفالخ  مان  هب  یباتک  نینچمه  .یمیکح  اـضر  دـمحم  زا  ریدـغ  هساـمح ي   3
فلؤم دنزرف  طسوت  تسا و  ریدغلا  زا  يوترپ 

ریدغ اب  www.Ghaemiyeh.comهارمه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 1859زکرم  هحفص 1785 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا تفالخ  عوضوم  رد  هدش و  همجرت  باختنا و  ینیما  خیش  مالسالاهجح  بانج 

.تسا هدمآ  ریدغلا  مهدزای  دلج  رد  همانباتک  نیا  رد  روکذم  ياه  هیریدغ  زا  یتمسق   4

هب ایو  رثن  ای  هماـن  تروص  هب  نایحیـسم  زا  رفن  دـنچ  یتح  هماـع و  هعـش و  زا  ملع و  لـها  زا  رـشق  همه  زا  ییاـه  ریدـقت  اـهظیرقت و   5
ود تصش و  هک  ، تسا هدیسر  پاچ  هب  اهنآ  ياهتنا  رد  اهرعش  و  اهدلج ، يادتبا  رد  اهرثن  هدش و  هتشون  باتک  نیا  يارب  رعش  تروص 

تادـلجم بیترت  هب  اهنآ  لحم  رکذ  اب  دراوم  نیا  ناگدنـسیون  .تسا  هماـن  تفه  داتـشه و  ًاـعمج  هک  تسا  رعـش  جـنپ  تسیب و  رثن و 
: تسا نینچ  باتک 

، نیدلا دیمح  دـمحم  نب  ییحی  ج 33  هیروس .)  ) بلح حودحد ، دیعـس  دـمحم  .هرهاق ج 22  نسح ، ینغلادبع  دـمحم  ج 11  اهرثن :
نمی

ندرا نیسح ، کلم   4

( رصم  ) هرهاق نابضغ ، لداع   5

.فجن ج 4 يرابودرا ، یلع  دمحم  خیش  همالع   6

( رهزالا هاگشناد  داتسا  رصم ،  ) هرهاق بالغ ، دمحم   7

( هیروس (، ) یبلح  ) یلایک نمحرلادبع   8

.دادغب ج 5 يدادغب ،) یماحم ،  ) یکیکف قیفوت   9

رصم لوا ، قوراف  کلم   10

فجن يزاریش ، يداهلادبع  دیس  هللااهیآ   11

ندنل یصولخ ، ءافص   12

ج 6 یمظاک .)  ) يردیح یقن  یلع  نب  دمحمدیس   13

، هیروس یتفم ،)  ) یفرع دیعس  دمحم   14

( رصم  ) هرهاق دوصقملا ، دبع  حاتفلادبع   15

ج 7 نانبل .)  ) توریب یحیسم ،)  ) همالس سلوب   16
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مق يا ،) هارمک  هوک   ) تجح دمحم  دیس  هللا  هیآ   17

فجن مولعلارحب ، لآ  رفعج  دیس  همالع   18

دادغب یکفتنم ، ئیدهملا  دبع  دیس   19

( هیروس هیراغ  یناساول ، نسح  دیس  همالع   20

( رصم  ) هرهاق يرکف ، یلع  دیس   21

هرصب میکح ، دیعس  دمحم  دیس   22

دنه يدابآ ، دومحم  نسحلا  طبس  دیس   23

مق یعقرب ، ربکا  یلع  دیس   24

مق یئابطابط )  ) یضاق یلع  دمحم  دیس  همالع   25

( رصم  ) هرهاق نسح ، ینغلادبع  دمحم   26

بیطخ  27
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دادغب يوسوم ، سابع  نب  حلاص  دیس 

هرصب ینیسح ، دوبع  بیطخ   28

دادغب يدادغب ، داوج  یفطصم   29

فجن ، يرصان نسح  خیش  همالع   30

نیمظاک حون ، لآ  مظاک  خیش  بیطخ   31

نارهت یفسلف ، یقت  دمحم  خیش  بیطخ   32

، رهاظ نامیلس  خیش   33

دادغب يدادغب ، نیدلا  سمش  دیس  بیطخ   34

( قارع ، ) يرضخ نسح  دیس  ءارهزلا  دبع  دیس   35

مق يزیربت )  ) یبادنرچ یلع  دمحم  ازریم  همالع   36

( قارع  ) هیناوید یحتف ، هللارصن  هزمحلادبع   37

توریب یلماع ، نیدلا  فرش  نیسحلادبع  دیس  همالع   38

فجن میکح ، نسحم  دیس  هللا  هیآ   39

.تشذگ ج 8 زین  هدزناش  هرامش ي  رد  هک  نانبل )  ) نوریب همالس ، سلوب   40

فجن نیسای ، لآ  اضر  دمحم  خیش  هللا  هیآ   41

(، ءارزولا سیئر   ) ردص دمحم  دیس   42

تشذگ زین  هدزون  هرامش ي  رد  هک  دادغب  یکفتنم ، يدهملادبع  دیس   43

تشذگ زین  شش  تسیب و  هرامش ي  رد  هک  رصم )  ) هرهاق نسح ، ینغلادبع  دمحم   44

.تشذگ ج 9 زین  ود  هرامش  رد  هک  هیروس )  ) بلح حودحد ، دیعس  دمحم   45

( فجن  ) یمامح يوسوم  نیسح  دیس  همالع   46
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، يدنه يوسوم )  ) نیسح دیس   47

هاشنامرک یلباک ،) رادرس   ) یلق ردیح   48

( نانبل  ) توریب یلماع ، نیدلاریهز  بیجن   49

ج 10 يدیبز .، حاودلا  سابع   50

ردص نیدلاردص  دیس  هللااهیآ   51

فجن یفجن ،) یمظاک ،  ) نیسای لآ  یضترم  خیش  همالع   52

البرک يزاریش ، يدهم  نب  دحم  دیس  همالع   53

فجن ینارهت ، گرزب  اقآ  جاح  همالع   54

البرک ، يوسوم يرئازج  نیدلارون  دیس  همالع   55

.مق ج 11 يرهاط ، يوسوم  نیدلا  لالج  دیس   56

(، يورغ  ) يدنرم يداه  نب  یسوم  خیش   57

فجن یناهفصا ،)  ) یناف یلع  دیس  همالع   58

تشذگ زین  جنپ  تسیب و  هرامش  رد  هک  مق  یئابطابط ،)  ) یضاق یلع  دمحم  ازریم  دیس   59

( رصم  ) هرهاق هفورخ ، نیدلاءالع   60

( هیروس  ) قشمد یماش ،)  ) یموزخم ریسیت  دمحم   61

.رغاد دعسا  فسوی   62

: اهرعش

فجن يوامس ، دمحم  خیش  ج 51 

یبوقعی یلع  دمحم  بیطخ   2

یتبس نسح  خیش   3
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ج 6 یمظاک .)  ) یصلاخ خیش   4

، لوا قوراف  کلم   5
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ج 7  ) تشذگ اه  همان  زا  هد  هرامش ي  رد  هک 

نیدلا یمحم  مساق  خیش   6

یلیلخ دمحم  ازیم   7

یلع دیس  بیطخ   8

يوامس یلع  خیش   9

بحلا یبا  نسحم  خیش   10

ردیح دسا  خیش   11

نیدلا لامج  فوؤر  دیس   12

یصلاخ اضر  دمحم  خیش   13

.یلیجد ج 8 بحاصلا  دبع   14

یمشاه دمحم  دیس   15

یلع لآ  مظاک  خیش  بیطخ   16

تشذگ زین  تفه  دلج  رد  هک  یصلاخ ، اضر  دمحم  خیش   17

يوسوم يدادغب  نیدلا  سمش  دیس   18

ردنب خیش  دمحم  خیش   19

فجن يرجه ، رقاب  دمحم  خیش   20

ج 9 یفجن .)  ) ردیح لآ  دمحم  خیش   21

جاعب نوسح  دیس  تمعن  دیس   22

دواد دیس  ییحی  دیس   23

حلاص نب  ییحی   24
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(. یبانج  ) نسح لآ  مظاک  خیش   25

.ًابیرقت 60 ص  يریزو ، .یحیرط  داوج  دمحم  یطخ ) یبرع ،  ) صنلا هیروتسد  یف  هئارق  ریدغلا   182

.تسا هدش  ثحب  عامتجا  هبطخ و  کی  فرص  هن  تسا ، یساسا  نوناق  کی  ریدغ  هکنیا  هرابرد ي  باتک  نیا  رد 

30 ص یپاچ ) یسراف ،  ) تسیزور هچ  اجک و  ریدغ   183

( یپاچ ودرا ،  ) نیتکرب یک  ریدغ   184

، ثارتلا ءایحال  مالـسلا ) هیلع   ) تیبلا لآ  هسـسؤم  لوا : پاچ  .یلماع  یـضترم  رفعج  دیـس  یپاچ ) یبرع ،  ) نوضراعملا ریدغلا و   185
هسسؤم  ) انثارت هرامـش 21 ص 121 165  انثارت  توریب  مولعلا ، هفاقثلل و  ریمالا  راد  مود : پاـچ  45 ص  يریزو ، .ق  لاس 1410  مق ،

لیلحت ار  تسا  یمالک  یهاگ  یعامتجا و  یخیرات و  ًارثکا  هک  ریدـغ  فلتخم  بناوج  باتک  نیا  هرامش ي 28 ص 244  تیبلا ) لآ 
نیا ثاحبا  اهـشخب و  نیوانع  .درادن  یلک  يدنب  میـسقت  هدومن و  نایب  شخب  دنچ  رد  ار  يا  هدنزرا  تاکن  راصتخا  دوجو  اب  هدومن و 

: تسا نومضم  نیا  هب  هدش  همجرت  تروص  هب  باتک 

ناسنا و هولج ي  رد  تماما  تماما ، ای  تفالخ  لالح ، ياشگ  هار  يدبا ، دادیور  تماما ، ریدغ و  راتفگشیپ ،
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صوصخ هب  مالـسلا ) هیلع   ) تیب لها  تماما  رد  حیرـص  صوصن  اـهنآ ، زا  باوج  ناگدـننک ، ضارتعا  هتلاـسر ، تغلب  اـمف  یگدـنز ،
تاملک مالـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریما تاملک  رد  شیرق  دـنک ، یم  ثیدـح  هراـب  نیا  رد  زین  مود  هفیلخ  (، مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما
نیقفانم بضغ  وهایه و  هدروآ ، ار  دروم  هدراهچ  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ تاـشیامرف  رد  ءارما  هراـب ، نیا  رد  یفنح  یلزتعم 

: هجوت لباق  هتکن ي  ود  هدومن ، نایب  ار  دروم  تشه  هک  مالسلا :) هیلع   ) نینمؤملاریما تماما  رد 

ریدغ هبطخ ي  داریا  ناکم   1

هصالخ مییوگ ، یم  نینچ  مزال ، رکذت  یهلارما ، مشاه ، ینب  تفالخ  شیرق و  ییاوسر ، ، هاگیاج هبطخ ، رد  شیرق  نم  مهلک  هلمج   2
: دنتسه حرش  نیا  هب  هک  دنک  یم  نایب  نآ  بناوج  ریدغ و  اب  هطباررد  بلطم  هدزای  رخآ  رد  هجیتن و  و 

تدابع زور   1

جح مسارم  رد  ارچ   2

( هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ روضح  اب  زین   3

فطاوع ششوج   4

تیلوؤسم مدرم و   5

يراصحنا يریگ  میمصت   6

ناشکندرگ يرابجا  عوضخ   7

نک هسیاقم  نینچنیا  8 و 

راگدرورپ تباث  يانب   9

راگدرورپ مازلا  دیدهت و   10

.تسا نیرتهب  هدش  هچنآ   11

: هجوت لباق  تاکن 

.دنتسه هماع  زا  یمین  هعیش و  زا  یمین  ًابیرقت  باتک  رداصم   1

رـشتنم پاچ و  تسا  يرمق  لاس 1410  ریدـغ  صوصخم  هک  هرامـش 21  انثارت  هلجم ي  رد  يا  هلاقم  تروص  هب  ادـتبا  باـتک  نیا   2
.دیسر پاچ  هب  لقتسم  روط  هب  سراهف  اب  هارمه  مولعلا  هفاقثلل و  ریمالا  راد  طسوت  سپس  و  دیدرگ ،
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.دماین تسد  هب  نآ  لقتسم  پاچ  هدش و  هتشون  دوب  هرامش 21  انثارت  رد  هچنآ  زا  رضاح  یسانشباتک   3

یم باسح  هلاقم  ناونع  هک  تسا ، هضراعملل  هیهلالا  تادـیدهتلا  لظ  یف  ریدـغلا  ماـن  اـب  هرامـش 21  انثارت  هلجم ي  رد  باـتک  نیا   4
.دوش

شنیزگ یپاچ ) یبرع ،  ) هیمالسالا هدحولا  ریدغلا و   186
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ًارهاظ باتک  نیا  10 ص  1367 ش ، لاس 1409 ق ، نارهت ، یجراخلا ،) مالعالا  مسق   ) هثعبلا هسسؤم  .یلیلخ  قداص  رفعج  همجرت ، و 
.تسا ریدغ  عوضوم  رد  يرهطم  یضترم  داتسا  ياهباتک  زا  يا  هدیزگ 

.ق لاس 1385  فجن ، نامعنلا ، هعبطم  پاـچ : .ق  رم 1353  ناسرخ ، فسوی  نب  بلاط  دیـس  یپاچ ) یبرع ،  ) هفداـه تایریدـغ   187
: هجوت لباق  هتکن ي  .تسا  ریدغ  هرابرد ي  راعشا  لماش  باتک  نیا  . 16 یعقر ،

.دوش هابتشا  دیابن  تسه و  ناسرخ  یلع  نب  بلاط  دیس  زا  ریدغلا  ثیدح  رتاوت  یف  زینیملا  باهشلا  مان  هب  یباتک 

نیا هعیرذلا ج 16 ص 26 ش 99 و ج 17 ص 123  .ق  م 905  نیدلا ) یقت   ) یمعفک یلع  نب  میهاربا  یطخ ) یبرع ،  ) هیریدغلا  188
: دیوگ یم  هعیرذلا  رد  .تسا  ریدغ  رد  تسا ) فرح ر  اهتیب  رخآ  فرح   ) هیئار يا  هدیصق  تیب و  دص  کیدزن  باتک 

.تسا ریدغ  زور  فیصوت  و  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما حدم  رد  باتک  نیا 

: هجوت لباق  تاکن 

عوضومرد زین  هک  نیدـلا ) مراص   ) یناتـسدرا میهاربا  دـمحم  نب  فیرـش  دـمحم  دـمحلا  ءاول  باتک  رد  هدیـصق  باتک و  نیا  مامت   1
.هدش هدروآ  تسا  ریدغ 

.تسا هدمآ  هیریدغلا  هدیصقلا  مان  اب  شمود  ناونع  رد  باتک  هعیرذلا ج 17  رد   2

هعومجم ي ص 1375  دزی ج 4  يریزو  هناـخباتک ي  یطخ  ياـه  هخـسن  تـسرهف  .یئاـسحا  دـمحا  یطخ ) یبرع ،  ) هیریدـغلا  189
.تسا لاؤس  راهچ  رب  لمتشم  دمحم و  نب  هللادبع  خیش  باوج  رد  باتک  نیا  هرامش ي 2468 ش 2 

: هجوت لباق  هتکن 

.تسا دوجوم  دزی  يریزو  هناخباتک ي  رد  باتک  نیا  زا  يا  هخسن 

لمالا لمأ  .ق  نرق 11  م  سردم ) نیدلا ، لامج   ) ینیوزق روصنم ) هاش   ) هاش فرـش  نب  هللادبع  دیـس  یطخ ) یـسراف ،  ) هیریدغلا  190
رد هعیرذلا ج 16 ص 27 ش 107  ج 2 ص 161 ش 468 
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: دیوگ یم  هعیرذلا 

.تسا مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تماما  تابثا  رد  باتک 

ینعم یبرع و  ياهرعش  رد  حیسم  هب  صلختم  يوسف ، احیسم ، الم   ) يزاریش لیعامسا  نب  حیسم  دمحم  یطخ ) یسراف ،  ) هیریدغ  191
دراد هعیرذـلا  رد  هچنانچ  هرامش 6982  رد  ش 112 و ج 93 ص 1074  ص 28  هعیرذـلا ج 13  .ق  م 1127  یسراف ) ياهرعـشرد 

.تیب دص  رد  تسا  يا  هدیصق  باتک 

: هجوت لباق  تاکن 

.تسا هدوب  دوخ  نامز  روهشم  يارعش  ابدا و  زا  باتک  فلؤم   1

.تسا هدش  فیلأت  عوضوم  نیا  رد  يوفص  نیسح  ناطلس  روتسد  هب  هک  تسا  ییاه  باتک  هلمج  زا  باتک  نیا   2

.تسا دوجوم  ناهفصا  رد  یتاضور  یلع  دمحم  دیس  مالسالاهجح  دزن  باتک  نیا  زا  يا  هخسن   3

هعیرذلا ج 16 ص .ق  م 1159  یساملا ) يدابآ ، سمش   ) یتانابهطصا مظاک  دمحم  نب  یقت  دمحم  (،، یطخ یسراف ،  ) هیریدغلا  192
: هجوت لباق  تاکن  27 ش 100 

يریصن نیدلادجم  هناخباتک ي  رد  باتک  نیا  زا  يا  هخسن  هدمآ : یمالسالا ص 135 ش 41  ثارتلا  یف  ریدغلا  باتک  رد  هچنانچ   1
رد يرگید  هخـسن ي  نینچمه  .تسا  ناهفـصا  رد  یتاضور  یلع  دمحم  دیـس  مالـسالا  هجح  دزن  نونکا  مه  هک  هدوب  فلؤم  طخ  هب 

ناطلـس هناخباتک ي  صوصخم  دور  یم  لامتحا  تسا و  فلؤم  هخـسن  زا  هدش  هتـشون  هک  تسا  دوجوم  یتاضور  ياقآ  هناخباتک ي 
.تسا هدومن  فیلأت  لاس 1125 ق  رد  وا  مان  هب  ار  باتک  فلؤم  هک  ارچ  دشاب ، هدش  هتشاگن  يوفص  نیسح 

.تسا هدش  فیلأت  عوضوم  نیا  رد  يوفص  نیسح  ناطلس  روتسد  هب  هک  تسا  یبتک  هلمج  زا  باتک   2

ص 202 الاوانوپ )  ) هیلیعامسا بتک  تسرهف  .ق  م 1173  يروئمار )  ) یلیعامسا هللا  بیبح  نب  یچنامق  یطخ ) ودرا ،  ) هیریدغ  193

نرق م  رفعج ) دمحم  الم   ) يراق حلاص  دمحم  نب  رفعج  دمحم  یپاچ ) یسراف ،  ) هیریدغ  194
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231 ص یعقر ، .ق  لاس 1391  ینارهت )  ) یهللاراج قداص  دمحم  خیش  رشان : مود : پاچ  .ق  لاس 1277  نارهت ، لوا : پاچ  .ق   12
ناخ  ) یپاـچ بتک  نیفلؤم  تسرهف  ج 3 ص 3611  راشم ) اباب  ناخ   ) یـسراف یپاچ  بتک  تسرهف  هعیرذلا ج 12 ص 27 ش 101 

تسرهف یفجن ج 5 ص 205 ش 1822  یـشعرم  هللا  هیآ  یمومع  هناخباتک ي  یطخ  ياه  هخـسن  تسرهف  ج 2 ص 323  راشم ) اباب 
باب و جـنپ  همدـقم و  لماش  باتک  نیا   --ّّ ش 5389 ص 192  ج 3  نارهت )  ) رالاسهپـس هسردـم ي  هناخباتک ي  یطخ  ياه  هخـسن 

: تسا همتاخ 

: باب جنپ  .ریدغ  ریدغ و  دیع  ینعم  .ریدغ  ریدغ و  دیع  ینعم  همدقم :

زا یبرع  یتالمج  ای  يا و  هلمج  یهاگ  یـسربط و  جاجتحا  زا  لیـصفت  اب  نآ  تیاور  ریدـغ و  هبطخ ي  یـسراف  همجرت ي  لوا : باـب 
هبقع ي هیـضق ي  لـماش  هک  نآ  همتت ي  لکـش و  ناـمه  هب  زین  هدـمآ  بوـلقلا  داـشرا  باـتک  رد  هک  يا  هبطخ  داریا  سپـس  هبطخ و 

هیلع  ) نینمؤـملاریما يارب  تلیـضف  جـنپ  تسیب و  دودـح  نآ  زا  دـعب  تسا و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ لـتق  هئطوـت ي  یـشره و 
( مالسلا

.ریدغ دیع  تلالج  تمظع و  مود : باب 

.ریدغ رد  قدصت  هزور و  باوث  موس : باب 

.ریدغ زور  لامعا  مراهچ : باب 

(. مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ترایز  تلیضف  مجنپ : باب 

زا تلیضف  هدزناش  سپس  ترضح و  نآ  يارب  تلیضف  شش  دودح  ادتبا  هک  مالـسلا :) هیلع   ) نینمؤملاریما يارب  تلیـضف  دنچ  همتاخ :
یلص  ) ربمایپ تلیضف  رد  ثیدح  کی  و  مالسلا ) هیلع   ) نت جنپ  تلیضف  رد  ثیدح  کی  دعب  اهیلع ) هللا  مالس   ) ارهز ترـضح  لیاضف 

هماع و زا  ًارثکا  ثیدح  هدزاود  رخآ  رد  و  مالسلا ) هیلع   ) نت جنپ  تلیضف  رد  رگید  یثیدح  زین  و  هلآ ) هیلع و  هللا 
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رد ثیدح  ود  سپس  لالدتسا و  داهشتسا و  حیـضوت و  اب  هارمه  زین  رد  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تفالخ  تابثا  رد  هعیـش  زا  مه 
.تسا مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تلیضف 

: هجوت لباق  تاکن 

.تسا هدش  فیلأت  عوضوم  نیا  رد  يوفص  نیسح  ناطلس  روتسد  هب  هک  تسا  ییاه  باتک  هلمج  زا  باتک   1

.تسا هدش  پاچ  لاس 1377 ق  رد  هدش  هتشاگن  یطخ  هخسن ي  يور  زا  ًارهاظ  باتک   2

.تسین مولعم  اهنآ  هدنسیون ي  تسا و  مزال  بلاطم  طوبرم و  ثیداحا  لماش  یشاوح  باتک  تاحفص  مامت  رد   3

ص 137 ش یعافر ) رابجلادبع  هرامـش 28( انثارت  هلجم ي  یمالـسالا ص 136 ش 43 و  ثارتلا  یف  ریدـغلا  باتک  رد  باتک  نیا   4
.تسا هدمآ  هیریدغ  هلاسر ي  مان  اب   1712

: هجوت لباق  تاکن  هعیرذلا ج 16 ص 28 ش 113  ینامرک  رصان  یطخ ) یسراف ،  ) هیریدغ  195

.تسا دوجوم  نارهت  تایهلا  هدکشناد ي  هناخباتک ي  رد  باتک  نیا  زا  يا  هخسن   1

.تسا ناطسلا  لظ  هب  باطخ  هیریدغ  نیا   2

هعیرذلا ج 16 .ق  م 1315  يرئاح ) یشعرم ، ینیسح ،  ) یناتسرهش یلع  دمحم  نب  نیسح  دمحم  دیـس  یطخ ) یبرع ،  ) هیریدغلا  196
.تسا ریدغ  هعقاو ي  فصو  رد  يا  هدیصق  باتک  نیا  ص 27 ش 103 و ص 11 

: هجوت لباق  تاکن 

باتک زین  ش 45  هعیرذـلا ص 11  دـلج  نامه  رد  هچنانچ  یلو  هدـش  هدروآ  نیـسح  ازریم  فلؤم  مان  هدـشدای  دروم  هعیرذـلا  رد   1
.تسا نیسح  دمحم  وا  مان  هدمآ ، یمالسالا ص 153 ش 52  ثارتلا  یف  ریدغلا 

.تسا دوجوم  فلؤم  هناخباتک ي  رد  باتک  نیا  زا  يا  هخسن  هدمآ ، هعیرذلا  رد  هچنانچ   2

همجرت ي هیریدغ ، هلاسر  شا ، همجرت  زین  و  نیدلا ) هبه   ) یناتسرهش نیسح  نب  یلع  دمحم  دیس  زا  هیریدغلا  مان  هب  یباتک  نینچمه   3
.تسا يرگید  باتک  هدمآ و  یناورسخ  اضریلع 

نیا  4
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.تسا هدمآ  ریدغلا  یف  هلاسر  مان  اب  ص 139 ش 1739  یعافر ) رابجلادبع  هرامش 28( انثارت  رد  باتک 

( يزاریش تصرف ، هب : صلختم  اقآ ، ازریم   ) ینیسح تجهب ) هب : صلختم   ) رفعج نب  ریصن  دمحم  دیـس  یپاچ ) یـسراف ،  ) هیریدغ  197
هعیرذـلا ج 16 ص 28 ش 114 ج 93 ص 824 و ج 19 ص 15 ص  یبیج ، .ش   1285 ق ، لاس 1325  نارهت ، پاـچ : .ق   1339

.تسا یسراف  رعش  باتک  نیا   251

: هجوت لباق  هتکن 

.تسا کلملاءاکذ )  ) یغورف نیسح  دمحم  زا  يا  همدقم  اب  هارمه  تسا و  یگنس  هدش  یفرعم  پاچ 

هعیرذلا ج 6 ص 28 ش نانبل .)  ) ادیص نافرع ، هناخپاچ ي  پاچ : .ق  م 1353  یلماع ، سابع  دومحم  یپاچ ) یبرع ،  ) هیریدغلا  198
.تسا ریدغ  ثیدح  داریا  سپس  ریدغ و  رد  فلؤم  زا  يا  هدیصق  لماش  باتک  نیا  111 و ص 101 

هعیرذلا ج 16 ص .ق  م 1386  يرئاح ) ینیسح ، نیدلا ،) هبه   ) یناتسرهش نیسح  نب  یلع  دمحم  دیـس  یطخ ) یبرع ، ) هیریدغلا  199
: تسا ثاحبا  نیا  لماش  باتک  هرامش ي 108  رد   28

شخب نیا  رخآ  رد  ك  ریدغ ، ثیدح  یناعم  میهافم و  رد  قیقحت  ریدغ ، ثیدح  لیـصفت  ریدغ ، ثیدـح  زا  یلامجا  ریدـغ ، ثیدـح 
.تسا هدش  هدروآ  یلوم  هملک ي  ریسفت  يارب  دهاش  هد 

: هجوت لباق  تاکن 

.تسا هدش  پاچ  هیریدغ ي  هلاسر  مان  اب  همجرت و  یناورسخ  اضریلع  طسوت  باتک   1

هداد حیضوت  هیریدغ  هلاسر ي  رد  هدش و  يروآ  عمج  یناورـسخ  اضریلع  بانج  طسوت  هک  فلؤم  تافیلأت  تسرهف  رد  باتک  نیا   2
.تسا هیریدغلا  مان  نیمه  حیحص  مان  یلو  هدمآ ، ریدغلا  یف  هلاسر  مان  اب  هدش 

هیلع  ) تیبلا لها  لوسرلا و  نع  بتک  ام  مجعم  باتک  رد  هیریدـغ و  يونثم  مان  اـب  باـتک  نیا  زا  هدـش  داـی  دروم  هعیرذـلا ج 9  رد   3
( مالسلا
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.دنا هدرک  دای  يونثم  هیریدغ  مان  اب  ج 6 ص 200 ش 15218 

رد هدمآ و  هعیرذلا  رد  یپاچ  تایـصوصخ  اب  یتح  نآ  همجرت ي  هکنیا  اب  تسا ، هدـماین  هعیرذـلا  ياج  چـیه  رد  باتک  نیا  ًارهاظ   4
! تسا هدش  هراشا  باتک  نیا  هب  همجرت  نآ 

.تسا هدمآ  هعیرذلا  رد  یناتسرهش  یلع  دمحم  نب  نیسح  دمحم  دیس  زا  هیریدغلا )  ) مان نیمه  اب  یباتک   5

هعیرذلا ج  ّ نیورپ ص 179 183 00 ات  هعبار  زا  باک : یجواس .) هدیس ،  ) مظاک دمحم  تنب  هدنخرف  یطخ ) یـسراف ،  ) هیریدغلا  200
اب اهحرش  هیریدغلا و  زیورپ = ) ورسخ   ) هیریدغ هرامش ي 155  رد  16 ص 28 ش 110 و ج 9 ص 819 ش 5522 و ج 18 ص 231 

( یپاچ یسراف ،  ) يزاریش  ) هیسرافلا

.ق لاس 1390  ناهفصا  رگید : پاچ  .ش   1341 ناهفصا ، روپاطع ، رشان : .هناورپ  یلع  دمحم  یپاچ ) یسراف ،  ) هیریدغ  201

: هجوت لباق  هتکن 

.تسا هدمآ  هیریدغ  هیراهب و  مان  اب  ص 119 ش 1603  یعافر ) رابجلادبع  هرامش ي 28( انثارت  رد  باتک  نیا 

56 ص يریزو ، .ش   1311 1350 ق ، زیربت ، عبط ، تماهش  تکرش  هیملع و  هناخباتک ي  .یلیلخ  مادقا  یپاچ ) یسراف ،  ) هیریدغ  202
نینمؤملاریما تمظع  هب  سپـس  هتفگ و  سپـس  هتفگ و  هحفـص  ود  رد  ار  ریدغ  خیرات  زا  يرـصتخم  باتک  نیا  يادتبا  رد  ص  یعقر ،

هدش هدروآ  مالـسلا ) هیلع   ) لضفلاوبا ترـضح  حدم  رد  بختنم  ناخ  دومحم  زا  يراعـشا  نآ  زا  دـعب  .هدـش  هتخادرپ  مالـسلا ) هیلع  )
، یـسراف  ) هیریدغ ینیـسح = )  ) يونثم هیریدغ ي  یپاچ ) یبرع ،  ) هیربلا ریخ  حدم  یف  هیریدغلا  هدیـصقلا  یلماع = )  ) هیریدـغلا .تسا 

( یپاچ

هاش یلع  فراع  یناجنز ، نیدلا ، ضئار   ) يزاریش یلع  دمحم  نب  میرکلادبع   ّ 11 یطخ ) یسراف ،  ) هیسرافلااب اهحرش  هیریدغ و   203
لاس 1384 ق، زیربت ، يزیورپ ، نیدلا  سمش  رشان : هبوجعا .)
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( زاریش  ) غارچ هاش  هناخباتک  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف  نارهت ج 3 ص 4  شخب  رون  هناخباتک ي  تسرهف  15 ص  یعقر ، .ش   1344
.تسا یبرع  هینون ي  هدیصق ي  رب  یسراف  حرش  باتک  نیا  ج 2 ص 313 317 

: هجوت لباق  تاکن 

: دنتسه دوجوم  ناریا  ياه  هناخباتک  رد  باتک  نیا  زا  هخسن  راهچ   1

(. دهشم  ) يوضر سدق  ناتسآ  هناخباتک ي   1

هرامش ي 615 هعومجم ي  رد  نارهت )  ) شخب هناخباتک ي   2

هرامش ي هعومجم ي  رد  زاریش )  ) غارچ هاش  هناخباتک ي   3

هرامش ي 618 هعومجم ي  رد  زاریش )  ) غارچ هاش  هناخباتک ي   4

---

.تسا هدش  پاچ  مود  دلج  رخآ  رد  و  نیدلا ) ماسح   ) زیورپ ورسخ  زا  2 ج  تقیقح ، تقیرط و  هنیئآ ي  باتک  اب  هرامه  باتک  نیا   2

یفرعم زیورپورـسخ  نیدـلا  ماسح  ار  نآ  فلؤم  هدومن و  دای  هیریدـغ  مان  اب  باتک  نیا  زا  یمالـسالا  ثارتلا  یف  ریدـغلا  باـتک  رد   3
.دش هتفگ  هک  تسا  یبلاطم  نآ ، حیحص  یلو  تسا ، هدرک 

(ف)

204 یطخ ) یـسراف ،  ) ریدغلا لئاضف  یناهفـصا = )  ) ریدغلا دیع  لئاض  یطخ ) یبرع ،  ) هیـصوق رحلا  یلع  درلا  يربط = )  ) لئاضفل ج
: تسا لصف  جنپ  رب  لمتشم  باتک  ینیسح .)  ) یناهفصا رقاب  دمحم  نب  دمحم  دیس  یطخ ) یسراف ،  ) ریدغلا لئاضف 

(. مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما باصتنا  نآ و  ثیدح  نایب  ریدغ و  هعقاو ي   2 1

.ریدغ زور  لئاضف   3

.ریدغ دیع  لامعا   4

: هجوت لباق  تاکن   5

تاداس زا  اـی  ینیئان م 1100 ق ، يراتخم  باتک  فلوم  دور  یم  لاـمتحا  هدـمآ  یمالـسالا  ثارتلا  یف  ریدـغلا  باـتک  رد  هکناـنچ   1
.دشاب دوخ  نامز  روهشم  یضاق  نیما ، دمحم  رسپ  ای  يدابآ و  نوتاخ  هفیاط ي  ردقلا  لیلج 

.تسا هدش  فیلأت  عوضوم  نیا  رد  يوفص  نیسح  ناطلس  رما  هب  هک  تسا  ییاه  باتک  هلمج  زا  باتک  نیا   2
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تسا دوجوم  ناهفصا  رد  یتاضور  یلع  دمحم  دیس  مالسالاهجح  دزن  باتک  نیا  زا  يا  هخسن   3
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.تسا هدش  هتشاگن  يرمق  لاس 1125  رد  یناقلاط  نیدلا  ءاهب  طخ  هب  هقرو و  رد 93  هک 

یمالسالا رشنلا  هسـسؤم  یناسارخ !) ینامرک ، هعیرـشلا ، جورم   ) جورم دمحم  نب  رغـصا  یلع  یپاچ ) یبرع ،  ) ریدغلا باحر  یف   205
هنـسلا باتکلا و  یف  ریدغلا  لوا  دلج  هصالخ ي  باتک  نیا  536 ص  يریزو ، .ق  لاس 1414  لوا ، پاچ  مق ، نیـسردم ،) هعماج ي  )

: تسا لصف  هدراهچ  سپس  همدقم و  ناشیا و  یناگدنز  زا  يا  هصالخ  لماش  ینیما و  همالع ي  بدالا  و 

خیرات رد  ریدغ  تیمها   1

ریدغ هعقاو ي   2

ریدغ رد  لجوزع  دنوادخ  تیانع   3

ریدغ رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تیانع   4

تسه زین  مالسلا ) هیلع   ) نیموصعم زا  یضعب  تادشانم  لماش  هک  ریدغ  رد  مالسلا ) هیلع   ) تیب لها  نیوانع   5

جاجتحا هدشانم و  رد  ریدغ  هب  هجوت   6

( تسا یجهت  فورح  اب  ریدغ  ثیدح  تاور  لماش  هک   ) ریدغ هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ باحصا  هجوت   7

ریدغ هب  نیعبات  هجوت   8

( تسا مهدراهچ  ات  لوا  نآرق  زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  لماش  هک   ) ریدغ هب  نیملسم  ياملع  هجوت   9

نیملسم بتک  رد  ریدغ  هب  هجوت   10

ریدغ هب  نیفلؤم  هجوت   11

ریدغ ثیدح  دنس  هب  هجوت  یسررب و   12

ریدغ ثیدح  دافم  لولدم و  هب  هجوت  یسررب و   13

.ریدغ هب  نیملسم  يارعش  هجوت   14

: هجوت لباق  تاکن 

.تسا هدرک  رییغت  ریدغلا ) باحر  یف   ) مان نیا  هب  سپس  هدوب و  مالسالا  یف  ریدغلاب  هیانعلا  باتک  مان  ادتبا  - 1

.یبرع ریدغلا  یلا  هرظن  یسراف 2  نید  لامک  زور  ریدغ   1 هدش : یفرعم  ریدغ  رد  فلؤم  نیمه  زا  رگید  باتک  ود  - 2
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مه ناشتاعوضوم  و  تسا ، ینیما  همالع ي  ریدـغلا  زا  هدافتـسا  اب  هس  ره  هک  ارچ  دـنراد ، طابترا  رگیدـکی  اب  باتک  هس  ره  ًارهاظ  - 3
.تسا هیبش  رایسب 

ریدغ ياهباتک  - 4
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یـسانشباتک هب  هعجارم  اب  .تسا  یبرع  یمود  یـسراف و  یلوا  طقف  دنتـسه و  باتک  کی  ًالامتحا  ریدـغلا  یلا  هرظن  نید و  لامک  زور 
.ددرگ یم  نشور  الاب  دراوم  همانباتک  نیا  رد  باتک  هس  ره 

، مق قح ، هار  رد  هسـسؤم ي  .ق  م 1395  یمق ، اضر  دمحم  نب  سابع  یپاچ ) یـسراف ، ) ریدغلا ثیدحب  قلعتی  امیف  ریدـقلا  ضیف   206
هعیرذلا ج 16 ص 409 ش 1956 ص 222  فلؤم ) زا   ) هیوضرلا دـئاوفلا  462 ص  يریزو ، .ش   1365 ق ، لاس 1405  لوا ، پاچ 

نیا ریدغلا ج 1 ص 157  هعیشلا ج 7 ص 425  نایعأ  ج 3 ص 1001 ش 1498  رشبلا ) ءابقن  مهدراهچ ، نرق   ) هعیشلا مالعأ  تاقبط 
: تسا دصقم  ود  رد  باتک  .تسا  ریدغ  ثیدح  نوماریپ  هک  نیسح  دماح  ریم  راونالا  تاقبع  تادلجم  زا  تسا  يا  هصالخ  باتک 

هـس رد  لوا  دصقم  .طوبرم  تالاکـشا  در  ریدغ و  ثیدح  تلالد  نایب  طوبرم 2  تالاکـشا  باوج  ریدغ و  ثیدـح  رتاوت  تابثا  - 1
: تسا باب 

هدربمان دنا  هدومن  تباث  ار  ریدغ  ثیدح  رتاوت  هک  ار  هماع  ياملع  زا  رفن  هدزاود  متشه  لصف  رد  هک  لصف  تشه  لماش  - 1

لصف هن  رد  اهنآ  زا  باوج  يزار و  رخف  تاملک  داریا   2

هوجو اهنآ  یط  هک  تسا ، لصف  هن  لماش  مود  دـصقم  .ماقم  ود  رد  مود  لصف  لصف و  ود  رد  اهنآ  باوج  رگید و  تالاکـشا  داریا   3
ای غیلبت  هیآ ي  هب  لالدتـسا  رد  یلـصف  رخآ  رد  .تسا  هدومن  نایب  ار  اهنآ  زا  باوج  تالاکـشا  نینچمه  ریدغ و  ثیدح  هب  لالدتـسا 

باـتک هب  رتشیب  حیـضوت  يارب  .تسا  هدـمآ  اـهنآ  زا  باوج  تاهبـش و  زین  لاوقا و  تاـیاور و  اـب  هارمه  لـیلد  هد  اـب  لوسرلا …  اـهیا 
هعجارم همانباتک  نیمه  رد  راونالا  تاقبع 
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.دوش

: هجوت لباق  تاکن 

.تسا هدیناسر  ماجنا  هب  يرم  خیرات 1321  رد  ار  باتک  نیا  فلؤم   1

یف راهزالا  تاحفن  ماـن  هب  هدـش و  همجرت  یبرع  هب  صیخلت و  ینـالیم  یلع  دیـس  همـالع  طـسوت  راونـالا  تاـقبع  باـتک  نینچمه   2
.تسا ياهدلج 6 9  باتک  نآ  رد  ریدغ  ثیدح  شخب  تسا ، راونالا  تاقبع  هصالخ 

(ق)

.ص  31 .ش ،  1347 لاس 1388 ق ، نارهت ، .یکلم  یفطصم  یپاچ ) یسراف ، ) ریدغ نابرق   207

.م  1971 لاس 1391 ق ، توریب ، یبرعلا ، دئارلاراد  لوا ، پاچ  .يروس  یلع  دعسا  یپاچ ) یبرع ،  ) ریدغلا دیع  یف  مالسالا  هصق   208

ریدغ ناتـساد  ینامز = ) ج 6( نک ،) گـنر  ناوـخب و   ) ناربماـیپ ياـه  هـصق  .م   1984 ق ، لاـس 1405  مود : پاــچ  31 ص  یبیج ،
( یپاچ یسراف ،  ) یخیرات دادیور  نیرتگرزب  مخ  ریدغ  یمیعن = ) ج 2( یمالسا ، روصم  ياه  هصق  یپاچ ) یسراف ، )

( یطخ یبرع ،  ) هیریدغلا هدیصقلا   209

: هجوت لباق  هتکن 

( یطخ یبرع ،  ) هیریدغلا یمعفک = )  ) هیریدغلا هدیصقل  .تسا  دوجوم  رامش 4292  هب  تاطوطخم )  ) نیلرب هناخباتک ي  رد  باتک  نیا 
( یپاچ یبرع ،  ) هیربلا ریخ  حدم  یف  هیریدغلا  هدیصقلا  یلماع = )  ) هیریدغلا هدیصقل 

: لوا پاچ  .ق  م 1342  نیدلا ) سمش   ) یلماع نسحم  نب  نیسح  دمحم  یپاچ ) یبرع ،  ) هیربلا ریخ  حدم  یف  هیریدغلا  هدیـصقلا   210
.ق لاس 1356  فجن ، يرغلا ، هعبطم  رگید : پاـچ  فلؤم .) رـسپ   ) نیدـلا سمـش  نیدـلا  یحم  رـشان : رگید : پاـچ  ناـنبل .)  ) ادـیص

هعیشلا ج 9 ص نایعأ  ج 2 ص 639 ش 1070  رشبلا ) ءابقن  مهدزاود ، نرق   ) هعیـشلا مالعأ  تاقبط  هعیرذلا ج 16 ص 27 ش 102 
هجرد ي زین  یبدا و  ماقم  رب  دهاش  ینف و  نیگنس و  رایسب  یبدا  رظن  زا  تسا و  ریدغ  هرابرد ي  سمخم  دص  دودح  باتک   231 228

.تسا فلؤم  تاداقتعا 

: هجوت لباق  تاکن 

يرغلا هعبطم  پاچ  رد  باتک  مان  نیا   1
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یف ریدغلا  هعیرذلا و  رد  هدمآ و  هیریدغلا  هدیـصقلا  مان  هعیـشلا  نایعأ  رد  یلو  تسا ، هدمآ  هدنیارـس  دیق  نودـب  لاس 1356  فجن ) )
ار باتک  فلؤم  يراذگمان  هب  حیرصت  هعیـشلا  نایعأ  رد  نوچ  تسا و  هدش  دای  هیریدغلا  ناونع  اب  یمالسالا ص 164 ش 60  ثارتلا 
هب حیحص  مان  نیمه  تسا ، هیربلا  ریخ  حدم  یف  هیریدغلا  هدیـصقلا  باتک  یپاچ  رد  هدش  پاچ  مان  هدومن و  هیریدغلا  هدیـصقلا  مان  هب 

.دسر یم  رظن 

: دیوگ یم  نافرعلا ، هلجم ي  لوق  زا  هعیرذلا  رد   2

.تسا فلؤم  هدورس ي  نیرخآ  هدیصق  نیا 

.تسا هدروآ  هدومن و  باختنا  ار  باتک  نیا  زا  سمخم  هن  هاجنپ  هعیشلا  نایعأ  رد   3

.ق لاس 1341  سمشلا ، هعبطم  لضاف .)  ) ینیسح دمحم  یپاچ ) یبرع ،  ) هیکزلا هرتعلا  هیربلا و  ربخ  حدم  یف  هیریدغلا  هدیصقلا   211

.ش لاس 1374  لوا ، پاچ  ینایدق ، تاراشتنا  .یعلاط  هاوخ ، افص  نیسح  دمحم  یپاچ ) یسراف ، ج 1 و 2( ایرد ، زا  يا  هرطق   212

.ص ج 2160  ج 1 168 ص ، یعقر ،

رد .تسا  هدـش  یـسیونزاب  همجرت و  باختنا و  ینیما  همالع ي  ریدـغلا  باتک  زا  هاـتوک  ناتـساد  تفه  لـهچ و  دـص و  لـباق  تاـکن 
.تسا هدمآ  ینیما  همالع ي  زا  یتارطاخ  باتک  يادتبا 

: هجوت لباق  تاکن 

هدش ج 1 و 2 هتشون  تادلجم  دادعت  رد  اذل  دشاب و  هتشاد  همادا  باتک  نیا  ًالامتحا  - 1

هدـش هتـشادرب  باتک  نآ  زا  ًامامت  یلو  درادـن ، ریدـغ  هب  یطبر  یهاگ  تسا  ریدـغلا  باـتک  زا  همه  نوچ  باـتک  نیا  ياهناتـساد  - 2
.ق م 1363  هیوبیـس ) يرئاح ، يدابآ ، دـنربا   ) يدزی ساـبع  نب  ربکا  یلع  یطخ ) یبرع ،  ) ریدـغلا هیـضق  یف  رینملا  رمقلا  .تسا 213 

ج 4 ص رشبلا ) ءابقن  مراهچ ، نرق   ) هعیشلا مالعأ  تاقبط  هعیرذلا ج 17 ص 170 ش 901 و ج 16 ص 23 
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1603 ش 2138 و ص 1431

: هجوت لباق  هتکن 

مراص  ) یناتـسدرا میهاربا  دـمحم  نب  فیرـش  دـمحم  زا  دـمحلا  ءاول  باتک  زا  هدـش  هصالخ  باتک  نیا  هدـمآ : هعیرذـلا  رد  هچنانچ 
.تسا نیدلا )

مق راوتـسا ، رهم  رگید : پاـچ  .ش   1350 ق ، لاس 1392  مق ، یناهفـصا .)  ) یلیعامـسا هللاریخ  یپاچ ) یـسراف ،  ) ریدـغ نامرهق   214
راهچ همدـقم و  لماش  باتک  نیا  ص 3968  راشم ) ابابناخ   ) یـسراف یپاچ  باـتک  تسرهف  328 ص  يریزو ، .ش   1372 ق ،  1414

: تسا شخب 

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما تماما  تابثا  يارب  یلقع  ياهلیلد   1

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریما يارب  تماما  تابثا  ماما و  فیرعت   2

ترضح نآ  تماما  رب  لاد  ینآرق  تایآ   3

ینمض و بلاطم  اهـشحب  مامت  رد  .ترـضح  نآ  بقانم  هفیقـس و  تفالخ و  بصغ  يایاضق  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما لیاضف   4
.تسا رایسب  هک  مراهچ  شخب  رد  صوصخ  هب  هدش ، هتفگ  مه  یحیضوت 

: هجوت لباق  هتکن 

.تسا هماع  زا  باتک  شش  هاجنپ و  هعیش و  زا  باتک  هن  تسیب و  باتک  نیا  كرادم 

(ك)

هادهلا ج 1 ص 36 تابثا  دیعس .) نبا  ( ) یطخ یبرع ، ) ریدغلا صن  یف  دیعس  نبا  باتک   215

: هجوت لباق  هتکن 

ریدغلا ثیدح  بات  .تسا  هدومن  لقن  اهنآ  زا  هطساو  اب  یلماع  رح  خیـش  هک  تسا  هادهلا  تابثا  باتک  یماع  رداصم  وزج  باتک  نیا 
( یطخ یبرع ،  ) هیالولا ثیدح  دمحم = ) نب  دمحا   ) هیالولا ثیدح  بات  یپاچ ) ودرا ،  ) تشذگرـس یک  ریدغ  ثیدح  یـسیاج = ) )

( = يزار  ) ریدغلا صن  یف  يزارلا  بات  یطخ ) یبرع ،  ) هیالولا ثیدـح  یف  هیاردـلا  یناتـسجس = )  ) هیالولا ثیدـح  یف  هیاردـلا  بات 
( یطخ یبرع ،  ) هیصوقرحلا یلع  درلا  يربط = )  ) هیصوقرحلا یلعدرلا  بات  یطخ ) یبرع ، ( ) یبآ  ) ریدغلا ثیدح 

.تسا دوجوم  هرامش ي 4888  هب  تاطوطخم )  ) نیلرب هناخباتک ي  رد  باتک  نیا  یطخ ) یبرع ،  ) ریدغلا هضورلا و  باتک   216
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( یطخ یبرع ،  ) هیالولا ثیدح  یف  هیاردلا  یناتسجس = )  ) ریدغلا صن  یف  يرجشلا  بات 

ملاعم ش 402  ص 96  یـسوط ) خیـش   ) تسرهفلا یبـلهم .) نسحلاوبا ،  ) يرـصب لـالب  نب  یلع  یطخ ) یبرع ،  ) ریدـغلا باـتک   217
راتسالا تجحلا و  فشک  هادهلا ج 3 ص 36  تابثا  ج 3 ص 25  بوشآ ) رهش  نبا   ) بلاط یبا  لآ  بقانم  ءاملعلا ص 67 ش 457 

ش 13 ص 155  ریدـغلا ج 1  ش 93  ص 25  هعیرذـلا ج 16  یطخ .) باتک  روبج ، نب  نیـسح   ) نامیالا جـهن  ش 2529  ص 452 
: هجوت لباق  تاکن  ثیدحلا ج 11 ص 283 ش 7953  لاجر  مجعم 

زا لقن  هب  هکنیا  اب  .تسا  هدش  دای  ریدغلا  ثیدح  مان  اب  نآ  زا  ریدغلا  رد  یلو  هدمآ  ریدـغلا  باتک  مان  هب  دراوم  مامت  رد  باتک  نیا   1
یف یبلهملا  باتک  ناونع  اب  ار  باتک  هادهلا  تابثا  رد  نیچمه  .تسا  هدروآ  بلاط  یبا  لآ  بقانم  ءاملعلا و  ملاعم  خیـش و  تسرهفلا 

.تسا هدروآ  هدومن  لقن  اهنآ  زا  هطساو  اب  هک  باتک  نآ  یماع  رداصم  وزج  ار  نآ  هدش و  روآدای  ریدغلا  صن 

: دنا هدومرف  مجعم  رد  یئوخ  هللا  هیآ  و  دنک ، یم  لقن  فلؤم  زا  وا  نودبع و  نب  دمحا  زا  تسرهفلا  رد  ار  باتک  نیا  یسوط  خیش   2

.دنتسه لوهجم  اهقیرط  یقاب  حیحص و  فلؤم  زا  باتک  نیا  هب  یسوط  خیش  هقیرط ي 

هادهلا ج 1 ص 34 تابثا  یعفاش ،)  ) يربط ریبج  نب  دمحم  یطخ ) یبرع ،  ) ریدغلا باتک   218

: هجوت لباق  هتکن 

.تسا هدومن  لقن  اهنآ  زا  هطساو  هب  یلماع  رح  خیش  هک  تسا  هادهلا  تابثا  باتک  یماع  رداصم  زا  باتک  نیا 

.یلماع میرکلادبع  نب  يدهم  دمحم  یپاچ ) یبرع ،  ) ریدغلا باتک   219

لاس 1386 توریب ، هیفاقثلا ، هیریخلا  هیعمجلا  لوا : پاچ 
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.ق

.تسا هدش  هتشون  صاخ  یملق  بولسا و  اب  باتک  نیا  240 ص  .ق ، لاس 1388  رشان ، نامه  مود : پاچ 

لصفم قیمع و  یقیقحت و  تسا  یباتک  یناهفصا .) یحطبا ،  ) دحوم یضترم  نب  یلع  دمحم  دیـس  یطخ ) یبرع ،  ) ریدغلا باتک   220
ریدغلا بات  یطخ ) یبرع ،  ) هیصوقرحلا یلع  درلا  يربط = )  ) ریدغلا بات  .تسا  هدیـسرن  پاچ  هب  همالع  فلؤم  نافلؤم  ریاس  لثم  هک 

( یطخ یبرع ،  ) يربکلا هیالولا  یفیرغ = )  ) ریدغلا بات  یپاچ ) یبرع ،  ) نیملسملل دیع  ربکا  ریدغلا  دیع  یسیبق = ) )

(. حیرج نبا  ( ) یطخ یبرع ،  ) مخ ریدغ  باتک   221

: هجوت لباق  هتکن 

هیـصوقرحلا یلع  درلا  يربط = )  ) مخ ریدـغ  بات  .تسا  هدـمآ  یبهذ )  ) هالوم تنک  نم  ثیدـح  قرط  باتک  لئاوا  رد  باتک  نیا  مان 
( یطخ یبرع ،  ) مخ ریدغ  ثیدح  ریدغلا = )(  ثیدح  یف  بات  یطخ ) یبرع ، )

ءاملعلا ص 122 ش 821 ملاعم  .يزجس  هیواعم  یطخ ) یبرع ،  ) هالوم تنک  نم  قرط  یف  باتک   222

: هجوت لباق  هتکن 

( = دمحم نب  دمحا   ) مخ ریدغ  يور  نم  بات  .تسا  هدمآ  زین  یناتـسجس  رـصان  نب  دوعـسم  هیالولا  ثیدح  یف  هیرادلا  مان  هب  یباتک 
يور نم  بات  یطخ ) یبرع ،  ) مخ ریدغ  ثیدح  يور  نم  یباعج = )  ) مخ ریدغ  ثیدح  يور  نم  بات  یطخ ) یبرع ،  ) هیولا ثیدح 

ریدـغلا باـتک  يرـصب = )  ) ریدـغلا صن  یف  یبلهملا  باـت  یطخ ) یبرع ،  ) مخ ریدـغ  ثیدـح  يور  نم  ینابیـش = )  ) ریدـغ ثیدـح 
( یطخ یبرع ، )

.رورپ نید  نسحم  دیس  ششوک : هب  یناشاک .)  ) یبلطم ردان  هدنـسیون : یپاچ ) یـسراف ، ( ) یپاچ تمـسق   ) مخ ریدغ  همانباتک ي   223
هرابرد ي يا  همدقم  ادـتبا  31 ص  یعقر : .ش   1374 ق ، لاس 1415  لوا  پاچ  مق ، يداهلا ، رـشن  مق .)  ) هغالبلا جـهن  داینب  رظن : ریز 

: تسا هدش  هراشا  تهج  هس  هب  سپس  هدش و  هتشون  همانباتک  فیلأت  ترورض 

، اهباتک تاصخشم  ، عوضوم
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شخب رد  تسا و  یـسراف  یبرع و  هناگادج ي  شخب  ود  رد  یتسرهف  هدـیدرگ و  عورـش  ياهباتک  شرامـش  نآ  زا  دـعب  .اهنابز  عونت 
.تسا هدش  یفرعم  یسراف  باتک  جنپ  داتفه و  مود  شخب  رد  یبرع و  باتک  هاجنپ  لوا 

یفرعم نآ  تاحفـص  دادـعت  عطق و  نینچمه  پاچ ، تبون  لاـس و  لـحم و  زین  رـشان و  فلؤم و  باـتک و  ماـن  طـقف  هماـنباتک  نیا  رد 
.تسا هدش  هدروآ  پاچ  دنچ  یهاگ  هدیدرگ و 

: هجوت لباق  هتکن 

هیالولا بات  .تسا  یـضر  فیرـش  هغالبلا و  جهن  تیالو ، تماما و  مالـسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریما همانباتک ي  زا  یتمـسق  همانباتک  نیا 
بات یطخ ) یبرع ،  ) هیالولا ثیدـح  یف  هیاردـلا  یناتـسجس = )  ) هیالولا بات  یطخ ) یبرع ،  ) هیـالولا ثیدـح  دـمحم = ) نب  دـمحا  )

( - يربط  ) هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  ثیدـح  قرط  عمج  یف  هیالولا  بات  یطخ ) یبرع ،  ) هیـصوقرحلا یلع  درلا  يربط = )  ) هیـالولا
بات یطخ ) یبرع ،  ) هیالولا ثیدح  دمحم = ) نب  دمحا   ) ریدغلا ثیدح  قرط  یف  هیالولا  بات  یطخ ) یبرع ،  ) هیـصوقرحلا یلع  درلا 

نب دمحا   ) مخ ریدغ  موی  يور  نم  هیالولا و  بات  یطخ ) یبرع ،  ) هیالولا ثیدح  دمحم = ) نب  دمحا   ) مخ ریدـغ  يور  نم  هیالولا و 
( یطخ یبرع ،  ) هیرولا ثیدح  دمحم = )

هسسؤم قیقحت : .ق  م 1107  یناتکتک ،)  ) ینارحب نامیلس  نب  مشاه  دیس  یپاچ ) یبرع ،  ) مخ ریدغ  ربخ  قیرط  یف  مهملا  فشک   224
ءاملعلا ج 5 ضایر  لمالا ج 2 ص 341  لمأ  229 ص  يریزو ، .هدش  دای  هسسؤم ي  رشان : مق .)  ) ینارحبلا مشاه  دیـسلا  ثارت  ءایحا 

نیا يوضر ص 465  سدـق  ناتـسآ  يزکرم  هناـخباتک ي  یطخ  بتک  یئاـبفلا  تسرهف  ش 693  ص 64  هعیرذـلا ج 18  ص 298 
: تسا باب  هس  همدقم و  لماش  باتک 

رد هعیش  قیرط  زا  هچنآ   1
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( تسا قیرط  شش  یس و  هک   ) تسا هدمآ  مخ  ریدغ  هیضق ي 

( تسا قیرط  تشه  داتشه و  هک   ) تسا هدمآ  هماع  قیرط  زا  هچنآ   2

یـس و هک   ) دـنا هدومن  لقن  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تفالخ  هرابرد ي  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ حیرـصت  رد  هعیـش  هچنآ   3
( .تسا ثیدح  راهچ 

: هجوت لباق  هتکن 

باتک ود  اـب  هارمه  لاس 1101 ق ، رد  هدش ي  هتـشاگن  خسن ، طخ  اب  يوضر  سدـق  ناتـسآ  هناخباتک ي  رد  باتک  نیا  زا  يا  هخـسن 
.تسا دوجوم  فلؤم  زا  رگید 

93 یعقر ، .ش  لاس 1371  لوا : پاچ  مق ، ملعلاراد ، تاراشتنا  هسسؤم ي  .هداز  يراصنا  نسح  یپاچ ) یـسراف ،  ) ریدغ رثوک و   225
يراـتفگ صاـخ  یملق  اـب  هک  تسا  نآ  بناوج  رد  ثحب  ریدـغ و  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ارهز ترـضح  تاـملک  هراـبرد ي  باـتک  ص 

هدومن و لقن  ار  اـهیلع ) هللا  مالـس   ) همطاـف ترـضح  زا  ثیدـح  ود  سپـس  فلوم و  زا  یمـالک  ادـتبا  .تسا  هدـش  هتـشون  صوصخم 
: تسا هداد  حیضوت 

: دیبل نب  دومحم  ثیدح  فلا 

: نیوانع نیا  اب  شخب  تفه  رد  ثیدح  رد  ثحب  حرش و  هاگنآ  علطم و  مالس ، دمح و 

هزیگنا لاوس  هیرگ ي   1

دروم هب  لاوس   2

هبعک ماما و   3

تدحو يانبم  ترتع =  زا  يوریپ   4

دنداد تبسن  ادخ  هب  دندرک و  دوخ   5

تسا روک  لد  مشچ   6

ربمایپ رتخد  مایپ  ثیدـح ، تاکن  هب  هراشا  مود : ثیدـح  ای  هبحاـصم  .ثدـحم ب  ثیدـح و  نوماریپ  ریدـغ : زا  تدـحو  شـشوج   7
، هدوب هدرک  رذن  شدنزرف  يافش  يارب  فلؤم  هک  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما لیاضف  رد  ثیدح  لهچ  سپس  هلآ .) هیلع و  هللا  یلص  )

نیا هدومن و  لقن  مالسلا ) هیلع   ) ارهز همطاف ي  ترـضح  لیاضف  رد  ثیدح  لهچ  زین  .تسا  هدومن  هیده  ینیما  همالع ي  هب  هدروآ و 
بتک زا  قافتا  هب  بیرق  رثکا  ثیداحا 
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.دنتسه هعیش 

: هجوت لباق  هتکن 

تاملک رد  ریدغ  هک  تسه ، زین  یتشد  دـمحم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) همطاف ترـضح  هاگدـید  زا  ریدـغ  هسامح ي  مان  هب  يرگید  باتک 
.تسا هدومن  نایب  ار  مالسلا ) هیلع   ) همطاف ترضح 

(ل)

.ش  1365 ق ، لاس 1405  لوا ، پاچ  زاریـش ، يوفطـصم ، پاچ  يزاریـش .)  ) راسکـشم بیبح  یپاـچ ) یبرع ،  ) ناـتیآ ریدـغلل   226
.ص  21 يریزو ،

: تسا هدیدرگ  نایب  هدش و  رکذ  تسا  ریدغ  رب  میقتسم  دهاش  هک  نآرق  زا  مهم  هیآ ي  ود  لباق  تاکن 

کبر نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای   1

مود هیآ ي  لـیذ  رد  هدـش و  رکذ  دـنک  یم  میـسرت  ار  ریدـغ  مسارم  هک  يراعـشا  لوا  هیآ ي  لـیذ  رد  .مکنید  مکل  تلمکا  موـیلا   2
: هجوت لباق  هتکن ي  .تسا  هدروآ  یتاحیضوت 

.تسا هدش  رشتنم  هیده  تروص  هب  باتک  نیا 

یئبمب پاـچ : .ق  نرق 14  م  يرئاح ) يدزی ، نیدلا ، مراص   ) یناتـسدرا مهیاربا  نب  فیرـش  دـمحم  یپاچ ) یـسراف ، ) دـمحا ءاول   227
هعیشلا ج 45 ص 313 نایعأ  هرامش ي 901  رد  هعیرذلا ج 18 ص 356 و ج 17 ص 170  .م  لاس 1305 ق،1887  دنه ،) )

نینچمه زور و  نیا  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هبطخ ي  سپس  ریدغ و  زور  يرترب  تلیضف و  عادولاهجح ، عیاقو  باتک  نیا  رد 
یضعب رخآ  رد  و  ریدغ ، زور  رد  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترایز  اعد و  ، ریدغ زور  تبسانم  هب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هبطخ 

.تسا فلؤم  زا  هدیصق  ود  هک  هدش  هدروآ  ترضح  نآ  حدم  رد  دیاصق 

: هجوت لباق  تاکن 

.تسا ریدغلا  هیضق  یف  رینملا  رمقلا  مان  هب  هدش و  هصالخ  هیوبیس  ربکا  یلع  همالع  طسوت  باتک  نیا   1

.تسا هدمآ  باتک  نیا  رد  ًامامت  یلماع  نیسح  دمحم  زا  هیربلا  ریخ  حدم  یف  هیریدغلا  هدیصقلا  باتک   2

لاس رد  باتک  نیا  فیلأت   3
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.تسا هدیسر  پاچ  هب  دنه )  ) یئبمب رد  یگنس  یپاچ  تروص  هب  لاسکی  زا  سپ  هدیسر و  ماجنا  هب  يرمق   1304

(م)

، یـسراف  ) هیریدغ یناتـسرهش = )  ) هیریدغ يونث  یپاچ ) یـسراف ،  ) فیرـش نآرق  رظن  زا  مخ  ریدغ  ثحب  يرین = )  ) مخ ریدـغ  ثحب 
( یپاچ

.ق نرق 6  م  يدـیز ) سراف ، بلاطوبا ،  ) یقارع یطخ ) یبرع ، ( ) مالـسلا هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  هماما  یف  ریدـغلا  موی  سلجم   228
، یبرع  ) 3 ج مالـسلا ،) هیلع   ) یلع مامالا  ناـجرهم  3 ج =  ریدغلا ، ناجرهم  تارـضاح  .تسا  هدـمآ  رودـبلا  علطم  رد  باتک  نیا  مان 

( یپاچ

ملع یـضترم ، دیـس   ) يوسوم نیـسح  نب  یلع  دیـس  یپاـچ ) یبرع ،  ) ریدـغلا ربـخل  هدرارولا  تاهبـشلا  نع  باوـجلا  یف  هلأـسم   229
4 ص يریزو ، . 1363 لاس 1405 ق ، مق ، میرکلا ، نآرقلاراد  يروکشا .)  ) ینیسح دمحا  دیس  قیقحت : .ق  م 436  يدهلا )

: هجوت لباق  هتکن 

هالوم تنک  نم  ینعم  یف  هلأسم  .تسا  هدمآ  جرد 3 ص 251 254  یضترملا و  فیرشلا  لئاسر  باتک  نمض  رد  هدش  یفرعم  پاچ 
راد .ق  نرق 5  م  یمار ) رفعجوبا ،  ) يوحن یـسوم  نب  دـمحم  یپاچ ) یبرع ،  ) هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  ینعم  یف  هلأسم  يوحن = ) )
ياه هخسن  تسرهف  هعیرذلا ج 20 ص 394 ش 3632 . . 2 يریزو ، .م   1993 ق ، لاس 1414  لوا ، پاـچ  توریب ، یبرعلا ، خروملا 

یفجن ج 1 یشعرم  هللا  هیآ  یمومع  هناخباتک ي  یطخ  ياه  هخسن  تسرهف  هعومجم ي 8 ش 5  ج 7 ص 30  قباس )  ) سلجم یطخ 
هعومجم ي 255 ش 8 ص 283 

باتک نیا  تسا و  فرـصت  هب  یلوا  ینعم  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ ثیدـح  رد  یلوم  هملک ي  هک  هدـش  تباث  باـتک  نیا  رد 
.تسا میهارباوبا  مان  هب  یصخش  لاؤس  زا  باوج 

: هجوت لباق  تاکن 

رد باتک  مان   1
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یلوملا ینعم  یفجن  یـضعرم  هللا  هیآ  یمومع  هناخباتک ي  یطخ  ياه  هخـسن  تسرهف  رد  هالوم و  تنک  نم  ینعم  یف  هلأسم  هعیرذلا 
.تسا هدمآ  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  ینعم  یف  نآ  یپاچ  رد  و 

هک تسا  ییاه  هلاسر  بتک و  زا  يا  هعومجم  نیا  رد  تسا  دوجوم  یـشعرم  هللا  هیآ  هناـخباتک ي  رد  باـتک  نیا  زا  هک  يا  هخـسن   2
ياهقرورد باتک  نیا  هدش و  هتشون  خیرات 1056 ق  رد  تسا و  گرب  ًالک 206  هک  دیفم  خیـش  بتک  زا  يدادعت  يا و  هرظانم  ًارثکا 

.تسا هدش  یفرعم  زین  هعیرذلا  رد  هخسن  نیا  .تسا  79 و 80 

.تسا یئوخ  هعمج ي  ماما  بتک  هلمج  زا  هعومجم و  نمض  رد  تسا  قباس  سلجم  هناخباتک ي  رد  هک  يا  هخسن   3

هک تسا  یئابطابط  زیزعلادبع  دیس  دیقف  داتـسا  یمالـسالا  ثارتلا  یف  ریدغلا  باتک  نمـض  رد  هدش  یفرعم  باتک  نیا  زا  هک  یپاچ   4
.دراد قفاوت  هدربمان  باتک  اب  پاچ  تاصخشم  مامت  هدیسر و  پاچ  هب  ًانیع  نآ  تاصخشم  باتک و  يروآ  دای  زا  دعب 

پاچ مق ، نایراصنا ، تاراشتنا  ینیئوخ .) یناجنز ،  ) يراصنا لیعامـسا  دـمحم  نب  رقاب  دـمحم  یپاـچ ) یبرع ،  ) ریدـغلا یف  ًاـعم   231
باتک نامه  ًانیع  باتک  نیا  یـسانشباتک  .تسا  فلؤم  زا  ریدغ  هباطخ ي  باتک  یبرع  همجرت  باتک  نیا  .ش   1375 1416 ق ، لوا :

( = یمظاک ( ) مالسلا هیلع   ) ج 2 رشع ، هعبرالا  نوموصعمل  .تسا  هدیدرگ  فذح  هک  ریدغ  هبطخ ي  یـسراف  همجرت ي  زج  هب  تسا ،
ریدغلا ثیدح  ینعم  یف  ریقحلا  ءادها  یهاش =(  ورـسخ   ) ریدغلا ثیدـح  ینع  یپاچ ) یبرع ، ج 1( هالوم ، یلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم 

( یپاچ یبرع ،  ) هالوم یلعف  هالوم  تنک  نم  ینعم  هلأسم  يوحن = )  ) یلوملا ینع  یپاچ ) یبرع ، )

43 ص یعقر ، یپاچ ) یبرع ،  ) ریدغلا هعیبل  هراکنا  یف  يردبلا  هقحالم   232
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هتساوخ ي ریدغ  تعیب  راکنا  اب  هک  تسا  يردب  مان  هب  یصخش  باوج  ناونع  هب  و  مالـسلا ) هیلع   ) همئا تیالو  تابثا  رد  تسا  باتک 
.دنک حرطم  ار  يروش  تروص  هب  تفالخ  هلئسم 

رارق دقن  دروم  مصخ  ياه  هطلاغم  هدش و  یسررب  اهنآ  بناوج  یعامتجا و  لئاسم  تعیب و  تماما و  تیالو ، هلئـسم ي  باتک  نیا  رد 
: تسا نینچ  همجرت  زا  سپ  باتک  نیوانع  .یمالک  تسا  یباتک  هتفرگ و 

لقع مکح  تموکح  ساسا  ددرگ ، یمن  داجیا  طلـست  تعیب  اب  تسادـخ ، نآ  زا  لصا  رد  تیالو  مالـسلا ،) هیلع   ) تیب لها  تاـماقم 
هب تبـسن  وا  راکنا  ءاـضق ، هیآ ي  داـفم  صن ، يروش و  يراعـش ، تسا  یمـالک  يدرف  یگدازآ  تسا ، دـهعت  رد  دـیکأت  تعیب  تسا ،
زا هتفرگ  أشنم  هن  تسا ، یهلا  یحو  هعیـش  دـیاقع  مالـسلا ،) هیلع   ) یلع زامن  هب  فالختـسا  تما ، رب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ندوب  هفیلخ 

لها تسین ، تعیب  اب  تواضق  رد  ندش  یلاو  هیقف ، تیالو  تسادخ ، نآ  زا  یعیرـشت  تیالو  هدوبن ، كولمم  دبع  فسوی  اسیلک ، رکف 
.تسا تیاور  هزاجا و  ریدغ  تعیب  تیالو ، تقیقح  طابنتسا ،

دیع یناـنبل = )  ) ریدـغلا دـیع  همحل  .م   1945 ق ، لاس 1365  توریب ، .یلماع  رباـج  دـمحم  یپاـچ ) یبرع ،  ) ریدـغلادبع همحلم   233
( یپاچ یبرع ،  ) ریدغلادیع ینانبل = )  ) ریدغلا همحل  یپاچ ) یبرع ،  ) ریدغلا

.ق م 408  یناتلم ) یناتسکاپ ،  ) یمطاف میعز  دهاش  یپاچ ) ودرا ،  ) ریدغلا صخلم   234

: هجوت لباق  هتکن 

زین يرایـسب  تارظاـنم  نینچمه  تسا و  هدومن  فیلأـت  عیـشت  يارب  يرایـسب  بتک  تیادـه  زا  سپ  دوب ، هماـع  زا  ادـتبا  باـتک  فلؤم 
( یپاچ ودرا ،  ) ریدغلا عبنم  ریدغلا ، هبطخ  يوضر = )  ) ریدغلا عبن  .تسا  هدومن  مومسم  ار  وا  شرهاوخ  يرمق  لاس 408  رد  ات  هتشاد ،

نبا رکبوبا ،  ) یباعج رمع  نب  دمحم  یطخ ) یبرع ،  ) مخ ریدغ  ثیدح  يور  نم   235
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ریدغلا ج 1 ص 153 ش 3 راونالا ج 37 ص 157  راحب  یشاجنلا ص 395 ش 1055  لاجر  .ق  م 355  يدادغب ) یمیمت ، یباعجلا ،
: هدمآ بوشآ ج 3 ص 25  رهش  نبا  بلاط  یبا  لآ  بقانم  رد  هچنانچ 

بقانم ج 1 رد  يورـس  لوق  زا  ریدغلا  رد  نینچمه  .تسا  هدمآ  قیرط  داتـشه  ای  جنپ  تسیب و  دص و  اب  ریدـغ  ثیدـح  باتک  نیا  رد 
ثیدح قیرط  جنپ  تیب و  دـص و  زا  بلاطملا  بخن  شباتک  رد  یباعج  هک  هدروآ  نیملاعلا  ءایـض  زا  هدومن و  لقن  ار  نیمه  ص 529 

.تسا هدروآ  ار  ریدغ 

: هجوت لباق  تاکن 

اهنآ رد  مان  نیا  هکیدراوم  .تسا  لامتحا  دح  رد  دشن  تفای  یعطق  دنـس  نوچ  و  دـشاب ، بقانملا  بخن  باتک  مان  دور  یم  لامتحا   1
: زا دنترابع  هدمآ 

نم  ) باتک نیمه  زا  ریغ  بقانملا ) بخن  مان  نیا  اب  یباتک  مه  رگا  ریدغلا ج 1 ص 17  نیملاعلاءایض ،) زا  ینیما  همالع ي   ) الاب دروم 
نآ زا  یشخب  دیاش  تسین و  تباث  نآ  ندوب  لقتسم  هک  ارچ  درب ، مان  ریدغ  بتک  رد  ار  نآ  ناوت  یمن  دشاب  مخ ) ریدغ  ثیدح  يور 

.تسا ریدغ  رد 

ثیدـح ظـفح  هب  نویدادـغب  رد  وا  هک  هدـمآ  .دـنا  هدومن  فلؤم  هداـعلا ي  قوـف  ظـفح  تقد و  هب  حیرـصت  یلاـجر  بتک  هیلک ي   2
.دوش هعجارم  یمالسالا ص 51 و 52  ثارتلا  یف  ریدغلا  باتک  هب  یلاجر  ياهسردآ  يارب  .تسا  هدوب  روهشم 

هدـقع و نبا  درگاش  فلؤم  نینچمه  .تسا  هدـمآ  ص 65  یناعمـس ج 2  باسنالا  رد  هچنانچ  تسا ، هعیـش  ًارهاـظ  باـتک  فلؤم   3
.تسا ینطق  راد  داتسا 

دص زا  وا  هک  هدومرف  هدمآ و  فلؤم  مان  هکنیا  اب  هدش  دای  دروم  بوشآ  رهش  نبا  بقانم  باتک  رد   4
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ثیدـح یباعج  هکنیا  نینچمه  .تسا  هدربن  هراب  نیا  رد  وا  فیلأت  زا  یمان  یلو  هدومن ، لقن  ار  ریدـغ  ثیدـح  قیرط  جـنپ  تسیب و  و 
لوق زا  قیرط و  جنپ  تسیب و  دص و  زا  دراد : بقانم ج 1 ص 529  رد  يورس  لوق  زا  ریدغلا  رد  هدومن  لقن  فلتخم  قرط  اب  ار  ریدغ 

: هتفگ وا  هک  یفاکلا  بحاصلا 

.تسا هدمآ  یباحص ، تشه  داتفه و 

.تسا هدمآ  یباعج  یهاگ  یباعجلا و  نبا  هماع  لاجر  رثکا  رد  فلؤم  مان   5

هدومن دای  نآ  مان  لوا  هب  باتک  هملک ي  هفاـضا  اـب  باـتک  نیا  زا  ص 152 ش 1270  یعافر ) رابجلادبع  هرامـش ي 26( انثارت  رد   6
یماسا مامت  هکلب  رثکا  يادـتبا  رد  یـشاجن  هک  ارچ  تسا ، یفاضا  یباتک )  ) هملک نیا  .تسا  یـشاجن  مالک  نآ  أشنم  ًارهاظ  هک  تسا ،

.دروآ یم  ار  هملک  نیا  بتک 

یـشاجنلا ص لاجر  .ق  م 387  يدادغب ) لضفلاوبا ،  ) ینابیـش هللادـبع  نب  دـمحم  یطخ ) یبرع ،  ) مخ ریدـغ  ثیدـح  يور  نم   236
ص 280 مراهچ ) نرق   ) هعیشلا مالعأ  تاقبط  ریدغلا ج 1 ص 154 ش 6  ج 15 ص 548  رکاسع ) نبا   ) قشمد خیرات  396 ش 1059 

: هجوت لباق  تاکن  ثیدحلا ج 16 244 ش 11115  لاجر  مجعم 

دنچ مان  سپسو  دنا  هدومن  تیاور  وا  يارب  ار  فلؤم  بتک  باحـصا  زا  یعمج  دراد  تسرهفلا ص 140 ش 600  رد  یسوط  خیش   1
.تسا هدید  ار  شیاهباتک  هک  هدمآ  يرئاضغ  نبا  لوق  زا  ثیدحلا  لاجر  مجعم  رد  کلذ و  ریغ  و  هتفگ …  هدرب و  ار  باتک 

.تسا هدوب  یشاجن  لاثما  رگید  یناگرزب  داتسا  هکلب  رصاعم  زین  ینیلک و  لاثما  هعیش  ناگرزب  درگاش  باتک  فلؤم   2

هرامش ي 26 ص 152 ش 1271 یعافر ) رابجلادبع  هرامش ي 26( انثارت  رد   3
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یـشاجنلا و لاجر  هب  عاجرا  تسا و  هدمآ  مخ ) ریدغ  ثیدح  يور  نم   ) مان نیمه  يادـتبا  رد  باتک  هملک ي  هفاضا ي  اب  باتک  مان 
نیا هک  تسا  نیا  رب  شلاجر  رد  یشاجن  شور  هک  ارچ  تسا ، هدش  هفاضا  باتک  هملک ي  یشاجنلا  لاجر  رد  یلو  تسا  هداد  ریدغلا 

.دروآ یم  یباتک  ره  يادتبا  رد  ار  هملک 

نیا 433 ص  .ق ، لاس 1329  دـنه ،)  ) وهنکل .م   1911 ق ، م 1329  يولوم )  ) يدنه دمحم  دیـس  یپاچ ) ودرا ،  ) ریدـغ روشنم   237
.تسا هموظنم  باتک 

: هجوت لباق  هتکن 

.تسا یگنس  هدش  یفرعم  پاچ 

دودـح نارهت ، یجارعم ، تاراشنا  .یمیقم  دـمحم  ملقب : .ینالیم  میهاربا  دیـس  تانایب : یپاچ ) یـسراف ،  ) تیالو سدـقم  روشنم   238
عمج یمیقم  ياقآ  هک  تسا  ینالیم  میهاربا  دیس  همالع  ياهینارنخـس  تانایب و  هلـسلس  باتک  نیا  388 ص  يریزو ، .ش  لاس 1351 

ناونع اب  یشخب  سپس  هدش و  دای  همالع ي  زا  یمایپ  ادتبا  باتک  نیا  .دنا  هدروآ  رد  رضاح  باتک  تروص  هبو  هدومن  طبض  يروآ و 
نآرق و مالـسا و  یعاـمتجا  بناوج  رتشیب  تسا و  شخب  جـنپ  رد  هک  یناـمز  یفطـصم  ياـقآ  ریهـش  هدنـسیون ي  زا  موش  ياـه  همعن 

.هدومن نایب  ار  یحو  تماما و 

یمظنًالوصا شخب و  دـنچ  رد  اهتمـسق  زا  یـضعب  تسا و  تمـسق  هدزناپ  یلا  هد  لـماش  هک  ددرگ ، یم  عورـش  رـضاح  باـتک  سپس 
تماما و تیالو و  نیقفانم و  هرابرد ي  یلقع  یعامتجا و  یمالک و  بناوج  تیالو و  ریدـغ و  رد  تسا  یثاـحبا  هکلب  درادـن  صاـخ 

هرابرد یثحب  و  هیآ ، تشه  هب  ینیوکت  تیالو  يارب  نآرق و  زا  هیآ ي  هس  هب  یعیرـشت  تیالو  يارب  داهـشتسا  اهنآ ، ماسقا  ینعم و  زین 
عمش ناونع  اب  نآ  زا  دعب  .تسا  هدومن  نایب  ار  تیالو  هزجعم و  نیب  قرف  سپس  ضیف و  ي 
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هثحابم ي ینشور  هب  تملظ  زا  یهاگ  ناونع  اب  هدروآ و  ار  یسابع  نومأم  میهاربا و  نب  قحسا  هثحابم ي  تیالو ، ناتسبش  رد  تیاور 
ناونع زا  هک  دراد  تیالو  دـضدارفا  هماع و  رب  دـقن  تروص  هب  ار  یبلاطم  سپـس  ماشه و  و  مالـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  اب  یماـش  درم 

هدومن و ثحب  یمالک  صوصخم و  يراتفگ  صاخ و  یملق  اب  باتک  نیا  .تسا  اـملع  هیرظن ي  رخآ  رد  تسا و  دـعب  هب  نارگجاراـت 
اهثحب نیرتمهم  ناونع  هب  اهنآ  زا  ناوت  یم  هک  باتک  زا  ییاه  شخب  اـما  .تسا  رایـسب  تاـمولعم  لـماش  دـیفم و  ياـهیقرواپ  اـب  ًارثکا 

: دنا هدمآ  نیوانع  نیا  اب  دیمان 

، تیالو ماسقا  تماما ، يانعم  تماما ، ام ، شور  درک ، اپ  هب  مالـسا  رد  هللا  باـتک  انبـسح  هلمج ي  هک  یئاـغوغ  دـشخرد ، یم  دـبا  اـت 
زا یماگ  تیالو ، ناتـسبش  رد  تیاور  عمـش  تیالو ، هزجعم و  نیب  قرف  ضیف ، ناتـسبش  عمـش  نآرق ، رد  یعیرـشت  تیـالو  ياـهولبات 
(، هدنراگن زا   ) نارگجارات تسیگدنز ، سرد  خـیرات  هناسفا ي  یـشاپمس ، ینامـسآ ، هعیدو ي  دـنگوس ، ادـخ  هب  ینـشور ، هب  تملظ 

، نارهت مق ، فجن ، ناـگرزب  اـملع و  زا  نت  هدزاـی  باوج  رخآ  رد  .متفرگ  میمـصت  هک  زور  نآ  هدـنراگن ،) زا  ) دـندوب رادـیب  شاـکیا 
زین هدومن و  پاچ  ًاـنیع  ار  یعیرـشت  تیـالو  ینیوکت و  تیـالو  زین  نآ و  ماـسقا  تیـالو و  دروم  رد  لاؤس  زا  رتشوش  زاریـش ، دهـشم ،

.تسا هدومن  مالعأ  یسیون  همان  رظن و  لدابت  يارب  ار  دوخ  یگدامآ 

: هجوت لباق  تاکن 

.تسا هدومن  دانتسا  هماع  بتک  هب  دراوم  رثکا  رد  باتک  نیا  رد   1

هلـسلس تیالو  نانمـشد  تاغیلبت  رثا  رد  نارهت  رد  تماقا  ناجیابرذآ  زا  ندـمآ  زا  سپ  ینالیم  میهاربا  دیـس  همـالع  باـتک  فلؤم   2
تروص هب  یمیقم  ياقآ  نیودت  زا  سپ  هک  دنا  هدومن  نایب  یتانایب 
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( یطخ یبرع ،  ) هالوم تنک  نم  قرط  يروباشین = )  ) هالوم تنک  نم  .تسا  هدمآ  رد  رضاح  باتک 

دودح لاس 1373 ق ، دادغب ، حاجنلا ، هعبطم  پاچ : یمظاک  معنملادـبع  یپاچ ) یبرع ، ج 1( هالوم ، یلع  اذـهف  هالوم  تنک  نم   239
.تسا مالسلا ) هیلع   ) رشع هعبرالا  نوموصعملا  ناونع  تحت  باتک  دلج  تشه  زا  مود  دلج  باتک  نیا  .م   1954

لاس لوا ، پاچ  نارهت ، هسـسؤم : نامه  .تثعب  داینب  هیمالـسالا ، تاساردـلا  مسق  یپاـچ ) یبرع ،  ) ریدـغلا باـتک  سرهف  رینملا ،  240
: تسا ینیما  همالع ي  بدالا  هنسلاو و  باتکلا  یف  ریدغلا  باتک  سراهف  باتک  نیا  . 624 يریزو ، .ش   1368 1409 ق ،

تسرهف راعشا ، تسرهف  ثیداحا  تسرهف  تایآ ، تسرهف  ریدغلا ،) باتک  يارب  صوصخم  يدنب  عوضوم  لماش   ) یعوضوم تسرهف 
تـسرهف رخآ  رد  .تسه ) زین  رداـصم  لـماش  هک   ) بتک تـسرهف  نادـلب ، هـنکما و  تـسرهف  ماـیا ، عیاـقو و  تـسرهف  لـلم ، لـیابق و 

.تسا هدش  هدروآ  باتک  ياه  هحفص  اهدلج و  بسح  هب  بلاطم  ای  تاعوضوم و 

: هجوت لباق  هتکن 

شخب ندـش  ادـج  اب  دـلج  کی  رد  يدـعب  پاچ  رد  دـلج و  ود  رد  ریدـغلا  فافـض  یلع  مان  اب  ریدـغلا  باتک  يارب  يرگید  تسرهف 
.تسا هدش  میظنت  نیققحم  زا  یعمج  طسوت  هدیسر  پاچ  هب  ًالقتسم  ریدغلا  مالعأ  مان  اب  هک  مالعأ  تسرهف 

.ق م 1316  يرون ) يرتنالک ، لضفلاوبا ،  ) ینارهت مساقلا  یبا  نب  دمحا  یطخ ) یبرع ،  ) ریدغلا هیفیک  نایب  یف  ریصبلا  هینم   241

: هجوت لباق  هتکن 

هب هک  تسا  لضفلاوبا  شا  هینک  دـمحا و  فلؤم  ماـن  دراد  هعیـشلا ج 2 ص 475  نایعأ  رد  یلماع  نیما  نسحم  دیـس  همالع  هچنانچ 
ج 1 ص رشبلا ) ءابقن  مهدزاود ، نرق   ) هعیـشلا مالعأ  تاقبط  باقلالا ج 1 ص 144 و  ینکلا و  رد  یلو  .تسا  هتـشگ  روهـشم  نامه 

تسین بلطم  نیا  هب  يا  هراشا  چیه   53
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.تسا هدمآ  فلؤم  مان  ناونع  هب  لضفلاوبا  و 

فراعملا و مولعلا و  ملاوع  دحوم = )  ) ریدغلا ثیدـح  نع  هعوسوم  بتکلا ج 1 ص 963  سوماق  یطخ ) ودرا ،  ) ریدـغ ظعاوم   242
( یپاچ یبرع ،  ) لاوقالا رابخالا و  تایالا و  نم  لاوحالا 

.ق لاس 1345  ناتـسکاپ ،)  ) روهال هینیـسح ، هناـخ ي  بتک  .ق  م 1340  يرئاح ، یلع  دیـس  یپاچ ) ودرا ، ) ریدـغلا دـیع  هظعوم   243
.107

: هجوت لباق  هتکن 

.دش دهاوخ  رکذ  یسراف  هب  يرئاح )  ) يوقن مساقلا  یبا  نب  یلع  دیس  زا  ریدغ  هظعوم ي  مان  هب  یباتک 

یئبمب پاچ : .ق  م 1360  يروهال ) یمق ، يوضر ، يرئاح ،  ) يوقن مساقلا  یبا  نب  یلع  دیس  یپاچ ) یـسراف ،  ) ریدغ هظعوم ي   244
ج 4 ص رـشبلا ) ءابقن  مهدراهچ ، نرق   ) هعیـشلا مالعأ  تاقبط  هعیرذـلا ج 11 ص 220 ش 1337  .م   1900 ق ، لاس 1318  دنه ،) )

: هجوت لباق  تاکن  ناتسکاپ ص 177  هیماما ي  ياملع  هرکذت ي  ص 341  لضافالا ) ردص   ) راونالا علطم  1339 ش 1868 

تـسا باتک  نیا  اب  قباطم  زین  باتک  نآ  پاچ  لاس  نوچ  هدمآ و  فلؤم  زا  ریمالا  هماما  یف  ریدغلا  هلاسر  مان  اب  باتک  هعیرذـلا  رد   1
هرامـش انثارت  رد  هدـش و  یفرعم  فلؤم  زا  ریدـغلا  یف  هلاسر  مان  هب  یباتک  راونالا  علطم  باتک  رد  .تسا  یکی  ود  ره  يوق  لامتحا  هب 

یمالـسالا ص 170 ش ثارتلا  یف  ریدغلا  باتک  رد  .تسا  هدمآ  ریدغلا  یف  هلاسر  مان  زین  )ص 139 ش 1737  یعافر رابجلادبع  )28
.تسا هدروآ  ریدغلا  هظعوم  مان  اب  ار  باتک  نیا   66

يرئاح م 1340 ق یلع  دیس  زا  ودرا  ریدغلا  دیع  هظعوم  مان  هب  یباتک  ص 160 ش 1890  یعافر ) رابجلادبع  هرامش 28( انثارت  رد   2
.تسا توافتم  باتک  نیا  اب  نآ  یپاچ  تاصخشم  هک  هدومن  یفرعم 

، یسراف  ) مخ بآ  رهم   245
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هدراهچ باتک  46 ص  يریزو ، .ش   1369 لاس 1410 ق ، لوا ، پاچ  فلؤم ، رشان : .يوضر  یلع  دیس  حیحـصت : شنیزگ و  یپاچ )
.تسا نابز  یسراف  رعاش  هدراهچ  زا  هدورس 

: شخب ود  رد  همدقم  ادتبا  باتک  نیا  رد 

نآ بناوج  یماسا و  ریدغ و  زا  يا  هصالخ  لماش  شخب  هس  رد  یئاشنا  ابیز و  یکبس  اب  ریدغ  زا  يا  هصالخ   1

: تسا هدمآ  ریز  بیترت  هب  رعاش  هداهچ  زا  رعش  هدراهچ  سپس  .تسا  هدش  باختنا  ياهرعش  باتک و  هرابرد ي  رصتخم  یحیضوت   2

( ینایدابق ورسخ  رصان   ) صیخلت اب  هدیصق   1

( يزاریش ینآاق  میکح   ) صیخلت اب  هدیصق ،  2

( يدزی نوحیج   ) طمسم  3

( هاش یلع  یفص   ) متفه دنب  دنب ، عیجرت   4

( یمق طیحم   ) هدیصق  5

( یناماس نامع   ) هدیصق  6

( يدنجریب يدمحادمحا   ) دیصق  7

( یناسارخ هللا  بیبح  ازریم   ) صیخلت اب  هدیصق ،  8

( کلامملا بیدا   ) صیخلت اب  هدیصق   9

( ییحی  ) صیخلت اب  سدسم ، طمسم   10

( ینانمس تعفر   ) سدسم طمسم   11

( یناهفصا هللا  هیآ   ) عبرم طمسم   12

( راهب ءارعشلا  کلم   ) سمخم طمسم   13

: زا دنترابع  ًاعمج  باتک  راعشا  یناهفصا .) نیسح  دمحم   ) سمخم طمسم   14

هحفـص و رکذ  اـب  ذـخأم  اـهنآ  زا  کـیره  رخآ  رد  هک  سدـسم ، طمـسم  ود  زین  سمخم و  طمـسم  ود  طمـسم و  کـیو  هدیـصق  هـن 
.تسا هدش  هدروآ  باتک  تاحیضوت 
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: هجوت لباق  تاکن 

.تسا مخ  ریدغ  زا  نرق  هدراهچ  تشذگ  هراودای ي  ناونع  هب  باتک   1

.تسا ینمؤم  نسحم  دیس  طخب  یطاطخ و  تروص  هب  باتک  نیا   2

: دادعا یپاچ ) یبرع ،  ) 3 ج یلع ، مامالا  ناج  رهم   246

، يریزو .م   1990 لاس 1410 ق ، ندنل ، رشنلا ، دیز  راد  .نیققحم ج 1  زا  یعمج  مالسلا .) هیلع   ) یلع مامالا  ناجرهمل  هیفاقثلا  هنجللا 
فرط زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  سنارفنک  زور  هس  یط  هک  تسا  هدـش  تئارق  يراعـشا  تالاقم و  يرـس  باتک  نیا  320 ص  + 93

هب یئوخ  هللااهیآ 
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.دش رازگرب  ندنل  رد  يرمق  لاس 1410  رد  لاس  نیمدصراهچ  رازهکی و  تبسانم 

: هجوت لباق  تاکن 

.تسا پاچ  هار  رد  رگید  دلج  ود  پاچ و  باتک  نیا  زا  دلج  کی  نونکات   1

: تسا ناونع  نیا  هب  باتک  لوا  دلج   2

.تارضاحملا لوالا : باتکلا 

.تسا هدومن  دای  ریدغلا  ناجرهم  ارضاحم  مان  اب  باتک  نیا  زا  یمالسالا  ثارتلا  یف  ریدغلا  باتک  رد   3

، توریب ءافولا ، هسـسؤم  لوا : پاچ  .یئابطابط  میرکلادبع  نب  یلع  دمحم  دیـس  یپاچ ) یبرع ،  ) ریدغلا دـیع  یف  مالـسالا  قاثیم   247
.م 64 ص  1983 لاس 1404 ق ، رشان ، نامه  مود : پاچ  .ق  لاس 1403 

: هجوت لباق  هتکن 

ریدغلا موی  یف  مالسالا  قاثیم  .تسا  هدمآ  ریدغلا  موی  یف  مالـسالا  قاثیم  مان  اب  مخ ص 15 ش 46  ریدـغ  همانباتک ي  رد  باتک  نیا 
( یپاچ یبرع ، ) ریدغلا دیع  یف  مالسالا  قاثیم  یئابطابط =) )

(ن)

46 یعقر ، .ش   1366 لاس 1408 ق ، دهشم ، فلؤم ، رگید : پاچ  ینارهت .)  ) يرشع ینثا  نیسح  یپاچ ) یـسراف ،  ) ریدغ میـسن   248
.تسا اهنآ  یسراف  همجرت ي  اب  هارمه  ریدغ  هرابرد ي  یثیداحا  لماش  باتک  نیا  ص 

همالع ریدغلا  صیخلت  باتک  یناسارخ .) ینامرک ، هعیرشلا  جورم   ) جورم دمحم  نب  رغصا  یلع  یپاچ ) یبرع ،  ) ریدغلا یلا  هرظن   249
لماش ریدغ  دروم  رد  یبرع  راعشا  نینچمه  ثیدح و  زا  هدافتسا ي  سپـس  نآ و  رتاوت  ریدغ و  هعقاو ي  زا  نآ  رد  هک  تسا  ینیما  ي 

.تسا ریدغلا  باتک  ثاحبا  سراهف  رخآ  رد  و  ریدغ ، هعقاو ي  لاس  نیمدص  راهچ  رازه و  تبسانم  هب  تیب  دص  راهچ  رازه و 

: هجوت لباق  تاکن 

: دراد ریدغ  رد  رگید  باتک  ود  فلؤم   1

یسراف نید  لامک  زور  ریدغ   1-

.یبرع ریدغلا  باحر  یف   2-

یبرع نیا  هکنیا  الا  دنشاب  یکی  ًابیرقت  نید  لامک  زور  ریدغ  باتک  و  ریدغلا ) یلا  هرظن   ) باتک نیا  دور  یم  لامتحا   2
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ج راونالا ، تاقبع  هصالخ  یف  راهزالا  تاحفن  .دوش 50  هعجارم  ریدغلا  باحر  یف  باتک  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  .تسا  یسراف  نآو 
پاچ . 1405 1404 نارهت ، هثعبلا ، هسسؤم  يزیربت .) ینیسح ،  ) ینالیم نیدلارون  نب  یلع  دیـس  همجرت : صیخلت و  یپاچ ) یبرع ، )69

: رـشان رگید : پاچ  ج 9 426 ص  ص ، ج 8 418  ص ، ج 7437  ص ، ج 6 463  يریزو ، .توریب  یمالـسالا ، باـتکلاراد  رگید :
تاحفن باتک  زا  مهن  ات  مشـش  دلج  باتک  ج 9 ص  ج 8 ص ، ج 7 427 ص ، ج 6 426 ص ، يریزو ، .ق  لاس 1414  مق ، فلؤم ،

رد مهد  دلج  زین  مجنپ و  ات  لوا  دلج  زا  و  ریدغ ، ثیدـح  هب  طوبرم  تادـلجم  نیا  تسا و  راونالا …  تاقبع  هصالخ ي  هک  راهزالا 
.تسا رگید  ثیداحا 

هدومن یبرع  هب  همجرت ي  سپـس  صیخلت و  ار  میظع  باتک  نآ  بلاـطم  ماـمت  هتفر و  شیپ  تاـقبع  باـتک  بیترت  هب  باـتک  نیا  رد 
شخب ود  هب  باتک  لک  نیاربانب  .تسا  رداصم  هب  یهد  سردآ  هعجارم و  ًارثکا  هک  ییاه  یقرواپ  رگید و  تاـقیقحت  اـب  هارمه  .تسا 

ناگدنناوخ و مومع  تیاعر  يارب  تشذگ  زین  تاقبع  باتک  رد  هچنانچ  اجنیا  رد  .ددرگ  یم  میسقت  نآ  تلالد  ریدغ و  ثیدح  دنس 
: مینک یم  افتکا  تسه  زین  نآ  ياوتحم  مامت  رگنایب  هک  نآ  زا  يا  هدیکچ  نیا  هب  هب  طقف  باتک  ندوب  یصصخت 

هتخادرپریدغ هرابرد ي  عوضوم  دنچ  هب  سپس  هدش و  حرطم  لخدم  ناونع  هب  هحفص  هاجنپ  رد  يا  همدقم  تمـسق  نیا  يادتبا  رد   6
: تسا

ياملع زا  رگید  يا  هدع  یبهذ و  یناتـسجس و  یناکـسح و  يربط و  هدقع و  نبا  باتک  زا  هک  ریدغ  ثیدـح  هرابرد ي  نیفلؤم  فلا 
یسررب ثحب و  .ریدغ ج  ثیدح  رتاوت  .درب ب  یم  مان 
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قاحسا نبا  يدقاو و  ملسم و  يراخب و  طسوت  ریدغ  ثیدح  لقن  مدع  هرابرد ي  نآ  نمـض  هک  ریدغ  ثیدح  هرابرد ي  يزار  مالک 
هجح رد  هکنیا  دنتـسه و  یلاوم  راـصنا  شیرق و  هکنیا  هراـبرد  سپـس  .تسا  هدـش  ثحب  متاـح  یبا  نبا  دواد و  یبا  نبا  ظـحاج و  و 

.تسا هدش  نایب  ریدغ  ثیدح  رتاوت  نیرکنم  باوج  هتشادن و  روضح  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما عادولا 

داتشه دص و  تاقحلم  ناونع  هب  باتک  فلؤم  تسا و  هدش  رکذ  هک  ریدغ  ثیدح  نایوار  زا  رفن  ود  تصـش و  دص و  دلج  نیا  رد   7
.تسا هدرک  رکذ  ار  رگید  رفن  هن  و 

يانعم هب  ار  یلوم  هک  یناسک  زا  رفن  هس  لهچ و  ادـتبا  .تسا  یلوم  هملک ي  ياـنعم  ریدـغ و  ثیدـح  تلـالد  هب  طوبرم  دـلج  نیا   8
فارتعا تیاهن  رد  هدمآ و  یلوم  يارب  یلوا  يانعم  هرابرد ي  یمالک  ياملع  زا  یتافارتعا  سپـس  هدـش و  رکذ  دـنا  هدرک  لوبق  یلوا 

تسا هدمآ  هسفن …  نم  هب  یلوأ  تنک  نم  ظفل  اب  ریدغ  ثیدح  سپـس  .تسا  هدش  رکذ  یلوم  يانعم  هرابرد ي  رمع  رکبوبا و  دوخ 
هیلو یلعف  هیلو  تنک  نم  ظفل  اب  یثیداحا  هب  نآ  نمض  رد  هدرک و  رکذ  نآ  يارب  ینعم  تفه  هتخادرپ و  یلوم  یناعم  هب  نآ  زا  دعب  و 

هرابرد ي ضقن  در  رد  رگید  ثحب  سپـس  هدـش و  حرطم  یلوم  يانعم  رد  دـیزوبا  مالک  هرابرد ي  یثحب  اجنیا  رد  تسا  هدـش  هراشا 
هرابرد ي هدیبعوبا  مالک  هرابرد ي  سپـس  .تسا  هدش  رکذ  برع  تایبدا  رد  کنم  یلوأ  ياجب  کنم  یلوم  هملک ي  لامعتـسا  موزل 

تـسا هدش  حرطم  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تماما  رب  ریدغ  ثیدح  تلالد  هوجو  يدعب  شخب  رد  .تسا  هدش  ثحب  یلوم  يانعم 
و
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هدروآ ار  لئاس  لأس  هیآ  ، دعس نب  سیق  رعش  مالسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریما رعش  ناسح ، رعش  نید ، لامکا  هیآ ي  غیلبت ، هیآ  نآ  نمض 
.تسا

ربمایپ مالک  ریدغ ، ثیدح  هب  تبـسن  لیفطلاوبا  راکنا  يوار ، راهچ  لهچ و  اب  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هدشانم ي  دـلج  نیا  رد   9
ثیدح قایس  یگناگی  نیحیحـصلا ، یلع  كردتـسملا  ردریدغ  ثیدح  مهـسفنأ ، نم  نینمؤملاب  یلوأ  تسلأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  )
ثیدح نیخیـش  مهف  هب  دنتـسم  یکم  رجح  نبا  مالک  هالوم  يدعب  ًایلع  نا  ظفل  اب  ریدغ  ثیدح  هدروآ ، يراخب  هک  یثیدـح  ریدـغ و 

(: مالسلا هیلع   ) همطاف ترضح  مالک  هللا ، مکالوم  ناف  يالوم  هدیسل  دبعلا  لقیال  ملسم :

زا هک  یظفل  اب  ریدغ  ثیدح  هیلو ، اذهف  هیلو  هللا  ناک  نم  مکیلو …  نم  ظفل : هب  ریدغ  ثیدح  مخ ، ریدغ  موی  هللا  لوسر  لوق  متیسنأ 
یلوم انا  يالوم و  هللا  نا  هلمج ي  هب  ثیدح  عورـش  ریدـغ ، ثیدـح  رد  یکم  رجح  نبا  مالک  هب  لالدتـسا  تسا  بولطم  هوجو  نایم 

: دش هتفگ  رمع  هب  ریدغ ، ثیدح  هب  دانتسا  اب  انالوم  ای  کیلع  مالسلا  يا : هدع  بویا و  یبا  لوق  .مهسفنأ  نم  مه  هب  یلوأ  نینمؤملا و 

: تفگ يرادن  هباحص  زا  کی  چیه  اب  يراد  مالسلا ) هیلع   ) یلع اب  هک  يراتفر 

تسیک وا  یناد  یم  وت  رب  یلا  و  دومن : یچیپ  رس  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تواضق  زا  هک  یسک  هب  رمع  مالک  تسا ، نم  يالوم  وا 
یحوأ هالوم  یلعف  هالم  تنک  نم  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ مالک  یلعای  کل  خب  خـب  ریدـغ  زور  رد  تینهت  تسا ، نم  يالوم  وا 
تاملک هدمآ ، لئالد  حیـضوت  رد  هچنانچ  ریدـغ  هبطخ ي  نیلجحملارغلا ، دـئاق  نیملـسملا و  دیـس  نینمؤملاریمأ و  هنا  یلع و  یف  یلا 

هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ
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اذـهف هالوم  انأ  هللا و  ناـک  نم  ینع ، يدوملا  ییلو و  اذـه  هنم ، یتلزمب  ینم  هللا  لزنأ  بلاـط  یبأ  نب  یلع  نکل  ریدـغ  زور  رد  هلآ ) و 
ثیدـح دافم  هب  هماع  ياملع  ریهاشم  فارتعا  ماما ، یلعف  هماما  تنک  نم  هیلو و  یلعف  هیلو  تنک  نم  مکاـهنی ، مکرمأـی و  هـالوم  یلع 

( مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما هب  تبـسن  اهنآ  زا  یـضعب  عوقو  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ هبطخ ي  داریا  ببـس  هکنیا  ياعدا  ریدـغ ،
.هجو هد  اب  فوصت  تماما  رب  تماما  لمح  لاطبا  تبحم ، هدارا ي  يارب  ار  نیا  نداد  رارق  هنیرق  تسا و  هدوب 

: هجوت لباق  تاکن 

ثدحب قلعتی  امیف  ریدـقلا  ضیف  مان  اب  هصالخ و  یـسراف  هب  زین  یمق  سابع  خیـش  جاح  طسوت  تاقبع  زا  ریدـغ  ثیدـح  تادـلجم   1
یبرع همجرت ي  صیخلت و  هک  تسا  هدیسر  پاچ  هب  یلماع  مشاه  دیس  زا  راونالا  تاقبع  بیرعت  مان  هب  يرگید  باتک  .تسا  ریدغلا 

.تسا باقبع  زا  ریدغ  تادلجم 

.تسا هدیسر  پاچ  هب  راونالا  تاقبع  مان  اب  زین  راونالا و  تاقبع  هصالخ  مان  اب  ادتبا  باتک  نیا   2

.دوش هعجارم  راونالا …  تاقبع  باتک  هب  رتشیب  تاحیضوت  يارب   3

: پاچ يوک .) وتنم  یناتـسکاپ ،  ) یناتـستلب ناج  نسح  نب  یلع  نسحم  یپاـچ ) یبرع ،  ) یلولا یلوملا و  ینعم  یف  يوسلا  جـهنلا   251
لصفم روط  هب  یلوم  هملک ي  ینعم  ریدغ و  ثیدح  هرابرد ي  باتک  نیا  136 ص  يریزو ، .م   1968 ، 1389 فجن ، بادالا ، هعبطم 

مکیل فـلتخم  ياهـشخب  رد  هک  تسا  یلوـم  هـملک ي  رد  ثـحب  رتـشیب  تـسا و  هللا …  مـکلو  اـمنا  هـیآ ي  ریـسفت  زین  یقیقحت و  و 
عماج و باتک  هتخادرپ و  هملک  نیا  بناوج  هیقب ي  اهنآ و  زا  باوج  تالاکشا و  یناعم و  هب  هدومن و  لماک  یقیقحت 
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هملک ي ثاحبا  هب  عورش  سپـس  دراد و  ریدغ  ثیدح  رتاوت  رد  يا  همدقم  ءادها  زا  سپ  باتک  .تسا  هراب  نیا  رد  ریظن  مک  یملع و 
: تسا حرش  نیا  هب  هک  هدومن  یلوم 

: تسا هدرمش  ینعم  هد  هک  تغل ، رد  یلوم  فلتخم  ینعم  فلا 

: لماش تسا  یلوا  ینعم  هب  یلوم   1

: بلطم نیا  رب  مالعأ  صوصن   1

هدرمش دروم  جنپ  هک  دنا  هدروآ  نآرق  ياه  هیآ  ریسفت  رد  هک  یناسک  لوا : قیرف 

، دنا هدومن  قلطم  روط  هب  هملک  نیا  يارب  یلوا  يانعم  هب  حیرصت  هک  یناسک  مود : قیرف 

.دنا هتفگ  برع  راعشا  زا  یضعب  رد  ار  یلوا  يانعم  هک  یناسک  موس : قیرف 

.دهد یم  باوج  هدومن و  لقن  لاکشا  ود  هک  یلوا : ینعم  رب  يزار  رخف  لاکشا   2

: دوش هدافتسا  یلوم  زا  تسا  نکمم  هک  رگید  یناعم   3

روما رد  فرصتم   1

ینعم نیا  هک  ینئارق  مود : تسا و  لوق  تفه  هک  دنک  یم  لقن  ار  یلوم  يارب  ینعم  نیا  رد  تغل  لها  تاملک  لوا : هک  روما  یلوتم   2
یم ثیدح  هد  هک  ثیداحا  رد  یلوم  هملک ي  ینعم  .دـیامن ب  یم  نایب  ینف  لصفم و  روط  هب  ار  هنیرق  تسیب  هک  دـنک ، یم  تباث  ار 

هیآ ي: نآ  زا  دعب  .تسا  هدومن  نایب  ار  ثیدح  زا  مهفو  دافم  رد  هماع  ناگرزب  زا  رفن  تفه  تایرظن  سپس  درامش و 

رد هماع  ياهداهتجا  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هرابرد ي  نآ  لوزن  رداصم  سپـس  هدومن و  حرطم  ار  هللا …  مکیلو  امنا  تیـالو 
ار هیآ ي  دافم  سپـس  .تسا  هداد  باوج  کی  هب  کی  لقن و  هماـع  زا  هیرظن  راـهچ  هک  هدروآ  ار  هیآ ي  صن  لـباقم  رد  هراـب و  نیا 

.تسا هدروآ  ار  هیآ ي  نیا  هب  مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هدشانم ي  زین  و  دهد ، یم  باوج  حرطم و  ار  نآ  رد  لاکشا  هدومن و  نایب 
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.تسا هدش  نیودت  رداصم  بلاطم و  تسرهف  رخآ  رد 

: هجوت لباق  تاکن 

.دنتسه باتک  کی  تصش و  ودص  هماع و  ياهباتک  زا  همه  ًابیرقت  تغل  صوصخ  هب  هریغ و  ریسفت و  ثیدح ، رد  باتک  رداصم   1

هدوتـس الاب  یظافلا  اب  ار  نآ  هتـشون و  باتک  يراب  رمع  رخاوا  رد  هک  ینارهت  گرزب  اقآ  جاح  همالع ي  ظـیرقت  باـتک  يادـتبا  رد   2
.تسا هدش  هدروآ 

، نارهت تیبرت ، .عفرا  مظاک  دیـس  یپاچ ) یـسراف ، (( ) مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما الوم  هیریدغ ي  هبطخ ي  حرـش   ) هیالولا جـهن   252
زور رد  دوخ  تفالخ  نامز  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما هک  ار  يا  هبطخ  باتک  نیا  178 ص  یعقر ، .ش  لاس 1374  لوا ، پاچ 

.تسا هدرک  حرش  هدومرف  داریا  ریدغ  دیع 

(و)

هـسسؤم هدندروآ : درگ  یپاچ ) ودرا ، ( ) هبطخاک هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ لوسر  ند  یک  ریدغ   ) هصالخاک ریدـغ  هعقاو ي   253
.ص  16 یعقر ، .هسسؤم  نامه  رشان ، دهشم .) ( ) مالسلا هیلع   ) نامزلا بحاص  مامالا 

.تسا هدمآ  ریدغ  ناتساد  زین  یعیش و  یماع و  دنچ  زا  ریدغ  هبطخ ي  لباق  تاکن 

: هجوت لباق  هتکن 

.تسا مخ  ریدغ  زور  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هبطخ ي  خیرات  زارف  نیرتساسح  باتک  همجرت ي  باتک  نیا 

146 یعقر ، .نارهت  هیمالسالا ، بتکلاراد  .هداز  ردیح  سابع  یپاچ ) یسراف ، ) دایعا ریاس  رب  ریدغ  دیع  تلیضف  ریدغ و  هعقاو ي   254
لاس مود ، پاچ  توریب ، مولعلا ، ءایحاراد  .هدامح  قوراف  یپاچ ) یبرع ،  ) عادولاهجح یف  هیمالـسالا  همـالل  هیوبنلا  هیـصولا  ص 255 

.م  1992

( یطخ یبرع ،  ) هیالولا ثیدح  دمحم = ) نب  دمحا   ) هیالول

روشک ترازو  رـشن : نارهت .)  ) یمالـسا داشرا  ترازو  یگنهرف  روما  تنواعم  یپاچ ) یـسراف ،  ) يوبن تیاور  رد  يولع  تیـالو   256
هب ریدغ  زور  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ هبطخ ي  باتک  .ش   1374 لاس 1415 ق ، ناریا ، یمالسا  يروهمج 
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هیـصوقرحلا یلع  درلا  يربط = )  ) ریدـغلا ثیدـح  قرط  یف  هیالول  .تسا  زور  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترایز  همیمض ي 
( یطخ یبرع ، )

هعیرذلا ج 25 ص 143 .ق  م 1433  یفجن ) يوسوم ، ینارحب ،  ) یفیرغ یلع  نب  يدـهم  دیـس  یطخ ) یبرع ،  ) يربکلا هیـالولا   257
ش 837 ج 15 ص 163

ج 1 ص 158 ش 23 ریدغلا ،

: تسا شخب  ود  لماش  هدومن و  لقن  هماع  هعیش و  زا  ار  ریدغ  ثیدح  قرط  باتک  نیا  رد 

ریدغ ثیدح  قرط   1

هدـیدرگ و میظنت  ثیداحا  يارب  دولخلا  تانج  باتک  ریظن  ییاه  لودـج  سپـس  ناشیاهدنـس و  اب  هرامه  ریدـغ  ثیداحا  تاراـبع   2
.تسا هدش  هداد  رارق  اهنآ  لخاد  ثیداحا 

: هجوت لباق  تاکن 

: هتفگ ینارهت  گرزب  اقآ  جاح  همالع   1

: تسا هدید  نآ  زا  هخسن  ود  ناشیا  هدومن و  یفرعم  ناشیا  يارب  وا  دوخ  هک  تسا  فلؤم  تافیلأت  هلمج  زا  باتک 

دوب هدش  هتشون  نآ  رب  نینمؤملاریمال  هیالولا  ثیدح  قرط  مان  هک  راموط  تروص  هب  يا  هخسن   1

.تسا هدش  هتشون  هخسن  نیا  زا  یسانشباتک  هک  یپ  رد  یپ  یطوطخ  اب  هحفص  جنپ  یس و  رد  هدوب  فلؤم  رسپ  دزن  هک  يا  هخسن   2

.تسا هدش  روآدای  ار  باتک  شردپ  تالاوحا  رد  فلؤم  دنزرف  لوق  زا  ریدغلا  رد   2

( مالسلا هیلع   ) نینمؤملاریمال هیالولا  ثیدح  قرط  نآ  يراموط  هخسن ي  رد  باتک  نیا  مان  دهش  هتفگ  هدمآ و  هعیرذلا  رد  هچنانچ   3
اب باتک  نیا  زا  ینیما  همالع  ریدغلا  باتک  رد  نیچمه  .تسا  هدرک  زین  هدزناپ  دلج  هب  عاجرا  اجنآ  رد  هعیرذـلا  فلؤم  هکنیا  اب  تسا ،
نم باتک  هیالول  .تسا  هدش  دای  ریدغلا  باتک  مان  اب  یمالـسالا  ثارتلا  یف  ریدغلا  باتک  رد  ریدغلا و  ثیدح  یف  هیالولا  ثیدـح  مان 

هیالولا ثیدح  دمحم = ) نب  دمحا   ) مخ ریدغ  يور 
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( یطخ یبرع ، )

(ه)

م 1372 یئوهنکل ) ینیسح ، يدنه ، يراوزبس ، يوقت ،  ) یسیاج یلع  ناضمر  نب  نیسحلا  طبس  دیس  یپاچ ) ودرا ،  ) ریدغلا تاه   258
هعیرذلا ج 25 ص 149 ش دنه .)  ) یلهد هیرشع ، ینثا  هعبطم  یئوهنکل ، دباع  یلع  دیس  پاچ : .م   1953 ق ،

: هجوت لباق  تاکن   2

.تسا ریدغ  عوضوم  رد  موتخملا  قیحرلا  فلؤم  ءاملعلا ) جات   ) يوقن دمحم  نب  دمحم  یلع  دیس  يرتخد  هون ي  باتک  فلؤم   1

( رـشبلا دابقن  ، مراهچ نرق   ) هعیـشلا مالعأ  تاقبط  رد  نینچمه  تسا  هدومنن  نایب  ار  نآ  فلؤم  یلو  هدروآ  ار  باتک  مان  هعیرذلا  رد   2
.تسا هدش  روآ  دای  فلؤم  تافینضت  رد  ار  باتک  نیا  مان 

ثراو نب  نسحلاطبس  دیـس  زا  عقاولا  باذعلاب  رهتـشملا  غمادلا  رجحلا  تشذگرـس و  یک  ریدغ  ثیدح  ياهمان  هب  رگید  باتک  ود   3
.دوش هابتشا  باتک  نیا  اب  دیابن  هک  تسا  هدش  یفرعم  یسیاج  نیسح 

24 یبیج ، .ش   1368 ق ، لاس 1410  لوا ، پاچ  فلؤم ، رشان : .یعاجـش  یـضترم  دیـس  یپاچ ) یـسراف ،  ) ریدغ دیع  هیده ي   259
.ص

: هجوت لباق  هتکن 

.تسا هتفرگ  رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  هیده  تروص  هب  باتک  نیا 

(ي)

.ش 8.  1352 لاس 1394 ق ، ناهفصا ، .ینابر  دمحم  یپاچ ) یسراف ،  ) ریدغ دوبدای   260

رد باتک  هعیرذلا ج 5 ص 302 ش 245  یفجن .) يرئاح ، سیئر ، جاح   ) یناهفـصا میهاربا  نب  دمحم  یطخ ) یـسراف ،  ) مویلا  261
( مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما بصن  هب  تمعن  مامتا  نید و  لامکا  تابثا  و  ریدـغ ، رد  مکنید و …  مکل  تلمکأ  مویلا  هیآ  لوزن  ناـیب 

.تسا زور  نآ  رد  ماما  يارب 

: هجوت لباق  هتکن 

.تسا هدناسر  مامتا  هب  البرک  رد  لاس 1363 ق  رد  ار  باتک  نیا  فلؤم 

ریدغ نرق  نیمهدراهچ  تبسانم  هب  باتک  نیا  .ق  لاس 1412  مق ، .ردص  نیدلا  ردص  نب  اضر  دیـس  یپاچ ) یبرع ، ) هیناسنالا وی   262
و
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تکرـش سنارفنک  نآ  رد  زین  فـلؤم  هک  هدـش  فیلأـت  دـش  رازگرب  تبـسانم  نیمه  هب  لاـس 1410  رد  ندـنل  رد  هک  یـسنارفنک  زین 
.دنتشاد

هصالخ یشاجنلا ص 69 ش 166  لاجر  م 411 . يدادغب ) هللادبعوبا ،  ) يرئاضغ هللادیبع  نب  نیـسح  یطخ ) یبرع ، ) ریدغلا موی   263
ص 50 یلح ) همالع ي   ) لوقالا

نازیملا ج 2 ص 363 ش 2752 ناسل 

ءالبنلا ج 17 ص 329 ش 200 مالعأ  ریس 

لالدتعالا ج 1 ص 541 ش 2023 نازیم 

نونکملا ج 2 ص 358 حاضیا 

ءاملعلا ج 2 ص 130 ضایر 

لاقملا ج 1 ص 333 ش 2965 حیقنت 

لامالا ج 3 ص 278 هجهب 

مومهملا ص 97 ب 3 ح 15 جرف 

هعیرذلا ج 25 ص 303 ش 248

لاجرلا ج 1 ص 611 یف  عماجلا  هعیشلا ج 6 ص 85  نایعأ 

: هجوت لباق  تاکن  ثیدحلا ج 6 ص 19 ش 3481  لاجر  مجعم 

: هدومرف لاجرلا ص 470 ش 52  باتک  رد  یسوط  خیش   1

سوماق رد  يرتست  همالع ي  هچنانچ  تسین ، يزیچ  نینچ  تسرهفلا  رد  هک  یلاحرد  هدـش ، نایب  تسرهفلا  رد  يرئاضع  نبا  فیناصت 
زا دعب  یمالـسالا ص 63 ش 15  ثارتلا  یف  ریدغلا  شباتک  رد  یئابطابط  زیزعلادبع  دیـس  همالع  لاجرلا ج 3 ص 476 ش 2187 و 

.دشن تفای  فلؤم  تافنصم  تسرهفلا  باتک  زا  ییاج  چیه  رد  هک  دنا  هتفگ  همه  یشاجنلا  لاجر  زین  هخسن ي و  هد  اب  هلباقم 

لقن ار  باتک  مان  وا و  مالک  هیقب ي  هدرک و  لقن  ار  یشاجن  مالک  زا  یشخب  باقلالا ج 2 ص 496  ینکلا و  لاجرلا و  سوماق  رد   2
.دنا هدومنن 

حضاو زین  دنا  هدومن  یـشاجن  مان  هب  حیرـصت  هک  یناسک  دنا و  هدومن  لقن  یـشاجن  زا  ار  باتک  هماع  هعیـش و  نییلاجر  مامت  ًابیرقت   3
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.دنا هدرک  لقن  وا  زا  هک  تسا 
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.دشابن یشاجن  هماع  بتک  یضعب  ذخأم  دیاش  هتبلا 

.تسا هداد  وا  هب  ار  شیاهباتک  مامت  هزاجا ي  فلؤم  هک  تسا  هتفگ  یشاجن   4

.تسا یسوط  خیش  یشاجن و  داتسا  هعیش و  ياملع  ناگرزب  زا  باتک  فلؤم   5

اب يدـنه .) يدابآ ، میظع  ناخ ، یلع  يدـهم  باون ،  ) میـشاه نسح  رفعج  باون  نب  یلع  يدـهم  یپاـچ ) یـسراف ،  ) ریدـغلا موی   264
.319 يریزو ، .ق  لاس 1302  دنه ،)  ) هتکلک يرگ ، یماسب  هنتپ  قداص  حبص  علطم  ضیف  هعبطم ي  رد  یلع  ریزو  دیس  مامتها :

بناوج رگید  لیاضف و  زین  و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما یناگدـنز  زین  نآ و  بناوج  ماما و  هرابرد ي  ادـتبا  یثحابم  باـتک  نیا  رد 
نیا هدومن و  ضرف  عیشت  زا  يرهظم  ار  ریدغ  فلوم  ایوگ  هدش و  نایب  ناشیاملع  هماع و  هثالث ي  يافلخ  نعاطم  سپس  شترـضح و 

.تسا ینیما  همالع  ریدغلا  باتک  هیبش  رظن  نیا  زا  تسا ، هدرک  ثحب  ثاحبا 

: تسا نینچ  اهشخب  نیا  حیضوت  .تسا  گنهآ  ناونع  اب  شخب  جنپ  رد  همتاخ  سپس  لزنم و  ناونع  اب  شخب  هد  لماش  باتک  نیا  رد 

، ماما ظفل  ینعم  لوا : لزنم 

ماما بصن  بجو  مود : لزنم 

تماما رب  صوصن  موس : لزنم 

درامش یم  طرش  تشه  هک  تماما ، طیارش  تمصع و  مراهچ : لزنم 

ماما يالو  تفرعم و  بوجو  مجنپ : لزنم 

هیلع هللا  یلص   ) دمحم لآ  دمحم و  رب  تاولص  نداتسرف  و  مالسلا ) هیلع   ) همئا لیاضف  نتشون  ندینش و  نتفگ و  تانسح  مشـش : لزنم 
( هلآ و 

: تسا خسرف  ناونع  اب  شخب  شش  لماش  هک  مالسلا ،) هیلع   ) نینمؤملاریما تازجعم  لیاضف و  نایب  رد  متفه : لزنم 

ترضح نآ  لیاضف  مود : خسرف  تدالو  زا  يرصتخم  لوا  خسرف 

بقانم نایب  موس : خسرف 

تسا طوبرم  الاب  ملاع  هب  هک  یلیاضف  ثیداحا  مراهچ : خسرف 

هک ترضح ، نآ  یندب  یسفن و  ینطاب و  تالامک  يرهاظ و  تالاح  مجنپ : خسرف 
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.درامش یم  تبقنم  تشه 

تازجعم مشش : خسرف 

ریدغ دیع  لیاضف  متشه : لزنم 

مخ ریدغ  زور  تیفیک  عادولا و  هجح  یگنوگچ  هبعک و  هناخ ي  يانب  تایاکح  مهن : لزنم 

: تسا گنهآ  ناونع  اب  شخب  جنپ  رد  همتاخ  سپس  .ریدغ  دیع  زور  لامعا  مهد : لزنم 

: دنکیرش اهنآ  رد  هفیلخ  هس  ره  هک  ینعاطم  لوا : گنهآ 

نعاطم موس : گنهآ  هدروآ  نعط  هس  تسیب و  هک  هفاحق ، یبا  نب  رکبوبا  نعاـطم  مود : گـنهآ  تسا  هدومن  ناـیب  نعط  هدراـهچ  هک 
هک نافع ، نب  نامثع  نعاطم  مراـهچ : گـنهآ  تسا  گرم  ماـگنه  وا  لاـح  اـهنآ  زا  هدرمـش ، نعط  هن  تسیب و  هک  باـطخ ، نب  رمع 
رعش دنچ  رخآ  رد  .دنک  یم  نایب  ار  ناشیاه  نعط  هدرمش و  ار  رفن  هدزناش  هک  هماع ، ياملع  نعاطم  مجنپ : گنهآ  هدروآ  نعط  هدفه 

.تسا هدش  میظنت  دجبا  فورح  هب  لاس 1302 ق )  ) پاچ خیرات 

نیملـسملل دیع  ربکا  ریدـغلا  موی  .ق 266  م 1396  يوـسوم )  ) مرقم ساـبع  نـب  قازرلادـبع  دیـس  یطخ ) یبرع ،  ) ریدـغلا موـی   265
، نارهت رگید : پاـچ  .م   1982 ق ، لاس 1402  نانبل ،)  ) توریب فلؤم  مراهچ : پاچ  یلماع )  ) یـسیبق نسح  دـمحم  یپاـچ ) یبرع ، )

یلک مان  هدومن و  فیلأت  فلؤم  هک  تسا  يدلج  اجنپ  هلـسلس ي  زا  مشـش  دـلج  باتک  نیا  64 ص  يریزو : .توریب  پاـچ  زا  تسفا 
تارضم هرابرد ي  ات 96  هحفص ي 65  زا  ریدغ و  هرابرد ي  ات 64  هحفص 1  زا  دلج  نیا  رد  .تسا  هدراذگ  هیبهذلا  تاقلحلا  ار  اهنآ 

: تسا ریز  نیوانع  لماش  ریدغ  شخب  اما  دراد ! ملع  بلط  هرابرد ي  یبلاطم  راگیس و 

ریدغ هبطخ  زا  ییاه  تمسق  ریدغ و  رصتخم  ناتساد   1

ناشراعشا زا  یتمسق  اب  هارمه  دنا ، هدورس  ریدغ  رد  يراعشا  هک  برع  يارعش  زا  رعاش  ود  یس و  شرامش   2

دیع فلا  مالسا : رد  ریدغ  دیع   3
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.ریدغ دیع  ترایز  ریدغ ه  دیع  زور  تابحتسم  ریدغ د  زور  يرترب  یئوگ ج  کیربت  ثیدح  ریدغ ب 

: هجوت لباق  تاکن 

باتک رگید  ياهمان   1

ج 6 هیبهذلا ، باقلحلا   1

هدش پاچ  دلج  يور  هک  يروط  هب  هیبهذلا  تاقلحلا  نم  هسداسلا  هقلحلا   2

.تسا هتفگ  یمالسالا ص 193 ش 93  ثارتلا  یف  ریدغلا  رد  یئابطابط  زیزعلادبع  دیس  دیقف  همالع  هچنانچ  ریدغلا  باتک   3

.تسا هدش  هدافتسا  یماع  عبانم  زا  ًارثکا  باتک  نیا  رد   2

.دش هتشون  دوب  سرتسد  رد  هچنآ  یلو  هدیسر  پاچ  هب  اهراب  باتک   3

هب ار  لاس 1402 ق،1982 م  پاچ  یمالـسالا  ثارتلا  یف  ریدغلا  رد  یئابطابط  زیزعلا  دـبع  دیـس  همالع ي  هک  تسا  رکذـت  هب  مزال   4
.دوب مراهچ  پاچ  رد  خیرات  نیا  دش  هدید  هک  یپاچ  رد  هک  یلاح  رد  دنا ، هدروآ  موس  پاچ  ناونع 

.ق لاس 1371  فجن ، زیزع .) وبا   ) یطخ هللادبع  نب  دمحم  یپاچ ) یبرع ،  ) ریمالا قح  ریدغلا  موی   267

تنرتنیا یناهج  هکبش  رد  نایعیش  یگنهرف  زکارم  تاسسؤم و 

قارع نایعیش  سلجم 

com. iraq shiacouncil. www . 1

سیلگنا یبرع و  ياهنابز  هب 

، ماـظن ناـینابرق  نایعیـش ، ياهنادـنز  اـه ، هناـخباتک  اـه ، هینیـسح  ینید ، سرادـم  قارع ، دـجاسم  سلجم ، هماـنمارم )  ) ناـمیپ لـماش :
.یعیش ياهتیاس  قارع و  زا  ياهسکع  ویشرآ ، تاعوبطم ، یعیش ، ياهتیصخش 

اکیرمآ اهیلع -  هَّللا  مالس  بنیز  ءاروجلا  هسسؤم 

com. alhawra. www . 2

یبرع نابز  هب 

اه و همانزور  هعبات ، تاسـسؤم  ینف ، روما  یگنهرف ، شدرگ )  ) هرود یمالـسا ، ياهوگتفگ  بنیز س ،) ترـضح  همانیگدـنز  لـماش :
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نب مساق  هسسؤم  رابخا ، عونتم ، یمالسا  ریواصت  لآرتنوم ، یمالـسا  تالجم  ناضمر ، هام  هقباسم  تنرتنیا ، ياهتیاس  یلحم ، تالجم 
(. (ع بلاطیبا هناخباتک  و  (ع ) قداص ماما  هسردم  هرمع ، ترایز و  تهج  نیمرحلا  هسسؤم  جاودزا ، دقع و  تهج  (ع ) نسحلا

رصم ع ،)  ) تیب لها  یسررب  یلعا  سلجم 

com. alkerar. 4 t. www . 3

یبرع نابز  هب 

.ریواصت هعیش و  يالعا  سلجم  هناخباتک ، یخیرات ، ياهتیعقاو  (ع ،) نیسح نازاورپزیت  لماش :

مق قح -  هار  رد  هسسؤم 

org. derrahehag. www . 4

یسراف نابز  هب 

.تاعوضوم رگید  وگتفگ و  ياهقاتا  اه ، همانزور  تالجم و  خساپ ، شسرپ و  لماش :

نیرحب هیمالسالا - ) هیعوتلا   ) یمالسا يرادیب  هیداحتا 

.org bh. islam. www . 5

یبرع ناب  هب 

شخب هناخباتک ، شخب  تاغیلبت ، شخب  یگنهرف ، شخب  یعامتجا ، شخب  اهتاقالم ، هیداحتا ، ياهتیلاعف  خـیرات  زا  يا  هشوگ  لـماش :
.یگنهرف رابخا  سیردت و 

اداناک ییوخ -  ماما  هیریخ  هسسؤم 

com. alkoiefoundation. www . 6

یسیلگنا هسنارف و  یبرع ، یسراف ، ياهنابز  هب 

تالاؤس راونالا ، هلجم  يدهلا ، یگتفه  هسردم  کیمداکآ ،)  ) يدـهلا هسردـم  یگنهرف ، زکرم  ینید ، زکرم  هسـسؤم ، یفرعم  لماش :
.ریواصت موبلآ  یعرش و  تاقوا  زکرم ، هناخباتک  اهباتک ، اهسرد ، اهثحب و  تالاقم ، اهوگتفگ ، یعرش ،

نیرحب میکح -  رکذ  نمجنا 
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net. althekr. www . 7

یسیلگنا نابز  هب 

(، ینآرق  ) تاملک یناعم  نآرق ، ياـه  هروس  باوث  میرک ، نآرق  ناریفـس  توـالت ، ماـکحا  نمجنا ، ياـهتیلاعف  نمجنا  یفرعم  لـماش :
نایراق زا  نآرق )  ) ياه توص  ملعم ، بدا  تاماقم ، ینآرق ، ياهتیاس  میرک ، نآرق  متخ  ياعد  ینآرق ، ياهینتـسناد  ینآرق ، ثیداـحا 

.ینآرق ياه  هصق  ینیرحب و 

ناتسکاپ (ع - ) هَّللاهیقب یمالسا  هسسؤم 

com. baqiyatullah. www . 8

یسیلگنا نابز  هب 

.یمالسا خیرات  هناخباتک و  اه ، هدیصق  يرادازع ، سلاجم ، هسسؤم ، یفرعم  لماش :

نارهت یمالسا -  تاطابترا  گنهرف و  هسسؤم 

org. icronet. www . 9

یسیلگنا یبرع ، یسراف ، یبرع ، ياهنابز : هب 

.خساپ شسرپ و  اه و  همانزور  اهسنارفنک ، تاراشتنا ، هناخباتک ، یگنهرف ، رابخا  ناگدنیامن ، ناریا ، مالسا ، لماش :

زیربت میرکلا -  نآرق  دهم  هسسؤم 

com. mahdquran. www . 10

یسراف نابز  هب 

.رابخا ریواصت و  موبلآ  تاقیقحت ، تاراشتنا ، میرک ، نآرق  ناظفاح  ینآرق ، ياهشزومآ  هسسؤم ، یفرعم  لماش :

نانبل ردص -  یسوم  دیس  ماما )  ) هسسؤم

.org lb. sadr-foundation. www . 11

هسنارف یسیلگنا ، یبرع ، ياهنابز : هب 

(. هدش بترم   ) لامعا رابخا و  اهتیلاعف و  تاقافتا ، اهزاین و  لماش :
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مق ثیدحلاراد -  تاعلاطم  زکرم 

.www net. hadith . 12

یسیلگنا یبرع ، یسراف ، ياهنابز : هب 

تیب لها  و  (ص ) مرکا ربمایپ  تاروتـسد  تنـس ، باتک و  ناگدننک ، ثحب  اب  یثیدـح  ياهثحب  ثیدـح ، مولع  ثیدـح ، عبانم  لماش :
.تنرتنیا ياه  هزات  زکارم ، اه و  هناخباتک  (ع ،) ناشیا

اکیرمآ اداناک و  ناملسم -  نایهاگشناد  هعومجم 

.www org. msapsg . 13

یسیلگنا نابز  هب 

.اهویشرآ اهریرقت و  میرک ، نآرق  ویدار  یمالسا ، هناخباتک  میرک ، نآرق  لماش :

ایلارتسا (ع - ) يدهملا مامالا  زکرم 

com. almahdimosque. aalalrasool. www . 14

یسیلگنا یبرع ، یسراف ، ياهنابز : هب 

هناخباتک هناخباتک ، يداقتعا ، شخب  (ع ،) تیب لها  ریدغلا ، فراعملاهریاد  هغالبلا ، جهن  فیرش ، ثیدح  میرک ، نآرق  هحفص  لماش :
.سدقم ياهرهش  هیملع و  ياه  هلاسر  (ع ،) يدهم ماما  دجسم  یتوص ،

مق رون -  راظتنا  رد  یگنهرف  هسسؤم 

com. monjee. www . 15

یسراف نابز  هب 

ياههاگیاپ تالاقم و  تارایز ، هیعدا و  هناخباتک ، خـساپ ، شـسرپ و  (ع ،) يدـهم ترـضح  هراـبرد  وگتفگ  هسـسؤم ، یفرعم  لـماش :
(. یمالسا ياهتیاس  )

مق ثاریم - ) يایحا   ) تارثلا ءایحال  یفطصملاراد 

com. dar-almustafa. www . 16
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یبرع نابز  هب 

هیرفعجلا و تاوعدلا  هیقداصلا و  هفحیصلا  دننام  هدش  رشتنم  ياهباتک  زا  یـضعب  تاقیقحت و  اه و  هشقن  ریوصت  ثارتلا ، هلجم  لماش :
.اهباتک رگید 

مق نایراصنا -  تاراشتنا  پاچ و  هسسؤم 

org. ansariyan. www . 17

یسیلگنا یبرع ، یسراف ، ياهنابز : هب 

لاسرا تنرتنیا و  قیرط  زا  باتک  دـیرخ  هدـش ، رـشتنم  ياهباتک  یفرعم  ایند ، ياهنابز  مامت  هب  یعیـش  ياهباتک  همجرت  پاچ و  لماش :
.تامدخ رگید  نآ و  یتسپ 

ناتسکاپ جئاوحلا -  باب  هعومجم 

com. babulhawij. s5. www . 18

یسیلگنا نابز  هب 

.تارایز ءاسک و  ثیدح  (س ،) ءارهزلاهمطاف (ع ،) نیموصعم یگدنز  یمالسا ، باجح  تاسسؤم ، رگید  هسسؤم ، یفرعم  لماش :

زاریش قاثیم -  یگنهرف  هسسؤم 

net. meesagh. www . 19

یسراف نابز  هب 

.باجح ندش و  یناهج  هاگشیامن  هضافتنا ، ناناوج ، خساپ ، شسرپ و  لماش :

مق (ع - ) تیبلا لآ  مولع  یناهج  زکرم 

com. al-shia. www .،/ 20

net. al-shia. www/

org. al-shai. www/

org. all-ul-bayt. www
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رگید نابز  دنچ  ییایزنودنا و  یسیلگنا ، یبرع ، یسراف ، ياهنابز : هب 

نادـنزرف و اهناتـساد و  هریـس و  و  (ع ) نیموـصعم همانیگدـنز  نآ ، هب  عـجار  ياـهباتک  ناـیراق و  ناـظفاح و  میرک ، نآرق  نتم  لـماش :
تالجم اه و  هناخباتک  اهباتک و  ناکدوک ، ناناوج و  نز و  هداوناخ و  ناقرشتسم ، ناشیا ، اب  هطبار  رد  ياهباتک  نارعاش و  باحـصا و 
هناخباتک اهتبـسانم ، تاسـسؤم ، زکارم و  اه و  هزوح  سرادـم و  یفرعم  يداقتعا ، و  یهقف )  ) یعرـش تالاؤس  هب  خـساپ  اـهوگتفگ ، و 

.ریواصت هاگشیامن  املع و  همانیگدنز  یعیش ، ياهتیاس  یتوص ،

ع)  ) تیبلا لها  یمالسا  هیداحتا 

com. wabil. www . 21

یسیلگنا نابز  هب 

.رشب قوقح  اهخساپ و  اهشسرپ و  یکینورتکلا ، هناخباتک  یمالسا ، رابخا  هسسؤم ، یفرعم  لماش :

ع)  ) مساق ناناوج  تیعمج 

com. hqya. fresservers. www . 22

یسیلگنا نابز  هب 

.ریواصت اه و  هیثرم  يرادازع ، (ع ،) نسحلا نب  مساق  هسسؤم ، یفرعم  لماش :

ایناتیرب هیرشع -  انثا  هعیش  هسسؤم 

org. sicm. www. uk . 23

یسیلگنا نابز  هب 

.هشقن ریواصت و  هناخباتک ، یعرش ، تاقوا  شزرو ، اهتیاس ، اه ، همانرب  تسیل  مارحلا ، مرحم  هسسؤم ، یفرعم  لماش :

( ناوناب يارب  (، ) ع  ) تیبلا لها  یناهج  هسسؤم 

net. wawo. cjb. www . 24

یسیلگنا نابز  هب 

.یمالسا ياهتیاس  اهسرد و  اهخساپ ، اهشسرپ و  اعد ، تالاقم ، اهباتک ، هسسؤم ، یفرعم  لماش :
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ایناتیرب دیدج -  هشیدنا  هسسؤم 

uk. inminds. co. www . 25

یسیلگنا نابز  هب 

.یمالسا ياهیزاب  رابخا و  یمالسا ، ياهوگتفگ  یمالسا ، ياه  همانرب  لماش :

ایناتیرب هیماما -  هاگیاج  یناهج  سلجم 

org. imamiah. www . 26

یسیلگنا یبرع ، ياهنابز : هب 

.تسا هدرک  لاسرا  یناهج  ياهتیصخش  اسؤر و  هب  هدرک و  هیهت  سلجم  هک  ییاه  هینایب  اه و  همان  زا  يا  هعومجم  لماش :

اکیرمآ هیرشع -  ینثا  هعیش  هعومجم 

org. nasimco. www . 27

.رابخا یمالسا و  ياهشزومآ  جاودزا ، عیاقو ، تاقافتا و  تاقباسم ، هسسؤم ، یفرعم  لماش :

یمالسا هیدهم  زکرم 

org. mahdieh. www . 28

یسیلگنا نابز  هب 

.هحفص ياضعا  تاقباسم و  یمالسا ، ثداوح  میرک ، نآرق  لماش :

یمالسا لمع  هعومجم 

org. amalislami. www . 29

یبرع نابز  هب 

، یـسایس تاـنایرج  تاـقافتا ، ثداوح و  هماـنزور  راـبخا ، يربـهر ، هسـسؤم ، سیـسأت  فادـها  هچخیراـت و  هزیگنا و  قارع ، لـماش :
.يریوصت یتوص و  هناخباتک 

مق (ع - ) رقاب ماما  هیریخ  هسسؤم 
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com. imambager. www . 3130

ناملآ يداهلا -  هسسؤم 

de. alhadi. www

یناملآ یبرع ، ياهنابز : هب 

.مالسا زا  ییاه  سرد  اهباتک و  هیداجس ، هفیحص  (ع ،) همئا اهتبسانم ، لسوت ، ترایز و  هیعدا ، میرک ، نآرق  لماش :

نیرحب میرک -  نآرق  زامن و  شزومآ  حرط 

org. eslam. www . 32

یبرع نابز  هب 

.یمالسا ياهتیاس  ینتشاد و  تسود  ناکدوک  شخب  اهتیلاعف ، دحاو  یشزرو ، دحاو  تراظن ، دحاو  تاغیلبت ، دحاو  لماش :

مق سی -  تاقیقحت  رتفد 

com. yasin-ri-www . 33

یسیلگنا یبرع ، یسراف ، ياهنابز : هب 

.یمالسا فراعم  یگنهرف و  ياه  همانرب  هدنزاس  یگنهرف  هسسؤم 

اکیرمآ موصعم -  تیعمج 

com. masom. www . 34

یسیلگنا نابز  هب 

.یعیش ياهتیاس  يریوصت و  یتوص  شخب  ریواصت ، اه ، هلاقم  يرجه ، میوقت  اهتیلاعف ، رابخا ، هسسؤم ، یفرعم  لماش :

مق هیملع  هزوح  یگنهرف  ياهشهوژپ  زکرم 

com. andisheqom. www . 35

یسراف نابز  هب 
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ياهتاقالم شخب  هیملع ، هزوح  نیصصختم  طسوت  اهشسرپ  خساپ و  هسسؤم ، یفرعم  هیملع ، هزوح  (ع ،) تیب لها  میرک ، نآرق  لماش :
.تنرتنیا تاهبش  عفر  اهوگتفگ و  یعیش ، هناخباتک  یتیبرت ، ياه  هیصوت  حابص ، هلجم  ینید ،

يوانیدناکسا ینیسح  تیعمج 

com. move. to/shia . 36

یسیلگنا نابز  هب 

.یعیش ياهتیاس  خیرات و  تالاقم ، هسسؤم ، یفرعم  لماش :

(س) ءارهزلا یمالسا  یتاقیقحت  عمجم 

org. islamicresearch. www . 37

یسیلگنا ودرا و  یبرع ، یسراف ، ياهنابز : هب 

.یمالسا ياهتیاس  یمالسا و  ياهباتک  میرک ، نآرق  لماش :

(س) ءارهزلا یمالسا  هعومجم 

com. members. ozemail . 38

یسیلگنا نابز  هب 

( هعماج  ) هاگـشناد یمالـسا و  ياه  همانرب  یمالـسا ، ياهتیاس  یمالـسا ، تاقافتا  ثداوح و  یمالـسا ، ياـهباتک  میرک ، نآرق  لـماش :
(. (س ءارهزلا

نانبل ییایناپسا -  شخب  (ع ،) یلع ماما  هسسؤم 

com. imamali foundation. freeservers. www . 39

یلویناپسا نابز 

.یعیش ياهتیاس  رابخا و  تامدخ ، لماش :

نیتناژرآ یمالسا  زکرم 

org. organizacinislam. www. ar . 40
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یلویناپسا نابز  هب 

.یعیش ياهتیاس  هناخباتک و  (ع ،) تیب لها  میرک ، نآرق  مالسا ، لماش :

نانبل هریسلاراد -  هسسؤم 

com. doralsyra. port5. www . 41

یبرع نابز  هب 

.دایعا اهتبسانم و  یتوص و  هناخباتک  اهخساپ ، اهشسرپ و  (س ،) ءارهزلا تیب  تالوصحم ، هسسؤم ، یفرعم  لماش :

اکیرمآ یمالسا  زکرم 

com. icofa. www . 42

یسیلگنا نابز  هب 

.یعرش تاقوا  ایاده و  میرک ، نآرق  هناخباتک ، اهتیلاعف ، تسیچ ،؟ مالسا  لماش :

اکیرمآ یمالسا -  یگنهرف  زکرم 

net. aiec. 8 m. www . 43

یسیلگنا نابز  هب 

.هعیش عیقب و  هشقن  البرک ، میرک ، نآرق  تاقافتا ، رابخا و  ياه  هزات  تالاقم ، ع ،)  ) ءایبنا مالسا ، لماش :

نارهت (ع - ) نیسحلاراصنا هسسؤم 

com. ansaralhussain. www . 44

یبرع نابز  هب 

.یمومع طباور  یتوص و  هناخباتک  اهتبسانم ، اهتیلاعف ، لماش :

مق هر - )  ) ییوخ هَّللا  تیآ  راثآ  ءایحا  هسسؤم 

com. alkove. net . 45
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یبرع نابز  هب 

.هسسؤم یفرعم  یعیش و  ياهتیاس  تاهبش ، تالاؤس و  يرغلا ، هلجم  هناخباتک  هر ،) ) ییوخ ماما  لماش :

اکیرمآ هر - ) ) ییوخ هَّللا  تیآ  هسسؤم 

org. al-khoie. www . 46

یسیلگنا نابز  هب 

 … ماما و هسردم  تالاؤس ، هناخباتک ، تامدخ ، زکرم ، یفرعم  لماش :

ایناتیرب هر - )  ) ییوخ هَّللا  تیآ  زکرم 

org. alkhoie. www. uk . 47

یسیلگنا یبرع ، ياهنابز : هب 

.رابخا ياه  هزات  تاطابترا و  هعمج ، ياه  هبطخ  اهوگتفگ ، اهتیلاعف ، لماش :

دنله یمالسا -  یگنهرف  زکرم 

com. alrisalag5. www . 48

یسیلگنا یبرع ، ياهنابز : هب 

.هلاسرلا هیرشن  راشتنا  و  (س ) ءارهزلا هسردم  تالوصحم ، اهتیلاعف ، هعومجم ، نیناوق  زکرم ، یفرعم  لماش :

نانبل مشاه -  ینب  هیریخ  یگنهرف -  هعومجم 

com. hashem. 15 om. www . 49

.تالاقم كارتشا و  مشاه ، ینب  هناخباتک  لماش :

(( (ع موصعم ناراورس   ) تاداس نوماریپ  شهوژپ  زکرم 

com. sadaat. s5. www . 50

یسیلگنا نابز  هب 
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.مالسلاو هالصلا  لضفا  مهیلع  ربمایپ  لسن  زا  ناراورس )  ) تاداس نوماریپ  ثحب  لماش :

نارهت یمالسا -  بهاذم  نیب  بیرقت  یناهج  عمجم 

org. taghrib. www . 51

یسیلگنا ودرا ، یبرع ، یسراف ، ياهنابز : هب 

.یمالسا بهاذم  هاگشناد  یملع ، ياهشهوژپ  زکرم  لک ، سیئر  تاعوبطم ، یگنهرف ، ياهشیامه  رابخا ، لماش :

نارهت یقارع -  ياهشهوژپ  زکرم 

com. iraqdata. www . 52

یبرع نابز  هب 

.هناخباتک یعطق و  ياهربخ  ریواصت ، اهملیف ، تاهبش ، اه و  همان  تاقیقحت ، اهثحب و  رابخا ، لماش :

ناتسکاپ يدهلا -  هسسؤم 

com. alhoda. org . 53

ودرا نابز  هب 

.رظتنم هماج  زامن و  تالاؤس ، هب  خساپ  یناتسیس ، هَّللا  تیآ  همانیگدنز  هقف ، فیرش ، ثیدح  (ع ،) تیب لها  میرک ، نآرق  لماش :

مق هر - ) ) ینیمخ ماما  یشهوژپ  یشزومآ و  هسسؤم 

org. qabas. www . / 54

net. qabas. www/

com. qabas. www / 

یسیلگنا یبرع ، یسراف ، ياهنابز : هب 

، تاراشتنا هناخباتک ، یـشزومآ ، شخب  شنیزگ ، یگنهرف ، تنواعم  یـشهوژپ ، تنواعم  یـشزومآ ، تنواعم  هسـسؤم ، یفرعم  لماش :
.رتویپماک شخب  فراعملاهریاد ، نالیصحتلا ، غراف  تالجم ، اه و  همانزور 

نانبل یمالسا -  تاعلاطم  زکرم 
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org. alhadi. www . 55

یبرع نابز  هب 

ياهتیاس نز و  هاگیاج  ثیدح ، ملع  تاهبش ، تالاؤس و  ثحابم ، تاقیقحت و  لوصا ، هقف ، خیرات ، تاداقتعا ، ینآرق ، بلاطم  لماش :
.یمالسا

( هر ) یفجن یشعرم  هَّللا  تیآ  یمومع  هناخباتک 

com. marashilibrary. www . 56

یسیلگنا یبرع ، یسراف ، ياهنابز : هب 

تاناکما اهباتک ، نوماریپ  قیقحت  یطخ ، ياـهباتک  یفرعم  تـالاؤس ، هب  خـساپ  تاـعلاطم ، زکرم  هناـخباتک ، سـسؤم ، یفرعم  لـماش :
.باهش همانلصف  وجتسج و 

مق ءارسا -  تاعلاطم  زکرم 

com. ersaco. www . 57

یسیلگنا یسراف ، ياهنابز : هب 

ياهباتک یفرعم  ریوصت و  توص و  ریواصت ، موبلآ  خساپ  شسرپ و  هر ،) ) یلمآ يداوج  هَّللا  تیآ  یصخش  هریـس  همانیگدنز و  لماش :
.هل مظعم 

مق (ع - ) اضر ماما  هسسؤم 

com. imam-reza. www . 58

یسیلگنا نابز  هب 

.اهناتساد ناکدوک و  شخب  هناخباتک ، اعد ، ریواصت ، فیرش ، ثیدح  ماکحا ، مالسلا ، مهیلع  نیرهاط و  ترتع  میرک ، نآرق  لماش :

هعیش هیداحتا 

com. shiawww. www . 59

یسیلگنا نابز  هب 
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.یمالسا ثیداحا  خساپ ، شسرپ و  یمالسا ، ياهتیاس  مرحم ، سلاجم  مرحم ، ياهراتفگ  زور ، میوقت  رابخا ، لماش :

مق غلبم -  مازعا  رتفد 

com. almuballehg. www . 60

یبرع نابز  هب 

.بختنم ياهتیاس  هتفه ، ثیدح  یغیلبت ، ياههاگیاج  رتفد ، تالوصحم  رتفد ، ياهتیلاعف  غلبم ، هیرشن  لماش :

مق هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد 

com. shareh. www . / 61

org. balagh. www/

net. balagh. www/

یسیلگنا یسراف و  ياهنابز  هب 

.مالسا رد  یسایس  ماظن  یمالسا ، ياهتیاس  زکارم ، یمالسا ، ياهتبسانم  ماکحا ، هقف و  تاداقتعا ، (ع ،) تیب لها  مرکا و  ربمایپ  لماش :

مق (ع - ) قداص ماما  هسسؤم 

org. imam sadeq. www . / 62

یبرع نابز  هب 

.یمالک تاقیقحت  هسردم  تاءاتفتسا و  هب  خساپ  یمالک ، بلاطم  اهتیلاعف ، اهباتک ، سسؤم ، هسسؤم ، یفرعم  لماش :

نارهت غالبلا -  هسسؤم 

com. balagh. www . 63

یبرع نابز  هب 

، یگنهرف ياه  هرگ  تخبـشوخ ، هداوناخ  نز ، هژیو  هاگیاج  ناناوج ، هاگـشاب  تاعوبطم ، نآرق ، ناهج  لـماش : عیـسو  یگنهرف  هکبش 
.عقوملا هلجم  وگتفگ و  دوس ، طاسب 

مق هیملع  هزوح 
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net. hawzah. www . 64

یسیلگنا یبرع ، یسراف ، ياهنابز : هب 

اهباتک و تالجم ، هیملع ، هزوح  یمالـسا ، زکارم  یمالـسا ، مولع  ندـمت ، گنهرف و  ماکحا ، تاداقتعا ، میرک ، نآرق  مالـسا ، لماش :
.خساپ اهشسرپ و 

مق هیملع  هزوح 

com. hawzah. www . 65

یبرع نابز  هب 

.هیملع هزوح  هناخباتک  يوزوح و  سورد  ناغلبم ، ابطخ و  لماش :

مق هعوسوم - )  ) يرتویپماک یمالسا  فراعملاهریاد 

org. mawsoah. www . 66

ریدغلا و فطلا و  ناضمر و  هقف 1 و 2 و 3 و  ریظن   CD يور رب  یفلتخم  یعیش  ياه  همانرب  دیلوت  تخاس و  هب  هک  هعوسوم  هسـسوم 
.دنراد لاغتشا  و …  (س ) ءارهزلا

اکیرمآ (ع - ) بنیز ءاروحلا  هسسؤم 

org. zainab. www . 67

یسیلگنا نابز  هب 

.يریوصت یتوص -  شخب  اه و  هتشون  ناکدوک ، شخب  (س ،) بنیز هسردم  یعرش ، تاقوا  تامدخ ، لماش :

مق یمالسا -  ثاریم  ءایحا  زکرم 

net. rafed. www/turathis . 68

یسیلگنا یبرع ، یسراف ، ياهنابز : هب 

.یطخ بتک  هب  عجار  تالاؤس  هب  خساپ  یعوضوم و  تسرهف  نیفلؤم ، تسرهف  اه ، هناخباتک  تسرهف  يدجبا ، تسرهف  لماش :

اداناک (س - ) بنیز ءاروحلا  هسسؤم 
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net. alhawra. hypermart. www . 69

یبرع نابز  هب 

تـالجم تایرـشن و  هعباـت ، تاسـسؤم  ینف ، روما  یگنهرف ، شخب  یمالـسا ، ياـهوگتفگ  (س ،) بنیز ترـضح  همانیگدـنز  لـماش :
نب مساق  هسـسؤم  رابخا ، یمالـسا ، عونتم  ریواصت  لآرتنوم ، رد  یمالـسا  تـالجم  ناـضمر ، هاـم  هقباـسم  یتنرتنیا ، ياـهتیاس  یلحم ،

(. (ع بلاطیبا هناخباتک  و  (ع ) قداص ماما  هسردم  هرمع ، ترایز و  تهج  نیمرحلا  هسسؤم  جاودزا ، روما  تهج  (ع ) نسحلا

نارهت - دوعوم یگنهرف  هسسؤم 

org. mouood. www . 70

یسراف نابز  هب 

ینارنخـس هعومجم  يا ، هناسردـنچ  هناخراگن ، يودـهم ، بتک  ناوج ، دوعوم  دوعوم و  تـالجم  اـهتیلاعف ، هسـسؤم ، یفرعم  لـماش :
 … يودهم و رابخا  املع ،

تنرتنیا یناهج  هکبش  رد  نایعیش  یگنهرف  زکارم  تاسسؤم و  یتاعالطا  هاگیاپ  تسرهف 70 

هرامش 37 دوعوم  همانهام 

هقباسم

هقباسم

ییوگخـساپ اب  ات  ددرگ  یم  رازگرب  ریدغ  اب  هارمه  مان  هب  يا  هقباسم  ریدغ ، فراعم  اب  نادنمقالع  رتشیب  هچ  ره  ییانـشآ  ياتـسار  رد 
لاس  ) بجر رد 13  تبون  ود  لاس  ره  هک  یشک  هعرق  رد  دشاب ) یم  ناترایتخا  رد  رازفا  مرن  رد  هک  ینوتم  زا  هدافتـسا  اب   ) تالاوس هب 

نآ سیفن  زیاوج  زاو  هدرک  تکرش  ددرگ  یم  رازگرب  ترـضح ) نآ  يراذگ  جات  زور   ) هجحلا يذ  و 18  هبعک ) دولوم  تدالو  زور 
.دیدرگ دنم  هرهب  دشاب  یم  زکرم  نیا  تالوصحم  رگید  زا  هک 

: دننام لاثم  روط  هب  ار  تالاوس  باوج  تالاوس ، هعلاطم  زا  سپ  نازیزع  امش  تالاوس : هب  ییوگخساپ  هوحن 

دییامن لاسرا  کمایپ 10001001001000  هرامش  هب  ام  يارب  ای 2 د  1 ب 

یتنرتنیا تیاس  هب  لاـس  ره  ریدـغ  دـیع  بجر و  زا 13  دـعب  هتفه  کی  دـیناوت  یم  نازیزع  امـش  هقباسم : یـشک  هعرق  زا  عالطا  هوحن 
.دیوش علطم  دنا  هدش  هدنرب  هقباسم  یشک  هعرق  رد  هک  یناسک  مان  زا  دییامن و  هعجارم   com. ghaemiyeh. www

ریدغ هقباسم  تالاوس 
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؟ تفای ققحت  يزور  هچ  رد  ریدغ  میظع  هثداح  - 1

زور ج )  ) ترجه مهد  لاس  هجحلا  يذ  مهدجیه  هبنش  راهچ  زور  ب )  ) ترجه مهد  لاس  هجحلا  يذ  مهدجیه  هبنش  جنپزور  فلا ) )
يرجه مهدزای  لاس  هجحلا  يذ  مهدجیه  هبنشود  زور  د )  ) يرجه مهدزای  لاس  هجحلا  يذ  مهدجیه  هبنش 

؟ دوب یسک  هچ  درک  تعیب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  اب  هک  یسک  نیلوا  - 2

رمع د )  ) ناملس ج )  ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ب )  ) لیئربج فلا ) )

؟ دومن لزان  ربمایپ  رب  ار  یتایآ  هچ  یحو  هتشرف  ریدغ  دیع  زور  - 3

هدئام هروس  هیآ 77  د )  ) هدئام هروس  هیآ 67  ج )  ) هدئام هروس  هیآ 57  ب )  ) هدئام هروس  هیآ 66  فلا ) )

لوسر اب  ریدغ  زور  رد  اراکشآ  هک  یسک  لوا  - 4
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؟ دوب یسک  هچ  درک  تفلاخم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا 

دروم هس  ره  د )  ) رکبوبا ج )  ) رمع ب )  ) يرهف نامعن  نب  ثراح  فلا ) )

؟ دنتفگ یم  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  باطخ  نادرم  نانز و  تعیب ، ماگنه  - 5

ره د )  ) نینموملا ریما  ای  کیلع  مالـسلا  ج )  ) هنموم نموم و  لک  یلوم  يالوم و  تحبـصا  دقل  ب )  ) نسحلا ابا  ای  کل  خب  خب  فلا ) )
دروم هس 

؟ تسا مادک  یمالسا  دیع  نیرتگرزب  - 6

هعمج د )  ) ریدغ دیع  ج )  ) رطف دیع  ب )  ) نابرق دیع  فلا ) )
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
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