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هنماخ يا هّللا  هیآ  ترضح  هاگن  زا  رظتنم  نایعیش  116فیلکت 
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129هراشا

؟ میزیخرب تسا  مزال  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  مئاق  مان  ندینش  ماگنه  هب  129ارچ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  یلو  قشع  اب  131ندرم 

؟ تسا زیاج  حیرص  روط  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  مان  رکذ  تبیغ  نامز  رد  131ایآ 
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؟ هیعون ای  تسا  هیصخش  تیودهم  133ایآ 

؟ تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  روهظ  زا  يرادومن  یمالسا  بالقنا  134ایآ 

؟ دنک یم  روهظ  تقو  هچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  135ماما 

؟ تخانش ار  اهنآ  دیاب  هنوگچ  دنمادک و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  روهظ  ياه  136هناشن 

؟ دنامب هدنز  اه  نرق  یناسنا  تسا  نکمم  138ایآ 

؟ دنوش یم  ربخ  اب  ام  لامعا  زا  هنوگچ  مالسلا  مهیلع  140ناماما 

مدرم رادرک  رب  ندش  هاگآ  ملع و  تفایرد  142یگنوگچ 

مدرم لامعا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  یهاگآ  یتیبرت  142راثآ 

؟ تسا هزادنا  هچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  جرف  رد  اعد  143ریثأت 

بدا نافرع و  راس  همشچ  زا  هعرج يا  متفه : 146شخب 

146هراشا

هدیزگرب 146نوتم 

146هراشا

مالسلا هیلع  اضر  ماما  147ياعد 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  148ياعد 

148راظتنا

...وت یب  هک  149ایب 

! لد ياه  150فرح 

دنتفگن ام  151هب 

نافسوی باوخ  نیرت  153حبص 

یمشاه نامشچ  رد  153قرغ 

! تاجن شخب  مارآ  لحاس  154يا 

! نابرهم يا  155ایادخ ،

! نم 156يالوم 

یگنتلد ياه  157هبدن 

160راعشا
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160هراشا

نامسآ هُن  161هرهش 

یگدنز 162رازلگ 

تیاده 163بکوک 

راظتنا ینعی  قوش ، ینعی  164هعیش 

! سگرن هدید  167غورف 

دوعوم 170هعمج 

هار هب  171مشچ 

نیبم 172باتک 

174ناگتخومآرحس

! ...میوزرآ تسه  176همه 

! مدرگ روح  179بارخ 

تسوت نسح  180نارود 

! 181ینکردا

سگرن لگ  181يوب 

!؟  ...یی هتفر  182یک 

نازاس گنهرف  هشوت  متشه : 184شخب 

184هراشا

تیودهم گنهرف  ناگدننک  جیورت  هب  184هیصوت 

184هراشا

( رون دالیم  زور  رد  جع » » نامز ماما  نازابرس  هژر  یهدنامزاس و   ) نیرفآ تکرح  هدنزاس و  193داهنشیپ 

وگ تفگ و  هبحاصم و  يارب  195یتالاؤس 

هقباسم يا 197تالاؤس 

رون هار  نارگ  198تیاده 

198هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما  نانخس  زا  198ینیچلگ 
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هنافراع ياه  202همزمز 

هرس سدق  ینیمخ  ماما  مالک  هنییآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  204ماما 

هنماخ يا هّللا  هیآ  ترضح  مالک  هنییآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  207ماما 

هدیزگرب ياه  210ناتساد 

210هراشا

یهلا 210يدلوت 

هدیاف یب  214شالت 

یندینش 215تیاکح 

هّجُحلا 216ُهَبَتَک 

هفوک دجسم  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  217مدنزرف 

باتک یفرعم  مالک و  نیرخآ  مهن : 220شخب 

220هراشا

رخآ 220نخس 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  هرابرد  هعیش  ناگرزب  ياه  باتک  زا  یضعب  222تسرهف 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  هرابرد  تنس  لها  ناملاع  ياه  باتک  زا  یضعب  226تسرهف 

ذخآم عبانم و  228تسرهف 

زکرم 231هرابرد 
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تیودهم رد  یشواک  دیما : هدیپس 

باتک تاصخشم 

 - 1341 نیسحدیس ، یقاحسا ، هسانشرس : 

.امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم  يارب ] [ ؛ یقاحسا نیسح  تیودهم / رد  یشواک  دیما : هدیپس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1380 مق ،) هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا   ) مق باتک  ناتسوب  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص [ 191  : ] يرهاظ تاصخشم 

.1 امیس ؛ ادص و  ياه  شهوژپ  زکرم  . 948 مق ؛) هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا   ) مق باتک  ناتسوب  تسورف : 

لایر  9000  : 9-059-371-964 کباش : 

.Hosayn Eshapi. Sepideye Omaid = Dawn of hope: هدش ینیتال  دلج  تشپ  تشاددای : 

ISBN 964-371-326-1  : لایر  95001382 مود : پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  190 ؛ [ - 189  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

 - 255ق مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

یسانشباتک .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

تیودهم عوضوم : 

یمالسا ياهشهوژپ  زکرم  .ناریا  یمالسا  يروهمج  يامیس  ادص و  هدوزفا :  هسانش 

مق باتک  ناتسوب  .یمالسا  تاغیلبت  رتفد  .مق  هیملع  هزوح  هدوزفا :  هسانش 

53س2 1380 فلا /BP224 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

م 28527-80 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هراشا

تیودهم رد  یشواک  دیما : www.Ghaemiyeh.comهدیپس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:2

تیودهم رد  یشواک  دیما : www.Ghaemiyeh.comهدیپس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:3

تیودهم رد  یشواک  دیما : www.Ghaemiyeh.comهدیپس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:4

: هلمج زا  دنا  هتشاد  شقن  رثا  نیا  دیلوت  رد  هک  یناراکمه  مامت  زا  ینادردق  اب 

ییادـه و دومحم  يراگن : فورح  تاحالـصا  نایوقن /  دـمحم  یقداـص و  نسحم  شیاریو : لرتنک  هداز /  یلع  ربکا  یلع  راتـساریو :
یلو یناوخ : هنومن  لرتنک  یبـیبح /  لـیلج  يوفطـصم و  داوجدـمحم  یناوخ : هنومن  یلخا /  دـمحا  ارآ : هحفـص  ناشفارذـب /  هیـضار 
یپ يدمحم /  نیسح  دیلوت : لوئـسم  یفرـشا /  يداهلادبع  لرتنک : تراظن و  یمئاق /  یلع  دیـس  ییارآ : هحفـص  ینف  لرتنک  ینابرق / 

يدمحم اضر  دیس  پاچ : ریگ 
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ص:5

: هک وا  هب  میدقت 

؛ دخرچ یم  قشع  رادم  رب  وا  دوجو  اب  ناهج 

؛ دزاس یم  نارابرون  ار  امس  ضرا و  شرون  ششخرد  نمی  هب  دیشروخ 

؛ دیآ یمرد  شپت  هب  شهار  هب  مشچ  نارظتنم  بلق  شهاگن ، ضیف  زا 

.دهن یم  ام  نامشچ  رب  مدق  شندمآ  اب  و 

؛ كاَرن اناَرت و  یتَم  كاِدف  یحور  نَسَحلا  َنب  ای 

!؟ مینیبب ار  امش  ام  ار و  ام  امش  هک  ماگنه  نآ  دسر  یم  یک  تیادف ، مناج  نامز ! ماما  يا 
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ص:6

هچابید

هچابید

؛ دنرون ناراب  رولبت  هک  نانآرب  مالس  نارظتنم ، رب  مالس  راظتنا ، رب  مالس 

؛ دنا هتخاس  سدقم  یقشع  نآ  زا  هتخیمآرد و  راظتنا  اب  ار  قایتشا  هک  نانآ  رب  مالس 

؛ دنناد یم  قحان  هب  نتخات  قح و  هب  نتفاتش  هلیسو  ار  راظتنا  هک  هعیش  رادیب  هشیمه  نارظتنم  رب  مالس 

هدرپارس رد  ناهنپ  گرزب  رادرس  رب  مالـس  و  دنزاس ؛ یمن  زگره  دنزوس و  یم  رفظ  حبـص  ات  هک  هَّلِّذلا » اّنم  تاهیَه   » نارـسفم رب  مالس 
ياه قفا  هب  مشچ  وا ، دای  هب  هار ، هب  مشچ  نارظتنم  هک  دوعوم  نآ  .تسا  تریح  بالیـس  رد  هداتف  ِناگدـنب  يراـی  راـظتنا  هب  هک  بیغ 

.دننیشن هراظن  هب  ار  دیما  ياه  لگ  ییافوکش  شندمآ  اب  ات  دنا  هتخود  رود 

ییاهنت مغ  زا  داد  نابوخ  هشداپ  يا 

ییآزاب هک  تسا  تقو  دمآ  ناج  هب  وت  یب  لد 

رذـب هک  دـیما  تسا ، ناـمزلارخآ  دوـعوم  ناـبات ، رهم  ناـبوخ ، هلبق  هب  تفرعم »  » نارکیب ياـیرد  زا  يا  هرطق  دـیآ  یم  یپ  رد  هـچ  نآ 
ار نایوررون  تعافـش »  » و ترایز »  » دناشن و راب  هب  ناملامعا  رد  ار  بوبحم  زا  تعاطا  دناشفیب و  نامبولق  رد  شیپ  زا  شیب  ار  تبحم 

.دزاس نامناغمرا 
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میدـنب و نیذآ  ار  نارظتنم  لد  هناخ  بوبحم ، مان  اب  ات  دـنا  هداد  ام  هب  يرای  تسد  هک  یقاحـسا  نیـسحدیس  مالـسالا  هجح  باـنج  زا 
، دنا هدرک  مهارف  ار  رثا  نیا  راشتنا  پاچ و  هنیمز  هک  یمالسا ) تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم   ) مق باتک  ناتـسوب  رد  راوگرزب  ناردارب 

.مییاشگ یم  دنمدوس  ياهدومنهر  میسن  يوس  هب  ار  نامنامشچ  هرجنپ  میرازگ و  ساپس 

یشهوژپ تیریدم 

امیس ادص و  یمالسا  ياه  شهوژپ  زکرم 
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فّلؤم همّدقم 

ّفلؤم همّدقم 

هیقب يا  وت  رب  مالـس  رادـیب ! هشیمه  يا  نابرهم و  هشیمه  يا  ییاّنمت ! دنمهوکـش  يادـنلب  يا  ییاـبیز ! ِتَماـمت  عولط  يا  وت  رب  مـالس 
! ادخ تجح  يا  هّللا و  باب  يا  ناربمایپ ! ياتمه  یب  هریخذ  يا  وت  رب  دورد  یهلا ! ردقنارگ 

ِهانپ يا  یلزا و  هدعو  يا  يدنوادخ ! قاثیم  يا  میقتـسم ! طارـص  يا  ییایربک و  ِراد  میرح  يا  ادخ ! رون  يا  هّللا ! هجو  يا  وت  رب  دورد 
هدـنبوک مهرد  يا  وت  رب  دورد  دوعوم ! ثراو  يا  دوـبعم و  تجح  يا  تاـیح ! عوـبنی  يا  تاـجن ! یتـشک  يا  وـت  رب  مالـس  يدـمرس !

یلو يا  رایتخا ! بحاص  يا  نیمز ! رد  ادخ  تجح  يا  وت  رب  مالس  نادیهش ! نوخ  مقتنم  يا  نامیا و  مچرپ  هدنزارفا  رب  يا  نارگمتس !
! رَهَتْشُم لدع  يا  رظتنم و  مئاق  يا  تّما و  يدهم  يا  ماّیا ! ِیشوخ  يا  مدرم و  ِراهب  يا  وت  رب  مالس  یهلا ! هدارا  هب  امنهار  يا  زوسلد و 

رد تسا و  زاین  هاگ  هدجس  يانشآ  ناش  یناشیپ  هک  ْتداهن  كاپ  نارادتـسود  رب  وت و  رب  مالـس  ْتداز ! كاپ  ناکاین  رب  وت و  رب  مالس 
.دنراد رس  رد  وت  ِشهاوخ  شیوخ ، شیاین 

يا یگدادلد ! ِثیدح  نیرتانـشآ  يا  نامز ! نیمز و  زیزع  يا  اه ! يرادیب  اه و  ییابیز  رادـم  يا  ناهنپ ! تیمیمـص  يا  ییآ ، یم  یک 
رد جَرَف ! هداج  رب  ْنارظتنم  ِنایرگ  ياه  مشچ  نازوس و  ياه  هنیس  هک  تسا  ینامزرید  شیرپ ! هتفیش و  ياه  لد  يوزرآ  نیرت  یمیدق 

.دنا هتسشن  تعولط  راظتنا 
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هب وت ، یهانتیال  روضح  ینامـسآ و  ِروهظ  هناتـسآ  رب  تهاگرد ، نامالغ  نادیرم و  نازرل  هتـسخ و  ياه  تسد  هک  تسا  یماگنه  رید 
.تسا هتسشن  قایتشا 

رون هب  ار  نادنموزرآ  ِلد  هنییآ  ایب و  .دجنگ  یمن  مرواب  رد  وت  رجه  زونه  تسا ؛ یلاصو  دـیما  ار  وت  قارف  دـنچ  ره  رظن ! زا  بیاغ  يا 
زا ار ، هتسشن  راظتنا  هب  ِناگنشت  ایب و  .يادزب  اه  ناج  هحفص  زا  ار  يدومخ  یگدرم و  لد  راگنز  نادرگ و  نشور  تا  ییایربک  لامج 

هتخورفا هنیـس  راد و  هتـشارفارب  تمایق  مایق  ات  شیوخ  هناـمئاق  تماـق  رب  ماـیق  تعلخ  اـیب و  .ناـشونب  تروضح  یفاـص  روهظ و  لـالز 
.شخب مایتلا  جَرَف ، مهرم  هب  ار  نایعیش 

.دنک یم  ییاشگ  هفان  وت  يوبکشم  هّرط  زا  داب  نامز ! هچ  ناگیار ! ناج  رازه  ار  وت  رادید  يا 

و مزات ، یم  مزان ، یم  مروش ، یم  ملاب ، یم  میرگ ، یم  مدـنخ ، یم  نم  وت  اب  زورید ؛ زور ، ره  وت  یب  دـنزورما و  زور ، ره  وت  اب  هک  ایب 
وت اـب  يرآ ، .تسا  يزمر  هژاو ، ره  وت  یب  تسا و  هدوشگ  يزار  زمر و  ره  وت  اـب  ما ، هدرب  داـی  زا  زین  ار  ندـنام  نم  وت ، یب  مناـم ؛ یم 

باتفآ يانشور  رد  میا و  هتـسیرگ  لیمک »  » نابیاس ریز  رد  اهراب  ار  تندمآ  هیرگ ، قه  قه  ناراب  وت  یب  تسا و  ْتوارط  ِرب  مایپ  ْناراب 
يوب دوعوم ! يا  میداد ، مالـس  ار  وت  نیـسای » لآ   » اـب میدومن و  هزاـت  دوـخ  دـهع »  » رب مد ، هدـیپس  ره  میا ، هداد  زاوآ  وـت  ماـن  هبدـن » »

! دیآ یم  یک  تندمآ 

هک تسا  تخس  ام  رب  .مینیبن  ار  وت  مینیبب و  ار  همه  هک  تسا  تخس  رایسب  ام  رب  تا ، هنابیاغ  ِروضح  رب  مالـس  رظن ! زا  رود  ِنابرهم  يا 
.دشابن نامِرانک  رد  نامیالوم  تسا  تخس  ام  رب  دنهد ! نامخساپ  همه  وت  زج 

یبلق اب  دندنام و  تراظتنا  مشچ  تبیغ ! نرق  هدزاود  رد  هک  ییاه  لد  دیما  يا 
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.دنتفر دنتسکش و  هتخوس 

وت ار  نارظتنم  ياه  لد  یکیرات  یناوت و  وت  ار  ناگدـنب  ییاـهر  یماـمت ، وت  ار  يدـنوادخ  هدوتـس  هدزاود  هک  دـنناد  یم  وت  ناقـشاع 
تسا يرتسکاخ  نامسآ  دنا ، هتـسخ  وت  یب  اه  تشد  اریز  مناد  یم  ییآ ، یم  اهزور  نیمه  وت ، منام و  یم  تندمآ  راظتنا  رد  یباهش ،
.هانپ یب  نیمز  رظتنم و  اه  هاگن  نیگنس ، اه  هظحل  بیرغ ، اه  هچوک  نیگمغ ، باتفآ  دنا ، هنشت  اه  همشچ  نابیرگ ، رد  رس  اه  لصف  و 

اب ار  ام  ییایب  یتقو  .دـنریگ  یم  هانپ  وت  ياه  تسد  نابیاس  ریز  رد  بیجن  ياه  لد  دـنوش و  یم  هنییآ  اه  هناریو  ناـهگان  ییاـیب  یتقو 
مهرم خـیرات  هنهک  ياه  ملظ  رب  ییآ و  یم  يرآ ، .يزادرپ  یم  ار  ام  یگنتلد  ياه  طسق  مامت  يرب و  یم  ایرد  یباتهم  ات  باتفآ  هباّرا 

.ینکارپ یم  دوع  رطع و  ْلگ ، هلسلس  رب  یهن و  یم  لدع 

شپت هب  راشبآ  وت ، ِندورـس  قشع  زا  هک  میوگب  هچ  .مییامیپ  یم  هر  راظتنا  درـس  ياه  هداج  رد  تندمآ ، هار  هب  مشچ  زبس ! هشیمه  يا 
.دیاز یم  هراتس  بش ، نامسآ  وت ، ِندوب  قوش  زا  دتفا و  یم 

مه ناج ، توهرب  راز ، هفوکش  رد  راز  هفوکش  غاب ، رد  غاب  دراد و  یمرب  كرت  كاخ  هک  هاگ  نآ  نتفکش ، لصف  نتسر و  ماگنه  رد 
زا يا  هیوگاو  نالبلب ، نوچ  مه  دنکارپ ، یم  قفـش  تشد و  نماد  رد  ار  دوعوم  عولط  دوش و  یم  ناراب  رون  ادخ  نشور  تشهب  گنر 

.میزاس یم  دیشروخ  نارظتنم  هفحت  مییارس و  یم  قایتشا  درد 

میـسن ِشزو  راهب  رد  ْحور  ندیمد  هب  ارذگ  یهاگن  نآ  علطم  رد  .تسا  هدش  نایوج  يدهم  میدقت  شخب » ُهن   » رد راظتنا  ثیدـح  نیا 
رارق یـسررب  دروم  للم  نایدا و  ریاس  رد  تیودهم  هب  داقتعا  شخب ، رگد  رد  هدش و  تبیغ  هاگماش  ات  ناهج  ِناج  دـبلاک  رد  تداعس 

مالک راونألارون ، رد  رون  هرهچ  رگید  ییوپاکت  رد  .تسا  هتفرگ 
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سپس هدیدرگ و  نامهار  ِنانـشور  دوعوم  بولطم و  هعماج  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  جع  ماما  هاگ  نآ  هدمآ ، رد  ریوصت  هب  یحو 
.میدیسررب و ار  شترضح  هرابرد  ياه  خساپ  شسرپ و  میدرمش و  رب  ار  يراودیما  هدیپس  يرحس و  هعیلط  هب  ْلصو  نارظتنم  فیاظو 

میتخاس مهارف  نازاس  گنهرف  هشوت  هاگ  نآ  میدومن ، ناتسود  يدهم  هفحت  بدا  نافرع و  راس  همـشچ  زا  يا  هعرج  رگید  یماگ  رد 
رد لد  میدوشگ و  رس  زا  وا  روضح  یب  ار  یگدنز  رتفد  میدناسر و  رخآ  هب  قشع  هتسسگ  باتک  نتـسب  هزاریـش  دیما  هب  ار  راتـشون  و 

.میدوشگ نارای  ّتبحم  دنمدوس  میسن  يوس  هب  هرامه  ار  نامناگدید  هرجنپ  میدومن و  شوخرس  وا  لاصو  يانمت 

: میوش یم  اوآ  مه  ناملحار  ماما  اب  مینک و  یم  يرامش  هظحل  لصو  هماگنه  دیما  هب  و 

دور یم  نایاپ  هب  ور  نارجه  مایا  روخم  مغ 

دور یم  ناراسگ  یم  ام  رس  زا  يرامخ  نیا 

دنز یم  الاب  شیوخ  هام  يور  زا  ار  هدرپ 

دور یم  ناج  لد و  زا  مغ  دهد  یم  رس  ار  هزمغ 

دوش یم  ادیوه  لگ  راسخاش  ردنا  لبلب 

دور یم  ناتسلگ  زا  يراسمرش  دص  اب  غاز 

دوش یم  ناشفا  رون  وا  خر  رون  زا  لفحم 

دور یم  نادنر  دای  زا  رای  رکذ  زا  ریغ  هچ  ره 

دنوش ناهنپ  شخر  دیشروخ  رون  زا  اهربا 

دور یم  نامارخ  ورس  نآ  راسخر  زا  هدرپ 

داب هدژم  نارای  تسا  کیدزن  رادید  هدعو 
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دور یم  نارجه  مایا  دسر  یم  شلصو  زور 

! زبس هناگی  يا  مینام ، یم  تراظتنا  هب  و 
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تبیغ ات  دلوت  زا  لّوا : شخب 

هراشا

تبیغ ات  دلوت  زا  لّوا : شخب 

اه لصف  ریز 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  دالیم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  باقلا  یماسا و 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  یناگدنز  نارود 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  ماما  تبیغ 

يرغص تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ناریفس 

يربک تبیغ 

هماع تباین 

مالسلا مهیلع  ناموصعم  هاگن  زا  تبیغ 

تبیغ نامز  رد  رادید 

تبیغ رصع  رد  نایعیش  فیاظو 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  دالیم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  دالیم 

رانک رد  هک  يرهـش  تشذـگ ؛ یم  ارماس  رهـش  نتخاس  زا  لاـس  دودح 35  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جـع  يدـهم  ماما  دـلوت  ماگنه 
زاغآ نامه  زا  دمآ ، یم  باسح  هب  دادغب  تفالخ  مود  تختیاپ  ناونع  هب  رهش  نیا  هک  نیا  اب  دوب و  هدش  انب  یمیدق  رهـش  ياه  هناریو 

رهش نیا  نتخاس  هب  رما  دوخ ، تفالخ  زاغآ  ینعی  لاس 218 ، رد  سابع  ینب  هفیلخ  نیمتشه  یسابع ، مصتعم  .دش  یـسابع  هفیلخ  ّرقم 
.دش نایسابع  تفالخ  زکرم  ارماس  هنوگ  نیدب  تفر و  اج  نادب  سپس  درک و 
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جع يدهم  ترـضح  تدالو  هک  یماگنه  .دندوب  ینادنز  رظن و  تحت  اج  نآ  رد  لاس  نیدـنچ  مهدزای  ماما  لاس و  تسیب  مهد ، ماما 
نیا ندمآ  ایند  هب  زا  ات  دندمآرب  ددـص  رد  تفرگ ، توق  نارابج  دزن  رد  ناشیا  دوجو  رطخ  دـش و  کیدزن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

هجرف یلاعت  هللا  جع  يدـهم  ماما  لاوحا  یگنوگچ  تلع ، نیدـب  .دـنربب  نیب  زا  ار  وا  هدـمآ ، ایند  هب  مه  رگا  دـننک و  يریگولج  دازون 
نادرگاـش و ناـکیدزن ، زا  نت  دـنچ  زج  دـش و  هتـشاد  هـگن  یفخم  مدرم  زا  ترـضح  نآ  دـلوت  سپـس  لـمح و  نارود  رد  فیرـشلا 
هب هتـسویپ و  هن  دـندید ، یم  ار  ترـضح  یهاگ  زین  نانآ  یتح  دـید ، یمن  ار  وا  یـسک  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  صاـخ  باحـصا 

.يداع تروص 

زا نوچ  یسابع ، يافلخ  هک  دوب  نیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  تدالو  نتشاد  یفخم  تلع 
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هللا جع  يدـهم  نامه  ماما ، نیمهدزاود  هک  دـندوب  هدرب  یپ  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تایاور  قیرط 
نارابج تلود  دبوک و  یم  مهرد  ار  داسف  یهارمگ و  ياهژد  درک ، دهاوخ  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  نیمز  تسا و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 

ار رون  نیا  ات  دندمآ  رب  ددص  رد  دوش ، یم  ناهج  برغم  قرشم و  ریما  دوخ  دناسر و  یم  لتق  هب  ار  نایتوغاط  دزاس ، یم  نوگنرس  ار 
لخاد ات  دـندرک  رومأم  اه  هلباق  نایم  رد  یتح  ینابقارم ، ناسوساج و  ور ، نیا  زا  .دـنناسرب  لـتق  هب  ار  ترـضح  نآ  هدرک و  شوماـخ 
هدارا تشاد ، دهاوخ  هدنیاپ  ار  تیادـه  رون  لاح ، ره  رد  دـنوادخ  نوچ  نکیل  دـنریگب ، رظن  ریز  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  هناخ 

.دنامب ناهنپ  زین  ترضح  ردام  يرادراب  نارود  یتح  هک  تفرگ  قلعت  نیا  رب  شا 

مالـسلا و هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  نوچ  يردـپ  زا  قارع  ياهرهـش  زا  ارماـس ، رهـش  رد  نابعـش 255  همین  هـعمج  زور  رد 
یم مه  لقیـص  هناـحیر و  میرم ، نسوـس ، سجرن ، هکیبـس ، همیکح ، وا  هب  هک  مور  رـصیق  هداوـن  هکیلم  ماـن  هب  تریـس  کـین  يرداـم 

.دینادرگ رّونم  شیوخ  دوجو  رون  هب  ار  ناهج  درک و  عولط  تیالو  كانبات  هراتس  نیمهدزاود  دوجو  باتفآ  دنتفگ ،

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  باقلا  یماسا و 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  باقلا  یماسا و 

، هّللا رـصن  هّللا ، دـبع  هّللا ، رون  هّللا ، نیع  هّللا ، هّیقب  هّللا ، ّیلو  هّللا ، هجح  دـمحا ، هدـننک ،) مایق   ) مئاق نامزلا ، بحاص  يدـهم ، دـمحم ،
یــضر هتــسارآ ،)  ) یکَز راـگزیهرپ ،)  ) یقت هزیکاـپ ،)  ) یقن يداـه ، ثراو ، رباـج ، ظـفاح ، بلاـط ، دـهاش ، لداـع ، كاـپ ،)  ) رهاـط

هدـنز  ) نیدـلا یحم  هدـننک ،) داشرا   ) دـشرم هزیکاپ ،)  ) ّبیط هدـنوش ،) يرای   ) روصنم اورنامرف ،)  ) ریما راوگرزب ،)  ) میرک دونـشخ ،) )
فَلَخ رظتنم ، نید ،) هدننک 
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(، نازورف هام   ) رینم رمق  نابات ،) رهم   ) علاط سمـش  هزیکاپ ،)  ) رّهطم هاوخریخ ،)  ) حـصان رورـس ،)  ) دّیـس شیاشگ ،)  ) جَرَف نیـشناج ،) )
.(1)( نایتشهب سوواط   ) هنجلا لها  سوواط  كانبات ،) رتخا   ) يّرد بکوک 

ترایز یـسررب  اب  .دراد  هارمه  هب  دوخ  اب  دـیدج  ییانعم  هزات و  يا  هتکن  یمانره  .دنتـسه  وا  يدوجو  راونا  هنییآ  ترـضح  ياه  ماـن 
.دیآ یم  تسد  هب  اهنآ  یناعم  ترضح و  یماسا  هبدن ، ياعد  رمألا و  بحاص  ترضح 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  یناگدنز  نارود 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  یناگدنز  نارود 

ق) ات 260 ه .  لاس 255  زا   ) .دیشک لوط  لاس  جنپ  ناشراوگرزب  ردپ  تداهش  ات  ترضح  نآ  دلوت  زا  . 1

نیا لوـطرد  .تشاد  همادا  ق  لاسات 329 ه .  زاغآ و  ترـضح  نآ  یگلاس  جـنپ  زا  ینعی  ق ، لاس 260 ه .  زا  يرغـص  تبیغ  هرود  . 2
.دوب طابترارد  مدرم  اب  دوخ  صاخ  باّون  زا  نتراهچ  هطساو  اب  ترضح  تدم 

دوش و رداص  دـنوادخ  نامرف  هک  يزور  ینعی  دـبای ؛ یم  همادا  ترـضح  روهظ  ات  زاغآ و  ق  لاـس 329 ه .  زا  يربک  تبیغ  نارود  . 3
داد لدـع و  زا  رپ  هدـش ، رپ  داسف  یهابت و  ملظ ، زا  هک  ار  یناهج  دـنوش ، یعامتجا  تلادـع  يرارقرب  روهظ و  هب  رومأـم  ترـضح  نآ 

.تخاس دنهاوخ 

.درذگ یم  ترضح  نآ  فیرش  رمع  زا  لاس  دودح 1167  میتسه  ق  لاس 1422 ه .  رد  هک  نونکا 

.125 ص 124 _  ناناج ، ناج  یهگوم ، میحرلادبع  - 1
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  ماما  تبیغ 

هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  ماما  تبیغ 

یم دزـشوگ  مدرم  هب  هراومه  ار  مهدزاود  ماما  تبیغ  هلأسم  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ 
نآ دوجو  هب  هک  سکره  دوب  هدش  وگزاب  ردق  نآ  ناشیا  دلوت  زا  لبق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  تبیغ  ربخ  .دـندومرف 

: دومرف مالسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ  .دش  یم  دنم  هدیقع  زین  ترضح  نآ  ینالوط  تبیغ  هب  دوب ، دقتعم  ترضح 

لآ هب  ادخ  دنیوگ  یم  مدرم  رتشیب  هک  نانچ  نآ  دوش ، یم  ناهنپ  دـسر  یم  يو  هب  نم  زا  هک  يدـهع  بجوم  هب  نم  نادـنزرف  زا  مئاق 
دیامن و لمع  دوخ  نید  هب  دیاب  دنک ، كرد  ار  شنامز  سکره  سپ  دننک ؛ یم  دیدرت  شتدالو  رد  یخرب  درادـن و  یجایتحا  دـمحم 

(1) .دزاس جراخ  نم  نید  تلم و  زا  ار  وا  هک  ادابم  دهد ، هار  دوخ  رب  ار  ناطیش  یلد  ود  اب  دیابن 

: دومرف زین  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

نآ تبیغ  ندـش  ینالوط  اب  دـنامب و  تباث  شنید  رب  سکره  دیـشاب ! هاگآ  .دوب  دـهاوخ  ینالوط  نآ  تدـم  هک  دراد  یتبیغ  اـم  مئاـق 
(2) .دوب دهاوخ  نم  اب  نم و  هبتر  رد  زیخاتسر ، زور  دنکن  ادیپ  تواسق  شلد  ترضح 

: دومرف سپس 

، تهج نیمه  هب  تسین و  وا  ندرگ  هب  سک  چیه  تعیب  دنک ، مایق  نوچ  ام ، مئاق 

.یبیغ رگداد  زا : لقن  هب  ص 386 ، ج 6 ، هادهلا ، هابثا  یلماع ، رح  خیش  - 1
ص 394. ج 6 ، هادهلا ، هابثا  یلماع ، رح  خیش  - 2
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(1) .دوش یم  بیاغ  شدوخ  یفخم و  شتدالو 

نیناوق ریـسفت  فالتخا ، عفر  هلمج  زا  ناوارف  تاهج  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیـشناج  مالـسلا و  هیلع  ماما  دوجو  هک  اج  نآ  زا 
شدنزرف هدزای  يو  زا  سپ  نینمؤملاریما و  مالسا ، ربمایپ  زا  سپ  نابرهم  دنوادخ  تسا ، يرورض  ...و  ینطاب  يونعم و  تیاده  یهلا ،

هک دوش  یم  حرطم  لاؤس  نیا  اما  دنوش ، رادروخرب  اهنآ  دوجو  دـیاوف  زا  مدرم  ات  دومرف  نییعت  ماما  ناونع  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  ار 
؟ دندش بیاغ  اهرظن  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  ادتبا  نامه  زا  ارچ 

.دربب یپ  اهنآ  هب  دناوتن  ناسنا  دنچره  دراد ، يددعتم  ياه  تحلصم  تبیغ  نیا  هک  تسا  یهیدب  دنوادخ ، تمکح  هب  داقتعا  اب  اساسا 
.ددرگ یم  راکشآ  راوگرزب  نآ  روهظ  زا  سپ  تبیغ ، یساسا  یلصا و  تلع  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زا 

: دیوگ یمشاه  لضف  هللادبع 

دنهاوخ کش  هب  نآ  رد  لطاب  لها  هک  دوب  دـهاوخ  یتبیغ  رمألا  بحاص  يارب  ریزگان  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
هک یتمکح  نامه  دومرف : تسیچ ؟ شتمکح  مدرک : ضرع  .مییوگزاب  میرادن  هزاجا  هک  یتهج  هب  دومرف : ارچ ؟ مدرک : ضرع  .داتفا 

ترضح ياهراک  تمکح  هک  نانچ  وا ، روهظ  زا  دعب  رگم  ددرگ ، یمن  راکشآ  تشاد و  دوجو  هتـشذگ  ياه  تجح  ياه  تبیغ  رد 
هک یماگنه  رگم  دـشن ، هتخانـش  یـسوم ) رـضخ و  ناتـساد  رد  راوید  ریمعت  ناوج و  نتـشک  یتشک ، ندرک  خاروس  هب  هراشا   ) رـضخ

ادج مه  زا  دنتساوخ  یم  رضخ  یسوم و 

ص 395. ج 6 ، هادهلا ، هابثا  یلماع ، رح  خیش  - 1

تیودهم رد  یشواک  دیما : www.Ghaemiyeh.comهدیپس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 31 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_17_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:18

هک مینک  یم  قیدصت  میناد ، یم  میکح  ار  ادخ  نوچ  تسادخ و  رارـسا  زا  يّرـس  یهلا و  رما  تبیغ ، عوضوم  لضف ، رـسپ  يا  .دـنوش 
(1) .ددرگن مولعم  ام  يارب  اهنآ  لیصفت  هچرگ  دریگ ، یم  ماجنا  تمکح  ییاناد و  هب  شیاهراک  مامت 

: زا دنترابع  هک  تسا  هدش  هراشا  نآ  هب  زین  رابخا  یخرب  رد  هک  درمشرب  ترضح  نآ  تبیغ  يارب  ناوت  یم  ار  يدیاوف  هتبلا 

مدرم شیامزآ  . 1

مدرم شیامزآ  . 1

رد نامیا  هک  یناسک  رگید ، يوس  زا  دوش و  رهاظ  ناشنطاب  نامیا ، یب  هورگ  وسکی ، زا  ات  تسا  مدرم  شیامزآ  تبیغ ، دیاوف  زا  یکی 
هدش مولعم  ناش  يدنمجرا  دنوش و  رت  لماک  بیغ  هب  نامیا  اه و  یتخس  رد  ییابیکش  جرف و  راظتنا  اب  هدرک  هشیر  ناشدوجو  يافرژ 

.دنبای تسد  باوث  زا  یتاجرد  هب  و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

یتبیغ رما  نیا  بحاص  يارب  .دنکن  جراخ  نآ  زا  ار  امش  یـسک  ات  دیـشاب  دوخ  نید  بظاوم  دش ، بیاغ  مدنزرف  نیمجنپ  هک  یماگنه 
نآ اـب  ادـخ  هک  تسا  ینوـمزآ  تبیغ  نـیا  دـنراد و  یم  رب  تـسد  ناـشداقتعا  زا  وا  هـب  نادـنم  هدـیقع  زا  یهورگ  هـک  دوـب  دـهاوخ 

.(2) دیامزآ یم  ار  شناگدنب 

ص 438. ج 6 ، هادهلا ، هابثا  یلماع ، رح  خیش  - 1
ص 113. ج 52 ، راونالاراحب ، یسلجم ، همالع  - 2
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ندش هتشک  زا  ترضح  نآ  ندنام  ظوفحم  . 2

ندش هتشک  زا  ترضح  نآ  ندنام  ظوفحم  . 2

یم رهاظ  مهدزاود  ماما  رگا  هک  میبای  یم  رد  ینـشور  هب  نانآ ، اب  یـسابع  يوما و  يافلخ  راتفر  مالـسا و  نایاوشیپ  خـیرات  هعلاطم  زا 
نادنزرف زا  ربمایپ و  نادناخ  رد  هک  دنتـسناد  یم  دندوب و  هدینـش  هک  ارچ  دندناسر ، یم  تداهـش  هب  شدادـجا  نوچ  ار  وا  امتح  دوب ،

هدیچرب وا  تسد  هب  نادبتـسم  نارگ و  متـس  تموکح  هک  دمآ  دـهاوخ  دوجو  هب  یتیـصخش  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع 
، دندمآرب وا  نتشک  ددص  رد  نایسابع  نیاربانب ، مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح  دنزرف  زج  تسین  یـسک  وا  دش و  دهاوخ 

.تخاس دیماان  ار  وا  نانمشد  درک و  ظفح  ار  ترضح  نآ  ادخ  یلو 

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرارز 

ات دراد  همادا  تبیغ  نیا  ندـش و  هتـشک  زا  ندـنام  ناـما  رد  يارب  دومرف : ارچ ؟ مدرک  ضرع  .تسا  یتـبیغ  روـهظ  زا  شیپ  مئاـق  يارب 
(1) .دیآ مهارف  نادبتسم  نارگ و  متس  تموکح  رب  وا  هبلغ  روهظ و  هنیمز 

وا رب  سک  چیه  تعیب  ندوبن  . 3

وا رب  سک  چیه  تعیب  ندوبن  . 3

نارادمامز افلخ و  ناراک ، متس  اب  ندرک  تعیب  زا  هلیسو  نیدب  ترضح  نآ  هک  تسا  نیا  دیآ  یم  رب  تایاور  زا  هک  يا  هدیاف  نیموس 
لدع و تموکح  دننک و  یم  نایب  ار  قح  هدرپ  یب  اذل  دوب ، دـهاوخن  ناشیا  رب  یـسک  تعیب  روهظ  ماگنه  هب  هدـنام ، ظوفحم  بصاغ 

نوچ : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنزاس  یم  رارق  رب  ار  قح 

ص 269. رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  هّللا  فطل  - 1
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(1) «. درادن یتعیب  وا  رب  سک  چیه  دنک ، مایق  مئاق 

.دش رکذتم  مراهچ  لیلد  ناونع  هب  ناوت  یم  مه  ار  ترضح  روهظ  طیارش  ندوبن  هدامآ  هتبلا 

يرغص تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ناریفس 

يرغص تبیغ  رصع  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ناریفس 

جنپ تدم  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  رـصع  یلو  ترـضح  تدالو  زا  شیپ  يو  يدـسا : يرمع  دیعـس  نب  نامثع  ورمعوبا ، . 1
؛» ناّمس  » ای تاّیز »  » ناونع هب  نایعیش  نایم  رد  دوب و  هدنیامن  لیکو و  مالـسلاامهیلع  يرکـسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  فرط  زا  لاس 
هب ات  دیزگرب ، مالسلا  هیلع  ماما  تباین  تلاکو و  يالاو  ماقم  هب  نداهن  ششوپ  يارب  ار  لغـش  نیا  يو  دوب ، بقلم  شورف  نغور  ینعی 

.دنک ظفح  تفالخ  هاگتسد  ّرش  زا  ار  دوخ  ناقفخ ، راگزور  نآ  رد  هلیسو  نیا 

دوخ لیکو  هب  راوگرزب  نآ  هک  نومضم  نیا  هب  هدیـسر ، مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  زا  یبلاج  تاریبعت  يدسا  يرمع  درومرد 
: دندومرف قاحسا ) نب  دمحا   ) مق رد 

یم نم  ناـبز  زا  دـیوگب  هچ  نآ  تسا ، هدینـش  نم  زا  دـیدرت  یب  دـنک ، لـقن  نم  زا  هچ  نآ  .تسا  نم  داـمتعا  قوثو و  دروم  يرمع ،
(2) .تسا قوثو  دروم  نیما و  وا  هک  نک  تعاطا  يو  زا  ونشب و  وا  زا  دیوگ ،

ساپـس ار  ادـخ  داتفا و  هدجـس  هب  دینـش  دوخ  قح  رد  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ار  يراوگرزب  فطل و  نیا  يدـسا  يرمع  هک  یماـگنه 
شناگدید زا  قوش  کشا  تفگ و 

ص 436. ج 6 ، هادهلا ، تابثا  - 1
ص 330. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ینیلک ، - 2
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.تخیر ورف 

مود يرمع  هب  بقلم  نامثع  نب  دمحم  رفعجوبا  يرغص ، تبیغ  رد  مالسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  مود  ریفـس  نامثع : نب  دمحم  . 2
یـسابع ردـتقم  تفالخ  زا  لاس  هد  یـسابع و  یفتکم  یـسابع ، دـضتعم  یـسابع ، دـمتعم  تفالخ  مایا  اب  وا  ترافـس  نارود  هک  تسا 

ورف ناهج  زا  هدـید  ق  لاس 305 ه .  رد  تشاد و  هدـهع  هب  ار  هصاخ  تباین  يالاو  ماقم  لاس  لهچ  دودـح  رد  ناشیا  .دـش  فداـصم 
.تسب

دودح رد  هک  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رـصع  یلو  ترـضح  صاخ  بیان  نیموس  یتخبون : حور  نب  نیـسح  مساقلاوبا ، . 3
نبدمحم .دش  فداصم  یضار ) رهاق و  ردتقم ،  ) یـسابع هفیلخ  هس  اب  شترافـس  نارود  .دوب  ترافـس  سدقم  ماقم  يدصتم  لاس   21

تیصو حور  نب  نیسح  مساقلاوبا ، هب  هک  هدش  رما  نم  هب  دومرف : سلجم  رد  رضاح  نایعیـش  هب  یناگدنز  تاظحل  نیـسپاو  رد  نامثع 
.میامن

.تسب ورف  ناهج  زا  هدید  ق  نابعش 326 ه .  هام  رد  ماجنارس ، ترافس ، لاس  زا 21  سپ  یتخبون  حور  نب  نیسح 

تلحر زا  دعب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  یلو  ترضح  ریفس  نیرخآ  نیمراهچ و  يو  يرمس : دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا ، . 4
مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  کیدزن  باحصا  زا  يرمس  .تشاد  هدهع  هب  ار  بصنم  نیا  لاس  هس  تدم  هک  دوب  حور  نب  نیـسح 
يرامیب نیمه  اب  دش و  رامیب  نابعش 329  هام  رد  ناشیا  .دش  فداصم  یضتقم ) یضار و   ) یسابع هفیلخ  ود  اب  شترافـس  نارود  .دوب 

یعرـش و لئاسم  رد  وت  زا  دعب  هک  ینک  یم  هیـصوت  یـسک  هچ  هب  ار  ام  دندیـسرپ : يو  زا  يرامیب  ياهزور  رد  .تفگ  عادو  ار  ناهج 
.داد دهاوخ  ماجنا  ار  نآ  هک  دراد  یتیشم  ادخ  دومرف : خساپ  رد  مینک ؟ هعجارم  وا  هب  یقوقح 
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: درک تئارق  نینچ  دروآرد و  دوب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  هللا  هیقب  ترضح  طخ  هب  هک  هسدقم  هیحان  زا  ار  يا  همان  هاگ  نآ 

عَمْجاَف .ٍماّیأ  هَّتِـس  َنَیب  َکَنیب َو  ام  ٌتِّیَم  َکَّنإَف  َکـیف  َکـِناوخإ  َرجأ  ُهّللا  مَّظَع  ّيرمَّسلا ، دَّمُحم  َنب  َِّیلَع  اـی  .ِمیحَّرلا  نمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب 
َو ُهُرْکِذ _  یلاعَت  ُهّللا _  َنَذأَی  نأ  َدَعب  ّالإ  َروهُظ  الَف  ُهَّماّتلا ، ُهَبیَعلا  ِتَعَقَو  دَقَف  .َِکتافَو  َدـَعب  َکَماقَم  َموقیَف  دَـحأ  یلإ  ِصُوتالَو  َكَْرمَأ 

َلبَق َهَدَهاشُملا  یعَّدا  نَمَفالأ  .َهَدَهاشُملا  یعّدَی  نَم  یتَعیِـش  یتأَیَـس  َو  اروَج ، ِضرألا  ِءالِتما  ِبولُقلا َو  ِهَوسَق  ِدـمألا َو  ِلوُط  َدـَعب  َکلذ 
؛(1) میظَعلا ّیلَعلا  ِهّللاب  ّالإ  َهَُّوق  َلوَح َو ال  الو  رتفم ، باّذَک  وُهَف  ِهَْحیَّصلاَو  ینایفّسلا  ِجورُخ 

تلحر ناهج  نیا  زا  رگید  زور  شـش  وت  هک  دزاس  نوزفا  وت  گوس  رد  ار  تناردارب  شاداپ  ادـخ  .نابرهم  هدنـشخب  دـنوادخ  ماـن  هب 
هدیسر ارف  لماک  تبیغ  هک  نکم  تیـصو  یـسک  هب  نیزگنرب و  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  یـسک  زاس و  مهارف  ار  تیاهراک  .درک  یهاوخ 

تواسق ار  اه  لد  هک  تسا  زارد  سب  یتدم  نآ  دوب و  دهاوخن  يروهظ  دهاوخب ، یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  يزور  ات  رگید  .تسا 
دیشاب هاگآ  درک ، دنهاوخ   (2) هدهاشم ياعدا  منایعیش  زا  یخرب  نارود  نیا  رد  .دش  دهاوخ  متس  ملظ و  زا  رپ  نیمز  تفرگ و  دهاوخ 

يارب زج  يا  هّوـق  لوـح و  چـیه  هک  تسا  هـتفگ  غورد  هحیـص  عوـقو  ینایفـس و  جورخ  زا  شیپ  دـنک  هدـهاشم  ياـعدا  سکره  هـک 
.تسین راوگرزب  گرزب و  دنوادخ 

لاس زا  يرغص  تبیغ  وا  تلحر  اب  تسب و  ورف  ناهج  زا  هدید  مشش  زور  رد  ناشیا ، مّلسم  هدعو  قبط  ترضح  ریفس  نیرخآ  هاگ  نآ 
ماما اب  مدرم  هطبار  يرغص  تبیغ  رد  .تفای  نایاپ  لاس  دودح 69  ینعی  ق ، لاس 329 ه .  ات  ق  260 ه . 

ص 361. ج 51 ، راونالاراحب ، - 1
هب درک ، دهاوخن  هدهاشم  شروهظ  ماگنه  ات  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  یـسک  رگید  هک  نیا  زا  روظنم  رگید ، ثیداحا  هب  هجوت  اب  - 2

.دوب دهاوخن  یصاخ  تباین  رگید  هک  تسانعم  نیا 
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دوخ لئاسم  تالکـشم و  صاخ  باون  هلیـسو  هب  تسناوت  یم  هعیـش  زا  يدرف  ره  هک  يا  هنوگ  هب  دوب ، دودحم  اما  دشن ، عطق  یلک  هب 
ناوت یم  ار  هرود  نیا  .دوش  بایفرـش  ماما  روضح  هب  انایحا  ای  دراد و  تفایرد  ار  خـساپ  نانآ  هطـساو  هب  دـناسرب و  ماـما  ضرع  هب  ار 
اهقف ینعی  ماع ، باون  هب  دوخ  روما  رد  دـندش  فظوم  مدرم  دـش و  عطق  طابترا  نآ  رد  هک  تسناد  يربک  تبیغ  يارب  یگدامآ  هرود 
نهذ دوش و  راکفا  فارحنا  بجوم  دوب  نکمم  دـش  یم  زاغآ  هرابکی  هب  يربک  تبیغ  رگا  .دـننک  هعجارم  عرـش  ماکحا  هب  ناهاگآ  و 

.دیدرگ زاغآ  لماک  تبیغ  دش و  هدامآ  اه  نهذ  يرغص  تبیغ  تدم  لوط  رد  جیردت و  هب  اما  .دشابن  نآ  شریذپ  هدامآ  اه 

دراوم رد  مه  نآ  هعیـش  صاوخ  يارب  اهنت  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رگید  زین  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماما  زا  دعب  هک  دـنامن  هتفگان 
يارب ار  نایعیـش  ات  دنداد  یم  ماجنا  هدرپ  تشپ  زا  ابلاغ  ار  اهنآ  ياه  يدـنمزاین  عفر  تالاؤس و  خـساپ  یتح  دـندش ، یم  رهاظ  صاخ 
نایعیش يارب  ماما  تبیغ  هک  دوب  نیرمت  هبرجت و  نیمه  وترپ  رد  .دننک  هدامآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  یلو  ترـضح  تبیغ 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  .دماین  راوشد 

دوب و دـهاوخ  تبیغ  ود  وا  يارب  دوش و  یم  ناهنپ  ناشناگدـید  زا  دـهاوخب  ادـخ  هک  یتدـم  ات  دوش و  یم  بیاغ  ناشماما  سپـس  ... 
هاگآ دیشاب ، رایشه  دوش ، دیدپان  اه  هدید  زا  مدنزرف  نیمتفه  لسن  زا  یمجنپ  هک  یماگنه  .تسا  يرگید  زا  رت  ینالوط  اهنآ  زا  یکی 

(1) .دیشاب

ص 454. ج 3 ، هّمغلا ، فشک  یلبرا ، - 1
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يربک تبیغ 

يربک تبیغ 

ات دراد و  همادا  زورما  هب  ات  دش و  زاغآ  يربک  تبیغ  يرغـص ، تبیغ  نارود  نتفای  نایاپ  تابتاکم و  تالـسارم و  باب  ندـش  هتـسب  اب 
: دومرف هراب  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دبای  یم  همادا  هبعک ، زا  تجح  جورخ  دوعوم و  زور 

یم بیاغ  اه  هدید  زا  هتسب ، وا  اب  نم  هلیسو  هب  ادخ  هک  ینامیپ  ساسا  رب  نم  دالوا  مئاق  .تخیگنارب  قح  هب  ارم  هک  ییادخ  هب  دنگوس 
دیدرت کش و  راچد  وا  ياه  هناشن  رد  یهورگ  درادن و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  هب  يزاین  ادـخ  دـنیوگب  مدرم  رتشیب  ات  دوش 

هب ار  وا  دناوتن  ناطیـش  ات  ددنبب  ار  کش  هار  ناطیـش  يارب  دنز و  گنچ  دوخ  نید  هب  مکحم  دنک  كرد  ار  نامز  نآ  سکره  .دـنوش 
ناطیـش یلاعت ) كرابت و   ) دنوادخ .درب  نوریب  تشهب  زا  ار  ناتردام  ردپ و  هک  نانچ  .دربب  نوریب  نم  نییآ  نید و  زا  هتخادـنا ، کش 

(1) .دنروآ یمن  نامیا  ادخ  هب  هک  تسا  هداد  رارق  یناسک  ّیلو  تسود و  ار 

ناشیا هب  دنوادخ  هک  تسا  يا  هظحل  ندیسر  ارف  رظتنم  نونکات  يربک  تبیغ  ماگنه  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامزلا  بحاص 
هجرف یلاعت  هللا  جع  دوعوم  يدهم  ام  رورـس  .تسا  کیدزن  جرف  راتـساوخ  نانمؤم  رگید  دـننامه  زین  ترـضح  نآ  .دـهد  جرف  هزاجا 

.دسر ارف  يرای  نامز  ات  دنک  یم  يرپس  میلست  هراظن و  هب  نتسشن  اب  ار  اهزور  دّجهت و  اب  ار  اه  بش  فیرشلا 

هماع تباین 

هماع تباین 

رد دـشاب  يربهر  تهاقف و  مزال  طیارـش  همه  دـجاو  هک  یگرزب  ملاـع  رـصع ، نیا  رد  .تسا  هماـع  تباـین  هرود  يربک  تبیغ  نارود 
يربهر دریگ و  یم  رارق  هعماج  سأر 

.41 ص 40 _  ادرف ، حبص  ات  رظتنم  زا : لقن  هب  ص 69 ، بصانلا ، مازلا  يدزی ، يرئاح  یلع  - 1
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نیاربانب .تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  زا  تباین  هب  هیعرش  تیالو  بحاص  وا  تسوا و  هب  مدرم  عوجر  تسوا ، نآ  زا 
، تموکح تیعورـشم  تاررقم و  ندوب  ارجالا  مزال  یعامتجا و  یـسایس و  طباور  ندوب  یمالـسا  روما و  ندوب  عورـشم  ینید ، لـصا 

تموکح نآ  دـنکن  ذـیفنت  بیوصت و  ار  یتموکح  وا  رگا  دراد و  مالـسلا  هیلع  ماـما  بیاـن  ذـیفنت  بیوصت و  هب  یگتـسب  همه  همه و 
هلیسو هب  تباین  ماقم و  نیا  .درادن  یهلا  یعرـش و  تراظن  تماما و  ادخ ، نید  ادخ ، هب  یطابترا  یتموکح  نینچ  اریز  تسا ، یتوغاط 

رد اما  : » تسا هدش  ضیوفت  طیارـش  دجاو  ملاع  هب  مالـسلا  هیلع  يدهملا  نسحلا  نب  هجح  هژیو  هب  مالـسلا ، مهیلع  نیرهاط  همئا  دوخ 
نم امـش و  رب  نم  تجح  اهنآ  اریز  دـینک ، هعجارم  ام  ثیداـحا  ناگدـننک  تیاور  هب  دوش  یم  عقاو  امـش  يارب  هک  هزاـت  ياهدادـیور 

رماوا عـیطم  يوـه و  فلاـخم  نید ، ظـفاح  شیوـخ ، سفن  رادـهگن  هک  یـسک  اـهقف  ناـیم  زا   » اـی  (1) «. متـسه نانآ  رب  ادـخ  تجح 
ّدر تسا و  ماما  رب  ّدر  ینید ، ياوشیپ  نینچ  روتـسد  مکح و  ّدر  تفلاخم و  نیاربانب ، .دـننک » دـیلقت  وا  زا  هک  تسا  ماوع  رب  تسالوم ،

اهنت ماقم  نیا  .تسادـخ  ماکحا  ادـخ و  رب  ّدر  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  ّدر  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  ّدر  ماـما ، رب 
نید ینابهگن  عیـشت و  تیدوجوم  لاقتنا  ظـفح و  يارب  هکلب  تسین ، رگید  لـسن  هب  یلـسن  زا  اـهنآ  لاـقتنا  یهقف و  عورف  ظـفح  يارب 
ینید تردـق  نتفای  تیزکرم  يربهر و  تدـحو  هب  دـنرادب و  ساپ  ار  وا  ماـقم  رگید  ناـملاع  نادـهتجم و  دـیاب  نیارباـنب ، .تسادـخ 
بیان ماکحا  زا  تعاطا  يرآ ، .دنشاب  هتـشاد  راوتـسا  يژد  مکحم و  یهاگهانپ  هراومه  نیدتم  ياه  هدوت  ادخ و  نید  ات  دننک  کمک 

يو هک  ارچ  تسا ، بجاو  ماما 

ص 484. همعنلا ، مامتا  نیدلا و  لامکا  قودص ، رفعجوبا  - 1
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، وا طخ  رد  تکرح  .تسا  مزال  وا  زا  يوریپ  تبیغ  رصع  رد  هدش و  یعرش  تیالو  بحاص  مالـسلا  هیلع  ماما  دیکأت  ّصن و  لعج ، هب 
همه همه و  وا  لابق  رد  ییاـشگ  ههبج  يریگ و  عضوم  لاـمها ، هلباـقم ، تسا و  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  نید و  طـخ  رد  تکرح 

زا جورخ  توبن ، طخ  زا  جورخ  تسا و  توبن  طخ  زا  جورخ  زین  نآرق  تماما و  طخ  زا  جورخ  تسا ، نآرق  تماما و  طخ  زا  جورخ 
يربهر .تسوا  هدهع  هب  ینآرق  هعماج  لیکشت  نآرق و  ماکحا  يارجا  ایحا و  دراد و  رارق  ماما  ياج  هب  ماما  بیان  .دیحوت  نید و  طخ 

رانک دیاب  دشاب  ضراعم  فده  نی  اب ا  هچره  تسا و  عیشت  بتکم  ياقب  شرتسگ و  تالیکـشت ، داجیا  یهدنامزاس ، مظن ، يارب  ماظن 
.دوش هتشاذگ 

مالسلا مهیلع  ناموصعم  هاگن  زا  تبیغ 

هراشا

مالسلا مهیلع  ناموصعم  هاگن  زا  تبیغ 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  زیزع  ربمایپ 

؛(1) ِِهب َلاق  نَِمل  یبوط  و  ُهَّبَحأ ، نَِمل  یبوط  و  ُهیَِقل ، نَِمل  یبوط 

دشاب و هتـشاد  تسود  ار  وا  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دنک ، رادید  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدـهم  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ 
.دشاب يو  تماما  هب  لئاق  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ 

: دندومرف نینچ  مه 

.تسا نایتشهب  سوواط  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ؛(2)  ِهَّنَجلا ِلهأ  ُسوواط  ُّيدهَملَا 

: دندومرف زین  و 

؛(3) ُهَناطلُس ِّيِدْهَْمِلل  َنوُؤَّطَُویَف  ِقِرشَْملا  َنِم  ٌسانأ  ُجُرخَی 

ص 309. ج 52 ، راونالاراحب ، - 1

ص 105. ج 51 ، راونالاراحب ، - 2
ص 87. ج 51 ، راونالاراحب ، - 3
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.دنزاس یم  مهارف  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  تموکح  هنیمز  دننک و  یم  مایق  نیمز  قرشم  زا  یمدرم 

مالسلا هیلع  یلع  ماما 

مالسلا هیلع  یلع  ماما 

هدرپ ینورد  قـشع  زا  یعوـن  هـب  مادـک  ره  دنتــشاد و  ار  زورفا  ناـهج  دیــشروخ  نآ  رادـید  يوزرآ  لد ، يادـیوس  زا  ناـماما  هـمه 
: دیوگ هتابن  نب  غبصا  .دنتشادرب 

.دـنز یم  نیمز  رب  شکرابم  تشگنا  اب  تسا و  رو  هطوغ  رکف  يایرد  رد  مدـید  مدـش ، بایفرـش  ناـنمؤمریما  سدـقم  رـضحم  يزور 
لگ بآ و  هب  رگم  دـینز ، یم  نیمز  رب  ناتکرابم  تشگنا  اـب  منیب ؟ یم  كانـشیدنا  ار  امـش  هدـش ، هچ  ناـنمؤمریما ! يا  مدرک : ضرع 
رکف متـشاد  یلو  مدشن ، دنم  هقالع  لگ  كاخ و  نیا  هب  مه  زور  کی  یتح  دنگوس  ادخ  هب  .زگره  هن ، دومرف : دیا ؟ هدـش  دـنم  هقالع 

رپ ار  نیمز  هک  تسا  يدهم  نامه  وا  تسا ، نم  دنزرف  نیمهدزای  وا  .دـمآ  دـهاوخ  ایند  هب  نم  لسن  زا  هک  يدولوم  هرابرد  مدرک  یم 
فرحنم قح  هار  زا  یماوقا  مایا  نآ  رد  .تسه  تبیغ  نارود  وا  يارب  .تسا  هدش  متس  روج و  زا  رپ  هک  نانچ  نآ  دنک ، داد  لدع و  زا 

(1) .دندرگ یم  تیاده  تسار  هار  هب  يرگید  ماوقا  دنوش و  یم 

مالسلا هیلع  نسح  ماما 

مالسلا هیلع  نسح  ماما 

: دیامرف یم  ترضح ، نآ  دنمهوکش  تموکح  حیرشت  زا  سپ  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما 

ص 289. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  قودص ، خیش  - 1
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(1) .دنیامن تعاطا  شرماوا  زا  دننک و  كرد  ار  شنویامه  راگزور  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما 

هب هدوب و  خیرات  ياتسار  رد  نامولظم  رگید  نوخ  دوخ و  نوخ  مقتنم  دای  هب  هراومه  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ترضح  نادیهـش  رالاس 
هدـنریگ ماقتنا  نوخ و  بحاص  يانعم  هب  هک  درک  یم  ریبعت  هیبِأب » رُُوتوُْملَا   » ناونع هب  وا  زا  ترـضح  نآ  یناهج ، ماـیق  میـسرت  ماـگنه 

(2) .تسا

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 

یم رب  ار  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  نادناخ  ياه  یگژیو  دیزی ، سلجم  رد  دوخ  فورعم  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
: دیامرف یم  درامش و 

رورس تسام ، زا  وا  یصو  تسام ، زا  ادخ  لوسر  هدرک ، اطع  نانمؤم  لد  رد  تبحم  تعاجـش و  تواخـس ، ملح ، ملع ، ام  هب  دنوادخ 
(3) .تسام زا  دشک  یم  ار  لاّجد  هک  يدهم  نآ  تسام و  زا  تما  طبس  ود  رایط و  رفعج  .تسام  زا  ادهشلادیس  هزمح  نادیهش 

ص 374. صالخلا ، موی  لماک ، نامیلس  - 1
ص 318. ج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 2

ص 285. مومهملا ، سفن  یمق ، سابع  خیش  - 3
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مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما 

مالسلا هیلع  رقابدمحم  ماما 

: دیامرف یم  ترضح  نآ  رادید  هب  قایتشا  زاربا  ماقم  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(1) .دنک كرد  ار  وا  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  هَکردأ ؛ نَم  یبوُط  ای  و 

: دیامرف یم  یناه » ّما   » هب باطخ  ماما 

(2) .ددرگ یم  نشور  تناگدید  ینک  كرد  ار  وا  نامز  رگا  ُِکْنیَع ؛ ْتّرَق  ُهَنامز  َتکَرْدَا  نإَف 

مالسلا هیلع  قداص  ماما 

مالسلا هیلع  قداص  ماما 

(3) .متسب یم  رمک  هب  تمدخ  نماد  رمع  همه  مدرک  یم  كرد  ار  وا  نامز  نم  رگا  یتایَح ؛ ماّیأ  هْتمدََخل  ُُهتکَردَا  َْول 

، رگید يوس  زا  تسا و  هادـف ) انحاورا   ) هّللا هیقب  ترـضح  هداـعلا  قوف  تمظع  زا  یکاـح  یفرط  زا  هک  تسا  يدـنلب  رایـسب  ریبعت  نیا 
.تسا شیوخ  دنب  لد  دنزرف  نیمشش  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هقالع  قشع و  تیاهن  رگ  نایب 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما 

یم رفعج  نب  یلع  شراوگرزب  ردارب  هب  باـطخ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  رـصع  ماـما  تبیغ  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 
: دیامرف

؛(4) ُهَقلَخ اِهب  نَحَْتِما  لجوّزع  هّللا  َنِم  هَنِحم  یِه  اّمنإ 

ص 137. ج 51 ، راونالاراحب ، - 1
ص 276. ج 1 ، یفاک ، - 2

ص 245. هبیغلا ، باتک  ینامعنلا ، میهاربادمحم  - 3

ص 360. ج 2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 4

تیودهم رد  یشواک  دیما : www.Ghaemiyeh.comهدیپس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 43 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_29_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_29_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_29_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_29_4
http://www.ghaemiyeh.com


ص:30

.تسا هدومزآ  هلیسو  نیا  هب  ار  شناگدنب  لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  یهلا  نومزآ  کی  نآ 

مالسلا هیلع  اضر  ماما 

مالسلا هیلع  اضر  ماما 

: دیامرف یم  هدرک و  دای  ترضح  نآ  لدع  يوزارت  ییاپرب  زا  ناشیا 

؛(1) ادَحأ ٌدَحأ  ُِملْظَیالَف  ِساّنلا  َنَیب  ِلدَْعلا  َنازیم  َعَضَوَو  اّهبَرِرونب  ُضرألا  ِتَقَرْشأ  َجَرَخ  اذإَف 

ار تلادع  يوزارت  دوش و  یم  نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمزدنکروهظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  هک  یماگنه 
.دنک یمن  متس  يرگید  هب  سک  چیه  دراذگ و  یم  مدرم  نایم  رد 

مالسلا هیلع  داوج  ماما 

مالسلا هیلع  داوج  ماما 

یم شمغ  ّمه و  ببـس  زا  شراوگرزبردـپ  هدـش ، رو  هطوغ  هودـنا  مغ و  رد  تّدـش  هب  یگلاسراهچ  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ترـضح 
: دیامرف یم  نینزان  دوجو  نآ   (2) .دنک یم  دای  روهظ  رصع  رد  نآ  ماقتنا  تیب و  لها  ياه  تبیصم  زا  .دسرپ 

؛ امُهَقَرْحَأَف يّزُعلا  َتّاللا و  َجَرْخأ  َهَنیدَْملا  َلَخَد  اذإَف 

(3) .دنازوس یم  دروآ و  یم  نوریب  كاخ  زا  ار  شیرق  دیلپ  تب  ود  نآ  دوشب ، هرّونم  هنیدم  دراو  نوچ 

مالسلا هیلع  يداه  ماما 

مالسلا هیلع  يداه  ماما 

: دیامرف یم  مالسلااهیلع  ارهز  فسوی  دای  هب  ارماس  نادنز  رد  مالسلا  هیلع  يداه  ماما 

يرکسع نسح  ماما   ) نسح مرسپ  هب  هبنش  جنپ  زور  ...دراد  صاصتخا  ادخ  لوسر  هب  هبنش  هس  زور 

ص 321. ج 52 ، راونالاراحب ، - 1
ص 598. ج 2 ، راهطالا ، هلآ  دمحم و  لئاضف  یف  راربالا  هیلح  ینارحبلا ، - 2

ص 383. ج 2 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  - 3
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(1) «( جع » يدهم ترضح   ) مرسپ دنزرف  هب  هعمج  زور  و  مالسلا )  هیلع 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

: دیـسرپ دـید و  یلاخ  ار  هراوهگ  نوتاخ  همیکح  هک  ناهنپ  دیـشروخ  تدـالو  زور  نیمود  رد  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
: دومرف دش ؟ هچ  میالوم  رورس و 

مالـسلا هیلع  یـسوم  ترـضح  رداـم  هک  میدرپس  يدـنوادخ  هب  ار  وا  ناـج ! همع  ؛(2)  یـسوم ّمأ  تْعَدوتـسا  يّذلا  هانْعَدوتـسا  هَّمَع  ای 
.درپس وا  هب  ار  شدنزرف 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما 

لیجعت يارب  اعد  نامرف  تسا و  زادگ  زوس و  رد  تبیغ  نارود  ندش  ینالوط  زا  هراومه  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما 
: دیامرف یم  فیرش  عیقوت  رد  دنک ، یم  رداص  جرف  رما  رد 

؛(3) مُکُجَرَف َِکلذ  َّنإَف  ِجَرَْفلا ؛ ِلیْجعَِتب  َءاعُّدلا  اوِرثکأ  َو 

.تسا نآ  رد  زین  امش  جرف  هک  دینک  اعد  ناوارف  جرف  رما  رد  لیجعت  يارب 

دیآ یم  ناهن  جنگ  نارظتنم ! يا 

دیآ یم  ناقشاع  ناج  شمارآ 

روهظ ناراد  هیالط  رحس ، ماب  رب 

(4) دیآ یم  نامّزلا  بحاص  هک  دنتفگ 

ص 162. ج 51 ، راونالاراحب ، - 1
ص 292. هبیغلا ، باتک  یسوط ، خیش  - 2

ص 30. ج 52 ، راونالاراحب ، - 3
.يریم مشاهریم  - 4
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تبیغ نامز  رد  رادید 

تبیغ نامز  رد  رادید 

ایلوا و ناـحلاص ، دریگ و  یم  تروص  ناـشیا  هجوت  تیاـنع و  اـب  يونعم  قزر  کـی  ناونع  هب  تبیغ  ناـمز  رد  ترـضح  اـب  تاـقالم 
مدرم زا  یضعب  .دنیب  یم  ار  ناشیا  یعون  هب  دوخ  یگتسیاش  هزادنا  هب  یسکره  دنیاشگب ، ناشیا  رادید  هب  هدید  دنناوت  یم  ناگتـسباو 
مشچ دیاب  دننیبب ، رس  مشچ  اب  دنناوت  یمن  مه  اه  یـضعب  دسانـش ، یم  دنیب و  یم  يرگید  دنـسانشن ، اما  دننیبب ، ار  ناشیا  تسا  نکمم 
دننک یم  سح  طقف  اما  دننیبب ، ار  ناشیا  تسا  نکمم  یـضعب  .دـننک  هراظن  ار  ناشیا  لاثمت  دـنناوتب  ات  دـنراذگب  مه  يور  ار  ناشیاه 

، دننک یم  كرد  ار  ماما  رـضحم  هداس  یلومعم و  رایـسب  دارفا  یهاگ  تساقآ ، دوخ  هک  دنمهفن  تسا و  تیب  لها  زا  صخـش  نیا  هک 
.درک یم  فیصوت  یبوخ  هب  ار  ترضح  هرهچ  اما  دیدن ، ار  ربمغیپ  زگره  ینرق  سیوا  دنیوگ  یم  .تشاد  روضح  تقایل  دیاب 

تقو چیه  غورد ، هن  تسا  ندادن  رثا  بیترت  روظنم  هک  دسر  یم  رظن  هب  دینک  بیذکت  ار  تاقالم  نایعدـم  دـیوگ  یم  هک  یتیاور  اما 
تـسار رگا  دیهدن ، رثا  بیترت  امـش  هک  تسانعم  نیا  هب  تیاور  .میوش  ماما  اب  مولعلارحبدیـس  دننام  يدارفا  طابترا  رکنم  میناوت  یمن 

یم هک  ارچ  دروآ ، یمن  راب  هب  يا  هدسفم  دیشاب ، هدرکن  انتعا  امش  یتقو  دشاب  غورد  رگا  هدننک و  تاقالم  يارب  تسا  یتلیـضف  دشاب 
.دندرک اه  هدافتسا  ءوس  هلأسم  نیا  زا  دندوب  ماما  هب  دنم  هقالع  دقتعم و  هک  یناسک  زا  يرایسب  میناد  یم  مینیب و 

وکابنت هیـضق  رد  یکراشفدمحم  دیـس  جاح  موحرم  ام  داتـسا  هک  دننک  یم  لقن  ناشردپ  لوق  زا  يرئاح  یـضترم  خیـش  جاح  موحرم 
راشف ازریم  موحرم  هب  رایسب 

تیودهم رد  یشواک  دیما : www.Ghaemiyeh.comهدیپس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 46 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:33

ناـشیا زا  مارتـحا  لاـمک  اـب  مه  راـب  کـی  .دـننک  مـالعا  ار  میرحت  ياوـتف  رتدوز  هچره  هک  دنتـساوخ  یم  ناـشیا  زا  ینعی  دروآ ؛ یم 
هاش نیدلارـصان  زا  امـش  منک  یم  رکف  نم  دنیوگ : یم  دعب  دننزب ، هدرپ  یب  ار  ناشفرح  درگاش ، داتـسا و  طابترا  زا  ادج  هک  تساوخ 

دالب ياملع  همه  اب  یگنهامه  رکف  رد  ازریم  موحرم  ارهاظ  .دیشک  لوط  یتدم  وکابنت  هیضق  نوچ  دینک ، یمن  یمادقا  هک  دیـسرت  یم 
يزیچ زا  نم  دندومرف : یکراشف  موحرم  هب  ازریم  موحرم  .دنکشن  اوتف  دنکن و  یمادقا  ناشیا  رظن  فالخ  یـسک  تقو  کی  هک  دندوب 

نیا ارماس و  بادرس  رد  متفر  زورما  متفرگ و  هزور  زور  هس  نیمه  يارب  منک ، لمع  ماما  كرابم  رظن  اب  متـساوخ  یم  اما  مسرت ، یمن 
هتـشون ازریم  دـنا و  هدومرف  ـالما  ناـشیا  اـی  هدوب ، ماـما  طـخ  تسد  هب  اوتف  هک  دوب  نیا  ناـشروظنم  هک  تسین  مولعم  ـالاح  .مدروآ  ار 

(1) .تسا

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .تسا  تبحم  هلأسم  ماما ، اب  طابترا  ياه  هار  زا  یکی 

.دیامن لمع  ام  نوچ  دیاب  دراد  تسود  ار  ام  هک  یسک  اِنلَمَِعب ؛ لَمْعَْیلَف  انّبَحأ  نَم 

ناشن لمع  اب  هداد و  رارق  دوخ  هرمزور  ياهراک  ياـنبم  دـیامرف  یم  هک  ار  هچ  نآ  مینک و  يوریپ  ماـما  زا  شور  هار و  رد  دـیاب  ادـتبا 
راظتنا میدیزگ ، يرود  اه  يدیلپ  ناهانگ و  زا  حالـصا و  ار  دوخ  هک  نیا  زا  سپ  .میتسه  وا  یقیقح  نارظتنم  ناقـشاع و  زا  هک  میهد 

.تسین شرتسد  زا  رود  ترضح  يابیز  هرهچ  ترایز 

ص 15. هرامش 4 ، دوعوم ، یمارگ ، یلعدمحم  - 1
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تبیغ رصع  رد  نایعیش  فیاظو 

تبیغ رصع  رد  نایعیش  فیاظو 

: تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هدومرف  نیا  هب  لمع  تبیغ  رصع  رد  نایعیش  فیاظو  زا  یکی 

(1) .مِْهیَلَع ِهّللا  ُهَّجُح  انأ  ْمُْکیَلَع َو  یتَّجُح  مُهَّنإَف  انثیداحأ  ِهاوُر  یلإ  اهیف  اوُعِجراَف  ُهَِعقاولا  ُثِداوَحلا  اّمأ  َو 

نابیان اب  طابترا  داجیا  .تسا  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  هب  مارتحا  ناـنآ ، هب  مارتحا  هک  ارچ  تفر ، عجارم  غارـس  دـیاب  يا  هلأـسم  ره  رد 
لها هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  مارتحا  اریز  دوش ، یم  ناـهانگ  یگدوشخب  بجوم  ناـگرزب ، نیا  مارتـحا  میرکت و  ترـضح و 

: تسا هدمآ  تارجح  هروس  رد  .دراد  هارمه  هب  ار  یناغمرا  نینچ  مالسلا  مهیلع  تیب 

»(2)؛ میظَع ٌرجأ  ٌهرِفْغَم و  مَْهل  يوقَّتِلل  مَُهبُوُلق  هللا  نَحَْتما  نیّذلا  کئلوأ  هللا  لوُسَر  ْدنِع  مهتاوْصأ  نوّضغی  َنیذلا  َّنإ  »

ناحتما يراگزیهرپ  يارب  ار  ناشیاه  لد  ادـخ  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  دنـشک ، یم  ورف  ار  ناشیادـص  ادـخ  ربمایپ  شیپ  هک  یناسک 
.تسا گرزب  یشاداپ  شزرمآ و  ار  نانآ  تسا ، هدرک 

یعون هب  مه  عجارم  مالـسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  هب  مارتحا  اما  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هب  مارتحا  دروم  رد  هیآ  نیا  دنچره 
هللا جـع  نامز  ماما  عقاو ، رد  دـشاب ، رتشیب  عجارم  هب  هعجارم  هک  ردـقره  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  نداهن  تمرح  مارتحا و 

(3) .دنک یم  ادیپ  هعماج  رد  يرتشیب  تیروحم  تیزکرم و  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

ص 181. ج 53 ، راونالاراحب ، - 1
هیآ 3. تارجح 49  - 2

ص 14. موس ، هرامش  دوعوم ، - 3
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ربارب رد  نداـهن  ندرگ  يارب  تسا  يا  هنیمز  هدـناوخ _  دوـخ  باوـن  ار  ناـنآ  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک  عـجارم _  هب  مارتـحا  ییوـس ، زا 
 . فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  تموکح 

یلمع نیرمت  دیاب  مه  اتسار  نیا  رد  ...و  اوقت  تلادع ، رد  ماما  اب  یگنهامه  تیخنـس و  دهاوخ ، یم  تیخنـس  ندوب  نامز  ماما  زابرس 
هللا جـع  يدـهم  تموکح  لمحت  هنرگو  دـننک  تداـع  لدـع  هب  صاوخ  ماوع و  دـیاب  یلمع ، نیرمت  اـما  يرکف ، نیرمت  مه  تشاد و 

، دنیشن یم  دوخ  هتسیاش  هاگیاج  ناکم و  رد  یـسک  ره  ترـضح  نامز  رد  املـسم  .دوب  دهاوخ  تخـس  اهنآ  رب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
هناخ کی  طقف  لحار  ماما  مینیب  یم  هک  نیا  .دنیارایب  طسق  لدـع و  هب  ار  ناشدوخ  ینعی  دـننک ، ادـیپ  ار  یگدامآ  عون  نیا  دـیاب  همه 

میرکلادـبع خیـش  جاـح  موحرم  .دـندوب  هدرک  هداـمآ  روهظ  يارب  ار  ناـشدوخ  ناـشیا  هک  دوش  یم  مولعم  دنتـشاد ، مق  رد  کـچوک 
نیا دندش ، یم  رـضاح  سرد  رـس  هراپ  يابع  نامه  اب  هشیمه  اما  دنتـشاد ، رایتخا  رد  یعرـش  هوجو  زا  يدایز  غلابم  هک  نیا  اب  يرئاح 

.یلمع نیرمت  نامه  ینعی 

يرکف نیرمت  کی  جرف  راظتنا.تسا  هماندهع »  » و هبدن » ياعد  «، » هریبک هعماج   » دننام ییاه ، همان  ترایز  ِندـناوخ  يرکف ، نیرمت  اما 
رگیدکی هراومه  دیاب  ام  ینعی  دشاب ؛ هعیش  راعش  هشیمه  دیاب  جرف  راظتنا  ّلجوّزع ،» هّللا  نِم  جَرَفلا  ُراظتنا  یتَّمُأ ، ِلامعأ  ُلضفأ   » .تسا

.دندش یم  جراخ  رهش  زا  حالـس  بدا و  اب  هعمج  ياهزور  ام  ناینیـشیپ  ارچ  .مینک  توعد  ماما  روهظ  جرف و  يروآدای  راظتنا و  هب  ار 
(1) .تسا هار  رد  يروهظ  جرف و  هک  دورن  ناشدای  هک  نیا  يارب  دوب ، یلیثمت  نیدامن و  راک  کی  نیا 

ص 14. موس ، هرامش  دوعوم ، - 1
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يده همئا  تیالو  ایبنا و  متاخ  توبن  نامحر ، يادخ  تینادحو  هب  هزور  همه  دهع  دیدجت  تبیغ  رصع  رد  نایعیـش  فیلاکت  هلمج  زا 
ناشیا ندوتس  مالـسلا ، مهیلع  همئا  لوسر و  ادخ ، هاگـشیپ  هب  هقح  دیاقع  هئارا  تعیب ، ندرک  هزات  دهع ، دیدجت  .تسا  مالـسلا  مهیلع 

رد ار  دوخ  هراومه  ناسنا  رگا  .تسا  عوضخ  لامک  اب  یلاعت  دـنوادخ  زا  دـیاقع  ماود  يرادـیاپ و  تساوخرد  تراـهط و  یکاـپ و  هب 
هجوتم ار  وا  هدید و  ار  ماما  هشیمه  اما  دـشابن ، ماما  روضح  رهاظ  رد  هچرگ  دـنیبب ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  رـضحم 

، تقیقح رد  .دنک  مالعا  ار  دوخ  يراثن  ناج  يرازگ و  تمدخ  بشره  تسا  مزال  نیاربانب ، .دناد  یم  دوخ  ینطاب  يرهاظ و  تاروما 
لمع نآ  قباطم  دـیاب  زور  ره  وا  هدرک و  مالعا  ودـب  ار  مزال  فیلاکت  اه و  لمعلاروتـسد  شیالوم  هک  تسا  يرفاسم  رومأم و  لثم  وا 

.دوش یم  راتفرگ  گرزب  تارطخ  هب  دنک ، لمع  دوخ  يأر  تالایخ و  قباطم  هچ  نانچ  اما  دنک ،
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للم نایدا و  ریاس  رد  تیودهم  هب  داقتعا  مود : شخب 

هراشا

للم نایدا و  ریاس  رد  تیودهم  هب  داقتعا  مود : شخب 

هک هعیش  اهنت  هن  .دراد  دوجو  نایدا  بهاذم و  زا  يرایـسب  رد  یناهج  یهلا و  یحلـصم  ناونع  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هب  داقتعاس 
دنراد ناعذا  یهلا  گرزب و  یحلصم  روهظ  هب  زین  نایودنه  نایتشدرز و  اراصن ، دوهی ، دننام  رگید ، نایدا  ناوریپ  یتح  ننـست و  لها 

.دنشک یم  راظتنا  ار  نآ  و 

اهودنه نییآ 

اهودنه نییآ 

: تسا هدمآ  نینچ  تسا ، ینامسآ  بتک  زا  نایودنه  دزن  هک  دیو »  » باتک رد 

هب دریگب و  ار  ملاع  مامت  دشاب و   (1) روصنم وا  مان  دشاب و  قیالخ  ياوشیپ  هک  دوش  ادیپ  نامزلارخآ  رد  یهاشداپ  ایند  یبارخ  زا  سپ 
(2) .دیآ رب  دهاوخب  ادخ  زا  هچ  ره  دسانشب و  رفاک  نمؤم و  زا  ار  سک  همه  دروآ و  رد  دوخ  نید 

: تسا هدمآ  اهودنه  سدقم  بتک  زا  رگید  یکی  رد 

هچ نآ  .دـشاب  وا  اب  یتسار  قح و  .دـشاب  نایمدآ  نایرپ و  هکئالم و  ياوشیپ  هک  نامزلارخآ  رد  یلداع  هاشداپ  هب  دوش  مامت  اـیند  رود 
زا .دهد  یم  ربخ  دشاب  هچ  نآ  نیمز  اه و  نامسآ  رد  دروآ و  تسد  هب  ار  همه  دشاب  ناهنپ  اه  هوک  اه و  نیمز  ایرد و  رد 

يدـتعا نم  یلع  روصنملا  نیأ   » هبدـن ياعد  و  هلآ »  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  تیب  لها  نم  روصنم  ماما  عم   » اروشاـع تراـیز  رد  - 1
نآ مسا  روصنم  هک  هدمآ  هرکذت  هریخذ و  رد  دسیون : یم  بقاثلا  مجن  باتک  رد  يرون  ثدحم  .دشاب  تبـسانم  نیمه  هب  دیاش  هیلع »

.تسا همهارب  دیو  باتک  رد  بانج 
.جعیدهملا نسحلا  نب  هجح  مهدزاود ، ياوشیپ  زا : لقن  هب  ص 245 ، نیدهع ، تاراشب  - 2
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(1) .دماین ایند  هب  یسک  رت  گرزب  وا 

: تسا هدش  هراشا  نینچ  اهودنه  فورعم  باتک  رد  نینچ  مه 

ایند برغم  قرـشم و  ياه  هوک  رب  هک  دشاب  یـسک  دوش و  مامت  نشک )  ) ناهج ود  رد  قیالخ  دّیـس  دنزرف  هب  ایند ، تلود  هب  یهاشداپ 
هک نادوس »  » زا دنوش و  وا  تمدخ  رد  سنا  نج و  دنـشاب ، وا  نانکراک  ْناگتـشرف  دوش و  راوس  اهربا  رب  دـنک و  نامرف  دـنارب و  مکح 
مان .ددرگ و  هدنز  ادخ  نید  دوش و  بحاص  ار  راحب  ياروام  تسا و  یلامش  بطق  ریز  هک  نیعـست »  » نیمزرـس ات  تساوتـسا  طخ  ریز 

(2) .دشاب سانش  ادخ  دشاب و  مئاق ) « ) هداتسیا  » وا

: تسا هدمآ  صوصخ  نیا  رد  اه  هناروپ  باتک  اتار و  اباهم  باتک  رد  رتابیز ، نایب  هب 

اعبط و نوچ  دور و  یم  طاطحنا  هب  ور  یقـالخا  يونعم و  ظاـحل  زا  رـشب  خـیرات ، زا  يا  هرود  ره  ناـیاپ  رد  هک  دـندقتعم  ناـیدا  همه 
نیا هب  دوخ  يدوخ  هب  دـناوت  یمن  دـنک و  یم  تکرح  نییاپ  يوس  هب  راجحا  دـننام  تسا و  أدـبم  زا  يرود  طوبه و  لاح  رد  اـترطف ،
ماهلا یحو و  أدـبم  زا  هک  هیاپ  دـنلب  ِيونعم  تیـصخش  کی  يزور  راچان  سپ  دـهد ، همتاخ  یقالخا  يونعم و  طاطحنا  یلوزن و  ریس 

(3)  . ...و داد  دهاوخ  تاجن  متس  ملظ و  تلفغ و  لهج و  یکیرات  زا  ار  ناهج  درک و  دهاوخ  روهظ  دریگ ، یم  همشچرس 

ياـه شیک  رد  هـک  تـسا  يا  هدــیقع  یجنم ، روـهظ  راـظتنا  ناـمزلارخآ و  هرود  هـب  داـقتعا  ینعی  ( Fotorism  ) مسیروتف ًـالوصا 
و میسیادوج ،)  ) تیدوهی ِینامسآ 

.اهودنه سدقم  باتک  زا  کبس  - 1
ص 737. داشیناپوا ، - 2

ص 245. رصاعم ، ناهج  رد  یمالسا  فراعم  - 3
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نید اـصوصخ  و  سکودـتدرا ) ناتـستورپ و  کـیلوتاک ، ینعی  نآ ، هدـمع  بهذـم  هس  رد   ) تیحیـسم مسیناـیرتساروز ،)  ) تـشدرز
يژولوئت هتـشر  ینامـسآ ، بهاذـم  کیژولوئت  ثحابم  رد  نآ  هرابرد  .تسا  هدـش  هتفرگ  ملـسم  لصا  کی  هباـثم  هب  مالـسا  سدـقم 

(1) .تسا هدش  هداد  طسب  حرش و  ًالماک  لایکلبیب ،

یتشدرز نییآ 

یتشدرز نییآ 

یم تنایسوس  ار  نانآ  هک  دنا  هدش  یفّرعم  ییاهدوعوم  همان ، تشتارز  کینید ، ناتستاد  همان ، بساماج  دنز ، اتـسوا ، ياه  باتک  رد 
نیا .دـنا  هدـناوخ  رگزوریپ » تنایـسوس   » ار وا  تسا و  ناـشیا  نیرخآ  ناـنآ  نیرت  مهم  هک  دـنا  هدوـب  نـت  هـس  اـهدوعوم  نـیا  .دـنمان 

(2)، نایئادوب مجنپ  يادوب  نانمهرب  يانـشیرگ  هلزنم  هب  نانـسیدزم ، تنایـشوس  دـنا : هتفگ  هک  نانچ  .تسا  دوعوم  نامه  تنایـشوس ،
.تسا ناناملسم  يدهم  نایوسیع و  طیلقراف  نایدوهی ، حیسم 

دوهی نییآ 

دوهی نییآ 

رگید تاروت و  رافسا  دوهی ، ینید  راثآ  رد  .دندوعوم  رظتنم  دنناد ، یم  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  ناوریپ  ار  دوخ  هک  زین  نایدوهی 
یلص دمحم  ترضح  هب  مالسلا و  هیلع  حیـسم  ترـضح  هب  موق ، نیا  اما  .تسا  هدش  هراشا  دوعوم  هب  هراومه  نانآ  يایبنا  ياه  باتک 

زا تلفغ  یگداس و  هب  دیابن  نایدوهی  .دننارگن  ساسح و  رایـسب  راظتنا  دوعوم و  هلأسم  ربارب  رد  نیا ، ربانب  .دـندیورگن  هلآ  هیلع و  هللا 
همه نیا 

.یهاشورسخ يداه  دیس  هلاقم  هرامش 1 و 2 ، موس ، لاس  مکح ، هعومجم  - 1
ص 1373. ج 1 ، یسراف ، فراعملا  هرئاد  - 2
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دننک و رکف  روهظ  يارب  یگدامآ  راظتنا و  هب  رتشیب  دنـشاب و  رترظتنم  نارظتنم ، رگید  زا  دیاب  هکلب  دـنرذگب ، اه  تراشا  اه و  تراشب 
، دوخ ياه  باتک  دوعوم  ود  نانآ  .دنسرتب  متـس  ملظ و  بقاوع  زا  دنرادرب و  تسد  یـشک  ناسنا  زواجت و  تنایخ ، ملظ ، همه  نیا  زا 

(1) .دش دنهاوخن  اهر  موس  دوعوم  تسد  زا  اما  .دنتفریذپن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مالسلا و  هیلع  حیسم  ینعی 

ي اکح )  ) یجح باتک  ربمایپ ، لایناد  قیتع و  دـهع  تیدوهی ، ياه  باـتک  رد  دریذـپن  اـی  دریذـپب  هچ  شوپ  قح  يدوهی  لاـح ، ره  هب 
، نامزلارخآ مئالع  زا  يا  هراپ  .تسا  هدـمآ  نامزلا  رخآ  دوعوم  هرابرد  یبلاطم  دواد  روبز  ربمایپ و  يایعـسا  ربمایپ ، ياینیفـص  ربماـیپ ،

باتک رد  اروشاع  هعقاو  هرابرد  یتاراشا  یتح  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهملا  نسحلا  نب  هجح  ترضح  تیـصخش  تعجر و 
.تسا هدمآ  نیدهع  تاراشب 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

»(2)؛ نُوِحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضرَالا  َّنَا  رکِّذلا  ِدَْعب  نِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  انبَتَک  دََقل  «َو 

.دش دنهاوخ  نیمز  ثراو  نم  حلاص  ناگدنب  هک  میتشون  زین  روبز  رد  تاروت  رکذ  رب  هوالع 

: تسا هدمآ  روبز  نتم  رد 

نآ ره  ارحص و  دنیامن ، شّرغ  نآ  يرپ  ایرد و  ددرگ ، رورسم  نیمز  دنک و  يداش  نامسآ  درک ، دهاوخ  يرواد  فاصنا  هب  ار  اه  موق 
دجو هب  تسا  نآ  رد  هچ 

هیلع یـسیع  ندـمآ  دورف  يدـهم ، روهظ  اب  دـنریگ و  یم  ار  لاّجد »  » درگ نایدوهی  زا  یتعامج  هک  هدـمآ  تاـیاور  زا  یـضعب  رد  - 1
.دنوش یم  ماع  لتق  زین  نانآ  لاجد ، ندش  هتشک  مالسلا ،

هیآ 105. ءایبنا 21  - 2
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ثراو نامیلح  اما  دش ... ، دـنهاوخ  نیمز  ثراو  دـنوادخ ، نارظتنم  اما   (1) .دومن دـنهاوخ  منرتم  لگنج  ناتخرد  مامت  هاگ  نآ  .دـیآ 
(2) .دنک یم  دییأت  دنوادخ  ار  ناحلاص  اما  دش و  دهاوخ  هتسکش  ریرش  ناوزاب  هک  اریز  دش ، دنهاوخ  نیمز 

تیحیسم نییآ 

تیحیسم نییآ 

برق نآ  للع  زا  یکی  .تسا  هدیسر  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامزلارخآ  دوعوم  هرابرد  يرت  نشور  ياه  تراشب  نییآ ، نیا  رد 
زا تسا و  رت  کیدزن  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  يدـهم  ماـما  هب  مالـسلا  هیلع  حیـسم  ترـضح  یناـمز  رظن  زا  اریز  تسا ، ناـمز 

، اـقول یتـم ، لـیجانا  هب  ناوت  یم  صوصخ  نیا  رد  .تسا  هتفرگ  تروص  ّتیدوهی  هب  تبـسن  نییآ  نیا  رد  يرتـمک  فـیرحت  ییوـس ،
.درک هعجارم  انحوی  تافشاکم  ابانرب و  سقرم ،

: میناوخ یم  لصف 24  یتم  لیجنا  رد 

دید دنهاوخ  دوب . ...  دهاوخ  نینچ  زین  ناسنا  دنزرف  ندـمآ  ددرگ ، یم  رهاظ  برغم  هب  ات  دـیآ و  یم  نوریب  قرـشم  زا  قرب  هک  نوچ 
! میظع لالج  تردق و  اب  دیآ  یم  ینامسآ  ياهربا  رب  ار  ناسنا  دنزرف 

: تسا هدمآ  مهدزاود  لصف  اقول  لیجنا  رد  و 

تقو ره  ات  دنشک  یم  دوخ  ياقآ  راظتنا  هک  دیشاب  یناسک  دننام  امـش  دیراد و  هتخورفا  ار  دوخ  ياه  غارچ  هتـسب و  ار  دوخ  ياهرمک 
! دینک زاب  وا  يارب  گنرد  یب  دبوکب ، ار  رد  دیایب و 

يوانیدناکسا و یلاها  نیب  رد  نایدنه ، دیاقع  رد  ناینیچ ، میدق  ياه  باتک  رد 

.13 رومزم 10 _  ریمازم ، - 1
رومزم 37. ریمازم ، - 2
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، نیاربانب .درک  هدـهاشم  ار  يراظتنا  نینچ  ناوت  یم  نآ  ریاظن  کیزکم و  یلاها  ییاکیرمآ ، ناـیموب  میدـق ، نایرـصم  ناـیم  رد  یتح 
رصحنم تلادع ، قح و  تموکح  ییاپرب  اه و  ناسنا  نایم  زا  متس  ملظ و  طاسب  ندش  هدیچرب  گرزب ، یشخب  ییاهر  روهظ  هب  هدیقع 

نوگانوگ ماوقا  دیاقع  رد  نآ  فلتخم  ياه  هرهچ  هک  تسا  یناهج  یمومع و  يداقتعا  هکلب  تسین ، یقرـش  بهاذـم  اه و  یقرـش  هب 
هـشیر ناربمایپ  همه  توعد  رد  ناسنا و  داـهن  ترطف و  رد  نهک  داـقتعا  نیا  هک  تسا  تقیقح  نیا  رگ  نشور  همه  دوش و  یم  هدـید 

.تسا هتشاد 

ناتـسوپ خرـس  ناـیم  رد  یتـح  ار  يداـقتعا  نینچ  دوـجو  يرگ  یجنم  تضهن  هلاـسر  رد  ییاـکیرمآ  سانـش  هعماـج  رلراـب » دراـنرب  »
: دیوگ یم  هدرک ، لقن  ییاکیرمآ 

تشهب هب  ار  اهنآ  درک و  دهاوخ  روهظ  ناتسوپ  خرـس  درگ  يزور  هک  تسا  عیاش  هدیقع  نیا  ییاکیرمآ  تسوپ  خرـس  لیابق  نایم  رد 
(1) .تخاس دهاوخ  نومنهر  نیمز 

ومه دنا ، هتفگ  نخـس  وا  زا  اه  تما  هک  يدهم ، رب  مالـس  ملکلا ؛ عماج  ممُألا و  يدهم  یلع  مالـسلا  تفگ : دیاب  ثحب  نیا  همتاخ  رد 
.دروآ یم  درگ  مچرپ  کی  ریز  دنک و  یم  دحتم  ار  راکفا  ماوقا و  همه  هک 

تنس لها  عبانم  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم 

هراشا

تنس لها  عبانم  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم 

هکلب تسین ، هعیـش  ینعی  یمالـسا ، بهاذـم  زا  بهذـم  کی  هب  رـصحنم  ناشیا ، روهظ  يدـهم و  هرابرد  دوجوم  تایاور  كرادـم و 
بهاذم همه  كرادم  اه و  باتک 

.59 ص 58 _  جعیدهم ، یناهج  تموکح  يزاریش ، مراکم  .ر ك : - 1
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باتک رد  .تسا  وا  روهظ  يدـهم و  هرابرد  يوبن  تاـیاور  زا  راشرـس  زین  یلبنح  یکلاـم و  یعفاـش ، یفنح ، هلمج  زا  رگید ، یمالـسا 
ناوید نادلب و  ایفارغج و  نافرع ، فوصت و  تایبدا ، تغل و  یتح  تاداقتعا ، مالک و  لیاضف ، بقانم و  خیرات ، ریـسفت ، ثیدح ، ياه 

یتـح هک  تسا  يّدـح  هب  رظن  قاـفتا  نیا  .تسا  يدـهم  هـب  طوـبرم  هـک  هدـش  هـتخادرپ  یبلاـطم  ثیداـحا و  رکذ  هـب  نارعاـش  ياـه 
دیاقع زا  ار  نآ  دنا و  هدرک  عافد  نآ  زا  يّدج  روط  هب  هتفریذپ و  ار  عوضوم  نیا  زین  نایباهو  ینعی  یمالـسا ، ياه  هورگ  نیرتوردـنت 

نیا رد  تسا ، هکم  رد  اـه  یباّـهو  ینید  زکارم  نیرت  گرزب  زا  هک  مالـسالا  ملاـعلا  هطبار  هیناـیب  .دـنناد  یم  یمالـسا  ملـسم  یعطق و 
.تسا هجوت  بلاج  صوصخ 

هدنز دنس  کی 

هدنز دنس  کی 

، هطبار لک  ریبد  .تسا  هدرک  زکرم  نیا  زا  رظتنم  يدهم  روهظ  هرابرد  یلاؤس  اینک  زا  دـمحم  وبا  مان  هب  یـصخش  لبق  لاس  هس  دودـح 
ثیداحا زین  نایباهو  بهذم  سـسؤم  هیمیت » نبا   » هک نیا  هب  حیرـصت  نمـض  هداتـسرف ، وا  يارب  هک  یخـساپ  رد  زازقلا  حلاص  دـمحم 

هدرک هدامآ  هنیمز  نیا  رد  زاجح  یلعف  فورعم  ياملع  زا  نت  جـنپ  هک  ار  یهاتوک  هلاـسر  نتم  هتفریذـپ و  ار  يدـهم  روهظ  هب  طوبرم 
: تسا هدمآ  هکم  ینعی  وا ، روهظ  لحم  يدهم و  ترضح  مان  رکذ  زا  سپ  هلاسر  نیا  رد  .داتسرف  وا  يارب  دنا 

هنوگ نامه  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  يدهم )  ) وا هلیسو  هب  دنوادخ  متـس  رفک و  راشتنا  ناهج و  رد  داسف  روهظ  ماگنه  هب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هناگ  هدزاود  نیدشار  يافلخ  نیرخآ  وا  .تسا  هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک 
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(1) .دنا هدرک  لقن  هباحص  زا  يرایسب  ار  يدهم  هب  طوبرم  ثیداحا  .تسا  هداد  ربخ  اهنآ  زا  حاحص  بتک  رد 

: دیوگ یم  همادا  رد 

، تسا هدمآ  دیناسم  مجاعم و  ننس ، زا  معا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیدح  یلـصا  نوتم  یمالـسا و  فورعم  بتک  زا  يرایـسب  رد 
یناربط مجاعم  مکاـح ، كردتـسم  راّزب ، یلعی و  یبا  و  دـمحا ، دنـسم  یناد ، ورمع  نبا  هجاـم ، نبا  يذـمرت ، دواد ، وبا  ننـس  هلمج  زا 

 ... . قشمد و خیرات  رد  رکاسع  نبا  دادغب ، خیرات  رد  بیطخ  طسوا ،) ریبک و  )

: هدمآ همتاخ  رد 

زج دوش و  یم  بوسحم  تعامج  تنـس و  لها  دـیاقع  ءزج  نیا  تسا و  بجاو  یناملـسم ) ره  رب   ) يدـهم روهظ  هب  داقتعا  نیا ، ربانب 
(2) .دننک یمن  راکنا  ار  نآ  راذگ  تعدب  ای  ربخ  یب  نادان و  دارفا 

تّنس لها  ناملاع  نانخس 

ّتنس لها  ناملاع  نانخس 

: میروایب اج  نیا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  هرابرد  ار  ّتنس  لها  ناملاع  نانخس  تسا  بسانم  نونکا 

: یعفاش یمثیه  رجح  نبا 

، دوب لاس  جنپ  شردپ  تشذگرد  زا  سپ  وا  رمع  هّجحلا ، دمحم ، مساقلاوبا ،

نب هللادبع  رـسای ، رامع  سابع ، نب  هللادـبع  فوع ، نمحرلادـبع  هحلط ، نامثع ، مالـسلا ، هیلع  یلع  هلمج  زا  هباحـص  زا  رفن  تسیب  - 1
.تسا هدروآ  ار  ...و  دوعسم ،

.صیخلت اب   155 ص 144 _  يدهم ، یناهج  تموکح  زا : لقن  هب  - 2
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تما نیا  زا  يدهم  هک  تسا  هدیـسر  رتاوتم  رابخا  .دنیوگ  رظتنم » مئاق   » ار وا  .درک  اطع  ینابر  تمکح  وا  هب  رمع ، نیمه  رد  دـنوادخ 
(1) .دناوخ دهاوخ  زامن  يدهم  رس  تشپ  دمآ و  دهاوخ  دورف  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  یسیع  تسا و 

: یقشمد ریثک  نبا  نیدلادامع 

تشارفارب و یناسارخ  ملسم  وبا  هک  تسین  یهایس  ياه  مچرپ  تسا ،) هدش  رکذ  يدهم  تایاور  رد  هک   ) هایـس ياه  مچرپ  زا  دوصقم 
(2) .دروآ دنهاوخ  يدهم  نارای  هک  تسا  یهایس  ياه  مچرپ  دوصقم  هکلب  درک ، طقاس  ار  هیما  ینب  تلود 

: دیدحلا یبا  نبا 

هللا جـع  يدـهم  روهظ  زا  سپ  رگم  دریذـپ ، یمن  نایاپ  فیلاکت  ماکحا و  ایند و  رمع  هک  تسا  یعطق  قافتا  نیملـسم  قَِرف  همه  ناـیم 
(3)  . فیرشلا هجرف  یلاعت 

: يونوق نیدلاردص 

لوپ دیـشورفب و  ار  همه  هفـسلف ، ياه  باتک  نینچمه  تسا و  تمکح  بط و  هرابرد  هک  میاـه  باـتک  زا  هچ  نآ  نم ، گرم  زا  سپ 
داتفه نم ، گرم  لّوا  بش  رد  .دـیراد  هاگن  هناخباتک  رد  ار  فوصت  ثیدـح و  ریـسفت و  ياه  باتک  دـیهدب و  هقدـص  ارقف  هب  ار  نآ 

(4) .دیناسرب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  هب  ارم  مالس  دیناوخب و  ار  هّللا ) ّالإ  هلإ  ال   ) دیحوت هملک  راب  رازه 

: یمور نیدلاردب  نب  دمحم 

ص 200. ج 1 ، دوعوملا ، يدهملا  - 1
ص 72. ج 2 ، دوعوملا ، يدهملا  - 2

.5 ص 3 _  رثالا ، بختنم  یفاص ، هّللا  فطل  - 3
ص 77. رشع ، یناثلا  مامالا  يدنه ، يوسوم  دیعس  دمحم  - 4
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.دمآ دهاوخن  يربمایپ  تمایق  زور  ات  رگید  هدرک و  متخ  ار  یعیرـشت  توبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  هلیـسو  هب  دـنوادخ 
همات و تیالو  تسا  مساقلاوبا )  ) ربماـیپ هینک  و  دـمحم )  ) ربماـیپ ماـن  ياراد  هک  ومه  ربماـیپ ، حـلاص  دـنزرف  هلیـسو  هب  ادـخ  نینچ  مه 

هدـش زیربل  متـس  روج و  زا  هک  نانچ  ار  نیمز  هک  دـنا  هداد  هدژم  هک  تسا  سک  نامه  یلو ، نیا  درک و  دـهاوخ  متخ  ار  هماع  تماما 
هب تما  نیا  زا  ار  يراتفرگ  یناـشیرپ و  همه  نیا  ادـنوادخ ! .دـتفیب  قاـفتا  ناـهگان  هب  وا  روهظ  دزاـسب و  زیربل  داد  لدـع و  زا  دـشاب ،

ار نآ  ام  دـنرادنپ و  یم  یندـشان  دـیعب و  ار  وا  روهظ  یناسک  ابیرَق ؛ هاَرن  ًادـیعب َو  ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنإ  ! اـمرف فرطرب  وا  روضح  روهظ و  تکرب 
(1) .میناد یم  کیدزن  یندش و 

: يولهد قحلادبع  خیش 

(2) .مالسلااهیلع همطاف  دالوا  زا  تسا ، ربمایپ  تیب  لها  زا  يدهم  هک  هدش  دراو  تسا  هدیسر  رتاوت  دح  هب  هک  يرایسب  ثیداحا 

: يرصم نیما  دمحا 

(3) .دراد نامیا  انیقی  يدهم  هلأسم  يدهم و  هب  تنس  لها 

: هدبع دمحم  خیش 

هللا یلـص  ربمایپ  تیب  لها  زا  يدرم  هک  تسا  هدـمآ  تمایق ، مئالع  ندرمـش  نمـض  ثیداحا  رابخا و  رد  هک  دـنناد  یم  ماع  صاـخ و 
لدع و زا  دشاب ، هدنکآ  دادیب  روج و  زا  هک  نآ  زا  سپ  ار ، نیمز  وا  .تسا  يدهم  وا  مان  هک  دنک  یم  جورخ  هلآ  هیلع و 

ص 77. رشع ، یناثلا  مامالا  يدنه ، يوسوم  دیعس  دمحم  - 1
ص 3. رثالا ، بختنم  - 2

ص 59. لقعلا ، رظتنملا و  يدهملا  هینغم ، داوج  دمحم  خیش  - 3

تیودهم رد  یشواک  دیما : www.Ghaemiyeh.comهدیپس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 60 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_46_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_46_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_46_3
http://www.ghaemiyeh.com


ص:47

(1) .دزاس یم  هدنکآ  داد 

تیودهم هرابرد  یبرغ  نارکفتم  رظن 

تیودهم هرابرد  یبرغ  نارکفتم  رظن 

: دومن مالعا  هدرک ، فارتعا  مالسا  نید  ندوب  هدنز  هب  احیرص  یسیلگنا  هتسجرب  فوسلیف  واش » درانرب  »

هب .ما  هتشاد  ار  مارتحا  تیاهن  نآ  روآ  تفگش  ندوب  هدنز  تیصاخ  هطساو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نید  هب  تبـسن  هشیمه  نم 
فلتخم نورق  اب  ههجاوم  یگدنز و  ریغتم  روص  نوگانوگ و  تالاح  رب  طلست  قفاوت و  دادعتسا  هک  تسا  یبهذم  اهنت  مالـسا  نم  رظن 

دهاوخ ادرف  ياپورا  لوبق  دروم  دمحم  نامیا  هک  تسا  هدش  رادیدپ  نآ  راثآ  مه  نونکا  مه  منک و  یم  ینیب  شیپ  نینچ  نم  .دراد  ار 
(2) .دوب

دقتعم تسناد و  یم  اپورا  مدرم  لوبق  دروم  ار  نآ  درک و  یم  ینیب  شیپ  ار  مالـسا  نییآ  ندـش  ریگ  ناهج  واـشودرانرب  هک  هاـگ  نآ 
زورما اما  .دنتـشذگ  یم  هیرظن  نیا  رانک  زا  ییانتعا  یب  اب  ناـییاپورا  دـنک ، لـح  ار  ناـهج  تالکـشم  دـناوت  یم  مالـسا  اـهنت  هک  دوب 
هناشن مالـسا  هب  ناهج  مدرم  نوزفا  زور  شیارگ  .تسا  هدش  راکـشآ  نایبرغ  يارب  شیدنا  دازآ  نارکفتم  ریاس  وا و  نانخـس  تقیقح 

یم ار  یقیاقح  نامه  دـنورگ  یم  مالـسا  هب  اپورا  اـکیرمآ و  رد  هک  یناـسک  هزورما  .وا  ياـه  ینیب  شیپ  تحـص  يارب  تسا  يزراـب 
يونعم نما  هاگهانپ  تیرـشب و  شخب  تاجن  لماع  هک  دـننک  یم  یفرعم  مالـسا  ياـه  یگژیو  زا  ار  اـهنآ  یبرغ ، نارکفتم  هک  دـنبای 

: دیوگ یم  ییاکیرمآ  ناملسم  هزات  کی  .تسا  یبرغ  هتشگرس  ياه  ناسنا  يارب 

ص 57. ج 6 ، رانملا ، ریسفت  اضر ، دیشر  - 1
ص 11. ، 24/5/73 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 2

تیودهم رد  یشواک  دیما : www.Ghaemiyeh.comهدیپس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 61 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_47_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_47_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:48

، نید کی  اهنت  هن  مالـسا  .دـنک  فرطرب  تسا ، دارفا  هجوتم  هک  ار  اکیرمآ  یفرـصم  داینب و  یب  هعماج  ياهراشف  تسا  رداق  نییآ  نیا 
(1) .دشاب یم  زین  یگدنز  تسرد  هویش  کی  هکلب 

یم تموکح  نف  رد  هدوقفم  رـصنع  بهذـم  باتک  هدنـسیون  کـیژتارتسا و  یللملا و  نیب  تاـقیقحت  زکرم  زا  نوسناـج » سـالگاد  »
: دیوگ

یبهذـم ياه  مایپ  دـننکن ، هدروآ  رب  ار  مدرم  ياـهزاین  یبهذـم  ریغ  ياـه  تموکح  هک  یماـگنه  .دروآ  یم  يور  بهذـم  هب  ناـهج 
(2) .دنیامن یم  رپ  ار  یلاخ  ياضف 

هدرک و لمع  تایدام  زا  رتارف  هک  دوش  یم  هدـید  دـشر ، لماکت و  لاح  رد  يایند  رد  يونعم  دـشر  یهاـگآ و  دوخ  یعون  نیارباـنب ،
لاس 2000 تایبدا  هتفه  ره  ایفل » دالیف   » لها زیلنا » ددت   » ریظن يدارفا  دـناد ، یم  لماکت  دـشر و  عنام  فقوت و  لماع  ار  تایدام  یتح 

(3) .تسا نامزلارخآ  یجنم  روهظ  نامز  يدعب  هرازه  هک  دراد  نامیا  رواب  نیا  هب  ادیدش  دنک ، یم  یسررب  ار 

نبرک يرناه  هاگن  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامزلا  بحاص 

نبرک يرناه  هاگن  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامزلا  بحاص 

یبلق و لیامت  دوخ  یملع  یگدـنز  نارود  رد  هک  تسا  یناییاپورا  هلمج  زا  يوسنارف  روهـشم  سانـش  ناریا  نبرک » يرناه   » روسفورپ
مالسلا مهیلع  هعیـش  همئا  ریاس  لیدب  یب  تیونعم  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رـصع  ماما  كرابم  دوجو  هب  ینالقع  ینیع و  نیقی 

هتفای

ص 11. ، 24/5/73 یمالسا ، يروهمج  همانزور  - 1
هیئوژ 1996، 6 وترپ ، دنیرف  همجرت : یللملا » نیب  تسایـس  رد  یبهذم  يدیلک  شقن   » هلاقم زا : لقن  هب  ص 66 ، هرامش 9 ، دوعوم ، - 2

ص1.
ص 1. ربماسد 1995 ،  30 یلتس ، نیتسیابس  ناژ  هتشون  نامزلارخآ ،» يوجتسج  رد   » هلاقم زا : لقن  هب  ص 66 ، هرامش 9 ، دوعوم ، - 3
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.دوب

یم ار  دـیاقع  لوصا  رارـسا »  » هک تسا  ماما  يداشرا  تیادـه  نامه  راظتنا ، ینالوط  نارود  نیا  رد  تیـالو  موهفم  نبرک ، هدـیقع  هب 
زکرمتم هسفن  یف  هک  یتفرعم  ینعی  تبحم ؛ يانعم  دجاو  رگید ، يوس  زا  تسا و  تفرعم  موهفم  لماش  ییوس ، زا  موهفم  نیا  .دزومآ 

(1) .تسا دنمورین  و 

: دیوگ یم  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  روهشم  یتیاور  لقن  نمض  یمالسا  هفسلف  خیرات  باتک  زا  یشخب  رد  نبرک 

هک نم  هیّرذ  زا  يدرم  ات  درک  دـهاوخ  ینالوط  نادـنچ  ار  زور  نآ  دـنوادخ  دـشاب ، هدـنام  یقاب  ناهج  ناـیاپ  هب  زور  کـی  اـهنت  رگا 
نآ ات  هک  نانچ  تخاس  دـهاوخ  رپ  لدـع  یگنهاـمه و  زا  ار  نیمز  وا  .دـنک  روهظ  دوب ، دـهاوخ  نم  هینک  شا  هینک  نم و  ماـن  شماـن 

.تسا هدش  رپ  روج  تنوشخ و  زا  ماگنه 

: دسیون یم  هتخادرپ و  تیاور  نیا  ریسفت  هب 

روعـش بتارم  مامت  رد  نورق و  همه  رد  ار  دوخ  نینط  حیرـص  ثیدح  نیا  تسا و  تبیغ  نامز  دش ، دهاوخ  ینالوط  نینچ  هک  يزور 
.تسا هتخاس  سکعنم  هعیش  ریمض  و 

: دسیون یم  دنا ، هدش  لثمتم  صخش  هدزاود  رد  هک  دنتسه  يدحاو  تقیقح  رون و  همه  ناماما  هک  هتکن  نیا  هب  ناعذا  زا  سپ  نبرک 

تعیبط رد  یمونُقا  داحتا  هب  هیبش  يور  چیه  هب  هلأسم  مینیب  یم  میریگب ، رظن  رد  ناماما  صخش  رد  ار  توسان  توهال و  تبـسن  یتقو 
تاروهظ و ناماما ، تسین ،

.مهدراهچ هرامش  دوعوم ، ییازریم ، نیما  - 1
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نیدـب سپ  دـنادرگ ، یم  زاب  هنییآ  لمع  اب  هلباقم  هب  هتـسویپ  ار  رهظم ) روهظ و   ) تاملک ناـبز ، ینف  سوماـق  دنتـسه ، یهلا  تاـیلجت 
لیطعت هیبـشت و  هکلهم  ود  زا  ناوـنع  نیا  هـب  دنـشاب و  یم  هللا » ءامـسا   » شیب مـک و  چـیه  یب  یهلا ، روـهظ  نوـچ  مـه  ناـماما  هنوـگ 

(1) .دننوصم

.يرشبم هللادسا  همجرت  یمالسا ، هفسلف  خیرات  نبرک ، يرناه ، - 1
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نآرق رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما  موس : شخب 

هراشا

نآرق رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما  موس : شخب 

الم راوگرزب ، همالع  .تسا  هدش  لیوأت  ریـسفت و  هادف ) انحاورا   ) هللا هیقب  ترـضح  لک  حلـصم  هب  میرک  نآرق  زا  هیآ  دصکی  زا  شیب 
تراهط تمـصع و  تیب  لها  ثیداحا  دانتـسا  هب  ار  هیآ  داتفه  راونـالاراحب  هعیـش ، گرزب  فراـعملا  هرئاد  رد  یـسلجم  رقاـب  دـمحم 

.تسا هدرک  لقن  تیدحا  ترضح  ياه  تجح  زا  هدنامزاب  اتکی  روهظ  هرابرد  مالسلا ، مهیلع 

یف لزن  امیف  هجحملا  باتک  هلمج  نآ  زا  هک  دنا  هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  هنیمز  نیا  رد  ار  ییاه  باتک  ناگرزب ، زا  یخرب  نینچ  مه 
ثیداحا دانتسا  هب  هک  تسا  هیآ  لماش 120  هک  تسا  ینارحب  مشاه  دیس  گرزب  ثدحم  فیلأت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  مئاقلا 

دوجو زین  يرگید  سیفن  ياه  باتک  .تسا  هدـش  ریـسفت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  يدـهم  روهظ  هب  مالـسلا ، مهیلع  ناـموصعم 
: مینک یم  هدنسب  اهنآ  زا  يا  هراپ  لقن  هب  اج  نیا  رد  هک  دنراد ،

، ناحلاص نتفای  تموکح  ناهج و  رب  نابوخ  یبوخ و  يـالیتسا  ناـمزلارخآ ، ثداوح  نارود ، هدـنیآ  لـئاسم  هراـبرد  میرک  نآرق  رد 
.تسا هدش  هتفگ  نخس  حیرصت  هب  یهاگ  هراشا و  هب  هاگ 

لوط رد  .تسا  هدز  دنویپ  رـشب  هناهاوخ  تلادع  هنابلط و  قح  ترطف  اهوزرآ و  اب  ار  دوعوم  یجنم  نآ  روهظ  میرک ، نآرق  یفرط ، زا 
تموکح یفرعم  رد  میکح  نآرق  .تسا  هدوب  یتلادع  یب  ملظ و  زا  رود  حـلاص و  یتموکح  ققحت  يوزرآ  رد  هشیمه  ناسنا  خـیرات ،

نیا يور  نامزلارخآ ، دوعوم  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح 

تیودهم رد  یشواک  دیما : www.Ghaemiyeh.comهدیپس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:52

نایعیـش و هب  اهنت  نامزلارخآ  دوعوم  هب  داقتعا  هک  هدرک  دیکأت  هتکن  نیا  رب  نینچ  مه  تسا ، هتـشاذگ  تشگنا  ناسنا  يرطف  تساوخ 
هریخذ یجنم و  ناونع  هب  ار  ناشیا  نآرق  .دنا  هداد  ار  شندیسر  ارف  تراشب  هتشذگ ، ناربمایپ  مامت  هکلب  درادن ، صاصتخا  ناناملـسم 

يارب یتیلم  بهذم و  ره  زا  رتارف  هک  یتیـصخش  ناونع  هب  ار  وا  .دنک  یم  یفرعم  ناهج  رـسارس  رد  فعـضتسم  ياه  ناسنا  همه  ِیهلا 
: میریگ یم  هرهب  نآرق  رون  يایرد  زا  اج  نیا  رد  .دنک  یم  دای  تسا ، یناهج  ناشمایق  حرطم و  ناهج  لک  مدرم 

: هللا هیقب 

: هللا هیقب 

»(1)؛ نینِمُؤم ُْمْتنُک  َّنِا  ْمَُکل  ٌْریَخ  هّللا  ُهَّیقب  »

.دیتسه نمؤم  رگا  تسا  رتهب  امش  يارب  هللا  هیقب 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

چیه سپ  متسه ، امـش  رب  شا  هفیلخ  شتجح و  هللا و  هیقب  نم  دیامرف : یم  تسا و  هیآ  نیا  دیوگ  یم  روهظ  زا  سپ  هک  ینخـس  نیلّوا 
(2) .نیمز يور  رد  هللا  هیقب  يا  وت  رب  مالس  دیوگ ، یم  هک  نیا  زج  دنک ، یمن  مالس  وا  رب  یناملسم 

: هللا رما 

: هللا رما 

(3)؛  ...« هُولِْجعَتْسَت الَف  هّللا  ُْرمأ  یتأ  »

هیآ 86. دوه 11  - 1
ص 108. يرهم ، داوج  دیس  هلاقم  ادرف ، حبص  ات  رظتنم  زا : لقن  هب  - 2

هیآ 1. لحن 16  - 3
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.دینکن نآ  لیجعت  ياضاقت  سپ  دیسر ، ارف  ادخ  رما 

یم رب  دایرف  تجح  ترـضح  روهظ  زور  رد  نیما  لـیئربج  هک  تسا  يرادـشه  دـنک ، یم  اـج  زا  ار  اـه  بلق  هک  تسا  يرادـشه  نیا 
، یهلا رادشه  نیا  زا  سپ  هک  تسا  هداد  ربخ  ار  ام  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچ  نیا  دنونـش ، یم  ار  شیادص  قیالخ  مامت  دروآ و 

شتفلاخم دـینک و  تعیب  وا  اب  تسا ! دـمحم  لآ  يدـهم  نیا  راگدرورپ ! ناگدـیرفآ  يا  : » دـنز یم  ادـص  نیمز  نامـسآ و  رد  يدانم 
(1)« .دییامنن

: نیمز ناثراو 

: نیمز ناثراو 

»(2)؛ نوُِحلاّصلا يدابِع  اُهثِرَی  َضْرَالا  َّنَأ  »

.درب دنهاوخ  ثاریم  هب  نم  هتسیاش  ناگدنب  ار  نیمز  نیا 

(3) .دنتسه وا  نارای  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  نوحلاصلا » يدابع   » لیوأت

: ادخ رصن 

: ادخ رصن 

»(4)؛ مُکَعَم اّنُک  ّانِا  َُّنلوُقََیل  ِکِّبَر  ْنِم  ٌرَصَن  َءاج  ِْنَئل  «َو 

.میا هدوب  امش  اب  زین  ام  دنیوگ ، یم  دیسر ، يددم  تراگدرورپ  يوس  زا  نوچ 

(5) .تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  ّکبر » نم  رصن   » لیوأت

ص108. يرهم ، داوج  دیس  هلاقم  ادرف ، حبصات  رظتنم  زا : لقن  هب  - 1
هیآ 105. ءایبنا 21  - 2

.میهاربا نب  یلع  ریسفت  زا : لقن  هب  ص 47 . ج 51 ، راونالاراحب ، - 3
هیآ 10. توبکنع 29  - 4

.میهاربا نب  یلع  ریسفت  زا : لقن  هب  ص 48 ، ج 51 ، راونالاراحب ، - 5
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: راگدرورپ رون 

: راگدرورپ رون 

»(1)؛ اهِّبَر ِرُوِنب  ُضْرالا  ِتَقَرْشَا  «َو 

.دش نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  و 

(2) .تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  ضرالا ،» تقرشا  و   » لیوأت

: یهلا ترصن 

: یهلا ترصن 

»(3)؛ لِیبَس ْنِم  مِْهیَلَع  ام  َکئلوُأَف  ِهِْملُظ  َدَْعب  َرَصَْتنِا  ْنََمل  «َو 

.تسین یتمالم  دنریگ  یم  ماقتنا  دشاب  هتفر  اهنآ  رب  هک  یمتس  زا  سپ  هک  یناسک  رب 

(4) .دنتسه وا  نارای  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  رصتنا » نمل  و   » لیوأت

: زیخاتسر یکیدزن 

: زیخاتسر یکیدزن 

»(5)؛ ُرَمَقلا َّقَْشنا  ُهَعاَّسلا َو  َِتبَرَْتِقا  »

.دیدرگ هراپ  ود  هام  دش و  کیدزن  زیخاتسر 

(6) .تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  روهظ  هعاّسلا »  » لیوأت

هیآ 69. رمز 39  - 1
ص 330. ج 52 ، راونالاراحب ، - 2

هیآ 41. يروش 42  - 3
.میهاربا نب  یلع  ریسفت  زا : لقن  هب  ص 48 ، ج 51 ، راونالاراحب ، - 4

هیآ 1. رمق 54  - 5
.میهاربا نب  یلع  ریسفت  زا : لقن  هب  ص 49 ، ج 51 ، راونالاراحب ، - 6
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: هللا رون 

: هللا رون 

»(1)؛ ْنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  ِهِرُون َو  ُِّمتُم  ُهّللا  ْمِهِهاْوفَِاب َو  ِهّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُری  »

.دیآ شوخان  ار  نارفاک  هچ  رگا  تسا ، شیوخ  رون  هدننک  لماک  ادخ  یلو  دننک ، شوماخ  ناشیاهناهد  اب  ار  ادخ  رون  دنهاوخ  یم 

(2) .تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  هلیسو  هب  هِرون » مِّتُم  هللاو   » لیوأت

: زور ییانشور 

: زور ییانشور 

»(3)؛ یّلََجت اِذا  ِراهَّنلاَو  »

.دوش راکشآ  هک  هاگ  نآ  زور  هب  دنگوس 

(4) .تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  راهنلا »  » لیوأت

: رجف عولط 

: رجف عولط 

»(5)؛ رْجَْفلا ِعَلْطَم  یَّتَح  َیِه  ُمالَس  »

.تسا دورد  مالس و  همه  دادماب  عولط  ات  ردق  بش 

(6) .تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  روهظ  نامز  رجفلا » علطم   » لیوأت

هیآ 8. فص 61  - 1
.میهاربا نب  یلع  ریسفت  ج 51 ، راونالاراحب ، - 2

هیآ 2. لیل 92  - 3
.میهاربا نب  یلع  ریسفت  ج 51 ، راونالاراحب ، - 4

هیآ 5. ردق 97  - 5
ص 487. ج 4 ، ناهربلا ، ریسفت  ینارحب ، مشاه  دیس  - 6
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  سدقم  دوجو  هرابرد  هیآ  دنچ  ریسفت 

هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  سدقم  دوجو  هرابرد  هیآ  دنچ  ریسفت 

اه لصف  ریز 

ادخ نارای 

ادخ نارای 

هراشا

ادخ نارای 

»(1)؛ ْرُومُألا ُهَِبقاع  ِهِّلل  ِرَْکنُْملا َو  ْنَع  اوْهَن  ِفوُْرعَْملِاب َو  اوِرمأ  َهوکَّزلااُوتا َو  َهولَّصلا َو  اُوماقأ  ِضرألا  ِیف  ْمُهاّنَّکَم  ْنإ  َنیذَّلَا  »

هب رما  دنزادرپ و  یم  تاکز  دنراد و  یم  اپ  رب  زامن  میدیشخب ، تردق  اهنآ  هب  نیمز  رد  هاگ  ره  هک  دنتـسه  یناسک  ادخ ) نارای   ) اهنیا
.تس ادخ  ِنآ  زا  اهراک  همه  نایاپ  دننک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و 

: تسا تیمها  دروم  ریز  تاکن  هیآ  یسررب  رد 

: هیآ تیعقوم  . 1

: هیآ تیعقوم  . 1

یم عافد  هدـیاف  رد  سپـس  هدرک ، نایب  اهنآ  يرای  رب  دوخ  تردـق  نامولظم و  زا  عاـفد  هراـبرد  ار  یبلاـطم  دـنوادخ  هیآ ، نیا  زا  لـبق 
یناسک دنک : یم  دیکأت  نایاپ  رد  .دور  یم  نیب  زا  دوش  یم  ادـخ  دای  نآ  رد  هک  يدـجاسم  هاگ و  تدابع  دـشابن ، عافد  رگا  دـیامرف :
يارجا دنوش ، نیمز  مکاح  زوریپ و  دنوادخ  يرای  اب  هک  یماگنه  دـنک و  یم  يرای  ار  اهنآ  زین  دـنوادخ  دـننک  یم  يرای  ار  ادـخ  هک 

.دنشخب یم  تیمکاح  ار  یهلا  نید  هداد و  رارق  دوخ  همانرب  هحول  رس  ار  یهلا  ماکحا 

: ادخ ناروای  یلمع  همانرب  . 2

: ادخ ناروای  یلمع  همانرب  . 2
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يدـیدج توغاـط  دوخ  هک  نیا  اـت  دـننک  یمن  دوخ  هویـش  ار  یبلطاـیند  یتـسم و  رورغ ، ناـگماک ، دوخ  نوچ  مه  يزوریپ ، زا  اـهنیا 
مأوت هناحلاص  یناگدنز  هکلب  دنوش ،

هیآ 41. جح 22  - 1
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: تسا ریز  رما  هس  رد  اهنآ  یلصا  ياه  همانرب  .دنزاس  یم  مهارف  ار  دنوادخ  تیاضر  هعماج و  دوخ ، حالصا  اب 

یم راومه  ناسنا  رب  ار  یناسفن  لامک  هار  هک  سفن  هیکزت  تیونعم و  حور  داجیا  دـیحوت و  تیمکاـح  ینعی  زاـمن : نتـشاداپ  رب  فلا )
لوبقم دراد و  زاـب  رکنم  اـشحف و  زا  ار  ناـسنا  يوـنعم ، يرهاـظ و  طیارـش  ماـمت  تیاـعر  لـیلد  هب  هک  تسا  يزاـمن  دارم  هتبلا  .دـنک 

یباـیماک نآ  هجیتن  هتخاـس و  مهارف  یگدـنز  نوئـش  همه  رد  ار  یهلا  ياوقت  تیـشخ و  تعاـطا ، يزاـمن  نینچ  .ددرگ  قح  ترـضح 
.تسا

؛ هعماج رد  يداصتقا  حالـصا  رقف و  ندودز  مدرم و  اب  یهار  مه  یلد و  مه  . 1 تسا : دنمشزرا  هبنج  ود  زا  هک  تاکز : نتخادرپ  ب )
هار تساـه  ناـسنا  رد  لـخب  اـت  .يدرد  مه  راـثیا و  حور  ینیزگیاـج  اـه و  ناـسنا  دوجو  زا  یتـسرپ  لاـم  لـخب و  صرح ، ندودز  . 2

.تسا هتسب  اهنآ  يور  هب  يراگتسر  تداعس و 

»(1)؛ َنوُِحْلفُْملا ْمُه  َکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَم  «َو 

.تسا راگتسر  وا  دنک ، ظفح  لخب  زا  ار  دوخ  ناج  یسک  ره  و 

.دسر یم  دوخ  یعقاو  فراصم  هب  دوش و  یم  تخادرپ  هدش  بجاو  هک  یتروص  نامه  هب  تاکز  ناحلاص  تموکح  رد 

یهلا رماوا  اه و  یبوخ  مامت  جیورت  تموکح ، نامز  رد  ادـخ  نید  ناروای  فیاظو  زا  رگید  یکی  رکنم : زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ج )
نیملـسم مالـسا و  یتموکح ، نینچ  رد  .تسا  هعماج  رد  ناهانگ  اه و  يدـب  ندودز  اـهنآ  شـشوک  ماـمت  .تسا  مدرم  همه  ناـیم  رد 

تعاطا لیلد  هب  ناحلاص  هک  دنلیلذ  نانچ  ناقفانم  رافک و  زیزع و  نانچ 

هیآ 9. رشح 59  - 1
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.دنیب یم  لوئسم  نارگید  ربارب  رد  ار  دوخ  یناسنا  ره  دنوش و  یمن  رخسمت  تیصعم  كرت  ادخ و  نامرف  زا 

: هیآ قادصم  . 3

: هیآ قادصم  . 3

: دیامرف یم  هیآ  نیمه  لیذ  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تیمی نیدلارهظی و  و  اهبراغم ، ضرألا و  قراشم  هللا  مهکلمی  هباحصأ  يدهملا و  و  هیآلا ، رخآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  لِال  هذهف 
؛(1) رکنملا نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  ملظلا و  نیأ  يری  یتح ال  ّقحلا ، هاقشلا  تامأ  امک  لطابلا  عدبلا و  هباحصلا  هب و  هللا 

نید دـنک و  یم  بحاصت  ار  نیمز  ياه  برغم  اه و  قرـشم  هک  تسوا  باحـصا  يدـهم و  دـمحم و  لآ  هرابرد  نآ  رخآ  ات  هیآ  نیا 
، دندرب نیب  زا  ار  قح  لها  ایقشا  هک  روط  نامه  دناریم ، یم  ار  لطاب  اه و  تعدب  شباحـصا  وا و  هلیـسو  هب  دنوادخ  دوش و  یم  زوریپ 

.دننک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دوش و  یمن  هدید  اج  چیه  رد  ملظ  هک  يا  هنوگ  هب 

نافعضتسم بالقنا 

نافعضتسم بالقنا 

»(2)؛ نیثَراْولا ُمُهَلَعَْجن  هِّمئأ َو  ُمُهَلَعَْجن  ِضْرألا َو  ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  نأ  ُدیُرن  «َو 

.میهد رارق  نیمز  ناثراو  نایاوشیپ و  ار  نانآ  میهن و  تنم  نیمز  ِنافعضتسم  هب  ات  میهاوخ  یم  ام 

زج هب   ) خـیرات لوط  رد  .تسا  فعـضتسم  هقبط  اـهنآ  زا  یکی  هک  هدرک  ناـیب  ار  یتیمها  اـب  ياـهروحم  دـنچ  یتاـیآ  رد  میرک  نآرق 
يرترب ربکتسم ، تاقبط  تسد  رد  هراومه  یماظن  یسایس و  یلام ، تردق  صاخ ) عماوج  رد  مه  نآ  یهاتوک ، نارود 

ص 506. ج 3 ، نیلقثلا ، رون  هعمج ، نب  یلع  دبع  يزیوحلا ، یسورعلا  - 1
هیآ 5. صصق 28  - 2
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قبط اما  .دنتخاس  یم  راوتسا  ادخ  قلخ  رب  ار  دوخ  هطلـس  اهالاک ، تورث و  عبانم  هب  يزای  تسد  اب  اهنآ  .تسا  هدوب  وج  هطلـس  بلط و 
یم یتسین  هار  خـیرات ، ییاهن  بالقنا  رد  ییاعدا ، يراعـش و  هن  یعقاو و  یلوصا و  روط  هب  راجنهان ، ناـیرج  نیا  ینآرق  ياـه  هدـعو 

هب هتفرگ و  تسد  رد  ار  تردق  زکارم  ناتـسد ، ورف  نافیعـض و  دوش و  یم  هدناشک  ریز  هب  تردق  هکیرا  زا  دنم  تردق  هقبط  دـیوپ و 
ياه ناسنا  ناکین و  یتسار  هب  تمایق  رد  هک  نانچ  تسا ، تمایق  زیخاتـسر  بـالقنا و  دـننام  بـالقنا  نیا  .دـنوش  یم  مکاـح  یتسار 
هراب نیا  رد  نآرق  .دنسر  یم  رفیک  هب  دننک و  یم  طوقس  اهامن  ناسنا  دنبای و  یم  تسد  شیوخ  هتسیاش  هاگیاج  تلزنم و  هب  هتسراو 

.(1)« هَِعفار ٌهَِظفاخ  : » دیامرف یم 

ییاهن یناهج و  بالقنا  دـشک ، یم  ریز  هب  تردـق  هکیرا  زا  ار  یهورگ  درب و  یم  ـالاب  ار  یهورگ  تماـیق ، بـالقنا  هک  روط  ناـمه 
ار دنم  تردق  نابلط  هطلس  یشوپ ، مشچ  يراگنا و  لهـس  ای  تساک و  مک و  چیه  نودب  ینعی  دنک ؛ یم  نینچ  زین  نامزلارخآ  دوعوم 

دیحوت یهلا ، ملعم  نآ  باـن  صاـخ و  میلاـعت  وـترپ  رد  .دزاـس  یم  مکاـح  تردـق  زکارم  رب  ار  مورحم  ناتـسد  ورف  هدـنکفا و  ریز  هب 
تـسا نیا  دسر و  یم  ییافوکـش  جوا  هب  ییوجادخ  یـسانشادخ و  دوش ، یم  نشور  یهلا  میقتـسم  هار  هدش و  هداد  شزومآ  نیتسار 

.ادخ اب  ناسنا  هطبار  نیتسار و  بالقنا  يانعم 

دیدپ یگدنز  داعبا  همهرد  يا  هشیر  یتالّوحت  تسا ، یناسنا  تسرد  ياهرایعم  تیمکاح  يانعم  هب  هک  نافعـضتسم  تیمکاح  اساسا 
.دننک یم  یگدنز  یگتسیاش  هب  همه  اه  ناسنا  دبای و  یم  ار  شیوخ  تسرد  هار  یگدنز  هجیتن ، رد  دروآ و  یم 

هیآ 3. هعقاو 56  - 1
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یگدنز یناهج  نآ  ییایند و  نیا  دـُعب  تیونعم و  تیدام و  دراد و  هدـهع  رب  ار  یلـصا  شقن  یناسنا ، تایح  داعبا  همه  رد  ادـخ  نید 
هتفهن ًالماک  تیودـهم  هب  هدـیقع  لصا  رد  عوضوم  نیا  نآ ؛ زا  ادـج  هن  تسا  مدرم  یگدـنز  نتم  رد  نید  .دـهد  یم  ناماس  ار  ناسنا 

یم نایم  زا  ار  يرشب  یگدنز  هتفشآ  راب و  متس  عاضوا  دنک و  یم  مایق  یناسنا  عماوج  رد  تلادع  شرتسگ  يارب  هک  يدوعوم  تسا ؛
.دنک یم  حالصا  زین  ار  ناشیا  ترخآ  دروآ و  یم  مظن  هب  ار  مدرم  يایند  درب ،

یلک هب  نامزلارخآ ، دوعوم  هب  هدـیقع  اب  یترخآ ، لئاسم  هزوح  هب  نید  دـیعبت  ییاـیند و  یگدـنز  زا  نید  فذـح  هشیدـنا ، نیا  رباـنب 
هن تسا  نامزلارخآ  تموکح  رد  یعامتجا  تلادـع  عوضوم  هدـش  یمالـسا  میلاـعت  رد  هک  يدـیکأت  نیرتشیب  نوچ  تسا ، راـگزاسان 

(1) .یحور ینورد و  یصخش و  یگشیپ  زیهرپ  ای  يرواب  ادخ  لصا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  هب  تبحم 

هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  هب  تبحم 

«. هّللا َّبَحأ  ْدَقَف  ْمُکَّبَحأ  ْنَم  : » تسادخ هب  تبحم  نامه  تقیقح ، رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  هب  قشع  تبحم و 

زا يرشخمز  هک  نانچ  تسا ، هدش  دیکأت  هصاخ  هماع و  قیرط  زا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تایاور  ثیداحا و  رد  تبحم  نیا  هب 
یم لقن  ار  ثیدح  نیا  یبْرُْقلا » یف  َهَّدَوَْملا  ِّالا  اَرْجأ  هیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال   » هیآ ریسفت  رد  فاشک  ریسفت  بحاص  هماع و  ياملع  ریهاشم 

: دنک

دریمب دـمحم  لآ  یتسود  اب  هک  ره  تسا ، هدرم  دیهـش  دریمب  دـمحم  لآ  یتسود  اـب  هک  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
باذع زا  هدوشخب 

«. یعامتجا تلادع   » لصف یگدنز ، رصع  یمیکح ، دمحم  ك.ر : - 1
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ره تسا ، هدرم  لماک  نمؤم  دریمب  دمحم  لآ  یتسود  اب  هک  ره  تسا ، هدرم  راک  هبوت  دریمب  دمحم  لآ  یتسود  اب  هک  ره  تسا ، هدرم 
ره دنهد ، یم  تراشب  تشهب  هب  ار  وا  زین  ریکن  رکنم و  سپـس  دهد و  یم  تراشب  ار  وا  گرم  هتـشرف  دریمب  دمحم  لآ  یتسود  اب  هک 

ار وا  ربق  دنوادخ  دریمب  دمحم  لآ  یتسود  اب  هک  ره  دنرب ، یم  تشهب  يوس  هب  بوبحم  ززعم و  ار  وا  دریمب  دـمحم  لآ  یتسود  اب  هک 
.دوش یم  هدوشگ  نآ  زا  تشهب  يوس  هب  رد  ود  دهد و  یم  رارق  تمحر  ناگتشرف  هاگترایز 

زا سویأم  تسا : هدـش  هتـشون  نینچ  وا  یناشیپ  رب  هک  دوش  یم  دراو  یلاح  رد  تمایق  زور  دریمب ، دـمحم  لآ  ینمـشد  اـب  هک  ره  اـما 
! ادخ تمحر 

(1) .دنک یمن  مامشتسا  ار  تشهب  يوب  دریمب  دمحم  لآ  ینمشد  اب  هک  ره  تسا ، هدرم  رفاک  دریمب  دمحم  لآ  ینمشد  اب  هک  ره 

اه تدابع  همه  زا  هک  هدـمآ  تایاور  یخرب  رد  هک  اـج  نآ  اـت  تسا ، ییـالاو  راـبتعا  شزرا و  ياراد  تیب  لـها  هب  تبحم  نیا ، رباـنب 
.تسا رتالاب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

»(2)؛ هَدابِعلا ُلَْضفأ  ِتیَْبلا  َلْهأ  انَّبُحَو  ٌهَدابِع  ٍهَدابِع ، ِّلُک  َقوَف  َّنإ  »

.تساه تدابع  نیرترب  تیب  لها  ام  تبحم  تسا و  یتدابع  یتدابع ، ره  زا  رتالاب 

ترـضح دننام  یلماک ، ناسنا  بحم  يدرف  یتقو  .دناسر  یم  بحم »  » هب ار  بوبحم ،»  » تافـص مامت  ِتعرـس  اب  هک  تسا  تبحم  نیا 
تافـص هب  ندـش  فصتم  بوـبحم و  زا  بحم  يوریپ  شا  همزـال  هک  تسا  یعیبـط  دوـش  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  تجح 

بوبحم

ص 467. ج 3 ، لیزنتلا ، ضماوغ  قئاقح  نع  فاشکلا  يرشخمز ، - 1
ص 48 و 91. ج 27 ، راونالاراحب ، - 2
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.تسا

؛(1) اقوُهَز َناک  َلِطاْبلا  َّنإ  ُلِطاْبلا  َقَهَز  ُّقَْحلاَءاج َو  ُْلق  َو 

.تسا یندش  دوبان  لطاب  انامه  هک  دش  دوبان  لحمضم و  لطاب  دیسر و  ارف  قح  وگب  و 

رسارس رد  تلادع  يارجا  شمارآ و  حلص و  ییامرف  مکح  يرگدادیب و  ملظ و  طاسب  ندش  هدیچ  رب  رـشب ، نیرید  ياهوزرآ  زا  یکی 
.تسا ناهج 

یم روج  ملظ و  تموکح  اب  هزرابم  هب  دوش  مهارف  مایق  هنیمز  هاگره  لیلد ، نیمه  هب  تسا ، ناسنا  تشرـس  اب  گـنهامه  هشیدـنا ، نیا 
یلمع عوقو  زا  یعطق  ربخ  دـنهاوخب  هاگره  نوچ  دـهد ، یم  ار  لطاب  تکـاله  قح و  ندـمآ  یعطق  يزوریپ  دـیون  هیآ  نیا  .دـنزادرپ 

.دنروآ یم  ءاج »  » یضام لعف  اب  دنهد 

: هیآ قادصم 

: هیآ قادصم 

مئاق ترضح  یتقو  هدش : تیاور  هک  نانچ  مه  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترـضح  روهظ  هیآ  نیا  مهم  قیداصم  زا 
هرابرد مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا   (2) .دوب هدش  هتـشون  هیآ  نیا  ناشیا  تسار  يوزاب  يور  رب  دنتفای  دلوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع 

: تسا هدش  تیاور  نینچ  هیآ  نیا 

؛(3) ِلِطابلا َُهلوَد  ْتَبَهَذ  ُِمئاْقلا  َماق  اذإ 

.دور یم  نیب  زا  لطاب  تموکح  درک  مایق  مئاق  یتقو 

: دنک یم  فصو  نینچ  ار  قح  لها  ییاهن  يزوریپ  يرهطم  یضترم  دیهش  داتسا 

.81 هیآ ءارسا 17  - 1
ص 213. ج 3 ، نیلقثلارون ، ریسفت  - 2
ص 212. ج 3 ، نیلقثلارون ، ریسفت  - 3
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(1) .دوش یم  یهتنم  قح  لها  ییاهن  يزوریپ  هب  هک  لطاب  لها  قح و  لها  هزرابم  تاقلح  زا  تسا  يا  هقلح  دوعوم  يدهم  روهظ 

یهلا ناشوج  هشیمه  همشچ 

یهلا ناشوج  هشیمه  همشچ 

»(2)؛ ُُهناْولأ اَِفلَتُْخم  اعْرَز  ِِهب  ُجِرُْخی  َُّمث  ِضرْالا  ِیف  َعیبانَی  ُهَکَلَسَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنأ  َهّللا  َّنأ  ََرت  َْملأ  »

هک يراز  تشک  هلیسو  هب  هاگ  نآ  داد ، هار  نیمز  رد  ییاه  همشچ  هب  ار  نآ  سپس  داتسرف ، یبآ  نامسآ  زا  دنوادخ  هک  يا  هدیدن  ایآ 
.دروآ یم  نوریب  تسا ، نوگانوگ  نآ  ياه  گنر 

یهلا فراعم  لالز  رثوک  زا  ار  وا  هک  دراد  يا  همـشچ  هب  زاین  زین  ناـسنا  حور  اـما  تسا ؛ رـشب  يداـم  یگدـنز  لـماع  نیرت  مهم  بآ 
هدرکن و غیرد  یشالت  شـشوک و  چیه  زا  اه  یکیرات  زا  مدرم  ییاهر  يارب  دوخ  تیاده  رون  اب  یهلا  يایلوا  ایبنا و  .دنک  یم  باریس 

ترضح هب  باطخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یترایز  رد  .دننک  یم  باریس  ار  مدرم  حور  هک  دنتـسه  يا  همـشچرس  دننام  مادک  ره 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع 

! ناور بآ  رهظم  يا  وت  رب  مالس  ؛(3)  ِنیعَْملا ءاْملارهظم  ...ای  کیَلَع  ُمالَّسلَا 

ماما و ملع  دوجو  هب  طوبرم  نآ  نطاب  تسا و  هدـنز  تادوجوم  تایح  هیام  هک  تسا  يراـج  بآ  هب  طوبرم  مـالک  رهاـظ  نیا ، رباـنب 
نآ هک  تسوا  رتسگ  ناهج  تلادع 

ص 20. هفسلف ، هاگدید  زا  يدهم  بالقنا  مایق و  يرهطم ، یضترم  - 1
هیآ 21. رمز 39  - 2
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زین مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  .تسا  يرهاظ  ياـه  يدـیلپ  ندودز  يارب  يا  هلیـسو  بآ   (1) .تسا یناسنا  هعماج  تایح  هیاـم  زین 
.دنا هانگ  لهج و  كرش و  ینورد و  ياه  يدیلپ  زا  اه  ناسنا  ندرک  كاپ  يارب  يا  هلیسو 

يارب هک  تسا  یبآ  نوچمه  نارود  نیا  دیـسر ، ارف  تبیغ  نارود  مالـسلا ، مهیلع  موصعم  ناماما  تایح  ندـش  يرپس  توبن و  متخ  اب 
دـنک و شـشوج  یهلا  هریخذ  نیا  نآ ، شریذـپ  يارب  هعماج  هنیمز  ندـش  مهارف  اـب  هک  يزور  دـیما  هب  .دور  یم  ورف  نیمز  هب  هریخذ 

.دیامن باریس  ار  تفرعم  یعقاو  ناگنشت 

: دندومرف ترضح  دنام ؟ یم  یقاب  ماما  نودب  نیمز  ایآ  دنک : یم  لاؤس  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هزمحوبا 

؛(2) ْتَخاَسل ٍمامإ  ِْریَِغب  ُضرألا  ِتیَقب  َْول 

.درب یم  ورف  ار  نآ  لها ]  ] دشاب ماما  نودب  نیمز  رگا 

جع يدهم  ترـضح  .دنوش  دنم  هرهب  نآ  زا  هدنز  تادوجوم  قیقد ، همانرب  اب  ات  دوش  یم  هریخذ  اج  نآ  رد  نیمز  رد  نتفر  ورف  اب  بآ 
لماکت و هب  ار  ایند  بساـنم ، عقوم  رد  دوخ  روهظ  اـب  اـت  تسا  ناـیناهج  يارب  يا  هریخذ  دوخ  تبیغ  اـب  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا 

.دنوش دنم  تداعس  مدرم  هدناسر و  تیونعم 

دنمشزرا هتکن  کی 

دنمشزرا هتکن  کی 

هب ینیمز  ریز  ياه  بآ  هب  ندیـسر  يارب  هنـشت  ناسنا  .دیآ  یمن  تسد  هب  تمحز  جنر و  لّمحت  شالت و  نودب  نیمز ، رد  ناهنپ  بآ 
.دزادرپ یم  تانق  هاچ و  رفح 

ص 360. ج 24 ، هنومن ، ریسفت  يزاریش ، مراکم  - 1
ص179. ج 1 ، یفاک ، - 2
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دوخ شالت  اب  دـنوش و  تلادـع  قاتـشم  مدرم  هک  دـبای  یم  ققحت  ینامز  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  يدـهم  ترـضح  روهظ 
یم وا  لاصو  هنـشت  دـننک و  یم  ساسحا  ار  ترـضح  نآ  دوجو  نادـقف  یعقاو  ناـنمؤم  ناـیم ، نیا  رد  .دـننک  مهارف  ار  نآ  تامدـقم 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .دنوش 

؛ ٍنیعَْملا ءاْملا  ِدْقَف  َْدنِع  ٍنیزَح  ٍناّرَح  ٍفِّسَأَتُم  ٍنِمُؤم  ْنِم  ْمَک  َو 

.دنتسه كانمغ  ناور  بآ  نآ  نادقف  ماگنه  هک  هنشت  رایسب  نیگهودنا و  نانمؤم  دنرایسب  هچ 

ناهنپ دیشروخ  صاوخ 

ناهنپ دیشروخ  صاوخ 

وا دوجو  تکرب  زا  مدرم  هک  تسا  یبآ  هباثم  هب  زین  ماما  .تسا  يددـعتم  صاوخ  ياراد  زین  لاح  نامه  رد  نیمز ، لد  رد  ناـهنپ  بآ 
لح ار  ناشلکـشم  هتـسج و  لسوت  ناشیا  هب  اه  يراـتفرگ  ماـگنه  رد  هک  يدارفا  دنرایـسب  هچ  .دـنربخ  یب  دوخ  هچ  رگ  دـندنم ، هرهب 

هدیبات ناشبلق  رب  تیاده  رون  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  یلو  ترضح  دوجو  تکرب  زا  هک  یناراکهانگ  رایسب  هچ  دنا ، هدرک 
ای هدـش و  يراتفرگ  عفر  اهنآ  زا  ماما  هجوت  اعد و  هب  هک  دنتـسه  يدارفا  ود ، نیا  زا  شیب  دـنا و  هداد  تاجن  اه  یهارمگ  زا  ار  دوخ  و 

تسا يدیشروخ  نوچ  مه  تبیغ  رد  ناشیا  .دنسانش  یمن  دیاب  هک  هنوگ  نآ  ار  دوخ  تمعن  یلو  اما  دنا ، هدیسر  یهلا  ياه  تمعن  هب 
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  زا  هک  نانچ  مه  دـندنم ، هرهب  شدوجو  رون  زا  مدرم  یلو  تسا ، ناـهنپ  اـهربا  تشپ  رد  هک 

: تسا هدش  تیاور  نینچ 

ٌنامَأ َموجُّنلا  َّنأ  امَک  ِضْرألا  ِلْهِأل  ٌنامأل  ّینإ  ُباحَّسلا َو  ِراْصبألا  ِنَع  اهَبَّیَغ  اذإ  ِسْمّـشلِاب  عاِفْتنالاکَف  یتَْبیَغ  یف  یب  ِعاِفْتنِالا  ُهْجَو  اـّمأ 
(1) ؛ ...  ِءامَّسلا ِلْهِأل 

ص 289. ج 52 ، راونالاراحب ، - 1

تیودهم رد  یشواک  دیما : www.Ghaemiyeh.comهدیپس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 80 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_65_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:66

نم دنیامن و  ناهنپ  اه  مشچ  زا  ار  نآ  اهربا  هک  ینامز  تسا ، دیـشروخ  یناسر  دوس  دننام  متبیغ  نامز  رد  نم  یناسر  دوس  یگنوگچ 
.دننامسآ لها  هدنهد  نمیا  ناگراتس  هک  نانچ  مه  منیمز ، لها  هدنهد  نمیا 

نآ زا  مدرم  لاح ، نامه  رد  تسا و  هدـهاشم  لباق  شدوجو  راثآ  یلو  دوش ، یم  ناهنپ  اهربا  تشپ  دیـشروخ  یهاگ  هک  هنوگ  نامه 
لیلد هب  ترـضح  نآ  زین  تبیغ  نامز  رد  دنتـسه ، دیـشروخ  ندـش  راکـشآ  اهربا و  نتفر  راـنک  رظتنم  مه  هظحل  ره  دـنرب و  یم  هرهب 

: یلو تسا ، ناهنپ  اه  هدید  زا  یحلاصم 

؛ تسا نشور  تریصب  لها  يارب  شدوجو  راثآ  ًالوا ،

؛ دنرب یم  هرهب  ناشیا  دوجو  زا  مدرم  ًایناث ،

(1) .میشاب ترضح  نآ  روهظ  تبیغ و  هدرپ  نتفر  رانک  رظتنم  هظحل  ره  دیاب  ًاثلاث ،

تبیغ يداو  ناگدنامرد 

هراشا

تبیغ يداو  ناگدنامرد 

»(2)؛ نوُرَّکَذَت ام  ًالیلَق  هّللا  َعَم  ٌهِلاَء  ِضرألا  َءافَلُخ  مُُکلَعْجَی  ءوُّسلا و  ُفِشْکَی  ُهاعَد َو  اذإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُجی  نَّمَأ  »

، دهد رارق  نیمز  نیا  نانیـشناج  ار  امـش  دنک و  فرط  رب  ار  يراتفرگ  دنک و  تباجا  دناوخب ، ار  وا  هک  ینامز  ار  هدـنامرد  هک  تسیک 
! دیریگ یم  دنپ  مک  هچ  تسادخ ؟ اب  يدوبعم  ایآ 

هتـشادن و دوخ  لکـشم  ّلح  يارب  یهاـگهانپ  هلیـسو و  چـیه  ناـسنا  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  یناـمز  تسا و  ینورد  یتلاـح  رارطـضا ،
دیما هدرک و  تیاده  يونعم  يا  هلیسو  هب  ار  وا  شنورد  تلاح ، نیا  رد  .دشاب  هدش  هاتوک  یعیبط  ياه  هار  همه  زا  شتسد 

.مهدراهچ هرامش  دوعوم ، يزاریش ، نایداه  - 1
هیآ 62. لمن 27  - 2
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دنیب یم  ار  ادـخ  دوجو  ماـمتاب  ییوگ  هک  دوش  یم  لـصتم  ادـخ  هب  يا  هنوـگ  هب  رارطـضا  تلاـح  رد  ناـسنا  لد  .دراد  نآ  هب  تاـجن 
: تسا مزال  طرش  ود  ققحت  اعد  تباجا  يارب  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  هیآ  نیازا  .دونش  یم  ار  شیادصو 

.رطضملا بیجی  ْنَّمَأ  دسرب : یگدنامرد  رارطضا و  ّدح  هب  ناسنا  . 1

.ُهاعَد اذإ  دناوخب : ار  ادخ  طقف  دوجو  مامتاب  دوش و  دیما  ان  يدام  بابسا  مامت  زا  ناسنا  . 2

ار وا  يراتفرگ  هدرک و  باجتـسم  ار  وا  ياعد  زین  دـنوادخ  دـنک و  یم  ادـیپ  ادـخ  اب  یمکحم  يوق و  طاـبترا  ناـسنا  تلاـح ، نیا  رد 
.ءوُّسلا ُفِشْکَی  َو  دنک : یم  فرطرب 

: هیآ قادصم 

: هیآ قادصم 

رد اهنآ  هب  نارگمتس  ملظ  ناناملـسم و  يراوخ  فعـض و  هدهاشم  اب  هک  تسا  نارطـضم  قیداصم  زا  زین  ترـضح  نآ  كرابم  دوجو 
هیآ نیا  لیذ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنک  یم  ءوس  فشک  ياضاقت  دراد و  یم  رب  اعد  هب  تسد  نیمز  يور  ناکم  نیرت  سدقم 

: دیامرف یم 

َءوُّسلا ُفِشْکَی  َُهباجأَف َو  ِهّللا  یلإ  اعَد  ِْنیَتَعْکَر َو  ِماقَْملا  یف  یَّلَص  اذإ  ّرَطْضُْملا  ُهّللا  َوُه َو  مالسلا ، مهیلع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ْنِم  ِمئاْقلا  یف  َْتلََزن 
؛(1) ِضْرألا یف  ًهَفیلَخ  ُهَلَعْجَی  و 

ماقم رد  هک  یماگنه  تسا ، رطـضم  نامه  وا  دـنگوس  ادـخ  هب  .تسا  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  زا  يا  هدـننک  ماـیق  دروم  رد  هیآ  نیا 
ار وا  یتحاران  دـهد و  یم  خـساپ  وا  هب  دـنوادخ  سپ  دـنک ، یم  اـعد  ادـخ  يوس  هب  تسد  اـب  دـناوخ و  یم  زاـمن  تعکر  ود  میهاربا 

.دهد یم  رارق  نیمز  رد  هفیلخ  ار  وا  دنک و  یم  فرطرب 

ص 94. ج 4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  - 1
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بولطم هعماج  مالسلا و  هیلع  ماما  مراهچ : شخب 

هراشا

بولطم هعماج  مالسلا و  هیلع  ماما  مراهچ : شخب 

اه لصف  ریز 

ماما دوجو  دیاوف 

ماما دوجو  دیاوف 

نانآ تیاده  هب  دشاب و  مدرم  نایم  رد  ات  تسا  هدرک  نییعت  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  دنوادخ  ضیف : هطساو  ماما  . 1
رب هک   ) یهلا یناهج و  دحاو  تموکح  يارب  مدرم  هاگره  و  دـنوش ؛ یم  ترـضح  نآ  روهظ  عنام  هک  دنتـسه  مدرم  نیا  یلو  دزادرپب ،

، دـننک ادـیپ  لماک  یگدامآ  تسا ) راوتـسا  یمالـسا  ماکحا  مامت  يارجا  تایعقاو و  قیاقح ، قوقح و  تیاعر  یعقاو و  تلادـع  هیاـپ 
نامز ماما  هک  تسا  مدرم  ریـصقت  هکلب  هدرکن ، یهاتوک  ینابرهم  تیانع و  رد  نابرهم ، يادخ  سپ  .دش  دـهاوخ  راکـشآ  شترـضح 

هب رـصحنم  ماـما  دوجو  دـیاوف  هک  تسناد  دـیاب  اـما  تسا ؛ هداـتفا  ریخأـت  هب  شروـهظ  هدـش و  بیاـغ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  جـع 
دیاوـف عیرـشت » نیوـکت و   » رظن زا  شـسدقم  دوـجو  هکلب  تسین ، دوـب _  یم  مدرم  ناـیم  رد  رگا  ناـشیا _  يرهاـظ  ياـه  ییاـمنهار 

رگا هدش ، هراشا  نآ  هب  تایاور  رد  هک  ییاه  لیلد  ساسا  رب  هک  ارچ  تسا ، ندوب  ضیف » هطـساو   » نآ نیرت  مهم  هک  دراد  زین  يرگید 
مدرم ریاس  رب  ماما  هطـساو  هب  یهلا  ياه  ضیف  مامت  اریز  ددرگ ، یم  عطقنم  ناهج  راگدـیرفآ  ملاع و  هطبار  دـشابن ، مالـسلا  هیلع  ماما 

هطساو هب  اساسا   (1)  . ...ْتَخاَسل ٍمامإ  ِْریَِغب  ُضرألا  ِتیََقب  َْول  دوش ؛ یم  لزان 

ص 178. ج 4 ، نیلقثلارون ، ریسفت  - 1
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ِهّللا روـُن  َهّمئـألا  َّنإ  .تساـجرباپ  نیمز  نامـسآ و  وا  هطـساو  هب  دوـش و  یم  هداد  ضیف  یتـسه  ملاـع  هـب  هـک  تـسوا  سدـقم  دوـجو 
.دنتسه ادخ  رون  همئا  ؛(1)  َّلَجَوَّزَع

.دسانش یم  ار  رون  تملظ و  هک  دمهف  یم  یسک  ار  نیا  اهتنم  تسا ، کیرات  ایند  دنشابن  همئا  رگا 

.درادن اقب  نیمز  دنشابن  همئا  رگا  ؛(2)  ِضْرألا ُناکْرأ  ْمُه  َهَِّمئألا  َّنإ 

.تشاد دهاوخن  ییانعم  اقب  هدنام و  فده  یب  تقلخ  تروص ، نآ  رد  نوچ 

.دننایداه همئا  ؛(3)  هادُْهلا ُمُه  َهَِّمئألا  َّنَأ 

.دنلامعا رب  رظان  دنناهاوگ ، اهنیا  ؛(4)  ِهِْقلَخ یلَع  ّلَج  َّزَع َو  ِهّللا  ُءادَهُش  َهَِّمئألا  َّنَأ 

یم صخـش  هک  ساسح  طیارـش  رد  ًالثم  دـنراد ؛ دارفا  يارب  یبناج  ياه  تیادـه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  مه  نـآلا 
تسا و ناش  یحور  تالامک  بسح  رب  دارفا  اب  ترـضح  طباور  .دنـسر  یم  شداد  هب  دوش ، فرحنم  یگدنز  شور  رییغت  اب  دـهاوخ 

.دنک رارقرب  ار  طابترا  نیا  دناوت  یم  دوخ  لامک  ردق  هب  سک  ره 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 

؛ ءامسلا ثیغلا  لزنی  انب  راهنألا و  ترج  رامثلا و  تعنیأ  راجشألا و  ترمثأ  اِنب  َو 

یم نامسآ  زا  ناراب  ام  هلیسو  هب  دنوش و  یم  يراج  اه  هناخدور  دنسر و  یم  اه  هویم  دننیشن و  یم  رمث  هب  ناتخرد  مامت  ام  هلیـسو  هب 
.دراب

دبات یم  باتملاع  دیشروخ  رگا  .دنتسه  قلخ  ادخ و  نیب  ضیف  هطساو  همئا  اساسا 

ص 194. ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، - 1

ص 196. ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، - 2

ص 191. ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، - 3

ص 190. ج 1 ، یفاک ، ینیلک ، - 4
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رگید نانآ  رطاخ  هب  دنوادخ  تسا و  مالـسلا  هیلع  ماما  كرابم  دوجو  لیلد  هب  همه  دـسر ، یم  قلخ  رب  ادـخ  رامـش  یب  تامعن  رگا  و 
یمن قلخ  نیمز  اه و  نامـسآ  دوبن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نینزان  دوجو  رگا  كالفالا ؛ ُْتقَلَخ  اَمل  َكالول  .دیرفآ  ار  تادوجوم 

! دندش

.دنک رارقرب  أدبم  اب  يرت  کیدزن  طابترا  دناوتب  ات  تسا  یبابـسا  دـنمزاین  وا  دـشاب ، طابترا  رد  تیاهن  یب  ناهج  اب  دـهاوخ  یم  ناسنا 
.تیدبا هعیبطلا و  ءاروام  اب  ناسنا  طابترا  تسا ، طابترا  نیا  ینیع  یلجت  تماما 

دزاس و یم  يراج  نازابرـس  قورع  رد  ار  یترارح  رپ  مرگ و  نوخ  یهدنامرف ، رقم  رد  رکـشل  هدنامرف  دوجو  ًالوصا  یـشخب : دیما  . 2
يا هدیقع  هب  انب  هعیش  نایم ، نیا  رد  .تسا  شمارآ  مظن و  لّوحت و  تکرح ، أشنم  هدنامرف ، تایح  .دراد  یماو  رتشیب  شالت  هب  ار  اهنآ 

تشگزاب راظتنا  هراومه  وا  .دناد  یمن  اهنت  ار  دوخ  اما  دنیب ، یمن  دوخ  نایم  رد  ار  وا  دنچ  ره  دراد ، رـضاح  هدنز و  ماما  دوجو  هب  هک 
دارفا نتخاس  راداو  اه و  لد  رد  دیما  نتشادهگن  هدنز  رد  رکفت ، زرط  نیا  .زاس  تشونرس  هدنزاس و  يراظتنا  دراد ، ار  هدرک  رفس  نآ 

شناوریپ لاح  بقارم  مئاد  روط  هب  زین  ماما  وس ، نآ  زا  .دنرب  رـس  هب  یمئاد  تبقارم  یگدامآ و  رد  اهنآ  دوش  یم  ثعاب  يزاسدوخ  هب 
(1) .ددرگ یم  هاگآ  اهنآ  راتفگ  رادرک و  راتفر و  یگنوگچ  زا  تسا و 

یمن یلاخ  لیلد  تجح و  اب  هدننک  مایق  زا  نیمز ، هحفـص  هاگ  چیه  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  هدومرف  قبط  ادـخ : نییآ  زا  يرادـساپ  . 3
یشومارف هب  ددرگن و  عیاض  یهلا  نشور  دانسا  لیالد و  ات  ناهنپ ، یفخم و  ای  دشاب  راکشآ  رهاظ و  هاوخ  دنام ،

ص 565. ص 339 و ج 14 ، ج 8 ، هنومن ، ریسفت  ك.ر : رتشیب ، عالطا  يارب  - 1
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(1) .دوشن فیرحت  خسم و  دیارگن و 

دور و یم  نایم  زا  نیناوق  نیا  زا  يا  هراپ  تلاصا  ینامـسآ ، میهاـفم  يوس  هب  ناـیوج  هدـسفم  تسد  ندـش  زارد  اـب  ناـمز ، لوط  رد 
رت گنر  مک  گنر و  مک  کیرات  راکفا  یناملظ  ياه  هشیش  زا  روبع  اب  غورف  رپ  رون  نیا  .دوش  یم  شخب  نایز  تاّریغت  شوخ  تسد 

نیتسخن و ياه  تلاصا  همه  هک  تسا  یهلا  نییآ  دانـسا و  ظـفح  ریذـپان  بیـسآ  قودنـص  شدـنلب  حور  ماـما و  هنیـس  اـما  دوش ، یم 
هب دوشن و  لطاب  راگدرورپ  نشور  ياه  هناشن  یهلا و  لیالد  ات  دـنک  یم  يرادـهگن  دوخ  رد  ار  تامیلعت  نیا  ِینامـسآ  ياه  یگژیو 

.دیارگن یشوماخ 

، دریگ یم  تروص  يداع  تیبرت  میلعت و  راتفر و  راـتفگ ، قیرط  زا  هک  یعیرـشت  تیبرت  رب  هوـالع  ماـما  ینیوکت : یناـحور و  ذوفن  . 4
، تاملک ظافلا ، اج  نآ  رد  .دـیمان  ینیوکت » تیبرت   » ار نآ  ناوت  یم  هک  دراد  اهرکف  اه و  لد  رد  يونعم  یناحور و  تیبرت  عون  کی 

یم یهلا  گرزب  نایاوشیپ  زا  يرایـسب  تالاح  رد  .تسا  رگراک  ینورد  شـشک  هبذاج و  اهنت  هکلب  دـنک ، یمن  راک  رادرک  راـتفگ و 
.دش یم  نوگرگد  هرابکی  ناش  تشونرس  هداد و  ریـسم  رییغت  یلک  هب  اهنآ  اب  رـصتخم  سامت  کی  اب  دارفا  زا  یـضعب  هاگ  هک  میناوخ 

.دننک یم  ریبعت  تیصخش » ذوفن   » هب نآ  زا  یهاگ  هک  تسا  هاگآ  دوخان  يا  هبذج  هکلب  تسین ، يداع  تیبرت  میلعت و  هجیتن  اهنیا 

هب هداد و  رارق  صاخ  هبذـج  ریثأت  تحت  رود  کیدزن و  رد  ار  هدامآ  ياه  لد  دوخ ، تیـصخش  ذوفن  هنمادرپ  دـنمورین و  هعـشا  اب  ماما 
دزادرپ و یم  اهنآ  لماکت  تیبرت و 

.راصق تاملک  هغالبلا ، جهن  - 1
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(1) .دزاس یم  رت  لماک  ییاه  ناسنا  اهنآ  زا 

یتواـفت وا  تبیغ  روضح و  تهج ، نیا  زا  تسا ، ناـسنا  عون  یبرم  ربـهر و  دوجو و  ملاـع  بلق  ماـما  يرآ ، ماـما : يونعم  تیادـه  . 5
هک تسا  هدش  دراو  رابخا  رد  هک  نیا  هژیو  هب  دننیبب ، ار  ماما  دنناوتن  هچ  رگا  دنک ، یم  تیادـه  ار  هتـسیاش  دارفا  هراومه  ماما  .درادـن 
زا ماما  يرادـساپ  نیا ، ربانب   (2) .دنـسانشن ار  وا  مدرم  هچ  رگا  دراد ، دـمآ  تفر و  نانمؤم  سلاجم  رد  مدرم و  ناـیم  رد  ترـضح  نآ 
ربا تشپ  ناهنپ  دیـشروخ  دـننامه  ماـما  تقیقح ، رد  .دریگ  یم  ماـجنا  یبوخ  هب  تبیغ  ناـمز  رد  هتـسیاش  مدرم  زا  يریگتـسد  نید و 

.دننیبن ار  نآ  نامشچ ، روک  نانادان و  هچ  رگ  دنرب ؛ یم  هرهب  تادوجوم ، شترارح ، رون و  زا  هک  تسا 

هنوگ نامه  هب  : » دندومرف دننک »؟ یم  هافتسا  بیاغ  ماما  زا  مدرم  هنوگچ  : » دوب هدیسرپ  هک  یـسک  خساپ  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(3) «. دناشوپ یم  ار  نآ  ربا  هک  یتقو  دیشروخ ، زا  هک 

: تسا یندینش  هراب  نیا  رد   (4) ناقرشتسم زا  یکی  راتفگ 

، رمتسم روط  هب  هتشادهگن و  هشیمه  يارب  قلخ  ادخ و  نایم  ار  یهلا  تیاده  هطبار  هک  تسا  یبهذم  اهنت  عیـشت ، بهذم  نم  هدیقع  هب 
رد یناـسنا ، ملاـع  ادـخ و  ناـیم  یعقاو  تسا  يا  هطبار  هک  ار  توبن  دوـهی ، بهذـم  .دراد  یم  اـجرباپ  هدـنز و  ار  تیـالو  یگتـسویپ 

حیسم و ترضح  توبن  هب  نآ  زا  سپ  هدرک و  متخ  میلک  ترضح 

.رایسب صیخلت  اب  يدهم ، یناهج  تموکح  يزاریش ، مراکم  - 1
ص 337. ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2

.271 رثالا ، بختنم  - 3
.ناریا هسنارف و  وتیتسینا  سیئر  هسنارف و  نبروس  هاگشناد  رد  هفسلف  داتسا  نبرک ، يرناه  - 4
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حیـسم ترـضح  رد  زین  يراصن  .دنک  یم  عطق  ار  روبزم  هطبار  هجیتن ، رد  تسا ، هدرکن  ناعذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح 
رگید ناشیا ، رد  توبن  متخ  اب  دنا و  هداتسیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  رد  مه  نیملـسم  زا  تنـس  لها  دنا و  هدش  فقوتم 

.دنناد یمن  رارقرب  قولخم  قلاخ و  نایم  يا  هطبار 

هطبار نامه  هک  تیالو  یلو  دوش ، یم  متخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  اب  توبن  تسا  دقتعم  هک  تسا  عیـشت  بهذـم  اهنت 
.دنام یم  هدنز  هشیمه  يارب  ترضح و  نآ  زا  دعب  تسا  یلیمکت  تیاده 

(1) .تساجرب اپ  یقاب و  هشیمه  يارب  یهولا  یناسنا و  ملاع  نایم  تقیقح  نیا  هک  تسا  عیشت  بهذم  رد  اهنت  يرآ ،

ار هدیقع  نیا  هک  یناسک  .تسا و  هدشن  هتخیـسگ  تبیغ  ملاع  اب  مدرم  طابترا  هک  تسانعم  نیا  هب  نامز  ماما  هب  هدیقع  هک ، نیا  هجیتن 
هار رد  یطیارـش  ره  رد  دـنراد  هفیظو  ناگمه  دنـشاب ، یبیغ  حلـصم  نآ  روهظ  رظتنم  هدوب و  ترـضح  نآ  دای  هب  هشیمه  دـیاب  دـنراد 

دننک و هزرابم  نآ  اب  دوخ  ناوت  ّدح  رد  هدرک و  يرادیاپ  هانگ  متس و  ربارب  رد  دنشوکب ، مالـسا  ماکحا  فراعم و  هعـسوت  يرارقرب و 
ضقانت ترضح  نآ  ياه  همانرب  اب  هک  دننک  میظنت  يروط  ار  دوخ  یگدنز  هتخاس و  مهارف  ار  داد  لدع و  تموکح  هنیمز  ات  دنشوکب 

.دننک هزرابم  شنانمشد  اب  هتشادرب و  مدق  ناشیا  ناتسود  فص  رد  دشاب ، هتشادن 

.21 ص 20 _  مود ، لاس  عیشت ، بتکم  همانلاس  - 1
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  تریس  راتفر و 

هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  تریس  راتفر و 

اهنآ زا  کی  ره  هرابرد  دشاب ، ام  يارب  یبوخ  هنومن  قشمرس و  دناوت  یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترـضح  تریـس  نوچ 
: میهد یم  حیضوت  راصتخا  هب 

ینید تریس 

ینید تریس 

هب رس  دیاشگ ، یم  ورف  شیوخ  لاب  باقع  نوچ  مه  .تسا  نتورف  رایسب  دنوادخ  لالج  ربارب  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم 
ناسنیدب دنوادخ  لالج  ربارب  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدـهم  ناس ، نیدـب  .دـیآ  یم  ورف  نامـسآ  جوا  زا  دزادـنا و  یم  ریز 

(1) .تسا هدرب  ورف  دوخ  رد  ار  وا  یتسه  همه  و  هدوب ، یلجتم  شدوجو  رد  ادخ  تمظع  ادخ و  .تسا  نتورف  عشاخ و 

یقلخ تریس 

یقلخ تریس 

یم وج  نان  دشوپ ، یم  نشخ  كانتشرد و  ییاه  هماج  تسا ، راقو  هنیکس و  تمـشح ، بحاص  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم 
نازورف لعـشم  اب  ناهج  رد  .دراد  يدـمحم  قلُخ  قلَخ و  تسا و  ربماـیپ  ماـن  مه  تسا ، رتشیب  ناـمدرم  همه  زا  وا  ملح  ملع و  دروخ و 

(2) .دنک یم  تسیز  ناحلاص  دننام  هدرک و  ریس  تیاده 

ص 280. ج 1 ، دوعوملا ، يدهملا  - 1
.300 ، 266 ، 282 ص 281 _  ج 1 ، دوعوملا ، يدهملا  - 2

تیودهم رد  یشواک  دیما : www.Ghaemiyeh.comهدیپس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 89 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_74_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_74_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:75

یلمع تریس 

یلمع تریس 

نارازگراک و لامع و  اب  .دهد  یم  نآ  نیا و  هب  لاوما  غیرد ، یب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدنشخب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم 
هک تسا  نانچ  راـتفر  رد  .تسا  ناـبرهم  محر و  لد  رایـسب  نادنمتـسم ، ناـناوتان و  اـب  ریگ و  تخـس  رایـسب  شیوخ  تلود  نارومأـم 

شیاسآ و ار  اج  همه  دور و  یم  اـه  لد  زا  هنیک  شندـمآ  اـب   (1) .دراذـگ یم  نانیکـسم  ناهد  هب  لسع  هرک و  دوخ  تسد  اـب  ییوگ 
(2) «. دنکن ملظ  يدحا  هب  يدحا  سپ  مدرم  نیب  رد  ار  لدع  نازیم  دهن  یم   » .دریگ و یم  ارف  تینما 

یبالقنا تریس 

یبالقنا تریس 

زواجتم و ناسنا  نادند  ریز  قح  رگا  یتح  دهد ، یم  وا  هب  هتفرگ و  سپ  زاب  ار  يرادقح  ره  قح  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم 
نخـس هب  ادخ ، نید  رارقتـسا  ادخ و  مکح  يارجا  هار  رد   (3) .دنادرگ یم  زاب  قح  بحاص  هب  هدیـشک و  نوریب  نآ  زا  دـشاب  بصاغ 

(4) .دونش یمن  ار  يدحا  شهوکن  هدادن و  شوگ  یسک 

یسایس تریس 

یسایس تریس 

دوبان نانئاخ  ناقفانم و  یـسایس  ذوفن  ناربکتـسم و  ناراـّبج و  تموکح  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  يدـهم  تموکح  ماـگنه  هب 
یبالقنا تکرح  زکرم  نیملسم و  هلبق  هکم  رهش  هدش ،

.277 ص 276 ، ج 1 ، دوعوملا ، يدهملا  - 1
ص 322. ج 52 ، راونالاراحب ، - 2

ص 279. ج 1 ، دوعوملا ، يدهملا  - 3
ص 353. ج 52 ، راونالاراحب ، - 4
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(1) .دندنویپ یم  وا  هب  هدمآ ، مه  درگ  هکم  رد  وا  مایق  اب  دارفا  نیتسخن  .دوش  یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم 

یتیبرت تریس 

یتیبرت تریس 

یگنازرف ناگمه  رد  دناسر و  یم  لامک  هب  ار  نامدرم  یهلا ، دییأت  هب  يدـهم  هتفای و  زکرمت  اه  هدوت  یلقع  تردـق  راگزور ، نآ  رد 
هّللاّالإ َو َهلإال  ْنأ  ُدَهْـشأ  ِيدـمحم : گنابلگ  اج  نآ  رد  هک  نیا  رگم  دـنام ، یمن  ینیمز  دـنک  مایق  يدـهم  نوچ   (2) .دروآ یم  دیدپ 

(3) .دوش یم  دنلب  هللا ، ُلوسر  ادمحم  َّنأ  ُدهشأ 

یعامتجا تریس 

یعامتجا تریس 

هناشن نیتسخن  .دوش  یمن  هتـشاد  اور  یمتـس  هنوگ  چـیه  زیچ ، چـیه  سک و  چـیه  رب  وا  تموکح  رد  هک  تسا  نانچ  يدـهم  تلادـع 
دوسالارجح و رانک  رد  ار  شیوخ  هضیرف  زامن  سک  ره  : » دننز یم  دایرف  هکم  رد  هک  تسوا  تموکح  نایوگنخـس  نانخـس  وا  لدع 

یم سک  ره  ددرگن و  لامیاپ  یـسک  قح  ات  دور ، يراـنک  هب  دـناوخب ، هلفاـن  زاـمن  دـهاوخ  یم  نونکا  تسا و  هدـناوخ  فاوط  لـحم 
یم ضیف  وا  ناسحا  لدع و  تکرب  زا  هک  نآ  رگم  دنام ، یمن  یقاب  نیمز  ياج  چیه   (4) «. دناوخب دیایب و  دناوخب  هضیرف  زامن  دهاوخ 

زا زین  ناهایگ  ناروناج و  یتح  دوش ، یم  هدنز  درب و 

ص 252. ج 1 ، دوعوملا ، يدهملا  - 1
ج 21. لقعلا ، باتک  ج 1 ، یفاک ، لوصا  - 2

ص 340. ج 52 ، راونالاراحب ، - 3
ص 427. ج 4 ، یفاک ، - 4
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یم نآ  لخاد  امرگ  امرـس و  هک  نیا  دـننام  تفر  دـهاوخ  اه  هناـخ  نورد  وا  تلادـع   » .دـنوش و یم  دـنم  هرهب  تلادـع  تکرب و  نیا 
(1) «. دوش

یلام تریس 

یلام تریس 

نیمز يور  رب  هچ  نآ  تسا و  نیمز  لد  رد  هچ  نآ  دـیآ ، یم  درگ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  يدـهم  دزن  رد  ناـهج  لاوما  همه 
ندروآ تسد  هب  يارب  هک  تسا  ییاهزیچ  نامه  اـهنیا  دـیریگب ! ار  لاوما  نیا  و  دـییایب ! : » دـیوگ یم  مدرم  هب  يدـهم  هاـگ  نآ  .تسا 
! دیریگب دییایب و  .دیدش  ناهانگ  بکترم  دیتخیر و  قحان  هب  ياه  نوخ  دیدناجنر ، ار  دوخ  ناشیوخ  دیدرک و  مِحَر  عطق  اهنآ ،

(2) «. دشاب هدرکن  لاوما  رد  یششخب  نانچ  نآ  یسک  زور  نآ  ات  هک  نانچ  دیاشگ ، یم  اطع  تسد  سپس 

یحالصا تریس 

یحالصا تریس 

ناگمه وا ، راگزور  رد  .دسرب  مدرم  دایرف  هب  ات  هدمآ  دنوادخ  بناج  زا  هک  تسا  یـسردایرف  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  يدـهم 
یگدوسآ یـشوخ و  اب  ناروناج  رگید  اب  هدش و  ناوارف  زین  نایاپراهچ  یتح  دنبای ، یم  تسد  دـننام  یب  یتمعن  هب  شیاسآ  هافر و  رد 

.دوش یم  جارختسا  نیمز  نداعم  رگید  اه و  هنیفد  اه ، جنگ  هدش و  ناوارف  اهرهن  بآ  دنیور و  یم  رایسب  ناهایگ  دننک ، یم  یگدنز 

ص 362. ج 52 ، راونالاراحب ، - 1
ص 29. ج 51 ، راونالاراحب ، - 2
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، دـنام یمن  یقاب  يا  هناریو  ناهج  رد  .دور  یم  نایم  زا  يرگتراغ  نوخیبش و  گنج و  هدـش و  شوماـخ  اـه  بوشآ  اـه و  هنتف  شتآ 
(1) .دزاس یم  دابآ  ار  اج  نآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  هک  نآ  رگم 

ییاضق تریس 

ییاضق تریس 

یـسک هب  دادـیب  ملظ و  ینزوس  رـس  هدوب و  هنالداع  ًالماک  اه  تواضق  ماکحا و  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  يدـهم  تموکح  رد 
هب هجوت  نودب   ) ینید صلاخ  ماکحا  قبط  رب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  .دنیـشن  یمن  یلد  رب  یتنحم  جنر و  چـیه  هدـشن و 
هب دـناوت  یمن  سک  چـیه  هنوگ ، نیدـب  دـهن و  یم  مدرم  نایم  رد  ار  لدـع  نازیم  دـنک ، یم  تموکح  مکح و  نارگید ) راکفا  ارآ و 

(2) .دنک متس  يرگید 

بـسح رب  مالـسلا ، هیلع  دواد  ترـضح  دننام  دنک ، مایق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  دمحم  لآ  مئاق  نوچ  دـیوگ : یم  دـیفم  خـیش 
یم مکح  یهلا  ماهلا  قبط  رب  وا  هدرک و  ماهلا  وا  هب  ار  مکح  دـنوادخ  دـنک ، یم  تواـضق  مکح و  دـهاش  هب  يزاـین  چـیه  یب  نطاـب ،
یم هاگن  اب  ار  دوخ  نمـشد  تسود و  يدهم  دیوگ : یم  اهنآ  هب  دناد و  یم  ار  هورگ  ره  ناهنپ  ياه  هشقن  مالـسلا  هیلع  يدـهم  .دـنار 

(3) .دسانش

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  مئاق  نارای  تایصوصخ 

هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  مئاق  نارای  تایصوصخ 

یخرب هک  هدش  هدرمش  ترضح  نآ  نارای  يارب  يدایز  ياه  یگژیو  تایاور  رد 

ص 11. 311 و ج 2 ، ، 288 ، 287 ، 277 ، 275 ص 264 ، ج 1 ، دوعوملا ، يدهملا  - 1
.284 ص 280 _  ج 1 ، دوعوملا ، يدهملا  - 2

.366 ص 365 ، داشرالا ، - 3
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.یحور یقالخا و  لیاصخ  هب  طوبرم  رگید  یخرب  تسا و  ینامسج  يرهاظ و  تافص  اه و  یگژیو  هب  طوبرم 

یحور صیاصخ 

یحور صیاصخ 

( ادـخ ناتـسود  « ) هللا ءایلوا   » لـماک قادـصم  اـهنآ  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناراـی  یگژیو  نیرت  مهم  هک  تفگ : ناوتب  دـیاش 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  .دنتسه 

»(1)؛ نونزحی ْمُه  مهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  ِهّللا ال  َءایلْوَا  َّنإ  الأ  »

.دنوش یمن  نیگمغ  تسین و  یمیب  ادخ  ناتسود  رب  هک  دیشاب  هاگآ 

وا هب  زج  دنیبن و  ادخ  زج  هک  تسا  ریذپ  ناکما  ینامز  اهنت  دوشن  نیگهودـنا  دـهدن و  هار  لد  هب  یـسرت  زیچ  چـیه  زا  یـسک  هک  نیا 
.دبای تسد  نادب  دناوت  یم  ناسنا  کی  هک  تسا  يا  هبترم  نیرتالاب  یمدآ و  لامک  جوا  نیا  .دشیدنین 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هن هک  اه  نامه  دنتـسه ، ادـخ  يایلوا  نانآ  دنتـسه ، شرادربنامرف  وا و  روهظ  رظتنم  شتبیغ  نامز  رد  هک  مئاق  نایعیـش  لاح  هب  اـشوخ 
(2) .دنوش یم  نیگهودنا  هن  دریگ و  یم  ارف  ار  اهنآ  سرت 

هتفرگ و رارق  هجرد  نیرتالاب  رد  زین  یملع  لامک  رظن  زا  دـنراد ، رارق  يراگزیهرپ  اوقت و  هجرد  نیرتالاب  رد  هک  نانچ  مه  مئاق  نارای 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دنا  هدش  باریس  دیاب ، هک  نانچ  ینید ، تفرعم  یهلا و  تمکح  ماج  زا 

ریشمش رگنهآ  نداد  لقیص  دننام  دنوش ، یم  یلقیص  اه  هنتف  نآ  رد  یهورگ  سپ  ... 

هیآ 62. سنوی 10  - 1
ح 54. ص 357 ، ج 2 ، همعنلا ، مامتا  نیدلا و  لامکا  قودص ، خیش  - 2
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دنناشونب اهنآ  هب  ار  تمکح  ماج  بش ، رد  .دوش  هتفرگ  اج  ناش  ياهـشوگ  رد  ریـسفت  هداد و  الج  نآرق  رون  هب  اـهنآ  ياـه  هدـید  ار ،
(1) .دنشاب هدیشون  مه  دادماب  رد  هک  نیا  زا  دعب 

میلـست ِرـس  اهنآ  ربارب  رد  تانئاک  همه  هک  دـنراد  رارق  تفرعم  ملع و  اوقتو و  دـهز  زا  يا  هبترم  نانچ  رد  مئاق  نارای  هک  نیا  هصالخ 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دنک  یم  راختفا  اهنآ  دوجو  هب  نامسآ  نیمز و  دنروآ و  یم  دورف 

دروآ یم  دورف  میلـست  ِرـس  اهنآ  ربارب  رد  زیچ  همه  .دـنا  هدـیدرون  رد   [ ار ناهج   ] برغ قرـش و  هک  منیب  یم  ار  مئاق  نارای  هک  ییوگ 
: دیوگ یم  هدرک و  تاهابم  رگید  هعطق  هب  نیمز  زا  يا  هعطق  .دنتـسه  اهنآ  نتخاس  دونـشخ  لابند  هب  نامـسآ  نیمز و  ناگدنرد  یتح 

(2) .تسا هدرک  رذگ  نم  زا  مئاق  نارای  زا  يدرم  زورما 

ینامسج ياه  یگژیو 

ینامسج ياه  یگژیو 

ماما .تسین  اهنآ  اب  هلباقم  يارای  ار  یسک  هدوب و  راگزور  دمآ  رس  یندب  يورین  یمـسج و  تافـص  رظن  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  نارای 
: دیامرف یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  مئاق  نارای  یندب  ناوت  فصو  رد  مالسلا  هیلع  قداص 

رد  (3)« مربب هانپ  راوتسا  یهاگ  هیکت  هب  متسناوت  یم  ای  متـشاد  یم  یتردق  امـش  ربارب  رد  شاک  يا  : » دومرف یم  هک  مالـسلا  هیلع  طول 
تردق اهنآ  زا  مادـک  ره  هب  اریز  دوب ، وا  نارای  يراوتـسا  تردـق و  دای  هب  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  مئاق  ناوت  ورین و  يوزرآ 

درم لهچ 

.459 ص 458 _  هبطخ 150 ، مالسالا ، ضیف  یقنیلع  حرش  همجرت و  هغالبلا ، جهن  - 1
ص 327. ج 52 ، راونالاراحب ، - 2

هیآ 80. دوه 11  - 3
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دـننک و یم  رب  اج  زا  ار  اهنآ  دـننک  دروخرب  نهآ  زا  ییاـه  هوک  هب  رگا  .تسا  نهآ  ياـه  هراـپ  زا  رت  مکحم  اـهنآ  بلق  هدـش و  هداد 
(1) .دوش دونشخ  لجوزع ،)  ) دنوادخ هک  ینامز  رگم  دتسیا ، یمن  زاب  تکرح  زا  نانآ  ياهریشمش 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  مئاق  نارای  دادعت 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  مئاق  نارای  دادعت 

نآ هب  يددعتم  ياه  تیاور  رد  هک  دنتسه  رفن  فیرشلا 313  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  ماما  نارای  دادعت  هک  تسا  نیا  روهـشم  لوق 
: تسا هدرک  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رمع » نب  لضفم   » یتیاور رد  .تسا  هدش  هراشا 

هتفرگ ار  وا  درگ  ردب  لها  ددـع  هب  درم  هک 313  یلاح  رد  مینیب ، یم  هفوک  دجـسم ]  ] ربنم رب  ار  مالـسلا  هیلع  مئاق  هک  تسا  نیا  لـثم 
(2) .دنیوا قلخ  رب  وا و  نیمز  رد  ادخ  نامکاح  رواگنج و  نادرم  اهنآ  .دنا 

دنتسه یناسک  دادعت  نیا  هدوبن و  هدش  دای  دادعت  هب  رصحنم  ترضح  نآ  نارای  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  رگید  تیاور  هب  هجوت  اب 
هدوزفا دادعت  نیا  رب  جیردت  هب  اما  دننک ، یم  یهارمه  ار  ناشیا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  يدـهم  ترـضح  تکرح  زاغآ  زا  هک 

نآ رکـشل  رد  ار  يربهر  یهدـنامرف و  شقن  دـنراد  هک  يا  هتـسجرب  لیاصخ  لیلد  هب  رفن  نیا 313  هک  دـنامن  هتفگاـن  هتبلا  .دوش  یم 
(3) .دنراد هدهع  هب  ترضح 

: تسا هدرک  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  یتیاور  رد 

عمج وا  درگ  هب  هک  یناسک  دادعت  هک  ینامز  رگم  دوش ، یمن  جراخ  هکم  زا  مئاق 

.مئاق رظتنم  لیلخ  ص 32 . ش 9 ، دوعوم ، زا : لقن  هب  ح 44  ص 327 ، ج 52 ، راونالاراحب ، - 1
ح 42. ص 326 ، ج 52 ، راونالاراحب ، - 2

ص 34. ش 9 ، دوعوم ، - 3
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وا و تسار  تمـس  رد  لـیئربج  رفن ، رازه  ود  دومرف : ترـضح  نآ  تسا ؟ رفن  دـنچ  دادـعت  نیا  مدیـسرپ : .دوـش  لـیمکت  دـنا ، هدـمآ 
.(1) ...و دنک  یم  تکرح  وا  بچ  تمس  رد  لیئاکیم 

دوعوم هعماج  تیصوصخ 

هراشا

دوعوم هعماج  تیصوصخ 

: درک هعلاطم  ناوت  یم  رظنم  ود  زا  ار  دوعوم  یناهج  تموکح 

دوجوم ياـه  تیعقاو  رد  يریثأـت  چـیه  تروص ، نآ  رد  هک  میـشاب ، نآ  ققحت  راـظتنا  رد  دـیاب  هک  تسد  رود  یناـمرآ  ناوـنع  هب  . 1
.درادن هعماج 

ام یعامتجا  ياه  تکرح  هب  یشخب  تهج  ناوت  هک  ینیعم  فده  دوجوم و  عضو  هب  یشخب  ناماس  يارب  یعقاو  ییوگلا  ناونع  هب  . 2
.دریگ یم  تروص  هللا  هیقب  ترضح  نامز  رد  نآ  لماک  ققحت  هچ  رگا  دراد ، ار 

تیعـضو هدننک  میـسرت  طقف  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  تموکح  دروم  رد  هدش  نایب  ياه  هصخـشم  همه  دیابن  ام  هتبلا 
هدایپ دوخ  هعماج  يداصتقا ، یـسایس و  یگنهرف ، یعامتجا ، ياه  هصرع  ماـمت  رد  ار  گـنهرف  نیا  دـیاب  هکلب  مینادـب ، ناـهج  هدـنیآ 

تاـیاور رد  هک  ییاـه  یگژیو  یخرب  هب  مهم  نیا  هب  یباـی  تسد  يارب  .تسا  رتسگ  تلادـع  ماـیق  زا  يریذـپ  وگلا  یعون  نیا  مینک و 
: مینک یم  هراشا  تسا ، هدش  هدرمش  بیاغ  ماما  یناهج  تموکح  يارب 

ح 152. ، 368 ص 367 _  ج 52 ، راونالاراحب ، - 1
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تموکح نارازگراک  یتسیز  هداس  . 1

تموکح نارازگراک  یتسیز  هداس  . 1

مالسلا هیلع  قداص  ماما  .دهد  یم  ام  هب  ملاع  رسارس  نارمکح  یگدنز  هویش  زا  ینـشور  رایـسب  ریوصت  تایاور ، زا  یـضعب  هب  تیانع 
: دومرف

یم راوگان  کشخ و  كاروخ  دشوپ و  یم  تشرد  هماج  وا  دـنگوس ، ادـخ  هب  دـیبلط ؟ یم  لیجعت  مئاق  جورخ  هرابرد  كالم  هچ  هب 
(1) .دروخ

هک دزاس  یم  راچان  ار  وا  دروآ و  یم  تیلوئـسم  نیا  هدنریذپ  هدهع  رب  ار  یفعاضم  دهعت  مدرم  تموکح  تیلوئـسم  نتفریذـپ  ًالوصا 
شیوخ تمه  هدرک و  ساسحا  دوجو  مامت  اب  ار  اهنآ  درد  ات  دزاس  گنهامه  عامتجا  تاقبط  نیرت  فیعـض  اـب  ار  شیوخ  یناگدـنز 

یم نایب  یبوخ  هب  ار  یمالـسا  لدـع  هعماج  نارازگراک  نایاوشیپ و  نیگنـس  تلاسر  ریز ، تیاور  .دـنک  اـهنآ  مـالآ  دوبهب  فرـص  ار 
: دنک

یـشاب و رازآ  نت  ربز  كاـشوپ  نیا  رد  وت  دـیاب  ارچ  ناـنمؤم ! ریما  يا  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  ناراـی  زا  یکی  يزور 
: دومرف ینک ؟ لیم  هداس  كاروخ 

او نایغط  هب  درواین و  ناجیه  هب  ار  تسدگنت  يدنمتـسم ، ات  دنهن  ربارب  ناوتان  مدرم  اب  ار  دوخ  هدومرف  بجاو  رگداد  نایاوشیپ  رب  ادخ 
(2) .درادن

ناتسدریز اب  تفطالم  نارازگراک و  اب  تیعطاق  . 2

ناتسدریز اب  تفطالم  نارازگراک و  اب  تیعطاق  . 2

، نارازگراک هرابرد  تیعطاق  يریگ و  تخـس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  يدـهم  ماما  یناـهج  تلود  مهم  ياـه  یگژیو  زا  یکی 
تیاور رد  .تسا  نافلختم  اب  دیدش  دروخرب  روما و  نایرجم 

ص 354. ج 52 ، راونالاراحب ، - 1
.یناتسورس یعیفش  میهاربا  هرامش 4 ، دوعوم ، زا : لقن  هب  . 242 ص241 _  مالک 209 ، يدیهش ، رفعج  دیس  همجرت  هغالبلا ، جهن  - 2
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تفطالم و نارازگراـک و  لـباقم  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  رـصع  یلو  ترـضح  يریذـپان  شزاـس  تیعطاـق و  هراـبرد  ریز 
: تسا هدمآ  نینچ  نادنمتسم  ناگراچیب و  اب  ترضح  نآ  ینابرهم 

ناناوتان و اب  تسا و  ریگ  تخس  رایسب  شیوخ  تلود  نارومأم  نارازگراک و  لامع ، هرابرد  وا  تسا ، هدنشخب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
.نابرهم محر و  لد  رایسب  نادنمتسم 

مدرم يداصتقا  هافر  نیمأت  . 3

مدرم يداصتقا  هافر  نیمأت  . 3

یگدنز يایاوز  اه و  شخب  مامت  رب  یتشیعم  شیاسآ  يداصتقا و  هافر  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما  تموکح  نامز  رد 
هیلع یلع  ماما  .دنزادرپب  دوخ  يونعم  یگدنزاس  هب  دنناوت  یم  هرمزور  تالکـشم  زا  رطاخ  هدوسآ  اه  ناسنا  هدـنکفا و  یم  وترپ  رـشب 

: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا 

زا ات  دروآ ...  رد  ربمایپ  نییآ  هب  ار  امش  دینک ، يوریپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما  قرش  هدننک  عولط  زا  امش  رگا  دینادب 
(1) .دیهن نیمز  رب  ناتیاه  هناش  زا  ار  یگدنز )  ) نیگنس راب  دیوش و  هدوسآ  یگدنز ) روما  هب  یبای  تسد  هار  رد   ) ملظ بلط و  جنر 

تاواسم تلادع و  شرتسگ  . 4

تاواسم تلادع و  شرتسگ  . 4

ار هداوناخ  دارفا  یـصوصخ  طباور  هدرک و  ذوفن  زین  اـه  هناـخ  نورد  هب  یتح  هک  تسا  هدرتسگ  ریگارف و  ناـنچ  نآ  يدـهم  تلادـع 
زا هک  يراک  دهد ، یم  رارق  ریثأت  تحت 

ص 123. ج 51 ، راونالاراحب ، - 1
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دیآ  یمنرب  یقوقح  ماظن  چیه  هدهع 

هک نانچ  مه  دنک ، یم  دراو  مدرم  ياه  هناخ  يایاوز  نیرخآ  ات  ار  شتلادع  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  يدـهم  دـنگوس  ادـخ  هب 
(1) .دوش یم  ام  هناخ  دراو  امرگ  امرس و 

: تسا هدمآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامزلا  بحاص  تلادع  لومش  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رگید  تیاور  رد 

یم راـتفر  تلادـع  هب  راکدـب  راـکوکین و  مدرم  ناـیم  دـنک و  یم  میـسقت  ربارب  ار ) لاوما   ) فیرـشلا هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  مئاـق  ماـما 
(2) .دیامن

ص 362. ج 52 ، راونالاراحب ، - 1
.10 ص 6 _  مراهچ ، هرامش  دوعوم ، زا : لقن  هب  ص 29 . ج 51 ، راونالاراحب ، - 2
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دوعوم راظتنا  مجنپ : شخب 

هراشا

دوعوم راظتنا  مجنپ : شخب 

اه لصف  ریز 

جرف راظتنا 

راظتنا یلمع  داعبا 

نارظتنم هرابرد  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید 

يا هنماخ  هّللا  هیآ  ترضح  هاگدید  زا  راظتنا 

يا هنماخ  هّللا  هیآ  ترضح  هاگن  زا  رظتنم  نایعیش  فیلکت 

تبیغ رصع  رد  نارظتنم  فیاظو 

تبیغ نامز  رد  املع  هفیظو 

ناوج نارظتنم  فیاظو 

جرف راظتنا 

هراشا

جرف راظتنا 

: تسا هنوگ  ود  هدنیآ  هب  نتسب  لد  دیما و  وزرآ ، جرف  راظتنا 

قح تدابع و  یعون  دناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، شخب  كرحت  نیرفآ و  ورین  روآ ، دهعت  هدنرادهگن ، هدـنزاس ، هک  يراظتنا  . 1
.دوش هدرمش  یتسرپ 

.تسا هدننک  جلف  شخب و  تراسا  رگ ، ناریو  هانگ ، هک  يراظتنا  . 2

عون ود  زا  دوخ  هبون  هب  تشادرب  عوـن  ود  نیا  تسا و  دوـعوم  يدـهم  میظع  روـهظ  زا  تشادرب  عوـن  ود  لوـلعم  راـظتنا ، عوـن  ود  نیا 
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تالّوحت اه و  ینوگرگد  هرابرد  یکدـنا  تسا  مزـال  ور ، نیا  زا  .دوش  یم  یـشان  یخیراـت  ياـه  بـالقنا  تـالّوحت و  هراـبرد  شنیب 
: مینیشنب یسررب  ثحب و  هب  یخیرات 

رگ ناریو  راظتنا 

رگ ناریو  راظتنا 

زا طقف  طقف و  .دراد  يراجفنا  تیهام  افرـص  هک  تسا  دوعوم  يدهم  بالقنا  مایق و  تیودهم و  زا  مدرم  يرـشق  تشادرب  یقلت ، نیا 
نتفای ناماس  یعون  تقیقح ، رد  .دوش  یم  یشان  اه  یهابت  اه و  یـشک  قح  اه ، قانتخا  اه ، ضیعبت  اه ، ملظ  جاور  هعاشا و  شرتسگ ،

.تسا یلاح  ناشیرپ  لولعم  هک  تسا 

و دوش ، نادیم  زات  هّکی  لطاب  دشاب ، هتـشادن  يرادفرط  چیه  تقیقح  قح و  دـسرب ، رفـص  هطقن  هب  یکین ) ریخ و   ) حالـص هک  هاگ  نآ 
بیغ تسد  دهد و  یم  خر  راجفنا  نیا  دوشن ، تفای  ناهج  رد  یحلاص  درف  دنکن و  تموکح  لطاب  يورین  زج 
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.دیآ یم  نوریب  نیتسآ  زا  درادن _  يرادفرط  تقیقح  اریز  تقیقح ، لها  هن  تقیقح _  تاجن  يارب 

تسه ینشور  هطقن  عامتجا  هنحص  رد  ات  تسا و  نشور  هطقن  کی  یحالصا  ره  هک  ارچ  تسا ، موکحم  یحالصا  ره  بیترت ، نیا  هب 
یلک حالـص  همدقم  هک  نیا  مکح  هب  يدیلپ  ره  یـشک و  قح  ضیعبت ، ملظ ، داسف ، هانگ ، ره  سکعرب ، .دوش  یمن  رهاظ  بیغ  تسد 

یم عورـشم  ار  عورـشمان  ياه  هلیـسو  اه  فده  ینعی  يدابملا ؛ رّربت  تایاغلا  اریز  تساور ، دنک ، یم  عوقولا  بیرق  ار  راجفنا  تسا و 
.تسا داسف  هعاشا  جیورت و  راظتنا ، لکش  نیرتهب  روهظ و  رد  عیرست  هب  کمک  نیرتهب  سپ  .دننک 

زا ار  نانآ  اریز  دنرگن ، یم  توادع  ضغب و  اب  رکنم  زا  ناگدننک  یهن  فورعملاب و  نارمآ  نادـهاجم ، ناحلـصم ، هب  اعبط  هورگ  نیا 
رد دنشابن ، هانگ  لها  مه  دوخ  رگا  سکع ، رب  .دنرامـش  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  دوعوم  يدهم  مایق  روهظ و  نازادناریخأت 

.دنروآ یم  مهارف  ار  روهظ  تامدقم  نانیا  اریز  دنرگن ، یم  داسف  نالماع  ناراکهانگ و  هب  تیاضر  یعون  اب  هشیدنا  ریمض و  قمع 

هدنزاس راظتنا 

هدنزاس راظتنا 

نآرق تاـیآ  زا  .تسا  برخم  راـظتنا  هیرظن  سکع  تهج  رد  هدـش و  هتفهن  یمالـسا  تاـیاور  ینآرق و  تاـیآ  رد  هشیدـنا  نیا  هشیر 
یم قح  لها  ییاهن  يزوریپ  هب  هک  تسا  لـطاب  قح و  لـها  هزراـبم  تاـقلح  زا  يا  هقلح  دوعوم  يدـهم  روهظ  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

يدیون رهظم  دوعوم  يدهم  .دـشاب  قح  لها  ًالمع  درف  نآ  هک  تسا  نیا  هب  فوقوم  تداعـس  نیا  رد  درف  کی  ندوب  میهـس  .دـماجنا 
هب هک  تسا 
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رب تـسا  یتـّنم  دوـعوم  يدـهم  روـهظ  .تـسا  ناـمیا  لـها  ییاـهن  يزوریپ  رهظم  وا  تـسا ، هدـش  هداد  حـلاص » لـمع  ناـمیا و   » لـها
یهللا هفیلخ  تثارو  يارب  تسا  يا  همّدقم  نانآ ، ییادتقم  ییاوشیپ و  يارب  تسا  يا  هلیـسو  ناگدـش و  هدرمـش  راوخ  نافعـضتسم و 

«. نیثِراولا ُمُهَلَعَجن  هّمئأ و  مُهَلعَجن  ضرألا و  ِیف  اوفِعُضتسا  نیذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  نأ  دیُرن  و  : » نیمز يور  رب  اهنآ 

هداد نایقتم  ناحلاص و  هب  ینامـسآ  بتک  رد  اه  نامز  رید  زا  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هدـعو  شخب  ققحت  دوعوم  يدـهم  روهظ 
«. نوحلاّصلا َيِدابِع  اُهثِرَی  َضرَالا  َّنأ  ِرْکِّذلا  ِدَْعب  ْنِم  ِرُوبّزلا  یف  اْنبَتَک  ْدََقل  َو  : » تسا نانآ  ِنآ  زا  نیمز  هک  تسا 

هدنزاس راظتنا  هیرظن  دیؤم  هدننک و  تیوقت  دهاش ، زین  اَروَج  اَْملُظ َو  ْتَِئُلم  ام  َدَْعب  ًالْدَع  اطِْـسق َو  َضرْألا  ِِهب  ُهّللا  ُأَلْمَی  ِفورعم : ثیدح 
هورگ دوجو  مزلتـسم  هک  تسا  یملاظ  هورگ  زا  نخـس  ملظ و  رب  هیکت  زین  ثیدـح  نیا  رد  اریز  برخم ، راـظتنا  هیرظن  دـیؤم  هن  تسا 
هتفگ رگا  هک  تسا  یهیدـب  .دـنراد  تیامح  قاقحتـسا  هک  تسا  ینامولظم  تیامح  يارب  يدـهم  مایق  هک  دـناسر  یم  تسا و  مولظم 

یهورگ اموزل  هک  دوبن  نیا  مزلتـسم  اداسف ، اکْرِـش َو  اْرفُک َو  ْتَِئُلم  ام  َدـَْعب  احالَـص  ادـیحَوت َو  انامیإ َو  َضرأـْلا  ِِهب  ُهّللا  ُأَـلْمَی  دـش : یم 
تـسد زا  ِقح  تاجن  يارب  دوعوم  يدهم  مایق  هک  دوش  یم  طابنتـسا  تروص ، نآ  رد  هک  ارچ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  تیامح  قحتـسم 

هیلع قداـص  ماـما  زا  یتیاور  قبط  قودـص  خیـش  .تیلقا  کـی  تروص  هب  ولو  قح  لـها  هورگ  يارب  هن  تسا  هدیـسر  رفـص  هب  هتفر و 
رد نخـس  سپ  دنـسرب .» دوخ  راک  تیاهن  هب  دیعـس  یقـش و  زا  کی  ره  هک  نیا  رگم  دریذپ ، یمن  ققحت  رما  نیا  : » دیوگ یم  مالـسلا 

.دنسرب تواقش  هجرد  اهتنم  هب  ایقشا  طقف  دشابن و  راک  رد  يدیعس  هک  تسین  نیا 

ترضح نآ  هب  ماما  روهظ  ضحم  هب  هک  تسا  يا  هدبز  هورگ  زا  نخس  تایاور  رد 
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هدرک تسیز  یمالـسا  هعماج  ناـیم  رد  ًـالبق  هکلب  ، ) دـنوش یمن  قلخ  نکاـس  هب  ادـتبا  هورگ  نیا  هک  تسا  یهیدـب  دـنوش ، یم  قحلم 
(1) (. دنا

متس متس و  ره  قحان و  ره  ربارب  رد  تمواقم  رگداینب  شفرد  راظتنا  متس ، یگدرب و  نتفریذپن  تسا ، لطاب  نتفریذپن  هب  توعد  راظتنا 
.درادن هار  یتسس  شزاس و  بتکم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  خیرات  لوط  رد  هعیـش  ریذپان  یگتـسخ  ياه  تدهاجم  .تسا  يرگ 
تلادع ییاپرب  ِنارظتنم  هک  ارچ  دشاب ، نینچ  مه  دیاب  دشاب ، هتـشاد  هدامآ  هشیمه  ار  دوخ  حالـس  هک  دـنا  هداد  نامرف  رظتنم  هعیـش  هب 

ملظ و ره  دنیـشن و  یم  تکاس  شیوخ  رمع  نارود  رد  دـهعتم ، دـقتعم  ناسنا  اجک  .دـشاب  هتـشاد  دـهعت  داد  تلادـع و  هب  دوخ  دـیاب 
دیاقع دیایب و  دوعوم  حلـصم  اه  لاس  زا  سپ  ات  دهن  یم  يرانک  هب  ار  شیوخ  يدهعت  يداقتعا و  نامرآ  دنک و  یم  لّمحت  ار  یقحان 
بتکم يالاو  میلاعت  هک  دنهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  یناسک  هنوگچ  تسین ؛ هتفریذپ  توکـس  یتسـس و  دشخب ؟ ققحت  ار  وا  تادـهعت  و 

اهنیا  » هک دنیوگب  طلغ  ریسفت  اب  هک  نیا  هن  دننک  ناعذا  حیرص  هنادرم و  دنتسین  مادقا  لها  دوخ  رگا  .دننک  ریسفت  هنادهعتمان  ار  عیـشت 
یناملسم فیلکت  ایآ  ناشسومان ؟ نید و  یتح  دور ، داب  رب  زیچ  همه  ات  دننیـشنب  هک  تسا  نیا  ناناملـسم  فیلکت  ایآ  تسین .» فیلکت 
َنینِمؤُملا یَلَع  َنیِرفاْکِلل  ُهّللا  َلَعْجَی  َْنل  َو  : » دیامرف یم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنورب ، ربخ  یب  ادخ  زا  نارفاک  هطلـس  ریز  هک  تسا  نیا 

.دنبای هطلس  نانمؤم  رب  نارفاک  هک  هتساوخن  زگره  دنوادخ  »(2) ؛ ًالیبَس

یگدامآ دزیخ و  یم  رب  شمان  ندینش  اب  هک  ومه  تسا ، مئاق  راظتنا  هب  رظتنم ، هعیش 

.صیخلت اب  يرهطم ، داتسا  - 1
هیآ 141. ءاسن 4  - 2
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! سب تسا و  زاس  دیما  هدنزاس و  راظتنا  هدروخ ، مقر  هعیش  يارب  هچ  ره  زگره ، برخم  راظتنا  سپ  دراد ، یم  مالعا  ار  شیوخ 

راظتنا یلمع  داعبا 

راظتنا یلمع  داعبا 

: مینک یم  هراشا  نآ  یلمع  داعبا  زا  دُعب  دنچ  هب  اج  نیا  رد  تسا ، بتکم  یلمع  داعبا  ظفاح  راظتنا ، هک  اج  نآ  زا 

یتسس هنوگره  زا  دشاب و  هتشاد  يرتشیب  تبظاوم  دوخ  لامعا  تحص  نید و  رما  رد  دیاب  تبیغ  نارود  رد  ناسنا  يراد : نید  دعب  . 1
یم مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .دریگ  رارق  حیحـص  طـخ  رد  ددرگ و  زاـب  تعرـس  هب  تفاـی  ییـالتبا  رگا  دـنیزگ و  يرود  فارحنا  و 

: دیامرف

(1) .دنز دوخ  نید  رد  گنچ  دزاس و  هشیپ  اوقت  دیاب  یسک  ره  نارود  نیا  رد  .تسا  ینالوط  یتبیغ  رمألا  بحاص  يارب 

وا و هب  ات  دزاسب  دراد  تسود  دوعوم  هک  نانچ  ار  دوخ  دـشاب و  اسراپ  دـیاب  اوقت ، نّیدـت و  رب  هوالع  رظتنم ، ِناسنا  ییاـسراپ : دـُعب  . 2
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دیآ  رد  شنارای  رامش  رد  ادخ  فطل  هب  دبای و  تهابش  شنارای 

(2) .دشاب هتشاد  عرو  اب  لامعا  دریگ و  شیپ  ییاسراپ  دشاب و  هار  هب  مشچ  دیاب  دشاب ، مئاق  باحصا  رامش  رد  دهاوخ  یم  سک  ره 

شزاس ینید و  يراد  هسامح  يداقتعا ، تبالص  یبتکم ، دّیقت  یبتکم : دّیقت  دُعب  . 3

ص 135. ج 52 ، راونالاراحب ، - 1

ص 140. ج 52 ، راونالاراحب ، - 2

تیودهم رد  یشواک  دیما : www.Ghaemiyeh.comهدیپس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 106 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_90_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_90_2
http://www.ghaemiyeh.com


ص:91

.تسا يولع  رادیاپ  عیشت  خرس  هار  ناورهر  ياه  یگژیو  هلمج  زا  یطخ ، یسانشان 

ٌهَعیش َدَمْحأ  َلآ  ّالإ  َِیلام  َو 

(1) ٌبَعْشَم ِّقَْحلا  َبَعْشَم  ّالإ  َِیلام  َو 

.رگید یهار  هن  مقح ، ِقح  رب  هار  راپسهار  رگید و  سک  هن  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مدمحم  ِلآ  وریپ  نم  _ 

اهدایرف و رد  اه ، هسامح  اه و  نوخ  رد  اه ، نادنز  اهدیعبت و  رد  اه ، نادیم  اه و  هاگدروآ  رد  خیرات ، لوط  رد  هعیش  راعـش  تسا  نیا 
.دوش ریگناهج  دزیرب و  دیشروخ  نیرز  ماج  رد  دایرف  نیا  هک  ماگنه  نآ  ات  اه ؛ شورخ 

: دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لیلد ، نیمه  هب  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  هار  رد  يدهم ، رظتنم  ِناسنا 

دـنا و تسود  هناقـشاع  وا  تسود  اب  .دـنیوا  وریپ  زین  وا  مایق  زا  شیپ  هک  نانآ  دنـسرب ، مئاق »  » روضح هب  هک  ینارظتنم  لاـح  هب  اـشوخ 
(2) .فلاخم دنا و  نمشد  هنامصخ  وا  نمشد  اب  و  قفاوم ،

.دهر یم  فارحنا  زا  ینید  هعماج  دنام و  یم  رارقرب  یهلا  تابجاو  ماکحا و  لمع ، ود  نیا  اب  رکنم : زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـُعب  ( 4
، نیا رباـنب  .ددرگ  كرت  رکنم »  » دوش و یلمع  فورعم »  » هک تسا  نآ  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  يدـهم  يدونـشخ  اـضر و 

نامه دوب و  دهاوخ  روهظ  راگزور  رد  یهان  رمآ و  نیرت  گرزب  دبای  روضح  يدهم  رگا  .دشاب  توافت  یب  دـناوت  یمن  رظتنم ، ِناسنا 
كَرْدأ ْنَِمل  یبوُط  دننک : ادتقا  وا  هب  زین  يدهم  بایغ  رد  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هنوگ 

.ق م 126 ه .  يدسا ، دیز  نب  تیمک  تایمش » اه  هیئاب   » هدیصق تایبا  زا  - 1
ص 130. ج 52 ، راونالاراحب ، - 2
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(1) .هِمایق َْلبَق  ِِهب  ٍدَتْقَم  َوُه  یْتَیب َو  ِلهأ  َِمئاق 

رظتنم هعماج  .تسا  مالسا  ینارون  قالخا  نامه  اه ، هعماج  رگید  زا  یمالسا  هعماج  زیامت  هجو  نیرت  گرزب  یمالسا : قالخا  دُعب  . 5
: دیامرف یم  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دشاب  یمالسا  قالخا  رهظم  دیاب 

شیپ رگا  یسک  نینچ  دشاب ، یمالسا  کین  قالخا  رهظم  راظتنا ، رـصع  رد  دیاب  دشاب ، مئاق  باحـصا  رامـش  رد  دهاوخ  یم  سک  ره 
(2) .دنسرب وا  روضح  هب  دننک و  كرد  ار  مئاق  هک  دشاب  یناسک  دننام  وا  شاداپ  درذگرد ، مئاق  مایق  زا 

هب دیـشروخ ، عولط  ماگنه  هب  ات  دشاب ، هتـشاد  يروشحلـس  يورین  یماظن و  یگدامآ  هشیمه  دـیاب  ناملـسم  یماظن : یگدامآ  دـُعب  . 6
لاّعف روضح  دنیرفآ و  هسامح  لطاب  قح و  گرزب  دربن  رد  ددنویپب و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  باکر  نارگراکیپ  فص 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   (3) .دشاب هتشاد 

يدهم يرای  تین  هب  یـسک  دنیبب  ادخ  یتقو  نوچ   (4)، هزین کی  هچ  رگا  دینک ، هیهت  حالـس  مئاق  جورخ  يارب  امـش  زا  کی  ره  دـیاب 
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدـهم  ناروای  زا  دـنک و  كرد  ار  روهظ  ات  دـنک  زارد  ار  وا  رمع  تسا  دـیما  تسا  هدرک  هیهت  هحلـسا 

(5) .دشاب

ص 130. ج 52 ، راونالاراحب ، - 1

ص 140. ج 82 ، راونالاراحب ، - 2
ص 275. برغم ، دیشروخ  یمیکح ، اضر  دمحم  - 3

ره رد  تموکح  طسوت  زیهجت  ناـکما  هتفرگ ، لکـش  یمالـسا  ناریا  رد  يدـهم  یناـهج  تموکح  زا  یتاحـشر  هک  هللادـمحلا  .8 - 4
.تسا ماظن  نالوئسم  هدهع  رب  حالس  هیهت  یلصا  هفیظو  نیا ، ربانب  تسین ، ایهم  ینامز 

ص 366. ج 52 ، راونالاراحب ، - 5
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نارظتنم هرابرد  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید 

هراشا

نارظتنم هرابرد  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  هاگدید 

ِدوخ مه  روما  نیا  زا  يریگولج  يارب  درذگ ، یم  هچ  ناهج  رد  هک  نیا  هب  میـشاب  هتـشادن  راک  ام  هک  ...دنتفگ  یم  هتـسد  کی  فلا )
(1) .دننک یم  تسرد  هللاءاش  نا  دنیایب  ترضح 

زا ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  ناـمز  ماـما  جرف  دـننک و  اـعد  دننیـشنب و  ...هک  دـنناد  یم  نیا  هب  ار  جرف  راـظتنا  اـه  یـضعب  ب )
(2) .دنهاوخب دنوادخ 

(3) .دیایب ترضح  نآ  ات  دوشب  تیصعم  زا  رپ  ملاع  دیاب  دنتفگ  یم  يا  هتسد  کی  ج )

دوشب ملظ  روج و  زا  رپ  ایند  ات  هانگ  هب  ار  مدرم  درک  توعد  اه ، هانگ  هب  دز  نماد  دیاب  دنتفگ  یم  دندوب ، رتالاب  نیا  زا  يا  هتسد  کی 
(4) .دنروایب فیرشت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  ترضح  و 

یتروص رد  ...تسا  لطاب  تموکح  نیا  دوشب ، ققحم  تبیغ  نامز  رد  رگا  یتموکح  ره  دنتفگ  یم  هک  دندوب  يرگید  هتسد  کی  ه ) 
(5) .دنک دنلب  تیودهم  ناونع  هب  يدهم  مَلَع  دنک  دنلب  مَلَع  سک  ره  هک  تایاور  نآ  هک 

ناشیا .دوش  انعم  مالـسا  ندیـسر  تردق  هب  دـیما  اب  هک  دـبای  یم  یـساسا  یعقاو و  موهفم  ینامز  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  رظن  زا  راظتنا 
: دیامرف یم 

رد مالسا  تردق  ات  مینک  ششوک  دیاب  تسا ، مالسا  تردق  راظتنا  جرف ، راظتنا 

.199 ص 196 _  ج 20 ، رون ، هفیحص  - 1

.199 ص 196 _  ج 20 ، رون ، هفیحص  - 2

.199 ص 196 _  ج 20 ، رون ، هفیحص  - 3

.199 ص 196 _  ج 20 ، رون ، هفیحص  - 4

.199 ص 196 _  ج 20 ، رون ، هفیحص  - 5
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(1) .دوش هیهت  هللاءاش  نا  روهظ  تامدقم  دنک و  ادیپ  ققحت  َملاع 

: دنیامرف یم  ماما  .دنک  شالت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  یلو  ترضح  تایونم  تهج  رد  دیاب  ناشیا  رظن  زا  رظتنم 

(2) .دنیایب دیاب  ناشیا  مینکب  میناوت  یمن  نوچ  اما  میدرک ، یم  میتسناوت  یم  رگا  تلادع ، زا  ایند  ندرک  رپ  نیا  هتبلا 

، لماک روط  هب  موصعم  ماما  نآ  روهظ  اب  هک  تسا  یفادها  ققحت  يارب  شالت  یعقاو  نارظتنم  هفیظو  هرس  سدق  ماما  رظن  زا  نیا ، ربانب 
.دوش یم  ققحم 

رامعتسا اب  هزرابم  یلخاد و  دادبتسا  ندرب  نیب  زا  هب  دودحم  ار  دوخ  فده  زگره  هزرابم  نارود  رسارس  رد  هرـس  سدق  ماما  ترـضح 
همه زا  اـه  تردـقربا  تسد  ندرک  هاـتوک  ناـهج و  رـسارس  رد  مالـسا  تیمکاـح  لاـبند  هب  هکلب  دـندوب ، هدرکن  روشک  رد  یجراـخ 

ار ناریا  یمالسا  بالقنا  دندید و  یم  مالسلا  هیلع  دوعوم  یناهج  مایق  ياتسار  رد  ار  دوخ  تکرح  ناشیا  .دندوب  یمالسا  ياهروشک 
.دندرک یم  یبایزرا  يودهم  میظع  بالقنا  يارب  يا  همّدقم 

: دندومرف یم  ینیمخ  ماما  ترضح 

يراد مچرپ  هب  ناهج  گرزب  بالقنا  عورـش  هطقن  ناریا  مدرم  بـالقنا  تسین ، ناریا  هب  دودـحم  بـالقنا  هک  دـننادب  دـیاب  نالوئـسم 
رارق رضاح  رـصع  رد  ار  شجرف  روهظ و  دهن و  تنم  نایناهج  ناناملـسم و  همه  رب  دنوادخ  هک  تسا  هادفانحاورا )  ) تجح ترـضح 

یتنایخ گرزب و  يرطخ  دنک ، فرصنم  دنراد ، هدهع  رب  هک  يا  هفیظو  زا  ار  نیلوئـسم  يا  هظحل  رگا  يدام  يداصتقا و  لئاسم  دهد ،
لابند هب  ار  نیگمهس 
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اهنآ هک  تسین  انعم  نادب  نیا  دیامنب و  مدرم  رتهب  هچ  ره  هرادا  رد  ار  دوخ  ناوت  یعس و  یمامت  یمالـسا  يروهمج  تلود  دیاب  دراد ،
(1) .دنک فرصنم  تسا ، مالسا  یناهج  تموکح  داجیا  هک  بالقنا  میظع  فادها  زا  ار 

رـصع یلو  ترـضح  همیرک  تلود  ییاپرب  يارب  یعامتجا  يدرف و  یگدامآ  زج  یموهفم  ینیمخ  ماـما  سوماـق  رد  راـظتنا  نیارباـنب ،
ندنام هملک  کی  رد  نتسبورف و  مد  ملظ ، لمحت  توکس ، نوکس و  اب  اه  لاس  هک  ار  راظتنا  هژاو  ماما  ترـضح  .درادن  ادف ) انحاورا  )

يارب یلماع  ناونع  هب  هن  راظتنا »  » راب نیا  درک و  جراخ  انعم  نیا  زا  دوب ، هدش  فدارم  بیغ ، زا  یتسد  ندمآ  رب  دـیما  هب  ندز  اجرد  و 
دوعوم هدنیآ  يوس  هب  تکرح  دوجوم و  عضو  ندرک  نوگرگد  يارب  يرازبا  ناونع  هب  هکلب  عامتجا ، شکرس  حور  نتخاس  شوماخ 

.دش هتفرگ  راک  هب 

یمالسا تّیوه  يایحا 

یمالسا ّتیوه  يایحا 

تیوه يایحا  دنتـشاد ، رـضاح  رـصع  رد  ناناملـسم  یـسایس  یعامتجا _  تیعـضو  زا  هک  یقیمع  تخانـش  هب  هجوت  اب  ماما  ترـضح 
هحول رس  ار  عوضوم  نیا  هتسناد و  ناهج  رد  ناناملسم  مالسا و  تردق  تمظع و  دیدجت  هار  اهنت  ار  نتشیوخ  هب  تشگزاب  یمالسا و 

.دنداد رارق  شیوخ  توعد 

يایحا يارب  دوجو ، مامت  اب  یمالسا  يروهمج  هک  منک  یم  مالعا  تحارص  هب  نم 
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لوصا زا  يوریپ  هب  ار  ناهج  ناناملسم  هک  درادن  مه  یلیلد  دنک و  یم  يراذگ  هیامرس  ناهج  رـسارس  رد  ناناملـسم  یمالـسا  ّتیوه 
(1) .دریگن ار  بیرف  لوپ و  تردق ، نابحاص  یبلط  نوزف  یبلط و  هاج  ولج  دنکن و  توعد  ناهج  رد  تردق  بحاصت 

ناناملـسم و یمالـسا  تیوه  يایحا  رد  دناوت  یم  مالـسا  نید  ِیناهج  تیمکاح  رد  یهلا  هدـعو  ققحت  دوعوم و  راظتنا  هک  اج  نآ  زا 
، مامت یشیدنا  فرژ  اب  ناشیا  دشاب ، رثؤم  رایسب  برغم  ندمت  گنهرف و  لباقم  رد  تراقح  ساسحا  یگتخابدوخ و  هیحور  اب  هلباقم 

تکوش تردـق و  هرابود  ققحت  يارب  يا  هلیـسو  یمالـسا و  ّتیوه  يایحا  مهم  ناـکرا  زا  یکی  ناونع  هب  ار  راـظتنا  گـنهرف  ياـیحا 
: دندومرف یم  هداد  رارق  رظن  دم  ناهج  رد  ناناملسم 

ات مینک  شـشوک  دـیاب  ام  تسا و  مالـسا  تردـق  راظتنا  جرف ، راظتنا  .مینک  تمدـخ  راظتنا ، نیا  رد  دـیاب  میراد و  جرف  راظتنا  همه  ام 
(2) .دوشب هیهت  هللاءاش  نا  روهظ  تامدقم  دنکب و  ادیپ  ققحت  ملاع  رد  مالسا  تردق 

دوش و لصتم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  یناهج  بالقنا  نشور  حبص  هب  یمالـسا  بالقنا  رجف  هک  يزور  دیما  هب 
.ددرگ رونم  وا  ینارون  لامج  هب  ام  لباقان  نامشچ 

يا هنماخ  هّللا  هیآ  ترضح  هاگدید  زا  راظتنا 

يا هنماخ  هّللا  هیآ  ترضح  هاگدید  زا  راظتنا 

: دندومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  دوعوم  يدهم  تداعس  اب  تدالو  زورلاس  رد  هّلظ ) ّدم  ) يا هنماخ  هّللا  هیآ  ترضح 

ص 374. ج 7 ، رون ، هفیحص  - 1
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ناسنا همه  يارب  تلادع  داد و  لدع و  زا  ناهج  ندش  رپ  يارب  راظتنا  يانعم  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  روهظ  راظتنا 
همین ساسا ، نیمه  رب  تسا و  يدام  يونعم و  ظاحل  زا  رترب  ییایند  ندیـسر  ارف  راظتنا  رـشب و  یگدنز  هنحـص  زا  ملظ  عفر  راظتنا  اه ،

.تسوا تیاده  يربهر و  هنشت  تیرشب  و  نآ ، مظعم  كرابم و  دولوم  راظتنا  مشچ  ناهج  هک  تسا  یگرزب  رایسب  دیع  نابعش 

دنناد و یم  بالقنا  نارود  رد  ناریا  مدرم  رب  دنوادخ  فاطلا  زا  یکی  مدرم  داحآ  لد  رد  ار  راظتنا  تلاح  دوجو  بالقنا  مظعم  ربهر 
: دنیامرف یم 

طابترا رد  ابلق  ترـضح  نآ  اـب  زین  صـالخا  اـب  نمؤم و  ناـناوج  دراد و  روضح  اـم  هعماـج  يونعم  ینهذ و  ياـضف  رد  راوگرزب  نیا 
ناریا تلم  هک  یفطاوع  ساسحا و  تبحم و  روش و  هتسجرب  تالاح  رد  تسا و  هبناج  ود  هملک  یقیقح  يانعم  هب  طابترا  نیا  .دنتسه 

.تسا ینیفرط  طابترا  نیا  دنراد ، راوگرزب  نیا  هب  تبسن 

یم هتـسناد و  يرـشب  عماوج  رد  جرف  راظتنا  حور  ندش  هدنز  بجوم  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  روهظ  راظتنا  ناشیا 
: دنیامرف

ظفح دوخ  رد  دیاب  هشیمه  رشب  هک  تسا  یتلاح  نیا  تسا و  رتالاب  رترب و  یعضو  هب  یسر  تسد  يارب  ناسنا  قایتشا  يانعم  هب  راظتنا 
.دشاب یهلا  جرف  راظتنا  لاح  رد  هتسویپ  دنک و 

: دنیامرف یم  هدرک و  هراشا  اه  ناسنا  لد  رد  دیما  غورف  ندرب  نیب  زا  يارب  یناطیش  ياه  تردق  رمتسم  شالت  هب  يربهر  مظعم  ماقم 

لوپ و ینعی  يدام ، هطقن  کی  هب  ار  اهدیما  همه  دنناریمب و  اه  لد  رد  ار  دیما  غورف  هک  تسا  نیا  رب  یتوغاط  ياه  تردـق  راک  يانبم 
ياه باسح  اب  ار  زیچ  همه  .تساه  نآ  ِدوخ  تسد  رد  زین  نآ  هتشر  رس  هک  دننک  زکرمتم  ایند  شزرا  مک  فراخز 
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مـشچ زا  ار  دوعوم  هدنیآ  نآ  هک  دنـشوک  یم  هژیو  هب  دننک و  یم  جراخ  باسح  زا  ار  تایونعم  دـننک و  یم  هبـساحم  یلوپ  یمک و 
(1) .دنک ادیپ  ققحت  یهلا  ینیوکت  هدارا  نیا  ات  دنشاب  راودیما  دیاب  اه  تلم  اما  دنراد ، هگن  رود  اه  تلم 

کیدزن ار  مالسلا  هیلع  الوم  رون  رسارس  روهظ  ناریا ، یمالـسا  بالقنا  .دناشن  نافعـضتسم  همه  لد  رد  ار  دیما  رذب  یمالـسا  بالقنا 
هدامآ هک  دوصقم _  لزنم  رـس  نیرخآ  ات  اه  یتخـس  دیادش و  همه  اب  ار  ییادخ  شالت  نیا  هک  تسا  ناگمه  رب  کنیا  .تسا  هتخاس 

ربهر .دوب  لفاغ  دـیابن  نمـشد  هنایذوم  ياه  هئطوت  زا  رذـگهر ، نیا  رد  .دـنهد  همادا  دـشاب _  یم  شجرف  يارب  اه  هنیمز  همه  ندرک 
: دیامرف یم  ناملسم  تما  يرایشوه  اب  هطبار  رد  بالقنا  مظعم 

تـشونرس یگدنز و  رد  هک  سدقم  عرـش  زا  يا  هیـصوت  ره  هدیقع و  ره  .دـنتفر  مالـسا  تاررقم  ماکحا و  هعومجم  غارـس  نانمـشد 
نیب زا  ار  نآ  دنناوتب  رگا  ات  دـنتفر  راجنلک  نآ  اب  يوحن  هب  تسا ، هتـشاد  يزراب  تبثم و  ریثأت  یمالـسا  تما  تعامج و  درف و  هدـنیآ 

ار یناشخرد  هطقن  دـنناوتب  هک  نیا  يارب  دنـشک ، یم  تمحز  لاس  اه  هد  یهاگ  دـننک ... ! راـک  شیاوتحم  يور  دـنناوتن ، رگا  دـنربب ،
یم تمحز  یکی  دننک ! یم  جرخ  لوپ  دننیشن و  یم  يدامتم  ياه  لاس  دنروایب ! دوجو  هب  ار  یکیرات  هطقن  ای  دننک  گنرمک  ای  روک 
هنوگ نیا  زا  مالـسا ، يایند  دیاقع  يور  .دـنیآ  یم  يرگید  ناسک  وا  زا  دـعب  دـنک ، یمن  ادـیپ  قیفوت  یلو  دـننک ، یم  شالت  دـشک و 

، تعانق يانعم  لکوت ، يانعم  ربص ، يانعم  یمالـسا ، تایقالخا  يور  تماما ، هدیقع  دـیحوت ، هدـیقع  يور  .تسا  هدـش  یلیخ  اهراک 
هک دنتسه  يا  هتسجرب  طاقن  اهنیا  همه  دنا ! هدرک  راک 

لاس 1375. نابعش  همین  يا ، هنماخ  هّللا  هیآ  بالقنا  ربهر  ینارنخس  هصالخ  - 1
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.دوش یم  یمالسا  هعماج  هدنهد  تکرح  روتوم  هب  لیدبت  مینکب  هجوت  اهنآ  تقیقح  هب  تسرد  اه  ناملسم  ام  رگا 

هب هدیقع  نیا  هک  مینکب  يراک  دیاب  ام  هک  دننک  یم  هیـصوت  يرامعتـسا  ناهدنامرف  رامعتـسا و  ناگرزب  هک  مدید  ار  يدنـس  هدـنب  ... 
مـسا هب  هک  یناسک  دننک  یم  اطخ  ردقچ  تسا ! مهم  ردقچ  تیودهم  هب  هدیقع  دینیبب  دوشب ! لیاز  مدرم  نیب  زا  جـیردت  هب  تیودـهم 

یم راکچ  دنراد  دننادب  هک  نیا  نودب  عالطا ، نودب  هعلاطم ، نودب  ار  یمالسا  دیاقع  دنیآ و  یم  یبلطدّدجت  مسا  هب  يرکف و  نشور 
(1) .دنهد یم  ماجنا  دهاوخ  یم  نمشد  هک  ار  يراک  نامه  اهنیا  دنهد ! یم  رارق  کیکشت  دیدرت و  دروم  دننک ،

هدرپ یمالـسا  هعماـج  رد  طاـشن  دـیما و  ندرب  نیب  زا  يارب  نانمـشد  هئطوـت  زا  ناشنانخـس  زا  رگید  یـشخب  رد  بـالقنا  مظعم  ربـهر 
: دیامرف یم  هتشادرب و 

راچد ناریا ، زیزع  تلم  هلمج  زا  ناملـسم و  ياه  تلم  هک  تسا  لیام  یناهج  رابکتـسا  زورما  دهاوخ  یم  ار  يدیما  ان  حور  رامعتـسا 
هب روز  هب  ار  نیا  دـنهاوخ  یم  درادـن ! يا  هدـیاف  رگید  درک ، يراک  دوش  یمن  رگید  اقآ ! يا  يدـیما _  ان  حور  دـنوشب _  تلاح  نیا 

ییاهربخ نیا  بلغا  هک  مینیب  یم  نایع  هب  میراد ، رارق  نانمـشد  نیگآرهز  یتاغیلبت و  ياهربخ  نایرج  رد  هک  اـم  .دـننک  قیرزت  مدرم 
شرتسگ زا  ار  نینیدـتم  دـننک ، یم  سویأم  گـنهرف  زا  داـصتقا و  زا  ار  مدرم  .تسا  مدرم  ندرک  سویأـم  يارب  دـننک ، یم  میظنت  هک 

(2) .دننک یم  سویأم  نید 

بایسآ هب  بآ  هک  ار  یناسک  ناشنانخس  زا  يرگید  شخب  رد  بالقنا  ربهر 
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: دنیامرف یم  هتشاد ، رذحرب  لمع  نیا  زا  دنراد ، یم  رب  ماگ  اهنآ  ریسم  رد  هتخیر و  نمشد 

شدوخ هچ  .تسا  نمـشد  رایتخا  رد  هرجنح  نیا  هک  دینادب  دمدب ، مدرم  ندرک  دـیما  ان  يارب  هک  يا  هرجنح  ره  یـسفن ، ره  زورما  ... 
هب قلعتم  ملق  نیا  دروایب ، ذـغاک  يور  مدرم  ندرک  سویأم  دـیما و  ان  تهج  رد  ار  يا  هملک  هک  یملق  ره  دـنادن ! شدوخ  هچ  دـنادب ،

(1) .دنک یم  هدافتسا  وا  زا  نمشد  دنادن ! هچ  دنادب ، ملق  نیا  بحاص  هچ  تسا ، نمشد 

دناد یم  ار  شتردق  تّزع و  ردق  هک  دناد  یم  هجوتم  هدنز و  رادیب ، یتلم  ار  ناریا  یبالقنا  ناملسم و  تلم  بالقنا  ربهر  لاح ، نیا  اب 
.دهد یمن  تسد  زا  ار  دوخ  تلاصا  شزرا و  ناشنارودزم  نانمشد و  ياه  هئطوت  ربارب  رد  و 

يا هنماخ  هّللا  هیآ  ترضح  هاگن  زا  رظتنم  نایعیش  فیلکت 

يا هنماخ  هّللا  هیآ  ترضح  هاگن  زا  رظتنم  نایعیش  فیلکت 

شالت رد  نمـشد  هک  دنهد  یم  رادشه  دنناد و  یم  اه  لد  رد  دـیما  ندـش  هدـنز  لّوحت و  أشنم  ار  تیودـهم  هب  داقتعا  بالقنا ، ربهر 
تـسرد ار  اهراک  همه  دیآ  یم  اقآ  بُخ  دنیوگ : یم  .دـنک  لیدـبت  يروآ  باوخ  ردـخم و  يوراد  هب  ار  تکرح  روتوم  نیا  ات  تسا 

؟ تسیچ ام  فیلکت  زورما  سپ  تسا ، هدیقع  ندرک  بارخ  نیا  دنک ! یم 

هعماج درک ! عورـش  دوش  یمن  هک  رفـص  زا  دنکب ، مادقا  هدامآ  هنیمز  نآ  رد  دیایب و  دناوتب  راوگرزب  نآ  ات  ینک ، هدامآ  ار  هنیمز  دـیاب 
يایلوا ایبنا و  لثم  ّالا  دشاب و  تیلباق  یگدامآ و  وا  رد  هک  دشاب  هادف ) انحاورا   ) دوعوم يدهم  ياریذپ  دناوت  یم  يا 
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كاـپ و اـه  يدـب  زا  ار  اـیند  دنتـسناوتن  دـندمآ و  مزعلا  یلوا  گرزب  ياـیبنا  زا  يرایـسب  هک  تشاد  یتـلع  هچ  .دوش  یم  خـیرات  لوط 
فیرـشت یگدامآ  نودـب  يایند  کی  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  رگا  ...دوبن  هدامآ  اه  هنیمز  نوچ  دـننک ؟ هتـساریپ 

رد ار  نآ  زا  ییاه  هنومن  امـش  هک  تسا  ینامه  نیا  تسا ؟ هنوگچ  یگدامآ  نیا  دشاب ، یگدامآ  دـیاب  دـش ! دـهاوخ  نامه  دـنروایب ،
ياج چـیه  رد  هک  دراد  دوجو  يونعم  ياه  یگدنـشخرد  زا  ییاهزیچ  یمالـسا  ناریا  رد  زورما  .دـینک  یم  هدـهاشم  ناتدوخ  هعماج 
غارـس دـنراذگب و  اپ  يرگ  يداـم  يور  سفن و  تاوهـش  يور  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  ییاـه  ناوج  اـیند  ياـجک  رد  زورما  .تسین  اـیند 

راک یـسایس ، راک  دسر ، یم  هک  راک  تقو  .دنرتهب  ایند  ياج  همه  زا  ام  روشک  نانز  هعومجم  هک  تفگ  دوشب  دیاش  .دنورب  تایونعم 
هناخ تقو  .دنتسرف  یم  ههبج  هب  ناشدوخ  تسد  اب  ار  ناشنادنزرف  دسر  یم  هک  داهج  تقو  دنتـسه ، ولج  یتالیکـشت  راک  یگنهرف و 

تیبرت اهنیا  .تسا  شزرا  یلیخ  اهنیا  .تسا  بای  مک  ایند  رد  اهنیا  همه  دـنراد ، هناخ  ياهوناب  هک  دـسر  یم  هک  دالوا  تیبرت  يراد و 
(1) .دروآ مهارف  ار  اه  هنیمز  دوش  یم  سپ  .تسا  شخب  دیما  همه  اهنیا  .تسا  مالسا 

تبیغ رصع  رد  نارظتنم  فیاظو 

تبیغ رصع  رد  نارظتنم  فیاظو 

: درک میسقت  هتسد  راهچ  هب  ناوت ، یم  ار  فیاظو  نیا  یلک  يدنب  عمج  کی  رد 

نآ هب  لسوت  زیزع و  ماما  نآ  یتمالـس  يارب  اعد  ترـضح ، نآ  روهظ  يارب  اعد  تاولـص و  ندـناوخ  بوچراهچ  رد  هک  یفیاـظو  . 1
.دنوش یم  میسرت  بانج 
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نآ يارب  هیدـه  هلـص و  نداد  جـح و  هب  نتفر  ماما ، نآ  یتمالـس  يارب  هقدـص  نداد  دـننام  دـنراد ، يرتشیب  یلمع  راب  هک  یفیاظو  . 2
 . مالسلا هیلع  ماما  مهس  هلمج  زا  یلام ، قوقح  نتخادرپ  ترضح و 

يرایعم رب  تاداقتعا  ندرک  راوتـسا  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  هب  تفرعم  دـننام  دـنراد ، يداقتعا  راب  هک  یفیلاکت  . 3
.حیحص

، تیودهم نیغورد  نایعدم  اب  هزرابم  دننام  دننک ، یم  ادیپ  یـساسا  مهم و  یلمع  راب  الاب ، دراوم  زا  هدافتـسا  رب  هوالع  هک  یفیاظو  . 4
روما حالـصا  قیرط  زا  روهظ  هنیمز  ندرک  هدامآ  يارب  شـالت  یمالـسا ، هعماـج  هب  ناـمجاهم  ربارب  رد  عاـفد  راوگرزب ، نآ  زا  يوریپ 

.رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننام  عامتجا ،

تبیغ نامز  رد  املع  هفیظو 

تبیغ نامز  رد  املع  هفیظو 

زا فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  رـصع  ماما  تبیغ  عوضوم  دـنا ، هتخادرپ  اه  نادـب  نیـشیپ  ياملع  هک  یفلتخم  تاـعوضوم  ناـیم  زا 
دمحم وبا  هب  ناوـت  یم  دـنا ، هدز  یناوارف  تاـفیلأت  هب  تسد  هنیمز  نیا  رد  هک  یناـگرزب  هلمج  زا  .تسا  رادروـخرب  یـصاخ  هاـگیاج 

م  ) یـسوط خیـش  و  م 436 ق )  ) یـضترم دیـس  م 413 ق ،)  ) دـیفم خیـش  م 381 ق ،)  ) قودـص خیـش  م 260 ق ،)  ) ناذاش نب  لـضف 
.درک هراشا  460ق )

نیرخآ تخانش  هنیمز  رد  هلاسر  شراگن  باتک و  نیودت  هب  ار  هعیش  تهاقف  ياه  هناوتسا  هک  ییاه  ترورض  ایآ  هک  دید  دیاب  زورما 
؟ ریخ ای  تسا  هتفر  نیب  زا  هتشاداو ، قح  تجح 

لاجر ریسفت و  هقف ، نوچ  مه  ییاه  هصرع  رد  یملع  تالاغتشا  همه  اب  هک  تشاد  یم  او  ار  یـسوط  خیـش  هک  یترورـض  ساسحا  ایآ 
باتک فیلأت  هب  تسد 
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.دنک یمن  دیدهت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  نایعیش  يداقتعا  هیامرس  يرطخ  چیه  ایآ  درادن ؟ يا  هنیمز  رگید  دنزب ، هبیغلا » »

هللا جع  نامزلا  بحاص  روشک  مالسلا و  مهیلع  يده  همئا  روشک  هرس  سدق  لحار  ماما  ریبعت  هب  هک  روشک _  ناناوجون  ناناوج و  ایآ 
ناگدـننک و توـعد  هعیـش ، ياـملع  هک  دـنا  هدیـسر  تجح  ترـضح  هراـبرد  تخانـش  زا  يّدـح  هب  تسا _  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت 

؟ دنراذگب نیلاب  هب  رس  هدوسآ  يرطاخ  اب  دنناوتب  یعیش  رکفت  میرح  نارادزرم 

ار دوخ  ْنیِد  روشک ، یتاغیلبت  یتاقیقحت و  یگنهرف _  زکارم  اهداهن و  عیشت ، ردقنارگ  ياملع  هعیش ، هیملع  ياه  هزوح  ایآ  یتسار  هب 
: دومرف شنأش  رد  هللا  همحر  ماما  ترضح  هک  یبحاص  نامه  دنا ، هدرک  ادا  ناش  یلصا  بحاص  هب  تبسن 

هک ار  راوگرزب  نآ  تیاـضر  هک  مینک  راـتفر  يروط  اهامـش  اـهام و  دـیاب  تسا و  هّللا  هیقب  كراـبم  دوجو  اـم  همه  امـش و  همه  ربهر 
(1) .میروایب تسد  هب  تسادخ ، تیاضر 

نابعـش همین  مایا  رد  ینارنخـس  دـنچ  نمـض  رد  تاهبـش ، هب  خـساپ  یعیـش و  رکفت  زا  ینابزرم  عافد و  رد  مالعا  ياملع  هفیظو  زورما 
ماجنا هب  هدش _  لقن  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  یتیاور  رد  هک  نانچ  ار _  شیوخ  هفیظو  ات  دبلط  یم  الاو  یتمه  .دوش  یمن  هصالخ 

: دننک یم  میسرت  نینچ  تبیغ  نامز  رد  ار  املع  فیاظو  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  .دنناسرب 

ياه ناهرب  اب  دننک و  یم  ییامنهار  ار  وا  ییوس  هب  دنناوخ و  یم  وا  يوس  هب  ار  مدرم  هک  ییاملع  دندوبن  امش  مئاق  تبیغ  زا  دعب  رگا 
ياه ماد  زا  نینچ  مه  وا و  ناوریپ  ناطیش و  ياه  ماد  زا  ار  ادخ  ناگدنب  دننک و  یم  يرادساپ  وا  نید  زا  یهلا 

ص 94. ج 14 ، رون ، هفیحص  - 1
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ار ناوتان  نایعیـش  لزلزتم  ياه  لد  نید  ياملع  اما  دـنام ، یمن  یقاب  ادـخ  نید  رب  سک  چـیه  دنـشخب ، یم  ییاهر  تیب  لها  نانمـشد 
تلیضف ماقم و  ياراد  دنوادخ  دزن  رد  املع  زا  هتـسد  نیا  .دنک  یم  ظفح  ار  یتشک  ناکـس  ناب  یتشک  هک  نانچ  مه  دننک ، یم  ظفح 

(1) .دنتسه ییالاب 

ناوج نارظتنم  فیاظو 

هراشا

ناوج نارظتنم  فیاظو 

هداد رارق  فده  ار  ریپ  ناوج و  درم و  نز و  اهنآ  .دزاس  فیعـض  گنر و  مک  نید  ماکحا  هب  ار  ام  دهعت  هک  تسا  نیا  نمـشد  شالت 
یهت دوخ  ياه  هتـشذگ  هب  نیملـسم  راختفا  زا  مالـسا و  زا  ار  نآ  دننک و  فرـصت  ار  ام  یملع  یگنهرف و  ياهرگنـس  دـنهاوخ  یم  و 

هدنبیرف نیوانع  حرط  يرکف و  نشور  ناوناب ، قوقح  زا  عافد  دّدـجت ، يدازآ ، زا  تیامح  نطو و  ندـمت ، تیلم ، مسا  هب  نانیا  .دـننک 
روش و يدرایلیم و  هعماـج  مطـالتم  ياـیرد  رد  ییارگ  مالـسا  جوم  زا  نینچ  مه  .دـننک  یم  هلمح  تیـالو ، تیمالـسا و  تیونعم ، هب 

يا هئطوت  هنوگ  چیه  زا  یمالسا  میظع  بالقنا  ربارب  رد  هداتفا و  تشحو  هب  یمالسا  لیـصا  ینابم  هب  تشگزاب  يارب  ناناملـسم  قوش 
.دنتسین راذگورف 

داش و ار  دوخ  يالوم  اقآ و  ات  دـننک  يرای  ار  ادـخ  نید  هدوب و  راوتـسا  مدـق و  تباـث  دوخ  شور  هدـیقع و  هار  رد  دـیاب  اـم  ناـناوج 
موش و تاغیلبت  ادز ، مالـسا  يداحلا و  راکفا  یگنهرف ، موجه  هناراکم ، ياه  تسایـس  رکم ، هنیک ، همه  نیا  ربارب  رد  .دنزاس  رورـسم 

دنتسه ناملسم  دنمتریغ  ناناوج  نیا  رودزم ، ياه  تسد  هب  ملق 

ص 9. ج 1 ، جاجتحالا ، یسربط ، - 1
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مالـسا و ياهرگنـس  زا  دـیاب  نارظتنم  همه  .دـنزاس  رثا  یب  ار  اه  هئطوت  دـننک و  عاـفد  نآ  فادـها  اـه و  ناـمرآ  مالـسا ، زا  دـیاب  هک 
.دننک تظافح  مالسا  یتدیقع  يرکف و  ياهزرم 

نیا ربکا  داهج  مه  .تشاد  دـهاوخ  هارمه  هب  ار  یتالکـشم  تسا ، تبیغ  رـصع  نارظتنم  فیاظو  ءزج  ریبک  داـهج  ربکا و  داـهج  رگا 
ددص رد  هک  یسک  دوش و  یم  ور  هبور  تالکشم  نیا  اب  دزاسب  ار  دوخ  دهاوخ  یم  هک  یـسک  .ریبک  داهج  مه  دراد و  ار  تالکـشم 

يرادـیاپ و شیوـخ  تیلوئـسم  ياـفیا  ریـسم  رد  یقیقح  نارظتنم  هتبلا  تسا ، ریگرد  تالکـشم  نـیا  اـب  زاـب  تـسا ، نارگید  نتخاـس 
: زا دنترابع  دشاب  رثؤم  یمالسا  هعماج  ییایوپ  یگدنلاب و  دشر ، رد  دناوت  یم  هک  یفیاظو  زا  یضعب  هب  هجوت  .دننک  یم  تمواقم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  ماما  ادخ و  تجح  تخانش  . 1

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  ماما  ادخ و  تجح  تخانش  . 1

.تسا شیوخ  نامز  تجح  ماما و  سدـقم  دوجو  زا  تفرعم  بسک  دراد  هدـهع  رب  رظتنم  هعیـش  ره  هک  يا  هفیظو  نیرت  مهم  نیلّوا و 
: تسا هدمآ  تیاور  رد  هک  دراد  تیمها  هجرد  نادب  عوضوم  نیا 

؛(1) ًهَّیَلِهاج ًهَْتیَم  َتام  ِِهنامَز  َماِما  ْفِْرعَی  َْمل  َتام َو  ْنَم 

.تسا هدرم  یلهاج  گرم  هب  دسانشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  یسک  ره 

: درک نیبت  نینچ  ناوت  یم  هدش  هراشا  نآ  هب  ددعتم  ياه  تیاور  رد  هک  ار  ماما » تفرعم   » زا دوصقم  هتبلا 
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نامز ماما  هب  تبسن  ار  نآ  لیصحت  داب ، ناشیارب  دنوادخ  ياه  مالـس  اهدورد و  هک  ام ، ناماما  هک  یتخانـش  زا  دوصقم  دیدرت ، نودب 
ناما رد  ِببـس  تخانـش  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  میـسانشب ، تسه  هک  ناـنچ  نآ  ار  ترـضح  نآ  اـم  هک  تسا  نیا  دـنا ، هدومرف  رما  ناـم 

رما ود  هب  زج  یتخانش  نینچ  نیا  دشاب و  نیغورد  نایعدم  هدننک  هارمگ  لامعا  زا  نام  تاجن  هیام  نادحلم و  ياه  ههبـش  زا  ام  ندنام 
ياه یگژیو  تافص و  تخانش  مود ، بسن و  مان و  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  ماما  صخـشم  نتخانـش  لّوا  ددرگ : یمن  لصاح 

(1) .تسا تابجاو  مها  زا  تخانش  ود  نیا  ندروآ  تسد  هب  وا و 

تافص و هب  تقیقح  هب  یسک  رگا  اریز  دشاب ، لّوحت  رثا و  أشنم  نارظتنم ، ِیعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  دناوت  یم  مود  تخانش  هتبلا 
وا هب  تبسن  دوخ  زاین  رقف و  یتسه و  ملاع  رد  ترـضح  نآ  هاگیاج  شقن و  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رـصع  ماما  ياه  یگژیو 

تیاـنع اـب  زج  ترـضح  نآ  هـب  یقیقح  تـفرعم  تخانـش و  هـتبلا  .دوـش  یمن  لـفاغ  ترـضح  نآ  ماـن  داـی و  زا  زگره  دوـش ، فـقاو 
.درک تساوخرد  ار  شتجح  تخانش  قیفوت  یهلا  هاگرد  زا  دیاب  نیاربانب ، .تسین  روسیم  يدنوادخ 

یقالخا لیاضف  بسک  سفن و  بیذهت  . 2

یقالخا لیاضف  بسک  سفن و  بیذهت  . 2

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  .تسوکین  قالخا  هب  یگتسارآ  سفن و  بیذهت  رظتنم ، هعیش  مهم  هفیظو 

يراگزیهرپ هب  لاح ، نیا  رد  دشاب و  رظتنم  دیاب  دشاب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  مئاق  ترضح  نارای  زا  دراد  یم  تسود  سک  ره 
لاح نیا  رد  هچ  نانچ  سپ  دیامن ، راتفر  وکین  قالخا  و 

ح 1. ص 194 ، ج 1 ، یفاک ، .ر ك : - 1
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نآ هک  دوـب  دـهاوخ  یـسک  شاداـپ  نوـچ  مه  وا  شاداـپ  دزیخ ، اـپ  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  مئاـق  شندرم  زا  سپ  دریمب و 
(1) .دنوادخ تمحر  لومشم  هورگ  يا  ار  امش  داب  اراوگ  دینامب ، راظتنا  رد  دینک و  ششوک  سپ  تسا ، هدرک  كرد  ار  ترضح 

یم رس  ترضح  نآ  نایعیش  زا  هک  یناهانگ  تسیاشان و  لامعا  دش ، رداص  دیفم  خیش  يارب  ترـضح  يوس  زا  هک  یفیرـش  عیقوت  رد 
.تسا هدش  هدرمش  ناشیا  ياقل  زا  نایعیش  يرود  تبیغ و  ندش  ینالوط  بابسا  زا  یکی  دنز 

تیالو ماقم  اب  دنویپ  . 3

تیالو ماقم  اب  دنویپ  . 3

فیاظو زا  ترـضح  نآ  اب  نامیپ  دـهع و  یمیاد  دـیدجت  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  رـصع  ماما  اب  یبلق  دـنویپ  تیوقت  ظفح و 
دیاـبن زگره  یهلا  تجح  نآ  يرهاـظ  تبیغ  مغر  یلع  یعقاو  رظتنم  هعیـش و  کـی  .دـنراد  هدـهع  هب  رظتنم  ِنایعیـش  هک  تسا  یمهم 

هدش هتساوخ  نایعیـش  زا  .درادن  دوخ  يادتقم  ماما و  هب  تبـسن  یفیلکت  چیه  هدوب و  تیلوئـسم  یب  اهر و  هعماج  رد  هک  دنک  ساسحا 
تیالو يامظع  ماقم  اب  نایعیش  یمیاد  دنویپ  تیمها  زا  ناشن  هک  دنناوخب  دهع  ياعد  بجاوزامن  زا  دعب  یتح  زور و  ره  زاغآ  رد  هک 

.دراد

، تلذ دوکر ، هب  نت  زگره  دنک ، دیدجت  مالسلا  هیلع  ماما  اب  ار  ینامیپ  دهع و  نینچ  هجوت ، بلق و  روضح  اب  زور  زاغآ  رد  هعیش ، رگا 
هب .دش  دهاوخن  طاطحنا  يدیمون و  سأی و  یگناگیب ، دوخ  زا  یگنهرف و  نارحب  راچد  زگره  دهد ، یمن  یتلادع  یب  ملظ و  يراوخ ،

لقن ار  نآ  زا  یشخب  دهع  ياعد  رابتعا  تیمها و  لیلد 

ص 177. ج 53 ، راونالاراحب ، - 1
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: مینک یم 

دیدجت وا  اب  مراد  ندرگرب  ترضح  نآ  زا  هک  ار  یتعیب  دقع و  دهع و  ما ، یناگدنز  نارود  مامت  زور و  نیا  دادماب  رد  نم  ایادخ ! راب 
زا ناعفادم  ترـضح و  نآ  نارای  راصنا و  زا  ارم  ایادخ ! راب  .منامب  رادـیاپ  نآ  رب  مدرگنرب و  تعیب  دـهع و  نآ  زا  زگره  هک  منک  یم 

شفیرش دوجو  زا  ناگدننک  تیامح  شا و  یهاون  رماوا و  ناگدننک  لاثتما  شدصاقم و  ماجنا  یپ  رد  ناگدنباتش  وا و  سدقم  میرح 
(1) .هد رارق  شترضح  روضح  رد  باکر و  رد  ناگدش  دیهش  شا و  هتساوخ  يوس  هب  نایوج  تقبس  و 

قح تجح  روهظ  يارب  یگدامآ  بسک  . 4

قح تجح  روهظ  يارب  یگدامآ  بسک  . 4

یلاعت هللا  جع  مئاق  نانمـشد  اب  هلباقم  يارب  ار  دوخ  زور  یماظن  تازیهجت  هب  ندـش  حلـسم  اب  هک  تسا  مزال  نایعیـش  رب  رـصع  نیا  رد 
نیمزرـس رب  طیارـشلا  عماج  هیقف  تیمکاح  یعیـش و  یتموکح  دوجو  لیلد  هب  رـضاح ، لاـح  رد  هتبلا  .دـنزاس  هداـمآ  فیرـشلا  هجرف 

رارق یماظن  یگدامآ  ّدح  نیرتالاب  رد  ار  روشک  حلسم  ياوق  هک  تسا  یمالسا  تموکح  هدهع  رب  لّوا  هجرد  رد  هفیظو  نیا  یمالـسا 
نآ تمدخ  رد  وحن  نیرتهب  هب  دنناوتب  تفرگ  رارق  تیرـشب  ملاع  یجنم  روهظ  رب  یهلا  هدارا  هک  هظحل  ره  رد  ادـخ  لضف  هب  ات  دـنهد 

(2) .دنشاب ترضح 

: تسا هدش  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هفیظو  نیا  صوصخ  رد 

يادخ هک  دش  ریت  کی  دنچ  ره  دنک ، ایهم  یحالـس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  مئاق  ترـضح  جورخ  يارب  دـیاب  امـش  زا  کی  ره 
مراودیما دراد  یتین  نینچ  یسک  هک  دنادب  هاگره  یلاعت 

 ... . اذه و یموی  هحیبص  یف  هل  دّدجُأ  ّینإ  ّمهللا  نانجلا ، حیتافم  ك.ر : - 1
.مود هرامش  شیپ  یناتسورس ، یعیفش  میهاربا  دوعوم ، - 2
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[(1) .دریگ رارق  شناهارمه  نارای و  زا  و  .دنک ] كرد  ار  ترضح  نآ  ات  دنک  ینالوط  ار  شرمع 

ناوج نارظتنم  اب  هناتسود  ینخس 

ناوج نارظتنم  اب  هناتسود  ینخس 

درک و هزرابم  اهنآ  اب  داتـسیا ، یناطیـش  ياـه  تردـق  نیرت  گرزب  ربارب  رد  هک  داد  ناـشن  ار  دوخ  شزرا  هاـگ  نآ  یمالـسا  بـالقنا 
نامز ماما  ات  دننک  تحارتسا  يا  هشوگ  دیاب  دننک  یم  رکف  هک  یناسک  فصو ، نیا  اب  .دومن  هئارا  نایناهج  هب  ار  دوخ  یناهج  تلاسر 

دنشوکب و رتشیب  دیاب  ام  ناناوج  .دنهابتشا  رد  تخس  دیامن ، طسق  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  دنک و  روهظ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع 
ترضح روهظ  رد  عیرـست  ثعاب  ات  دنیامن  داجیا  دوخ  بلق  حور و  رد  رت  عیرـس  هچره  ار  یـسفن  لماکت  لّوحت و  نیا  دننک و  هزرابم 

تـسد هب  هدرکن و  اهر  ار  دوخ  ناوریپ  ماما  .دراد  تراظن  ناملامعا  رب  تسا و  رـضاح  ماما  هک  تسناد  دیاب  لاح ، نیع  رد  اما  .دنوش 
تروص ییاجرد  یقحان  يزیرنوخ  رگا  دیآ ، یم  درد  هب  شکرابم  بلق  دسرب  یتحاران  اهنآ  هب  رگا  تساهنآ ، بقارم  هدرپسن ، اهاوه 

هب تما  نیا  رد  ار  یـسفن  لّوحت  نیا  ات  دـشوک  یم  دوجو  ماـمت  اـب  تسا و  بقارم  راوگرزب  نآ  .دوش  یم  تحاراـن  ترـضح  دریگب ،
هنیک ربارب  رد  مه  ام  .دوش  یم  دـنمدرد  ام  ياه  يراتفرگ  تالکـشم و  لباقم  رد  ترـضح  هک  هنوگ  نآ  ایآ  یتسار  هب  .دروایب  دوجو 

هتـشادن نید  رد  ّتیمح  نینمؤم  رگا  میهد ؟! یم  ناشن  لمعلا  سکع  دوش  یم  ترـضح  نآ  قح  رد  هک  ییاه  یفطل  مک  اـه و  يزوت 
ناشن تیساسح  ناشتاسدقم  هب  تبسن  دنشاب و 

ص 177. ج 53 ، راونالاراحب ، - 1
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رد یهاتوک  اب  تسا و  مزال  بجاو و  سک  همه  رب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیا ، ربانب  .دور  یم  نایم  زا  نید  هتفر  هتفر  دنهدن ،
.دوش یم  رهاظ  روجف  قسف و  عاونا  نآ 

دهاش دنک و  یم  یگدنز  اهنآ  نایم  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  هک  دـننالوبقب  دوخ  هب  ناشداقتعا  رد  ام  ناناوج  رگا 
گنر مک  ام  ناناوج  نیب  رد  یگژیو  نیا  هنافـسأتم  .دـبای  یم  یفیک  رییغت  اهنآ  تایح  گرم و  یگدـنز و  راـتفر و  تسا ، ناـشلامعا 

ماما اهنآ  رگا  .دنراپس  یم  یشومارف  هب  ار  وا  دعب  اما  دننک ، رکف  شکرابم  دوجو  هرابرد  ییاهزور  ای  یتاظحل  يارب  دیاش  .تسا  هدش 
دراد و روضح  نامز  ماما  .دنا  هدرک  یگرزب  هابتـشا  دنروآ ، باسح  هب  خیرات  رد  يا  هروطـسا  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز 

نیرت گرزب  مینک ، سمل  ار  نآ  میـسرب و  داـقتعا  نیا  هب  اـم  هک  يزور  .دونـش  یم  دـنیب و  یم  میهد  یم  ماـجنا  اـم  هـک  ار  یلمع  ره 
هچ ره  دیاب  نیا ، ربانب  .تسا  ترضح  روهظ  رد  عیرست  يارب  یلـصا  مدق  نیا  میا و  هتـشادرب  نام  یگدنز  لماکت  هار  رد  ار  اه  شهج 

لمحت ناوت  هک  میسرب  یقالخا  ینامیا و  یلقع ، دشر  زا  هجرد  نآ  هب  میزاس و  هدامآ  ار  دوخ  مینک و  داجیا  لّوحت  دوخ  رد  رت  عیرس 
ماما .دومرف  دـنهاوخ  روهظ  ترـضح  عطق ، روط  هب  میـسرب ، یهاگآ  زا  هجرد  نآ  هب  رگا  انئمطم  .میـشاب  هتـشاد  ار  كرابم  دوجو  نآ 
دوجو هب  اه  ناسنا  حور  بلق و  رد  دـیاب  هک  ینورد  تالّوحت  نیا  هک  تسا  يا  هظحل  راظتنا  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  ناـمز 

تسا و رـضاح  ام  نایم  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  .دنک  روهظ  دـناوتب  ترـضح  ات  دـسرب  دوخ  لامک  ّدـح  هب  دـیآ ،
هدش و هدیـشوپ  ناهانگ  راب  زا  نامحور  بلق و  هک  مییام  نیا  میتسه ، مورحم  شندید  زا  ام  یلو  دنیب ، یم  ار  ام  وا  دنک ، یم  یگدنز 

، هدرکن تبیغ  ام  زا  وا  .مینک  كرد  ار  شکرابم  دوجو  متسین  رداق 
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(1) .میا هدرک  تبیغ  وا  زا  هک  مییام 

راظتنا نایعدم  هب  رادشه 

راظتنا نایعدم  هب  رادشه 

میوش دیدرت  راچد  وا  ياعدا  قدص  رد  هک  تسا  یعیبط  دراد ؛ تیب  لها  تافص  دض  یتافـص  یتسود ، ياعدا  فالخ  رب  یـسک  رگا 
: دنا هدرک  هئارا  ار  یبوخ  رایعم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .مینک  شبیذکت  انایحا  و 

هک میتسه  يا  هبیط  هرجـش  كراـبم و  تخرد  اـم  ینعی  تساـم ، عورف  زا  تسا  یکین  هچ  ره  میتسه و  يریخ  یبوخ و  ره  ساـسا  اـم 
.درادن يا  هویم  یبوخ  اوقت و  تلیضف و  زج  نآ  ياه  هخاش 

لاـح تیاـعر  ناریقف و  زا  ییوـجلد  راـک و  اـطخ  ندیـشخب  مشخ و  ندرب  ورف  هزور و  زاـمن و  دـیحوت و  تساـه ، یکین  رامـش  رد  و 
.لضف نابحاص  لضف  هب  فارتعا  ناگیاسمه و 

، غورد تساهنآ و  هثیبخ » هرجـش   » ياه هخاش  زا  تسا  یتشز  يدیلپ و  هچ  ره  .دنتـسه و  يدب  رـش و  ره  لصا  هشیر و  ام  نانمـشد  و 
یم یشان  اهنآ  زا  يراکهبت  اطخ و  هنوگره  باکترا  انز و  تقرس ، نامیتی ، لام  هب  زواجت  يراوخابر ، محر ، عطق  ینیچ ، نخس  لخب ،

.ددرگ

تسام و ریغ  هب  هتسباو  شتشز  لامعا  یهاوگ  هب  وا  هک  یلاح  رد  تسام ، اب  هک  تسا  هتشادنپ  هک  یسک  تسا  هتفگ  غورد  نیا ، ربانب 
(2) .تسام نانمشد  كاپان  تخرد  هب  ناگدروخ  دنویپ  زا 

اب دنـشیدنیب و  دوخ  راتفر  لامعا و  رد  دـنیآ و  دوخ  هب  ات  تسا  ترـضح  نارظتنم  ناتـسود و  هب  يرادـشه  تقیقح ، رد  ثیدـح  نیا 
تخرد ود  نآ  زا  کی  مادـک  هویم  دراد و  تهباشم  هورگ  مادـک  اـب  ناـشراتفگ  راـتفر و  وخ و  قلخ و  هک  دـنبایرد  لاـمعا  رد  لـّمأت 

.تسا ّبیط »  » و ثیبخ » »

.نارهت يداهلا  دجسم  ، 13/4/59 نارمچ ، دیهش  ینارنخس  راون  صیخلت  - 1
«. ...ّرب ّلک  انعورف  نم  ریخ و  ّلک  لصأ  نحن  . » ص 243 ج 8 ، یفاک ، - 2
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ناشدوجو هخاش  هک  دنراد  شوخ  لد  تسا ، تراهط  اوقت و  دیحوت ، دنک  یم  شوارت  ناشیاضعا  زغم و  لد و  زا  هچ  نآ  دـندید  رگا 
يادـخ دـندید  رگا  تسا و  هدروخ  دـنویپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  ینعی  ناـنآ ، هریخذ  تیب و  لـها  هبیط  هرجـش  اـب 

هن دـنراد ، هزنم  یتراجت  بسک و  هن  تسا ، ترـضح  نآ  راتفر  لامعا و  لباقم  هطقن  دزیخ  یم  رب  ناشنورب  نورد و  زا  هچ  نآ  هدرکان 
، تسا بذـهمان  ناشنابز  كاپان و  ناشنامـشچ  دـنرود ، یلمع  حـیابق  زا  هن  دـنرادروخرب و  یقالخا  لیاضف  زا  هن  یّکزم ، يا  هداوناخ 

ارچ تسا ، هدروخ  دنویپ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  نانمـشد  هثیبخ  هرجـش  اب  ناشدوجو  هخاش  ادابم  هک  دنـشاب  نارگن 
ْمُکّیـصَوَو دنا : هدومرف  هعماج  ترایز  رد  هک  .تسا  ناش  نیرهاط  دادجا  مایپ  نامه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  مایپ  هک 

.يْوقَّتلا

هب ار  لاقم  نیا  تسا ، نایعیش  یبلق  نامیپ  دهع و  ناهاوخ  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامزلا  بحاص  ترـضح  ینارون  مالک  اب 
: میرب یم  نایاپ 

؛(1) اِنئاقِلب نَمْیلا  ْمُْهنَع  َرَّخََأت  اَمل  ْمِْهیَلَع  دْهَْعلِاب  ِءافَولا  یف  ِبولُْقلا  َنِم  ٍعامتْجا  یلَع  ِِهتَعاِطل _  ُهّللا  ُمُهَقَّفَو  انَعایْشأ _  َّنأ  َْول  َو 

یم مه  درگ  دنراد  ام  اب  هک  ینامیپ  دهع و  هب  افو  رد  ناشیاه  لد  درادـب _  شتعاطا  هب  قفوم  ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  ام _  نایعیـش  رگا 
.دندش یمن  مورحم  ام  رادید  ضیف  زا  دمآ ،

ص 177. ج 53 ، راونالاراحب ، - 1
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  هرابرد  ییاه  خساپ  شسرپ و  مشش : شخب 

هراشا

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  هرابرد  ییاه  خساپ  شسرپ و  مشش : شخب 

اه لصف  ریز 

؟ میزیخرب تسا  مزال  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  مئاق  مان  ندینش  ماگنه  هب  ارچ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  یلو  قشع  اب  ندرم 

؟ تسا زیاج  حیرص  روط  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  مان  رکذ  تبیغ  نامز  رد  ایآ 

؟ هیعون ای  تسا  هیصخش  تیودهم  ایآ 

؟ تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  روهظ  زا  يرادومن  یمالسا  بالقنا  ایآ 

؟ دنک یم  روهظ  تقو  هچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما 

؟ تخانش ار  اهنآ  دیاب  هنوگچ  دنمادک و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  روهظ  ياه  هناشن 

؟ دنامب هدنز  اه  نرق  یناسنا  تسا  نکمم  ایآ 

؟ دنوش یم  ربخ  اب  ام  لامعا  زا  هنوگچ  مالسلا  مهیلع  ناماما 

مدرم رادرک  رب  ندش  هاگآ  ملع و  تفایرد  یگنوگچ 

مدرم لامعا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  یهاگآ  یتیبرت  راثآ 

؟ تسا هزادنا  هچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  جرف  رد  اعد  ریثأت 

؟ میزیخرب تسا  مزال  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  مئاق  مان  ندینش  ماگنه  هب  ارچ 

؟ میزیخرب تسا  مزال  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  مئاق  مان  ندینش  ماگنه  هب  ارچ 

نآ دـنم  هوکـش  مایق  هّللا و  هیقب  زا  نوچ  دـناوخ ، مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  رـضحم  رد  ار  دوخ  راعـشا  یعازخ » لـبعد   » هک یماـگنه 
جع رصع  یلو  ترضح  مان  ربارب  رد  داهن و  رـس  رب  ار  شکرابم  تسد  تساخرب و  ياج  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  درک ، دای  ترـضح 
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ندینش ماگنه  هب  ارچ  هک  دش  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   (1) .درک اعد  شجرف  يارب  دومن و  عضاوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 
: دومرف میزیخرب ؟ تسا  مزال  مئاق »  » مان

نآ اذـل  .تسوا و  تبرغ  رب  فسأـت  زاربا  ترـضح و  نآ  هقح  تلود  روآ  داـی  بقل  نیا  تـسا و  ینـالوط  تـبیغ  ترـضح  نآ  يارب 
زیمآ تبحم  هاگن  دنک ، دای  بقل  نیا  اب  ار  شترضح  هک  یـسک  ره  هب  دراد ، شناتـسود  هب  هک  یتمحرم  تبحم و  تّدش  زا  ترـضح 

يـالوم هـک  یماـگنه  دوـخ ، رـصع )  ) بحاـص لـباقم  رد  یعـضاخ  هدـنب  ره  هـک  تـسا  ترـضح  نآ  مـیظعت  لـیلجت و  زا  .دـنک  یم 
زا ار  شیالوم  جرف  رما  رد  لیجعت  دزیخرب و  دیاب  سپ  دزیخرب ، ياج  زا  درگنب  وا  يوس  هب  شراوگرزب 

ص 290. ح 4 ، لاجرلا ، سوماق  يرتستلا ، - 1
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(1) .دیامنب تلئسم  نانم  دنوادخ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  یلو  قشع  اب  ندرم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  یلو  قشع  اب  ندرم 

: دنک یم  لقن  بیغتسد  هّللا  هیآ  بارحم  دیهش 

نیدلاریـصن هجاوخ  ماما  هدزاود  هعماج و  ترایز  هک  دوب  يا  هلاس  هدجیه  ناوج  لبق  لاس  هاجنپ  شردارب  درک  یم  لقن  اقفر  زا  یکی 
هک تسا  نیا  بیجع  دناوخ ، یم  ار  نیدلاریصن  هجاوخ  هعماج و  ترایز  راضتحا  لاح  رد  دوش ، یم  ضیرم  هرخألاب  .دوب  ظفح  زا  ار 
رد دوب ، هداتفا  روط  نیمه  دنک ، تکرح  تسناوت  یمن  دوب ، هدش  یتلکسا  دننام  يرامیب  هطـساو  هب  دوب ، رتسب  رد  هام  ود  وا  تفگ  یم 

تماق مامت  رتسب  زا  دیـسر  يدهم  ترـضح  مسا  هب  ات  دـناوخ  ار  ریـصن  هجاوخ  ماما  هدزاود  یتقو  شرمع  رخآ  تعاس  فعـض  تیاهن 
ار اقآ  مسا  ات  دنک ، یم  هدنز  ار  هدرم  هک  تسا  یقـشع  هچ  نیا  هک  مناد  یمن  دننک  شتـسد  نآ  تسد و  نیا  دیاب  هک  یندب  دش ، دنلب 

شوخ اقآ  دیوگ : یم  قاتا و  رد  هناتـسآ  رد  دزادنا  یم  ار  شدوخ  بدا  يارب  هعفد  کی  مه  دـعب  تماق ، مامت  دوش  یم  دـنلب  درب  یم 
(2) !؟ میتسه دوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  ِنامز  ماما  قشاع  ایآ  دور ، یم  ایند  زا  دعب  دیدمآ و 

؟ تسا زیاج  حیرص  روط  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  مان  رکذ  تبیغ  نامز  رد  ایآ 

؟ تسا زیاج  حیرص  روط  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  مان  رکذ  تبیغ  نامز  رد  ایآ 

، دوش هدرب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  مسا  احیرص  دیابن  هک  هدش  دراو  تیاور  زا  یضعب  رد 

ص 506. رثالا ، بختنم  - 1
ص 122. دیشروخ ، راظتنا  رد  یهللادبع ، اضر  زا : لقن  هب  - 2
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.تسین حابم  ترـضح  مان  رکذ  نیا ، رباـنب   (1) «. ِهِمْـسِِاب ُهُرْکِذ  ْمَُکل  ُّلِـحَی  ـال  : » تسا هدـمآ  یتیاور  رد  م ح م د .)  ) مییوگب دـیاب  هکلب 
فیلأت یلقتسم  باتک  هلأسم  نیا  رد  یلماع  رح  خیـش   (2) .دنا هتشون  باتک  عوضوم  نیا  رد  ًالقتـسم  نید  ياملع  مظاعا و  زا  یـضعب 

(3) .تسا هدرک 

یم نیدـلا  لامک  رد  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماـما  هراـبرد  تاـیاور  عمج  داتـسا  صـصختم و  هک  قودـص  خـیش 
: دیامرف

هدـش یهن  هیمـست  زا  اهنآ  رد  هک  تسا  یتایاور  ما  هدـش  لـیام  نادـب  نم  هچ  نآ  ِهیِمْـسَْتلا ؛ َنِم  ِیهَّنلا  َیف  َيوُر  اـم  ْهَیلإ  ُبَهْذأ  يذَّلاَو 
.تسا

، دامادریم نیدحوملا ، هیافک  باتک  فلؤم  یلیقع  لیعامسا  دیس  یسربط ، خیش  دیفم ، خیش  قودص ، خیش  نوچ  يأر  نیا  هب  نادقتعم 
(4) .دنا هدرک  دیقم  یصاخ  طیارش  ای  نامز  هب  ار  نآ  هداد و  تمرح  هب  مکح  يا  هنوگ  هب  مادک  ره  يرون ، ثدحم  یسلجم و  همالع 

ار فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  مان  رکذ  دیلقت ، ماظع  عجارم  زا  کی  چـیه  هک  نیا  نآ  تسا و  مکاح  زین  يرگید  لوق  اما 
رد هک  دـننک  یم  لالدتـسا  دـنناد و  یم  هّیقت  ناـمز  هب  رظاـن  هدـش ، رداـص  صوـصخ  نیا  رد  هک  ار  یتاـیاور  اریز  دـنناد ، یمن  مارح 

هینک هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مان  ترـضح ، نآ  مان  هک  هدـش  نایب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  هب  طوبرم  تاـیاور 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هینک  یتقو  .تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هینک  شا ،

 . مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  زا  تیاور  ص 332 ، ج 1 ، یفاک ، - 1
.هعیشلا فیناصت  یلا  هعیرذلا  ، 1393 ینارهت 1389 _  گرزب  اقآ  خیش  - 2

باوج عقاو ، رد  هک  هتـشون  هیمـستلا  مکح  یف  هیمعتلا  فـشک  ماـن  هب  یباـتک  يافوتم 1104 ق  یلماـعلا  رحلا  نسحلا  نب  دـمحم  - 3
.تسا هدرک  تابثا  ار  هیمست  زاوج  نآ  رد  تسا و  دامادریم  هلاسر 

.بقاثلا مجن  مراکملا و  لایکم  يرون  ثدحم  .ر ك : - 4
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نانمشد ات  دش  یم  يا  هنیمز  نیا  دش و  یم  هتفرگ  راک  هب  ناشیا  دروم  رد  انلع  زین  ربمایپ  مان  دوب  حرطم  انلع  اتحارـص و  ناشیا  هرابرد 
نامز هب  طوبرم  نیا  هتبلا  .دریگ  رارق  يّدج  رطخ  رد  ناشیا  ناج  هدرک و  ییاسانـش  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترـضح 

.تسا هدوب  رطخ  هّیقت و 

زا رت  مامت  هچ  ره  تّدـش  اب  یـسابع  يافلخ  هک  ینامز  ینعی  تسا ؛ هّیقت  نامز  هب  رظان  تایاور  نیا  هک  تسا  نیا  اـم  ياـهقف  طابنتـسا 
تداهـش هب  ار  ترـضح  نآ  ات  دـندرک  یم  هدافتـسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  یبایدر  يارب  راـبخا  تـالامتحا و  همه 

 : فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  مان  رکذ  ، نیاربانب .تسا  یفتنم  مه  تکرح  نآ  درادن ، دوجو  هّیقت  نآ  هک  نآلا  اما  .دنناسرب 
، دـش عفترم  هّیقت  یتقو  اما  هدوب ، مارح  مالـسلا  هیلع  ماما  حیرـص  مان  رکذ  هدوب  مکاح  هّیقت  هک  یماداـم  ینعی  دراد ، یماداـم » تمرح  »

.دوش یم  عفترم  مه  تمرح 

مان رکذ  تاـیاور  زا  یـضعب  دانتـسا  هب  دـنا : هتفگ  هدرک و  عمج  هلئـسم  نیا  رد  حرطم  لوق  ود  نیب  ناـگرزب  زا  یـضعب  ناـیم ، نیا  رد 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  مان  نایب  دراوم ، نیا  ریغ  رد  اما  تسین ، زیاج  سلاجم  لفاحم و  ماع و  ألم  رد  ترضح  حیرص 

(1) .درادن لاکشا 

؟ هیعون ای  تسا  هیصخش  تیودهم  ایآ 

؟ هیعون ای  تسا  هیصخش  تیودهم  ایآ 

اه و تلم  دوعوم  هک  تسا  يدرف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ینعی  تسا ؛ هیصخش  تیودهم  هعیش ، نهربم  هدیقع  ساسا  رب 
صخشم زین  ناشیا  ياه  یگژیو  داعبا و  تساه و  تما 

.95 ص 93 _  تاداقتعا ، قودص ؛ خیش  ص 58 ؛ بقاثلا ، مجنلا  يرون ، ثدحم  343 ؛ ص 342 _  ج 2 ، داشرا ، دیفم ، خیش  - 1
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همه مالک ، کی  رد  یمـسج و  تایـصوصخ  یتح  روهظ و  ياه  هناشن  ندـش ، بیاغ  لحم  دـلوت ، لحم  ردام ، ردـپ و  هداوناخ  .تسا 
هب لئاق  افرع  هیفوص و  زا  یـضعب  نکیل  .میراد  لوبق  ار  يدـهم  کی  طـقف  نیا ، رباـنب  تسا ؛ هدـش  رکذ  ناـشیا  ياـه  یگژیو  داـعبا و 

صاوخ اه و  یگژیو  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  يدـهم  کی  دـیاب  يا  هرود  رـصع و  ره  رد  هک  دـنراد  هدـیقع  هدوب و  هیعون  تیودـهم 
هک درادـن  مه  یترورـض  تسین و  يداه  يدـهم  کی  زا  یلاـخ  يرـصع  چـیه  دـنیوگ  یم  دـشاب و  هتـشاد  ار  تیوداـه  تیودـهم و 

(1) .دراد یصیاصخ  هچ  تسا و  یسک  هچ  لسن  زا  دوش  صخشم 

؟ تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  روهظ  زا  يرادومن  یمالسا  بالقنا  ایآ 

؟ تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  روهظ  زا  يرادومن  یمالسا  بالقنا  ایآ 

رد دحاو  ِنآ  رد  دـنوش و  یم  زکرمتم  هطقن  کی  رد  املـسم  دـنوش  یم  رهاظ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  رـصع  یلو  هک  یماگنه 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  هک  هنوگ  نامه  دننک ، یم  نیعم  مکاح  یلاو و  اج  نآ  يارب  هکلب  دنرادن ، روضح  رگید  قطانم  اهروشک و 

هب ار  هتـسجرب  باحـصا  زا  رگید  ناگرزب  هرـصب و  تیالو  هب  ار  سابع  نبا  رـصم ، تیالو  هب  ار  رتشا  کـلام  دوخ  تفـالخ  نارود  رد 
نیدب .دننک  یم  نیعم  مکاح  یمالـسا  قطانم  يارب  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  .دـندرک  نییعت  دالب  رگید  تموکح 

ار دوخ  اما  میتسین ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  یلو  تموکح  نامز  ماکحا  مامت  ندرک  هدایپ  یعدم  هک  نیا  اب  زورما  ام  لیلد 
زا يا  هحـشر  شخب و  نآ  ینارون  ماکحا  مالـسا و  یجیردـت  تیمکاح  ینعی  میناد ؛ یم  نآ  یجیردـت  ياـنعم  هب  روهظ  زا  يا  هلحرم 

، تسا تجح  ترضح  رما  روهظ 
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(1) .تسا هدشن  عقاو  ناشیا  صخش  روهظ  زونه  دنچ  ره 

؟ دنک یم  روهظ  تقو  هچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما 

؟ دنک یم  روهظ  تقو  هچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما 

ُأَلْمَی روهـشم  فورعم و  تیاور  دافم  هب  انب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  ارچ  سپ  هدش ، متـس  روج و  زا  رپ  ایند  هک  نونکا 
؟ دنک یمن  روهظ   (2) اروَج اَملُظ َو  ْتَِئُلم  ام  َدَْعب  ًالدَع  اطِْسق َو  ضْرْألا 

؟ تسا یسک  هچ  اب  ریخ  ای  هدش  متس  ملظ و  زا  رپ  ایند  هک  نیا  صیخشت  ًالوصا  تسا و  ملظ  متس و  زا  رپ  ایند  هتفگ  یسک  هچ  ًالوا ،

ملظ و یگریچ  هرطیـس و  هکلب  تسین ، روج  ملظ و  زا  ایند  ندش  رپ  ارْوَج  اْملُظ َو  ْتَِئُلم  زا  دارم  دـنیوگ : یم  ناققحم  زا  یـضعب  ایناث ،
.دشابن نآ  زا  يزیرگ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، متس 

هللا جـع  نامز  ماما  روهظ  ایند و  رب  روج  ملظ و  هرطیـس  ای  روج و  ملظ و  زا  ایند  ندـش  رپ  نیب  یتّیلع  هنوگ  چـیه  یملع ، ریبعت  هب  ًاثلاث ،
روهظ طیارـش  نیا  رد  دیاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  انآ  هلـصافالب و  مییوگب  هک  درادـن  دوجو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 

ملظ زا  ایند  ندش  رپ  اب  هک  دیآ  نوریب  ناهذا  زا  ههبش  نیا  دیاب  سپ  تسا ، هدشن  صخشم  نآ  هزادنا  هلصاف و  نیا  رادقم  ًالوصا  .دنک 
انب روهظ  هلصاف  نامز و  تدم  هک  دراد  دوجو  نآ  ناکما  اریز  دنک ، روهظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  امتح  دیاب  متـس  و 

.دروآ راب  هب  یگدرسفا  ینارگن و  ياج  یسک  يارب  دیابن  نیا  دشکب و  ازارد  هب  یحلاصم  اه و  تمکح  هب 

هرامش 10. دوعوم ، یعیفش ، یلع  دیس  - 1
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: تسا هجوت  لباق  هتکن  هس  ناهانگ  ندش  دایز  داسف و  شرتسگ  دروم  رد 

، دـش داـیز  ناـهانگ  تفاـی و  شرتـسگ  داـسف  ناـمز  ره  هک  تسین  نینچ  دـیآ و  یمن  باـسح  هب  روهظ  هناـشن  روما  نیا  قلطم  فـلا )
.دنک روهظ  ترضح 

شیازفا يا  هداعلا  قوف  ریگ و  مشچ  روط  هب  داسف  متس و  ملظ و  هدش و  دایز  رایسب  ناهانگ  زا  ّولمم  ترضح  روهظ  زا  لبق  ناهج  ب )
.تسین نیمز  ياج  ياج  رد  تلادع  یگدنب و  تعاط و  دوجو  مدع  يانعم  هب  یتیعقاو  نینچ  تابثا  همه ، نیا  اب  دبای ، یم 

هب هچ  رگا  دـهاک ، یمن  ناـهانگ  هشیر  ندرب  نیب  زا  ملظ و  اـب  هزراـبم  يارب  نارظتنم  تیلوئـسم  زا  زگره  يا  هناـشن  نینچ  دوـجو  ج )
.دنباین تسد  هنیمز  نیا  رد  ینادنچ  تیقفوم 

؟ تخانش ار  اهنآ  دیاب  هنوگچ  دنمادک و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  روهظ  ياه  هناشن 

؟ تخانش ار  اهنآ  دیاب  هنوگچ  دنمادک و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  روهظ  ياه  هناشن 

: دراد ینوگانوگ  ياه  يدنب  میسقت  روهظ ، ياه  هناشن 

.ناهانگ ترثک  دننام  دنبای ، ققحت  لاس  نیدنچ  یط  تسا  نکمم  هک  یمومع : ياه  هناشن 

.ینایفس جورخ  دننام  ددنویپ ، یم  عوقو  هب  روهظ  نامز  هب  یمک  هلصاف  اب  تبیغ و  لاس  نیرخآ  رد  هک  روهظ : لاس  ياه  هناشن 

.نامسآ زا  يدایرف  دننام  دهد  یم  خر  ایند  رد  نآ  اب  نامز  مه  ای  روهظ  زا  شیپ  هک  روهظ : زور  ياه  هناشن 

.یطحق ندش  رهاظ  اه و  هنتف  يدایز  دننام  عامتجا : رد  ییاه  هناشن 
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.اه تعارز  زا  تشادرب  ریگ  مشچ  ندش  مک  دننام  تعیبط : رد  ییاه  هناشن 

.ناضمر هام  رد  هژیو  هب  لاس ، کی  رد  ناوارف  ررکم و  فوسک  فوسخ و  دننام  نامسآ : رد  ییاه  هناشن 

مان هب  يدرم   ) ینایفـس مایق  دننام  تسا ، هدش  دـیکأت  نآ  رب  ددـعتم  تایاور  رد  هک  تسا  یتامالع  اه و  هناشن  دارم  ینیقی : ياه  هناشن 
.ینامسآ هحیص  و  هسبنع ) نب  نامثع 

دننام تسا ، هدـش  اهنآ  ندوب  یمتح  ریغ  هب  حیرـصت  ای  هدـمآ  تایاور  زا  یکدـنا  رد  اهنت  هک  تسا  ییاه  هناشن  یلامتحا : ياه  هناـشن 
.نیمز رد  هرصب  دادغب و  نتفر  ورف  نامسآ ، رد  یشتآ 

دناوت یم  ینوگانوگ  لاکـشا  فلتخم و  ياه  لیوأت  تسین و  نشور  اهنآ  ّتیفیک  اهنآ و  زا  دارم  هک  ییاه  هناشن  هباشتم : ياه  هناـشن 
.لاّجد جورخ  دننام  دشاب ، هتشاد 

ماما مایق  هناتسآ  رد  نامسآ  زا  يدایرف  هک  نآ  دننام  دنتسین ، رادرب  لیوأت  دنراد و  یصاخ  تیفیک  هک  ییاه  هناشن  نشور : ياه  هناشن 
.دیامن یم  نالعا  حیرصت و  ار  ناشیا  روهظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  مان  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز 

ناونع هب  تارکنم  تشز و  ياهراک  دـنوش و  یم  هدرمـش  تارکنم  زا  ریخ  ياهراک  هک  نیا  دـننام  تعیرـش : زا  یقلت  رد  ییاه  هناشن 
.دنوش یم  لابقا  فورعم  ریخ و  راک 

رامـش هب  تلیـضف  ملع و  ندعم  ناونع  هب  مق »  » دنام و یم  یلاخ  نانمؤم  زا  هفوک »  » هک نیا  دـننام  اه : نیمزرـس  یخرب  رد  ییاه  هناشن 
.دیآ یم 

.برغم زا  دیشروخ  عولط  دننام  نیوکت : رد  ییاه  هناشن 

تموکح نتفر  نیب  زا  دننام  رود : ياه  هتشذگ  رد  هتفای  ققحت  ياه  هناشن 
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.سابع ینب 

.مق زا  يدرم  مایق  دننام  کیدزن : يا  هتشذگ  رد  هتفای  ققحت  ياه  هناشن 

.نوعاط عویش  دننام  خیرات : رد  هدش  رارکت  ياه  هناشن 

اب  ) یناسارخ دیـس  و  عیـشت ) اب  هزرابم  رد   ) ینایفـس و  تیب ) لها  تیالو  هب  توعد  رد   ) ینامی جورخ  دـننام  هتفاین : ققحت  ياه  هناـشن 
(. قح زا  يرادفرط  هب  ییاه  مچرپ 

: ددنویپ یم  عوقو  هب  مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  زا  لبق  زیچ  جنپ  تسا : هدرک  لقن  نینچ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  قودص  نیدلا  لامکا 
هیکز سفن  ندش  هتـشک  و  هکم ) هنیدم و  نیب  ینیمزرـس   ) ءادـیب رد  يرکـشل  نتفرورف  ینامـسآ ، يادـن  ینایفـس ، جورخ  ینامی ، مایق 

.تسا هلصاف  بش  هدزناپ  اهنت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  دمحم  لآ  مئاق  مایق  هیکز و  سفن  ندش  هتشک  نیب  نسحلا .) نبدمحم  )

: دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  ص 427 )  ) هدوملا عیبانی  رد 

هاپـس .درک  دهاوخ  ییاورنامرف  هام » هن  ینعی  ، » نانز يرادراب  هرود  هزادنا  هب  درک و  دهاوخ  مایق  ینایفـس  ام  مئاق  مایق  زا  شیپ  یکدنا 
(1) .درب یم  ورف  شیوخ  ماک  هب  ار  نانآ  نیمز  دنسر  یم  ءادیب  هقطنم  هب  هک  یتقو  دنور ، یم  شیپ  هنیدم  هب  ور  وا 

؟ دنامب هدنز  اه  نرق  یناسنا  تسا  نکمم  ایآ 

؟ دنامب هدنز  اه  نرق  یناسنا  تسا  نکمم  ایآ 

ناـکما هب  ار  يرظن  ناـکما  نیا  اجیردـت  دـنک  یم  شـالت  زین  ملع  تسا ، نکمم  يرما  شناد  قطنم و  رظن  زا  ناـسنا  يارب  رمع  لوـط 
رظن زا  یتقو  .دزاس  لیدبت  یلمع 

شنیزگ تسا ، ینس  هعیـش و  ربتعم  باتک  اه  هد  رب  لمتـشم  هک  رثالا  بختنم  باتک  زا  هدش  رکذ  ياه  هناشن  قوف و  تایاور  هیلک  - 1
.426 .تسا ص 424 _  هدش 

تیودهم رد  یشواک  دیما : www.Ghaemiyeh.comهدیپس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 138 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_121_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:122

یلمع ناکما  هب  يرظن  ناـکما  لیدـبت  هار  رد  يرـشب  شناد  هک  تشگ  مولعم  دـش و  تباـث  ینـالوط  رمع  عوقو  ناـکما  ملع ، قطنم و 
نیا زج  دنام ، یمن  یقاب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  صخش  يارب  هلئسم  نیا  ققحت  داعبتـسا  يارب  ییاج  رگید   (1)، تسا
حطس هب  ملع  تسد  هک  نیا  زا  لبق  دریگ و  یشیپ  ملع  رب  هتسناوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترـضح  هنوگچ  هک  باجعا 
یـسک دننامه  نیا  دـهد !؟ رییغت  یملع  ناکما  هب  ار  يرظن  ناکما  دـشاب  هتـسناوت  ترـضح  نآ  دـسرب ، یلعف  ناکما  ینعی  لّوحت ، نیا 

(2) .دشاب هتفرگ  یشیپ  ملع  رب  ناطرس  عرص و  يرامیب  يوراد  فشک  رد  هک  تسا 

: دنا هتـشاد  ام  یلومعم  رمع  ربارب  دنچ  يرمع  ود  ره  دـندش و  داسف  یهابت و  زا  ناسنا  ندـمت  يزاسکاپ  رومأم  نت  ود  اهنت  خـیرات  رد 
ارچ .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترـضح  دنک ، یم  افیا  رـشب  هدنیآ  رد  ار  دوخ  شقن  هک  يرگید  ربمایپ و  حون  یکی 

؟ میریذپ یمن  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  یلو  میریذپ ، یم  درک  یگدنز  لاس  رازه  هب  کیدزن  لقادح  هک  ار  حون  ام 

تسا نیا  شیانعم  میریذپب ، تسا ، یجراخ  صخشم  لماوع  اب  شکمـشک  دربن و  هجیتن  يریپ  یناوتان و  هک  ار  یملع  رظن  نیا  ام  رگا 
تایح میراد ، هگن  رود  رثؤم  لماوع  زا  ار  ناسنا  مسج  هدـنهد  لیکـشت  ياه  تفاب  رگا  هک  دراد  دوجو  نآ  ناکما  يرظن  هبنج  زا  هک 
يارب یعیبط  ینوناق  يریپ  دـیوگ  یم  هک  ار  يرگید  هیرظن  رگا  دـیآ و  یم  قیاـف  يریپ  هدـیدپ  رب  تیاـهن ، رد  دوش و  یم  ینـالوط  وا 

ياه تفاب  اه و  لولس 

ياهراکهار ملع و  رظن  زا  یلو  تسین ، نآ  ماجنا  ماکحا  يزورما  لیاسو  اب  ًالعف  هچرگ  هک  تسا  ییاج  رد  یملع  ناـکما  ًـالوصا  - 1
زا هرهز  هرک  هب  دوعـص  ًالثم  درادـن ؛ دوجو  بسانم  تیعقوم  رد  صاخ  لیاسو  اب  نآ  عوقو  ناکما  تهج  زا  یلکـشم  یملع ، ییاـیوپ 

.تسا هدشن  نکمم  ًالعف  یلمع  رظن  زا  هچرگ  تسا ، نکمم  یملع  رظن 
.جعیدهم ماما  هرابرد  وگتفگ  ردص ، رقاب  دمحم  دیس  - 2
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يریپ یناوتان و  هلحرم  هب  هک  هاگ  نآ  دننک و  یم  لمح  دوخ  اب  ار  یتسین  مخت  اهنآ  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  میریذپب ، تسا  هدـنز 
نیا هکلب  تسین ، ریذپ  فاطعنا  یعیبط  نوناق  نیا  هک  تسین  نیا  شیانعم  زین  هیرظن  نیا  شریذپ  تروص  رد  یتح  .دـنریم  یم  دنـسر ،

ام دنا و  هدرک  هدهاشم  دوخ  یملع  ياه  هاگـشیامزآ  رد  نادنمـشناد  اریز  دوب ، دـهاوخ  ریذـپ  فاطعنا  ینوناق  توبث ، ضرف  رب  نوناق 
زین یهاگ  دسر و  یم  ارف  دوز  یهاگ  تسین ، نامز  هب  هتـسباو  تسا و  يژولویزیف  يا  هدیدپ  يریپ  هک  مینیب  یم  دوخ  یگدـنز  رد  زین 

عوضوم نیا  هب  .درادـن  نت  رب  يریپ  زا  يا  هناـشن  یلو  تسا ، نسم  رایـسب  يدرف  یهاـگ  .دوش  یم  راکـشآ  يرتشیب  یناـمز  هلـصاف  اـب 
رمع زا  ربارب  اهدـص  ار  تاـناویح  یخرب  رمع  هدرب و  هرهب  نوناـق  نیا  يریذـپ  فاـطعنا  زا  نادنمـشناد  .دـنراد  فارتـعا  مه  ناکـشزپ 

.دنا هدرک  رتشیب  ناش  یعیبط 

هچ نآ  هدرک و  فرصت  نآ  نیناوق  یتسه و  رد  دناوت  یم  وا  تسادخ و  تسد  هب  یتسه  روما  هیلک  هک  نیا  یتسرپادخ  ره  يارب  هتبلا 
ردپ و نودب   ) ناج یب  كاخ  زا  ار  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هک  هنوگ  نامه  تسا ، یهیدب  يرما  دیامن  ققحم  تسا ، تحلصم  هب  ار 

مالسلا هیلع  رضخ  ترضح  مالسلا و  هیلع  حون  ترضح  هب  درک و  قلخ  ردپ  نودب  ردام و  زا  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  و  ردام )
دناوت یم  نینچ  مه  دـنادرگزاب ، لّوا  تلاح  هب  درک و  همین  ود  دـیآ  شیپ  یللخ  تانئاک  رد  هک  نآ  نودـب  ار  هام  داد و  ینالوط  رمع 

.دراد هگن  ملاس  ناوج و  اه  لاس  زین  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  دوعوم  يدهم 

؟ دنوش یم  ربخ  اب  ام  لامعا  زا  هنوگچ  مالسلا  مهیلع  ناماما 

؟ دنوش یم  ربخ  اب  ام  لامعا  زا  هنوگچ  مالسلا  مهیلع  ناماما 

ناماما ياه  هدومرف  ثیداحا و  هب  هعجارم  روما  نیا  تخانش  يارب  هار  نیرتهب 
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.تسا مالسلا  مهیلع  موصعم 

: دومرف نایعیش  هب  باطخ  یعیقوت  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  فلا )

؛(1) ْمُکِرابْخأ ْنِم  ٌءیَش  اّنَع  ُبُْزعَی  ْمُِکئاْبنِأب َو ال  اَْملِع  ُطیُحن  ّانإَف 

.دنام یمن  هدیشوپ  ام  رب  امش  رابخا  زا  کی  چیه  میهاگآ و  ًالماک  امش  لاوحا  عاضوا و  رب  ام 

: دومرف هک  لجوّزع  يادخ  لوق  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ب )

(2) ؛» َنُونِمؤُْملا ُُهلوُسَر َو  ْمُکَلَمَع َو  ُهّللا  َيرَیَسَف  اُولَمِْعا  »

.دننیب یم  ار  امش  رادرک  نینمؤم  ربمایپ و  ادخ و  هک  دینک  لمع 

(3) .دنتسه همئا  نامه  نینمؤم  دومرف :

ما هداوناخ  نم و  يارب  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  ماما  هب  دیوگ : تشاد  یتلزنم  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دزن  رد  هک  نابا  نب  هللادبع  ج )
نم رب  زور  بش و  ره  رد  امـش  لامعا  انامه  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  منک ؟ یمن  اعد  نم  رگم  دومرف : ماما  .دـییامرف  اعد  ادـخ  هاـگرد  هب 

.دوش یم  هضرع 

: دومرف ما  هدرمش  یندرکن  رواب  گرزب و  ار  بلطم  نیا  نم  دش  هجوتم  هک  ترضح  دیوگ : هللادبع 

؟ يا هدناوخن  ار  ادخ  باتک  رگم 

؛» َنُونِمؤُْملا ُُهلوُسَر َو  ْمُکَلَمَع َو  ُهّللا  َيرَیَسَف  اُولَمِْعا  ُلق  «َو 

(4) .تسا مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  دنگوس  ادخ  هب  نمؤم  زا  دارم 

ص 497. ج 3 ، جاجتحالا ، یسربط ، - 1
هیآ 105. هبوت 9  - 2

ص 318. ج 1 ، یفاک ، - 3

ص 319. ج 1 ، یفاک ، - 4
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مدرم رادرک  رب  ندش  هاگآ  ملع و  تفایرد  یگنوگچ 

مدرم رادرک  رب  ندش  هاگآ  ملع و  تفایرد  یگنوگچ 

: هک تسا  هدش  تیاور  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 

رابخا رگید  هدرک ، نییبت  ریـسفت و  ام  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  هتـشذگ  راـبخا  یکی  دـسر : یم  اـم  هب  تروص  هس  هب  ملع 
یم ام  هب  شوگ  رد  ریثأت  لد و  رد  ماهلا  هار  زا  هک ، یلعف  هدـنوش و  دـیدپ  رابخا  موس  هدـش و  هتـشون  ام  دزن  یفحـصم  رد  هک  هدـنیآ 

و تسا ) تماـما  رارـسا  زا  اریز   ) تساـم شناد  نیرتهب  نآ  و  دـیآ ) یم  لـصاح  ردـق  هعمج و  ياـه  بش  هژیو  هب  زور  ره  هک   ) دـسر
(1) .تسین ام  ربمایپ  زا  دعب  يربمایپ 

مدرم لامعا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  یهاگآ  یتیبرت  راثآ 

مدرم لامعا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  یهاگآ  یتیبرت  راثآ 

راوگرزب نآ  هک  تسین  دیدرت  ياج  .تسا  ناگدنب  ادخ و  نیب  یهلا  تمحر  ضیف و  هطساو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما 
نوچ مه  دراد و  صاخ  هجوت  نایعیـش  ناناملـسم و  هب  هک  نیا  اصوصخ  دوش ، یم  هاگآ  راکدـب  راـکوکین و  ناگدـنب  همه  رادرک  زا 

یم رافغتـسا  ناشیارب  يدـب  راک  ره  رب  دـیوگ و  یم  ساپـس  ار  ادـخ  دـنیبب ، نانآ  زا  ار  یکین  راک  هاگ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
(2) .دنک

هب ار  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  ناوریپ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تما  نآ  هب  هجوت  هک  تسا  یـصاخ  یتـیبرت  دـُعب  یـساسا  هتکن 
ای راب  کی  هتفه  ره  رد  مینادب  رگا  یتسار  هب  .دراد  یماو  شیوخ  رادرک  هب  تبسن  یگشیمه  تبقارم  یعون 

ص 393. ج 1 ، یفاک ، - 1
هرامش 4. دوعوم ، زا : لقن  هب  ص 150 ، ج 17 ، راونالاراحب ، - 2
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هچ دنراد ، یم  هضرع  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رـصع  یلو  سدقم  روضح  هب  ار  ام  زا  کی  ره  همانراک  زور ، ره  رد  هکلب  رابود ،
؟ دشاب هتشاد  دناوت  یم  ام  لامعا  يزاسهب  سفن و  حالصا  هار  رد  شالت  زج  يریثأت 

: میروآ یم  شخب  نیا  ماتخ  نسُح  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رکذت 

ِْهیَلَع َضِْرعَی  ْنأ  ِهّللا  ِلوُسَر  ْنِم  ْمُکُدَـحأ  یْحَتْـسَْیلَف  ٍسیمَخ  َّلُـک  ِهّللا  ِلوُسَر  یلَع  ُضَْرُعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَُحم  ِهَّمُأ  َلاـمْعأ  َّنإ 
؛(1) َحیبَْقلا

هیلع و هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  زا  دیاب  امش  زا  کی  ره  سپ  ددرگ ، یم  هضرع  وا  رب  هبنشجنپ  ره  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما  رادرک 
.درادب هضرع  وا  هب  ار  شیوخ  تشز  ياهراک  ادابم  هک  دنک  ایح  هلآ 

؟ تسا هزادنا  هچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  جرف  رد  اعد  ریثأت 

؟ تسا هزادنا  هچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  جرف  رد  اعد  ریثأت 

هچ جرف  يارب  ام  ندرک  اعد  دشاب ، یهلا  صاخ  ياه  تمکح  لیلد  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  تبیغ  دـشاب  رارق  رگا 
؟ دراد یتیصاخ 

یخرب هب  هچ  رگا  هک  تسا  هتفرگ  تروص  ییاه  تمکح  بابسا و  ساسا  رب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  تبیغ  اساسا  . 1
مالسلا هیلع  قداص  ماما  .تسین  نکمم  راوگرزب ، نآ  تبیغ  نارود  رد  اهنآ  همه  نتـسناد  اما  هدش ، حیرـصت  فلتخم  تایاور  رد  اهنآ 

: دیامرف یم 

؛ ِهِروُهُظ ِدَْعب  ّالإ  ُفِشَْکنَی  َِکلذ ال  یف  ِهَمْکِْحلا  َهْجَو  َّنِا 

.ترضح نآ  روهظ  زا  دعب  رگم  دوش ، یمن  نشور  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  تبیغ  تمکح 

الب هب  اه  ناسنا  نتخاس  راچد  تبیغ  ياه  تمکح  زا  یکی  تسا  نکمم  نیا ، ربانب 

ح 5. ص 150 ، ج 17 ، راونالاراحب ، - 1
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: تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  نانچ  .تسا  جرف  يارب  ندرک  اعد  ادخ و  هب  اهنآ  ندروآ  يور  ثعاب  هک  دشاب  یتالکشم  و 

يور اعد  هب  دـنیامن و  يراز  عرـضت و  ام  هاگرد  هب  هک  دـشاب  میزاس ، یم  التبم  راگزور  ياـه  یتخـس  دـیادش و  هب  ار  اـه  ناـسنا  اـم 
(1) .دنروآ

رامـش هب  اه  تمکح  نیمه  هرمز  زا  دـناوت  یم  دوخ  هکلب  درادـن ، یهلا  ياه  تمکح  اب  یتافانم  اهنت  هن  جرف  يارب  اعد  ساسا ، نیا  رب 
.دیآ

نآ رب  يرایـسب  تایاور  رد  تبیغ  رـصع  رد  هک  تسا  یفیلکت  هفیظو و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  ناـمز  ماـما  جرف  يارب  اـعد  . 2
رصع یلو  ترـضح  دنا ، هدومرف  رما  ییاعد  نینچ  رب  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .تسا  هدش  دیکأت 
نانآ زا  ار  اعد  ترثک  هکلب  هداد ، نامرف  جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اـعد  هب  ار  دوخ  نایعیـش  اـهنت  هن  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  جـع 

(2) .دنا هتساوخ 

یم مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  .تسا  هدمآ  رامـش  هب  تکاله  زا  تاجن  يارب  يا  هلیـسو  جرف  يارب  اعد  تایاور ، یخرب  رد  . 3
: دیامرف

رب ار  وا  لجوزع )  ) يادخ هک  یـسک  رگم  دبای ، یمن  تاجن  تکاله  زا  سک  چیه  نآ  رد  هک  تسا  یتبیغ  ار  يدهم  مدنزرف  ادخ ، هب 
(3) .دیامرف تیانع  قیفوت  شجرف  لیجعت  يارب  اعد  رد  ار  وا  درادب و  مدق  تباث  شتماما  هب  تبسن  داقتعا 

هب راظتنا  هولج  نیرتاـبیز  زین  جرف  يارب  اـعد  دـیآ ، یم  رامـش  هب  تداـبع  عون  نیرتـالاو  جرف  راـظتنا  هک  یتقو  تفگ : دـیاب  ناـیاپ  رد 
اعد لصا  دیآ و  یم  باسح 

هیآ 42. ماعنا 6  - 1
(. ص 485 ج 2 ، همعنلا ، مامتاو  نیدلا  لامکا  قودص ، خیش   ) .جرفلا لیجعتب  اعدلا  اورثکأ  - 2

ص 384. ج 2 ، همعنلا ، مامتا  نیدلا و  لامکا  قودص ، خیش  - 3
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یلص مرکا  ربمایپ  تایاور  رد  هک  نانچ  .تسا  ریدقت  نداد  رییغت  رد  نآ  ریثأت  تسادخ و  دزن  رد  اهزیچ  نیرت  بوبحم  نیرت و  یمارگ 
: تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا 

؛(1) َءاضَْقلا ّدرَی  َءاعُدلا  َّنإَف  ءاعُّدلا  َنِم  ِرثْکأ 

.دنادرگ یم  زاب  ار  یهلا  ياضق  اعد  اریز  نک ، اعد  دایز 

ح 446. ص 84 ، هحاصفلا ، جهن  - 1
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بدا نافرع و  راس  همشچ  زا  يا  هعرج  متفه : شخب 

هراشا

بدا نافرع و  راس  همشچ  زا  يا  هعرج  متفه : شخب 

اه لصف  ریز 

هدیزگرب نوتم 

راعشا

هدیزگرب نوتم 

هراشا

هدیزگرب نوتم 

اه لصف  ریز 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ياعد 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ياعد 

راظتنا

...وت یب  هک  ایب 

! لد ياه  فرح 

دنتفگن ام  هب 

نافسوی باوخ  نیرت  حبص 

یمشاه نامشچ  رد  قرغ 

! تاجن شخب  مارآ  لحاس  يا 
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! نابرهم يا  ایادخ ،

! نم يالوم 

یگنتلد ياه  هبدن 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ياعد 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ياعد 

زاس و فرطرب  ار  اه  فاکـش  وا  هلیـسو  هب  ادـنوادخ ! .شاـب  ناـبیتشپ  ار  تناگدـیرفآ  رب  تجح  دوخ و  نیـشناج  ّیلو و  ایادـخ ! راـب 
يازارد اـب  ار  نیمز  زاـس ، راکـشآ  ار  داد  لدـع و  ناریمب و  وا  اـب  ار  اـه  يربارباـن  اـه و  متـس  نک ، هتـسویپ  مه  هب  ار  اـه  یگتخیـسگ 

ره زاس ، زوریپ  ینکفا ) یم  نانمـشد  لد  رد  هک  یـساره  و   ) میب اب  نک و  تیاـمح  شیوخ  ترـصن  اـب  ار  وا  ياراـیب ، شا  يراگدـنام 
وا اب  ینمـشد  حرط  هک  سکره  .راذگاو  دوخ  لاح  هب  دنک  یم  غیرد  وا  يرای  زا  سکره  نادرگ و  زوریپ  دـنک  یم  يرای  ار  وا  سک 

ار نآ  ياه  هناوتسا  اه و  هاگ  هیکت  رفک و  نارادمدرس  .نک  دوبان  دیآ ، رد  وا  اب  گنرین  رد  زا  هک  ار  سکره  زاس و  كاله  دنکفا  رد 
.نکش مه  رد  ار  لطاب  ناگدننک  تیوقت  تمعن و  ناگدننک  وحم  ناراذگ ، تعدب  ناگدننک ، هارمگ  ناسر و  تکاله  هب  وا  هلیسو  هب 

، اه برغم  اه و  قرـشم  رد  دنتـسه  هک  نیمز  ياج  ره  رد  ار  نانید  یب  نارفاک و  همه  زاس و  راوخ  وا  تسد  هب  ار  ناـشک  ندرگ  همه 
(1) .دنامن ياج  رب  يرثا  دنامن و  یقاب  یسک  اهنآ  زا  هک  اج  نآ  ات  زادنارب ؛ اه  ناتسهوک  اه و  هگلج  رد  اهایرد ، اه و  یکشخ  رد 

 . هرامش 6 دوعوم ، زا : لقن  هب  ص 366 ، دّجهتملا ، حابصم  یسوط ، خیش  - 1
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  ياعد 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  ياعد 

وا شیاشگ  رد  .ارایب  وا  يوس  هب  رظن  کی  همرـس  اب  ار  مناگدید  .امنب  نم  هب  ار  هدوتـس  نیبج  نشور  نآ  ارالد و  لامج  نآ  ایادخراب !
وا تشپ  ذفان و  ار  شنامرف  .امن  تیاده  وا  قیرط  هب  ارم  شخب و  تعسو  ار  وا  شور  هار و  .نادرگ  ناسآ  ار  شندمآرد  نک و  باتش 
هک تسا  قح  زین  وت  نانخس  يدومرف و  دوخ  هک  .زاس  هدنز  ار  تناگدنب  نادرگ و  دابآ  ار  تیاه  نیمزرس  وا  تسد  هب  .راد  راوتـسا  ار 

دنزرف دوخ و  یلو  ادـخ ! يا  سپ  .تسا  هتفرگرب  رد  ار  اهایرد  اه و  یکـشخ  یهابت  داسف و  دـنا ، هداد  ماـجنا  مدرم  هچ  نآ  ببـس  هب 
هک نانچ  ار  قح  دنک و  دوبان  دبای  تسد  نادـب  هک  لطاب  زا  هچ  نآره  ات  زاس ! راکـشآ  تسوت  هداتـسرف  مان  مه  هک  ومه  ار ، تربمایپ 
نآ .هد  رارق  دنرادن  يروای  وت  زج  هک  یناسک  روای  تا و  هدیدمتـس  ناگدـنب  هاگهانپ  ار  وا  ادـنوادخ ! .دزاس  یلمع  دراد و  اپرب  دـیاب 

مالـس دورد و  هک  تربمایپ _  تنـس  تنید و  ياه  هناشن  نابیتشپ  ار  وا  نک و  دـیدجت  وا  تسد  هب  هدـش  لیطعت  تباتک  ماکحا  زا  هچ 
(1) .هد رارق  داب _  شنادناخ  وا و  رب  دنوادخ 

راظتنا

راظتنا

: هک دیشاب  شوه  هب 

هچ تسین ، یهاگزیرگ  دیهن ! ندرگ  ار  شتعاط  دیهد و  ارف  شنامرف  هب  شوگ  .دیآ  یم  تاقولخم  یمامت  نایم  زا  نامـسآ  هدـیزگرب 
ریگارف يادن  نیا  باهتلا  رد 

هرامش 6. دوعوم ، زا : لقن  هب  ص 69 ، رئازلا ، حابصم  سوواط ، نبدیس  - 1
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یناوزاب اب  هدش و  بوک  خیم  ياجرب  توخن  رورغ و  رس  زا  ناگداتـسیا  .دنزیخ  یم  رب  ياج  زا  يربخ  یب  رتسب  رد  ناگتفخ  ینامـسآ 
ات دننام  یم  تخس  یبارطضا  رد  ناگمه  دنزیخ و  یم  رب  ياج  زا  مات ، یتریح  رد  يراچان  ِرس  زا  ناگتسشن  دنتلغ ! یم  نیمز  رب  نازرل 

.تسا هدیسر  هچ  ار  اهنآ  دنبایرد 

: زاونشوگ يا  همغن  .دروآ  یم  دوخ  هب  ار  همه  رگید  ییادص  هک  دیاپ  یمن  يرید 

تراشب نیرتهب  ار  امش  ندمآ ، نیا  هک  دیـشاب  هاگآ  ما ، هدمآ  ناگدنب ، نایم  رد  يا  هفیلخ  وا و  يوس  زا  یلیلد  میادخ ، تیقب  نآ  نم 
نانآ دزاس و  یمن  اهر  ار  ناینیمز  ینآ  تریح  دریگ و  یم  رب  رد  ار  نیمز  نامـسآ و  گرزب  یبالقنا  شدـیبایرد ، کین  شاـک  .تسا 

ناتیادخ هک  یناسک  همه  يا  نم ! نامزر  مه  نازار و  مه  يا  هتسجرب و  نارای  يا  .دنشک  یم  راظتنا  ار  شزیگنا  لد  همغن  ندینـش  هک 
(1) .دییآ نم  يوس  هب  يدنوادخ ! ياه  هریخذ  يا  هدیزگرب ! نم  يرای  يارب  ار  امش 

...وت یب  هک  ایب 

...وت یب  هک  ایب 

رب اج  زا  وت  مالس  هب  حبص  دوش و  یم  رادیب  وت  فطل  منبش  هب  رحس  هک  یتقادص ؛ ار  حبص  هن  تسا و  یتفاطل  ار  رحس  هن  وت  یب  هک  ایب 
.دزیخ یم 

یمن ساپ  ار  اه  یسلطا  میرح  سک  چیه  دشک ، یم  یبیرغ  دایرف  اه ، ییانـشآ  راطق  دنا و  هتفرگ  تبرغ  راگنز  اه ، هنیآ  وت  یب  هک  ایب 
.درادن نازخ  خلت  بورغ  زج  یتباجا  اه ، هخاش  تونق  وت  یب  هک  ایب  .دراذگ  یمن  مهرم  اه  هلال  غاد  رب  دراد و 

و دریگ ؟ یم  رب  نامیتی  ناگدید  زا  مغ  کشرس  رهم ، تسد  مادک  وت  یب  هک  ایب 

.یناتسورس یعیفش  لیعامسا  - 1
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.دناوخب یمشیربا  تفایض  هب  ار  یمخز  ياه  لد  هک  ینابرهم  شوغآ  تساجک 

.دنکفا یمن  یتخب  شوخ  لحر  لابقا ، جرب  رد  دیما  هراتس  زگره  تساه و  یگریت  ریسا  ملد  نامسآ  وت  یب  هک  ایب 

.دنا ناباتش  وت  روهظ  يایرد  يوس  هب  راظتنا  رتسب  رد  دنراد و  ار  وت  رادید  شطع  اه  هناخدور  بآ ، ِبآ  يا 

هب یتیمیمـص  اه و  نامـسآ  یخارف  هب  يا  هنیـس  اـه ، هنیزبس  تفاـطل  هب  یتوارط  اـیرد ، یگنارک  یب  هب  یلد  هوک ، يراوتـسا  هب  یتماـق 
هتسکش لد  زا  تسین ، شیب  یکدنا  هک  ار  همه  نیا  .دناشک  دیما  هاگلزنم  هب  ار  اه  لد  ناوراک  دناوخ و  ار  وت  ات  دیاب  دیشروخ  یمرگ 

(1) .تسام ياعد  تباجا  وت  روهظ  هک  رادم ، غیرد  خیرات  نارظتنم  نیرت 

! لد ياه  فرح 

! لد ياه  فرح 

یم دیما ؛ اب  مأوت  يراظتنا  اب  ینام  یم  شهار  هب  مشچ  وت  دنک و  نامرد  ار  ملاع  مامت  وت و  هنهک  ياهدرد  دـیایب و  وا  هک  ینامب  دـیاب 
یم هنوگرب ؛ یلاخ  دراد و  يزبس  تماق  دنیوگ  یم  لدع ؛ زا  يریـشمش  زبس و  ییادر  اب  ینـشور ، زا  باتفآ ، زا  تسا  يراوس  دـنیوگ 
دیاش مناد  یمن  دش ، دهاوخ  وا  هاگ  هیکت  وا و  كاپ  مودـق  نابزیم  هبعک  دـنیوگ  یم  رون ؛ زا  یناراب  اب  دـیآ  یم  هدـیپس  هار  زا  دـنیوگ 
رطع دنک و  زاب  ار  ادـخ  غاب  ِرد  هک  يزور  ات  منام  یم  شراظتنا  رد  اما  .دـشابن  سفق  رد  هدـنرپ  نیا  زا  رپ  یتشم  زج  هک  دـیایب  يزور 

یم شهار  هب  مشچ  ندـش ، ینابرق  هدامآ  یناج  اب  .ددرگ  نشور  شلامج  رون  زا  ایند  دـچیپب و  ملاع  رـسارس  رد  شروضح  زیگنا  لد 
ات منام 

.هانپ یماما  سجرن  - 1
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شوخ هچ  ندوب  وا  اب  تقو  نآ  .دـشاب  قارف  درد  شتآ  رب  یبآ  شهاگن  مین  دـنریگ و  مارآ  وا  مسبت  کی  اب  میاـه  يرارق  یب  دـیایب و 
.ملاع ياه  بآ  یمامت  زا  رتراوگ  شوخ  هچ  ندیشون  وا  لاصو  ماج  زا  هرطق  کی  تسا و 

ییادوس رـس  رد  هک  نک  رواب  اما  مَاوت ، قاتـشم  لوبقم ، هن  یلامعا  نشور و  هن  یلد  كاـپ و  هن  یناـج  اـب  رگا  نم  رب  شخبب  زیزع ! يا 
(1) .تسا رپ  وت  راگن  شقن و  زا  ملایخ  تسین و  وت  تبحم  زج 

دنتفگن ام  هب 

دنتفگن ام  هب 

.دندناسرت وت  روهظ  زا  ار  ام  يزاس و  یم  هتـشپ  هتـشک  زا  يزادـنا و  یم  هار  هب  نوخ  يوج  ینک ، یم  اپ  هب  نوخ  ییایب  هک  وت  دـنتفگ 
.دنداد نامناشن  ار  وت  ریشمش  دننک ، فصو  ار  وت  رورپ  هفطاع  ياه  تسد  رتسگرهم و  هاگن  هک  نآ  زا  شیپ  همه ،

نکمم نیگمهـس  هدنرب و  یـساد  اب  زج  نیا  درک و  نیجو  ار  زره  ياه  فلع  دیاب  دـننک  دـشر  اه  لاهن  اه و  لگ  هک  نیا  يارب  يرآ ،
دیلام و كاخ  هب  ار  نارگمتـس  ناملاظ و  هزوپ  تشپ و  دـیاب  .دنـشکب  یتحار  هب  یـسفن  خـیرات ، نامولظم  هک  نیا  يارب  يرآ ، .تسین 

.دیچرب نیمز  يور  زا  ار  ناشلسن 

اهنیا .درپس و  يدوبان  تسد  هب  درک و  نوگژاو  دیاب  ار  تنطلس  هدولآ  متس  ریرس  هچره  دنیشن  یسرک  رب  تلادع  هک  نیا  يارب  يرآ ،
.دوش یم  قّقحم  وت  تسد  اب  اهنت  دیآ و  یم  رب  وت  تسد  زا  اهنت  هک  تسا  يا  هزجعم  نامه  همه ،

.ینآ یناب  وت  هک  یتشهب  هب  ندیسر  يارب  تسا  همّدقم  همه  اهنیا  هک  نیا  هن  رگم  اما 

.روپ يدنمرون  همطاف  - 1
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دنریگ و یم  نشج  دوخ  ياه  هنایـشآ  رد  ناگدنرپ  ییایب ، وت  یتقو  هک  تفگن  ام  هب  یـسک  .درکن  میـسرت  ام  رب  یـسک  ار  تشهب  نآ 
.دنک یم  هضرع  ار  شیوخ  لوصحم  ربارب  نیدنچ  نیمز  دنشوج و  یم  ناراس  همشچ  دنوش و  یم  نامداش  اهایرد  نایهام 

درتسگ و یم  نماد  اج  همه  رب  تلادع  ینک و  یم  تعاطا  تدابع و  زا  هدنکآ  ار  ناگدـنب  ياه  لد  ییایب ، وت  یتقو  هک  دـنتفگن  ام  هب 
ندرگ زا  ار  یگدرب  تلذ  قوط  دزاس و  یم  وحم  ار  یگدنرد  يرگ و  متـس  يوخ  دنک و  یم  نک  هشیر  ار  غورد  وت  هطـساو  هب  ادـخ 

.دراد یم  رب  قیالخ 

ناهایگ نیمز ، دتسرف ، یم  ورف  ار  شناراب  نامـسآ  دنزرو ، یم  قشع  وت  هب  نامـسآ  نیمز و  نانکاس  ییایب ، وت  یتقو  هک  دنتفگن  ام  هب 
هک دـندید  یم  ار  یقیقح  شمارآ  لدـع و  دـندوب و  هدـنز  ناـشناگدرم  شاـک  هک  دـننک  یم  وزرآ  ناگدـنز  دـنایور و  یم  ار  دوـخ 
یم دنمزاین  لابند  هب  نداد  هقدص  يارب  مدرم  دنام و  یمن  ریقف  سک  چیه  .دتـسرف  یم  ورف  نیمز  لها  رب  ار  شتاکرب  هنوگچ  دنوادخ 

.مزاین یب  دیوگ : یم  دننک ، یم  هضرع  هک  ره  هب  ار  لام  .دننک  یمن  ادیپ  دندرگ و 

(1) .درک دهاوخ  ریخ  هب  متخ  ار  ناهج  تبقاع  دوب و  دهاوخ  ملاع  نشج  نیرت  گرزب  دیدرت  یب  وت  روهظ  ...و 

.یعاجش يدهم  دیس  - 1
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نافسوی باوخ  نیرت  حبص 

نافسوی باوخ  نیرت  حبص 

وت رب  مالس  تبیغ ، درز  ياه  تشد  رد  وت  ياه  هیرگ  رب  مالس  وت ، ياه  مالس  رب  مالـس  .یناد  یم  ار  تسود  هناخ  هار  هک  وت  رب  مالس 
.ینیمز هوکش  ینامز ، دوعوم  ییادخ ، هدعو  هک 

، اه هعمج  .درادن  ندمآ  هناهب  زور  تسین و  يرادیب  ِرس  ار  بش  .تسا  هدنامن  ندرمش  يارب  يا  هراتس  رگید  دنا ، هدش  مامت  ناگراتس 
! تسا یفطل  زا  یلاخ  ِمایا  هتشابنا  هچ  اه  هتفه  تسا ! ییاهزور  ریگلد  هچ 

غاب نابیلدنع  زا  ار  وت  اب  نتفگ  نخس  نم  اما  ربا ، زا  داب  دساره و  یم  لگ  زا  گرب  دروخ ، یم  قرو  داب  تسد  هب  ام ، رمع  رامـش  لاس 
.دننک یم  مگ  اه  هخاش  لگنج  نایم  ار  لگ  هشیمه  هک  یناغرم  نامه  متخومآ ،

هظحلره دـنراظتنا ! شتآ  زا  رذـگ  رد  میهاربا  راـبت  درک ؟ یهاوـخ  هچ  بوـقعی  همه  نیا  مشچ  اـب  نافـسوی ! باوـخ  نیرت  حبـص  يا 
(1) .دنناقشاع اب  زاسمد  دنناوخ و  یم  روهظ  همانجرف 

یمشاه نامشچ  رد  قرغ 

یمشاه نامشچ  رد  قرغ 

يوم رات  کی  نیتملا  لبح  هب  میوش و  یم  قرغ  شا  یمـشاه  نامـشچ  قمع  رد  همه  تسخن ، هاگن  رد  هک  دیآ  یم  یـسک  دـنا  هتفگ 
؛ دور یم  رس  نامراظتنا  همه  شمسبت  کی  هب  هک  میدنب  یم  لد  وا  هایس 

؛ ربا زا  رت  نابرهم  تسا و  نامسآ  زا  رتابیز  هک  دیآ  یم  یسک  دنا  هتفگ 

.ییاباب اضر  - 1
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یم یسوم  ياصع  یمولظم  ره  تسد  هب  دنک و  یم  میـسقت  ناراب  ياه  هرطق  نایم  تلادع  هب  ار  تمحر  هک  دیآ  یم  یـسک  دنا  هتفگ 
؛ دناتسب شیوخ  قح  ات  دراپس 

وا هک  تسا ؛ هدوب  ام  اب  تمواقم  ییاهنت و  ياه  لاس  نیا  همه  رد  وا  هک  دناد  یم  هتفگان  ار  اه  تراسا  خلت  تارطاخ  وا  هک  دـنا  هتفگ 
همه هک  تسا ، هدیرخ  نت  هب  مه  ار  نمـشد  رادراخ  ياه  لباک  مخز  وا  هک  تسا ؛ هدیـشچ  ار  تیرکت  لصوم و  هاگودرا  یگنـسرگ 

وا ییادج ، خلت  تدم  نیا  همه  هک  دندش ؛ راگدنام  وا  دابآ  تشهب  رد  نام  نادوقفم  هک  دندش ؛ رادرس  وا  ناماد  هب  رـس  نام  نادیهش 
(1) .تسا هدرک  یم  اعد  نام  يارب  هخرک  رانک  هلمح ، بش  وا  هک  تسا ؛ هدروخ  یم  هصغ  نام  يارب 

! تاجن شخب  مارآ  لحاس  يا 

! تاجن شخب  مارآ  لحاس  يا 

! نازورف هشیمه  دیشروخ  يا  نایاپ ! یب  غورف  يا  نابات ! رهم  يا  نادزی ! رون  يا 

! شومارف هتشگان  بیاغ  يا  شون ! ار  هفطاع  ِراس  همشچ  يا  شوغآ ! رد  تاجن  مچرپ  يا 

! مئاق وت  مایق ، اجکره  يا  مظان ! وت  ماظن ، اجکره  يا  مداه ! وت  داسف ، اجکره  يا 

! ناماس وت  ار  اه  یناماسبان  همه  يا  نامرد ! وت  ار  اهدرد  همه  يا  نایاپ ! وت  ار  اه  مغ  همه  يا 

دیـشروخ عولط  تبیغ ، يادـلی  بش  رد  هک  ناگتفیـش ، يادیـش  نامـشچ  زج  دـنتفخ ، ورف  اه  مشچ  دیـشک ، ازارد  هب  تهاکناج  رجه 
، دنیوج یم  ار  وت  يارآ  ناهج 

.يرکسع اضریلع  - 1

تیودهم رد  یشواک  دیما : www.Ghaemiyeh.comهدیپس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 154 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_136_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:137

، یتسه نازورف  دیشروخ  يا 

وت شخب  ییاهر  هنارک  اه  هنتف  جاوما  زارف  رب  هک  ناهار ، هب  مشچ  خرس  قروز  زج  دنتسکش ، مه  رد  همه  اه  قروز  دش ، ینافوط  ایرد 
! تاجن شخب  مارآ  لحاس  يا  دنبلط ، یم  ار 

«، نامرح قشع و   » رتفد رد  و  نارجه » لصو و   » خیرات رد  یتسار  هب  اما  دیشک  ازارد  هب  تبیغ  هریت  بش 

هک تسا  لاس  راهچ  تصـش و  رازه و  کی  نونکا  تسا ، هدـیدن  دوخ  هب  یمـشچ  چـیه  اجرباپ ، نینچ  یناـبحم  اـپرید ، نینچ  یتبحم 
(1) .دراد همادا  زاین » زار و   » و زان » هبذج و  »

! نابرهم يا  ایادخ ،

! نابرهم يا  ایادخ ،

؟ تشاذگ یهاوخ  خساپ  یب  ار  هجرف ) یلاعت  هللا  لجع   ) يدهم رظتنم  نانیشن  هشوگ  يادص  ایآ  اهلاراب !

شومارف دنتـسرف ، یم  مالـس  تا  يدهم  رب  دشخرد ، یم  قفـش  یخرـس  هک  هاگ  نآ  نامد ، هدـیپس  رد  هک  ار  اه  هاگن  نیرت  هتفرگ  ایآ 
اهر یهانپ  یب  رد  دـنا ، هدـنز  وت  يدـهم  وت و  قشع  هب  هدز  بادرم  تعاـمج  ناـیم  زا  هک  هتخوس  ياـه  هنیـس  نیا  اـیآ  درک ؟ یهاوخ 
یم ربـص  يارحـص  رد  شطع  نازورف  بیهل  دـنک ؛ یمن  يراـی  مه  کـشا  رگید  .تسا  یلاـخ  نامـشچ  ياـه  هساـک  درک ؟ یهاوـخ 

! ام راگدرورپ  نابرهم  يا  .ناشدنازوس 

، نادرگ زوریپ  ار  شنازابرس  نادرگ و  وا  نیرق  ار  يزوریپ 

.فرصت صیخلت و  اب  روپ  يدهم  ربکا  یلع  - 1
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، دشاب تنطلس  نآ  رد  رصن  يزوریپ و  قفا  هک  اشگب  شیور  هب  تاکرب  زا  يا  هزاورد 

، امرف راکشآ  وا  تسد  هب  ار  تلوسر  تنس  نادرگ و  رهاظ  ار  مالسا  وا  هلیسو  هب  نانابرهم ! نیرت  نابرهم  يا 

(1) .زاس هناور  تیفاع  راد  هب  وا  هلیسو  هب  ار  نانمؤم  رادب و  تمالس  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  حلاصابا  ایادخ !

! نم يالوم 

! نم يالوم 

دننام ینم ، اب  وت  هک  دـنچره  میوج ، یم  ار  وت  ناکم  نامز و  يارو  زا  .تسوت  ياوه  رد  ملد  اما  تسا ، نیمز  دـنب  رد  هچرگ  نم  ياپ 
حور اما  دـخرچ ، یم  دیـشروخ  درگ  هچرگا  نیمز  .ددرگ  لماک  ردـب  وت  راسخر  لاله  هک  يزور  اشوخ  اـما  بآ ؛ اوه ، رون ، روضح 

.ددرگ یم  وت  درگ  هک  تسا  يرادم  ار  نآ 

اجره سب ؛ یسردایرف و  هک  ییوت  اهنت  دراد و  بل  رب  وت  مان  دراپس ، یم  ناج  يراک  متس  همکچ  ریز  رد  هک  یمولظم  ره  نم ! يالوم 
کح ار  يدهم » ای   » ما هشیدنا  دنب  یناشیپ  رب  هدومن و  نت  رب  تمواقم  يادر  نم  تفرگ  رارق  متـس  زواجت و  ضرعم  رد  تلادع  قح و 

.مدرک یم 

! لامک يوس  هب  نم  يامنهار  هشیدنا  نیرت  بان  يا 

! نامز تراسا  ياهدنب  زا  نم  هدنناهر  يا 

! نم قوقح  یمامت  نیتسار  عفادم  يا 

.صیخلت اب  يرغصا  نیسح  ریما  دیس  - 1
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! هتسشن نوخ  رب  نامولظم  سردایرف  يا  و 

(1) .مَاوت هشیدنا  رد  نم 

یگنتلد ياه  هبدن 

یگنتلد ياه  هبدن 

؟ دنادرگ تسار  ار  یتساران  يژک و  ات  هتخود  وا  هار  هب  مشچ  ناهج _  هک _  نآ  تساجک 

؟ تسا هدش  هدامآ  نارگ  متس  هشیر  نتسسگ  يارب  هک  نآ  تساجک 

؟ دنک رب  دادیب  متس و  داینب  ات  دور  وا  يوس  هب  اهدیما  هک  نآ  تساجک 

؟ دنادرگ ون  ار  نید  ياه  تنس  اه و  هضیرف  ات  هدش  هتخودنا  هک  نآ  تساجک 

؟ دنادرگزاب دوخ _  لصا  هب  ار _  نییآ  نید و  ات  هدش  هدیزگ  هک  نآ  تساجک 

؟ دنک هدنز  ار  نآ  ماکحا  نآرق و  هک  میراد  شیوزرآ  هک  نآ  تساجک 

؟ هقرفت متس و  ناراسخاش  هدنُرب  تساجک 

؟ یتسرپاوه يورژک و  ياه  هناشن  هدننک  وحم  تساجک 

؟ نانمشد هدننکراوخ  ناتسود و  هدنراد  زیزع  تساجک 

؟ دنرآ يور  شیوس  هب  ناتسود  هک  ادخ  هنیآ  نآ  تساجک 

؟ نامسآ نیمز و  نایم  هدروخ  دنویپ  هتشر  نآ  تساجک 

؟ ییامنهار شفرد  هدنزارفا  يزوریپ و  زور  ياورنامرف  نآ  تساجک 

؟ قح يدونشخ  يراوازس و  هدندروآدرگ  تساجک 

؟ البرک هتشک  هاوخ  نوخ  تساجک 

.صیخلت اب  ص 54 ، مهدراهچ ، لاس  دوعوم ، - 1
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؟ تسب غورد  وا  هب  دوشگ و  متس  تسد  وا  رب  هک  ره  رب  هدش  يرای  ادخ  بناج  زا  هک  ییاوشیپ  نآ  تساجک 

؟ راگزیهرپ راکوکن  نآ  ناگدیرفآ ، لُگ  رس  نآ  تساجک 

؟ يربک همطاف  دنزرف  راسخر و  نشور  هجیدخ  دنزرف  یضترم و  یلع  دنزرف  یفطصم و  ربمایپ  دنزرف  تساجک 

دنزرف يا  راوگرزب ، ناگدـیزگ  دـنزرف  يا  بّرقم ، نارورـس  دـنزرف  يا  مشاـب ، وت  یماـح  رپس و  مدوخ  داـب و  تیادـف  مرداـم  ردـپ و 
يا هدیزگرب ، ناراوگرزب  دنزرف  يا  هزیکاپ ، ناکاپ  دنزرف  يا  هدبز ، ناگرزب  دـنزرف  يا  هزیکاپ ، ناکین  دـنزرف  يا  هتفای ، هار  نایامنهر 

.ششخب ياهایرد  دنزرف 

؟» يوُط يذ   » رد ای  رگید ؟ ياج  رد  ای  یتسه  يوْضَر »  » هوک رد  ایآ  ینیمزرس ! كاخ و  نیمادک  رد  متسناد  یم  شاک  يا 

دریگ ار  وت  الب  هک  تسا  راوگان  نم  رب  مونـشن ؛ ییاوجن  زاوآ و  وت  زا  منکن و  رادـید  ار  وت  منیبب و  ار  مدرم  هک  نیا  نم  رب  تسا  نارگ 
.دسرن وت  هب  نم  زا  ما  هیالگ  هلان و  دریگن و  ارم  و 

ارهاظ ام _  هاگن  زا  هک  یتسه  یماما  نامه  وت  هک  دنگوس  مناج  هب  یتسین ؛ ادج  ام  زا  هک  یتسه  یبیاغ  نامه  وت  هک  دنگوس  مناج  هب 
.یتسین رود  عقاو  رد  يرود و  _ 

؟ ار ام  وت  مینیبب و  ار  وت  ام  يزارفارب و  يزوریپ  مچرپ  هک  دوش  یک 

؟ ینکرپ لدع  زا  ار  نیمز  يوش و  مدرم  ياوشیپوت  میوش و  مهارف  وت  درگادرگ  ام  هک  دوش  یک 

هک تسا  يدنوادخ  نآ  زا  شیاتـس  مییوگب : ساپـس  ینامداش و  رـس  زا  ام  يزادنارب و  نب  خیب و  زا  ار  نارگدادیب  هشیر  هک  دوش  یک 
.تسا نایناهج  راگدرورپ 
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زا يدحا  رب  هک  ار  اهدورد  نیرت  ناوارف  نیرتشیب و  نیرت و  ماود  اب  نیرت و  مامت  نیرت و  لماک  نیرترب و  وا  رب  تسرف  دورد  دنوادخ !
.اهتنا یب  نایاپ و  یب  رامش و  یب  يدورد  وا ، رب  تسرف  دورد  و  يا ؛ هداتسرفن  تقلخ  ناگدوتس  ناگدیزگرب و 

تلود هب  وا  ییاوشیپ  هب  ار  دوخ  ناتـسود  زادـنارب و  وا  هلیـسو  هب  ار  لطاب  راد و  ياپ  رب  جـع » » نامز ماما  هطـساو  هب  ار  قح  ادـنوادخ !
.زاس راز  راوخ و  وا  هلیسو  هب  ار  دوخ  نانمشد  ناسر و 

نماد هب  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  دناسر و  شناردپ  اب  تبحاصم  هب  ار  ام  ماجنارـس ، هک  نک  رارقرب  يدنویپ  وا  ام و  نایم  ادنوادخ !
! نانابرهم ِنیرت  نابرهم  يا  .دنا  هدیمرآ  نانآ  تیالو  هیاس  رد  هدز و  گنچ  نانآ 
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راعشا

هراشا

راعشا

اه لصف  ریز 

نامسآ ُهن  هرهش 

یگدنز رازلگ 

تیاده بکوک 

راظتنا ینعی  قوش ، ینعی  هعیش 

! سگرن هدید  غورف 

دوعوم هعمج 

هار هب  مشچ 

نیبم باتک 

ناگتخومآرحس

! ...میوزرآ تسه  همه 

! مدرگ روح  بارخ 

تسوت نسح  نارود 

! ینکردا

سگرن لگ  يوب 

!؟  ...یی هتفر  یک 
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نامسآ هُن  هرهش 

نامسآ ُهن  هرهش 

رتخا تفه  ره  أدبم  نودرگ ، تشه  ره  ردصم 

ردصم جنپ  ره  ِلد  ِرون  تهج  شش  ره  قلاخ 

رتفد هس  ره  نارمکح  رصنع ، راچره  یلاو 

رواد ياتکی  تجح  ملاع  ود  ره  هاشداپ 

دش ناکمال  لب  نامسآ ، هن  هرهش  شدوج  هک  نآ 

وخ نسح  تمصع ، همطاف  رف ، یلع  تریس ، یفطصم 

ور هم  ملع و  دمحم  دهز و  یلع  تردق ، نیسح  مه 

وسیگ هلبق  متشه  ملع و  مظاک  ضیف و  رفعج  هاش 

وم يرکسع  مه  شیاشخب و  یقن  اوقت ، یقت  مه 

دش نانچ  یفاصوا  عمج  يو  رد  هک  مئاق  يدهم 

رف یقت  تمشح ، یقن  تعلط ، يرکسع  هاشداپ 

رفعج ریدقت  تردق و  یسوم  نامرف و  نسحلاوب 

رسفا جات  ینیسح  داجس و  دهز  رقاب ، ملع 

ردیح وچ  تلود  تمصع و  هّیضر  مکح و  یبتجم 

(1) دش ناهج  دنوادخ  يالجم  فاصوا  یفطصم 

.هللا همحر  ینیمخ  ماما  - 1
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یگدنز رازلگ 

یگدنز رازلگ 

تسا ندیمر  دوخ  زا  رس  يدوخیبز  ار  لد 

تسا ندیرپ  نت  سفق  زا  ياوه  ار  ناج 

ناغف ما  هداد  رس  هک  تسین  گرم  میب  زا 

تسا ندیسر  لزنم  هب  قوشز  سرج  گناب 

منکرب هنیس  زا  لد  هک  دسر  یمن  متسد 

تسا ندیرد  نابیرگ  قوش ، جالع  يراب 

تشکرس يوسیگز  تسا  رت  هیس  مماش 

تسا ندیمد  تقو  هک  يآرب  نم  دیشروخ 

یگدنز رازلگ  هصالخ  يا  وت  يوس 

تسا ندیشک  رپ  يوزرآ  رد  هگن  غرم 

وت روضح  ضیفز  گنر  بآ و  هتفرگب 

تسا ندید  راوازس  هک  نمچ  نیا  رد  لگره 

منک یمن  دوخ  مغ  حرش  درد  لها  اب 

تسا ندینشان  نم  لد  هصق  ریدقت 

انشآ تشگ  سوه  ماج  هب  بل  هک  ار  نآ 

(1) تسا ندیزگ  ترسح  بل  ازس  نیما »  » يزور

.يا هنماخ  یلع  دیس  - 1
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تیاده بکوک 

تیاده بکوک 

ییآرب يا  هشوگ  زا  دیشروخ  ناس  هب  یتقو 

ییایب وت  هک  یتقو  یناهج  دوش  نشور 

تیاده بکوک  يا  تراظتنا  رد  مدنام 

ییادخ تیآ  يا  ار  دوخ  لامج  امنب 

! یتسم قشع و  روش  يا  یتسه ! باتفآ  يا 

یهلا زجعم  نآز  یمالک  ناوخب  آزاب 

! تیاده مئاق  يا  تهار ! هب  اه  هدید  يا 

ییادج مغ  حرش  تیاکح  منک  یک  ات 

دشابن مندییور  منیبن  ار  وت  نم  رگ 

! ییاهر رهظم  يا  ار  دوخ  لامج  امنب 

درآ هدجس  دیشروخ  تهام  وچ  خر  شیپ 

! ییادخ وترپ  يا  یهلا ! تیآ  يا 

اراگن ام ، هظحل  ره  میرون  ناگنشت  بل 

(1)! ییاهر مئاق  يا  ار  شطع  امز  ناهرب 

.تشرس کین  لیعامسا  - 1
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راظتنا ینعی  قوش ، ینعی  هعیش 

راظتنا ینعی  قوش ، ینعی  هعیش 

راظتنا ینعی  قوش ، ینعی  هعیش 

راهب حبص  ات  هنییآ  بحاص 

باکر رد  اپ  بحاص  ینعی  هعیش 

باقن زا  خر  دنکفا  دیشروخ  هک  ات 

فص هب  فص  کئالم  منیب  یم  شاف 

فد روبنت و  اب  دنناوخ  لزغ  نیا 

دیدپ دمآ  لاح  روش و  نازابقشع ،

دیدپ دمآ  لاد  میم و  ياح و  میم و 

دینک نشور  ار  هدید  نانیشن  بش 

دیدپ دمآ  لاح  هدنخرف  هم  نآ 

يرواب ان  رد  هک  يزور  نآ  دمآ 

يرواخ رهم  برغ  زا  دنزرس 

جک غیت  اب  دیسر  يدرم  نیتسار 

جرفلا حاتفم  ربصلا  نایعیش 

باتفآ دیفس  غیت  نآ  تسیچ 

راقفلاوذ ّالإ  فیسال  نامگ  یب 

دنز یم  نوریب  بارحم  زا  ردیح 
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دنز یم  نوخیبش  ار  نانیشن  بش 

باتفآ يا  باتفآ ، يا  باتفآ ،
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باتم خر  تناگدنب  هاگن  زا 

كاچ كاردا  هدید  تغورف  زا 

كاخ ریز  نوفدم  کشا  تغارف ، زا 

آرد برغم  زا  هعیش  باتفآ 

ارح راغ  زا  نزرس  رگید  راب 

دننک یم  يزاتکرت  ناتسرپ  تب 

دننک یم  يزاب  هللا  مالک  اب 

دننک تیاشامت  ات  شک  رب  غیت 

دننک تیاشاح  دنناوتن  هک  ات 

ار گنن  نید  نماد  زا  نک  كاپ 

ار گنراگنر  ياه  کسورع  نیا 

مالسلاو مدرک  هاتوک  نخس  نیا 

(1) ماین زا  نوریب  غیت  ینعی  هعیش ،

.یساغآ اضر  دمحم  - 1
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! سگرن هدید  غورف 

! سگرن هدید  غورف 

! ایب راب ، هب  لگ  تسشنب  هچنغ و  تفکش 

! ایب رانک ، ره  يروس ز  هلال و  دیمد 

ام رطاخ  غاب  تفکشن  دمآ و  راهب 

! ایب راهبون ! حور  رحس ! ِناور  يا  وت 

!؟ ار وت  ناقشاع  ربص ، دوب  هیام  هچ  رگم 

! ایب راظتنا ، جنر  رگد  تشذگ  دحز 

كاخ لد  زا  هدیمد  قیاقش  هنارک ، رهز 

! ایب رادغاد ، ياه  لد  یّلست  وت  یپ 

رادم غیرد  رظن  شکالب ، ناقشاعز 

! ایب راز  هلال  هب  سگرن ! هدید  غورف 

دراب یم  هنتف  گنس  کلف  قینجنمز 

! ایب راصح ، نیا  دزیر  ورف  هک  نآ  دابم 

! رگن زاب ، كاپ  نادنر  عمجم  هب  یکی 

! ایب راک ، هفرط  نادرم  هقلح  هب  یمد 

! نیبب قشع ، ریم  ناراد  هیشاغ  يوس  هب 

! ایب راگزور ، ناراک  هردان  يوک  هب 

رهد هفیحص  هب  دنتسشنب  هک  اه  شقن  هچ 
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! ایب راگن ، قفش  يور  هدش  ناشنوخز 

روهظ نارّشبم  نیا  دناوت  راد  هیالط 
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! ایب رازگقح  موق  نیا  رطاخ  ساپ  هب 

بارس ناور  دوب  نازوس  هک  ریوک  نیرد 

! ایب راب  ضیف  ربا  مرک ! باحس  يا  وت 

قوش هبذج  قشع و  روش  ارم ، درب  تسدز 

(1)! ایب رارقیب  رطاخ  رارق 

.هبذج یخرهاش  دومحم  - 1
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دوعوم هعمج 

دوعوم هعمج 

ار هتسب  ياه  هرجنپ  دنک ، یم  زاب  وت  تسد 

ار هتسخ  نارذگهر  ینک ، یم  مالس  وت  مه 

متشاذگ فر  يور  هب  مدرک و  كاپ  هرابود 

ار هتسشن  مغ  رابغ  یمیدق  هنیآ 

وت راظتنا  رد  هچوک  وت ، رارق  یب  هرجنپ 

ار هتسد  هتسد  هلال  وت ، راثن  دنک  هک  ات 

ما هدناشن  هر  هب  هدید  ما ، هدناسر  رحس  هب  بش 

ار هتسب  دهع  هعمج  ما ، هدنام  گنز  هب  شوگ 

كرت زا  یحطس  تس  هدش  کمک  مک  فاص ، لد  نیا 

(1) ار هتسکش  هنیآ  هاوخم  رت  هتسکش  هآ !

.لیهس يدومحم  تباث  - 1
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هار هب  مشچ 

هار هب  مشچ 

هار هب  مشچ  ناهج  وت ، عولط  ياشامت  هب 

هار هب  مشچ  ناکم  نوک و  تمدق ، دیما  هب 

تسه یتسه ، لد  رون  يا  وت  ياشامت  هب 

هار هب  مشچ  ناشکهاک  ناشکهاک  نامسآ ،

تسد هب  هنییآ  نمسای  ار ، وت  يابیز  خر 

هار هب  مشچ  ناوج  ورس  ار  وت  يانعر  دق 

دنا هتخود  ناشف  کشا  دوهش  ناتسبش  رد 

هار هب  مشچ  نایتولخ  رحس  هب  ات  بش  همه 

درتسگ یم  نوخ  مشیربا  زا  یشرف  شمدید 

! هار هب  مشچ  نآ  دوخ  نامشچ  هدرپارس  رد 

نک نیز  یّلجت  بسا  یسفن  انینزان !

هار هب  مشچ  نامز  تس و  گنز  هب  شوگ  نیمز ، هک 

دوب وک  نورب آ ، ربا  زا  یمد  اباتفآ !

(1) هار هب  مشچ  نارگن ، ناکما ، هموظنم  وت  یب 

.یقالخا ایرکز  - 1
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نیبم باتک 

نیبم باتک 

تسین وت  يوکرس  يادوس  هک  تسین  يرس  رد 

تسین وت  يور  سوه  زج  ار  هدز  ادوس  لد 

ایر يور و  یب  هک  تسین  يا  هدزمغ  هنیس 

تسین وت  يوربا  هناخنامک  ریت  فده 

بابک تسین  تمغ  زوس  زا  هک  تسین  يرگج 

تسین وت  يوجلد  بل  لعل  هنشت  یلد  ای 

دوبن يزیرگ  وت  دنمک  ار ز  نافراع 

تسین وت  يوسیگ  هقلح  زج  هلسلس  نیا  ماد 

نیبم تسا  یباتک  وت ، نسح  رتفد  هخسن 

تسین وت  يوم  زج  هب  هتسبرس ، هتکن  دوب  رو 

نیبج رون  نآ  هدنب  دوب ، هدنبات  هام 

تسین وت  يوکین  هّرغ  زج  هب  هدنشخر  رهم 

دوب وت  يوک  هتشگرس  هک  تس  يرمع  رضخ 

تسین وت  يوج  زا  يا  هرطق  زج  هب  شون ، همشچ 

تسین ییاغوغ  وت ، بوشآز  هک  يرهش  تسین 

تسین وت  يوهایهز  يروش  هک  تسین  یلفحم 

! تس ییوگ  ییوگ ، وت  ناگوچ  مخ  رد  رقتفم ) )
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(1) تسین وت  يوک  زج  هب  زین  تمظع  نآ  اب  خرچ 

.یناهفصا يورغ  هّللا  هیآ  - 1
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ناگتخومآرحس

ناگتخومآرحس

زونه دننارگن  وس  ره  هب  هدید  مدرم 

زونه دننارظن  بحاص  وت ، هار  رد  مشچ 

تشد هب  دنغاد  هنیس  زا  شک  هلعش  اه ، هلال 

زونه دننارگج  شتآ  مدمه  تمغ ، رد 

تسرف زاب  يربخ  تبیغ  هدرپارس  زا 

! زونه دنناربخ  یب  ناگتفای ، ربخ  هک 

ناگتخوس خر  هب  یبآ  نزب  ار  یشتآ 

زونه دننارهگدب  ناهج ، زوس  فدص  هک 

يور نآ  دنیبن  هناگیب  هک  رادرب ! هدرپ 

! زونه دننارصب  یب  نیا  هنیآ ، زا  لفاغ 

دناوت ناریح  هیداب ، رفس  رد  ناورهر 

زونه دننآرب  دنتسب ، هک  دهع  نآ  وت  اب 

رهم اب  تیور ، تعلط  بلط  رد  اه  هّرذ 

زونه دننارفسون  نوچ  هتخات  نانچمه 

حبص تیار  اب  هک  دنناگتخومآرحس ،

زونه دننارحس  یب  بش  زورفا  لعشم 

یمد هدید ! کمدرم  يا  دش ، تسد  زا  تقاط 
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(1) زونه دننارگن  مدرم  هک  ياشگب ! هدرپ 

.یناشاک قفشم  - 1
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! ...میوزرآ تسه  همه 

! ...میوزرآ تسه  همه 

ییور وت  زا  منیبب  هک  میوزرآ  تسه  همه 

!؟ ییوزرآ هب  مسرب  مه  نم  هک  ار  وت  نایز  هچ 

منیب یی و  هدومنن  ار  دوخ  لامج  یسک  هب 

! ییوگ تفگ و  وت  زا  دوب  ینابز ، ره  هب  اج  همه 

ملتق دعتسم  همه  تنحم  جنر و  درد و  مغ و 

! ییوگ هنایم ، زا  رَِبب  نم ، ِنت  زا  رس  ُرِبب  وت 

میوم هک  سب  وت  مغز  ملان ، هک  سب  وت  هر  هب 

ییوم هیومز ، ما  هدش  یلان ، هلانز ، ما  هدش 

یگنچ رات ، هب  دنزب  برطم  هک  نیا  لدشوخ  همه 

! ییوم رات  هب  منزب  یگنچ  هک  مشوخ  نآ  زا  نم 

؟ یماک هنشت  بآ ، يوس  دبای  هار  هک  دوش  هچ 

؟ ییوجماک وت ، بلز  دیوج  ماک  هک  دوش  هچ 

! تمحر باحس  يا  یمد  مّحرت ، زا  هک  نیا  دوش 

!؟ ییولگ منک  رت  وتز  رخآ  مه  بل  کشخ  نم 

! تتسم مشچ  يادف  هب  نم ، لد  رگا  تسکشب 

ییوبس رگا  دنکش  تمالس ، یم  ّمخ  رس 

ارحص دنور و  نمچ  هب  جّرفت ، مسوم  همه 
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! ییوج رانک  نیشنب  هن ، نم  مشچ  هب  مدق  وت 
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میوب ماک  هب  یلگ  هک  مدنهد ، هر  غاب  هب  هن 

ییوب ماک ، هب  مونش  لگ  زا  هک  نیا  غامد  هن 

!؟ دناوخب مدجسم  يوس  نمادکاپ ، خیش  هچز 

ییوک كاخ  امرس و  یهاگ ، هدجس  خیش و  خر 

یمشچ هایس  متس  مزور ، هریت  هدومنب 

! ییوردیپس منص  مدیپس ، وم  هدومنب 

نیکسم دنمدرد  ِیناوضر )  ) ِيوس هب  يرظن 

(1) ییوس چیه  هب  دوبن  شدیما  ترد ، زج  هب  هک 

.یناوضر يزاریش  نامزلا  حیصف  - 1
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! مدرگ روح  بارخ 

! مدرگ روح  بارخ 

مدرگ روبصان  نم  تیوک ، درگ  هب  نانچ  هن 

! مدرگ رود  رابغ  وچ  یناشف ، نیتسآ  رگ  هک 

تقاط ربص و  مادک  هب  تقارف  رد  هتسخ  نم 

؟ مدرگ روضح  یپ  ز  میوپ ، غارف  هر  هب 

یمامتان هب  ملجا  دزاس  كاخ  هک  نآ  لهَم 

مدرگ رون  مامت  هک  معمش  وچمه  زوسب  وت 

ار یمدآ  سنج  وتز  مبای  دلخ  هب  رگا  نم 

مدرگ روح  بارخ  هک  دشاب  عبط  روصقز 

ندوب شورف  یم  گس  یلها )  ) وچمه زاین  هب 

(1) مدرگ رورغ  یمز  يراب  تسم  هک  نآ  زا  هب 

.يزاریش یلها  - 1
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تسوت نسح  نارود 

تسوت نسح  نارود 

تسوت نسح  نارود  فسوی و  رود  تشذگب 

تسوت نسح  نامرف  هب  تسه  هک  لد  رصم  ره 

دنا هتسب  قشع  هرگنک  هب  رس  رایسب 

تسوت نسح  ناویا  يدنب  قاط  هک  اج  نآ 

قشع کلم  ياصقا  رد  هک  هد ، زان  نامرف 

تسوت نسح  ناویدز  تسه  هک  يا  هناورپ 

زونه دهن  یم  ناج  ندرگ  هب  مغ  ریجنز 

تسوت نسح  نابنج  هلسلس  هک  وم  نآ 

دنک نامز  رخآ  نماد  هب  ات  هک  مناد 

تسوت نسح  ناماد  هب  هک  نم  زاین  تسد 

تسین زاون  یشحو )  ) همشرک رد  ریصقت 

(1) تسوت نسح  نأش  هبترم  نود  دنچره 

.یقفاب یشحو  - 1
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! ینکردا

! ینکردا

! ینکردا راگدرک ، ّرس  نزخم  يا 

! ینکردا راکشآ ، ناهن و  وت  مه  يا 

يرای سکره  شیوخ ، يارب  هدیزگب 

(1)! ینکردا رای ، وت  ارم  ناهج  ود  رد  يا 

سگرن لگ  يوب 

سگرن لگ  يوب 

دیآ یم  ادخ  تّجح  هک  زیخرب !

دیآ یم  ایربک  میرحز  تمحر 

زورماک نک ، رذگ  يرکسع  نشلگ  زا 

(2) دیآ یم  اضف  زا  سگرن  لگ  يوب 

.یناهفصا ریغص  نیسح  - 1
.اسر مساق  رتکد  - 2
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!؟  ...یی هتفر  یک 

!؟  ...یی هتفر  یک 

!؟ ار وت  منک  انمت  هک  لدز ، يا  هتفر  یک 

!؟ ار وت  منک  ادیپ  هک  هتفهن ، يا  هدوب  یک 

روضح بلاط  موش  هک  يا ، هدرکن  تبیغ 

ار وت  منک  ادیوه  هک  يا ، هتشگن  ناهنپ 

نم هک  يدمآ ، نورب  هولج  رازهدص  اب 

ار وت  منک  اشامت  هدید  رازهدص  اب 

نیبب نم  مشچ  هنیآ  رد  دوخ  يالاب 

ار وت  منک  الاب  ملاعز  ربخ  اب  ات 

يرذگب رید  مرح و  رد  شاک ! هناتسم 

ار وت  منک  اسرت  نمؤم و  هاگ  هلبق  ات 

منکفارب تیورز  باقن  یبش ، مهاوخ 

ار وت  منک  اسیلک  هام  هبعک ، دیشروخ 

نم گنچ  هب  اپیلچ  فلز  ود  نآ  دتفا  رگ 

! ار وت  منک  اپ  رد  هلسلس  رازه  نیدنچ 

دنهد نم  هب  تمایق  هب  رگ  هردس ، یبوط و 

ار وت  منک  انعر  تماق  يادف  اجکی 

نم راک  قشع ، رگراک  هب  دوش  ابیز 
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(1) ار وت  منک  ابیز  تروص  هب  رظن  هگره 

.یماطسب یغورف  - 1
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نازاس گنهرف  هشوت  متشه : شخب 

هراشا

نازاس گنهرف  هشوت  متشه : شخب 

اه لصف  ریز 

تیودهم گنهرف  ناگدننک  جیورت  هب  هیصوت 

رون هار  نارگ  تیاده 

هدیزگرب ياه  ناتساد 

تیودهم گنهرف  ناگدننک  جیورت  هب  هیصوت 

هراشا

تیودهم گنهرف  ناگدننک  جیورت  هب  هیصوت 

اب مدرم  نتخاس  سونأم  یمالـسا و  فراعم  گنهرف و  شرتسگ  ياـه  هار  نیرتهب  زا  یکی  ینید ، ریاعـش  اـه و  تبـسانم  تشادـگرزب 
.تسا یهلا  يایلوا 

نادنم و هقالع  هلاس  همه  .دراد  زاتمم  سب  یتیعقوم  هنیرید و  يا  هقباس  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  رـصع  ماما  دالیم  تشادـگرزب 
.دننک یم  رازگرب  ار  نآ  ناوارف  هوکش  اب  دنباتش و  یم  گرزب  زور  نیا  لابقتسا  هب  ناوت  مامت  اب  شترضح  نادنم  تدارا 

هبرجت مک  ناگتفیش  اسب ، هچ  تسا ؛ رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  نشج  نیا  ّتیفیک  ّتیمک و  هب  هجوت  یهد و  تهج  اتسار ، نیا  رد 
نیگنـس تلاسر  هصیقن ، نیا  .دشابن  زور  نیا  بحاص  ياضر  دروم  هک  دندروآ  يور  یلئاسم  هب  حیحـص  يزیر  همانرب  نادـقف  رثا  رد 
راکشآ یبوخ  هب  نانآ ، شوج  دوخ  تکرح  یگدنلاب  دشر و  حیحص و  یهد  تهج  مدرم و  اب  یهارمه  رد  ار  زاس  گنهرف  ياهداهن 

دوخ یلصا  ریسم  رد  ار  قاتشم  میظع و  ياهورین  هک  تسا  زیزع  نازاس  همانرب  نازیر و  همانرب  نازاس ، گنهرف  رب  نیاربانب ، .دزاس  یم 
یناوارف تاناکما  اهرازبا و  زا  رذگهر ، نیا  رد  .دنهد  رارق  تسا ، یگدنزاس  یلاعت و  ریسم  انامه  هک 
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: تفرگ هرهب  ناوت  یم 

قایتشا راظتنا و  هحیار  ینیریش ، عمش و  رعش ، اجکره ، رد  .دنکارپ  یم  ناقاتشم  ياه  لد  رد  ار  دالیم  دیع  طاشن  روش و  نابعـش ، همین 
همان هژیو  هیهت  .دنایامن  یم  ار  دوخ  یعیبط ، شوج و  دوخ  تروص  هب  رازاب  هچوک و  نامدرم  یمومع  نشج  دـناسر و  یم  ماشم  هب  ار 
رعـش بش  زیاوج و  يادـها  نشج و  مسارم  ییاپرب  راون ، شخپ  باـتک ، پاـچ  دوعوم ، راـظتنا  رد  ِگرزب  هقباـسم  يرازگرب  دوعوم ،

.دزاس رترابرپ  ار  یمدرم  سلاجم  دناوت  یم  اه  هاگشیامن  ییاپرب 

، کمک اب  يداصتقا  یعامتجا و  یگنهرف ، یسایس ، داعبا  رد  ناوت  یم  ار  رمالا  بحاص  ترـضح  یناهج  تموکح  هدنیآ  ياه  همانرب 
.درک نییبت  نید  ناگرزب  اهقف و  املع ، يرای  تروشم و 

یسایس و ياه  يدنب  حانج  زا  رود  هب  هک  دشاب  نیا  رب  ناششالت  دنزاس و  راومه  هدنیآ  يارب  ار  حالصا  هار  دیاب  یگنهرف  ياه  هناسر 
هب هدیقع  لثم  ییاه  كارتشا  هطقن  تفگ ، نخـس  نید  زا  هنادنمدرد  دـیاب  دـنیامن ، توعد  هدـنزاس  راظتنا  هب  ار  ناناوج  يرکف ، یتح 

یمالـسا هعماج  رد  تیمیمـص  یلد و  مه  درگزیم ، لیکـشت  اه و  حانج  صخاش  دارفا  زا  توعد  اب  درک و  هتـسجرب  ار  دوعوم  يدـهم 
.درک داجیا 

اهنآ نیرت  جیار  دیاش  .تسا  هدنزاس  رایـسب  هدش ، دراو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  هرابرد  هک  ییاهاعد  زا  يریگ  هرهب 
هدش دراو  ترضح  هرابرد  يرایسب  ياه  ترایز  .دوش  یم  هدناوخ  هعمج  ياهزور  رد  یتنس  تروص  هب  هک  دشاب  هبدن » ياعد   » نامه

.دنا هدنزاس  رایسب  هک 

هرهچ ندیشک  ریوصت  هب  .دنراد  يرثؤم  شقن  غیلبت ، راک  رد  يرنه  ياهرازبا 
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هدش یناور  یحور و  ياه  نارحب  راچد  يژولونکت ، داصتقا و  رما  رد  يرهاظ  ياه  تفرشیپ  همه  مغر  یلع  هک  زورما  رشب  هدروخرس 
ياه نارحب  اب  هارمه  يروآ ، نف  ملع و  رـصع  يژولونکت و  هعـسوت  رـصع  هک  دزاس  لـقتنم  ار  ماـیپ  نیا  دـناوت  یم  ینـشور  هب  تسا ،

نامرد یب  ياهدرد  همه  دناوت  یم  شخبافش  هخـسن  ناونع  هب  نامزلارخآ  دوعوم  تیودهم و  هب  داقتعا  تسا و  هدوب  یناور  یحور و 
.دیشک ریوصت  هب  تیودهم  تیونعم و  هب  ار  اه  ناسنا  زاین  یگنشت و  ناوت  یم  يرنه  رازبا  لیاسو و  اب  نیاربانب ، .دنک  اوادم  ار 

ار دوعوم  يدـهم  هرابرد  هدـش  هتـشون  ياه  باـتک  رثکا  .دنتـسه  هیملع  ياـه  هزوح  یتیبرت  یگنهرف و  زکارم  نیرت  یمیدـق  زا  یکی 
اب یگنتاگنت  کیدزن و  طابترا  نابعـش  همین  تشادگرزب  رد  دیاب  اه  هناسر  نیاربانب ، .دنا  هتـشون  زکارم  نیمه  ناگتـسجرب  ناگبخن و 

.دشاب هتشاد  یتیبرت  یگنهرف _  رگید  زکارم  زکرم و  نیا 

جیورت تیودهم و  حیحـص  نییبت  رد  ار  شقن  نیرتشیب  دناوت  یم  دراد ، هک  يذوفن  یگدرتسگ و  اب  امیـس  ادص و  هناسر  تسا  ینتفگ 
.دنهد ماجنا  هجو  نیرتهب  هب  ار  دوخ  تلاسر  دنناوت  یم  يدعب  هلحرم  رد  زین  تاعوبطم  .دنک  افیا  رصع  ماما  هب  تسرد  داقتعا 

، نیاربانب .دـنراد  يرثؤم  شقن  داقتعا  نیا  قیمعت  فیطلت و  رد  نارونخـس  نادـنمرنه و  ریاس  ناشاقن و  نارعاش ، ربنم ، لها  کش ، یب 
.داد هجوت  دنراد ، هک  یتیلوئسم  هب  ار  نانآ  تفرگ و  هرهب  زین  نازیزع  نیا  دوجو  زا  ناوت  یم 

، دوب هدـشروراب  هدـنز و  ام  ینید  هعماج  رد  هک  يداقتعا  یقالخا و  يونعم ، ياه  شزرا  نیرت  مهم  زا  یکی  سدـقم  عاـفد  نارود  رد 
تالاح رد  ناگدنمزر و  ياه  همان  تیصو  اه ، تاجانم  رد  هک  دوب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  تیودهم و  هب  داقتعا 
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دیاب هک  دوش  یم  هدید  سدـقم  داقتعا  نیا  ياه  هناشن  اهنآ ، نیریـش  تارطاخ  یتح  تشاد و  دوجو  اه  ههبج  رد  هک  يا  هژیو  ینافرع 
تاجانم نیا  زا  نابعش ) همین  رد  طقف  هن  و   ) لاس مایا  لوط  رد  درک و  هدافتـسا  نآ  زا  یتیبرت  مرها  کی  ناونع  هب  ظفح و  ار  اهنآ  راثآ 

.دش دنم  هرهب  تارطاخ  اه و  همان  تیصو  اه ،

راکـشآ ناهنپ و  نیطایـش  ای  دبای  هار  یخرب  نهذ  رد  ییاه  ههبـش  تسا  نکمم  راظتنا ، رـصع  ندش  ینالوط  ماما و  تبیغ  راگزور  رد 
اه و نهذ  زا  ار  اهنآ  درک و  تمواقم  تاهبش  نیا  ربارب  رد  دیاب ، ور ، نیا  زا  دننک ، تسس  ار  ناناوج  هژیو  هب  دارفا ، يداقتعا  ياه  هیاپ 
ادـص و نینچ  مه  و  مالـسا _  یتیبرت  گنهرف  ینآرق و  ثاریم  نانابهگن  يداقتعا ، یملع و  ياـه  هزوح  یلک ، روط  هب  .دودز  اـه  لد 
ظفح و رد  دیاب  نینچ  مه  .دنزادرپب  اهرطخ  اه و  نایز  نیا  عفد  هب  بسانت  هب  هدرک و  يرادـیاپ  تامجاهت  نیا  ربارب  رد  دـیاب  امیس _ 

رـصع رد  نامیا  تیمها  زا  میلاعت  ثیداحا و  رد  .دـننک  يرتشیب  شـالت  یلمع  يداـقتعا و  تسرد  تخانـش  ینید و  داـقتعا  شرتسگ 
نیا .دنا  هدش  هتسناد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باکر  رد  نانز  ریشمش  هباثم  هب  ْنمؤم  ِنارظتنم  هدش و  دای  بیجع  يا  هنوگ  هب  تبیغ 

دـشاب هتـشاد  نیرفآ  تکرح  یلعف و  شقن  هنیمز  نیا  رد  دناوت  یم  امیـس  ادص و  دشاب و  هعماج  رد  دـیاب  روهظ  نامز  ات  رواب  نامیا و 
ره ربارب  رد  و  هدرک ، ظفح  ار  قح  داـقتعا  دـناوتب  اـت  دـشاب ، ناـشخرد  یتریـصب  تسرد و  یتخانـش  ياراد  دـیاب  تبیغ  رـصع  ناـسنا 

؟ تسیک رظتنم  وا  و  تسیچ ؟ يارب  تسیچ ؟ راظتنا  دنادب  دیاب  رظتنم  ناسنا  دشاب ، رادیاپ  يدماشیپ 

مالسلا هیلع  يرکسع  ترـضح  یهاوگ  هب  .تسا  تلالـض  یهارمگ و  زا  شیوخ  عون  مه  تاجن  ناسنا ، ره  ینامیا  ینادجو و  هفیظو 
ماما دریمب و  هکره 
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، دـنراد نامیا  شترـضح  هب  دـنا و  هتخانـش  ار  شیوخ  نامز  ماما  هک  نانآ  سپ   (1) .تسا هدرم  یلهاج  گرم  هب  دسانـشن  ار  شناـمز 
يا هداوناخ  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هب  دـیوگ : دـلاخ  نب  نامیلـس  .دنـشک  یم  شود  رب  مه  ار  ندناسانـش  هفیظو 

؟ منک توعد  نییآ )  ) رما نیا  هب  ار  اهنآ  ایآ  دنریذپ ، یم  ارم  نخس  هک  مراد 

: دیامرف یم  شباتک  رد  لجوزع  يادخ  يرآ ، دومرف : ترضح 

«. ُهَراجِحلا ساّنلا و  اهدُوقَو  اران  ْمُکیلهأ  مُکَسْفنأ َو  اوق  اونَمآ  نیّذلا  اهّیأ  ای  »

هماـنرب هب  ار  دوخ  رگوج  تسج و  مشچ  ناـج و  شوگ  رون ، تدـالو  ماـیا  رد  روشک  لاـهنون  كدوـک و  ناوـج و  ریپ و  درم و  نز و 
یناگنشت نوچ  دیاب  دنوش ، زیربل  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامزلا  بحاص  هب  تفرعم  لالز  زا  ات  دنا  هدرپس  نازاس  همانرب  نازیر و 

زا هک  یناهفـصا  يدهم  ازریم  هّللا  هیآ  .دناسر  یهلا  هغلاب  تجح  هب  ار  وج  تقیقح  رواب  نید  هاگآ  ياه  ناسنا  دـنجاتحم ، بآ  هب  هک 
یم یجنایم  یکلم  رقابدمحم  خیش  شدرگاش  هب  يا  همان  رد  تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  ناتـسآ  ناگتفایراب  هلمج 
 _ ناشهاگهانپ أجلم و  ناشنامز و  ماـما  يوس  هب  ار  مدرم  هک  منک  یم  شرافـس  مه  زاـب  منک و  یم  شرافـس  ردارب  يا  ار  وت  دـسیون :

.يزاس هجوتم  وا  هب  ار  ناشنابز  اه و  لد  ینک و  توعد  هیلع _  هّللا  تاولص 

هرابرد یتسردان  لـئاسم  هعماـج  رد  یهاـگ  هنافـسأتم  .مینک  يریگولج  ترـضح  نآ  هراـبرد  فارحنا  هفارخ و  عون  ره  زورب  زا  دـیاب 
راگزاسان فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  سدقم  تحاس  نأش و  اب  تسا  نکمم  هک  دوش  یم  حرطم  ترـضح  نآ  اب  طابترا 

، دشاب

ص 409. ج 2 ، همعنلا ، مامتا  نیدلا و  لامکا  - 1
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مدرم هب  ار  یعقاو  قیاقح  تخاس و  الم  رب  ار  اهوگ  هفازگ  دومن و  يریگولج  ثحابم  نیا  حرط  زا  درک و  تبقارم  تدش  هب  دـیاب  سپ 
اه و فیرحت  تافارخ ، هوبنا  نایم  زا  مالـسا  ندرک  جراخ  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  تامادـقا  زا  یکی  .داد  لاقتنا 

ياهریـسفت اـه و  فیرحت  راـگنز  زا  ار  نآ  دـننک و  یم  هدـنز  ون  زا  ار  مالـسا  هدـش  هتفگ  یتح  هک  يروط  هب  تساوراـن ، ياهریـسفت 
اب هک  تسا  ترـضح  نآ  نارظتنم  رب  نیارباـنب ، .دـسر  یم  رظن  هب  هزاـت  ًـالماک  نییآ  نیا  هک  يا  هنوگ  هب  دـننک ، یم  كاـپ  تسرداـن 

تسا هدیدنسپ  ایآ  یتسار  هب  .دننک  تکرح  ترضح  نآ  ریسم  رد  دنناوتب  ات  دنشاب  هتشاد  يّدج  دروخ  رب  اه  ییوگ  هفازگ  تافارخ و 
ترـضح زا  یلاـمجا  كدـنا و  یتفرعم  هدـش ، دراو  ناـموصعم  زا  هراـب  نیا  رد  تیاور  رازه  شـش  هب  کـیدزن  هک  نآ  مغر  یلع  هک 
یگنهرف درگزیم  لیکـشت  میوش ؟ یفارخ  ساسا  یب  چوپ و  بلاـطم  نینچ  هب  ـالتبم  ضوع ، رد  هتـشاد و  مالـسلا  هیلع  رمـالا  بحاـص 

.دسر یم  رظن  هب  يرورض  قیاقح ، نایب  اه و  تیعقاو  نییبت  يارب 

گنهرف کی  تروص  هب  ام  یمالـسا  هعماج  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  دوعوم  يدهم  رتسگ  تلادـع  مایق  زا  يریذـپوگلا  رگا 
دننادب و یهلا  هریخذ  نیرخآ  همیرک  تلود  ياه  یگژیو  تخانش  هب  فظوم  ار  دوخ  یمالسا ، ماظن  ناراکردنا  تسد  همه  دیآرد و 

یم ققحت  جرف  راظتنا  یعقاو  يانعم  تقو  نآ  دنزاس ، قبطنم  اه  یگژیو  نآ  رب  ار  دوخ  یعامتجا  تیلاعف  يدرف و  یگدنز  دننک  یعس 
زا یفارحنا  نیرت  کچوک  اب  هک  يا  هنوگ  هب  دزرون ، غیرد  یـششوک  چـیه  زا  لماک  يوگلا  نیا  تسرد  نییبت  رد  دـیاب  هناـسر  دـبای ،

.دریگ ماجنا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یصخش ، ره  بناج 

، دـنا هتخاس  مایق  نیا  زا  بسانمان  هرهچ  هئارا  فدـه  اب  نامزلارخآ  دوعوم  مایق  هنیمز  رد  ییاه  ملیف  اه  یبرغ  بالقنا  يزوریپ  زا  سپ 
دنتفگ یم  تنطیش  لامک  اب  یتح 
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.درادن ار  ناشیا  سکع  اهنت  اما  هداد ، لیکشت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما  يارب  يا  هدنورپ  ایس  نامزاس  هک 

هب دوب  هتشون  هدنیآ  زا  یتاعالطا  دوب و  شیشک  بیبط و  مجنم ، هک  سومادآ » رتسون   » مان هب  شیپ  لاس  دصناپ  رد  هسنارف  زا  یـصخش 
اکیرمآ نویزیولت  ياه  هکبـش  مامت  زا  هام  هس  تدم  هک  دوویلاه  رد  دـنتخاس  یملیف  هدرک و  ادـیپ  يا  هژوس  ات  داد  نادـیم  اه  يدوهی 

یم دوجو  هب  يدیدج  ضرا  دیدج و  نیمز  دیآ و  یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هک  تسا  تروص  نیدـب  ملیف  نومـضم  .دـش  شخپ 
رـسپ هیلع  دندنب  یم  نامیپ  دنـسر و  یم  قفاوت  هب  يوروش  اب  برغ ) ) اکیرمآ دعب  .دوش  یم  زوریپ  هداد و  تسکـش  ار  اکیرمآ  دروآ و 

نیا ناشفده  .دندرک  شخپ  دنتخاس و  ار  ملیف  نیا  دـندرک و  هفاضا  سومادآ  ياه  هتـشون  رب  ار  اهنیا  .دـنهد  یم  شتـسکش  ربمغیپ و 
اب ادرف  هللا و  همحر  ینیمخ  ماما  تضهن  اب  شزاغآ  زورما  .تسا  هکم  زا  مالـسا و  زا  برغ  ندمت  هیلع  یلـصا  رطخ  دـنیوگب  هک  تسا 

(1)  . فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما 

مظعم ربهر  .دنراپـسب  یـشومارف  هب  هدرک ، گنر  مک  تسا  یهلا  هدـعو  ققحت  هک  ار  مالـسا  يزوریپ  هب  داـقتعا  اـت  دنـشوک  یم  اـهنآ 
دننک و تداع  هدش  لیمحت  عضو  هب  نانآ  هرطیس  تحت  ياه  تلم  ات  دنا  شالت  رد  مزینویهص  یناهج و  رابکتسا  دنیامرف : یم  بالقنا 
یـسوساج و ياه  نامزاس  تاـغیلبت  مغر  یلع  نونکاـت  ناراذـگ  تسایـس  هنافـسأتم   (2) .دـننادب ریذـپان  رییغت  يدـبا و  تباـث ، ار  نآ 
دـنا و هتفرگن  رظن  رد  رما  نیا  يارب  يا  هژیو  هاـگیاج  سومادآ ، رتـسون  نوچ  ییاـه  ملیف  تخاـس  عوضوم و  نیا  هیلع  برغ  یگنهرف 

تاکیربت و یقیسوم ، زا  یلیس  نایم  رد  نابعش ، هام  رد  اهنت 

.روهظ رصع  یناروک ، یلع  خیش  - 1
نابعش 1375. مهدزناپ  يربهر ، ینارنخس  - 2
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يوـق و يا  هیاـم  تسد  زا  نازاـس  ملیف  هژیو  هب  يرنه ، راـثآ  ناـقلاخ  .دـننک  یم  شخپ  ار  یبلاـق  ارذـگ و  یبلاـطم  يراـجت  تاـغیلبت 
دوجو ناناوج  نایم  رد  كّرحت  طاشن و  داجیا  يارب  مزال  تردـق  هجیتن ، رد  .دنتـسین  رادروخرب  بساـنم  يراـثآ  قلخ  يارب  هناـققحم 

هدش نامیا  هلیبق  گرزب  نادرم  نیزگیاج  هدش و  غیلبت  ینپاژ  اریخا  یبرغ و  دـساف  یلاشوپ و  نانامرهق  يرایـسب  زا  لباقم ، رد  .درادـن 
ره زا  شیب  هنیمز  نیا  رد  یگنهرف  مجاهت  اب  هلباقم  رد  یگنهرف  داهج  یعون  ینعی  یـساسا ، یمادـقا  ماـجنا  ترورـض  نیارباـنب ، .دـنا 

.دروخ یم  مشچ  هب  ینامز 

ناهانگ و رب  دـنوش و  یم  داش  نام  کین  ياهراک  اه و  باوث  زا  .دـننیب  یم  ار  اـم  لاـمعا  هماـنراک  هتفه  ره  اـقآ  هک  تسا  تیاور  رد 
یعقاو و هعیـش  نابعـش ، همین  بش  رد  ایآ  .دنیامن  یم  نایعیـش  يارب  ترفغم  بلط  دـنزیر و  یم  کشا  دـننک و  یم  هیرگ  ام  ياهاطخ 
ادص و دسر  یم  رظن  هب  تشز ؟ لامعا  ماجنا  یپ  رد  هتساوخن  يادخ  ای  تسا  دوخ  الوم  نینزان  بلق  ندرک  داش  یپ  رد  یقیقح  رظتنم 

هقالع رایتخا  رد  هدرک و  هدامآ  ار  نابعـش  همین  هژیو  یبهذـم  ياهدورـس  اه و  گنهآ  نیرتهب  زا  ینیچلگ  تقو  عرـسا  رد  دـیاب  اـمیس 
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  كرابم  بلق  یناـنچ  نآ  ياـه  یقیـسوم  هب  هعجارم  اـب  هدرکن  يادـخ  اـت  دـهد  رارق  نادـنم 

دـیع و ماـیا  رد  تسا ، رادروخرب  یـصاخ  تیمها  زا  همئا  هب  مارتحا  اـه و  شزرا  لاـس ، لوط  رد  هک  روط  ناـمه  اریز  دوشن ، دـنمدرد 
.تسا یقاب  دوخ  تّوق  هب  تمرح  نیا  زین  ینامداش 

يا هنوگ  هب  تسا ، ریگارف  یتیصخش  ناونع  هب  ناشیا  یفرعم  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  ماما  یفرعم  رد  مهم  لئاسم  زا  یکی 
نامزلارخآ دوعوم  تیودهم و  هب  داقتعا  .دشاب  یناهج  ناشمایق  هدوب و  حرطم  ناهج  لک  مدرم  يارب  یتیلم  بهذـم و  ره  زا  رتارف  هک 

راکشآ ناهنپ و  ياه  لاؤس  همه  يوگ  باوج  دناوت  یم  شخبافش  هخسن  ناونع  هب 
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عبانم و هب  هعجارم  اب  دناوتب  هک  یگرزب  یقیقحت  زکرم  سیـسأت  مدع  .دنک  نامرد  ار  وا  نامرد  یب  ياهدرد  همه  دشاب و  زورما  ناسنا 
جاور مدرم  نایم  رد  هدنکارپ  تروص  هب  یقیقحت  ریغ  بلاطم  ات  هدـش  بجوم  دـشاب ، هب  التبم  تالاؤس  همه  يوگ  خـساپ  ینید  نوتم 

.دبای

هراومه هدـشن و  سیـسأت  هدـمآ ، دراو  ِتاـفیرحت  فشک  قیقحت و  هعلاـطم ، يارب  مالـسا  ناـهج  رد  یبساـنم  یقیقحت  زکرم  نونکاـت 
هدوب رتریذپ  بیسآ  ناناوج  نایم ، نیا  رد  .تسا  هدش  جیار  نیملسم  نایم  رد  تالّیخت  اه و  هناسفا  زا  يرایسب  اب  هارمه  یلاعتم  قیاقح 

.دننک يرای  دوصقم  نیا  هب  ندیسر  رد  ار  رما  نالوئسم  یساسا ، زاین  نیا  حرط  اب  دنناوت  یم  اه  هناسر  مایا  نیا  رد  اذل  دنا ،

يرورـض يرما  راظتنا  هلئـسم  جـیورت  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  تاهّجوت  تامارک و  صوصخ  رد  ییاـه  ملیف  هیهت 
، فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  رـصع  ماما  دلوت  لصا  رد  ییاه  ههبـش  حرط  اب  هک  دنتـسه  نیا  یپ  رد  نافلاخم  زا  يا  هدع  اریز  تسا ،
هب رگا  هک  یلاح  رد  درک ، تابثا  ار  ترـضح  نآ  دـلوت  ناوت  یمن  یخیرات  رظن  زا  هک  دـننک  اقلا  نینچ  هدرک و  داجیا  دـیدرت  کش و 

يرغـص تبیغ  هب  کیدزن  عبانم  یخیرات و  بتک  هب  تقیقح ، هب  یباـی  تسد  هزیگنا  هب  اـهنت  یـسایس و  يزرو  ضرغ  هنوگره  زا  رود 
هشیدنا کی  اهنت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  .دنام  یمن  یقاب  مهدزاود  ماما  دلوت  هرابرد  يدیدرت  چیه  ياج  دوش ، هعجارم 

هک تسا  یجراخ  یتیعقاو  هکلب  میزودب ، نآ  قادصم  هب  مشچ  هک  تسین  ییوگ  شیپ  کی  میشاب ، وا  تدالو  راظتنا  رد  ام  هک  تسین 
هوحن دیاب  لایرس  ملیف و  تروص  هب  امیس  رد  همانـشیامن و  تروص  هب  ادص  رد  نیا ، دوجو  اب  .میتسه  وا  شخب  تاجن  روهظ  رظتنم  ام 

باُّون وا  یلمع  یملع و  هریس  خیرات ، رمتسم  رکذ  ام  یساسا  هفیظو  هزورما  .دیشک  ریوصت  هب  ار  دوعوم  بالقنا  یلک  لوصا  دلوت و 
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یفاو یفاک و  تخانش  مدرم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامزلا  بحاص  تکلمم  رد  هک  تسا  یتفگـش  ياج  .تسا  ماع ) صاخ و  )
! دنشاب هتشادن  ناشیا  زا 

يرازگ ساپـس  یلاحـشوخ و  ياج  ور ، نیا  زا  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  ناقـشاع  هاگداعیم  نارکمج  دجـسم 
اقآ سدقم  تحاس  هب  هدـمآ و  مه  درگ  سدـقم  ناکم  نیا  رد  یمالـسا  نهیم  رانک  هشوگ و  زا  ناناوج  مدرم و  زا  يرایـسب  هک  تسا 

حرـش سدـقم و  ناکم  نیا  زا  يرادربریوصت  اب  مایا  نیا  رد  هناـسر  .دـننک  تدارا  ضرع  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  ناـمز  ماـما 
.دنک نکاما  نیا  رد  روضح  هب  قیوشت  ار  نارگید  دناوت  یم  نآ ، يراذگ  ناینب  زا  يرصتخم 

( رون دالیم  زور  رد  جع » » نامز ماما  نازابرس  هژر  یهدنامزاس و   ) نیرفآ تکرح  هدنزاس و  داهنشیپ 

( رون دالیم  زور  رد  جع » » نامز ماما  نازابرس  هژر  یهدنامزاس و   ) نیرفآ تکرح  هدنزاس و  داهنشیپ 

هجرف یلاعت  هللا  جـع  يدـهم  ترـضح  یناهج  مایق  لوصا  نیرت  یـساسا  زا  مالـسا  نانمـشد  اب  هزراـبم  يرتسگ و  لدـع  يزیتس ، ملظ 
نازابرس .دراد  يروحم  یشقن  مالـسا  تردق  یّلجت  یگدامآ و  زیهجت ، یـسدقم ، فادها  نینچ  هب  یبای  تسد  يارب  .تسا  فیرـشلا 

يارب ار  یـساسا  ياه  ماگ  دنناوت  یم  یناشفناج ، نالعا  مالـسا و  تردـق  شیامن  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  يدـهم  ترـضح 
همحر ینیمخ  ماما  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  بیان  ادتبا  ار  يرکشل  نینچ  .دنرادرب  یـسدقم  فده  نینچ  ققحت 
هدـهع هب  ار  نآ  يربهر  تماعز و  یلاعلا ) هلظدـم  ) يا هنماخ  هّللا  هیآ  ترـضح  بالقنا  هنازرف  ربهر  سپـس  هدرک و  يراذـگ  هیاپ  هللا 

زا یشخب  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامزلا  بحاص  نازابرس  نتشاد  هگن  هدامآ  یسدقم و  تکرح  نینچ  تیوقت  هزورما  .دنتفرگ 
یکی .دشاب  هتشاد  دومن  ام  درکلمع  نامرآ و  فادها ، داقتعا ، رد  دیاب  گنهرف  نیا  .تسا  راظتنا  بتکم  تیودهم و  گنهرف 
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دالیم نافعـضتسم و  یناهج  زور  رد  تمظع  اب  روناـم  هژر و  کـی  نمـض  رد  دـناوت  یم  گـنهرف  نیا  یّلجت  اـهدومن و  نیرتزراـب  زا 
هژر نینچ  ییاپرب  یهدـنامزاس و  رد  .دـبای  ینیع  مسجت  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جـع  دوعوم  يدـهم  تیادـه ، دیـشروخ  هتـسجخ 
هللا جـع  ناـمزلا  بحاـص  یمدرم  شترا  زا  یکچوک  هولج  جیـسب  تقیقح ، رد  دراد ، يروـحم  شقن  نافعـضتسم  جیـسب  یهوکـشاب ،

یلاعت هللا  جع  نامزلا  بحاص  رکشل  رد  یمدرم  ياهورین  هدنزاس  شقن  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
ب) ناگتشرف ؛ زا  یهاپس  فلا ) دنرثؤم : نآ  درب  شیپ  رد  دنناسر و  یم  يرای  هاپس  هس  ار  يدهم  بالقنا  دیامرف : یم  فیرـشلا  هجرف 

راک رد  یهلا  رصن  دییأت و  مه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  رکـشل  رد  نیاربانب ، .بعر  زا  یهاپـس  ج ) نانمؤم ؛ زا  یهاپس 
اهنآ دنکفا ، یم  نمشد  لد  رد  دنوادخ  هک  یتشحو  بعر و  مه  دنوش و  یم  ینابیتشپ  ناگتـشرف  هلیـسو  هب  ردب  گنج  دننام  تسا و 
یم ناـماس  هـب  درب و  یم  شیپ  هـب  ار  مـیظع  بـالقنا  نآ  ناـنمؤم ، لاّـعف  روـضح  رگید ، يوـس  زا  .دزاـس  یم  بوـعرم  لزلزتـم و  ار 

نتـشادهگن هدنز  رب  هوالع  دیاب  دنراد  ییاهن  يزوریپ  رد  يا  هدمع  شقن  دـهعتم  نمؤم و  یمدرم ، ياهورین  هک  اج  نآ  زا   (1) .دناسر
تکرح نینچ  عورش  هطقن  .دیناسر  مزال  یگدامآ  هب  ار  نمؤم  راکادف و  ياهورین  هلئسم  نیا  غیلبت  جیورت و  اب  اهدای  رد  اهنآ  لیلجت  و 

يانعم هب  جیسب  اهنت  یمدرم  ياهورین  جیسب  زا  روظنم  هتبلا  .دریذپ  تروص  هدرتسگ  عیـسو و  هژر  کی  بلاق  رد  دناوت  یم  يا  هدنزاس 
نیا رد  دـنناوت  یم  زین  یمدرم  یماظتنا و  یماظن و  ياهورین  رگید  فکرب و  ناـج  هاپـس  ردـتقم و  شترا  یتح  هکلب  تسین ، حلطـصم 

.دشاب نیرفآ  شقن  اتسار 

ص 139. ج 52 ، راونالاراحب ، - 1

تیودهم رد  یشواک  دیما : www.Ghaemiyeh.comهدیپس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 194 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_169_1
http://www.ghaemiyeh.com


ص:170

هژر نینچ  ییاپرب  فیرـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  ناـمز  ماـما  شترا  یهدـنامزاس  ماـن و  تبث  هدیجنـس ، تسرد و  يزیر  هماـنرب  اـب 
ناقـشاع بولق  رد  ار  یناـمداش  رورـس و  دـیما و  لـباقم ، رد  درک و  داـجیا  تشحو  بعر و  نانمـشد  بولق  رد  ناوت  یم  یهوکـشاب 

دـبع و هطبار  دوش و  ساسحا  رت  شیب  مدرم  نایم  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  يدـهم  ترـضح  يونعم  روضح  ات  دومن  تیوقت 
.دبای ققحت  الوم 

وگ تفگ و  هبحاصم و  يارب  یتالاؤس 

وگ تفگ و  هبحاصم و  يارب  یتالاؤس 

؟ دیراد یتشادرب  هچ  راظتنا  دیما و  ياه  هژاو  زا  . 1

؟ دوش یم  متخ  اجک  هب  ناسنا  یخیرات  ریس  ماجنارس ، ناهج و  هدنیآ  . 2

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  روهظ  نامز  رد  تیریدم   . 3

؟ دینک یم  ینیب  شیپ  هنوگچ  ار  ناهج  هدنیآ  يربهر   . 4

؟ دینک یم  یبایزرا  هنوگچ  ار  یهلا  تیاده  یجنم و  دوجو  ترورض   . 5

؟ دیراد يرتشیب  ییانشآ  کی  مادک  اب  هدش ، دراو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  صوصخ  رد  ییاهاعد   . 6

؟ دینک یم  یبایزرا  هنوگچ  یندم  یگنهرف و  يداقتعا ، هوجو  رد  ار  ینونک  رشب  یلصا  تالکشم   . 7

؟ تسیچ تبیغ  نامز  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  ماما  ناقشاع  هفیظو   . 8

؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  تموکح  ياه  همانرب  سوئر  لوصا و  . 9

؟ دنراد یتوافتم  شقن  روهظ  هنیمز  يزاس  هدامآ  رد  فلتخم  ماوقا  ایآ  . 10

؟ دمآ دوجو  هب  هنوگچ  رضاح  رصع  یگنهرف  نارحب  . 11

؟ دیناد یم  هچ  ترضح  روهظ  یعطق  ياه  هناشن  زا  . 12
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؟ تسیچ تبیغ  نامز  رد  املع  هفیظو  . 13

؟ دینیب یم  هنوگچ  ار  روهظ  زا  سپ  ناهج  يداصتقا  یگنهرف و  یسایس ، یعامتجا ، تیعقوم  . 14

؟ هچ ینعی  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  هماع  تباین  هلئسم  . 15

؟ دیراد یتاعالطا  هچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  صاخ  باّون  دروم  رد  . 16

؟ دنشاب هتشاد  تبیغ  نامز  رد  ار  ترضح  نآ  ترایز  قیفوت  دنناوت  یم  یناسک  هچ  . 17

؟ دوش یم  هتفگ  يراظتنا  عون  هچ  هب  رگ  ناریو  برخم و  راظتنا  . 18

؟ هچ ینعی  هدنزاس  راظتنا  . 19

؟ تسیچ ترضح  یعقاو  نارظتنم  تایصوصخ  . 20

؟ هچ ینعی  تبیغ  نامز  رد  یگدامآ  بسک  . 21

؟ تسیچ نارظتنم  عاونا  هرابرد  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  رظن  . 22

؟ دنراد یفیرعت  هچ  راظتنا  هژاو  زا  بالقنا  ربهر  . 23

؟ دراد هارمه  هب  ار  يدیاوف  هچ  بیاغ  ماما  دوجو  . 24

؟ دینک نایب  هدمآ ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  هرابرد  هک  ار  دیجم  نآرق  زا  هیآ  کی  . 25

؟ دیهد حیضوت  تیودهم  هرابرد  رگید  نایدا  هدیقع  دروم  رد  راصتخا  هب  . 26

؟ دیامن مهارف  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  روهظ  هنیمز  دناوت  یم  هنوگچ  ناریا  یمالسا  بالقنا  . 27

؟ دیراد یتاعالطا  هچ  نارکمج  سدقم  دجسم  دروم  رد  . 28

؟ دراد تاسدقم  اه و  شزرا  ظفح  رد  یشقن  هچ  ینید  تریغ  قشع و  موزل  . 29

« دوعوم ، » دنک یم  یسررب  قیقحت و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  هرابرد  هک  یتالجم  زا  یکی  . 30
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؟ دیراد ییانشآ  هیرشن  نیا  اب  نازیم  هچ  هب  .دراد  مان 

يا هقباسم  تالاؤس 

يا هقباسم  تالاؤس 

؟ دندمآ ایند  هب  یلاس  هچ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما   . 1

؟ دندیسر تماما  هب  یگلاس  دنچ  رد  ترضح   . 2

؟ دیشک لوط  لاس  دنچ  يرغص  تبیغ   . 3

؟ دیربب مان  ار  ترضح  صاخ  نابیان   . 4

؟ تسا هدیشک  لوط  لاس  دنچ  يربک  تبیغ   . 5

؟ میراد رارق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  دلوت  لاس  نیمدنچ  رد  نونکا   . 6

؟ دیربب مان  ار  ات  دنچ  ترضح  باقلا  اه و  مان  زا   . 7

؟ دراد ییانعم  هچ  دیناد  یم  ایآ  .تسا  مانالا » عیبر   » فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  باقلا  زا  یکی   . 8

؟ دنراد هدهع  هب  ار  یمالسا  هعماج  تیاده  هفیظو  یناسک  هچ  يربک  تبیغ  نامز  رد  . 9

؟ تسا نایتشهب  سوواط  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  تسیک : زا  نخس  نیا  . 10

؟ دراد مان  هچ  تسا ، هدش  انب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  صاخ  نامرف  اب  هک  يدجسم  . 11

؟ دیربب مان  تسا ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  هرابرد  هک  ار  اعد  دنچ  . 12

؟ دنناوخ یم  ار  نآ  حبص  زور  ره  ناقشاع  هک  تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  ياهاعد  زا  کی  مادک  . 13

؟ تسیچ تبیغ  نارظتنم  هفیظو  نیرت  مهم  امش  رظن  هب  . 14
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؟ دیربب مان  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  روهظ  ینیقی  ياه  هناشن  زا  یکی  . 15

؟ دیربب مان  هدش ، هتشون  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  هرابرد  هک  ار  ییاه  باتک  زا  ناونع  دنچ  . 16

؟ دینک نایب  نایناهج  يارب  ار  ماما  دوجو  ياه  هدیاف  زا  یکی  . 17

؟ دراد دوجو  مه  نایدا  ریاس  رد  تیودهم  هب  داقتعا  ایآ  . 18

؟ دیراد دای  هب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  زا  ینخس  هچ  . 19

؟ دنیآ یم  دورف  يراک  هچ  ماجنا  يارب  یسک و  هچ  روضح  هب  ردق  بش  رد  یهلا  ناگتشرف  . 20

رون هار  نارگ  تیاده 

هراشا

رون هار  نارگ  تیاده 

اه لصف  ریز 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما  نانخس  زا  ینیچلگ 

هنافراع ياه  همزمز 

هرس سدق  ینیمخ  ماما  مالک  هنییآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما 

يا هنماخ  هّللا  هیآ  ترضح  مالک  هنییآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما  نانخس  زا  ینیچلگ 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ماما  نانخس  زا  ینیچلگ 

.تسا هدش  متـس  زا  رپ  هک  هنوگ  نامه  منک ، یم  لدـع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  متـسه  یـسک  نآ  نم  .متـسه  نامزلا  مئاق  يدـهم و  نم  . 1
(1) .وگم قح  لها  زا  تناردارب  هب  زج  هک  تسا  یتناما  نیا  دننام و  یمن  هفقو  رد  مدرم  دنام و  یمن  یلاخ  تجح  زا  زگره  نیمز 

(2) .متسه شنانمشد  هدنریگ  ماقتنا  نیمز و  رد  ادخ  هریخذ  نم   . 2

زا ار  اه  يراتفرگ  نم  هلیسو  هب  گرزب  دنوادخ  هک  متسه  یصو  نیرخآ  نم   . 3
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(1) .دنادرگ یم  رود  منایعیش  نادناخ و 

(2) .تسین مندرگ  هب  ناشکرس  زا  کی  چیه  تعیب  هک  درک  مهاوخ  مایق  نانچ  نآ  مایق  ماگنه  نم   . 4

زا ار  دیـشروخ  ربا  هک  یماگنه  تسا ، دیـشروخ  زا  نانآ  يرادرب  هرهب  دننامه  تبیغ ، نامز  رد  نم  زا  مدرم  يرادرب  هرهب  تیفیک   . 5
(3) .دنک ناهنپ  ناگدید 

(4) .دنتسه ناما  بجوم  اه  نامسآ  لها  يارب  ناگراتس  هک  هنوگ  نامه  تسا ، ناما  بجوم  نیمز  لها  يارب  نم  دوجو   . 6

(5) .ناهنپ ای  تسا  راکشآ  تجح  نآ  ای  تسین ، تجح  زا  یلاخ  هاگ  چیه  نیمز   . 7

(6) .ددرگ دوبان  لطاب  دوش و  راکشآ  قح  دهدب ، نتفگ  نخس  هزاجا  ام  هب  ادخ  هک  یماگنه   . 8

(7) .دنیوج یم  يرازیب  وا  زا  زین  شیایلوا  ناربمایپ و  ناگتشرف و  ادخ و  مییوج ، يرازیب  وا  زا  ام  هک  سکره  . 9

هتفگ غورد  دـنک ، نییعت  تقو  روهظ ) يارب   ) سکره تسا و  گرزب  شدای  هک  تسا  ییادـخ  هدارا  هب  نآ  سپ  جرف ، روهظ  اـما  . 10
(8) .تسا

شیاشگ جرف و  بجوم  نیمه  اریز  دینک ، اعد  رایسب  جرف  لیجعت  يارب  . 11

ص 441. همعنلا ، مامتاو  نیدلا  لامکا  - 1

ص 485. همعنلا ، مامتاو  نیدلا  لامکا  - 2

ص 485. همعنلا ، مامتاو  نیدلا  لامکا  - 3

ص 485. همعنلا ، مامتاو  نیدلا  لامکا  - 4

ص 511. همعنلا ، مامتاو  نیدلا  لامکا  - 5
ص 196. ج 53 ، راونالاراحب ، - 6

ص 474. ج 2 ، جاجتحا ، - 7
ص 484. همعنلا ، مامتاو  نیدلا  لامکا  - 8
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ص:175

(1) .تسامش

(2) .دیزادنین تمحز  هب  دنا  هتساوخن  امش  زا  هچ  نآ  نتسناد  يارب  ار  دوخ  دینکن و  شسرپ  درادن  يدوس  ناتیارب  هچ  نآ  زا  . 12

.تسا وگلا  نم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  مالسلااهیلع  همطاف  . 13

نامه مینادرگرب ، باریـس  همـشچرس  زا  ار  امـش  هک  تسامرب  سپ  .دیرپسب  ام  هب  ار  اهراک  دـیوش و  ام  میلـست  دیـسرتب و  ادـخ  زا  . 14
(3) .دیورن تسا ، هدش  هدیشوپ  امش  زا  هچ  نآ  یپ  رد  تسا و  هدوب  ام  هلیسو  هب  همشچرس  يوس  هب  امش  ندرب  هک  هنوگ 

رارق اـم  فرط  هب  تسا ، نشور  هک  یهار  ساـسا  رب  اـم  یتـسود  اـب  ار  دوخ  دـصقم  دـیوشن و  فرحنم  پچ  هار  هب  تسار  هار  زا  . 15
(4) .دیهد

هک دنادرگ  یم  تسپ  ار  وا  هچ  نآ  زا  دیوج و  برقت  ام  یتسود  هب  نآ  هلیسو  هب  هک  دنک  لمع  هچ  نآ  هب  دیاب  امـش  زا  يدرف  ره  . 16
(5) .دیامن يرود  تسام ، مشخ  نتشاد و  شوخان  انامه 

يراتفرگ وس  ره  زا  دوب  نیا  زج  رگا  هک  میرب  یمن  رطاخ  زا  ار  امش  دای  مینک و  یمن  یهاتوک  امش  یتسرپرـس  یگدیـسر و  زا  ام  . 17
(6) .دیسرتب گرزب  يادخ  زا  سپ  دندرب ، یم  نیب  زا  ار  امش  نانمشد ، دمآ و  یم  دورف  امش  رب 

ص 485. همعنلا ، مامتاو  نیدلا  لامکا  - 1
ص 892. ج 52 ، راونالاراحب ، - 2
ص 179. ج 52 ، راونالاراحب ، - 3
ص 179. ج 52 ، راونالاراحب ، - 4
ص 176. ج 52 ، راونالاراحب ، - 5
ص 175. ج 52 ، راونالاراحب ، - 6
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ص:176

یم كرت  ار  امـش  اـب  يوـگ  تفگ و  دوـبن ، امـش  رب  تقفـش  مّحرت و  میدـید  یمن  ار  ناتحالـص  میتشادـن و  ار  امـش  تبحم  رگا  . 18
(1) .میدرک

ام هب  ار  اهنآ  دـهاوخ  یم  هک  ره  سپ  .دـیوش  هزیکاپ  هک  نآ  رگم  میریذـپ ، یمن  ار  اهنآ  اـم  دـیناسر ، یم  اـم  هب  امـش  هک  یلاوما  . 19
(2) .تسا هداد  امش  هب  هچ  نآ  زا  تسا  رتهب  هداد  ام  هب  ادخ  هچ  نآ  دناسرن ، دهاوخ  یم  سکره  دناسرب و 

ادخ تمحر  زا  .دنوش  راکشآ  اه  هراتس  ات  دزادنیب  ریخأت  يا  هزادنا  هب  ار  برغم  زامن  هک  یـسک  رود ! تسا  رود  ادخ  تمحر  زا  . 20
(3) .دنوش دیدپان  اه  هراتس  ات  دزادنیب ، ریخأت  يا  هزادنا  هب  ار  حبص  زامن  هک  یسک  رود ! تسا  رود 

(4) .ياسب كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  ناوخب و  زامن  سپ  .دیاس  یمن  كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  زامن ، دننام  زیچ  چیه  . 21

زیاج ام  لام  رد  راک  نیا  هنوگچ  سپ  دـنک ، فرـصت  نانآ  هزاجا  نودـب  نارگید  لام  رد  هک  تسین  زیاج  سک  چـیه  يارب  یتقو  . 22
؟(5) دوش یم 

هنافراع ياه  همزمز 

هنافراع ياه  همزمز 

نآ زا  نانمشد  دندنموزرآ و  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  نادناخ  ار  هچ  نآ  هد و  رارق  وا  نایعیش  ناوریپ و  ناروای و  نارای و  زا  ارم  ایادخ ! * 
هب شروهظ  اب  دنساره  رد 

ص 179. ج 52 ، راونالاراحب ، - 1
ص 484. همعنلا ، مامتاو  نیدلا  لامکا  - 2

ص 161. ج 53 ، راونالاراحب ، - 3

ص 339. ج 51 ، راونالاراحب ، - 4
.دشاب ماما  مهس  سمخ و  هب  هراشا  دیاش  ص 521 ، همعنلا ، مامتاو  نیدلا  لامکا  - 5
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ص:177

(1) .نایامنب نم 

.موش یم  هارمگ  منید  زا  یناسانشن ، نم  هب  ار  تدوخ  تجح  رگا  اریز  ناسانشب ، نم  هبار  تتجح  ایادخ ! * 

وا رادـید  هب  ناشناگدـید  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  نادرگ و  راوتـسا  ار  شیاه  هاگیاپ  اـمن و  راکـشآ  ار  شرادـید  اراـگدرورپ ! * 
(2) .امرفب روشحم  وا  هورگ  رد  ار  ام  ناریمب و  يو  نییآ  شیک و  رب  راد و  لوغشم  وا  يرازگ  تمدخ  هب  ار  ام  دوش و  یم  نشور 

زا شراتفر و  هب  ناگدشدونـشخ  زا  وا و  رما  ناگدنهد  ماجنا  زا  شتموکح و  ناگدـننک  تیوقت  زا  وا و  نارای  زا  ار  ام  اراگدرورپ ! * 
(3) .هد رارق  شماکحا  ربارب  رد  ناگدنوش  میلست 

هانپ ماوق و  ام  يارب  يدـیرفآ و  ام  رادـهگن  هانپ و  ار  وا  تسوت و  ربمایپ  وت و  روآدای  هک  میتسه  وت  ّیلو  هتفیـش  تناگدـنب  اـم  ایادـخ !
(4) .ناسرب وا  هب  ار  ام  مالس  کیربت و  سپ  يداد ، رارق  ماما  ام  نانمؤم  يارب  یتخیگنارب و 

(5) .امرف باجتسم  ار  نامیاهاعد  زرمایب و  ار  نامناهانگ  ریذپب ، ار  نامزامن  وا  هلیسو  هب  ایادخ ! * 

ریخ اعد و  تمحر و  رهم و  میزاس و  دونشخ  ار  وا  ات  راذگ  ّتنم  ام  رب  ایادخ ! * 

ص 173. ج 53 ، راونالاراحب ، - 1

ص 328. ج 53 ، راونالاراحب ، - 2

ص 330. ج 53 ، راونالاراحب ، - 3
.هبدن ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 4
.هبدن ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 5

تیودهم رد  یشواک  دیما : www.Ghaemiyeh.comهدیپس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 203 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_177_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_177_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_177_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_177_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4416/AKS BARNAMEH/#content_note_177_5
http://www.ghaemiyeh.com


ص:178

(1) .میبای تسد  وت  هدرتسگ  یبایماک  تمحر و  هب  هلیسو  نیدب  ات  شخبب  ام  هب  ار  وا 

(2) .امرفب هدروآرب  ار  نامیاه  هتساوخ  فرطرب و  ار  نامیاه  مغ  هدرتسگ و  ار  نام  يزور  وا  هلیسو  هب  ایادخ ! * 

یم ار  تا  يدنـسرخ  يو  یهاوخریخ  اب  دنتـسه و  ابیکـش  وا  اب  دـنراد و  یم  اپ  هب  ار  شرما  هک  هد  رارق  وا  بزح  رد  ار  اـم  ایادـخ ! * 
(3) .ییامن روشحم  شتموکح  ناگدننک  تیوقت  ناروای و  نارای و  ءزج  ار  ام  تمایق  زور  رد  ات  دنیوج ،

هب ات  نک ، صلاخ  یبلط  ترهش  ییامندوخ و  ههبش و  کش و  ره  زا  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  هب  ام  هدیقع  ایادخ ! * 
یب ره  زا  نک و  هارمه  وا  اب  ار  ام  تشهب  رد  ناسرب و  وا  ماقم  هب  ار  اـم  مییوجن و  ار  وت  رطاـخ  زج  مییاـمنن و  داـمتعا  یـسک  هب  وت  زج 

(4) .هد هانپ  ار  ام  یتسس  یلبنت و  یلیم و 

(5) .شک همرس  شرادید  اب  ار  مناگدید  هد و  ناشن  نم  هب  ار  وا  يوکین  یناشیپ  نآ  دیشر و  هرهچ  نآ  ایادخ ! * 

(6) .هد كولس  وا  ریس  هب  ارم  ایادخ  * 

هرس سدق  ینیمخ  ماما  مالک  هنییآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما 

هرس سدق  ینیمخ  ماما  مالک  هنییآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما 

ماما رظن  تحت  ادخ و  رظن  تحت  نآلا  امش  دیراد ، ینیگنس  هفیظو  نآلا  امش  * 

.هبدن ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 1
.هبدن ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 2

.جع نامز  ماما  ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 3
.هبدن ياعد  نانجلا ، حیتاتفم  - 4
.دهع ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 5

.نانجلا حیتافم  - 6
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ص:179

هجرف یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  هب  ار  امـش  لامعا  همان  دننک ، یم  تبقارم  ار  امـش  هکئالم  دیتسه ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز 
دیدرک ادیپ  نآلا  هک  یتردق  نیا  زا  دیا و  هدرک  ادیپ  الاح  هک  یتارایتخا  نیا  زا  ادابم  .دیـشاب  هجوتم  دیاب  .دنراد  یم  هضرع  فیرـشلا 

(1) .دینک يّدعت  ناتدوخ  ناردارب  هب  دیشاب و  هملاظ  تردق  کی  ناتدوخ  دیتفر ، نوریب  ملاظ  تردق  نآ  راب  ریز  زا )  ) و

جع رصع  یلو  تضهن  نآ  یمالسا و  گرزب  تضهن  هب  تضهن  نیا  دوشب  لصتم  میـسرب و  یقیقح  بولطم  هب  ام  هک  مراودیما  نم  * 
(2) .تسه فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

هک مینک  راتفر  يروط  امـش  اهام و  دـیاب  تسا و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  هللا  هیقب  كراـبم  دوجو  اـم  همه  امـش و  همه  ربهر  * 
(3) .میروآ تسد  هب  تسادخ  تیاضر  هک  ار  راوگرزب  نآ  تیاضر 

دشاب يروشک  دیاب  تسا ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامزلا  بحاص  روشک  مالسلا و  مهیلع  يده  همئا  روشک  هک  يروشک  نیا  * 
نا ار _  ملاع  هک  دهدب  رارق  راوگرزب  نآ  تمدخ  رد  ار  شدوخ  تردق  دهدب ، همادا  شدوخ  لالقتـسا  هب  ناشیا  دوعوم  روهظ  ات  هک 

(4) .دنک يریگولج  درذگ ، یم  نافعضتسم  رب  هک  ییاهروج  نیا  زا  دشکب و  داد  لدع و  هب  هللاءاش _ 

ماما روشک  نیا  بحاص  ینابیتشپ  یلاعت و  كرابت و  يادخ  هب  لاکتا  اب  * 

 . 40/4/58 ، 203 ص 202 _  ج 7 ، رون ، هفیحص  - 1
 . 20/3/59 ص 175 ، ج 12 ، رون ، هفیحص  - 2

 . 4/12/59 ص 69 ، ج 14 ، رون ، هفیحص  - 3
 . 31/1/60 ص 195 ، ج 14 ، رون ، هفیحص  - 4
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ص:180

(1) .دناسر دیهاوخ  دیناسرب و  رخآ  هب  ار  دصقم  نیا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز 

نیا هک  دراذگن  دنزب و  شنهد  يوت  دنک و  هرگ  ار  شتشم  دتسیاب و  ملاظ  لباقم  رد  دتسیاب ، ملظ  لباقم  رد  ناسنا  هک  دراد  شزرا  * 
یلاعت هللا  جـع  نامز  ماما  روهظ  رظتنم  ام  هک  الاح  هک  تسین  روط  نیا  اقآ ! میراد  فیلکت  ام  .دراد  شزرا  نیا  دوشب ، داـیز  ملظ  ردـق 

راک اب  لّجع  هِجَرَف » یلع  لِّجَع  : » مییوگب میریگب و  تسد  رد  ار  حـیبست  نامیاه ، هناخ  رد  منیـشنب  رگید  سپ  میتسه ، فیرـشلا  هجرف 
اب همه  دینک ، عمتجم  مه  اب  ار  نیملسم  هک  نیا  ندرک  مهارف  وا و  ندمآ  يارب  دینک  مهارف  ار  هنیمز  دیاب  امش  دوشب ، لیجعت  دیاب  امش 

(2) .ناشیا دنک  یم  روهظ  هللاءاش _  نا  دیوشب _ ، مه 

یلص دمحم  لآ  جرف  تامدقم  دنریگب و  ناربکتسم  زا  ار  دوخ  داد  دنزیخ و  اپ  هب  ناهج  نافعضتسم  ناناملسم و  هک  تسا  نآ  دیما  * 
(3) .دنیامن مهارف  ار  هلآ  هیلع و  هللا 

هجرف یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  كرابم  لامج  ياقل  هب  هک  دنک  قفوم  ار  ام  دراد و  هگن  ار  یمالسا  يروهمج  ار  مالسا  نیا  دنوادخ  * 
(4) .میوشب قفوم  فیرشلا 

یتیگ رـسارس  رب  یهلا  لدـع  تموکح  دوش و  كاپ  اهزیگنا  هنتف  اه و  يزاـبلغد  زا  ناـهج  هک  يزور  تسا  كراـبم  دوعـسم و  هچ  * 
(5) .دبای شرتسگ 

رتسگداد هناگی  و  هادفانحاورا )  ) هللا هیقب  ترضح  تماما ، هریخذ  نیرخآ  نابعش و  همین  دولوم  سدقم  هاگـشیپ  هب  دورد  مالـس و  اب  * 
ییاهر رادمچرپ  گرزب  يدبا و 

 . 10/2/60 ص 212 ، ج 14 ، رون ، هفیحص  - 1
 . 1/10/62 ، 196 ص 195 _  ج 18 ، رون ، هفیحص  - 2

 . 7/3/63 ص 5 ، ج 19 ، رون ، هفیحص  - 3
 . 16/2/64 ص 161 ، رون ، هفیحص  - 4

ص 22. ج 15 ، رون ، هفیحص  - 5
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هک ناـنآ  رب  مالـس  وا و  روـهظ  تـبیغ و  رب  مالـس  وا ، یعقاو  نارظتنم  رب  مالـس  وا و  رب  مالـس  رابکتـسا ، متـس  مـلظ و  دوـیق  زا  ناـسنا 
يراکادف و اب  هک  ناریا  گرزب  تلم  رب  مالس  دنوش ، یم  زیربل  وا  تفرعم  تیاده و  ماج  زا  دننک و  یم  كرد  تقیقح  اب  ار  شروهظ 

(1) .دننک یم  راومه  ار  شروهظ  هار  تداهش ، راثیا و 

بحاص يدـهم  ترـضح  رـشب  یجنم  ات  هتفرگ  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هک  میرختفم  اـم  * 
(2) .دنتسه ام  همئا  تسا ، روما  رظان  هدنز و  رداق  دنوادخ  تردق  هب  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامزلا 

يزیچ اـم ، همه  اـم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  هللا  هیقب  ترـضح  كراـبم  دوـجو  تاـکرب  زا  تسا و  مالـسا  زا  تـسه  هـچره  * 
(3) .میتسین

: میناسر یم  نایاپ  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  هرابرد  هللا  همحر  ماما  ترضح  يابیز  هلمج  اب  ار  لاقم  نیا 

هک نیا  يارب  تسا ، لّوا  صخـش  هک  میوـگب  مناوـت  یمن  تسا ، نیا  زا  رت  گرزب  مراذـگب ، ناـشیا  يور  ربـهر  مسا  مناوـت  یمن  نـم 
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  جـع  دوعوم  يدـهم  هک  نیمه  ّالا  مینک ، ریبعت  يریبعت ، چـیه  اب  میناوت  یمن  ار  ناشیا  تسین ، راک  رد  یمود 

.تسا

يا هنماخ  هّللا  هیآ  ترضح  مالک  هنییآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما 

يا هنماخ  هّللا  هیآ  ترضح  مالک  هنییآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما 

ياه لد  دیما  زور  نیفعضتسم و  زور  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  یلو  تدالو  زور  نابعش  همین  * 

 . 2/1/68 ص 107 ، ج 21 ، رون ، هفیحص  - 1
.یهلا یسایس ، همان  تیصو  ص 177  ج 21 ، رون ، هفیحص  - 2

 . 8/4/66 ص 99 ، ج 20 ، رون ، هفیحص  - 3
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(1) .تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  دوعوم و  يدهم  هلئسم  هب  دقتعم  نمؤم و 

هب توغاط  اب  هزرابم  نارود  رد  مه  هک  تسا  یمالسا  لئاسم  نیرت  هدنزرا  زا  یکی  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  هلئـسم  * 
تکرح هک  دنک  یم  قیوشت  ار  ام  تسا ، نیمز  نیفعـضتسم  تموکح  یمالـسا ، تموکح  زور  هک  زورما  مه  داد و  یم  دیما  نیزرابم 

(2) .مینک عیرست  ار  دوخ 

رد رامعتـسا  رابکتـسا و  هک  تسا  يزیچ  نامه  یفنم  تشادرب  .تسا  هدش  راظتنا  هیـضق  زا  يدایز  ياه  هدافتـسا  ءوس  هتـشذگ ، رد  * 
رد هک  هچ  ام  هب  هک  دنیوگب  مدرم  هک  تسا  نیا  یفنم  تشادرب  .دننک  قیرزت  مدرم  هب  ات  دندرک  یم  ششوک  يدامتم  ياه  لاس  لوط 

دیایب شدوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  ات  دنام  میهاوخ  رظتنم  ام  میتسیاب ، ترارـش  يدب و  رفک و  داسف و  ملظ و  لباقم 
(3) .هعماج رد  دوجوم  ياه  يدب  اه و  ترارش  همه  هب  تبسن  تیلوئسم  بلس  ینعی  تسا ، یفنم  تشادرب  نیا  .دنک  لح  ار  لکشم  و 

تسرد داد  لدع و  زا  رپ  يایند  دمآ و  دهاوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  رگا  هک  تسا  نیا  حیحص  تبثم و  تشادرب  * 
.مینک ششوک  ایند  نیا  يزاس  هنیمز  رد  دوخ  مهس  هب  دیاب  ام  سپ  درک ، دهاوخ 

دگنج و یم  رفک  اب  ترـضح  نآ  رگا  .دـیآرد  نینمؤم  يارب  وگلا  کی  تروص  هب  دـیاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  * 
تدهاجم تلادع  شرتسگ  يارب  دیاب  میتسه ، وا  ور  هلابند  مومأم و  هک  مه  ام  دنک ، یم  تدهاجم  دشک و  یم  تمحز  تلادع  يارب 

(4) .مینک
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کی دـنک ، یم  داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ایند  دوخ  روهظ  اب  ترـضح  نآ  هک  نیا  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  هب  داقتعا  * 
(1) .دنراد داقتعا  هلئسم  نیا  هب  هک  تسا  یناسک  مامت  ام و  تلم  يارب  طاشن  لماع  کی  تکرح و  هلیسو 

(2) .مینیشنب یکیرات  رد  ینارون  دیشروخ  نآ  ندمآ  ات  ام  هک  تسین  انعم  نیا  هب  درک ، دهاوخ  نشور  يدیشروخ  ار  ایند  رگا  * 

(3) .دشاب تمس  نامه  هب  مه  وا  ناوریپ  تکرح  دیاب )  ) دشاب یتمس  ره  ترضح  نآ  تکرح  * 

يا هدـنیآ  هب  دـیما  تسا و  راظتنا  دـُعب  کی  ریخ  کین و  لامعا  ماجنا  رد  رمتـسم  هدـنیازف و  شالت  دوجوم و  عضو  هب  ندـشن  عناـق  * 
(4) .تسا راظتنا  رگید  دُعب  تفرگ ، دهاوخ  ارف  یهلا  رکفت  ار  رشب  یگدنز  رسارس  نآ  رد  هک  نشور 

یتروـص هب  راـظتنا )  ) تقیقح تساـم ، تاداـقتعا  زا  یمیظع  شخب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  دوـعوم  يدـهم  روـهظ  راـظتنا  * 
(5) .دراد دوجو  ناهج  نایعیش  ام و  زیزع  تلم  یگدنز  طیحم  رد  دیمارپ  ناشخرد و  هتسجرب ،

(6) .دشخب یم  ورین  تکرح و  مادقا و  تأرج  ناسنا  هب  دیما ، راظتنا و  سفن  * 

يونعم و یفطاع ، ياه  هبنج  ياراد  نآ ، زراب  رایـسب  یلالدتـسا  يرکف و  یقطنم ، داعبا  رب  هوالع  تیودـهم  هب  داقتعا  جرف و  راظتنا  * 
(7) .تسا یمهم  رایسب  قیمع و  ینامیا 
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(1) .دننادب دوخ  فیاظو  ءزج  ار  ینامیا  یحور و  يونعم ، یگدامآ  بسک  دیاب  ترضح  نآ  ناوریپ  نایعیش و  * 

(2) .مینک تکرح  تیودهم  تقیقح  نییبت  غیلبت و  لمع و  داقتعا و  تهج  رد  دیاب  نانمشد  شالت  لباقم  هطقن  رد  زورما  * 

زواـجت ملظ و  نارود  ناـیاپ  رـشب و  یگدـنز  زادـنا  مشچ  ندـش  رّونم  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  ناـمزلا  بحاـص  نارظتنم  * 
(3) .دنک شوماخ  نانآ  ياه  لد  رد  ار  دیما  همشچ  دناوت  یمن  یناهج  رابکتسا  نارادمدرس  ریوزت  متس و  تایانج و  دنراودیما و 

دهاوخ نایاپ  هب  ماجنارس  زواجت  نایغط و  ملظ و  راگزور  هک  دنرادن  يدیدرت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  تجح  ترـضح  نارظتنم 
(4) .درب دهاوخ  نیب  زا  ار  يّدعت  داسف و  ياه  هلق  همه  قح  هرهاق  تردق  دیسر و 

میتسه وا  هب  دـقتعم  ور و  هلابند  هک  مه  ام  دـنارتسگ ، دـهاوخ  ملاع  رـسارس  رد  ار  یهلا  ماظن  نآرق و  نید و  مچرپ  ترـضح  نآ  رگا 
(5) .میراد هاگن  هتشارفارب  ار  مالسا  مچرپ  ایند  زا  يا  هشوگ  رد  تسام  ناوت  رد  هک  يّدح  ات  دیاب 

هدیزگرب ياه  ناتساد 

هراشا

هدیزگرب ياه  ناتساد 

اه لصف  ریز 

یهلا يدلوت 

هدیاف یب  شالت 

یندینش تیاکح 

هّجُحلا ُهَبَتَک 

هفوک دجسم  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  مدنزرف 

یهلا يدلوت 

یهلا يدلوت 

 ( مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  همع   ) مالسلا هیلع  داوج  ماما  رتخد  همیکح 
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.تسا نابعـش  همین  بش  بشما  اریز  ایب ، اـم  دزن  راـطفا ، ماـگنه  بشما  هک  داد  ماـیپ  نم  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  تفگ :
.دشاب نیمز  رسارس  رب  ادخ  تجح  هک  دنک  یم  راکشآ  ار  تجح  بش  نیا  رد  يدوز  هب  لاعتم  دنوادخ 

.تسا سجرن  شردام  دومرف : تسیک ؟ وا  ردام  مدرک : ضرع 

.دوش یمن  هدید  سجرن  رد  لمح  رثا  دهد ، رارق  تیادف  ارم  دنوادخ  مدرک : ضرع 

.دوش یم  دلوتم  ادخ  تجح  بشما  متفگ ، هک  تسا  نامه  دومرف :

شفک هک  دمآ  سجرن  ترضح  متـسشن ، مدرک و  مالـس  متفر و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دزن  هک  یتقو  دیوگ : یم  همیکح 
وا یتسه ! نم  تیب  لها  مناـخ  نم و  هدیـس  وت  هکلب  مدرک : ضرع  تسا ؟ روطچ  تلاـح  نم ، هدیـس  دومرف : نم  هب  دروآ و  نوریب  ارم 

؟ ینز یم  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  همع ، يا  تفگ : درک و  در  ارم  نخس 

.تسا ترخآ  ایند و  ياقآ  هک  دنک  یم  اطع  يرسپ  وت  هب  بشما  دنوادخ  رتخد ! يا  متفگ :

مدرک و راطفا  مدش ، غراف  اشع  زامن  زا  هک  نآ  زا  دعب  .دش  راکشآ  وا  هرهچ  رد  مرش  ياه  هناشن  تسشن و  سجرن  دیوگ : یم  همیکح 
.مدیباوخ متفر و  دوخ  هاگباوخ  هب 

باوخ رد  مالـسلااهیلع  سجرن  ترـضح  مدید  زامن  زا  دـعب  مدـناوخ ، ار  بش  زامن  متـساخرب و  دیـسر ، ارف  بش  فصن  هک  یماگنه 
مدیباوخ و سپس  مدش ، زامن  بیقعت  لوغـشم  دوش ، یمن  هدید  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ما  هدازردارب  هدعو  زا  يرثا  تسا و 

بـش زامن  تساخرب و  وا  يا  هظحل  زا  دعب  .تسا  باوخ  رد  مالـسلااهیلع  سجرن  مدـید  .مدـش  رادـیب  باوخ  زا  سرت ، لاح  رد  دـعب 
يارب  ) نم دناوخ ،
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دوخ قاتا  زا  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هاگان  دشابن ) هلماح  وا  دنکن  هک   ) مداتفا کش  هب  مدیدن ) وا  رد  لمح  عضو  رثا  هک  نیا 
.تسا کیدزن  هدعو  ندیسرارف  نکن ، هلجع  همع ! يا  دز : ادص 

هب دش ، رادیب  ناساره  مالـسلااهیلع  سجرن  هاگان  هک  مدوب  لاح  نیا  رد  .مدناوخ  ار  نیـسای  هدجـس و  ملا  ياه  هروس  دـیوگ : همیکح 
؟ ینک یم  ساسحا  يزیچ  ایآ  متفگ : سپس  داب » ترای  ادخ  : » متفگ .متفاتش  وا  يوس 

! ناج همع  يرآ ، تفگ :

.متفگ هک  تسا  نامه  نیا  شاب ، مرگلد  عمج و  رطاخ  متفگ :

ترضح هک  میتفایرد  هاگان  .میدیمهفن  يزیچ  هک  دش  ضراع  سجرن  رب  نم و  رب  یتسس  عون  کی  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : یم  همیکح 
رارق نیمز  يور  هدجـس  تلاح  هب  وا  مدید  مدز ، رانک  وا  يور  زا  ار  شوپور  .تسا  هدش  دلوتم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدـهم 

ار مرـسپ  همع ! دز : ادـص  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ماگنه  نیا  رد  تسا ، هزیکاپ  كاـپ و  مدـید  متفرگرب ، ار  وا  .تسا  هتفرگ 
هنیـس يور  ار  شیاهاپ  تفرگ و  شتـسد  يور  ار  دازون  ترـضح ، نآ  .مدرب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  دزن  ار  وا  .روایب  مدزن 

: دومرف سپـس  .دیـشک  وا  لصافم  اه و  شوگ  نامـشچ و  رب  ار  شتـسد  دـینادرگ و  دازون  ناـهد  رد  ار  شناـبز  سپـس  .داد  رارق  شا 
: تفگ دازون  وگب ! نخس  ناجرسپ 

؛  هلآ هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ُلُوسَر  ادَّمُحم  َّنأ  ُدَهشأ  َُهل َو  َکیرَش  ُهَدحَو ال  ُهّللا  ّالإ  َهلإ  نأ ال  ُدَهْشأ 

.تسادخ لوسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تسین و  اتمه  یب  اتکی و  يادخ  زج  يدوبعم  هک  مهد  یم  یهاوگ 

.درک توکس  هاگ  نآ  دیسر و  شردپ  هب  ات  داتسرف  دورد  مالسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  مالسلا و  هیلع  نانمؤمریما  رب  سپس 

تیودهم رد  یشواک  دیما : www.Ghaemiyeh.comهدیپس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 213 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:187

.دـنک مالـس  وا  رب  ات  ربب ، شرداـم  دزن  ار  دازون  نیا  ناـج ! همع  دومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  دـیوگ : یم  همیکح 
ماما سلجم  رد  مدنادرگزاب و  شردپ  دزن  ار  وا  سپس  .درک  مالـس  ردام  هب  مدرب ، شردام  دزن  ار  دازون  نم  نادرگزاب ، نم  دزن  سپس 

(1) .مداهن

هدیاف یب  شالت 

هدیاف یب  شالت 

.دوب لاحشوخ  دوب ، هدرک  مومسم  ار  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هک  نیا  زا  یسابع  هفیلخ  دمتعم ،

.دوب هدش  لفق  همه  ناهد  دوب و  هدنکفا  هیاس  اه  لد  رب  تشحو  سرت و  .دندوب  هتخاب  ار  دوخ  تموکح ، تردق  ربارب  رد  مدرم 

نایعیـش زا  یهورگ  دوب و  هتـسشن  ترـضح  نآ  هناخ  رانک  رد  رفعج  شردارب  دیـسر ، تداهـش  هب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
: تفگ رفعج  هب  دمآ و  نوریب  مالسلا  هیلع  ماما  مداخ  دیقع  ماگنه  نیا  رد  .دنتفگ  یم  تیلست  دندوب و  هتفرگ  ار  وا  فارطا 

.دیناوخب زامن  دییایب  دندرک ، نفک  ار  ماما  هزانج 

هتـشاذگ توبات  رد  ار  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  رهطم  رکیپ  .دـش  طاـیح  دراو  وا  هارمه  هب  تیعمج  دـش ، هناـخ  دراو  رفعج 
ار رفعج  سابل  دـمآ و  نوریب  يوم ، هایـس  نوگمدـنگ و  یکدوک  ناهگان  .درازگب  زاـمن  ماـما  هزاـنج  رب  اـت  تفر  شیپ  رفعج  .دـندوب 

.مناوخب زامن  مردپ  رب  دیاب  نم  ورب ، رانک  ومع  تفگ : دیشک و  رانک  ار  وا  تفرگ و 

.يدراهتشا يدمحمدمحم  همجرت  مالسلا ، مهیلع  موصعم  هدراهچ  یناگدنز  رب  یهاگن  هّیهبلاراونا ، یمق ، سابع  خیش  جاح  - 1
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شالت بیترت ، نیا  هب  درازگ و  زامن  ماما  رهطم  رکیپ  رب  كدوک  نآ  .تفر  راـنک  دوب ، هدـش  نوگرگد  شا  هفاـیق  هک  یلاـح  رد  رفعج 
(1) .دش یثنخ  ندش  ماما  يارب  رفعج  هدیاف  یب 

یندینش تیاکح 

یندینش تیاکح 

: دیوگ یم  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  مادخ  زا  یکی 

اما .مدرک  تقفاوم  نم  .دوش  یحارج  دیاب  هک  تسامـش  نابز  رانک  مه  يا  هدـغ  تفگ : رتکد  متفر ، رتکد  دزن  نادـند  ندیـشک  يارب 
اب هلیسو  نیا  هب  متشون و  یم  ذغاک  يور  ار  زیچ  همه  ریزگان  .مداد  تسد  زا  ار  ندز  فرح  تردق  مدش و  لال  یحارج  لمع  زا  سپ 

بـصع دنتفگ : یم  اهرتکد  .دیـشخبن  يا  هدیاف  تفریذپن و  نامرد  مدرک  هعجارم  کشزپ  هب  هچره  .مدرک  یم  رارقرب  طابترا  نارگید 
.تسا هدید  همدص  امش  ییایوگ 

ناشیا .مدیـسر  يولع  ياقآ  تمدـخ  يزور  نارهت  رد  .مدـش  نارهت  مزاع  هجلاعم  يارب  راچان  .دروآ  راشف  نم  هب  يرامیب  یتحاراـن و 
.تساج نآ  تسه  ییافش  رگا  يورب ، نارکمج  دجسم  هب  هبنشراهچ  بش  لهچ  هک  تسا  نیا  وت  هب  نم  ییامنهار  دندومرف :

هب هبنـشراهچ ، بش  مدمآ و  یم  نارهت  هبنـش  هس  ياه  بش  مدرک ، یم  هیهت  امیپاوه  تیلب  دهـشم  زا  هتفهره  متفرگ ، يّدـج  میمـصت 
هک مداتسرف  یم  تاولص  متفر و  دجسم  هب  زامن  زا  دعب  متشه  یس و  هتفه  رد  .مدش  یم  فّرشم  نارکمج  دجسم 

ص 91. ادرف ، حبص  ات  رظتنم  يا ، هسردم  حلاص  همطاف  - 1
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یم دـندوب و  ناشیا  رـس  تشپ  مه  مدرم  .دـش  دراو  ییاقآ  دـش و  نارابرون  اج  همه  مدـید  .داد  تسد  نم  هب  یـصاخ  تلاح  ناـهگان 
.دنشاب یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نسحلا  نب  هجح  ترضح  دنتفگ :

: دومرف دـندمآ و  نم  کیدزن  ترـضح  .منک  مالـس  اقآ  هب  مناوت  یمن  هک  مدیـشیدنا  دوخ  اب  مداتـسیا و  يا  هشوگ  رد  یتحاران  اب  نم 
مالس دومرف : مود  راب  ترـضح  .منکن  مالـس  هک  متـسین  بدا  یب  متـسه و  لال  هک  منک  راهظا  ات  مدرک  هراشا  منابز  هب  نم  .نک  مالس 

تاولـص لوغـشم  هدجـس و  رد  مدـش  هجوتم  متـشگرب و  يداع  لاح  هب  ماگنه  نیا  رد  .مدرک  مالـس  دـش و  زاب  منابز  هلـصافالب  .نک 
(1) .متسه نداتسرف 

هّجُحلا ُهَبَتَک 

هّجُحلا ُهَبَتَک 

هب تبـسن  ار  یـضعب  هجیتـن ، رد  درک و  یم  حرطم  ار  نآ  یمومع  سلاـجم  رد  دوب و  هتـشاگن  هعیـش  بهذـم  ّدر  رد  یباـتک  یـصخش 
ای امیقتسم و  شبلاطم  ات  تشاذگ  یمن  یـسک  رایتخا  رد  ار  باتک  یفرط ، زا  .درک  یم  فرحنم  ار  اهنآ  هدیقع  نیبدب و  هعیـش  بهذم 

.دنیامنن دراو  نآ  رب  يداریا  دریگن و  رارق  نادنمشناد  تسد  رد  هطساو  اب 

دمآ تفر و  صخش  نآ  سرد  هسلج  رد  سانـشان  روط  هب  يدنچ  تسا ، هعیـش  ناهج  نارکفتم  نیرت  گرزب  زا  یکی  هک  یلح  همالع 
هدرک رذن  نم  تفگ : .دنزب  وا  هنیس  رب  در  تسد  یلک ، روط  هب  تسناوتن  صخش  نآ  .درک  باتک  تفایرد  ياضاقت  ماجنارـس ، درک و 

ریزگان .منکن  راذگاو  یسک  هب  بش  کی  زجار  باتک  هک  ما 

.96 ص 95 _  ادرف ، حبص  ات  رظتنم  يا ، هسردم  حلاص  همطاف  - 1
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.دنامب يو  دزن  باتک  نآ  بش  کی  طقف  هک  تفریذپ  همالع 

باـتک نآ  زا  دوش  رودـقم  هچره  هک  دوـب  نیا  همـالع  رظن  .تخادرپ  باـتک  یـسیونور  هب  يدنـسرخ  اـیند  کـی  اـب  بش  نآ  همـالع 
يدرم هدید  هاگان  .تفرگارف  باوخ  ار  همالع  دیـسر  همین  هب  بش  هک  نیمه  اما  .دیامن  مادقا  نآ  ییوگ  خساپ  هب  درادرب و  تشاددای 

: دومرف دش و  قاتا  لخاد  تساه ، ناسنا  رادیب  مشچ  عقاو  رد  هک 

.مسیون یم  ار  باتک  نم  نک ، هدامآ  یشک و  طخ  ار  اهذغاک  وت  همالع ! يا 

: دومرف سپس  .دوب  هداعلا  قوف  وا  نتشون  تعرـس  اریز  دیـسر ، یمن  صخـش  نآ  هب  مه  یـشک  طخ  رد  همالع  هک  دوب  نانچ  عضو  اما 
.راذگاو نم  هب  ار  نتشون  باوخب و  وت  همالع ،

یتساک مک و  چـیه  نودـب  ار  باتک  مامت  تساخرب  باوخ  زا  نوچ  دـیباوخ ، درک و  تعاطا  ار  درم  نآ  نامرف  ارچ  نوچ و  یب  همالع 
.تفای هدش  سکعنم  دوخ  رتفد  رد 

(1) .دروخ یم  مشچ  هب  هّجُحلا » ُهَبَتَک   » شقن اب  ارهاظ  باتک  نایاپ  رد  هک  دوب  شکرابم  مان  هدنسیون ، صخش  رثا  اهنت  هک  دنیوگ 

هفوک دجسم  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  مدنزرف 

هفوک دجسم  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  مدنزرف 

ترـضح رهطم  نحـص  رد  مدـمآ و  نوریب  هرجح  زا  .دوـب  هدرک  ناوتاـن  تخــس  ار  مرکف  یملع  تاـعلاطم  هتــشذگ و  هـمین  زا  بـش 
.دوب ازفا  حور  ییاضف  مارآ و  یطیحم  دوش ، مک  مرکف  یگتسخ  ات  مدز  یم  مدق  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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یم شزاون  ار  مشوگ  ییاپ  میالم  يادـص  مدـیمارخ ، یم  ایوگ  یلد  شوماخ و  ینابزاب  بش  رداچ  هایـس  رد  نم  هک  هظحل  نامه  اـما 
.مدرک هدهاشم  دوب  ناور  فیرش  مرح  يوس  هب  هک  ار  یصخش  هیاس  نآ ، لابند  هب  داد و 

رتـسب رد  هتفخ و  همه  مرح  ناـمداخ  تسا ! هتـسب  هک  اـهرد  دراد ؟ ار  مرح  هب  فرـشت  دـصق  هک  تـسیک  بـش  هـمین  نـیا  رد  یتـسار 
یم شیپ  فدـه  يوس  هب  دـید و  یمن  ارم  وا  اـیوگ  متفرگ ، رظن  ریز  ار  شراـتفر  مدرک و  کـیدزن  وا  هب  ار  دوخ  مارآ  نم  دنـشیاسآ !

.تفر

! تشگ هدوشگ  رد  دیدرگ و  زاب  لفق  دش ، کیدزن  مرح  رد  هب  هک  نیمه 

درک مالس  سدقم  ناکم  نآ  رد  داتسیا  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  رهطم  مرح  رانک  بدا  راقو و  لامک  رد  سانـشاندرم 
هب عورش  یملع  هلأسم  کی  رد  یسک  اب  درم  نآ  هک  مدرک  ساسحا  سپس  .مدینش  دمآ  فیرـش  رازم  زا  هک  ار  وا  مالـس  باوج  نم  و 

.دش جراخ  مرح  زا  درم  نآ  هک  دوب  هتشذگن  يزیچ  وگ  تفگ و  نآ  زا  زونه  .تسا  هدرک  نخس 

.متفر یم  زین  نم  تفر  یم  هک  اجک  ره  هب  مارآ  مارآ  اذل  میامن ، بیقعت  ار  وا  ات  تشاد  نآ  رب  ارم  يواکجنک  سح 

وگ تفگ و  هب  یـسک  اب  ایوگ  دـش و  بارحم  لخاد  دجـسم ، رد  .تشگ  ناور  هفوک  دجـسم  يوس  هب  دـش و  جراخ  رهـش  زا  درم  نآ 
.درک تعجارم  رهش  يوس  هب  دش و  جراخ  دجسم  زا  دیسر  مامتا  هب  هک  شنانخس  .تخادرپ 

زامن هدامآ  دنتشاد و  یم  رب  رس  تحارتسا  رتسب  زا  مک  مک  ناگفتخ  دوب و  هدیمد  حبص  هدیپس  هزات  دیسر ، هک  فجن  هزاورد  کیدزن 
.دندش یم  زاین  یب  هاگرد  هب 

مدید متسیرگن ، شتروص  هب  نوچ  .مدناسر  درم  گرزب  نادب  ار  دوخ  هاگ  نآ  نم 
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.تسا یلیبدرا  سدقم  مداتسا 

: متشاد هضرع  بدا ، مسارم  ماجنا  مالس و  زا  سپ 

رد هک  سک  نآ  دـییامرفب  افطل  مدوب ، امـش  اب  نونکا  مه  اـت  دـیدش  دراو  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  مرح  هب  هک  يا  هظحل  زا  بشید 
؟ دوب یسک  هچ  دیدرک  تاقالم  هفوک  دجسم  بارحم  رد  هک  سک  نآ  دیتفگ و  نخس  يو  اب  مرح 

: دومرف منکن  شاف  تسا  هدنز  هک  یعقوم  ات  شزار  هک  نامیپ ، نتفرگ  زا  دعب  یلیبدرا  سدقم  داتسا 

تالکـشم لّـالح  تمدـخ  هب  موش  یم  زجاـع  نآ  ّلـح  زا  نوچ  ددرگ و  یم  راوشد  نم  رب  لـئاسم  ّلـح  هک  دوش  یم  هاـگ  مدـنزرف ،
مالـسلا هیلع  یلع  ترـضح  هتـشذگ  بش  اما  مریگ ! یم  ترـضح  نآ  زا  ار  باوج  مدرگ و  یم  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

هجرف یلاعت  هللا  جـع  يدـهم  مدـنزرف  دومرف : دومن و  راذـگاو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامزلا  بحاـص  ترـضح  هب  ارم  خـساپ 
ترضح نآ  رما  هب  زین  نم  .ریگارف  يو  زا  ار  دوخ  لئاسم  باوج  ورب و  وا  دزن  تسوت ؛ نامز  ماما  وا  .تسا  هفوک  دجسم  رد  فیرـشلا 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  ماما  يدـهم  ترـضح  مدرک ، یم  وگ  تفگ و  يو  اب  هک  سک  نآ  مدـش و  هفوک  دجـسم  لخاد 
(1) .دوب

.يدهلا ملع  دیمح  دیس  زا : لقن  هب  ، 101 ص 100 _  ادرف ، حبص  ات  رظتنم  يا ، هسردم  حلاص  همطاف  - 1
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باتک یفرعم  مالک و  نیرخآ  مهن : شخب 

هراشا

باتک یفرعم  مالک و  نیرخآ  مهن : شخب 

اه لصف  ریز 

رخآ نخس 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  هرابرد  هعیش  ناگرزب  ياه  باتک  زا  یضعب  تسرهف 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  هرابرد  تنس  لها  ناملاع  ياه  باتک  زا  یضعب  تسرهف 

رخآ نخس 

رخآ نخس 

ياه همانرب  نیا  همه  هک  دنناد  یم  کین  .دنا  نیبشوخ  رشب  تشونرس  تبقاع و  هب  هدنار و  شیوخ  زا  ار  يدیماان  سأی و  وید  نایعیش ،
كانرطخ ياه  نارحب  دـنهد و  تاجن  یتخبدـب  بادرگ  زا  ار  ناسنا  دنتـسین  رداق  رـشب  ِلوعجم  بیرفلد  ياـه  کلـسم  گـنراگنر و 

رشب تداعس  نیمأت  يارب  هتفرگ ، همشچرس  یحو  عبنم  زا  هک  ار  مالسا  نیتم  عماج و  ياهروتـسد  نیناوق و  هکلب  دننک ، راهم  ار  یناهج 
ماما تسد  هب  ار  ناهج  هرادا  مامز  هدیـسر ، لامک  ّدـح  هب  رـشب  هک  دـننک  یم  ینیب  شیپ  ار  یناشخرد  رـصع  نانآ  .دـنناد  یم  حـلاص 
نینچ راظتنا  رد  هعیـش  .تسا  ناما  رد  هزنم و  يزرو  ضرغ  یهاوخدوخ و  هابتـشا و  اطخ و  هنوگره  زا  هدرپس و  مالـسلا  هیلع  موصعم 

هتفگ و اه  نخـس  نآ  هرابرد  میدق  ناراگزور  زا  هک  تسا  ییزورآ  نیا  .دزاس  یم  هدامآ  یبالقنا  نینچ  يارب  ار  دوخ  تسا و  يزور 
راظتنا ربعم  رد  ار  هار  هب  مشچ  ِنارظتنم  هدیچیپ و  راصعا  قافآ و  رد  وزرآ ، نیا  ساکعنا  .دـنا  هداد  هدـعو  ار  نآ  نامیکح  ناربمایپ و 
ندـیزو اه  تشد  نارک  اـت  نارک  زا  يزوریپ  میـسن  دزیر و  دیـشروخ  ماـج  رد  گرزب  هعقاو  نیا  جاوما  هک  يزور  اـت  تسا ، هدـیناشن 

گناب دـنیآ و  رد  نایرج  هب  زیخ  تکرب  ِمایا  نآ  رد  اـهدور  اـهرهن و  اـهرابیوج ، دنیـشن و  رمث  هب  يداـش  ياـه  هناوج  دـیامن و  زاـغآ 
همه ناسحا  لدع و  .دوش  زادنا  نینط  ناهج  ياج  همه  رد  اه  هنذأم  زارف  زا  هّللا » لوسر  ادّمحم  ّنأ  دهـشأ  هّللا و  ّالإ  هلإ  نأ ال  دهـشأ  »

اه شناد  لماک ، اه  لقع  رونم ، اـه  لد  ددـنبرب ، تخر  ناـهج  زا  متـس  لـهج و  و  دورب ، ناـیم  زا  اـه  یناـماس  هباـن  دریگ و  ارف  ار  اـج 
.دوب دهاوخ  ییانشور  رون و  زیچ  همه  اج و  همه  زور  نآ  .دوش  دوبان  يدام  تسپ  ياهزایتما  كاپ و  اه  یگدنز  یعقاو ،
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نشور وا  رادید  هب  نامناگدید  هک  هد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  نادرگ و  راوتسا  ار  شیاه  هاگیاپ  امن و  راکـشآ  ار  شرادید  اراگدرورپ !
یگرم هچ  نانچ  امرفب و  روشحم  وا  هورگ  رد  ار  ام  ناریمب و  يو  نییآ  شیک و  رب  راد و  لوغشم  وا  يرازگتمدخ  هب  ار  ام  دوش و  یم 

.مینک داهج  شباکر  رد  شوپ  نفک  مییآ و  نوریب  نامربق  زا  ات  نک  هدنز  روهظ  ماگنه  ار  ام  سپ  تخادنا ، هلـصاف  وا  رادید  ام و  نیب 
یگدنز و رد  ار  تدوخ  ّیلو  هدنخرف  يامیـس  ایادخ ! سپ  يدومن ، شیاتـس  تباتک  رد  ار  شناگداتـسیا  فص  هب  هک  یفـص  نآ  رد 

.نایامنب ام  هب  گرم  زا  سپ 

كاخز مرآ  رب  وچ  تمایق  هب  رس 

وت يور  سوه  زج  ارم  تسین 

دنتسین نیرب  سودرف  لیام 

وت يوک  رس  نانیشن  كاخ 

؟ قشعز ددرگن  هناوید  هک  تسیک 

وت يوم  هلسلس  درَِگن  رگ 

توم دعب  موش  هدنز  رگد  راب 

وت يوب  دسرب  مماشم  هب  رگ 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  هرابرد  هعیش  ناگرزب  ياه  باتک  زا  یضعب  تسرهف 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  هرابرد  هعیش  ناگرزب  ياه  باتک  زا  یضعب  تسرهف 

.ینیلک مالسالا  هقث  هجحلا ،) باتک  ، ) یفاک لوصا  . 1

.قودَص رفعج  وبا  خیش  نیدلا ، لامکا  . 2

.يدادغب دیفم  خیش  داشرالا ، . 3

.يدادغب دیفم  خیش  هّجحلا ، تابثا  یف  لئاسر  سمخ  . 4

.يدهلا ملع  یضترم  دیس  هبیغلا ، یف  هزیجولا  . 5

.یسوط هفئاطلا  خیش  هبیغلا ، . 6

.یکجارک حتفلاوبا  خیش  نامزلا ، بحاص  مامالا  رمع  لوط  هحص  یلع  ناهربلا  . 7

.ینامعن میهاربا  دمحم  هبیغلا ، . 8

.یسربط مالسالا  نیما  يرولا ، مالِعا  . 9

.سوواط نبا  دیس  نَتِفلاو ، مِحالَملا  . 10

.یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  تماما ،) لصف   ) هیریصن لوصف  . 11

.ینارحب مشاه  دیس  هّجُحلا ، مئاقلا  یف  لزن  امیف  هَّجَحملا  . 12

.یسلجم همالع  ج 51 و 52 و 53 ، راونالاراحب ، . 13

.یلماع رح  خیش  هادهلا ، تابثا  . 14

.يرون نیسح  ازریم  جاح  بقاثلا ، مجن  . 15

.يرون هللا  لضف  خیش  جاح  هّیودهملا ، هفیحَّصلا  . 16

.یسربط یلیقع  لیعامسا  دیس  دلج 3 ،)  ) نیدحوملا هیافک  . 17
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.ینانبل هنیغم  داوج  دمحم  خیش  لقعلاو ، رظتنملا  ُّيدهملا  . 19

.نیدلا سمش  اضر  دمحم  خیش  رظتنملا ، حلصملا  . 20

.یناهفصا يوسوم  یقت  دمحم  دیس  مراکَملا ، لایکِم  . 21

.يا هرمک  لیلخ  ازریم  جاح  تبیغ ، هفسلف  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  . 22

.یناود یلع  خیش  جاح  تسوا ، راظتنا  رد  ناهج  هک  يدوعوم  . 23

.یناگیاپلگ یفاص  هللا  فطل  هللا  هیآ  نامآ ، نما و  دیون  . 24

.ینیما میهاربا  هللا  هیآ  ناهج ، رتسگداد  . 25

.ردص نیدلاردص  دیس  هللا  هیآ  يدهملا ، . 26

.یناگیاپلگ یفاص  هللا  فطل  هللا  هیآ  رثالا ، بختنم  . 27

.يرکسعلا رفعج  نیدلا  مجن  خیش  رظتنملا ، دوعوملا  يدهملا  . 28

.يدنه يوسوم  دیعس  دمحم  دیس  رشع ، یناثلا  مامالا  . 29

.یقارع بیدالا  نیسح  دمحم  هماعلا ، قئاقح  ءوض  یلع  رظتنملا  . 30

.يرهطم یضترم  خیش  خیرات ، هفسلف  هاگدید  زا  يدهم  بالقنا  مایق و  . 31

.یناقلاط دومحم  دیس  هللا  هیآ  ام ، بتکم  رظن  زا  تیرشب  هدنیآ  . 32

.یناسارخ یمیکح  دمحم  خیش  لحاس ، رجف  رد  . 33

، موس پاچ  قافآ ، رـشن  ینیـسح ، نیـسح  دیـس  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  رـصع  ماما  باقلا  اهمان و  یـسررب  بوبحم _  مان  . 34
.هحفص دادعت 158  ، 1376

.1376 مود ، پاچ  فلؤم ، رشان : ینامیا ، هیقف  يدهم  تنس ،) لها  هاگدید  زا   ) مالسا رد  تیودهم  تلاصا  . 35

هحفص ، 1419 نابعش ، لّوا ، پاچ  ینامیا ، هیقف  رقاب  دمحم  ازریم  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  دمحم  لآ  مئاق  يرای  ياه  هویش  . 36
.224
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هحفص 140. تیالو ، رون  تاراشتنا  انالوم ، نسحلاوبا  دیس  هللا  هیآ  تعجر ، هلأسم  مالسلا و  هیلع  يدهم  . 37

، قافآ رـشن  ینیوزق ، يرئاح  يدهم  دیـس  مجرتم  ینارحب ، ینیـسح  مشاه  دیـس  نآرق ، رد  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  يامیـس  . 38
.يریزو

، لّوا پاچ  قافآ ، رشن  ینودیرف ، نیسح  رتکد  همجرت  ینیوزق ، مظاک  دمحم  دیس  روضح ، ات  تدالو  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  . 39
.1376

.1376 مود ، پاچ  قافآ ، رشن  ینیسح ، نیسح  دیس  بوبحم ، رهم  . 40

.1375 لّوا ، پاچ  سدق ، تاراشتنا  نیدلا ، سمش  يدهم  دیس  راظتنا ، لحاس  رد  . 41

ناتسمز 1376. لّوا ، پاچ  ییحی ، رشن  یعاجش ، دمحم  فدص ، ّرُد و  . 42

.1376 لّوا ، پاچ  تیالو ، رون  رشن  نابعش ، همین  تشادگرزب  داتس  تاغیلبت  یگنهرف و  روما  دیشروخ ، هناتسآ  رد  . 43

.1375 لّوا ، پاچ  نارکمج ، دجسم  تاراشتنا  رشان  نارکمج ، دجسم  تاقیقحت  دحاو  تماما ، روهظ ، تبیغ ، . 44

.1376 لّوا ، پاچ  عیشت ، تاراشتنا  درف ، يریزو  داوج  دیس  مجرتم  رورپ  تداعس  یلع  خیش  رون ، روهظ  . 45

، نارکمج دجـسم  تاراشتنا  يدراهتـشا ، يدـمحم  دـمحم  تیالو ، نابات  قورف  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  يدـهم  ترـضح  . 46
.1376 مود ، پاچ 

، مود پاچ  غوبن ، تاراشتنا  ینارهت ، یلاجر  اضریلع  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  نوماریپ  خساپ  شـسرپ و  دـصکی  . 47
.1376

.1375 موس ، پاچ  يوضر ، سدق  ناتسآ  ینکر ، يدهم  دمحم  رتکد  بیاغ ، ماما  زا  یناشن  . 48
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، مق هّیملع  هزوح  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  هزوح ، هلجم  ناگدنـسیون  زا  یعمج  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  هار  هب  مشچ  . 49
.1375

.یمالسا تاغیلبت  نامزاس  یلالج ، سابع  مجرتم : یناروک ، یلع  روهظ ، رصع  . 50

ناتسمز 1373. لّوا ، پاچ  یمالسا ، داشرا  ترازو  یبهذم  ياه  همانشیامن  رتفد  ناینایک ، دواد  دوعوم ، ياپ  يادص  . 51

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  هرابرد  تنس  لها  ناملاع  ياه  باتک  زا  یضعب  تسرهف 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  هرابرد  تنس  لها  ناملاع  ياه  باتک  زا  یضعب  تسرهف 

.یبرغم قیدص  دمحم  دمحا  نودلخ ، نبا  مالک  نیب  نونکملا  مهولا  زاربا  . 1

.بوقعی نب  دامح  يدهملا ، رابخا  . 2

.يدنه يراخب  ناخ  قیدص  دمحم  هعاسلا ،) يدی  نیب  نوکی  ام  ناک و  امل  ، ) هعاذالا . 3

.یناهفصا میعن  وبا  نیعبرالا ، . 4

.يدنه یقتم  نیدلا  ماسح  نب  یلع  نامزلا ، رخآ  يدهم  تامالع  یف  ناهربلا  . 5

.یعفاش یجنگ  فسوی  نب  دمحم  هللادبع  وبا  نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  نایبلا  . 6

.یکم یفنح  يراق  یلع  الم  یضم ، َءاج و  ُّيدهملا  ّنأ  یضق : مَکَح و  نم  یلع  دَّرلا  . 7

.یطویس نیدلا  لالج  يدهملا ، رابخا  یف  ّيدرَولا  ُفرَعلا  . 8

.یسیبلب دمحم  نب  دمحم  يدهملا ، فاصوا  یف  يدهشلا ، رطقلا  حرش  یف  ّيدرَولا  ُرطِعلا  . 9

.یناولُح نیدلا  باهش  موظنم ،)  ) يدهملا فاصوا  یف  يدهشلا  رطقلا  . 10
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.یکم یفنح  يراقالم  يدهملا ، رابخا  یف  ّيدرَولا  برشَملا  . 11

.هّیزوجلا میق  نبا  نیدلا  سمش  يدهملا ، . 12

.يرکب یفطصم  خیش  هّیدهملا ، تاذلا  لضف  یف  هّیدمحُملا  ِهّمُِالل  ِهَّیِدَّنلا ، ُهّیدهلا  . 13

.عنام نب  زیزعلادبع  نب  دمحم  رظتنملا ، مامالا  رابخا  یف  رظَّنلا  ُقیدحت  . 14

.یفنح ياشاپ  لامک  نبا  نامزلا ، رخآ  ّيدهم  تامالع  یف  نایبلا  صیخلت  . 15

.یملس سدقم  ییحی  نب  فسوی  رظتنملا ، يدهملا  رابخا  یف  ررُّدلا  ُدقِع  . 16

.یسدقم یمرک  فسوی  رظتنملا ، يدهملا  یف  رکفلا  دئاوف  . 17

.یناهفصا میعن  وبا  ظفاح  يدهملا ، بقانم  . 18

.یناهفصا میعن  وبا  ظفاح  يدهملا ، ُتعَن  . 19

.دمحا سابعلاوبا  ظفاح  رظتنملا ، ّيدهملا  تامامالع  یف  رصَتخُملا  لوقلا  . 20
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ذخآم عبانم و  تسرهف 

ذخآم عبانم و  تسرهف 

.1376 يدازآ ، عولط  تیب ، لها  یلمع  هریس  مظاک ، دیس  عفرا ، . 1

.هیملعلا بتکلاراد  نارهت ، نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  مشاه ، دیسلا  ینیسحلا ،)  ) ینارحبلا . 2

.1373 یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  برغم ، دیشروخ  اضردمحم ، یمیکح ، . 3

.ق  1419 نارکمج ، سدقم  دجسم  تاراشتنا  رصاعم ، ناسنا  راظتنا و  هّللا ، زیزع  يردیح ، . 4

.1376 دوعوم ، یگنهرف  هسسؤم  دوعوم ، راظتنا  رد  میهاربا ، یناتسورس ، یعیفش  . 5

.باتک رشن  زکرم  نارهت ، رشع ، یناثلا  مامالا  یف  رثالا  بختنم  هللا ، فطل  یناگیاپلگلا ، یفاصلا  . 6

.1369 یمالسا ، بالقنا  یگنهرف ، كرادم  نامزاس  هرس ،) سدق   ) ینیمخ ماما  ياهدومنهر  هعومجم   ) رون هفیحص  . 7

.مظعالا لوسرلا  لآ  هبتکم  يرغصلا ، هبیغلا  خیرات  دمحم ، دیسلا  ردصلا ، . 8
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ص:201

بتکلاراد نارهت  دلجم ، کی  رد  2 ج  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  نیـسحلا ، نب  یلع  نب  دمحم  رفعج ، وبا  هیوباب ،) نبا   ) قودصلا . 9
.ق  1359 هیمالسالا ،

.1377 سردم ، دیهش  یگنهرف  زکرم  ادرف ، حبص  ات  رظتنم  همطاف ، يا ، هسردم  حلاص  . 10

رتفد فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جـع  يدـهم  ترـضح  نوماریپ  لاوئـس  تفه  یلوفزد ، ربخم  سابع  مجرتم : رقاب ، دـمحم  ردـص ، . 11
.1368 یمالسا ، تاراشتنا 

.هثیدحلا يونین  هبتکم  نارهت ، هبیغلا ، باتک  نسحلا ، نب  دمحم  رفعج  وبا  یسوطلا ، . 12

مامالا هسسؤم  نارهت  2 ج ، هیمامإلا ، هنسلا و  لها  ءاملع  دنع  رظتنملا  دوعوملا  يدهملا  دمحم ، نب  رفعج  نیدلا  مجن  يرکـسعلا ، . 13
.1360 يدهملا ،

.1365 هیمالسالا ،) بتکلا   ) نارهت یفاکلا ، بوقعی ، نب  دمحم  ینیلکلا ، . 14

.ق هلاسرلا 1413 ه .  هسسؤم  توریب ، لاعفألا ، لاوقألا و  ننس  یف  لامعلا  زنک  نیدلا ، ماسح  نب  یلع  يروفلا ،) ناهربلا   ) یقتملا . 15

.ق  1403 ءافولا ، هسسؤم  توریب  راهطالا ، همئالا  رابخا  رردل  هعماجلا  راونالاراحب  رقاب ، دمحم  یسلجملا ، . 16

.یملعالا هسسؤم  توریب ، داشرالا ، نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم  دیفملا ، . 17

یگنهرف هسـسؤم  تعیرـش ، قداص  دمحم  همجرت : مئاقلا ، يدهملا  ماما  ترـضح  يامیـس  یگدنز و  یقت ، دمحم  دیـس  سردم ، . 18
.نیسحلا راصنا 

.1374 قفش ، تاراشتنا  ناناج ، ناج  میحرلادبع ، یهگوم ، . 19

.1375 بلاطیبا ، نب  یلع  مامالا  هسردم  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهم  یناهج  تموکح  رصان ، يزاریش ، مراکم  . 20
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.قودصلا هبتکم  نارهت ، هبیغلا ، باتک  میهاربا ، نب  دمحم  ینامعنلا ، . 21

(. نارکمج  ) نامزلا بحاص  سدقم  ناتسآ  مق ، بقاثلا ، مجن  نیسح ، يرونلا ، . 22

، فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  يدهملا  نسحلا  نبا  هجح  ماما  ترـضح   ) مهدزاود ياوشیپ  قح ، هار  رد  هسـسؤم  هیریرحت  تئیه  . 23
.1376 قح ، هار  رد  مق ،

.1376 قح ، هار  رد  هسسؤم  ییادخ ، یبیغ و  رگداد  نید ، لوصا  هسسؤم  هیریرحت  تئیه  . 24

.یملعا هسسؤم  توریب  بئاغلا ، هجحلا  تابثا  یف  بصانلا  مازلا  یلع ، يرئاحلا ، يدزیلا  . 25

اَرِـصان َو اَِدئاق َو  اِظفاح َو  اَِّیلَو َو  ِهَعاّسلا  ِّلُک  یف  ِهَعاّسلا َو  ِهِذـه  یف  ِِهئابآ  یلَع  ِْهیَلَع َو  َُکتاوَلَـص  نَسَْحلا  ِْنب  ِهَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللَا 
.ًالیوَط اهیف  ُهَعِّتَُمت  اَعْوَط َو  َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یّتَح  اْنیَع  ًالیلَد َو 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 234زکرم  هحفص 231 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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