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ریدغ ثیدح  هب  یهاگن 

باتک تاصخشم 

 - 1326 یلعدیس ، ینالیم ، ینیسح  : هسانشرس

یسراف  . ریدغلا ثیدح  : يدادرارق ناونع 

.یمالسا قیاقح  زکرم  هیریرحت  تئیه  شیاریو  همجرت و  ینالیم ؛ ینیسح  یلع  ریدغ / ثیدح  هب  یهاگن  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1387 یمالسا ، قیاقح  زکرم  مق : : رشن تاصخشم 

.ص  79: يرهاظ تاصخشم 

.13 يداقتعا ؛ ياه  شهوژپ  هلسلس  : تسورف

3-03-5348-600-978: کباش

اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.A glance on Ghadir narration یسیلگنا : هب  .ع.ص  : تشاددای

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  .ص 77-79 ؛ همانباتک : : تشاددای

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

.ریسفت دقن و  ریدغ -- )  ) صاخ ثیداحا  : عوضوم

هبطخ مخ ، ریدغ  : عوضوم

هیمالسالا قئاقحلا  زکرم  : هدوزفا هسانش 

:BP223/5/ح53 ح4041 1387 هرگنک يدنب  هدر 

297/452: ییوید يدنب  هدر 

1301241: یلم یسانشباتک  هرامش 

1  : ص
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هراشا
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(13  ) يداقتعا ياه  شهوژپ  هلسلس 
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همدقم

زاغآرس

میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

دش و هضرع  نایناهج  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  یفطـصم  دّمحم  ترـضح  ءایبنالا ، متاخ  تثعب  اب  یهلا  نید  نیرت  لماک  نیرخآ و  ... 
.تفریذپ نایاپ  ترضح  نآ  تّوبن  اب  یهلا  ناناسر  مایپ  تلاسر  نیئآ و 

یعمج هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  ياسرف  تقاط  تامحز  لاس  هس  تسیب و  زا  سپ  دش و  افوکـش  هّکم  رهـش  رد  مالـسا  نید 
.تفرگ ارف  ار  برعلا  هریزج  یمامت  شیافواب ، نارای  زا 

مالـسا ملاع  درمدار  نیتسخن  هب  ناّنم  يادخ  بناج  زا  ینلع ، تروص  هب  مخ و  ریدغ  رد  هّجحلا ، يذ  مهدـجه  رد  یهلا  هار  نیا  همادا 
.دش هدرپس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ینعی  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  ربمایپ  زا  سپ 

اهنت ناونع  هب  سپس  لیمکت و  مالسا  نید  مامت و  یهلا  تمعن  مالسلا ،  هیلع  یلع  ترضح  ینیـشناج  تیالو و  نالعا  اب  زور ، نیا  رد 
دروم ِنید 

ص:7

ریدغ ثیدح  هب  www.Ghaemiyeh.comیهاگن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 90زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنتشگ سویأم  مالسا  نید  يدوبان  زا  ناکرشم  نازرورفک و  هک  دش  نینچ  نیا  .دیدرگ  مالعا  قح  ترضح  دنسپ 

سپ ار  يربهار  تیاده و  ریـسم  هدش -  اّیهم  شیپ  زا  ییاه  هئطوت  اب  هلآ - ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  نایفارطا  یخرب  هک  دییاپن  يرید 
رارق یمگردرس  ّریحت و  رد  ار  ناناملسم  دنتسب و  ار  ملع  هنیدم  هزاورد  دنتخاس ، فرحنم  هلآ  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  ربمایپ  تلحر  زا 

سیبلت سیلدت و  تاهبـش و  ياقلا  ثیداحا ، لعج  يوبن ، ثیداحا  تباتک  عنم  اب  ناشتموکح ، ياهزور  نیزاغآ  نامه  زا  نانآ  .دنداد 
.دنداد رارق  دیدرت  ّکش و  هایس  ياهربا  تشپ  دوب -  بات  ناهج  باتفآ  نوچمه  هک  ار -  مالسا  قیاقح  یناطیش ، ياه 

نانمؤم ریما  طّسوت  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  ربمایپ  رابْرَرُد  نانخـس  مالـسا و  قیاقح  اـه ، هئطوت  همه  مغر  یلع  هک  تسا  یهیدـب 
ره رد  هدـش و  يراج  خـیرات  لوط  رد  افواب ، نارای  باحـصا و  زا  یعمج  مالـسلا و  مهیلع  راوگرزب  نآ  يایـصوا  مالـسلا ،  هیلع  یلع 

مالسا نانمشد  نیطایش و  یهاو  ياهرادنپ  اه و  ههبش  اه ، یلدود  قیاقح ، نایب  اب  نانآ  .تسا  هدومن  هولج  یعون  هب  نامز ، زا  يا  ههرب 
.دنا هتخاس  راکشآ  ناگمه  يارب  ار  تقیقح  هداد و  خساپ  ار 

ریم هّللا ، رون  یضاق  یّلح ، همّالع  ریصن ، هجاوخ  یسوط ، خیش  یضترم ، دّیـس  دیفم ، خیـش  نوچمه  ینارواب  هدیپس  مان  اتـسار ، نیا  رد 
قیاقح زا  عافد  ریـسم  رد  ناـنیا  هک  ارچ  دـشخرد ؛ یم  زورفرپ  یناگراتـس  نوچمه  ینیما و . . .  نیدـلا ، فرـش  دّیـس  نیـسح ، دـماح 

نییبت یمالسا و 

ص:8
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 . . . دنا هتخادرپ  تاهبش  ییوگ  خساپ  یسررب و  هب  ملق ، نابز و  اب  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  بتکم  تاّیعقاو 

عافد مالسا و  نیبم  نید  كانبات  قیاقح  نییبت  هب  اسَر  ینایب  اویـش و  یملق  اب  هک  ینادنمـشیدنا  نادنمـشناد و  زا  یکی  ام ، نارود  رد  و 
یلع دّیـس  هّللا  تیآ  ترـضح  ماقمالاو  رگـشهوژپ  تسا ، هتخادرپ  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیـالو  تماـما و  میرح  زا  هناـملاع 

.دشاب یم  ینالیم ، ینیسح 

اب هداد و  رارق  دوخ  راک  روتـسد  رد  ار  هوتـسن  قّقحم  نآ  گنـس  نارگ  رابُرپ و  راثآ  يایحا  هک  دراد  راـختفا  یمالـسا ،  قیاـقح  زکرم 
.دهد رارق  یمالسا  قیاقح  ناگنشت  ناگتخیهرف و  ناهوژپ ، شناد  رایتخا  رد  ار  اه  نآ  هل ، ٌمّظعم  راثآ  رشن  همجرت و  قیقحت ،

.دزاس یم  انشآ  یمالسا  قیاقح  اب  ار  نانابز " یسراف   " کنیا هک  تسا  هل  ٌمّظعم  راثآ  زا  یکی  همجرت  دیراد ، ور  شیپ  رد  هک  یباتک 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هّللا  لجع  نامز  ماما  رصع ، ّیلو  ترـضح  مظعألا ، هّللا  هّیقب  دنـسپ  يدونـشخ و  دروم  شالت  نیا  هک  تسا  دیما 
.دریگ رارق 

یمالسا قیاقح  زکرم 

ص:9
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میحّرلا نمحّرلا  هّللا  مسب 

هلآ دّمحم و  انّیبن  اندّیس و  یلع  مالّسلا  هالّصلا و  و  نیملاعلا ، ّبر  هّلل  دمحلا 

.نیرخآلا نیلّوألا و  نم  نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  هّللا  هنعل  و  نیرهاّطلا ، نیبّیطلا 

راتفگ شیپ 

، ناحبس يادخ  مامتها  هیاس  رد  هک  یفیرش  ثیدح  .تسا  ریدغ » ثیدح   » هدوب نادنمشیدنا  هّجوت  دروم  هراومه  هک  ییاه  ثیدح  زا 
ور نیا  زا  .تسا  هدوـب  يا  هژیو  هاـگیاج  ياراد  هباحـص  ناـگرزب  مالـسلا و  مهیلع  راـهطا  هّمئا  هلآ ،  هـیلع و  هـّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

: میناوخ یم  میرک  نآرق  رد  .دنا  هتخادرپ  نآ  هب  يدامتم  نورق  رد  یمالسا  نادنمشیدنا 

(1) َکِّبَر ؛» ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  »

.نک غالبا  مدرم  هب  تسا ، هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچ  نآ  ربمایپ ! يا 

ص:13

هیآ 67. هدئام : هروس  ( . 1 - 1
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: دیامرف یم  هیآ  نیا  زا  شیپ  لاعتم  دنوادخ  .تسا  ریدغ » زور   » هب طوبرم  تایآ  زا  همیرک  هیآ  نیا 

َلِْزنُأ ام  َلیِْجنِْإلا َو  َهارْوَّتلا َو  اُوماقَأ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  ِمیِعَّنلا * ِتاّنَج  ْمُهاْنلَخْدََأل  ْمِِهتائِّیَـس َو  ْمُْهنَع  انْرَّفََکل  اْوَقَّتا  اُونَمآ َو  ِباتِْکلا  َلـْهَأ  َّنَأ  َْول  «َو 
(1) َنُولَمْعَی ؛» ام  َءاس  ْمُْهنِم  ٌرِیثَک  ٌهَدِصَتْقُم َو  ٌهَّمُأ  ْمُْهنِم  ْمِِهلُجْرَأ  ِتَْحت  ْنِم  ْمِِهقْوَف َو  ْنِم  اُولَکََأل  ْمِهِّبَر  ْنِم  ْمِْهَیلِإ 

یم دراو  تمعنرپ  تشهب  رد  ار  نانآ  میدیـشخب و  یم  ار  نانآ  ناهانگ  دندرک ، یم  هشیپ  اوقت  دندروآ و  یم  نامیا  باتک  لها  رگا  و 
تمعن زا  متح  روط  هب  دنتـشاد ، یم  اپرب  هدـش  لزان  اه  نآ  رب  ناـشراگدرورپ  زا  هچ  نآ  لـیجنا و  تاروت و  هب  ناـنآ  رگا  .میتخاـس و 

.دنرادرکدب نانآ  زا  يرایسب  ور و  هنایم  لدتعم و  ینامدرم  نانآ  زا  يا  هّدع  .دندش  یم  رادروخرب  ینیمز  ینامسآ و  ياه 

: دیامرف یم  ریدغ  هیآ  زا  دعب  هیآ  رد  نینچ  مه 

َْکَیلِإ َلِْزنُأ  ام  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنَدیِزََیل  ْمُکِّبَر َو  ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َلیِْجنِْإلا َو  َهارْوَّتلا َو  اوُمیُِقت  یّتَح  ٍءْیَـش  یلَع  ُْمتَْـسل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  »
(2) َنیِِرفاْکلا ؛» ِمْوَْقلا  یَلَع  َسَْأت  الَف  ًاْرفُک  ًانایْغُط َو  َکِّبَر  ْنِم 

ص:14

تایآ 65 و 66. هدئام : هروس  ( . 1 - 1
هیآ 68. هدئام : هروس  ( . 2 - 2
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بناج زا  هک  ار  هچ  نآ  لیجنا و  تاروت ، هک  نیا  رگم  دـیرادن  ادـخ ) دزن   ) یهاـگیاج چـیه  امـش  وگب : باـتک  لـها  هب  ربماـیپ )! يا  )
زا يرایسب  رفک  نایغط و  رب  هدش  لزان  تراگدرورپ  يوس  زا  وت  رب  هچ  نآ  نیقی  هب  یلو  دیراد ، اپرب  هدش  لزان  امـش  رب  ناتراگدرورپ 

! روخم سوسفا  رفاک  موق  لاح  رب  نیا  رب  انب  .دیازفا  یم  نانآ 

مک نودب  لماک و  روط  هب  یلو  تسا ؛ هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  باتک  لها  دنوادخ  هک  تسا  ییاه  هیآ  قایـس  رد  ریدغ  هیآ  هچرگ 
اوقت هدروآ و  نامیا  مالـسا  تّما  رگا  هک  نایب  نیا  هب  .دـشاب  یم  زین  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تّما  رب  قیبطت  لباق  تساـک  و 

نآرق و تاروتسد  هب  نانآ  رگا  .میدرک  یم  دراو  تمعنرپ  تشهب  رد  ار  نانآ  میدیـشخب و  یم  ار  ناشناهانگ  انامه  دندرک ، یم  هشیپ 
هیلع یلع  نانمؤم  ریما  هرابرد  نآرق  رد  هک  ار  هچ  نآ  دـندومن و  یم  لمع  لـماک  روط  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ناـنخس 
ياه تمعن  زا  متح  روط  هب  دنتفریذپ ، یم  لد  ناج و  اب  هداهن و  هدید  رب  تسا  هدش  لزان  مالـسلا  مهیلع  نیرهاط  تیب  لها  مالـسلا و 

.دنرادرکدب يرایسب  ور و  هنایم  لدتعم و  یخرب  زین  مالسا  تّما  زا  و  دندش ، یم  دنم  هرهب  ینیمز  ینامسآ و 

: دیامرف یم  ریدغ  هیآ  زا  شیپ  لاعتم  دنوادخ  رگید ، ریبعت  هب 

؛» َلیِْجنِْإلا َهارْوَّتلا َو  اُوماقَأ  ْمُهَّنَأ  َْول  «َو 

.دندرک یم  هماقا  ار  لیجنا  تاروت و  باتک  لها  رگا  و 

ص:15
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: دیامرف یم  ریدغ  هیآ  زا  دعب  و 

؛» ْمُکِّبَر ْنِم  ْمُْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  َلیِْجنِْإلا َو  َهارْوَّتلا َو  اوُمیُِقت  یّتَح  ٍءْیَش  یلَع  ُْمتَْسل  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  »

رب ناتراگدرورپ  بناج  زا  هک  ار  هچ  نآ  لیجنا و  تاروت ، هک  نیا  رگم  دیرادن  ادخ ) دزن   ) یهاگیاج چیه  امـش  باتک ! لها  يا  وگب 
.دیراد اپرب  هدش  لزان  امش 

: دیامرف یم  دوجو  نیا  اب 

؛» َنیِِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  َسَْأت  الَف  ًاْرفُک  ًانایْغُط َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْمُْهنِم  ًارِیثَک  َّنَدیِزََیل  »

لاح رب  نیا  رب  انب  .دیازفا  یم  تما -  نیا  زا  يرایـسب -  رفک  نایغط و  رب  هدـش  لزان  تراگدرورپ  يوس  زا  وت  رب  هچ  نآ  نیقی  هب  یلو 
! روخم سوسفا  رفاک  موق  نیا 

: دوب دهاوخ  نینچ  هیآ  زا  زارف  نیا  همجرت  تشذگ ، هک  یقیبطت  اب 

لمع تاروت  هب  دـنرومأم  نایدوهی  دـندوب -  ناشیاه  باتک  هب  ندرک  لـمع  هب  رومأـم  نآرق  لوزن  زا  شیپ  باـتک  لـها  هک  ناـس  نآ 
هب یلمع  مازتلا  اب  هک  دنـشاب  دنبیاپ  ناشربمایپ  ّتنـس  ادـخ و  باتک  هب  هک  دـنا  فّظوم  زین  ناناملـسم  لیجنا -  هب  اه  ینارـصن  دـننک و 

بناج زا  هچ  نآ  هک  سوسفا  یلو  دیراب ؛ دهاوخ  نانآ  رب  نیمز  نامسآ و  تاکرب  ّتنس ، باتک و 

ص:16
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رب دنوش ، دنبیاپ  ّتنـس  نآرق و  تاروتـسد  هب  لمع  رد  هک  نآ  ياج  هب  دش ، لزان  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  لاعتم  دنوادخ 
! دوزفا نانآ  رفک  نایغط و 

رادروخرب یّصاخ  هولج  زا  ریدغ  هعقاو  هداتسرف ، ورف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  رب  لاعتم  دنوادخ  هک  یتایآ  نایم  رد  نیا  رب  انب 
ار شیوخ  هدـیزگرب  لوسر  دـیدهت ، اـب  مأوت  یباـطخ  عطاـق و  یناـیب  اـب  ریدـغ ) هعقاو   ) غـالبا هیآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ  هک  ارچ  تسا ؛

: دیامرف یم  دهد و  یم  رارق  بطاخم 

(1) ُهََتلاسِر ؛» َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکِّبَر َو  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  »

.يا هدادن  ماجنا  ار  وا  تلاسر  ینکن ، نینچ  رگا  ناسرب و  مدرم  هب  تسا  هدش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  زا  هچ  نآ  ربمایپ ! يا 

لوسر دوخ  نخـس  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  سپ  ینیـشناج  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بصن  هلأسم  رب  رگید  دـهاش 
« راّدلا ثیدح   » ای و  راْذنِالا » موی  ثیدـح   » هب هک  دومرف  هراب  نیا  رد  یبلاطم  مالـسلا  هیلع  بلاط  وبا  ترـضح  هناخ  رد  هک  تسا  ادـخ 

زور نآ  رد  ربمایپ  .دش (2)  فورعم 

ص:17

هیآ 67. هدئام : هروس  ( . 1 - 1
مشاه ینب  گرزب  هک  مالسلا  هیلع  بلاط  وبا  هناخ  رد  هّکم و  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تثعب  لیاوا  رد  هعقاو ، نیا  ( . 2 - 2

رد زین  راذنا  و  دوب ، نارگید  راذنا  زا  شیپ  شناکیدزن  راذنا  زور ، نآ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ّتیرومأم  داد و  خر  دوب 
.دینک هعجارم  میا ، هداد  ماجنا  رادلا  ثیدح  مان  هب  هک  یشهوژپ  هب  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب  .تسا  تراشب  ربارب 
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: دومرف نینچ 

(1) هب ؛ تلسرا  ام  غّلبت  مل  لعفت  مل  نإ  لاق : لیئربج و  لزن  یّتح  ًاعرذ  کلذب  تقضف  هب ، ترما  ام  موقلا  غّلبا  نأب  ّیبر  ینرمأ 

هک نیا  زا  و   ) مناسرب مدرم  هب  ما  هدش  هداتـسرف  نآ  يارب  هدـش و  نآ  هب  رومأم  هک  ار  هچ  نآ  هک  تسا  هدومرف  رما  نم  هب  مراگدرورپ 
نآ رگا  هک  دروآ  نامرف  نینچ  دنوادخ  بناج  زا  دش و  لزان  لیئربج  هک  نیا  ات  مدش ، گنتلد  نامرف  نیا  زا  دـننک ) راکنا  مدرم  ادابم 

.يا هدادن  ماجنا  يا  هدش  هتخیگنارب  نادب  هک  ار  یتلاسر  ّتیرومأم و  یهدن ، ماجنا  يا  هدش  نآ  غیلبت  هب  رومأم  ار  هچ 

، هدمآ دوخ  ياج  رد  هک  يرگید  رایسب  دهاوش  زین  مالسلا و  هیلع  بلاط  وبا  هناخ  ناتـساد  هژیو  هب  الاب  دهاوش  دش ، نایب  هچ  نآ  رب  انب 
لوسر هک  دوب  يروما  نیرت  مهم  زا  نایعیـش ، ماما  نیتسخن  تفالخ  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  تماما  غـالبا  هک  تسا  نیا  رگ  ناـیب 

فرط زا  شیوخ ، یگدنز  تاظحل  نیسپاو  ات  توعد  زاغآ  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ 

ص:18

378 و 279.  / 4 لیزنتلا : ملاعم  ( . 1 - 1
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نیرخآ ناناملـسم  همه  رظن  قافتا  هب  هروس  نیا  تسا و  هدـئام  هروس  رد  غیلبت  هیآ  هک  ارچ  تسا ؛ هدوب  رومأـم  نآ  هب  لاـعتم  دـنوادخ 
.تسا هدش  لزان  هک  تسا  نآرق  زا  هروس 

تایآ زا  یخرب  هدش و  لزان  هک  تسا  يا  هروس  نیرخآ  هدئام ، هروس  هک  دنک  یم  عامجا  ياعّدا  تحارص  هب  دوخ ، ریسفت  رد  یبُطُْرق 
.تسا هدش  حیرصت  بلطم  نیا  هب  زین  هعیش  تایاور  رد  هک  روط  نامه  .تسا (1)  هدش  لزان  عادولا  هّجح  رد  زین  نآ 

یناوخارف رانک  رد  دوخ ، هتسجخ  كرابم و  تلاسر  نارود  مامت  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  یّصن ، عامجا و  نینچ  دوجو  اب 
توعد شدوخ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لصف  الب  تفالخ  هب  ار  نانآ  شیوخ ، تلاـسر  یلاـعت و  يادـخ  هب  ناـمیا  هب  مدرم 

.دومن یم  غالبا  نانآ  هب  ار  یهلا  رما  نیا  هدومرف و 

: مییامن یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  تلالج  تمظع و  ياراد  يددعتم  تاهج  زا  ریدغ ، ثیدح 

.تسا هدومرف  داریا  طیارش  نآ  رد  ار  ریدغ  هبطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  یّصاخ  طیارش   . 1

ص:19

.30  / 6 نآرقلا : ماکحال  عماجلا  ( . 1 - 1
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يا ههبش  ّکش و  هنوگ  چیه  نودب  تسا ، هدش  يراج  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نابز  زا  هبطخ  نیا  نمض  رد  هک  ینانخـس   . 2
.دیامن یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تماما  رب  تلالد  برع  نابز  نونف  رظن  زا 

.تسا هدش  لزان  ریدغ  هعقاو  هرابرد  هک  میرک  نآرق  زا  یتایآ   . 3

هدش ییاسرف  تقاط  تامحز  لّمحتم  فیرش  ثیدح  نیا  رشن  لقن و  يراگدنام و  رد  نادنمشیدنا  زا  يرایـسب  هّدع  هک  تسا  ینتفگ 
.دنا هدرکن  راذگورف  یششوک  چیه  زا  ثیدح  نیا  نداد  هولج  ّتیمها  یب  نامتک و  ّدر ، رد  زین  نآ  نارکنم  هک  هنوگ  نامه  دنا ؛

: درک میهاوخ  یسررب  شخب  هس  رد  ار  ریدغ  ثیدح  ارذگ  روط  هب  شهوژپ  نیا  رد  ام 

؛ ریدغ ثیدح  نتم  هب  یهاگن   . 1

؛ ریدغ ثیدح  تابثا  رد  ییاه  ششوک   . 2

.ریدغ ثیدح  ندرک  رابتعا  یب  يارب  دمآراکان  ییاه  شالت   . 3

ینالیم ینیسح  یلع  دّیس 

ص:20
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ریدغ نتم  هب  یهاگن  مکی : شخب 

ریدغ ثیدح  نتم 

هراشا

هیلع نینمؤملاریما  انالوم  لصفالب  ینیـشناج  تفالخ و  رب  ار  نآ  تلالد  میزادرپب و  ریدغ » ثیدـح   » دنـس یـسررب  هب  هک  نآ  زا  شیپ 
: مییامن هراشا  تسا  هدمآ  نّنست  لها  ربتعم  رداصم  رد  هک  ریدغ  ثیدح  زا  نتم  ود  هب  میریزگان  میهد ، حیضوت  مالسلا 

لبنح نب  دمحا  تیاور  هب 

: دنک یم  لقن  نینچ  مقرا  نب  دیز  زا  حیحص  دنس  هب  دوخ ، دنسم  باتک  رد  لبنح  نب  دمحا 

دومرف و رما  زامن  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  .میدمآ  دورف  ّمخ »  » مان هب  ینیمزرس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هارمه 
تخرد رب  هک  يا  هچراـپ  اـب  رورـس -  نآ  يارب  .دومرف  داریا  يا  هبطخ  اـم  يارب  نآ  زا  سپ  تشاد و  اـپ  هب  ار  زاـمن  اـمرگ  تّدـش  رد 

.دش هدامآ  ینابیاس  دندوب -  هتخادنا  يدنمونت 

: دومرف نینچ  شا  هبطخ  نمض  رد  راوگرزب  نآ 

ص:23
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؛؟ هسفن نم  نمؤم  ّلکب  یلوأ  ّینأ  نودهشت  متسل  أ  نوملعت ؟ متسل  أ 

؟ مرتراوازس روما ) مامت  رد   ) شدوخ زا  ینمؤم  ره  هب  نم  هک  دیهد  یمن  تداهش  ایآ  دیناد ؟ یمن  ایآ 

.يرآ دنتفگ : باوج  رد  نابطاخم  همه 

: دومرف ترضح 

(1) هالاو ؛ نم  لاو  هاداع و  نم  داع  ّمهللا  .هالوم  ًاّیلع  ّنإف  هالوم  تنک  نمف 

و دزرو ؛ ینمـشد  یلع  اب  هک  ره  رادـب  نمـشد  ایادـخ ! .تسوا  تسرپرـس  ـالوم و  یلع  سپ  متـسه ، وا  تسرپرـس  ـالوم و  نم  هک  ره 
.دیآرد یتسود  رد  زا  وا  اب  هک  نآ  رادب  تسود 

یئاسَن تیاور  هب 

: دنک یم  لقن  نینچ  مقرا  نب  دیز  زا  لیفّطلا ، وبا  زا  حیحص  دنس  هب  ننس ، باتک  هدنسیون  یئاسَن ، ار  تیاور  نیا 

ریز هک  دومرف  رما  .دـمآ  دورف  ّمخ  ریدـغ  رد  دوـمرف ، یم  تعجارم  عادوـلا  هّجح  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  یماـگنه 
ار اج  نآ  ناتخرد 

ص:24

ثیدح 18838. ، 501  / 5 لبنح : نب  دمحا  دنسم  ( . 1 - 1
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: دومرف سپس  دندرک ، بوراج 

فیک اورظناـف  یتـیب ، لـهأ  یترتـع  هّللا و  باـتک  رخـآلا : نم  ربـکأ  امهدـحأ  نیلقثلا ، مکیف  كراـت  ّینإ  تبجأـف و  تیعد  دـق  ّینأـک 
؛ ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنإف  امهیف ، ینوفّلخت 

رهوگ ود  امـش  ناـیم  رد  نم  هک  یتـسار  هب  .مدرک  تباـجا  ار  وا  توعد  ور  نیا  زا  ما ؛ هدـش  هدـناوخ  ارف  یلاـعت  ّقح  يوـس  هب  اـیوگ 
سپ .دنتسه  نم  تیب  لها  هک  مترتع  ادخ و  باتک  نآرق  تسا : يرگید  زا  رت  گرزب  ود  نآ  زا  یکی  هک  مراذگ  یم  ياج  هب  اهبنارگ 
نیا ات  دنوش  یمن  ادـج  رگید  کی  زا  زگره  ود  نآ  انامه  .درک  دـیهاوخ  راتفر  هنوگچ  ود  نآ  اب  نم  زا  سپ  هک  دیـشاب  هتـشاد  هّجوت 

.دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هک 

: دومرف سپس 

؛ نمؤم ّلک  ّیلو  انأ  يالوم و  هّللا  ّنإ 

.متسه ینمؤم  ره  تسرپرس  ّیلو و  نم  تسا و  نم  تسرپرس  الوم و  دنوادخ  هک  یتسار  هب 

: دومرف تفرگ و  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هاگنآ 

؛ هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  ّمهللا  .هّیلو  اذهف  هّیلو  تنک  نم 

.تسوا تسرپرس  یلع )  ) نیا سپ  متسه ، وا  تسرپرس  نم  سک  ره 
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.دزرو ینمشد  وا  اب  هک  یسک  اب  شاب  نمشد  و  دراد ، تسود  ار  وا  هک  یسک  رادب  تسود  ایادخ !

؟ يدینش هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  مالک  نیا  تدوخ  ایآ  متفگ : مقرا  نب  دیز  هب  دیوگ : یم  لیفّطلا  وبا 

اب دید و  ار  ترـضح  نآ  شنامـشچ  اب  هک  نیا  رگم  دوبن  یـسک  ناتخرد  نآ  ریز  رد  نیمزرـس  نآ  رد  هک (1)  یتسار  هب  تفگ : دـیز 
مقرا نب  دیز  زا  ربتعم  دنـس  هب  هک  دوب  ریدغ  فیرـش  ثیدح  زا  نتم  ود  دـش  نایب  هچ  نآ  .دینـش (2) وا  زا  ار  مالک  نیا  شیاه  شوگ 

.دش لقن 

هدنزرا یتاکن 

: دوش یم  هراشا  اه  نآ  هب  هک  تسا  يرورض  هتکن  دنچ  هب  هّجوت  نونکا 

يوار هک  تسا  هدمآ  نینچ  نّنـست  لها  یثیدـح  عبانم  زا  يرایـسب  رد  دـمحا و  دنـسم  ملـسم ، حیحـص  رد  ریدـغ  ثیدـح  .مکی  هتکن 
: دیوگ

.دناوخ (3) هبطخ  ام  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

ص:26
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هدـمآ كردتـسملا  رد  یلو  دـناوخ ؛ هبطخ  ام  يارب  تساخرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دـیوگ : یم  يوار  رگید ، ریبعت  رد 
ار مدرم  دروآ و  ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  هبطخ  نآ  رد  دناوخ و  هبطخ  تساخرب و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  سپ  تسا :

ادـخ هب  دـنیوگ : ناـیوار  دـسیون : یم  دـئاوّزلا  عمجم  رد  یمثیه  رکب  وبا  ظـفاح  .درک (1) هظعوـم  تساوـخ  یم  ادـخ  هک  هچ  نآ  هـب 
، ناـیوار زا  هک  تسین  اـم  قح  نونکا  .درک (2) وگزاب  ام  يارب  ددرگ  یم  عقاو  زیخاتـسر  زور  اـت  هک  ار  يروما  ماـمت  ربماـیپ  دـنگوس !

يا هبطخ  نیا  یتسار  هب  هک  میسرپب  دننک  یم  دادملق  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ّتنـس  رب  نیما  ار  دوخ  هک  یناسک  ناثّدحم و 
هدومن نایب  داد  دـهاوخ  خر  زیخاتـسر  زور  ات  هک  ار  يروما  مامت  هدومرف و  داریا  ریدـغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک 

؟ تساجک

؟ دنا هدرک  يراددوخ  هبطخ  نیا  لقن  زا  ارچ 

؟ تسا دروم  یب  اج و  یب  یشسرپ  شسرپ ، نیا  ایآ 

هرابرد هک  دهد  یمن  هدنیآ  ياه  لسن  هب  ار  مّلسم  ّقح  نیا  خیرات  ایآ 
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هب طوبرم  ّمهم  روـما  هدـنیآ و  عیاـقو  عـیمج  رب  لمتـشم  یمثیه  دـئاوّزلا  عـمجم  لـقن  رب  اـنب  هک   ) ییاـهبنارگ ثاریم  نینچ  لـقن  مدـع 
يراددوـخ تمیق  نارگ  رثا  نیا  لـقن  زا  لـیلد  هچ  هب  ارچ و  دـنهدب ؟ رارق  هذـخاؤم  دروـم  ار  ناگتـشذگ  دوـب ) تـّما  نـیا  تشوـنرس 

؟ دندیزرو

تـساوخ یم  ادـخ  هک  هچ  نآ  هب  ار  مدرم  دروآ و  ياـج  هب  ار  یهلا  ياـنث  دـمح و  هبطخ  نآ  رد  هلآ  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ 
.درک هظعوم 

؟ دش هچ  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ظعاوم  سپ 

؟ دش هچ  زور  نآ  رد  رورس  نآ  تارّکذت 

؟ دندرکن لقن  هدرک و  كرت  ار  هبطخ  ارچ 

؟ دندوبن هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ّتنس  ناظفاح  نانیا  رگم 

؟ دوبن تّما  يارب  نایملاع  رورس  نآ  رابرَرُد  تاشیامرف  لقن  نانآ  مّلسم  هفیظو  رگم 

ایآ دـندومن ؟ دراو  تّما  نیا  یملع  ریاخذ  هرکیپ  رب  ریذـپان  ناربج  یتراسخ  ییاهبرپ  ثاریم  نینچ  لـقن  زا  يراددوخ  اـب  هک  دـش  هچ 
؟ دنهد هئارا  دنناوت  یم  ریذپان  تشذگ  ياطخ  نیا  يارب  هدننک  عناق  یباوج 

: دنیوگ یم  هک  دراد  دوجو  ینوناق  ثیدح ، ملع  رد  .مود  هتکن 

؛ ًاضعب ُهُضَْعب  ُرِّسَُفی  ُثیدحلا 

.دنیامن یم  نایب  ریسفت و  ار  رگید  یخرب  اه ، ثیدح  زا  یخرب 
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زا ار  ماهبا  لامجا و  هدرپ  تسا و  يرگید  تایآ  نّیبم  رّـسفم و  نآرق  تایآ  زا  یخرب  هک  ناس  نآ  تسا ، نآرق  ناس  هب  ثیدـح  ینعی 
.تسا هنوگ  نیمه  زین  تایاور  رد  دراد ؛ یمرب  رگید  تایآ 

نآ لقن  کی  رد  هک  نایب  نیا  هب  دنک ؛ یم  ریسفت  ار  يرگید  نتم  یکی ، نتم  دش ؛ هئارا  حیحص  دنس  اب  هک  یثیدح  نتم  ود  هب  هجوت  اب 
: دیامرف یم 

؛ هالوم ًاّیلع  ّنإف  هالوم  تنک  نم 

: دیامرف یم  يرگید  لقن  رد  و 

؛ هّیلو اذهف  هّیلو  تنک  نم 

هژاو يانعم  رد  یسک  رگا  نیا  رب  انب  .تسا  هدش  هدرب  راک  هب  ّیلو »  » هژاو رگید  لقن  رد  و  یلْوَم »  » هژاو لقن  کی  رد  رگید ، ترابع  هب 
رد ّیلو »  » دوجو مّلـسم  روط  هب  تسین ، یلْوا »  » ای ّیلو »  » يانعم هب  فیرـش  ثیدح  نیا  رد  یلوم  دـیوگب : دـیامن و  کیکـشت  یلْوَم » »

.دراذگ یمن  یقاب  کیکشت  نیا  يارب  ییاج  مود ، لقن 

دراد دوجو  ریدغ  ثیدح  نتم  دنتسه -  حیحـص  يدنـس  رظن  زا  هک  فلتخم -  ياه  لقن  رد  يرایـسب  ياهدهاش  دوخ ، ياج  رد  هّتبلا 
هملک يانعم  مهف  رد  ام  هک  تسا  نآ  ضرف  رب  اه  نیا  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  .دنتـسه  یلْوَم »  » هملک نّیبم  رِّسفم و  اه  نآ  مامت  هک 

نیا رد  هک  میشاب  دهاش  هماقا  نایب و  ریسفت ، هب  جاتحم  هدش و  ماهبا  دیدرت و  راچد  ریدغ  ثیدح  رد  یلْوَم » »
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، تسا دوجوم  یلْوَم »  » هملک هک  یلقن  دوخ  رد  هک  نآ  لاـح  درک و  میهاوـخ  هدافتـسا  هلـصفنم »  » حالطـصا هب  نئارق  نیا  زا  تروـص 
.دراذگ یمن  یقاب  ظفل  نیا  ماهبا  يارب  ییاج  هک  تسا  يرایسب  هلصّتم  نئارق 

لقن ار  نآ  هک  نآ  یب  هتخادرپ  ریدـغ  فیرـش  ثیدـح  لقن  هب  دوخ  حیحـص  رد  زین  يروباشین  يریَُـشق  جاّـجَح  نب  ملـسم  .موس  هتکن 
یئاسَن لقن  رب  انب  هک  یتروص  رد  هدرک ، هدنـسب  تسا  نیلقث  ثیدـح  نومـضم  نامه  هک  ثیدـح  يادـتبا  لقن  هب  طـقف  ینعی  دـیامن ؛

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

فیک اورظناـف  یتـیب ، لـهأ  یترتـع  هّللا و  باـتک  رخـآلا : نم  ربـکأ  امهدـحأ  نیلقثلا ، مکیف  كراـت  ّینإ  تبجاـف و  تیعد  دـق  ّینأـک 
؛ ضوحلا یلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنإف  امهیف ، ینوفّلخت 

رهوگ ود  امـش  ناـیم  رد  نم  هک  یتـسار  هب  .مدرک  تباـجا  ار  وا  توعد  ور  نیا  زا  ما ؛ هدـش  هدـناوخ  ارف  یلاـعت  ّقح  يوـس  هب  اـیوگ 
سپ .دنتـسه  نم  تیب  لها  هک  مترتع  ادـخ و  باتک  نآرق  تسا : يرگید  زا  رت  گرزب  ود  نآ  زا  یکی  مراذـگ ، یم  ياج  هب  اهبنارگ 
نیا ات  دنوش  یمن  ادج  رگید  کی  زا  زگره  ود  نآ  انامه  .درک  دیهاوخ  يراتفر  هنوگچ  ود  نآ  اب  نم  زا  سپ  هک  دیشاب  هتـشاد  هّجوت 

.دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هک 
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: دومرف شترضح  هاگنآ 

(1) ...ٍنِمُْؤم ؛ ِّلُک  ُّیلو  انأ  َيالْوَم و  هّللا  ّنإ 

.متسه ینمؤم  ره  تسرپرس  ّیلو و  نم  تسا و  نم  تسرپرس  الوم و  دنوادخ  هک  یتسار  هب 

ظافلا رد  يرییغت  كدنا  اب  تسا  نیلقث  ثیدح  نومضم  نامه  هک  ار  ریدغ  ثیدح  زا  یشخب  طقف  يروباشین ، ملسم  نخـس ، رگید  هب 
لقن دراد ، میقتسم  طابترا  لصفالب  تفالخ  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  بصن  ریدغ و  هبطخ  اب  هک  ار  یـشخب  یلو  تسا ؛ هدرک  لقن 

: دیامرف یم  هک  اج  نآ  .تسا  هدرکن 

؛ هالوم یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم 

.تسوا تسرپرس  الوم و  یلع  سپ  متسه ، وا  تسرپرس  الوم و  نم  هک  ره 

لقن ریدـغ  ثیدـح  ناونع  هب  ار  ثیدـح  زا  رادـقم  نیمه  مک  تسد  هک  ارچ  میرازگـساپس ؛ جاّجَح  نب  ملـسم  زا  ام  لاح  نیا  اـب  یلو 
یتح يراُخب  اریز  تسا ؛ هدومرف  داریا  ریدغ  هبطخ  مان  هب  يا  هبطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـشاب  مولعم  ات  تسا  هدرک 

لصفم هبطخ  زا  يا  هملک 

ص:31
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! درک رّکشت  وا  يراد  تناما  زا  هزادنا  نیمه  يارب  جاّجَح  نب  ملسم  زا  هک  دراد  اج  ور  نیا  زا  تسا )!!( هدرکن  لقن  ار  ریدغ 

شیب ثیدح ، نایوار  ملسم و  دیتاسا  دیوگب : دنک و  عافد  ریدغ  ثیدح  ینایاپ  شخب  لقن  مدع  رد  جاّجح  نب  ملـسم  زا  یـسک  دیاش 
زا يرگید  دنـس  دراد ، حیحـص  باتک  رد  هک  یطباوض  طورـش و  يانبم  رب  ملـسم  دـیوگب : ای  .دـنا  هدرکن  لقن  وا  يارب  رادـقم  نیا  زا 
نآ لقن  رد  وا  تسا و  ظافلا  زا  رادـقم  نیمه  رب  لمتـشم  هک  هتفاین  طیارـش  نآ  ياراد  صقان  ثیدـح  نیا  زج  ریدـغ  ثیدـح  دـیناسا 

.تسا هدرکن  یهاتوک  زین  رادقم 

يارب جاّجَح  نب  ملسم  زا  ام  دوجو  نیا  اب  یلو  تسین ؛ ینتفریذپ  هدوبن و  شیب  يا  هّیضرف  بلاطم ، نیا  تفگ : دیاب  عافد  نیا  خساپ  رد 
.مییامن یم  رّکشت  ریدغ » ثیدح   » ناونع هب  ثیدح  زا  رادقم  نیمه  لقن 

رکذ هب  ام  ور  نیا  زا  دـجنگ ؛ یمن  رـصتخم  نیا  رد  هک  دراد  زاین  يرتشیب  تصرف  هب  ریدـغ » ثیدـح   » یـسررب هک  نیا  نخـس  هاـتوک 
.مینک یم  افتکا  نآ  ّمهم  تاکن  اه و  لصفرس 

ص:32
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ریدغ ثیدح  تابثا  رد  ياه  ششوک  مود : شخب 

ریدغ ثیدح  تابثا 

هراشا

: مییامن یم  نایب  ریدغ  ثیدح  تابثا  نوماریپ  ار  یتاکن  شخب  نیا  رد 

نآرق هاگدید  زا  ریدغ   . 1

: دش لزان  هیآ  نیا  ریدغ  هبطخ  زا  شیپ  .تسا  هدش  لزان  نآرق  زا  یتایآ  زور ، نیا  ّتیمها  ریدغ و  هعقاو  هرابرد 

(1) ُهََتلاسِر ؛» َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکِّبَر َو  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  »

ماجنا ار  ادـخ  تلاسر  ینکن ، نینچ  رگا  و  نک ؛ غالبا  مدرم ) هب  ، ) تسا هدـش  لزان  وت  رب  تراـگدرورپ  بناـج  زا  هچ  نآ  ربماـیپ ! يا 
.يا هدادن 

ص:35
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: دش هداتسرف  ورف  همیرک  هیآ  نیا  دناسر ، نایاپ  هب  ار  هبطخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هک  هاگنآ 

(1) ًانیِد ؛» َمالْسِْإلا  ُمَُکل  ُتیِضَر  ِیتَمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  »

.مدیزگرب ناتیارب  ار  مالسا  نییآ  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  تمعن  هدناسر و  لامک  ّدح  هب  ار  امش  نید  زورما 

تـساوخرد یبرع  دـش ، حرطم  يّدـج  روط  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اب  تعیب  هلأسم  تفای و  نایاپ  ریدـغ  هبطخ  هک  یماـگنه 
: دش لزان  وا  هرابرد  هیآ  نیا  دومن و  باذع 

(2) ٍِعقاو ؛» ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس  »

.دومن یباذع  عوقو  ياضاقت  يا  هدننک  تساوخرد 

: تسا نینچ  هکرابم  هیآ  نیا  لوزن  نأش  هصالخ 

اب دـمآ و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  يرهف » نامُعن  نب  ثراح   » مان هب  یـصخش  تفای ، ناـیاپ  ریدـغ  هعقاو  هک  نآ  زا  سپ 
يدومرف تاکز  تخادرپ  هب  روتسد  .میدرک  لاثتما  يدومن  رما  ندرازگ  زامن  هب  ار  ام  درک : باطخ  نینچ  شترـضح  هب  هتفـشآ  یلاح 

نونکا ...و و  میدرک  تعاطا 

ص:36

هیآ 3. هدئام : هروس  ( . 1 - 1
هیآ 1. جراعم : هروس  ( . 2 - 2
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زا اـی  تسوت  دوخ  شیپ  زا  روتـسد  نیا  اـیآ  يدومن ! بصن  اـم  رب  تسرپرـس  ّیلو و  ناونع  هب  ار  وا  هتفرگ و  ار  تیوـمع  رـسپ  يوزاـب 
؟ ادخ

: دومرف خساپ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  ربمایپ 

؛ هّللا نم  اذه  وه ، ّالإ  هلإ  يّذلا ال  و 

.تسا دنوادخ  بناج  زا  ینامرف  نیا  دنگوس ! تسین  يدوبعم  وا  زج  هک  ییادخ  هب 

: تفگ یم  درک و  تکرح  دوخ  بکرم  فرط  هب  درک و  تشپ  ثراح 

! تسرف ورف  ام  رب  یکاندرد  باذع  ای  رابب و  ام  رب  ینامسآ  ياه  گنس  زا  یناراب  تسا ، قح  دیوگ  یم  دّمحم  هچ  نآ  رگا  ایادخ !

دنوادخ ماگنه  نیا  رد  .تشگ  نوریب  شنماد  زا  دروخ و  شقرف  رب  هک  داتسرف  ورف  یگنس  دنوادخ  هک  دوب  هدیـسرن  شبکرم  هب  زونه 
: دومرف لزان  ار  هیآ  نیا 

(1) ٌِعفاد ؛» َُهل  َْسَیل  َنیِرفاْکِلل  ٍِعقاو *  ٍباذَِعب  ٌِلئاس  َلَأَس  »

نیا .دنک (2) عفد  ار  نآ  دناوت  یمن  سک  چـیه  تسا و  نارفاک  يارب  باذـع  نیا  .درک  یباذـع  عوقو  ياضاقت  يا  هدـننک  تساوخرد 
زا کی  ره  تسا و  ّمخ  ریدغ  هعقاو  هرابرد  رگید ، یتایآ  هیآ و 

ص:37

تایآ 1 و 2. جراعم : هروس  ( . 1 - 1
.381  / 2 لیزنتلا : دهاوش  ، 35  / 10 یبلعث : ریسفت  ( . 2 - 2
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عبانم هب  ار  ناگدـنهوژپ  ور  نیا  زا  تسا ؛ دـنمزاین  نیا  زا  شیب  یتصرف  هب  هک  دـبلط  یم  ار  يا  هناگادـج  ّلقتـسم و  ثحب  اه  هیآ  نیا 
.میهد یم  عاجرا  تایآ  نیا  هب  طوبرم 

هباحص زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  رامش   . 2

لها ناثدحم  دنا و  هتخادرپ  ریدغ  ثیدح  لقن  هب  یباحـص  نز  درم و  تسیب  دص و  کی  زا  شیب  تسا ، هتفای  ماجنا  هک  یقیقحت  قبط 
هب هک  ییاه  باتک  رد  اه  تیاور  نیا  هک  دنا  هدرک  لقن  اه  نیا  زا  ار  ریدغ  ثیدح  دوخ  ياهدنـس  هلـسلس  اب  ناشیاه  باتک  رد  ّتنس 

.دنا هدمآ  هدش  هتشون  ریدغ  ثیدح  هنیمز  رد  لقتسم  روط 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هبطخ  ناگدنونـش  ریدـغ و  زور  رد  نارـضاح  رامـش  هب  تبـسن  ناسیون ، هریـس  ناخّروم و  نایم  رد 
تسا حضاو  تسا و  هدوب  رفن  رازه  تسیب  دص و  کی  عامتجا ، نآ  رد  نارضاح  رامـش  لاوقا ، زا  یخرب  رب  انب  هک  تسا  رظن  فالتخا 

.تسا هدیسر  ام  هب  نارضاح ،  11000 زا طقف  ریدغ  ثیدح  لقن ، نیا  هب  هّجوت  اب  هک 

نیعبات زا  ریدغ  ثیدح  نایوار   . 3

يرایـسب دارفا  اریز  تسا ؛ نشور  يرما  نیا  هّتبلا  .تسا  هباحـص  ربارب  دنچ  نیعبات ، زا  ریدغ  ثیدح  نایوار  دادـعت  هک  نیا  رگید  هتکن 
نیعبات زا 
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ور نیا  زا  .دنا  هدرک  لقن  دوخ  نادرگاش  زا  يدایز  دادعت  يارب  ار  ثیدح  نیا  دنا و  هدینـش  یباحـص  کی  زا  ار  فیرـش  ثیدح  نیا 
.دسر یم  رفن  اهدص  هب  دنیآ  یم  رامش  هب  ریدغ  ثیدح  نایوار  هرمز  رد  هک  يدامتم  نورق  رد  نّنست  لها  ياملع  رامش 

ریدغ ثیدح  دانسا   . 4

هـس .تسین  شرامـش  لباق  ثیدح  نیا  ياهدنـس  ور  نیا  زا  .تسا  رتاوت  ّدح  زا  رتارف  هدش و  لقن  يرایـسب  ياهدنـس  اب  ریدغ  ثیدح 
: درک هئارا  ناوت  یم  بلطم  نیا  رب  دهاش 

هدرک هراشا  اه  نآ  مان  هب  میهاوخب  رگا  هک  تسا  دایز  يّدح  هب  هدش  فیلأت  ریدغ  ثیدح  ياهدنـس  هرابرد  هک  ییاه  باتک  .تسخن 
.دجنگ یمن  راتشون  نیا  رد  دشک و  یم  ازارد  هب  نخس  مینک ، یفرعم  هتشذگ -  گرزب  ياملع  زا  ار -  اه  نآ  ناگدنراگن  و 

هک دـنا  هدرک  فیلأت  هنیمز  نیا  رد  ییاه  باتک  رتاوتم ، ثیداـحا  يروآ  عمج  اـب  نّنـست ، لـها  گرزب  ناگدـنراگن  زا  يا  هّدـع  .مود 
یم افتکا  دروم  دنچ  رکذ  هب  هنومن  يارب  .تسا  هدـش  رکذ  رتاوتم  یثیدـح  ناونع  هب  تافیلأت ، نآ  زا  يرایـسب  رد  زین  ریدـغ » ثیدـح  »

: دوش

نیرت گرزب  زا  یکی  هک  یطویس  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج   . 1

ص:39
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هدومن و فیلأت  رتاوتم  ثیداحا  رد  هناگادـج  باتک  دـنچ  تسا ، يرایـسب  تافیلأت  ياراد  مهد و  مهن و  نرق  رد  ننـست  لـها  ياـملع 
يوغل ياه  باتک  نیرتربتعم  زا  هک  سورعلا  جات  باتک  هدنسیون  يدیبز ، یضترم  .تسا (1)2 .  هدروآ  اه  نآ  رد  ار  ریدغ » ثیدح  »
یباتک زین  یناّتک  .تسا (2)3 .  هدرک  رکذ  نآ  رد  ار  ریدغ » ثیدح   » هداد و صاصتخا  رتاوتم  ثیداحا  هب  ار  شتافیلأت  زا  یکی  تسا ،

، لاّمعلا زنک  باتک  هدنراگن  يدنه ، یقتم  یلع  خیش  .تسا (3)4 .  هدروآ  نآ  رد  ار  ریدغ » ثیدح   » هتشاگن و هرتاوتم  ثیداحا  رد  ار 
.تسا هدروآ  نآ  رد  ار  ریدغ » ثیدح   » هتشاگن و رتاوتم  ثیداحا  رد  يا  هژیو  باتک 

.تسا هدرک  رکذ  نآ  رد  ار  ریدغ » ثیدح   » تسا و هدومن  فیلأت  رتاوتم  ثیداحا  صوصخ  رد  یباتک  زین  يوره  يراق  یلع  اّلم   . 5

.تسا دوجوم  دراد  صاصتخا  رتاوتم  ثیداحا  هب  هک  ییاه  باتک  رد  ریدغ » ثیدح  ، » نیا رب  انب 

رتاوت هب  ننست  لها  گرزب  ناظفاح  ناثّدحم و  زا  يدایز  هّدع  .موس 

ص:40

.319  / 8 راهزألا : تاحفن  ، 92 هیفاکلا : حئاصنلا  ، 195 رتاوتملا : ثیدحلا  نم  رثانتملا  مظن  ك.ر : ( . 1 - 1
.10  / 23 قحلا : قاقحا  تاقحلم  ك.ر : ( . 2 - 2

ثیدح 232.  194 رتاوتملا : ثیدحلا  نم  رثانتملا  مظن  ( . 3 - 3
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: دوش یم  افتکا  نانآ  زا  رفن  هس  مان  رکذ  هب  هنومن  يارب  هک  دنا  هدومن  حیرصت  ریدغ  ثیدح 

هک مراد  نیقی  نم  تسا و  رتاوتم  ریدغ  ثیدح  دیوگ : یم  دراد  نّنست  لها  دیاقع  هب  هک  يدیدش  بّصعت  اب  یبهذ ، نیدلا  سمش   . 1
رتاوت هب  هیاـهّنلا  هیادـبلا و  باـتک  رد  زین  یقـشمد  ریثـک  نبا  .تسا (1)2 .  هدوـمرف  ار  نخـس  نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 

یبا نب  ّیلع  بقانم  یف  بلاطملا  ینـسا  باـتک  رد  زین  يرَزَج  نیدـلا  سمـش  ریبک  ظـفاح  .دنک (2)3 .  یم  فارتعا  ریدغ » ثیدـح  »
میدرک هراشا  یـساسا  هتکن  راهچ  هب  طقف  اج  نیا  رد  ام  هتبلا  .دیامن (3) یم  فارتعا  ریدغ » ثیدـح   » رتاوت هب  مالـسلا ،  امهیلع  بلاط 

.تسا نوریب  راتشون  نیا  هلصوح  زا  دراد و  زاین  يا  هناگادج  فیلأت  هب  اه  نآ  زا  مادک  ره  هک 

ص:41

.335  / 8 ءالبنلا : مالعا  ریس  ( . 1 - 1
.213  / 5 هیاهنلا : هیادبلا و  ( . 2 - 2

3 و 4. مالسلا : امهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطملا  ینسأ  ( . 3 - 3
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ریدغ ثیدح  نایوار  هب  یهاگن 

ادخ لوسر  زا  نآ  رودص  رد  یّکش  تسا و  رتاوت  ّدح  زا  رتارف  ثیدحلا » هیارد   » حالطـصا رد  ریدغ  ثیدح  دش ، نایب  هک  روط  نامه 
نیرتروهـشم یماسا  نونکا  یلو  تسا ؛ هدرک  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  یبهذ  نیّدـلا  سمـش  هک  ناـس  نآ  تسین ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

: مییامن یم  رکذ  فلتخم  نورق  رد  ّتنس  لها  ناظفاح  نایاوشیپ و  زا  ار  ثیدح  نیا  نایوار 

؛ قاحسا نبا  هریس  باتک  هدنسیون  قاحسا ، نب  دّمحم   . 1

؛ دشار نب  رَمْعَم   . 2

؛ اه یعفاش  ياوشیپ  یعفاش ، سیردا  نب  دّمحم   . 3

؛ فَّنصملا باتک  هدنراگن  يراُخب و  داتسا  یناعنص ، ماّمه  نب  قاّزرلا  دبع   . 4

؛ دَنْسُملا باتک  هدنسیون  روصنم ، نب  دیعس   . 5

؛ دنسملا باتک  هدنراگن  اه و  یلبنح  ياوشیپ  ینابیش ، لبنح  نب  دمحا   . 6

؛ هناگشش حاحص  زا  یکی  هدنسیون  ینیوزق ، هجام  نبا   . 7

؛ هناگشش حاحص  زا  رگید  یکی  هدنسیون  يذمِرت ، یسیع  وبا   . 8

؛ دنسملا هدنراگن  راّزب ، رکب  وبا   . 9

؛ هناگشش حاحص  زا  یکی  ننس ، باتک  هدنسیون  یئاسَن ، نمحرلا  دبع  وبا   . 10

ص:42
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؛ دنسملا باتک  هدنراگن  یلصوم ، یْلعَی  وبا   . 11

؛ خیرات ریسفت و  فورعم  روهشم و  باتک  ود  فلؤم  يربط ، ریرج  نب  دّمحم  رفعج  وبا   . 12

؛ حیحّصلا باتک  هدنسیون  ناّبِح ، نبا  ِمتاح  وبا   . 13

؛ ریبک طسوا و  ریغص ، مجعم  ياه  باتک  هدنسیون  یناربط ، مساقلا  وبا   . 14

.ینُْطقراد نسحلا  وبا  ظفاح   . 15

؛ تسا هتفای  بقل  ثیدح » رد  نینمؤملاریما   » هب هّماع ، ثیدح  خیاشم  نایم  رد  تسا و  هدوب  دادغب  ياوشیپ  دوخ  نامز  رد  يو 

؛ نیحیحّصلا یلع  كردتسملا  باتک  هدنراگن  يروباشین ، مکاح   . 16

؛ باعیتسإلا باتک  ّفلؤم  ّرَبلا ، دبع  نبا   . 17

؛ دادغب خیرات  باتک  هدنسیون  يدادغب ، بیطخ   . 18

؛ رگید ياه  باتک  هّوبّنلا و  لئالد  ءایلوالا ، هیلح  ياه  باتک  هدنراگن  یناهفصا ، میعن  وبا   . 19

؛ يربکلا ننّسلا  باتک  هدنسیون  یقهیب ، رکب  وبا   . 20

؛ هّنسلا حیباصم  باتک  هدنراگن  يوََغب ،  . 21

؛ فاّشکلا باتک  ّفلؤم  يرشخمز ، هّللا  راج   . 22

؛ قشمد هنیدم  خیرات  باتک  هدنسیون  یقشمد ، رکاسع  نبا   . 23
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؛ ریبک ریسفت  هب  فورعم  بیغلا ، حیتافم  باتک  هدنسیون  يزار ، رخف   . 24

؛ هراتخملا باتک  هدنسیون  یسِدْقَم ، ءایض   . 25

؛ هباغلا دْسُأ  باتک  هدنسیون  يرَزَج ، ریثا  نبا   . 26

؛ دئاوزلا عمجم  باتک  هدنسیون  یمثیه ، رکب  وبا  ریبک  ظفاح   . 27

؛ لامکلا بیذهت  باتک  هدنسیون  نّنست ، لها  گرزب  ناظفاح  زا  يِّزم  ظفاح   . 28

؛ رگید ياه  باتک  كردتسملا و  صیخلت  باتک  هدنسیون  یبهذ ، ظفاح   . 29

؛ حیباصملا هاکشم  باتک  هدنسیون  يزیربت ، بیطخ  ظفاح   . 30

؛ ریسفت رد  نآرقلا  بئارغ  باتک  هدنسیون  يروباشین ، نیدلا  ماظن   . 31

؛ خیرات رد  هیاهّنلا  هیادبلا و  باتک  ریثک و  نبا  ریسفت  هب  فورعم  میظعلا  نآرقلا  ریسفت  باتک  هدنراگن  یقشمد ، ریثک  نبا   . 32

.ینالقسع رجح  نبا  ظفاح   . 33

لالدتسا تایاور و  لقن  رد  هک  دیآ  یم  رامش  هب  اه  نآ  گرزب  ياملع  زا  یکی  هتخاس و  بّقلم  مالـسالا » خیـش   » هب ار  وا  نّنـست  لها 
.تسا يراُخبلا  حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف  اه  نآ  نیرت  مهم  هک  هتشون  يدایز  ياه  باتک  وا  .تسا  دامتعا  دروم  شیاه 

؛ يراُخبلا حیحص  حرش  یف  يراقلا  هدمع  باتک  هدنسیون  یفنح ، ینیع   . 34
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؛ فورعم رایسب و  ياه  باتک  هدنسیون  یطویس ، نیدلا  لالج  ظفاح   . 35

؛ هقرحملا قعاوّصلا  باتک  هدنسیون  یّکم ، رجح  نبا   . 36

؛ لاّمعلا زنک  باتک  هدنسیون  يدنه ، یقّتم  یلع  خیش   . 37

؛ هّیبلحلا هریسلا  باتک  هدنسیون  یبلح ، نیّدلا  رون  خیش   . 38

.يولهد هّللا  ّیلو  هاش   . 39

یم لقن  اه  نآ  زا  هدرک و  دامتعا  شیاه  باتک  رب  هدـیمان ، دـنه » هماّلع   » ار وا  ّتنـس  لها  .تسا  يرایـسب  ياـه  باـتک  هدنـسیون  يو 
؛ دنیامن

.یجافخ نیدلا  باهش   . 40

رب یلّـصفم  هقیلعت  هتـشون و  ضایع  یـضاق  ءافـش  حرـش  رد  ار  ضایّرلا  میـسن  باتک  وا  .تسا  ثّدحم  بیدا و  ققحم  یتّیـصخش  يو 
.دنتسه ّتنس  لها  دزن  رد  ربتعم  ياه  باتک  زا  ود  ره  هک  تسا  هتشاگن  يواضیب  ریسفت 

؛ سوماقلا حرش  یف  سورعلا  جات  باتک  هدنسیون  يدیبز ، یضترم   . 41

؛ هینالحدلا هریّسلا  باتک  هدنسیون  نالحد ، ینیز  دمحا   . 42

.رگید راثآ  هغالبلا و  جهن  حرش  ریسفت و  ياه  باتک  هدنسیون  يرصم ، هدبع  دّمحم  خیش   . 43

.دنتسه فلتخم  ياه  نرق  رد  ریدغ » ثیدح   » نایوار نیرت  فورعم  نیرتروهشم و  زا  نانیا  يرآ ،
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؟ دنا هدرکن  لقن  ار  ریدغ  ثیدح  تّنس  لها  ارچ 

اهدنـس و هب  شیدـنادازآ  فاصنا و  اب  رگ  شهوژپ  رگا  هک  مییامنب  بلطم  نیا  هب  ارذـگ  يا  هراشا  میریزگاـن  شـسرپ  نیا  خـساپ  رد 
ار ریدغ » ثیدح   » لقن عناوم  ای  لقن و  مدع  ياه  هزیگنا  هک  دبای  یم  تسد  يرایـسب  نیارق  هب  دیامن ، هّجوت  ریدغ » ثیدح   » ياه نتم 

.مینک یم  هراشا  عناوم  نآ  زا  یکی  هب  فلتخم ، ياه  لقن  اب  نتم و  دنچ  هئارا  اب  هنومن  يارب  ام  .دزاس  یم  نشور  حوضو  هب 

یثیدـح هرابرد  مدـید و  شا  هناخ  ورهار  رد  ار  وا  .دوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ییانیب  یفوا  یبا  نبا  دـیوگ : یم  نینچ  نایوار  زا  یکی 
.مدیسرپ وا  زا 

.مییامن لقن  ار  ثیداحا  ناتیارب  میناوت  یمن  هک  دیراد  یتالاح  هفوک  مدرم  امش  هک  یتسار  هب  تفگ :

داجیا وت  يارب  یلکـشم  نم  فرط  زا  متـسین و  هورگ  نآ  زا  نم  هک  تسا  نآ  تیعقاو  دناسرب ! ناماس  هب  ار  تیاهراک  دنوادخ  متفگ :
.دش دهاوخن 

؟ منک لقن  وت  يارب  یهاوخ  یم  ار  ثیدح  مادک  تفگ : دش ، هدوسآ  نم  بناج  زا  شرطاخ  یتقو 

(1) ...ار .  مخ  ریدغ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ثیدح  متفگ : دیوگ : يوار 
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مخ ریدغ  زور  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نأش  رد  یثیدـح  وت  زا  مداماد  متفگ : وا  هب  متفر و  مقرا  نب  دـیز  دزن  دـیوگ : یم  يرگید  يوار 
.مونشب تدوخ  زا  ار  ثیدح  نآ  مراد  تسود  نم  .تسا  هدرک  لقن  نم  يارب 

.دوش یم  امش  يارب  ثیدح  لقن  زا  عنام  هک  دیراد  یتالاح  قارع  مدرم  امش  تفگ : خساپ  رد  مقرا  نب  دیز 

.دش دهاوخن  داجیا  وت  يارب  یلکشم  نم  ِفرط  زا  متفگ : وا  هب 

: تفگ تفریذپ و  ارم  تساوخرد  دش ، نئمطم  نم  بناج  زا  یتقو 

.دومن لقن  رخآ  ات  ار  هعقاو  سپس  ...میدوب  هفْحُج  رد  ام  يرآ ،

: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ایآ  متفگ : وا  هب 

؛؟ ُهاداع نَم  ِداع  ُهالاو و  ْنَم  ِلاو  ّمهللا 

.دزرو ینمشد  وا  اب  هک  یسک  اب  شاب  نمشد  درادب و  تسود  ار  وا  هک  ره  رادب  تسود  ایادخ !

مقرا نب  دیز  زا  دمحا  دنسم  رد  هک  ار  ثیدح  نیا  رگا  نونکا  .مدرک (1) وگزاب  وت  هب  مدینـش  هک  ار  هچ  نآ  نم  تفگ : مقرا  نب  دیز 
هب دیجنـسب ، دوب -  هدـمآ  دـمحا  دنـسم  رد  زین  نآ  هک  میدروآ -  مقرا  نب  دـیز  زا  نیـشیپ  شخب  رد  هک  یثیدـح  اب  تسا ، هدـش  لقن 

هلآ هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ياعد  هلمج  نامه  هک  ثیدح  لیذ  نایب  زا  لقن ، نیا  رد  هک  دیبای  یمرد  یبوخ 
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: دومرف هک  اج  نآ  تسا ، هدش  يراددوخ  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نانمشد  رب  راوگرزب  نآ  نیرفن  ناتسود و  ّقح  رد 

؛ هالاو نم  لاو  هاداع و  نم  داع  ّمهللا  هالوم ، ًاّیلع  َّنإف  هالوم ، تنک  نمف 

و دزرو ؛ ینمـشد  یلع  اب  هک  ره  رادـب  نمـشد  ایادـخ ! .تسوا  تسرپرـس  ـالوم و  یلع  سپ  متـسه ، وا  تسرپرـس  ـالوم و  نم  هک  ره 
.دیآرد یتسود  رد  زا  وا  اب  هک  نآ  رادب  تسود 

.تسا دوجوم  تشذگ -  هک  ناس  نآ  دمحا -  دنسم  باتک  رد  مقرا  نب  دیز  دوخ  طّسوت  هلمج  نیمه  هک  یلاح  رد 

مالک ثیدح  کی  رد  مقرا  نب  دیز  یلو  تسا ؛ هدروآ  هحفص  دنچ  هلـصاف  اب  ار  ثیدح  ود  نیا  لبنح  نب  دمحا  هک  نیا  هّجوت  بلاج 
ثیدح رد  دیامن و  یم  يراددوخ  ثیدح  ینایاپ  ياعد  لقن  زا  دنک و  یمن  نایب  لماک  روط  هب  ار  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

.دیامن یم  لقن  نآ  ینایاپ  ياعد  اب  ار  ثیدح  هدوب ، يرگید  صخش  يارب  هک  رگید ،

ياـعد اـب  لـماک و  روط  هب  ار  ثیدـح  نیا  مقرا  نب  دـیز  هک  دروآ  میهاوخ  یناربط ، ریبک  مجعم  زا  ار  يرگید  نتم  يدوز  هب  اـم  هّتبلا 
.دنک یم  نایب  یموس  صخش  يارب  نآ  ینایاپ 

لقن ّتیفیک  هب  یناربط ، ریبک  مجعم  زا  مقرا  نب  دیز  تیاور  لقن  زا  شیپ 
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! دییامن هّجوت  زین  ریز 

لها رادنپ  هب  و  دور ، یم  رامش  هب  هباحص  ناگرزب  زا  ریدغ و  ثیدح  نایوار  زا  یکی  هک  صاّقَو -  یبا  نب  دعـس  هب  دیوگ : یم  يوار 
هراـبرد مهاوخ  یم  متفگ : تسا - ! هداد  ناـنآ  هب  تشهب  هدژم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  تسا  يرفن  هد  زا  یکی  نّنـست 

.متسه وت  يومع  نم  اریز  سرپب ؛ یهاوخ  یم  هچره  تفگ : دعس  (1) منک ! یم  هّیقت  وت  زا  یلو  میامن ؛ لاؤس  وت  زا  یبلطم 

. ...؟ دوب هنوگچ  ریدغ  زور  رد  امش  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگیاج  متفگ : دیوگ : يوار 

یتسار هب  دینک ! هّجوت  ریدغ  ثیدح  هرابرد  نامز  نآ  مدرم  رب  مکاح  طیارش  هب  .دومن (2) ثیدح  لقن  هب  عورش  صاّقَو  یبا  نب  دعس 
ذخا دنتشاد  روضح  هعقاو  نآ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  ار  ثیدح  نیا  ییاه  یتخـس  تالکـشم و  هچ  اب 

.دندرک یم 

! منک یم  هّیقت  وت  زا  یلو  مسرپب ؛ وت  زا  یبلطم  مهاوخ  یم  دیوگ : یم  يوار  هک  اج  نآ  ات 

هنوگ نیا  تسا  هدرک  لقن  ریبک  مجعم  رد  یناربط  هک  يرگید  لقن  رد 

ص:49
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رد دیز  ایآ  تفگ : داتسیا و  نانآ  نیب  رد  یـصخش  .دندوب  هدز  هقلح  مقرا  نب  دیز  فارطا  رد  يا  هّدع  دیوگ : یم  يوار  .میناوخ  یم 
؟ تسامش نایم 

.تسا مقرا  نب  دیز  صخش  نیا  يرآ ، دنتفگ :

یلع هرابرد  هک  يدینش  ادخ  لوسر  زا  ایآ  مهد ! یم  دنگوس  تسین  وا  زج  يدوبعم  هک  ییادخ  هب  ار  وت  دیز ! يا  تفگ : صخـش  نآ 
: دومرف

؟ ُهاَداع ْنَم  ِداع  ُهالاو و  ْنَم  ِلاو  ّمهللا  ُهالوم ، ٌّیلَعَف  ُهالوَم  ُْتنُک  ْنَم 

.يرآ تفگ : دیز 

.دش رود  تعامج  زا  خساپ  نیا  تفایرد  زا  سپ  وا 

شـسرپ هک  نیا  زج  درادـن  يا  هراچ  دـبایرد ، ار  هّیـضق  تقیقح  دـهاوخ  یم  یـصخش  یتقو  هک  تسا  هدوب  هنوگ  نیا  ّتیعقوم  ایوگ 
ربمایپ زا  هک  هنوگ  نامه  ار  هعقاو  تسا ! هداد  ار  وا  هک  يدنگوس  مارتحا  هب  مقرا  نب  دـیز  هک  نیا  ات  دـیامن  هارمه  دـنگوس  اب  ار  دوخ 

.دنک نایب  تسا  هدینش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ 

ریدغ ثیدح  یظفل  رتاوت 

هب هکلب  تسا ؛ رتاوتم  ثیداحا  زا  ثیدح  نیا  هک  میتسناد  دـش و  یـسررب  ریدـغ » ثیدـح   » نتم دنـس و  دـش ، نایب  هچ  نآ  هب  هجوت  اب 
 - رتاوت .مینک  تابثا  ار  رتاوت  نیا  میهاوخ  یم  نونکا  .تسا  رتاوت  ّدح  زا  رتارف  بتارم 
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: تسا مسق  هس  رب  تسا -  هدمآ  نآ  هب  طوبرم  ثحابم  رد  هک  ناس  نآ 

؛ یظفل رتاوت   . 1

؛ یلامجا رتاوت   . 2

.يونعم رتاوت   . 3

هدرک لقن  دراد ، قلعت  رتاوتم  ثیداحا  هب  هک  ییاه  باتک  رد  ار  ریدغ  ثیدـح  ّتنـس  لها  نادنمـشناد  زا  یهورگ  هک  نیا  هب  هّجوت  اب 
اریز تسا ؛ یّمهم  هتکن  دوـخ  هک  تسا  یظفل  رتاوـت  ياراد  تشذـگ -  هک  ینتم  ناـمه  اـب  ثیدـح -  نیا  هک  دوـش  یم  نشور  دـنا ،
هتفگ هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، كدنا  ًاّدج  يوبن  ثیداحا  رد  یظفل  ِرتاوت  هک  دـنیوگ  یم  ّتنـس  لها  هیارد  ثیدـح و  ملع  نادنمـشناد 

: دیامرف یم  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  راتفگ  نآ  میراد و  یظفل  رتاوتم  ثیدح  کی  طقف  دنا :

؛ تاّینلاب ُلامعألا  امَّنإ 

.تساه تین  ورگ  رد  طقف  اهرادرک 

.دنیازفا یم  زین  يرگید  ثیدح  ثیدح ، نیا  هب  یهاگ 

هتبلا .دنراد  یلامجا  ای  يونعم  رتاوت  یلو  دنرتاوتم ؛ هچرگ  هدیـسر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  هک  یثیداحا  دنیوگ : یم  نانآ 
 - یلو تسا ؛ يراج  میهد  تبـسن  نیقی  عطق و  روط  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  میناوتب  هک  یثیداحا  رتشیب  رد  نخـس  نیا 

اب دوش و  یم  هدهاشم  هک  نانچ  مه 

ص:51
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.تسا ّتقد  لباق  شتیمها  رطاخ  هب  بلطم  نیا  تسا و  یظفل  رتاوتم  ثیداحا  زا  ریدغ » ثیدح   - » دش رکذ  هک  ینیارق 

: دیوگ یم   (1) هّیرشع ، انثا  هفحت  باتک  رد  يولهد  زیزعلا  دبع  خیش 

سپ دوب ؛ دهاوخ  نآرق  هیآ  مکح  رد  دش ، یعطق  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  شرودص  دیـسر و  رتاوت  ّدـح  هب  یثیدـح  رگا 
ره دوش و  لطاب  ای  در و  نآ  زا  يا  هژاو  تسین  زیاج  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  بناج  زا  رودـصلا و  ّیعطق  میرک  نآرق  هک  هنوگ  نامه 
ره روط  نامه  تسا ؛ هدیـسر  ام  تسد  هب  یعطق  رتاوت  اب  هک  ارچ  تسین ؛ بلطم  نیا  رد  يدـیدرت  دوب و  دـهاوخ  رفاک  دـنک  نینچ  هک 

تایآ زا  يا  هیآ  هلزنم  هب  دـسرب ، ام  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  رتاوت  ّدـح  رد  ینیقی و  یعطق و  ياهدنـس  اب  هک  یثیدـح 
.دوب دهاوخ  نآرق 

ُهالوَم ُْتنُک  ْنَم  دومرف : هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شیامرف  هک  دوش  یم  نیا  ریدـغ  ثیدـح  نوماریپ  يولهد  مالک  هجیتن 
تایآ زا  يا  هیآ  دننامه  میراد ؛ نیقی  عطق و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  نآ  رودـص  هب  هک  تهج  نیا  زا  ُهالوَم ؛  ٌِّیلَع  اذـهَف 

.تسا مارح  نآ  در  بیذکت و  هدوب و  نآرق 

ص:52

پاچ و نید  نانمـشد  زا  یکی  ياه  یقرواپ  اب  يدادـغب و  یـسولآ  ملق  هب  یبرع و  نابز  هب  راـصتخا ، تروص  هب  باـتک  نیا  ( . 1 - 1
نایعیـش مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  هب  ار  دوخ  هنیک  ضغب و  طوبرمان ، تاملک  مانـشد و  اب  اه  یقرواپ  نیا  رد  يو  .تسا  هدـش  رـشتنم 

.تسا هتشاد  زاربا  ناراوگرزب  نآ 
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نینمؤملاریما تماما  رگ  نایب  ریدغ  ثیدح 

مالسلا هیلع 

تماـما هـک  هعیـش  رواـب  رب  ار  فیرـش  ثیدـح  نـیا  تلـالد  یگنوـگچ  میهاوـخ  یم  ریدـغ ،» ثیدـح   » رتاوـت تاـبثا  زا  سپ  نوـنکا 
.مینک یسررب  تسا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

: تسا هنوگ  نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تماما  رب  لالدتسا  هصالخ 

تبسن ربمایپ  »(1) ْمِهِسُْفنَأ ؛» ْنِم  َنِینِمْؤُْملِاب  یلْوَأ  ُِّیبَّنلا  : » همیرک هیآ  هب  هراشا  اب  ادتبا  ریدغ  هعقاو  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یلْوا و ناـشدوخ  زا  ناـنمؤم  هب  تبـسن  راوـگرزب  نآ  هک  تفرگ  رارقا  نارـضاح  زا  تسا » رتراوازـس  یلوا و  ناـشدوخ  زا  ناـنمؤم  هب 

.تسا رتراوازس 

ّقح تیالو و  روما  نآ  هب  تبسن  عراش  فرط  زا  مدرم  هک  يروما  مامت  رد  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  همیرک  هیآ  نیا  زا  هچ  نآ 
رارقا انعم  نیمه  رب  مدرم  زا  زین  ترـضح  نآ  ور  نیا  زا  تسا ؛ رتراوازـس  یلوا و  روما ، نآ  رد  مدرم  هب  تبـسن  ربمایپ  دنراد ، فرـصت 

: دومرف تفرگ و  هجیتن  رارقا  نیا  زا  هاگنآ  تفرگ ،

؛ هالوم یلعف  هالوم  تنک  نمف 

.تسوا تسرپرس  الوم و  یلع  متسه ، وا  تسرپرس  الوم و  نم  هک  ره  سپ 

ص:53
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: دومرف هک  تسا  هدمآ  يرگید  نتم  رد 

؛ هّیلو ّیلعف  هّیلو  تنک  نمف 

.تسوا تسرپرس  یلو و  یلع  متسه ، وا  تسرپرس  یلو و  نم  هک  ره  سپ 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  زین  رگید  ینتم  رد 

؛ هریمأ ّیلعف  هریمأ  تنک  نمف 

.تسوا ریما  یلع  متسه ، وا  ریما  نم  هک  ره  سپ 

هیلع نینمؤملاریما  يارب  ار  تیولوا  نامه  تشاد ، نآرق  مکح  هب  مدرم  رب  هک  ار  یتّیولوا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نیا  رب  انب 
.دومرف تباث  زین  مالسلا 

ترضح نآ  رب  دندرک و  تعیب  رما  نیمه  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نامرف  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  مدرم  همه  هاگنآ 
عمجم نامه  رد  نامز  نآ  روهـشم  نارعاش  زا  هنیمز  نیا  رد  زین  يراعـشا  دنتفگ و  تینهت  وا  هب  دنداد و  مالـس  نینمؤملاریما »  » بقل اب 

.دش هدورس 

هدـش لامعتـسا  یلْوا »  » يانعم هب  برع  ناـبز  رد  هژاو  نیا  تسا و  یلْوَم »  » هژاو ریدـغ » ثیدـح   » هب لالدتـسا  روحم  هک  تسناد  دـیاب 
: دیامرف یم  هک  اج  نآ  تسا ، هتفر  راک  هب  میرک  نآرق  رد  مه  هک  تسا 

َیِه ُراّنلا  ُمُکاوْأَم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َنِم  ٌهَیِْدف َو ال  ْمُْکنِم  ُذَخُْؤی  َمْوَْیلاَف ال  »
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(1) ُریِصَْملا ؛» َْسِئب  ْمُکالْوَم َو 

دب هچ  تسامـش و  هتـسیاش  ناـمه  تسا و  شتآ  ناـتهاگیاج  نازرورفک ؛ زا  هن  دوـش و  یم  هتفریذـپ  يا  هیدـف  امـش  زا  هن  زورما  سپ 
.تسا یماجنارس 

راعـشا و رد  ملـسم و  حیحـص  يراـُخب و  حیحـص  رد  صوـصخ  هب  هـلآ ،  هـیلع و  هـّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  ربـتعم  ثیداـحا  رد  مـه  و 
.تسا هدمآ  حیصف  یبرع  نابز  یبدا  ياهدربراک 

هلآ و هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  ثیداحا  میرک ، نآرق  ساسا  رب  ریدغ » ثیدح   » هب لالدتـسا  دهاوش ، نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  نونکا 
.دوب دهاوخ  مامت  حیصف  یبرع  نابز  یبدا  ياهدربراک 

دوخ زا  هلآ -  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زج  ینمؤم -  ره  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  ریدغ ،» ثیدح   » ياضتقم رب  انب 
دشاب برع  لیابق  ياسؤر  هباحـص و  ناگرزب  زا  وا  هچ  ییاعّدا و  ای  دشاب  یعقاو  نمؤم  نآ  نامیا  هچ  تسا ؛ رت  هتـسیاش  یلوا و  نمؤم 

.مدرم رگید  زا  ای  و 

موس شخب  رد  ار  بلطم  نیا  ام  هک  تفرگ  رظن  رد  دـیاب  زین  ار  نافلاخم  یملع  هاگدـید  لالدتـسا ، نیا  لـباقم  رد  هک  دـنامن  هتفگاـن 
.درک میهاوخ  یسررب 

ص:55
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هدیکچ

هیلع هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رودصلا  ّیعطق  تایاور  میرک ، نآرق  رد  یساسا  ییاه  هشیر  ریدغ » ثیدح   » يارب هک  دش  نایب  نونکات 
.دراد دوجو  راثآ  رابخا و  و  تسا -  نیقیرف  فارتعا  دروم  هک  هلآ -  و 

هیلع و هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نت  هراپ  مالـسلا ،  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  بناج  زا  ریدغ » ثیدـح   » هب يرایـسب  تاجاجتحا  تارظانم و 
.تسا هتفرگ  تروص  نادنمشناد  هباحص و  ناگرزب  مالسلا ،  مهیلع  راهطا  هّمئا  ءارهز ، همطاف  هلآ 

.دنا هدروآ  ناشراعشا  رد  هدورس و  فلتخم  نورق  يارعش  یتح  هباحص و  گرزب  يارعش  ار  ریدغ » ثیدح   » نینچ مه 

.تسا رادروخرب  دیدرت  لباق  ریغ  مکحتسم و  ییاه  هشیر  لوصا و  نینچ  زا  تسا و  یهّجوت  لباق  هاگیاج  ياراد  ریدغ  ثیدح  يرآ ،
ییاه هرظانم  هک  ارچ  تسا ؛ راتـشون  نیا  زا  رت  عیـسو  رایـسب  یلاجم  دنمزاین  میزاس ، اهر  راتـشون  نیا  رد  ار  ملق  نانع  میهاوخب  رگا  ام 

.تسا هناگادج  يراتشون  دنمزاین  ییاهنت  هب  دوخ  هتفرگ ، تروص  ریدغ » ثیدح   » هرابرد هک 

«، ریدغ ثیدـح   » هب مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  هرهاط ، هقیّدـص  ترـضح  جاجتحا  نوماریپ  یندینـش  ینتفگ و  بلاطم  هک  يا  هنوگ  هب 
نیا ياوتحم  زا  شیب 
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یگداس هب  هک  تسین  یعوضوم  ّتیصوصخ  نیا  و  تسا ، هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  نت  هراپ  هک  ییارهز  همطاف  .تسا  راتشون 
.تفرگ هدیدان  ار  شتّیمها  دیشوپ و  مشچ  نآ  زا  ناوتب 

: دومرف یثیدح  نمض  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 

؛ یّنم هعضب  همطاف 

.تسا نم  نت  هراپ  همطاف 

هدش و تباث  نانآ  دزن  رد  هک  یثیدـح  تسا ؛ هدـمآ  ّتنـس  لها  رگید  ربتعم  عبانم  هناگ و  شـش  حیحـص  ياه  باتک  رد  ثیدـح  نیا 
.تسا ربتعم 

همطاف ترضح  هک  دنا  هدرک  حیرصت  نّنست  لها  ناگرزب  زا  يرایـسب  هّدع  هلآ ،  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  نخـس  نیمه  رطاخ  هب 
زا دـعب  ار  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماقم  نانآ  هک  یلاح  رد  تسا ؛ رترب  رمع  رکب و  وبا  یّتح  تّما  دارفا  همه  زا  مالـسلا  اهیلع  ءارهز 
یم تسا  هتفرگ  تروص  تفـالخ  هک  هنوگ  نادـب  ار  يرترب  ّتیلـضفا و  دـنناد و  یم  نیخیـش  زا  سپ  ار  ناـمثع  و  ناّـفع ، نب  ناـمثع 

.دنرادنپ

رد هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ینخـس  رطاـخ  هب  ناـنآ  زا  يا  هّدـع  یلو  تسا ؛ روهـشم  نّنـست  لـها  ناـیم  بلطم  نیا  هّتبلا 
رب ار  ءاروح  هّیسنا  نآ  هدومرف ، نایب  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  يرترب  تلیضف و 

ص:57

ریدغ ثیدح  هب  www.Ghaemiyeh.comیهاگن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 90زکرم  هحفص 64 

http://www.ghaemiyeh.com


دهاوش زا  یـشوپ  مشچ  اب  دش ، حرطم  ریدغ » ثیدح   » تلالد نتم و  دنـس ، تابثا  هرابرد  هک  یبلاطم  .دنا (1) هداد  يرترب  زین  نیخیش 
هیلع و هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  رودصلا  یعطق  تایاور  رد  هک  يرایسب  دهاوش  دراد ؛ دوجو  ریدغ  ثیدح  نتم  رد  هک  تسا  يرایـسب 

.دبلط (2) یم  یلقتسم  لّصفم و  ثحب  دوخ  هک  درک  هراشا  تیالو » ثیدح   » هب ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدمآ  هلآ 

ص:58

میا و هتشاگن  وناب  نیرترب  تیمولظم  ناونع  تحت  يا  هناگادج  باتک  دراد ، هک  یـصاخ  ّتیمها  ظاحل  هب  دروم و  نیا  رد  ام  ( . 1 - 1
.تسا هدش  پاچ  دیدجت  راب  نیدنچ  باتک  نیا 

.تسا هدش  پاچ  يداقتعا  ياه  شهوژپ  هلسلس  زا  تیالو  ثیدح  هب  یهاگن  ناونع  تحت  یباتک  زین  دروم  نیا  رد  ( . 2 - 2
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ریدغ ثیدح  ندرک  رابتعا  یب  يارب  دمآراکان  ياه  شالت  موس : شخب 

دمآراکان ياه  شالت 

هراشا

.میزادرپ یم  ریدغ  یخیرات  هعقاو  هیجوت  رد  نّنست  لها  ناملاع  ياه  شالت  زا  يا  هشوگ  هب  شخب ، نیا  رد 

لوسر تلحر  زا  سپ  تاقافتا  اب  فیرـش  ثیدح  نیا  دافم  ات  دنا  هدرب  راک  هب  هعقاو  نیا  هیجوت  يارب  ار  ییاه  هار  ّتنـس  لها  ناگرزب 
هیلع و هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياه  ّتنـس  نیرت  یعطق  زا  یکی  راکنا  اب  اه  نآ  یلو  دشاب ؛ هتـشادن  تافانم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ 

میرک نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  هک  ناس  نآ  .دنا  هتـشگ  زاب  یلهاج  نارود  هب  دنا و  هداد  رارق  هفیرـش  هیآ  نیا  قیداصم  زا  ار  دوخ  هلآ 
: دیامرف یم 

َهّللا َّرُـضَی  ْنَلَف  ِْهیَبِقَع  یلَع  ِْبلَْقنَی  ْنَم  ْمُِکباقْعَأ َو  یلَع  ُْمْتبَلَْقنا  َلـُِتق  ْوَأ  َتاـم  ْنِإَـف  ُلُـسُّرلا َأ  ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  ّـالِإ  ٌدَّمَُحم  اـم  «َو 
(1) ًاْئیَش ؛»
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، دوش هتـشک  ای  دریمب و  وا  رگا  ایآ  دندوب  زین  يرگید  ناگداتـسرف  وا  زا  شیپ  تسادخ و  هداتـسرف  طقف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  دّمحم 
هب زگره  ددرگ  زاب  تیلهاج  هب  سک  ره  و  دـیدرگ ؟) یمرب  تیلهاج  نارود  هب  هدرک  اهر  ار  مالـسا  و   ) دـیدرگ یم  زاب  بقع  هب  امش 

.دنز یمن  ررض  ادخ 

.مییامن یم  هراشا  ریدغ  ثیدح  ربارب  رد  نانآ  دمآراکان  ياه  شالت  زا  یشخب  هب  کنیا 

! تسا هدوبن  عادولا  هّجح  رد  مالسلا  هیلع  یلع   . 1

یلع هک  دننک  یم  اعّدا  نانآ  .دـنا  هتخادرپ  يا  هلأسم  نینچ  هب  ّتنـس  لها  هک  تسا  هدـنخ  یتفگـش و  ياج  هلأسم ، نیا  حرط  زا  شیپ 
زا تعجارم  ّجح و  کسانم  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  روضح  ماگنه  هب  هدوب و  نمی  رد  عادولا  هّجح  ماگنه  بلاط  یبا  نب 

هیلع و هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  هک  نیا   ) ّمخ ریدـغ  هعقاو  هرابرد  هک  یثیداحا  مامت  نیا  رب  انب  .تسا  هدوبن  ترـضح  نآ  رانک  رد  هّکم ،
اذهف هالوم  تنک  نم  : » دومرف درک و  یفرعم  مدرم  هب  دوخ  نیـشناج  هفیلخ و  ناونع  هب  ار  وا  تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هلآ 

.دوب نمی  رد  یلع  هک  ارچ  تسا ؛! ضحم  غورد  هالوم ) » یلع 

هک تسا  یتخب  شوخ  یسب  ياج  یلو  تسا ؛ يزار  رخف  ساسا  یب  فیخس و  نخس  نیا  هدنیوگ  هک  مییوگب  رگا  دینکن  بّجعت 
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يوبن ثیداحا  ناگدننک  حرـش  نینچ  مه  .تسا (1)  هتـسناد  دودرم  ار  اعّدا  نیا  هقرحملا ، قعاوصلا  باـتک  هدنـسیون  یّکم  رجح  نبا 
.دنا هدرک  ّدر  ار  نخس  نیا  دننک  یم  هعجارم  اه  نآ  هب  ثیداحا  مهف  رد  ّتنس  لها  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص 

يراق یلع  خیـش  ریدقلا ،) ضیف  هدـنراگن   ) يوانَم نوچ : مه  یناملاع  ياه  باتک  هب  هک  تسا  نیا  یملع ، ياه  شهوژپ  رد  ام  شور 
هّینّدل بهاوم  حرش  هب  زین  تسا  هدش  هتـشون  هک  ییاه  حرـش  زا  و  تاکـشم ) حرـش  رد  هاقرم  هدنراگن  ضایع و  یـضاق  ءافـش  حراش  )

ياه هیرظن  نانخـس و  دنتـسه و  ثیدـح  ملع  رد  گرزب  ناملاع  ناحراش و  نانیا  هک  ارچ  مینک ؛ هعجارم  یکلاـم ) یناـقرز  شراـگن  )
لها مینک و  یم  جاجتحا  ناشنانخـس  هب  نانیا  هب  هعجارم  اب  ام  .تسا  تّجح  ّتنـس  لها  دزن  رد  ثیداحا  یناعم  نایب  حرـش و  رد  نانآ 

.مییامن یم  مزلم  ناشدوخ  ياملع  نانخس  هلیسو  هب  ار  نّنست 

: دسیون یم  هاقرملا  باتک  رد  يراق  یلع  اّلم  هنومن  ناونع  هب 

رد دوب و  هتـشگرب  نمی  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  هدش  تباث  خیرات  رد  اریز  تسا ؛ لطاب  یمالک  هکم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  دوبن 
هارمه عادولا  هّجح 

ص:63
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 - رگید عبانم  ّتنس و  لها  ياهدنسم  هناگشش ، حیحص  ياه  باتک  رد  یفرط  زا  .تشاد (1) روضح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر 
عادولا هّجح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنا  هدرک  حیرـصت  بلطم  نیا  هب  دنا -  هدرک  رکذ  ار  ّجح  رد  مارحا  زا  جورخ  هعقاو  هک  اج  نآ 

.تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هارمه 

ریدغ ثیدح  تّحص  رگ  ناشن  يرگید  تهج  زا  تسا ، هدوب  نمی  رد  نامز  نآ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  يزار  رخف  نخس  ور  نیا  زا 
.دراد لماک  تلالد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  تماما و  رب  هدوب و 

ریدغ ثیدح  تّحص  رد  هشقانم   . 2

یخرب .تسا  ریدغ  ثیدح  تّحـص  رد  ندرک  لاکـشا  دنا ، هدومیپ  ریدغ » ثیدح   » ندرک رابتعا  یب  يارب  ّتنـس  لها  هک  يرگید  هار 
.میریذپ یمن  ار  ریدغ  ثیدح  تّحص  ام  دنا : هتفگ  يزار  رخف  هلمج  زا  نانآ  زا 

هدومن و حیرصت  ریدغ » ثیدح   » رتاوت هب  نّنست  لها  ناگرزب  زا  يرایسب  هّدع  هک  میدش  روآدای  هتـشذگ  رد  هشقانم ، نیا  هب  خساپ  رد 
.دنا هدرک  رکذ  تسا ، هدش  فیلأت  ّتلع  نیمه  هب  هتخادرپ و  رتاوتم  ثیداحا  لقن  هب  طقف  هک  ییاه  باتک  رد  ار  فیرش  ثیدح  نیا 
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« ریدغ ثیدح   » رتاوت مدع  ياعّدا   . 3

رتاوتم ریدغ  ثیدح  هک  تسا  هدش  اعّدا  هتفرگ ، تروص  ریدغ  ثیدـح  ندرک  رابتعا  یب  يارب  هک  يرگید  دـمآراکان  ياهراک  هار  زا 
.تسین

یکلام يرـشب  میلـس  خیـش  زین  نارـصاعم  زا  دنتـسه و  ریدـغ » ثیدـح   » رتاوت مدـع  هب  لـئاق  شناوریپ  زا  یـضعب  یـسلدنا و  مزح  نبا 
: دراگن یم  نینچ  دسیون ، یم  هّللا  همحر  نیّدلا  فرش  دّیس  هب  هک  يا  همان  رد  يرصم ،

یعطق ياه  لیلد  ای  رتاوتم و  ياهربخ  اب  زج  نید  لوصا  هک  تسین  یّکش  تسا و  نید  لوصا  زا  یلصا  تماما ، هک  دیلئاق  نایعیش  امش 
.دوش یمن  تباث  ریدغ  ثیدح  اب  یلع  تماما  هجیتن  رد  .میتسین  قفاوم  امش  اب  ریدغ » ثیدح   » رتاوت رد  ام  دوش و  یمن  تباث 

مامت ریدغ  ثیدح  رتاوت  رگا  سپ  .دنا  هدرک  لاکـشا  نآ  رتاوت  رد  یلو  دنا ؛ هتفریذپ  ار  ریدغ  ثیدح  تّحـص  نانیا  رگید ، ترابع  هب 
دناوت یمن  یلو  دشاب ؛ ربتعم  حیحـص و  هچرگ  ینظ ، ِثیدح  اریز  دش ؛ دهاوخن  مامت  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  تماما  هب  لالدتـسا  دوشن ،

هدوبن و عطق  دـیفم  یّنظ ، ثیدـح  دوش و  تباـث  نیقی  عطق و  اـب  دـیاب  ریزگاـن  نید  لوصا  اریز  دـنک ؛ تباـث  ار  نید  لوـصا  زا  یلـصا 
.دنک تباث  ار  یعطق  رما  تسناوت  دهاوخن 

مزلم ار  ّتنـس  لها  ام  یلو  دوشن ؛ تباث  ریدغ » ثیدح   » رتاوت هک  تسا  دراو  داریا  نیا  یتروص  رد  مییوگ : یم  لاکـشا  نیا  خساپ  رد 
هک مینک  یم 

ص:65

ریدغ ثیدح  هب  www.Ghaemiyeh.comیهاگن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 90زکرم  هحفص 72 

http://www.ghaemiyeh.com


رب يراق  یلع  خیـش  يدـنه و  یقّتم  يدـیبز ، یناّتک ، یطویـس ، يرَزَج ، نبا  ریثک ، نبا  یبهذ ، نوچ : يدارفا  اـه  نآ  گرزب  ناـیاوشیپ 
.دنا هدرک  حیرصت  ریدغ » ثیدح   » رتاوت

رد .تسا  هتشاد  ینمشد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  هدوب و  بصاون  زا  يو  هک  دنا  هتـشون  یـسلدنا  مزح  نبا  لاح  حرـش  رد  یفرط  زا 
کی زا  هک  دنردارب  ود  مزح  نبا  نابز  اب  مالسلا )  هیلع  یلع  اب  ینمشد  رد   ) یفقث فسوی  نب  جاّجَح  ریشمش  دنسیون : یم  وا  تالاوحا 
يارآ دنتسم  ار  یبصان  صخش  نیا  لطاب  نانخـس  هدرک و  يوریپ  وا  زا  هک  دنتـسه  یناسک  مزح  نبا  زا  رت  یقـش  .دنا  هدش  هداز  ردام 

.دنا هداد  رارق  دوخ 

یم هراـشا  درم  نیا  لـطاب  نانخـس  زا  یخرب  هب  هنرگو  دـنک ؛ یم  يریگولج  هراـب  نیا  رد  رتـشیب  ییاـسرف  ملق  زا  تصرف  دوـبمک  هّتبلا 
.درک مکح  وا  رفک  هب  ناوت  یم  شیاه  هتفگ  نیا  رب  انب  هک  میدرک 

.داتفا راک  زا  زین  لاکشا  نیا  ریدغ ،» ثیدح   » رتاوت هب  نّنست  لها  نایاوشیپ  ناگرزب و  فارتعا  اب  نیا  رب  انب 

؟ تسا هدمآ  یلْوا »  » يانعم هب  برع  مالک  رد  یلْوَم »  » هملک ایآ   . 4

هک تسا  مامت  یتقو  هعیـش  ياعّدم  رب  ثیدح  نیا  تلالد  هک  تسا  نیا  ریدـغ » ثیدـح   » تلالد رب  ّتنـس  لها  لاکـشا  نیرت  یـساسا 
« یلْوَم  » هملک
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.دشاب هدمآ  یلْوا »  » يانعم هب  برع  حیصف  تالامعتسا  رد  تسا -  هدمآ  فیرش  ثیدح  رد  هک  - 

هب یلْوَم »  » هژاو تغل ، لها  قاّفتا  هب  دـسیون : یم  هّیرـشع  اـنثا  هفحت  باـتک  بحاـص  يولهد ، زیزعلا  دـبع  خیـش  لاکـشا  نیا  نوماریپ 
هک دنک  یم  اعّدا  هدرک و  طقاس  هعیش  ياعّدم  رب  شتلالد  زا  ار  ریدغ » ثیدح  ، » اعّدا نیا  اب  يو  .تسا  هدشن  لامعتـسا  یلْوا »  » يانعم

.دنا هدربن  راک  هب  یلوا »  » يانعم هب  ار  یلوم »  » هژاو تغل  لها  زا  کی  چیه 

: میهد یم  خساپ  شنارکفمه  يولهد و  زیزعلا  دبع  هب  شور  هس  اب  ام 

هدمآ زین  ود  نیا  دننام  و  ریما » «، » ّیلو : » نوچ مه  یناگژاو  اب  هکلب  تسا ؛ هدـشن  لقن  یلْوَم »  » هژاو اب  اهنت  ریدـغ  فیرـش  ثیدـح   . 1
.دش هراشا  اه  نآ  هب  رت  شیپ  هک  تسا 

هک میداد  رّکذت  رت  شیپ   . 2

؛ ًاضعب ُهُضَْعب  ُرِّسَُفی  ُثیدحلا 

.دنیامن یم  نایب  ریسفت و  ار  رگید  یخرب  اه ، ثیدح  زا  یخرب 

دنتسه یعّدم  نانآ  هک  یماهبا  رگید  ياه  لقن  زا  هدافتـسا  اب  دشاب ، مهبم  ریدغ » ثیدح   » رد یلْوَم »  » هژاو هک  نیا  ضرف  رب  نیا  رب  انب 
.دش دهاوخ  یفتنم  فیرش  ثیدح  رب  دراو  لاکشا  هجیتن ، رد  هدش و  فرطرب 

نیا دزیر  یم  ورف  ار  ّتنس  لها  لاکشا  ناینب  ساسا و  هک  هچ  نآ   . 3
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دوجوم ملسم  حیحص  يراُخب و  حیحص  هلمج  زا  نّنـست ؛ لها  ياه  باتک  رد  هک  یحیحـص  ثیداحا  میرک (1) و  نآرق  رد  هک  تسا 
.تسا هتفر  راک  هب  یلْوا »  » يانعم هب  یلْوَم ،»  » هژاو تسا 

یبدا ياهدربراک  برع و  حیصف  راعشا  تایاور ، نآرق ، هب  لالدتسا  وترپ  رد  یلیـصفت و  روط  هب  ثحب  نیا  رد  دورو  هک  تسا  ینتفگ 
لها بدا  تغل و  ریـسفت ، ناگرزب  زا  يا  هّدـع  یماسا  رکذ  هب  طقف  لاجم  نیا  رد  اـم  هک  دراد  زاـین  يرت  عیـسو  لاـجم  هب  برع  ناـبز 

: تسا هدمآ  یلْوا »  » يانعم هب  برع ، تغل  رد  یلْوَم ،»  » هژاو هک  دنا  هدرک  حیرصت  نانیا  هک  مینک  یم  هدنسب  نّنست 

؛ فورعم يوغل  يراصنا ، دیز  وبا   . 1

؛) یّنثم نب  رّمعم   ) يرصب هدیبع  وبا   . 2

؛ شفخا نسحلا  وبا   . 3

؛ بلعث ساّبعلا  وبا   . 4

؛ دِّربُم ساّبعلا  وبا   . 5

؛ جاّجز قاحسا  وبا   . 6

؛ يرابنا نب  رکب  وبا   . 7

؛ هغّللا حاحِص  فورعم  باتک  هدنسیون  يرهوج ، رصن  وبا   . 8

ص:68

.باتک نیمه  هحفص 56  ك.ر  ( . 1 - 1
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؛ فاّشک فورعم  ریسفت  هدنسیون  يرشخمز ، هّللا  راج   . 9

؛ هّنسلا حیباصم  ریسفت  باتک  هدنسیون  يوََغب ، نیسح   . 10

؛ یلبنح يزوج  نبا  جرفلا  وبا   . 11

؛ يواضیب ریسفت  فورعم  باتک  هدنراگن  يواضیب ، نیّدلا  رصان   . 12

؛ یفَسَن ریسفت  فورعم  باتک  هدنسیون  یفَسَن ،  . 13

؛ دوعُّسلا وبا  فورعم  ریسفت  هدنسیون  يدامع ، دوعّسلا  وبا   . 14

؛ يواضیب ریسفت  رب  لّصفم  هیشاح  بحاص  یجافخ ، نیّدلا  باهش   . 15

رظن هب  .دنا  هدومن  حیرـصت  بلطم  نیا  رب  دنا  هتـشون  يواضیب  ریـسفت  رب  هک  یتاحیـضوت  رد  بدا  تغل و  ناگرزب  زا  یخرب  نینچ  مه 
.تسا یفاک  لاکشا  نیا  هب  خساپ  رد  نّنست  لها  گرزب  نادنمشناد  زا  رادقم  نیمه  حیرصت  هک  دسر  یم 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  هک  اج  نآ  تسا ، هدش  ریسفت  یلوأ »  » هب هتفر و  راک  هب  میرک  نآرق  رد  یلوم »  » هژاو هک : نیا  نخس  هاتوک 

(1) ُریِصَْملا ؛» َْسِئب  ْمُکالْوَم َو  َیِه  »

.تسا یهاگیاج  دب  هچ  تسامش و  هتسیاش  نامه  تسا و  شتآ  امش  هاگیاج 

: دنا هتفگ  هیآ  نیا  ریسفت  رد  نارّسفم 

ص:69
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؛ ریصملا سئب  مکب و  یلوأ  یه 

.تسا یهاگیاج  دب  هچ  تسامش و  هتسیاش  شتآ 

هدش نایب  زین  نایوغل  ناگژاو  رد  هدمآ و  زین  حیصف  یبرع  راعـشا  رد  بلطم  نیا  تسا و  هدیـسر  يرایـسب  ثیداحا  هنیمز  نیا  رد  هتبلا 
.تسا (1)

! دنک یمن  تلالد  لصفالب ،  تماما  رب  ریدغ » ثیدح   . » 5

هراشا

ام دنتفگ : دندرب و  لاؤس  ریز  ار  نآ  تلالد  دنزاس ، رابتعا  یب  ار  ریدغ » ثیدح   » یملع ياه  شور  اب  دنتسناوتن  ّتنـس  لها  هک  هاگنآ 
هتسیاش ناشدوخ  زا  نانمؤم  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  ناس  هب  وا  هک  نیا  مالـسلا و  هیلع  یلع  تماما  رب  ار  ریدغ » ثیدح   » تلالد

 - ناّفع نب  نامثع  زا  سپ  ترضح  نآ  تفالخ  رب  هکلب  درادن ؛ تلالد  وا  لصفالب  تفالخ  هب  ثیدح  نیا  یلو  میریذپ ؛ یم  تسا ، رت 
تفالخ ثیدح ، نیا  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  روظنم  دنک و  یم  تلالد  تسا -  هدیدرگ  عقاو  جراخ  رد  هک  يروط  نامه 

! تسا مراهچ  هبترم  رد  نامثع و  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تماما  و 

لـضفا مالـسلا  هیلع  یلع  ایآ  هک  نیا  رد  یلو  دـنهد ؛ یم  لیـضفت  يرترب و  نامثع ، رب  ار  رمع  رکب و  وبا  ّتنـس  لها  هک  تسناد  دـیاب 
ای تسا 

ص:70

هـصالخ یف  راهزألا  تاـحفن  باـتک : هب  دـیناوت  یم  یلْوا ،»  » ياـنعم هب  یلْوَم »  » هژاو لامعتـسا  دراوم  زا  رتشیب  یهاـگآ  يارب  ( . 1 - 1
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.دنهد یم  يرترب  نامثع  رب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نانآ ، زا  یخرب  و  دنراد ! فالتخا  نامثع ،

نامثع هدـمآ  هناگ  هس  يافلخ  لیاضف  رد  هک  یثیداحا  قبط  هک  مینک  تابثا  میناوت  یم  نّنـست ، لها  ياه  باتک  هب  دانتـسا  اـب  اـم  هّتبلا 
.تسا نیخیش  زا  رترب 

زا يدایز  هّدع  هک  ناس  نآ  دشاب -  لضفا  نامثع  زا  مه  مالـسلا  هیلع  یلع  دوش و  هداد  يرترب  نیخیـش  رب  نامثع  رگا  تروص  نیا  رد 
دوخ نیا  دوب و  دهاوخ  لضفا  تّما  همه  زا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نیقی ، عطق و  روط  هب  دـنا -  هدـیقع  نیا  رب  نّنـست  لها  ناگرزب 

.دوب دهاوخ  راوگرزب  نآ  لصفالب  تفالخ  تماما و  ّهلدا  زا  یکی 

« ریدغ ثیدـح   » دـنیوگ یم  هدرک و  یفن  لصفالب  تفالخ  رب  ار  ریدـغ » ثیدـح   » تلالد لاکـشا ، نیا  اب  نّنـست  لها  تروص ، ره  رد 
.دنک یم  تباث  ناّفع  نب  نامثع  زا  دعب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تفالخ  طقف 

لاکشا زا  خساپ 

: مییوگ یم  میهد و  یم  خساپ  تهج  هس  زا  ار  لاکشا  نیا  ام 

لوبقم یعطق و  ياه  لیلد  هب  دنک ، یم  تلالد  نامثع  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  تفالخ  رب  ریدـغ » ثیدـح   » هک نانآ  ياعّدا  .تسخن 
نینچ ات  دنک و  تباث  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  سپ  ار  نامثع  رمع و  رکب ، وبا  تماما  هک  دراد  زاین  ینـس  هعیـش و  دزن  رد 

نیا دوشن ، تباث  يرما 

ص:71
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نیب یعازن  دوب ، نیفرط  قافتا  دروم  ینیقی و  یعطق و  ثیدح  کی  نانآ  داقتعا  قبط  رگا  هک  تسا  یهیدب  .دوب  دهاوخن  دراو  لاکـشا 
هب لاکـشا ، نیا  لصا  نیا  رب  انب  .درادن  دوجو  نیـشیپ  هفیلخ  هس  تفالخ  تابثا  رب  یثیدـح  نینچ  هک  نیا  اب  .دـنام  یمن  یّنـس  هعیش و 

.تسا نشور  یلالدتسا  نینچ  نالطب  (1) و  بولطم » هب  هرداصم   » یملع ریبعت 

هب هجوت  اب  اریز  تسا ؛ رت  هتسیاش  یلْوا و  ناشدوخ  هب  تبسن  زین  رفن  هس  نیا  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ریدغ ،» ثیدح   » نومضم رب  انب  .مود 
ثیدح  » دافم قبط  رب  تساک و  مک و  نودـب  تشاد ، تّما  رب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یتّیولوا  نامه  دـش ، نایب  هچ  نآ 

.تسا تباث  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  يارب  ریدغ ،»

هیلع نینمؤملاریما  اب  تعیب  ماگنه  هب  ریدغ و  دـیع  زور  رد  نامثع  رمع و  رکب ، وبا  تسا  هدـش  دراو  هک  یحیحـص  تایاور  قبط  .موس 
نیا مالـسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هب  زور  نآ  رد  باّطخ  نب  رمع  .دـنتفگ  تینهت  کـیربت و  ار  ترـضح  نآ  تفـالخ  تماـما و  مالـسلا ، 

: درک باطخ  هنوگ 

؛ هنمؤم نمؤم و  ّلک  یلوم  يالوم و  تحبصأ  ُّیلع ! ای  کل  ٍّخب  ٍّخب 

.يدیدرگ نمؤم  نز  درم و  ره  نم و  يالوم  یلع ! يا  وت  رب  كرابم 

درو تارابع و  نیرتروهشم  زا  یکی  رمع  تینهت  کیربت و  نیا 

ص:72

.تسا نداد  رارق  لیلد  نیع  ار  یعّدم  يانعم  هب  بولطم  هب  هرداصم  ( . 1 - 1
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: تفگ درک و  فارتعا  دروم  داتفه  رد  باّطخ  نب  رمع  هک  نانچ  مه  تسا ؛ ناگمه  نابز 

؛ رمع کلهل  ٌّیلع  ول ال 

.دوب هدش  كاله  رمع  دوبن ، یلع  رگا 

.دنربخاب ناکدوک  یتح  یکچوک  گرزب و  ره  لهاج و  ملاع و  ره  زین  رمع  فارتعا  نیا  زا 

یلع تماما  رب  رگ  ناشن  ار  ریدغ » ثیدـح   » هنوگچ يدـهاوش  نینچ  دوجو  اب  و  دـننک ؟ یم  هیجوت  هنوگچ  ار  تایاور  نیا  نانآ  لاح 
؟ دنناد یم  نامثع  زا  دعب  مالسلا  هیلع 

!؟ تسا هدوب  دّیقم  نامثع  زا  دعب  تفالخ  هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  اب  ریدغ  زور  رد  تسخن  هفیلخ  هس  تعیب  ایآ  یتسار  هب 

.دنتسه عوضوم  نیا  هّجوتم  نانآ  درادن و  يا  هدیاف  زین  لاکشا  نیا  تروص  ره  رد 

؟ دنک یم  تلالد  ینطاب  تماما  رب  ریدغ » ثیدح   » ایآ  . 6

: دنا هدرک  میسقت  شخب  ود  هب  ار  تماما  نّنست  لها  زا  یخرب  هک  تسا  نیا  هدنام  مصخ  يارب  شکرت  رد  هک  يریت  نیرخآ 

؛ ینطاب تماما   . 1

.يرهاظ تماما   . 2

ص:73
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رادـنپ هب  تسا و  ینطاب  روما  يونعم و  يایاضق  انعم و  رد  تماما  نامه  تسا -  نیمه  زین  هفّوصتم  دزن  رد  تماما  هک  ینطاب -  تماما 
هس تسا و  ینطاب  روما  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  لصفالب  هفیلخ  ناناملسم و  ماما  مالـسلا  هیلع  یلع  نّنـست ، لها  زا  یخرب 
زا هدوب و  نانآ  عیطم  دـیاب  تّما  هک  دـنراد  یهن  رما و  تموکح و  ّقح  دنتـسه و  ناناملـسم  رب  يرهاظ  يافلخ  ناـمه  تسخن ، هفیلخ 

.دننک تعاطا  نانآ  یهاون  رماوا و 

، دوخ رایتخا  هب  ات  تسا  هدـش  لوکوم  نانآ  رظن  هب  هک  تسا  يرما  تّما  رب  هّماع  تسایر  تماما و  رما  ییوگ  .دـنیوگ  یم  نینچ  نانیا 
هنوگ هب  دننک ؛ اطع  تسا  لیام  فرط  نآ  هب  ناشـسفن  ياوه  دندنـسپ و  یم  هکره  هب  ار  یـشخب  ره  سپـس  دنیامن ؛ مسق  ود  هب  ار  نآ 
هاگنآ هناگ ، هس  يافلخ  هب  ار  يرگید  شخب  دنیامن و  اطع  مالسلا  مهیلع  شنادنزرف  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هب  ار  یشخب  هک  يا 
سوه اوه و  يور  اهنآ و  رایتخا  رد  تماما  رما  ییوگ  .دنراد  ینازرا  زورما  ات  ...و  لّکوتم  هب  نآ  زا  سپ  دیزی و  هب  سپـس  هیواعم ؛ هب 

.رگید يانعم  هب  ماما  ینالف  وت  یتسه و  انعم  نیا  هب  ماما  وت  دنیوگب : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک  تساه  نآ 

: دیامرف یم  هک  دننز  یم  ییاونشان  هب  ار  دوخ  یلو  دنا ؛ هدینش  ای  دنا و  هدینشن  ار  لاعتم  دنوادخ  نخس  نانیا  ایوگ 

ِهّللا َناْحبُس  ُهَرَیِْخلا  ُمَُهل  َناک  ام  ُراتْخَی  ُءاشَی َو  ام  ُُقلْخَی  َکُّبَر  «َو 

ص:74
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(1) َنوُکِرُْشی ؛» اّمَع  یلاعَت  َو 

رترب هّزنم و  نانآ  كرـش  زا  ادخ  .دنرادن  يرایتخا  وا ) ربارب  رد   ) نانآ دنک و  یم  رایتخا  دنیرفآ و  یم  دهاوخب  ار  هچره  تراگدرورپ 
.تسا

زا يریگوـلج  يارب  دـنلئاق ، راـیتخا  ّقـح  دوـخ  يارب  هک  یناـسک  كرـش  هب  ندوـمن  مکح  هـمیرک و  هـیآ  زیمآدـیدهت  ناـیب  نـیا  اـیآ 
؟ تسین یفاک  دنتسه  نآرق  هب  داقتعا  ِیعّدم  هک  یناسک  یگماکدوخ 

هدافتسا لاکشا  نیا  زا  هک  يزیچ  تیاهن  و  یملع ، نخس  ات  تسا  رت  هیبش  هکحـضَم  هب  لاکـشا  نیا  هک  دش  نشور  لماک  روط  هب  هّتبلا 
بلاطم نیا  هب  هک  دـنا  هتـشگ  زجاع  ریدـغ » ثیدـح   » تلالد رد  یلوبق  لباق  هشقاـنم  هنوگ  ره  زا  نّنـست  لـها  هک  تسا  نیا  دوش ، یم 

.دنا هدروآ  هانپ  یهاو 

: دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

(2) ًامِیلْسَت ؛» اوُمِّلَُسی  َْتیَضَق َو  اّمِم  ًاجَرَح  ْمِهِسُْفنَأ  ِیف  اوُدِجَی  َُّمث ال  ْمُهَْنَیب  َرَجَش  امِیف  َكوُمِّکَُحی  یّتَح  َنُونِمُْؤی  َکِّبَر ال  الَف َو  »

يرواد زا  سپ  دننیزگرب و  يرواد  هب  ار  وت  دوخ ، تافالتخا  رد  هک  نیا  رگم  دوب ، دـنهاوخن  نمؤم  نانآ  هک  دـنگوس  تراگدرورپ  هب 
، وت

ص:75
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.دنشاب میلست  ًالماک  هدرکن و  یتحاران  ساسحا  دوخ  لد  رد 

: هک میرب  یم  نایاپ  هب  ینآرق  ياعد  اب  ار  شهوژپ  نیا 

(1) ِراّنلا ؛» َباذَع  اِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَسَح َو  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  »

.امرف ظفح  شتآ  باذع  زا  ار  ام  و  امرف ، اطع  یکین  زین  ترخآ  رد  و  نک ، اطع  یکین  ایند  رد  ام  هب  ایادخ !

: مییوگ یم  و 

(2) ُهّللا ؛» اَنادَه  ْنَأ  َْول ال  َيِدَتْهَِنل  اّنُک  ام  اذِهل َو  انادَه  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  »

ناگتفای هار  زا  ام  دوب ، هدرکن  تیادـه  ار  ام  ادـخ  رگا  دـش و  نومنهر  اه ) تیادـه   ) نیا هب  ار  ام  هک  تسا  يدـنوادخ  هژیو  شیاـتس 
.میدوبن

داد و رارق  وا  موصعم  نادـنزرف  مالـسلا و  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  تیـالو  ناوریپ  زا  ار  اـم  هک  میرازگـساپس  ار  ناحبـس  يادـخ  يرآ ،
ترـضح نآ  كاپ  نادـناخ  دّـمحم و  رب  ادـخ  دورد  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  زا  نایاپ  یب  ساپـس  نامه  ام  یناوخارف  نیرت  ینایاپ 

.داب

ص:76

هیآ 201. هرقب : هروس  ( . 1 - 1
هیآ 43. فارعا : هروس  ( . 2 - 2
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همانباتک

« فلا »

.میرک نآرق  . 1

.يرزج نیدلا  سمش  ظفاح  مالسلا : هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  یف  بلاطملا  ینسأ  . 2

«ب»

لاس 1408. تسخن ، پاچ  نانبل ، توریب ، یبرع ، ثارتلا  ءایحا  راد  ریثک ، نب  لیعامسا  ءادف  یبا  ظفاح  هیاهنلا : هیادبلا و  . 3

«ت»

.ناتسکاپ رواشیپ ، هناخباتک ، ینارون ، يولهد ، زیزعلا  دبع  هاش  هیرشع : انثا  هفحت  . 4

«ج»

.مود پاچ  زا  تسفا  یبرع ، ثارتلا  ءایحا  راد  یبطرق ، يراصنا  دمحا  نب  دمحم  یبُطُْرق :) ریسفت   ) نآرقلا ماکحال  عماجلا  . 5

«خ»

لاس 1419. تسخن ، پاچ  مق ، نیلقثلا ، راد  یئاسَن ، بیعش  نب  دمحا  نمحرلا  دبع  مالسلا : هیلع  یلع  نینمؤملا  ریمأ  صئاصخ  . 6

ص:77
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«ص»

لاس 1407. تسخن ، پاچ  نانبل ، توریب ، نیدلا ، زع  هسسؤم  يروباشین ، جاّجح  نب  ملسم  حیحص : . 7

.رصم هرهاق ، هرهاقلا ، هبتکم  یّکم ، یمتیه  رجح  نبا  هقرحُملا : قعاوّصلا  . 8

«ف»

ناتـسبرع هکم ، یمالـسالا ، ثارتـلا  ءاـیحا  ملعلا و  ثـحبلا  زکرم  يرقلا ، ما  هعماـج  ینابیـش ، لـبنح  نـب  دـمحا  هباحـصلا : لـئاضف  . 9
لاس 1403. لوا ، پاچ  يدوعس ،

«ك»

.یعفاش یجنگ  یفسوی  نب  دّمحم  مالسلا : هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  یف  بلاّطلا  هیافک  . 10

«م»

لاس 1412. نانبل ، توریب ، رکفلا ، راد  یمثیه ، رکب  یبا  نب  یلع  نیدلا  رون  دئاوفلا : عبنم  دئاوزلا و  عمجم  . 11

.یفنح يوره  يراق  یلع  الم  حیباصملا : هاکشم  حرش  یف  حیتافملا  هاقرم  . 12

ص:78

ریدغ ثیدح  هب  www.Ghaemiyeh.comیهاگن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 90زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


لاس 1411. لوا ، پاچ  نانبل ، توریب ، هّیملع ، بتکلا  راد  يروباشین ، مکاح  كردتسملا : . 13

لاس 1415. موس ، پاچ  نانبل ، توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  ینابیش ، لبنح  نب  دمحا  دمحا : دنسم   14

لاس 1214. مود ، پاچ  نانبل ، توریب ، ءاوضألا ، راد  یلزاغم ، نبا  بقانملا : . 15

«ن»

لاس 1426. مود ، پاچ  قیاقحلا ، رشن  مق ، ینالیم ، ینیسح  یلع  دیس  هّللا  هیآ  راونألا : تاقبع  هصالخ  یف  راهزألا  تاحفن  . 16

ص:79
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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
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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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