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ثیدحلا 112هاور 

باسنألا یف  يرذالبلا  116هیاور 

هبتک 116يرذالبلا و 

همطاف 120بقانم 

تنس ثیدح  رد  همطاف  120بقانم 

زکرم 136هرابرد 
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رادجلا اما  و 

باتک تاصخشم 

نیسح یمالغ ، بیغ  هسانشرس : 

يواسره یمالغ  بیغ  نیسح  مالسلا / هیلع  همطاف  تیب  تیمولظم  رادج و  هیآ  ...رادجلا  اما  و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1381 ام ، لیلد  مق : رشن :  تاصخشم 

ص 128 يرهاظ :  تاصخشم 

يداقتعا 14) ياهشرگن  هلسلس   : ) تسورف

لایر 26500-92-7528-964 لایر ؛  26500-92-7528-964 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

مالسلا هیلع  همطاف  تیب  تیمولظم  رادج و  هیآ  رگید :  ناونع 

ق 11 ترجه -  زا  لبق  8 ؟ (س ،) ارهز همطاف  عوضوم : 

آاذیا بیقعت و  .ق --  11 ترجه -  زا  لبق  8 ؟ (س ،) ارهز همطاف  عوضوم : 

توبن نادناخ  عوضوم : 

82  ( هیآ فهک  هروس   ) ریسافت عوضوم : 

BP27/2/غ 9و2 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/973 ییوید :  يدنب  هدر 

م 14275-81 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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همدقم

لاح بسانت  هب  مادک  ره  دنیامن  یم  رظن  ینامسآ  باتک  نیا  ياه  هصق  هب  تربع  ّربدت و  هدید ي  اب  هتشاد و  یئانـشآ  نآرق  اب  هکنانآ 
.دنراد یمرب  هشوت  هتفرگ و  سرد  ینامسآ  باتک  نیا  زا  یعونب  شیوخ 

ارنآ شیوخ  لاح  روخارف  بسانت و  هب  سک  ره  هک  دشاب  یم  یتایاکح  اهناتـساد و  هلمج  زا  مالـسلاامهیلع  رـضخ  یـسوم و  ناتـساد 
هدومن و بذج  دوخب  یعونب  ار  يرکف  شنیب و  ره  هک  تسا  يردقب  ناتساد  نیا  تیباذج  دنشاب ، یم  انشآ  نآ  یگنوگچ  اب  هدینش و 

ياهسالک نیرت  هدنزومآ  زا  یکی  يدربراک ، فلتخم  ياه  هبنج  زا  رظن  فرص  ناتساد  نیا  دیامن ، یم  هدافتسا  نآ  ياهزار  زمر و  زا 
.دشاب یم  نآرق  یتیبرت 

رـصتخم تایآ  نیا  رد  هک  دـشاب  یم  يراکـشآ  ناهنپ و  ياهمایپ  لـماح  دـیآ ، یم  شیپ  ناتـساد  نیا  رد  هک  يا  هرظتنم  ریغ  داد  خر 
.تسا هدش  هدیناجنگ 

دناوت یمن  رگید  وا  دهد ، یم  رارق  ریثأت  تحت  ار  یسوم  رـضخ ، ینیـشنمه  ياریگ  ياه  هبذج  ددرگ ، یم  نیـشنمه  رـضخ  اب  یـسوم 
دقتعم اریز  دریذپ  یمن  وا  دـیامن ، یم  رفـس  رد  یهارمه  تبحاصم و  ياضاقت  وا  زا  دـنکرب ، لد  ای  درادرب و  تسد  رـضخ  زا  یتحارب 

شتآ عانتما  نیا  دشاب ، یمن  اراد  ار  وا  اب  تبحاصم  یئاناوت  هدوب  مزعلا  یلوا  يربمایپ  هکنآ  اب  یسوم  هک  تسا 

8 ص :
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هچ ره  هکنآ  طرشب  ددرگ  وا  رفسمه  یسوم  ات  دریذپ  یم  رضخ  ماجنارس  ات  دیامن  یم  ناوارف  رارصا  هدومن ، رتنازورف  ار  یسوم  قوش 
.ددنبورف بل  هدومن و  لمحت  دنیب  یم  رفس  نیا  رد 

! ددرگ یم  لوغـشم  یتشک  ندرک  خاروس  هب  رـضخ  ماگنه  نآ  رد  دـنوش ، یم  یتشک  رب  راوس  رـضخ  یـسوم و  رفـس ، لوا  هلحرم ي 
دوبن نیا  رب  ام  رارق  رگم  دیوگ : یم  وا  هب  رـضخ  دیامن ، یم  ناشن  رطاخ  ار  یتشک  نارفاسم  قرغ  و  ایوج ، ار  راک  ببـس  وا  زا  یـسوم 

؟ یئوگن ینخس  هدومن و  رایتخا  توکس  وت  هک 

.دیامنن هذخاؤم  هراب  نیا  رد  ار  وا  ات  دهاوخ  یم  وا  زا  هدومن و  وفع  بلط  یسوم 

یـسوم رب  ناوجون  لتق  لمحت  دناسر ! یم  لتق  هب  ار  وا  رـضخ  هک  دنـسر  یم  یناوجون  هب  راب  نیا  دیآ ، یم  شیپ  رفـس  مود  هلحرم ي 
لتقب ار  یمرتحم  سفن  یهاـنگ  مرج و  چـیه  نودـب  وت  دـیوگ : یم  وا  هب  و  دـیاشگ ، یم  ضارتعا  هب  بل  زین  راـب  نیا  دـیآ  یم  راوشد 

! يدناسر

؟ یئوگن نخس  يدنبورف و  بل  هک  دوبن  نیا  رب  ام  رارق  رگم  دیامن ، یم  خیبوت  ار  وا  هرابود  رضخ 

.دهد همادا  رفس  هب  وا  اب  دناوت  یمن  دیامنن ، هشیپ  لمحت  ربص و  رگید  راب  رگا  دنیامن ، یم  رارکت  ار  شیوخ  دهع  هرابود 

.دشاب یم  مهم  قافّتا  نیا  قیقد  تاکن  زا  هتفرگرب ي  رضاح  هتشون ي  حور  هک  دسر ، یمارف  رفس  موس  هلحرم ي  دریذپ ، یم  یسوم 

یلاها هک  دسر  یم  يا  هیرق  هب  رضخ  یسوم و  رذگ  رفس ، موس  هلحرم ي  رد 

9 ص :
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راوید نآ  ترامع  هب  رـضخ  دشاب ، یم  نتخیرورف  لاح  رد  هک  دننیب  یم  يراوید  اجنآ  رد  دنبات ، یمرب  يور  اهنآ  شریذپ  زا  هیرق  نآ 
یـسوم زا  راب  نیرخآ  يارب  رـضخ  دیامن ، بلط  ار  دوخ  راکدزم  دیوگ : یم  وا  هب  یـسوم  دیامن ، یم  ریمعت  ارنآ  و  درامگ ، یم  تّمه 

! دشاب یمن  اراد  ار  وا  اب  تبحاصم  یئاناوت  وا  اریز  دهد  نایاپ  وا  اب  شیوخ  تبحاصم  هب  هک  دهاوخ  یم 

: دیامن یم  نایب  وا  يارب  بیترت  نیا  هب  ار  مهم  دادیور  هس  نآ  زا  کی  ره  نایرج  سپس  و 

عفنب ار  صقن  بیع و  نودب  ياهیتشک  هک  دوب  رگمتس  یبصاغ  ایرد  فرط  نآ  هک : دوب  رارق  نیا  زا  یتشک  ندرک  خاروس  ناتـساد  اما 
دیـسر یم  ملاظ  نآ  تسدـب  رگا  هک  دوب ، تعاضب  یب  ریقف و  ینامدرم  نآ  زا  مه  یتشک  نآ  و  دومن ، یم  بصغ  هرداـصم و  شیوخ 

زا هدـیدرگن و  عقاو  رگمتـس  نآ  لابقا  تبغر و  دروم  اـت  هدومن  صقاـن  ار  یتشک  نآ ، ندرک  خاروس  اـب  نم  و  دومن ، یم  بصغ  ارنآ 
.دبای یئاهر  بصغ 

ناوج نیا  هک  تفر  یم  نآ  فوخ  دندوب ، نامیا  ياراد  تسرپادخ و  وا  ردام  ردـپ و  انامه  ناوجون : نآ  نتـشک  و  مود ، نایرج  اما  و 
.مشاب هتشادرب  ودنآ  ياپ  شیپ  زا  ار  یعنام  ات  مدناسر  لتقب  ار  وا  سپ  دیامن ، داجیا  یتالکشم  دوخ  ردام  ردپ و  يارب  هدنیآ  رد 

نم دوب ، هدـیدرگ  ناهن  یجنگ  نآ  ریز  رد  هک  دوب  میتی  دـنزرف  ود  نآ  زا  راوید  نآ  دوب : نیا  رب  ارجام  نیا  موس  نایرج  ناتـساد  اما  و 
تـسدب مزال  تقو  رد  جنگ  و  مشاب ! هدومن  يریگولج  نآ  یبارخ  زا  ات  مدومن ، ریمعت  دوب  حلاص  يدرم  هک  اهنآ  ردپ  رطاخب  ار  راوید 

.دشاب هداتفا  میتی  ود  نآ 

10 ص :
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مهنآ ارجامرپ  رفس  نیا  ددعتم  ياه  هنحـص  ندمآ  شیپ  هعقاو و  نیا  زمر  زار و  هک  دیآ ، شیپ  لاؤس  نیا  تسا  نکمم  سک  ره  يارب 
؟ دشاب هدوب  دناوت  یم  هنوگچ  مزعلاولوا  يربمایپ  يارب 

ارنآ میکح  دـنوادخ  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  ناوارف  ياهتمکح  ناتـساد  نیا  رد  دـیاب  امتح  هک  مدیـشیدنا  یم  دوخ  اب  هعلاـطم  ماـگنه 
.دشاب هداد  مزعلاولوا  يربمایپ  شزومآ  ناتساد 

: دومرف نآ  رد  هک  دومن  نشور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یمالک  ار  هتسبرس  يامعم  نیا  ّلح 

حلاصلا دبعلا  ظفح  ام  انیف  اوظفحا  »

« احلاص امهوبا  ناک  نیمیتیلا و  یف 

یحلاص درم  هک  اهنآ  ردپ  رطاخب  ار  میتی  ود  نآ  لاح  تیاعر  حلاص  دـبع  هکیروطنامه  دـیئامنب  ار  تیب  لها  ام  لاح  تیاعر  همجرت :
! دروآ اجب  دوب 

! دیدرگ صخشم  ینآرق  تایآ  مهف  زا  بابلالاولوا  ریغ  تیمورحم  ّرس  و  لح ، هّصق  نیا  يامعم  نآ ، حرش  تیاور و  نیا  ندید  اب 

.دندوب ترضحنآ  ناراگدای  اهنت  هک  ار  ربمایپ  نادناخ  باتفآ  زا  سپ  بورغ  نآ  و  خلت ، هعقاو ي  نآ  تیاکح 

؟ دوب نآ  یفخم  زنک  زا  رتزیچان  نآ  رد  تیالو  زنک  و  رادج ، نآ  ياهب  زا  رتمک  نانآ  هناخ ي  ياهب  رگم 

ناسنا تمرح  هک  دننادب  خیرات  راودا  یمامت  رد  رشب  يانبا  یمامت  ات  دومن  نایب  یسوم  نوچمه  يربمایپ  يارب  راگزور  نآ  رد  رـضخ 
، دای نآ  زا  یکین  هب  دیاب  هراومه  و  تشاد ، ساپ  دیاب  هشیمه  ار  راکوکین  تشرس و  كاپ 
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.تشاد هگن  هدنز  يدعب  ياهلسن  باقع و  رد  ار  وا  هرطاخ ي  و 

ساـپ نآ ، ناوارف  ياـهتمکح  زا  یکی  اـت  دومن ، رکذ  تهج  نآ  زا  نآرق  ار  ناتـساد  نیا  سرد  تمکح و  رـسارس  هزومآرپ و  هیآ ي 
.دشاب ناسنا  تمارک  زا  لیلحت  میظعت و  تمرح و 

تامـسن و زا  هدـیدرگ و  اون  مه  بئاـصم ، يراـسگمغ  ياـه  همزمز  اـب  هراومه  تاـیآ  هنوگنیا  قئاـقد  فئارظ و  هک  تسا  راوازـس  و 
.تسج هرهب  يدردمه  یئاون و  مه  نآ  تاکرب 

 . (1) احلاص ) امهوبا  ناک  امهل و  زنک  هتحت  ناک  هنیدملا و  یف  نیمیتی  نیمالغل  ناکف  رادجلا  اما  (و 

.دوب یحلاص  درم  اهنآ  ردپ  هدیدرگ و  ناهنپ  نآ  ریز  رد  یجنگ  هک  دوب  رهش  میتی  ناوجون  ود  نآ  زا  راوید  نآ  اما  و 

هقیدـص ي صوصخب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادـنزرف  بئاصم  رب  ارذـگ  يرورم  تفای ، بیترت  هزیگنا  نیمهب  هک  ار  هتـشون  نیا 
هراشا نادب  رضخ  یسوم و  ناتساد  رد  هک  ینامیتی  لاح  تیاعر  فالخرب  هک  دشاب ، یم  ترـضح  نآ  رتخد  اهنت  مالـسلااهیلع  هرهاط 

.دشن هتفرگ  رظن  رد  اهنآ  قوقح  و  رارق ، رازآ  متس و  دروم  ترضح  نآ  زا  دعب  دیدرگ ،

.نیرسفم هاگدید  هفیرش و  هیآ ي  نایب  هتشون : نیا  لوا  لصف 

.مالسلااهیلع همطاف  تیب  بیرخت  و  راوید ، نآ  تمرح  ظفح  رد  يا  هسیاقم  مود : لصف 

.مالسلااهیلع همطاف  تیب  تلالج  موس : لصف 
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.ّتنس ثیدح  رد  مالسلااهیلع  همطاف  بقانم  مراهچ : لصف 

ار میمع  فطل  رگ و  تیاده  تسد  هداهن ، يرانک  هداتفا ، نابز  زا  ناریح  هتشگرس و  نانچمه  هک  ار  ملق  زجع ، یناوتان و  اب  همتاخ  رد 
.دیامرف یتیانع  فطل  هر  زا  ات  دیامن ، یم  بلط 

.میحرلا روفغلا  وه  هدابع و  نم  ءاشی  نم  هب  بیصی  هلضفل  دار  الف  ریخب  كدری  نا 

مظعملا 1422 ه نابعش  نابآ 80 - هسدقملا - مق 

يواسره یمالغ  بیغ  نیسح 
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رادجلا اماو 

رادج زا  ینخس 

.راوید نآ  ریمعت  رارسا  هناخ ي  ناهن  زا  يریسفت  رد  زار ، زمررپ و  یهاگن  زا  هتفرگرب  یتقیقح 

، وا زا  هدنام  ياجب  ياهلسن  نادنزرف  تیاعر  و  نیمز ، ناحلاص  تمرح  ظفح  رد  یبرقلا ، هّدوم  كرد  تفاطل  زا  یسرد 

مالـسلااهیلع و همطاف  تیب  ياهتیمولظم  رد  ار  شیوخ  مسجت  دـسجت و  اهیبوخ  همه ي  هب  اهیتمرح  یب  رد  هنادـنمدرد  یهاـگن  اـب  هک 
.تسا هتشاذگ  راگدایب  خیرات  هشیمه  يارب  وا ، ياهرازآ  جنر و 

یم انـشآ  ینامـسآ  نیمارف  ینید و  میلاعت  اب  رگید  یمدـق  ار  ناگدـنیوپ  هک  ینامـسآ ، باتک  فئاطل  قئاقح و  اب  قباـطم  يا  هسیاـقم 
.دزاس

: دنادرگ یمزاب  هدنناوخ  يورارف  هتشون  نیا  رد  ار  وگتفگ  نخس و  لاجم  هتکن  راهچ 

.رادج ریمعت  - 1

.میتی تیاعر  - 2

.زنک زا  تسارح  - 3

.ناحلاص تمرح  - 4

.ددرگن مورحم  دوخ  قح  زا  یمیتی  ات  درامگ  تمه  يراوید  ریمعت  هب  رضخ  لوا : هتکن ي 

16 ص :
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دـالوا هکنآ  لاـح  و  دـشاب ، هدـمآ  ناـیمب  ود  نآ  تازاـیتما  زا  يرکذ  هکنآ  نودـب  دـیدرگ  محرت  كدوک  ود  یمیتی  هب  هکنآ ، رگید 
.دندوب نایتشهب  ناراکزیهرپ و  ناحلاص و  دمآرس  رورس و  ادخ  لوسر 

 . (1) ..یّنم » هعضب  همطاف  »

 . (2) هنجلا » لها  ءاسن  هدّیس  »

 . (3) هّمالا »!؟ هذه  ءاسن  هدّیس  و  نینموملا ؟ ءاسن  هدّیس  نیملاعلا و  ءاسن  هدّیس  »

 . (4) هنجلا »، لها  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلا   » و

، دش هدرمش  مرتحم  دوب ، ناکاین  زا  هدنام  ياجب  يونعم  تورث  ملع و  هب  هک  زنک ، زا  تسارح  هکنآ : رگید 

.دیدرگ عقاو  متس  دروم  یبن  ملع  باب  و  امغیب ، لوسر  تیب  زا  هدنام  ياجب  ثاریم  هچ  رگا 

دالوا قح  رد  ادخ  لوسر  تمرح  هچ  رگا  ددرگ ، یم  تیاعر  میتی  ودنآ  رود  رایـسب  دادجا  رد  حلاص  يردـپ  تمرح  هکنآ : مراهچ  و 
.دیدرگن تیاعر  وا 

17 ص :

دئاوزلا 201:9. عمجم  نع  . 5 - 1

دئاوزلا 201:9. عمجم  نع  . 5 - 2

دئاوزلا 201:9. عمجم  نع  . 5 - 3

دئاوزلا 201:9. عمجم  نع  . 5 - 4
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رادج همیرک ي  هیآ  ریسفت 

ود هیامرـس  هنیجنگ و  ظفح  هطـساوب ي  رـضخ  هک  دشاب ، یم  يراوید  نامه  هکرابم  هیآ ي  رد  رادج  زا  دارم  تشذگ ، هکیروطنامه 
.دنامب ظوفحم  هناگیب  زواجت  یسرتسد و  زا  ات  تخادرپ ، نآ  ریمعت  هب  میتی 

مهم رایسب  تایآ  زا  یکی   (1) احلاص ) امهوبا  ناک  امهل و  زنک  هتحت  ناک  هنیدملا و  یف  نیمیتی  نیمالغل  ناکف  رادـجلا  اما  و  ، ) هیآ ي
هب دیامن و  یم  تیاکح  یهلا  بیغ  رارسا  رد  نونکم  روتسم و  یفخم و  زنک  تقیقح  زا  هک  دشاب ، یم  یهلا  رارسا  مولع و  تفرعم  رد 

.دومن غیرد  یب  یعس  نآ  زا  تظافح  رد  و  رود ، ریغ  سرتسد  زا  يونعم  شزرااب  رئاخذ  اه و  هنیجنگ  ات  دزومآ  یم  زمر 

یم رـشب  هب  مالـسا  مرکم  یبن  تیب  لـها  یئاـیربک  میرح  تیاـعر  رد  ار  رون  زا  یماـیپ  شیوخ  رارـسا  هدرپ ي  رد  ناـهن ، تقیقح  نیا 
.دزاس زیامتم  رگیدمه  زا  ار  لهج  لقع و  دونج  ياهتوافت  ات  دزومآ ،

بیغ هدرپارس ي  زا  ار  ادخ  باتک  مهف  دوخ  هک  دینش ، یناسک  نابز  زا  ناوت  یم  اهنت  ار ، ینامسآ  مالک  نیا  ریـسفت  یلاع  ياه  هنومن 
.دنشاب هدیدرگ  یحو  رارسا  قطان  ناسل  هتخومآ و 

.تسا هدوب  نیبرقم  تاروتسم  تانونکم و  ءزج  هراومه  نانآ  دوجو  رارسا  و  هدیدرگ ، قلخ  تقیقح  ّرس  هکنانآ 

18 ص :
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.دشاب یمن  نایب  ياج  زین  لاجم  نیا  رد  و  دراد ، دوجو  ناوارف  هتفگان  ياهنخس 

حالـصب نیمالغلا  هللا  ظفح  امک  مهئابآ  لامعاب  لافطالا  ظفحی  الاق : مالـسلاامهیلع  هللادـبعیبا  رفعج و  یبا  نع  نارح  هرارز و  نع  - 1
 . .امهیبا (1)

رادرک کین  ناردپ  لامعا  مارتحا  هب  دنا : هدومرف  راوگرزب  ماما  ود  نآ  هک  دنا  هدومن  تیاور  مالـسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا 
، شیوخ ردـپ  حالـص  رطاخب  لفط  ود  نآ  هکرابم  هیآ ي  رد  هکیروطناـمه  دـنریگ ، یم  رارق  مارتحا  دروم  ناـنآ  نادـنزرف  حـلاص ، و 

.دنتفرگ رارق  فطل  دروم 

، حالـص امهنم  رکذ  ام  و  امهیبا ، حالـصب  هللا  امهظفح  لاق : حـلاص ،) امهوبا  ناک  و   ) هیالا ارق  و  مالـسلا : هیلع  یلع  نب  دـیز  لاق  و  - 2
بلاط یبا  نب  یلع  نینموملاریما  انوبا  ارهزلا و  همطاف  انما  هجیدخ و  انتدجو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  انوبا  هدوملاب ، قحا  نحنف 

 . .مالسلا (2) مهیلع 

ردـپ حـلاص  لامعا  رطاخب  اهنآ  دومرف : سپـس  دومن و  تئارق  ار  حـلاص ) امهوبا  ناک  و   ) هکرابم ي هیآ ي  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز 
هّدج ي ادخ و  لوسر  ام  ردپ  میـشاب ، یم  یتسود  تّدوم و  هب  رتراوازـس  ام  سپ  دشاب ، نینچ  رگا  دـنتفرگ ، رارق  فطل  دروم  شیوخ 

.دشاب یم  بلاط  یبا  نیب  یلع  ام  ردپ  ارهز و  همطاف ي  هرهاط  هقیدص ي  ام  ردام  هجیدخ ، ام 

19 ص :

.82: فهک هروس ي  . 17 - 1
هفشر نـیوزق 158:2 ، راـبخا  یف  نیودــتلا  ریدـقلا 306:3 ، حـتف  فـهکلا 369:2 ، هروـس  ریـسفت  نیحیحـصلا  كردتــسم  . 18 - 2
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ءابآ و هعبس  هب  اظفح  يذلا  بالا  نیب  امهنیب و  ناک  و  حالص ، امهنم  رکذی  مل  امهیبا و  حالصل  اظفح  امهنا  و  نایبتلا : ریسفت  یف  و  - 3
 . .احایس (1) ناک 

زا اهنآ  هدـنام  اـجب  زنک  و  دـنتفرگ ، رارق  هجوت  دروم  لـفط  ود  نآ  ردـپ  يراـکوکین  حالـص و  رطاـخب  تسا : هتفگ  ناـیبت  رد  خیـش  و 
تفه ناشردپ  نیب  اهنآ و  نیب  و  تسا ، هدـماین  نایمب  يرکذ  ود  نآ  حالـص  زا  هفیرـش  هیآ ي  رد  و  دـیدرگ ، ظوفحم  هناگیب  ضرعت 

.تسا هدوب  یحاّیس  نانآ  ردپ  لغش  و  دوب ، هداتفا  هلصاف  تشپ 

نولازیالف هلوح ، تاریود  هتریود و  لها  و  هدلو ، دلو  هدلو و  نمؤملا  لجرلا  حلصیل  هللا  نا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  و  - 4
 . .هللا (2) یلع  هتمارکل  هللا  ظفح  یف 

نایفارطا و روطنیمه  دنادرگ ، یم  حالـصا  يدعب  ياهلـسن  رد  ار  وا  نادـنزرف  روما  نموم  ردـپ  حالـص  رطاخب  دـنوادخ  دومرف : ربمایپ 
.دنریگ یم  رارق  تمحر  فطل و  دروم  وا  تمعن  زا  امئاد  وا ، ناگیاسمه 

امهیوبا نیب  امهنیب و  ناک  نیمالغلا  و  هنس ، فلا  یلا  نموملا  دلو  ظفحیل  هللا  نا  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  یـشایعلا : ریـسفت  یف  و  - 5
 . .هنس (3) هئامعبس 

20 ص :

.153: يداصلا هفشر  رشع ، يداحلا  باب   351 نیدقعلا : رهاوج  . 19 - 1
.82: فهک هروس ي  . 20 - 2
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رد لاس  رازه  ات  ار  نمؤم  صخـش  دـالوا  دـنوادخ  دومرف : هک  تسا ، هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یـشایع  ریـسفت  رد  و 
هلـصاف لاس  دـص  تفه  دوخ  حـلاص  راـکوکین و  ردـپ  اـب  میتی  ود  نآ  هکراـبم ، هیآ ي  رد  و  هداد ، رارق  دوخ  فطل  دروم  وا  ياهلـسن 

.دنتشاد

ملعلا ظفح  کلذـلف  امهیبا ، حالـصل  نیمالغلل  رادـجلا  تحت  ملعلا  ظفح  اـمک  یلاـعت  هللا  نا  دارملا  لـعلف  یـشایعلا : ریـسفت  یف  و  - 6
لوـسرلا مـلع  ظـفح  وا  قـلخلل ، مالـسلا ، هـیلع  مئاـقلا  رهظی  نا  یلا  مهدـالوا  یف  مالـسلا  مـهیلع  نیـسحلا  نـسحلا و  یلع و  حالـصل 

امهوبا ناک  و  ملعی ، هللاو  نیفلاخملا  نم  هباـصا  اـم  هباـصا  نا  دـعب  هفـالخلل  اـیلع  ماـقاف  مهیلع ، هللا  تاولـص  نینـسحلل  نینموملاریماـب 
 . .هحالصب (1) هللا  امهظفح  ابا  نوعبس  حلاصلا  بالا  اذه  نیب  امهنیب و  ناک  و  احلاص ،

نیا دومن  ظفح  نارگید  دربتـسد  زا  ارنآ  دنوادخ  هک  رادج  تحت  رد  یفخم  زنک  زا  دارم  دیاش  تسا : هدمآ  نینچ  یـشایع  ریـسفت  رد 
يارب نیسح  ماما  نسح و  ماما  بلاط و  یبا  نب  یلع  تمرح  هطساوب ي  دوب  هداد  شلوسر  هب  دنوادخ  هک  ار  یمولع  یمامت  هک  دشاب ،

نآ زا  سپ  هک  ادـخ ، لوسر  هفیلخ ي  ناونعب  بلاط  یبا  نب  یلع  سپ  دـیامن ، ظـفح  ناـمزلا  بحاـص  سدـقا  دوجو  اـت  ناـنآ  دـالوا 
یمامت اب  ار  یهلا  تناما  زاب  بئاـصم  نآ  همه ي  اـب  و  دـیدرگ ، هجاوم  نیفلاـخم  هیحاـن ي  زا  اـهملظ  نیرتراـب  تبیـصم  اـب  ترـضح 

.دیناسر دوخ  زا  دعب  ناماما  هب  نآ  تالکشم 

21 ص :

.82: فهک هروس ي  . 17 - 1
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حالـص رطاخب  دوب  هدش  عقاو  اهنآ  رب  لسن  داتفه  لوط  رد  هک  ار  هچنآ  و  دوب ، یحلاص  درم  زین  میتی  ود  نآ  ردپ  هکرابم : هیآ ي  رد  و 
.دوب هتفریذپ  تروص  وا  کین  لمع  و 

یف حلاصلا  دبعلا  ظفح  ام  انیف  اوظفحا  لوقی : دمحم  نب  رفعج  عمس  هنأ  يدهنلا  بیبح  نب  رفعج  یلإ  هدانساب  هفئاطلا : خیش  یلامأ  - 7
 . .احلاص (1) امهوبا  ناک  و  نیمیتیلا ،

هدنب نآ  رطاخب  هکیروطنامه  دومرف : ترـضح  نآ  هک  تسا  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یلاما  باتک  رد  یـسوط  خیش 
.دیئامن راتفر  روطنامه  امش  زین  ام  اب  داد ، رارق  ینابرهم  فطل و  دروم  ار  وا  نامیتی  دنوادخ  حلاص  ي 

دبعلا فلخیل  هللا  نا  لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نا  مالـسلا  مهیلع  هئاـبآ  نع  دـمحم  نب  رفعج  نع  هقدـص  نب  هدعـسم  نع  و  - 8
 . (2) احلاص .) امهوبا  ناک  و   ) هیالا ارق  مث  ءوسلا ، لها  هلها  ناک  نا  و  هلام ، هلها و  یف  هتوم  دعب  نم  حلاصلا 

نادنزرف هچرگا  داد  دهاوخ  رارق  وا  نادنزرف  لام و  رد  ار  حلاص  درم  تایح  همادا ي  دنوادخ  دیامرف : یم  قداص  ماما  تیاور  نیا  رد 
(. احلاص امهوبأ  ناک  و  : ) دومرف توالت  ار  هفیرش  هیآ ي  ترضح  نآ  سپس  و  دنشابن ، راکوکین  وا 

ریسافت رد  و  هدیدرگ ، رکذ  یعیش  ریسافت  رد  هک  دوب  یلاوقا  هنومن  نیا 

22 ص :
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.دشاب یم  رکذ  لباق  نازو  نیمه  هب  لاوقا  زین  تنس  لها 

.دوب هدنام  ياجب  اهنآ  ناکاین  زا  هک  دوب  یملع  هفیرش  هیآ ي  رد  زنک  هک  دنک  یم  تیاور  سابع  نبا  زا  دوخ  ریسفت  رد  ریثک  نبا 

 . .املع (1) الإ  زنکلا  ناک  ام  زنکلا ، سابع : نبا  لاق 

هرخالاو ایندـلا  یف  مهل  هتدابع  هکرب  لشمت  هتیرذ و  یف  ظـفحی  حـلاصلا  لـجرلا  نا  یلع  لـیلد  هیف  اـحلاص ) اـمهوبا  ناـک  و  : ) هلوق و 
نع ریبج  نب  دیعس  لاق  هنسلا ، هب  تدرو  نآرقلا و  یف  اج  امک  مهب  هنیع  ّرقتل  هنجلا  یف  هجرد  یلعا  یلإ  مهتجرد  عفر  مهیف و  هتعافشب 

 . .عباسلا (2) بالا  ناک  هنا  مدقت  احالص و  امهل  رکذی  مل  امهیبأ و  حالصب  ظفح  سابع : نبا 

هک دشاب : یم  نیا  دوب ، یحلاص  درم  نانآ  ردپ  دیامرف : یم  هکنیا  .دشاب و  یم  ملع  هفیرـش  هیآ  رد  زنک  زا  دارم  دیوگ : یم  سابع  نبا 
ایند و رد  وا  ياهتدابع  وا و  ریخ  لمع  تاکرب  دوجو  زا  اهنآ  و  دیدرگ ، دهاوخ  ظفح  نادنزرف  رد  وا  تایح  زا  دعب  حلاص  درم  دوجو 

ّتنـس نآرق و  رد  هکیروطنامه  دوش ، یم  هتفرگ  ـالاب  دارفا  هجرد ي  تلزنم و  وا  تعافـش  اـب  تشگ ، دـنهاوخ  دـنم  هرهب  ترخآ  رد 
.تسا هدش  تیانع  نادب 

هظحالم هیآ  رد  هکیروطنامه  و  دندیدرگ ، مرتحم  وا  دالوا  ردپ ، نآ  حالص  رطاخب  هک : دنک  یم  تیاور  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعس 
، تسا هدماین  نایمب  دنزرف  ود  نآ  زا  يرکذ  دوش  یم 

23 ص :

.82: فهک هروس ي  . 20 - 1
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.هدیدرگ یم  بوسحم  اهنآ  ّدج  نیمتفه  ءزج  حلاص  درم  نآ  تشذگ  هکنانچ  و 

امهیبا و حالصب  اظفح  لاق : هنا   (1) احلاص ) امهوبا  ناک  : ) یلاعت هلوق  یف  سابع  نبا  نع  حصو  يداصلا : هفشر  یف  یمرـضحلا  لاق  و 
 . .احالص (2) امهنع  رکذ  ام 

.هنیب مهنیب و  طئاسولا  ترثک  ناو  هب ، یبنلا  هیرذ  ظفحتال  فیکف  ءابآ ، هعست  وا  هعبس  امهنیب  ناک  هنا  يورو 

زیزعلادبع هجرخا  احلاص » امهوبا  ناک  نیمیتیلا و  یف  حـلاصلا  دـبعلا  ظفح  ام  انیف  اوظفحا  : » مالـسلا هیلع  قداصلا  رفعج  لاق  مث  نم  و 
 . .هرتعلا (3) ملاعم  یف  رضخألا  نب 

هیف سیل  تمص  لک  نا  سانلا  اهیا  : » لاق نیسحلا  نب  یلع  نا  يوری  لاق : يدنرزلا  نیدلا  لامج  ظفاحلا  نع  يدوهمسلا  دیسلا  لقن  و 
ناک و  : ) یلاعت لاق  ءابالل  انبالا  ظفحف  مهئاباب  اماوقا  رکذ  لجوزع  هللا  نأ  الأ  ءاـبه ، وهف  هللا  رکذ  هیف  سیل  مـالک  لـکو  یع ، وهف  رکف 

لوسرل انوظفحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  هرتع  نحن  و  هدلو ، نم  عساتلا  ناک  هنا  هئابآ  نع  یبا  ینثدح  دـقو   (4) احلاص ) امهوبا 
.بناج لک  نم  نوکبی  سانلا  تیارف  يوارلا  لاق  هللا ،

24 ص :

.82: فهک هروس ي  . 17 - 1
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ناک اذا  و  ءایلوالا ، دالواب  کنظ  امف  احلاص ) امهوبأ  ناـک  : ) لاـقف نیحلاـصلا  دـالواب  یـصوأ  یلاـعت  هللا  ناـک  اذإ  اـملعلا : ضعب  لاـق 
دالوأب کنظ  ام  مث  نییبنلا ، دالواب  کنظ  ام  مث  نیقیدـصلا ، دالواب  کنظام  مث  ءادهـشلا ، دالواب  کنظ  امف  ایلوالا  دالوا  یف  کلاذـک 

 . .نییبنلا (1) متاخ  نیلسرملا و  دّیس  دالوأ  نع  هب  ربعی  نا  یسعام  مث  نیلسرملا ،

( احلاص امهوبا  ناک   ) هیآ ي لیذ  رد  هک  دشاب  یم  حیحـص  سابع  نیا  زا  ثیدح  نیا  دـیوگ : یم  يداصلا  هفـشر  بحاص  یمرـضح 
.دوب یحلاص  درم  اهنآ  ردپ  هک  دوب  تهج  نآ  زا  دنتفرگ  رارق  رضخ  فطل  دروم  هک  نامیتی  تسا : هتفگ 

نآ هطـساوب  ربماـیپ  هیرذ ي  روـطچ  سپ  .دوـب  هداـتفا  هلـصاف  تشپ  هن  اـی  تفه  ناـنآ  ردـپ  نیب  اـهنآ و  نیب  هک  تسا  هدـش  تیاور  و 
.دشاب هدش  دایز  ترضح  نآ  زا  اهنآ  هلصاف  هچرگا  دنریگن  رارق  ینابرهم  فطل و  دروم  ترضح 

هطـساوب ي حلاص  درم  نادنزرف  هکیروطنامه  دـیئامنب  ار  ام  تاعارم  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  هک  دوب  هطبار  نیمه  رد  و 
.دنتفرگ رارق  تیانع  دروم  دوخ  ردپ 

لطاب دشابن  رکفت  وا  رد  هک  یتوکـس  ره  هک  دینادب  مدرم  يا  دومرف : داجـس  ترـضح  هک  تسا : هدومن  لقن  يدـنرز  زا  يدوهمـس  و 
.دشاب یم  هدئاف  یب  ینخس  دشابن  ادخ  رکذ  نآ  رد  هک  ینخس  ره  و  تسا ،

: دیامرف یم  هکنانچ  دنا ، هتفرگ  رارق  فطل  دروم  دوخ  ناردپ  هطساوب  هک  هدومرف ، رکذ  نآرق  رد  ار  یماوقا  دنوادخ  هک  دیشاب ، هاگآ 
هک قیقحتب  احلاص ) امهوبا  ناک  )

25 ص :
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.دندیسر یم  دوخ  حلاص  ّدج  نآ  هب  هطساو  هن  هب  هفیرش  هیآ  رد  نامیتی  نآ  هک  تسا  هدومن  لقن  دوخ  ناردپ  زا  مردپ 

.دیئامن تیاعر  ترضح  نآ  رطاخب  میشاب  یم  ربمایپ  نادنزرف  هک  ار  تیب  لها  ام  زین  امش  سپ 

.دش دنلب  فرط  ره  زا  مدرم  هیرگ ي  يادص  نیسحلا  نب  یلع  زا  مالک  نیا  ندینش  اب  دیوگ : یم  يوار 

تیاعر تسا  هنوگچ  دریگ ، رارق  مارتحا  دروم  نانآ  نادنزرف  حلاص  ناردـپ  رطاخب  هک  دـشاب  نینچ  رگا  دـنا : هتفگ  ءاملع  زا  ضعب  و 
!؟ دنشاب هدوب  ادخ  ءایلوا  زا  اهنآ  ناردپ  هک  ینادنزرف 

تیاعر تسا  هنوگچ  و  نیقیدـص ، نادـنزرف  لاح  تسا  هنوگچ  و  ادهـش ، دالوا  تسا  هنوگچ  سپ  دـشاب ، ناـنچ  ءاـیلوا  دـالوا  رگا  و 
!!؟ ناربمایپ متاخ  نیلسرملا و  دّیس  دالوا  تیاعر  تسا  هنوگچ  سپس  و  ءایبنا ، دالوأ 

یفخم زنک  رادج و 

ظفح و رد  رـضخ  هک  دوب ، هدـنام  ياجب  ناـنآ  ناردـپ  زا  هک  دوب  یملع  هکراـبم  هیآ ي  رد  رادـج  تحت  زنک  زا  دارم  هک  دـش ، هتفگ 
.دشابن یسر  تسد  نادب  ار  نالهاان  نامرحمان و  و  هدیسر ، شلها  هب  ات  تشامگ ، تّمه  نآ  زا  تسارح 

وا نادـنزرف  رهاـط  كاـپ و  بولق  هریخذ ي  میلعت و  بلاـط  یبا  نب  یلع  هب  ادـخ  لوسر  ار  نونکم  قئاـقح  مولع و  رارـسا  هک  هاـگنآ 
هن دینادرگ (1) ، 

26 ص :

مقر 11. راونالاراحب 174:2  ، 377 تاجردلا : رئاصب  . 22 - 1
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!! دندومن بیغرت  نآ  رب  زین  ار  نارگید  و  هدمآرب ، نآ  بیرخت  ددص  رد  هراومه  هکلب  دندیدرگن ، اشوک  نآ  ظفح  رد  اهنت 

هفیلخ یـصو و  وا  هک  دش  هداهن  نآ  رب  انب  و  تفرگ ، رارق  ادخ  لوسر  هجوت  دروم  بلاط  یبا  نب  یلع  رادلا » موی   » رد هک  نامز  نآ  زا 
.دنتساخرب زیتس  هب  نآ  اب  و  تفرگ ، رارق  قفانم  تعامج  ياهلد  رد  زین  وا  هنیک ي  دشاب ، هدوب  یبن  زا  دعب  ي 

نودـب لـمهم و  ار  یقـالخا  ینید و  نوئـش  تیاـعر  و  دوباـن ، اـجکی  ار  یناـسنا  ياهتلیـضف  یماـمت  و  لاـمیاپ ، تفـالخ  رد  ار  وا  قح 
اهنت هک  ار  ادخ  ربمایپ  رتخد  و  هداد ، رارق  دوخ  زاتو  تخات  دروم  ار  یحو  هناخ ي  دندومن ، اپ  ار  هنتف  هفیقس ي  دندینادرگ ، تیـصاخ 

.دنداد رارق  ملظ  متس و  دروم  هنامولظم  دوب  هدیرگ  روای  یب  و 

دوب هدومن  یعـس  نآ  يافتخا  رد  ادـخ  لوسر  نکمم  ّدـح  ات  هک  اـهبنارگ  زنک  نیا  رب  يزوت  هنیک  تباـقر و  تداسح (1) و  نیا  اـما  و 
.دیسرن نایاپب  مه  همطاف  یلع و  نتفر  اب  هاگچیه 

ادهشلا دّیس  لتق  فط و  هعقاو ي  ات  زاغآ ، ناورم  ینب  هیما و  ینب  دادیب  تواقـش و  هتـشاد و  اور  ربکا  طبـس  رب  ار  هنارگمتـس  ياهمتس 
.دیدرگ عقاو  يرگید  زا  سپ  یکی  وا  تیب  لها  تراسا  مالسلا و  هیلع 

ضرعم رد  ار  ربمایپ  نادـنزرف  و  هتـساخرب ، گنج  هب  دوب  روتـسم  اه  هنیـس  رد  هک  یهلا  یفخم  زنک  نآ  اب  هک  دـنداد  ناـشن  هنوگچ  و 
نیرت هناملاظ 

27 ص :

ات 12. مق 5  راونالاراحب 175:23  باب 18 ،  37 تاجردلا : رئاصب  . 23 - 1
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.دنهد رارق  اهیتمرح  یب 

تیـالو و زنک  تمظع  تفگ ، نخـس  یهلا  زنک  نیا  دروم  رد  اـهنآ  هب  هداد و  رارق  باـطخ  دروم  ار  هعیـش  قداـص  ماـما  يزور  رگا  و 
نا ول  ریطلا و  یف  لحنلاک  سانلا  یف  متنا  دومرف : هک  دـینادرگ ، ناشن  رطاـخ  ار  نانمـشد  هنیک ي  لـخب و  تّدـش  اـب  هارمه  ار  تماـما 

 . .هتلکا (1) الا  یش  اهنم  یقب  ام  لحنلا  فاوجا  یف  ام  ملعی  ریطلا 

، دشاب یم  يزیچ  هچ  لسع  روبنز  فوج  رد  هک  دننادب  ناگدنرپ  رگا  دیـشاب ، یم  لسع  روبنز  دننامه  مدرم  نایم  رد  امـش  لثم  ینعی :
.دندروخ یم  هدومن و  راکش  ار  وا  هکنیا  رگم  ددرگ  یمن  ادیپ  یلسع  روبنز 

ناحلاص تمرح  ظفح 

زا یکی  هتشاد و  تیعوضوم  ردپ  حالص  ظاحلب  دنزرف  لاح  تیاعر  هک  ددرگ ، یم  هدافتسا  هکرابم  هیآ  رد  حالـص  ندومن  ناونع  زا 
.دشاب یم  مالسا  سدقم  نید  رد  مزال  یقالخا  ینید و  تاروتسد 

.تسا هدوب  میتی  ود  نیا  یمیدق  هتشذگ و  دادجا  رد  حلاص  ردپ  ددرگ ، یم  هدافتسا  هکرابم  هیآ ي  ریسفت  زا  هکیروطنامه 

مالـسا یـصاصتخا  بلاطم  ءزج  دناوت  یمن  زگره  تسا ، هدـش  هداد  هجوت  نادـب  مالـسا  یبهذـم  ینید و  میلاعت  رد  هک  ار  بلطم  نیا 
اهب یب  گنر و  یب  طلغ  میلاعت  ضعب  رثا  رد  هچ  رگا  هدـیدرگ ، هتفهن  ناسنا  داـهن  قـالخا و  رد  رما  نیا  هشیر ي  هک  اریز  دـشاب  هدوب 

تشرس زا  زگره  اما  ددرگ ،

28 ص :

باب 24. مقر 7  هعیشلا 416:11  لئاسو  . 24 - 1
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.دشاب هدوب  رودب  دناوت  یمن  یناسنا 

رادیب نادجو  اب  قباطم  هدوب و  يرـشب  عماوج  ترطف  رد  يرما  رگید  صخـش  هطـساوب ي  یـصاخ  موق  ای  درف  زا  میرکت  مارتحا و  سپ 
.دشاب یم  ناسنا 

رد ار  ینید  نهو  بابسا  جاور و  ناناملسم  نایم  رد  تعرسب  یگداسب و  لعج  طلغ  گنهرف  هنوگچ  هک  تسا ، بجعت  ياج  رایـسب  و 
.هدومن تیوقت  یمالسا  عماوج 

.دشاب یم  يرادنید  هیلع  رب  نمشد  راکشآ  تکرح  نیا  يایوگ  تعافش  باب  رد  نیابتم  رکفت  زرط  ود  شیادیپ 

: دراد دوجو  رکفت  زرط  عون  ود  دشاب ، یم  رادروخرب  یصاخ  رابتعا  زا  ناناملسم  نایم  رد  هک  ینید  تایاور  رد 

.دشاب یم  رگیدکی  هب  تبسن  اهناسنا  یفطاع  طابترا  مدع  تعافش و  یفن  رکفت  رظن  ثحب و  هدمع ي 

تعافش یفان  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد ، دوجو  نیابتم  رکفت  زرط  ود  تنـس  باتکب و  کسمت  یعدم  یمالـسا  بهاذم  رد  هک  دش  هتفگ 
.دشاب یم  نآ  تبثم  يرگید  و 

یمن یموهفم  ینعم و  صخـش  رابتعا  هب  ناگتـسب  دنزرف و  مارتحا  ظفح و  تسا ، یفطاع  طابترا  قئالع و  عطق  هک  لوا ، هاگدید  ربانب 
.دشاب هتشاد  دناوت 

: دنک یم  تیاور  نینچ  ار  یگتسباو  نیا  یفن  يراخب  حیحص 

لزنأ نیح  ملس  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ماق  لاق : هریره  ابا  نا 

29 ص :
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فانم ال دـبع  ینب  ای  ائیـش ، هللا  نم  مکنع  ینغا  مکـسفنا ال  اورتشا  شیرقلا ، رـشعم  اـی   (1) نیبرقالا ) کتریـشع  رذناو  : ) لجوزع هللا 
! ائیش هللا  نم  کنع  ینغا  هللا ال  لوسر  همع  هیفص  ای  و  ائیش ، هللا  نم  کنع  ینغاال  بلطملادبع  نب  سابع  ای  ائیـش ! هللا  نم  مکنع  ینغا 

 . (2) ائیش ! هللا  نم  کنع  ینغا  یلام ال  نم  تئش  ام  ینیلس  دمحم  تنب  همطاف  ای  و 

اریز دنیامن ، شالت  دوخ  يارب  تفگ : نینچ  اهنآ  هب  دومن و  عمج  ار  دوخ  يابرقا  ربمایپ  دیدرگ ، لزان  راذنا  هیآ ي  هک  ینامز  همجرت :
امش يارب  نم  هک  دینادب  همطاف  يا  هیفص و  يا  سابع و  يا  فانم ، دبع  نادنزرف  يا  دیشخب ، دهاوخن  یعفن  چیه  امش  يارب  نم  ندوب 

.میامن یم  کمک  امش  هب  دیهاوخب  رگا  يویند  روما  رد  مرادن !! یعفن  چیه  ترخآ  رد 

صخـشم تعافـش  باب  رد  ار  تنـس  لها  بهاذـم  داقتعا  قیرط  نیدـب  هدومن و  لقن  دوخ  باتک  ياج  هس  رد  يراخب  ار  تیاور  نیا 
.هدینادرگ

رکذ دمحا  دنسم  دواد و  وبا  ننس  رد  یتیاور  تیاور  نیا  لباقم  رد 

30 ص :

.214: ءارعشلا . 25 - 1
نم باب  بقانملا  باتک  یف  هافرط  و  ، 2753: مقر باقرالا  یف  دلولاو  ءاسنلا  لخدی  له  باب  ایاصولا  باتک  يراخبلا  حیحص  . 26 - 2

مقر 4771. : ارعشلا هروس  ریسفتلا  باتک  و  ، 3527: مقر مالسالا  یف  هئابآ  یلا  بستنا 
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: دروخ یم  مشچب  ناوارف  تیب  لها  بهذم  رد  هحیحص  تایاور  رد  نآ  رئاظن  هک  هدش 

یم تیاور   (1) دنا ، هدروآ  رامشب  یثیدح  بتک  حصا  ار  اهنآ  باتک  تنـس  لها  نیثدحم  ءاملع و  زا  یتاعامج  هک  دمحا  دواد و  وبا 
: هک دننک 

یف هلوصومل  یمحر  نا  هدـیب  یـسفن  يذـلاو  عفنتال ، یمحر  نا  نومعزی  ماوقا  لاب  اـم  لاـقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بطخ 
.ضوحلا یلع  مکطرف  ینا  و  هرخالاو ، ایندلا 

مکنکلو تفرع ، دـقف  بسنلا  اما  لوقاف : نالف ، نب  نالف  انا  هللا  لوسر  ای  مهنم : لئاقلا  لوقیف  همایقلا ، موی  موق  یجیـس  ـالا  ساـنلا  اـهیا 
 . .يرقهقلا (2) متعجر  يدعب و  متددترا 

ات هدـیدرگ  بجوم  يزیچ  هچ  دومرف : دـناوخ و  هبطخ  ادـخ  لوسر  هک  دـنا  هدومن  تیاور  حیحـص  دنـسب  دـمحا  دواد و  وـبا  همجرت :
ماحرا تسوا  تردق  رد  نم  ناج  هک  يدنوادخ  نآ  هب  مسق  دیشخب ؟ دهاوخن  يدوس  نم  اب  نتـشاد  تبـسن  هک  دننک  نامگ  یتعامج 

.دنشاب یم  لصتم  نمب  ترخآ  ایند و  رد  نم 

نم هک  دـیوگ  یم  اـهنآ  زا  یـسک  دـنیآ و  یم  یماوقا  تماـیق  رد  هک  دـینادب  مدرم  يا  مدرگ و  یم  دراو  ضوـح  رب  مور و  یم  نم  و 
دنزرف ینالف 

31 ص :

بیذهتلا 172:4. بیذهت  ءالبنلا 212:13 ، مالعا  ریس  . 27 - 1
یلع لاکتالاو  هریغصلا  بونذلا  راقتحا  نم  بیهرتلا  باب  رئابکلا ، باتک  دواد  یبا  یسلایطلا  دنـسم  بیترت  یف  دوبعملا  هحنم  . 28 - 2

دمحا 18:3. دنسم  بسنلا 64:2 ،

رادجلا اما  www.Ghaemiyeh.comو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 37 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3864/AKS BARNAMEH/#content_note_31_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3864/AKS BARNAMEH/#content_note_31_2
http://www.ghaemiyeh.com


نیا تقیقح  وت ، هب  کمک  اـب  طاـبترا  رد  اـما  یناد ، یم  تدوخ  بسن  اـب  هطبار  رد  میوگ : یم  وا  باوج  رد  نم  و  مشاـب ، یم  ینـالف 
.دیدومن تشگرب  دوخ  تیلهاج  هب  دیدیدرگ و  دترم  نم  زا  دعب  امش  هک  تسا 

حیحص زا  لوا  تیاور  هک  تسین  يدیدرت  ددرگ ، یم  رادیدپ  تعافش  باب  رد  ضقانتم  هاگدید  ود  تیاور ، خنس  ود  هب  هجوت  اب  سپ 
دلوتم همطاف  زونه  نامزنآ  هک  هدوب ، تثعب  يادتبا  رد  راذنا  هیآ ي  الوا : اریز  دشاب ، هتـشاد  دـناوت  یمن  یحیحـصت  هجو  چـیه  يراخب 

.دشاب هدوب  ربمایپ  باطخ  دروم  ات  هدیدرگن ،

عفشی يذلا  اذ  نم  : ) دومرف هکنانچ  دشاب ، هتشاد  دناوت  یمن  یمالـسا  داقتعا  رد  یعنام  عدار و  چیه  راگدرورپ ، نذا  هب  تعافـش  ًایناث :
 . (2) نیعفاشلا .) هعافش  مهعفنت  امف   ) (1) و هنذاب ) الا 

.دشاب هتشاد  ربرد  ار  یلقتسم  باتک  دناوت  یم  یئاهنتب  دوخ  هک  دراد ، دوجو  هراب  نیا  رد  یناوارف  بلاطم 

یم يرایـسب  دـهاوش  هلثما و  ياراد  نازو  نیمهب  مه  ترخآ  رد  تعافـش  و  دـشاب ، یم  ناوارف  رئاظن  ياراد  يویند  روما  رد  تعاـفش 
.تسا هدیدرگ  نایب  لیصفتب  دوخ  ياج  رد  هک  دشاب ،

تاقفن دروآ ، لمعب  مارکا  یئاط  متاح  رتخد  زا  مالسا  مرکم  لوسر 

32 ص :

.دنک یم  تعافش  ادخ  نذا  نودب  یسک  هچ  یسرکلا 255 . هیآ  هرقب : هروس  . 29 - 1
.تشاد دهاوخن  يدوس  ناگ  هدننک  تعافش  تعافش  نارفاک  يارب  . 48: رثدملا هروس  . 30 - 2
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تقیقح رد  ترـضح  نآ  زا  لمع  نیا   (1) دـینادرگ ، قحلم  شردارب  هب  صاخ  مارتحا  اب  ار  وا  سپـس  هدومن و  اطعا  وا  هب  یئایادـه  و 
.ددرگ لماش  زین  ار  براحم  ریسا  رفاک و  ردپ  حالص  ذوفن  دناوت  یم  هک  دشاب ، یم  رادج  همیرک  هیآ ي  ریسفت 

راـگدایب خـیرات  هشیمه ي  يارب  اـسآزجعم ، یتاـملک  رد  ار ، هیکدـف  هـبطخ ي  هـک  ناـمز  نآ  اـهیلع  هللا  مالـس  هرهاـط  هقیدـص ي  و 
.دینادرگ ناشنرطاخ  رگید  راب   (2) هدلو ) یف  ظفحی  ءرملا  : ) هلمج ي رد  ار  رادج  همیرک ي  هیآ ي  ریسفت  تشاذگ ،

! درب دای  زا  دیابن  هاگچیه  ار  رادرک  کین  حلاص و  ناردپ  هرطاخ ي  هک  دومن ، نایب  هتخوس  یلد  اب  وا 

بضغ تابجوم  امش  هک  تساخرب ، هجاحم  هب  اهنآ  اب  و  دیناشک ، همکاحم  دنب  هب  يرشب  خیرات  ءانبا  هاگـشیپ  رد  ار  كدف  نیبصاغ  وا 
میتی امـش  نایم  رد  نونکا  نم  و  دوب ، يراگتـسر  حالـص و  ملعم  هک  ار ، مردپ  دیدرک  شومارف  دوز  هچ  و  دیدومن ، مهارف  ارم  رازآ  و 

.مشاب یم  وا 

زا تنایـص  شیوـخ ، زار  زمر و  رپ  هدرپ ي  رد  هک  يریـسفت  رادـج ! هفیرـش  هیآ ي  ریـسفت  تسا ، ینعمرپ  هچ  ماـیپرپ و  هچ  یتـسار  و 
یّلجتم خیرات  هدناماجب ي  ياهلسن  دوجو  رد  ارنآ  دوخ  ینارون  مایپ  رد  و  يدبا ، دوخ  رد  ار  ناکاین  تانؤش  تسادق  فالسا و  میرح 

.دنادرگ یم  راگدنام  و 

33 ص :

هیاهنلاو 57:5. هیادبلا  يزوجلا 360:3 ، نبال  مظتنملا  يربطلا 112:3 ، خیرات  . 31 - 1
.دنام دهاوخ  یقاب  وا  لسن  رد  نادنزرف و  رد  صاخشا  دارفا و  مارتحا  شزرا و  ینعی  . 32 - 2
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رطخ زا  حالـص  ریخ و  میرح  رد  زین  نیمز  ناحلاص  هب  ناگ  هتفای  قلعت  و  اجرب ، ياپ  ناسنا  تسادـق  هتفاـی ، ینمیا  نیمز  ناـحلاص  رگا 
! دیدرگ یم  زاب  رشب  يور  ارف  عامتجا  حالص  تیبرت و  رد  یقیرط  و  هدیناهر ، یبسن 

رد ار  تیرـشب  و  هتـسکش ، ار  ناسنا  تسادـق  هک  ودـع ؟ هرارـش ي  زا  لمأت  ياـج  هچ  و  لوسر !؟ دـالوأ  ظـفح  زا  گـنرد  ياـج  هچ 
!! تسا هدومن  یناسنا  ینید و  تفوطع  نیزگیاج  ار  هنیک  بضغ و  مشخ و  و  نیقلت ، ار  یلهاج  ياه  هزومآ  دوخ  یکافس 

تیب لها  قوقح  تیاعر 

: دسیون یم  نینچ  هطبار  نیا  رد  دوخ  تیبلا » لآ  لضف   » باتک رد  تنس  لها  روهشم  مانب و  ياملع  زا  يزیرقم  نیدلا  یقت 

نع نایفس  لاق   (1) احلاص ) امهوبا  ناک  امهل و  زنک  هتحت  ناک  هنیدـملا و  یف  نیمیتی  نیمالغل  ناـکف  رادـجلا  اـما  و  : ) یلاـعت لاـق  «و 
حالـصل اظفح  لاق : احلاص ) امهوبا  ناک  و  : ) یلاعت هلوق  یف  ساـبع ، نبا  نع  ریبج ، نب  دیعـس  نع  هرـسیم  نع  کلملادـبع  نع  رعـسم 

.احالص امهنع  رکذ  ام  و  امهیبا ،

 . .نیخیشلا (2) طرش  یلع  حیحص  مکاحلا : لاق 

34 ص :

.82: فهک هروس ي  . 33 - 1
فهکلا 369:2. هروس  ریسفت  نیحیحصلا  یلع  كردتسم  . 34 - 2
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.باقعالا تلاط  نا  فالسالا و  هیاعرب  باقعالا  ظفح  دق  نوکیف  امهیبا  حالصل  نیمالغ  ظفح  دق  هناحبس  هللا  نا  حص  اذاف  لاق : مث 

، هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هیف  یفتخا  يذـلا  راغلا  مف  یلع  اتـششع  نیتمامح  نم  مرحلا  مامح  نا  رثالا : یف  ءاج  ام  کـلذ  نم  و 
.مرحلا مامح  مرح  کلذلف 

ام ءاحلـصلا و  ماما  هناف  هتیرذ ، یلاعت  هللا  ظفحی  نا  ردـجا  قحا و  یلوا و  يرحا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحمف  کلذـک  ناـک  اذا  و 
 . همایقلا (1) موی  رانلا  مهلخدیال  نا  مالسلااهیلع  همطاف  دالوأل  یلاعت  هللا  ظفح  هلمج  نم  و  هب ، الإ  هقلخ  داسف  هللا  حلصا 

.دیدرگ ریمعت  اهنآ  راوید  میتی ، ود  نآ  نآ  ردپ  ياهیبوخ  حالص و  رطاخب  همجرت :

.تسا هدومن  حیحصت  زین  ملسم  يراخب و  طرش  ربانب  اب  ثیدح  نیا  يروباشین  مکاح  و 

ظوفحم و زین  يدعب  ياهلسن  رد  ات  هک  اهنآ ، حلاص  ردپ  ياهیکین  هطساوب ي  ار ، میتی  ود  نآ  تمرح  دینادرگ ، مزال  ناحبـس  دنوادخ 
.ربمایپ يافتخا  لحم  راغ  رد  رب  هتفرگ  هنایشآ  رتوبک  ود  لسن  زا  مرح  نارتوبک  ياذیا  تمرح  دننامه  دنامب ، راگدنام 

35 ص :

.61: هرهاقلا تیبلا ط  لآ  لضف  . 35 - 1
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هدومن ظفح  ار  وا  هیرذ ي  دنوادخ  دشاب ، یم  قحأ  یلوا و  رتراوازـس و  همه  زا  ادخ  ربمایپ  تمرح  تیاعر  سپ  دشاب  نینچنیا  رگا  و 
رود شتآ  زا  وا  هیرذ ي  و  دیدرگ ، مکاح  يراگتـسر  حالـص و  هتـشادرب و  داسف  وا  دوجو  فطلب  و  تسا ، هدومرف  تیانع  نانآ  هب  و 

.دینادرگ

تیاعر لـئاضف  موزل  و  هتـشون ، باـتک  ترـضح  نآ  ترتع  ربماـیپ و  تیب  لـها  بقاـنم  رد  هک  فلتخم  فئاوط  ياـملع  زا  یتعاـمج 
و هداهن ، مدق  ناتـسآ  نیا  رد  صاخ  یناسل  اب  يا و  هناهب  هب  مادک  ره  دـنا ، هدـیدرگ  رکذـتم  مارتحا  بدا و  لامک  اب  ار  هیولع  تاداس 

.دنا هدومن  زاربا  ار  شیوخ  تدارا  قدص 

نیفختسم و  نایب ، ار  ربمایپ  تیب  لها  بقانم  لئاضف و  تسا  بجاو  هک : دنداقتعا  نیا  رب  یمالـسا  فلتخم  بهاذم  ناگرزب  زا  یعمج 
.دومن رداص  اهنآ  رفک  هب  مکح  دشاب ، هدوب  هک  سک  ره  زا  و  بیدأت ، ریزعت و  ار  نیفلاخم  و 

 . (1) هسفن » نم  هیلا  بحا  یترتع  نوکی  و  هسفن ، نم  هیلا  بحا  نوکأ  یتح  مکدحأ  نمویال  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 

.دشاب هتشادن  تسود  دوخ  زا  رتشیب  ارم  دالوا  ارم و  هک  یسک  درادن  نامیا 

 . (2) یبحب » یتیب  لها  اّوبحا  : » لاق هنا  هنع  هللا  یضر  سابع  نبا  نع  مکاحلاو  يذمرتلا ، جرخا  و 

36 ص :

رابخالا 154:5. سودرف  دمحا 207:3 ، دنسم  . 36 - 1
مقر 10664. یناربطلل 281:10  ریبکلا  مجعملا  مکاحلل 150:3 ، كردتسملا  مقر 3789 ، يذمرتلا 664:5  ننس  . 37 - 2
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.دیشاب هتشاد  تسود  نم  رطاخب  ارم  تیب  لها 

.تسا هدومن  تنایخ  ترضح  نآ  هب  دیامنب ، ار  ربمایپ  تیب  لها  تّدوم  كرت  هک  یسک  دنا : هتفگ  هطبار  نیا  رد  رگید  یضعب  و 

نم و   ، (1) لوسرلا ) هللا و  اونوختال  : ) یلاعت هللا  لاق  دق  و  هناخ ، دـقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تیب  لها  یف  هدوملا  كرت  نم 
: دافا نم  داجا  دقلو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ههرک  دقف  هتیب  لها  هرک 

اقلخ تیبلا  لهأب  لدعت  و ال 

هدایسلا لها  مه  تیبلا  لهاف 

رسخ لقعلا  لهال  مهضغب  و 

 . هدابع (2) مهّبح  یقیقح و 

.تسا هتشاد  تهارک  ترضح  نآ  دوخ  زا  هک  تسا  نیا  دننام  دشاب ، هتشاد  تهارک  ترضح  تیب  لها  زا  هک  یسک 

.دوش یم  هداتسرف  تاولص  اهنآ  رب  زامن  رد  هک  دنشاب  یم  یناسک  ربمایپ  تیب  لها 

: دنا هتفگ  نینچ  رگید  ضعب  هراب  نیا  رد  و 

37 ص :

.28 لافنالا : . 38 - 1
تدایـس و لها  ترـضح  نآ  تیب  لها  هکنیا  يارب  دشاب ، یمن  دننامه  یـسک  ربمایپ  تیب  لها  هب  همجرت  . 99: يداصلا هفشر  . 39 - 2

.تسا تدابع  اهنآ  تبحم  هکیروطنامه  دشاب ، یم  نایز  نارسخ و  ربمایپ  تیب  لها  اب  ندومن  ینمشد  .دنشاب  یم  يراوگرزب 
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.دحا هرکنی  مل  کلذ و  یلع  ءافرعلاو  ءاملعلا  عمجا  نمؤمب ، سیلف  هتیب  لهاب  نمؤی  مل  دمحمب و  نمآ  نم 

لها یمامت  انعم  نیا  رد  و  تسا ، هدرواین  نامیا  تقیقح  رد  دشاب ، هتشادن  نامیا  وا  تیب  لها  هب  یلو  هتشاد  ربمایپ  هب  نامیا  هک  یـسک 
.دنیامن یمن  راکنا  ارنآ  هتشاد و  قافتا  تفرعم 

له ، ) لزن مهیف  يرولا  یلع  هللا  هجح  مه  دـیوگ : یم  تاداسلا  بقاـنم  هلاـسر ي  رد  يدابآ (1)  تلودلا  نیدلا  باهـش  املعلا  کلم 
: رعاشلا لوق  هیلع  و   ، (3) یبرقلا ) یف  هّدوملا  الإ  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال   ) و  ، (2) یتا )

مهضغب نید و  مهّبح  رشعم  نم 

مصتعم یجنم و  مهبرق  رفک و 

نوعلم دـحلم  رفاک  وه  لب  دـحوم  نمؤمب  سیلف  عبتی  مل  لـبقی و  مل  نم  حیرـصلا و  صنلاـب  ینـسلاو  نموملا  یلع  هبجاو  یبرقلا  هّدوم 
.دترم

یم ناسنا  نابهاگن  تاجن و  بجوم  اهنآ  برقت  و  رفک ، اهنآ  اب  ینمـشد  ضغب و  و  نید ، لصا  اهنآ  هب  تبحم  یتسود و  هک  یهورگ 
.دشاب

بجاو حیرص  صن  هب  ینس  ره  نمؤم و  ره  رب  ربمایپ  تیب  لها  تدوم 

38 ص :

، اضقلا یلوت  هغالبلاب ، فراع  يوحن ، رسفم ، یفوتملا 849 ه  یفنحلا  يدنهلا  یلوازلا  نیدلا  سمش  نب  دمحا  نیدلا  باهـش  . 40 - 1
.لوصالا یف  يودزبلا  حرش  هفیناصت : نم  و 

.1: رهدلا . 41 - 2
.23: يروشلا . 42 - 3
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یم بوسحم  دـترم  نوعلم و  دـحلم و  رفاک و  هکلب  هدوبن ، نمؤم  زگره  دریذـپن  هطبار  نیا  رد  ار  اهنآ  تیـالو  سک  ره  و  دـشاب ، یم 
.ددرگ

مهماظعاب مهیلع  هفالخلا  اونسحاو  مهیف ، یقح  اوظفحاف  امهینبا ، همطاف و  یلع و  یتیب  لها  دیوگ ...« : یم  ریدقلا » ضیف   » رد يوانم  و 
 . (1) یبرقلا ) یف  هدوملا  الإ  ارجا  هیلع  مکلئسا  لق ال  ، ) مهئیسم نع  زواجتلاو  مهریقوت  و  مهیلا ، ناسحالاو  مهحصن ، مهمارتحاو و 

راتفر کین  اهنآ  اب  و  دـیروآ ، اجب  اهنآ  قوقح  رد  ارم  قح  تیاعر  سپ  دنـشاب ، یم  نیـسح  نسح و  و  همطاـف ، و  یلع ، نم  تیب  لـها 
يا دیامرف : یم  دنوادخ  دیئامن ، ناسحا  و  هدیرخ ، ناجب  ار  اهنآ  حیاصن  دیشاب ، اشوک  اهنآ  مارتحا  رد  و  الاو ، ار  اهنآ  هاگیاج  دیئامن ،

.میامن (2) یمن  بلط  يرگید  زیچ  متیب  لها  تّدوم  زا  ریغ  يدزم  رجا و  امش  زا  نم  وگب : ربمایپ 

.مهداقتنا نع  ءاضغالا  مهمارکا و  و  هتیرذ ، هبحم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هتبحم  تامالع  نم  نا  يرزابلل : نامیالا  يرع  نیثوت  یفف 

لوسر هیرذ  داقتنا  نم  ناسنالا  ضغی  نا  و  طق ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحمل  بحی  مل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  هیرذ  دـقتنا  نمف 
نمیف لاعفالا  بیعت  امک  مهلاـعفا  مهیلع  بیعتـالف  مهلـالجا ، یلاـعت و  هللا  مهفّرـش  موق  مهنـال  تیبلا  لـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

.مهلاعفأ بسحب  مهرادقا 

لئاضف یف  لائللا  دقع  باتک  یف  یسوردبعلا  رداقلادبع  خیشلا  لاق  و 

39 ص :

.23: يروشلا . 43 - 1
يداصلا هفشر  ، 111 يزیرقملل : تیبلا  لآ  لـضف  ، 355 - 353 يدوهمسلل : نیدقعلا  رهاوج  مقر 302 ، ریدقلا 219:1  ضیف  . 44 - 2

.262: یمرضحلل
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خیـشلا هل  لاقف  هامنامث ، هرـشع و  عبـس  هنـس  بجر  یف  هیوبنلا  هنیدـملاب  ناک  هنا  یبرغملا ، بوقعی  نع  يزیرقملا ، یقتلا  یکح  لـالا :
.همرکملا هضورلاب  امه  و  یسافلا : دباعلا 

هللا یلـص  هللا  لوسر  فیرـشلا  ربقلا  هاجت  مئان  انا  تیارف و  ضفرلاب ، مهرهاظتل  نیـسح ، ینب  هیوبنلا  هنیدملا  فارـشا  ضغبا  تنک  ینا 
؟ يدالوا ضغبت  كارا  یلام  یمساب : نالف  ای  لوقی : وه  هلآ و  هیلع و 

نا مهیف و  هعیقولاو  كایاف  نیـسح ، ینب  و  نسح ، ینب  قح  یف  اذـه  لثم  هحیحـص  تاـیاکح  هّدـع  يدـنع  و  يزیرقملا : یقتلا  لاـق  و 
 . رجف (1) وا  حلص  لاح  لک  یلع  دلو  دلولا  نال  هلاح  يا  یلع  اوناک 

و داشرالاو » ریـسفتلا  یف  جاوملا  رحبلا   » بحاص يدابآ  تلودـلا  يدـنهلا  رمع  نب  دـمحا  نیدـلا  باهـش  املعلا  کلم  هراـب  نیا  رد  و 
: دیوگ یم  نینچ  تاداسلا » بقانم   » هلاسر ي رد  یناعملاو » نایبلا  عیدب  »

.ددرگ رفاک  دیوگ ، کیولع  اریولع  تناهإب  دراد و  لومعم  نتب  عیارش  ساسا  عیمج  یسک  رگا  »

یفطـصم دـیوگ : رگا  هکیدـحب  ددرگ ، رفاک  دراد  نمـشد  مالـسلا  هیلع  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  بوبحم  یـسک  رگا  زین  و 
ینعی نوعلملا ، ربـکتملا  تسا  ینعم  نیا  رب  و  ددرگ (2) ،  رفاک  مرادن ، تسود  نم  تسا  هتـشاد  تسود  ار  ودک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.ددرگزاب يوب  ربکت  هکیناسک  اب  یفطصم و  اب  ربکت 

40 ص :

.263: يداصلا هفشر  ، 111 يزیرقملل : تیبلا  لآ  لضف  . 45 - 1
.277: يراقلل ربکالا  هقفلا  حرش  . 46 - 2
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نایع و هدرورپ ، رشب  ریشب  و  داز ، یمدآ  ره  رب  و  تسا ، تباث  اعرش ، و  اّسحو ، انید ، و  القع ، دلاوب  دلو  تراقح  افج و  ربکت و  هکنادب 
ناوخ هیفاک  نایبص  زا  ینعم  نیا  و  تسا ، بحاصب  تیارـس  دـشاب  دوهج  لصا  زا  نآ  لسن  هک  مالغ  تناها  هکلب  نایبلا ، رهظأو  رهاظ 

هک ار  ملاع  شفک  تناها  هک  ارت  تسا  نامگ  هچ  دنا ، هدرک  ریدقت  تنهأ  همالغ ،» تبرض  ادیز  : » بیکرت رد  هک  یـشاب  هدرک  قیقحت 
تناها و تسا ، یبلق  یبلـص و  هلاکرپ ي  یلـصا و  زج  هک  دـنزرف ، امیـسال  دوب ، رفک  رفک ، دـلج  ساسمب  تسا  رخ  واـگ و  تسوپ  زا 

!؟ دنکن تیارس  یفطصمب  يو  دانع 

.اذهل دحأ  هنظیال  شاح هللا 

، دشاب هدماین  زاب  شدالوا  انع  رابکتـسا و  زا  ات  ینعی  درادن  نامیا  وا  دالواب  تسنامیا و  دمحمب  ارک  ره  دیوگ : یم  ءایلوألا  هرکذت  رد 
.تسنامیا طرش  لوسر  دالوا  تّدوم  دیوگ : یم  ینایع  يدهاز و  باتک  رد  نیا  رهب  زا  و 

یفطـصم دالوا  تدوم  هک  تسنآ  هلاقم  نیا  هجیتن ي  دیوگ : یم  مکبی » مصی و  یمعی و  ییـشلا ء  یف  کبح   » ثیدح رکذ  دعب  زین  و 
يدنزرف و  تسا ، روکذم  یبرق »  » قلطم هیآ  رد  هچ  اریز  ناشیا  زوجم  تدابع و  زا  رظن  عطق  تسا  یفطـصم  يدـنزرف  تهج  زا  هصاخ 

: لاق نا  یلا  تسین ، فوقوم  حالص  عابتاب و 

رگا تستعاط ، لوصا  زا  نانمؤم  عیمج  رب  هیوامـس ، تمزالمب  نآرق  رد  لزنم  نامحر  دـنوادخ  نامرفب  لوسر  دالوا  تّدوم  دوصقملا 
روج زا 

41 ص :
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ار يو  یسک  سپس  هتشاد ، هزور  ای  دراذگ و  یم  زامن  هک  ینام  یهلبا  هب  يریگزاب  ار  ناشیا  تیاعر  ناشیا ، ءاطخ  نایصع و  افج و  و 
رب مشخ  هن  تسا ، دوـخ  ررـض  نتـشاذگ  ّبر  تداـبع  يرگید ، ررـضب  ینعی  تشگم ، هزور  زاـمن و  مـشخ  رـس  زا  يو  دـیوگ  ازـسان 

.يرگید

نیع رد  وا  تسا ، یعبط  ّبُح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دالوأب  ارک  ره  دیوگ : يراخب  دمحا  خیـش  تسا : روکذـم  نآ  رد  زین  و 
، دـیاین رد  شـشوک  یعـسب و  دروآ  تسدـب  رایتخاب  دـشابن  یعبط  تبحم  رگا  و  دراد ، ناـیملاع  هاـنگ  هچرگا  تسا  تیطع  تیاـنع و 

چیه ناوخ  نیرخآ  نیلوا و  ملع  دـلام و  نیمز  رب  یناشیپ  حاور  اـت  حابـص  زا  هچرگا  دـنا ، هدـنار  تمحر  زا  ار  يو  هک  دـنناد  قیقحتب 
ار لوسر  دالوا  هک  تسنآ  نامیا  توبث  تمالع  و  دنا ، هدش  هدنار  اسراپ  ءاملع  رایـسب  هکنآ  زا  دیاشن  دامتعا  نآ  رب  و  دیاین ، دـنمدوس 

لوسر ءاذـیا  هیولع  اذـیا  هک  تسا  روکذـم  نآ  رد  زین  و  دوش ، شوخ  ناـشیا  ندـید  زا  هک  تسنآ  یتسود  هفیظو ي  و  دراد ، تسود 
.تسا

ءاذیا و  تسا ، همطاف  یلع و  یفطـصم و  ءاذیا  ناینیـسح  ءاذیا  سپ  دشن ، روکذم  راصتقا  ببـسب  تسا ، هریثک  ثیداحا  باب  نیا  رد  و 
.تسا تنعل  رفک و  بجوم  همه  ثیداحا  صنب و  ناشیا 

، عیرشتلا هنسلا و  یف  اذک  هرما  نیسحلا و  لتاق  یلع  نعللاو  رفکلا  یلع  هعامجلا  هنسلا و  لها  قفتا  اذهبف 

نع انجاوزاو  نیـسحلاو  نسحلاو  تنا  انا و  هنجلا  لخدـی  نم  لوا  یلع  ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  ثیدـح : رکذ  دـعب  و 
انتایرذ انلئامش و  اننامیا و 

42 ص :
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: هتفگ انجاوزأ ، فلخ 

.دور تشهب  رد  تاجوز  فلخ  دیآ  نامیااب  یفطصم  دالوا  زا  هک  ره  هک : تسنآ  ثیدح  نیا  لیوأت  دیوگ : یسک  رگا  لاؤس :

نیا رگا  هک  اریز  دشابن ، اور  دنک  لیوأت  نیا  دـهتجم  هچ  رگا  و  رـصاقلا ، نم  رـصقأ  هنال  تسا  مارح  ثیداحا  لیوأت  ار  دـلقم  باوج :
.تسا اربم  لامتحا  تراشب  رد  هک  اریز  دزیخرب ، تراشب  و  دشاب ، ددرت  لوسر  لوق  رد  میراد ، اور  لوق 

مهنا و  ص ،)  ) انلوسر دالوا  عیمج  نم  نامیالا  لاوز  مدع  تابثا  یف  اباب  اهیف  دقع  ءاملعلا ، کلم  ینعا  هلاسرلا  هذه  فلوم  نا  ملعیلو ،
وه و  ردقلا ، اذه  یلع  هلاسرلا  هذه  نم  انرصتقا  اهنایب و  یف  لاطا  و  رابخالاو ، باتکلاب  اهیف  لدتسا  و  هریبکلا ، یلع  نیرصم  نوتومیال 

.مارملا یف  فاک 

دالوا زا  يولع  تاداس  هب  تبـسن  یمالـسا  بهاذـم  تاقبط و  زا  ضعب  دوش  هتـسناد  هک  دوب  نیا  تاـملک  نیا  یماـمت  ناـیب  زا  ضرغ 
مهیلع تیب  لها  دوخ  هب  هبسنلاب  سپ  دشاب  نینچ  داقتعا  تاداس  هب  تبسن  رگا  هک  دید  دیاب  لاح  دنراد ، هتشاد و  يداقتعا  هچ  لوسر 

!! دوب دهاوخ  هنوگچ  مالسلا 

یعفاش لئاضف  باتک  رد  وا  دشاب ، یم  رادروخرب  یئالاب  تیمها  زا  دـناعم  مازلا  رد  هک  میئامن  یم  لقن  يزار  رخف  زا  یمالک  اجنیا  رد 
: دسیون یم 

هناها اذک ، هلأسم  یف  اطخا  یعفاشلا  نأب  لوقلا  هسداسلا : هجحلا 
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نال هتناها ، هتئطخت  نا  انلق  امنا  لئاسملا ، نم  یـش  یف  هئاطخب  عطقلا  نوکیال  نا  بجوف  زئاج  ریغ  یـشرق  هناـها  و  یـشرقلا ، یعفاـشلل 
نم اقح ، هنوکب  ملعلا  عم  قحلا  هفلاخم  تناک  ملعلا  عم  ناک  نا  هناها و  لـهجلا  یلا  ناـسنالا  هبـسنف  لـهجلل  ناـک  نا  ءاـطخلا  راـیتخا 
دعس نع  هدانساب  ظفاحلا  يورامل  هزئاج ، ریغ  یشرقلا  هناها  نا  انلق  امنا  و  هناها هللا ، هیلا  ناسنالا  هبسن  تناک  و  یـصاعملا ، عاونا  مظعا 

 . (1) هللا » هناها  شیرق  ناوه  دری  نم  : » لوقی هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تعمس  لاق : هنا  صاقو ، یبا  نبا 

هللا یلـص  هللا  لوسر  ای  تلاـقف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلا  تئاـج  بهل  یبا  تنب  هعیبس  نا  هریره  یبا  نع  هدانـساب ، اـضیا  يورو 
، بضغلا دیدش  بضغم  وه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ماقف  رانلا ، بطح  هلامح  هنبا  کنا  نولوقی : و  یب ، نوحیـصی  سانلا  نا  هلآ  هیلع و 

نا  ) یلاـعت هلوقل  اـنوعلم  ناـک  هللا  يذآ  نم  و  هللا (2) ،  يذآ  دـقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دـقف  یتبارق ، یف  یننوذوی  ماوقا  لاب  اـم  لاـقف :
 . (3) هرخالاو ) ایندلا  یف  هللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذوی  نیذلا 

نم رذـحی  نا  لجرلا  یلع  بجی  لوقی : ظفاحلا  هللادـبع  وبا  مکاـحلا  ناـک  و  لـقاع ، هیف  باـتریال  اروهظ  لالدتـسالا  هجو  رهظ  نذاـف 
تحت لخدی  الئل  هتوادع  هضغب و  یعفاشلا و  هدناعم 
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 . دیعولا (1) اذه 

تناها یـشرق  کی  هب  هک  تسا  نیا  دـننام  هدومن ، اطخ  هلأسم  نیا  رد  یعفاش  هک  دـیوگب  یـسک  رگا  دراد : داـقتعا  نینچ  يزار ، رخف 
، دشاب هتـشادن  وا  ياطخ  هب  عطق  هلأسم  چـیه  رد  ناسنا  تسا  مزال  و  دـشاب ، یمن  زئاج  اعرـش  ندومن  تناها  یـشرق  هب  و  تسا ، هدومن 

!! ددرگ یم  بوسحم  تناها  وا  هئطخت ي  هک  ارچ 

ربماـیپ موق  ریقحت  یـشرق  ریقحت  اریز  دـیامن ، ریقحت  ار  شیرق  هب  بوسنم  درادـن  قـح  یـسک  هک  تسا  نیا  رب  رظاـن  يزار  رخف  مـالک 
!! دیدرگ دهاوخ  یهتنم  ترضح  نآ  دوخ  ریقحت  هب  هجیتن  رد  هک  ددرگ  یم  بوسحم 

یم یمکح  هچ  ياراد  هنوگچ و  دشاب  هدناسر  يرازآ  تیذا و  همئا  رگید  نینسح و  همطاف و  یلع و  هب  یسک  رگا  هک  دید  دیاب  لاح 
!؟ دشاب

يدـنرزلا نیدـلاو  قحلاّزع  یـضاق  دـیوگ : یم  یبرقلا ، یلوأ  بقانم  یف  یبقعلا » رئاخذ   » حرـش یف  ءادعـسلا » هیادـه   » باتک بحاـص 
: دنک یم  لقن  نینچ  هفینحوبا  زا  یفنحلا  یندملا 

یـشم لوزنلاب و  هباحـصا  رما  هتلغب و  نم  لزنف  زوجلاب ، بعلی  تاداسلا  دـالوا  ضعب  يارف  دادـغب  ککـس  نم  هّکـس  یف  اـموی  ّرم  هنا  »
لها نم  مالغ  نم  وأ  یبص  نم  ریخ  هنا  هناسل  یلع  رهظ  نم  وأ  هبلق ، یف  لاج  نم  لاقف : هباحـصأ  یلا  هّجوت  بکر و  مث  هوطخ  نیعبرأ 

« .قیدنز يدنع  وهف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تیب 
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زا هفینحوبا  دندوب ، لوغشم  يزاب  هب  هچوک  نآ  رد  تاداس  ياه  هچب  زا  يدادعت  دومن ، یم  روبع  يا  هچوک  زا  هفینحوبا  يزور  ینعی :
رب راوس  سپس  و  دنیامن ، روبع  هدایپ  مدق  لهچ  ات  داد ، روتسد  نینچ  زین  ار  شیوخ  باحـصا  نیمزالم و  و  دش ، هدایپ  شیوخ  بکرم 

تیب لها  زا  يدّیـس  هچب  زا  هک  دـیامن  روطخ  شنابز  رب  اـی  شبلق  رد  سک  ره  تفگ : نینچ  دوخ  باحـصا  هب  سپـس  دـنوش ! بکرم 
!! دشاب یم  قیدنز  نم  دزن  تسا  رتالاب  ربمایپ 

تیب لها  قیرط  دـناعم  رب  یمازلا  تروص  ره  رد  امأ  دـشاب ، هتـشاد  حیحـصت  رب  لیلد  دـناوت  یمن  تسا و  لسرم  هچرگا  تیاـکح  نیا 
هب کسمت  اب  و  هداد ، حیجرت  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هقیرط ي  نیفلاخم  بناج  اهنآ  هک  دوش  یم  هدـید  رایـسب  اریز  دوب ، دـهاوخ 

.دنا هدینادرگ  هجوم  دوخ  رب  ار  ربمایپ  تیب  لها  رب  ملظ  یمومع ، حلاصم  تیاعر  دننام : ساسا  یب  یهاو و  لئالد 

یلح همالع ي  لباقم  رد  ارنآ  لضف  هک  میئامن ، یم  لقن  لوسر  لآ  بقانم  لئاظف و  رد  ینـس ، ناـهبزور  نبا  زا  یمـالک  همتاـخ  رد  و 
: میناسر یم  نایاپ  هب  مه  ار  لصف  نیا  مالک  نیا  لقن  اب  هک  هدومن ، نایب 

مه مالسلا و  مهیلع  رشع  ینثالا  همئالا  یلا  مهبهذم  نوبسنی  هلاثما  همالعلا و  ینعی  لجرلا  اذه  نا  بئارغلا  نم  و  باتک : ردص  یف  لاق 
ضایر ثویغ  و  هلابنلا ، ضایغ  ثویل  معنلا ، لطا  وه  حیداجم  و  مرکلا ، باوبا  حیتافم  و  ءابتجالا ، امس  رودب  افطصالا و  ناویا  رودص 

یف خماوشلا  مالعالاو  هحامرلا ، دوقن  نازخ  و  هحامسلا ، ریماضم  قابس  و  هلابالا ،
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: مهیف تلق  امک  مه  و  هیاردلاو ، مهفلا  یف  خساورلا  لابجلاو  هیادهلاو ، داشرالا 

همطاف دالوا  نم  سطاعملا  ّمش 

فرشلاو رغلا  دوط  یساور  ّولع 

امرک يدنلا  رشن  یف  نینارعلا  اوقاف 

فرسلا هنجه  نم  الخ  ّفک  حمسب 

تفجر ذا  عورلا  هادغ  یف  مهاقلت 

فلتلا هبحر  یف  مهئافکا  فاتکا 

هعراس لاوهألا  یلا  ثویللا  لثم 

فلصلا یلا  الیم  سفنلا ال  هسامح 

اقح یفطصملا  یصو  یلع  ونب 

فلسلا فرشا  نم  اومن  قدص  فالخا 

لآ لئاضف  نم  رکذ  ام  هظفل : اذه  ام  هماعلا  قرط  نم  تیبلا  لها  لئاضف  نم  اذـبن  هللا : همحر  همالعلا  رکذ  دـنع  رخآ  عضوم  یف  لاق  و 
و هتعسب ، ّربلا  یلع  و  هتمرب ، رحبلا  یلع  راکنالا  ناف  رکنیال  رما  مالسلاو ، دمحم  لآ  رئاس  یلع  اهیلع و  اهیبا و  یلع  هللا  تاولـص  همطاف 
، هب ازهتسالا  ّالا  رکنملا  دیزیال  راکنا  هدوجسب  کلملا  یلع  و  هدوجب ، باحسلا  یلع  و  اهروهظب ، راونالا  یلع  و  اهرونب ، سمـشلا  یلع 
، مهیلع همالـس  هللا و  تاولـص  هوتفلا  بادآ  ظافح  هوبنلا و  ندـعم  نازخ  دادـسلا و  لها  مه  هعامج  یلع  رکنی  نا  یلع  رداق  وه  نم  و 

یلع هلمتشم  هدیصق  رکذ  مث 
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 . .مهیلع (1) هللا  تاولص  ایصوالا  متاخ  یلا  مهئامساب  هلآ  یبنلا و  یلع  میلستلا 
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هعجارم  48 یناهفصا ص 45 - هعیرشلا ي  خیـش  زا  عماجلا » هحیحـص  يراخبلا و  یف  حارـصلا  لوقلا   » باتک هب  عالطا  تهج  . 51 - 1
.دوش
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تیب لها  قوقح  تیاعر 

تدوم هیآ ي 

ارجا هیلع  مکلاسا  لق ال  : ) دومرف هکنانچ  داد ، رارق  ترضح  نآ  تیب  لها  تّدوم  ار  لوسر  تلاسر  دزم  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

.میامن یم  بلط  ار  متیب  لها  تّدوم  یتسود و  ار  شیوخ  تلاسر  دزم  امش  زا  نم  ینعی : یبرقلا ) یف  هدوملا  الا 

هب ماجنارس  اما  دیامن ، یط  ار  باوصان  هار  نآ  لیوأت  رد  ات  هتشاد  یعـس  وا  هچرگا  هدومن ، رکذ  ار  تّدوم  هیآ ي  حیحـص  رد  يراخب 
دیاب ترـضح  نآ  یقیقح  یبرقلا  يوذ  اب  هلـص ي  هب  دیقم  طورـشم و  یبرقلاوذ  ناونع  رد  میمعت  هک  دیامن  یم  فارتعا  تقیقح  نیا 

 . .دشاب (1) هدوب 

هحلاصملا ي هجو  ارنآ  ناوتب  یگداسب  هک  دوبن  يا  هلأسم  دوب  هدروآ  دوجوب  ناهذا  رد  دوخ  تیب  لها  زا  مالـسا  ربمایپ  هک  ار  یتیمها 
نیرهاط تیب  لها  اهنت  هک  دـش  یم  هدـید  تهج  نیا  زا  ددرگ ، شومارف  وا  تیب  لها  قح  رد  هداد و  رارق  ریغ  دارفا  اـههورگ و  رگید 

هنوگ نیا  هب  هک  دندوب  ترضح  نآ 

52 ص :

، تلجع سابع : نبا  لاقف  ملس  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  یبرق  ریبج : نب  دیعـس  لاقف  یبرقلا ) یف  هدوملا  الا   ) هلوق نع  لئـس  . 52 - 1
باتک يراخب  حیحـص  هبارقلا » نم  مکنیب  ینیب و  اـم  اولـصت  نا  ـالا  : » لاـقف هبارق ، مهیف  هل  ناـک  ـالا  شیرق  نم  نطب  نکی  مل  یبنلا  نا 
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.دندومن یم  هدافتسا  دوخ  بقانم  رد  نآ  زا  لالدتسا و  تایآ 

.دیامرف یم  شرافس  هنوگچ  شیوخ  تیب  لها  هرابرد ي  مالسا  ربمایپ  هک  دندوب  هدینش  هدید و  اهراب  هک  ینامدرم 

تیذا و یفن  رد  هعیـش و  رب  نعط  رد  ارنآ  زین  هیرـشعانثا  هفحت ي  بحاـص  يولهد  هک  هدومن  رکذ  یبلطم  دوخ  ریـسفت  رد  يزار  رخف 
: دشاب یم  نینچ  نآ  هک  هدومن  لقن  هباحص  تسدب  همطاف  ياهرازآ 

رتمک نم  دزن  ضفاور  هقرف ي  هک  تسا : هتفگ  نیـشن ، نهذ  بسچ و  لد  تیاغب  دراد  يریرقت  يزار  نیدـلارخف  ماما  ماقم  نیا  رد  «و 
لمنلا اـهیا  اـی   ) هک تفگ : دوخ  ناـعباتب  نامیلـس  هچروم ي  هک  اریز  دوخ ، ربـمغیپ  کـین  داـقتعا  لـقع و  رد  دننامیلـس  هچروم ي  زا 

دوـخ ياـهخاروس  رد  ناروـم  هقرف ي  يا  ینعی  هـمجرت :  ، (1) نورعـشیال ) مه  هدونج و  نامیلـس و  مکنمطحیـال  مکنکاـسم  اولخدأ 
.دنزاس لامیاپ  هتسنادان  ار  امش  نامیلس  نایرگشل  ادابم  دیئآرد 

ربمغیپ تبحص  تکربب  دشاب  یم  غیرد  یب  هفرص و  یب  تیاغب  يّدعت  ملظ و  رد  هک  نایرگشل  هاپس و  هقرف ي  هک  دیمهف  ردق  نیا  سپ 
دنهاوخن ملظ  مه  فیعض  هچروم  رب  هتسناد  هدید و  هک  هدرک  ریثأت  یمـسق  اهنآ  رد  یبن  يرـسرس  تبحـص  دنا و  هدش  بذهم  ردقنآ 

.درک دنهاوخن  لامیاپ  مادقألا  تحت  رد  هکلب  درک ،

ًامئاد هک  دوخ  رابک  هباحـص ي  رد  تسا  ناربمغیپ  لضفأ  هک  نیلـسرملا  متاخ  ربمغیپ  تبحـص  هک  دـندیمهفن  زگره  ضفاور  هورگ  و 
بانجنآ مزالم 
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همهنیا هکلب  هدرک ، رود  اهنآ  زا  تنطیـش  ترارـش و  تنایخ و  دشاب و  هدرک  يریثأت  دندشیم  هتفگ  راسگمغ  قیفر  راغ و  ای  و  دـندوب ،
سکیب میتی و  هک  ار  ربمغیپ  ياهساون  داماد و  رتخد و  هک ، تشگ  یلوتسم  بلاغ و  رت  هدایز  اهنآ  رد  رگید  مدرمب  تبسن  هعینـش  رومأ 

ددم هجو  نیمز و  غاب و  و  دنتخاس ، ردق  یب  هراچیب و  دنتخوس و  ار  اهنآ  هناخ ي  و  دـندرک ، ملظ  اهنآ  رب  دـندیناجنر و  دـندوب  هدـنام 
 . کلذ (1) نم  هللا  ذاعم  دندوب  ناشوا  ءاذیا  یپ  رد  هشیمه  و  دندرک ، قُرق  ار  اهنآ  شاعم 

تبحاصم ریثأت  هکنانچ  دشاب ! هدوب  ریثأت  نودب  شیوخ  نارای  باحـصا و  رد  ءایبنا  ینیـشنمه  تبحاصم و  هک  دریذـپب  دـناوت  یمن  وا 
زگره ات  دندوب  هدیدرگ  بیدأت  نامیلس  رکشل  هک  نانچنآ  دیوگ : یم  وا  دناد ، یم  نامیلس  نایرکشل  تبحاصم  زا  رتشیب  ار  متاخ  یبن 

رد ار  وا  مالک  ذوفن  و  هدرواـین ، مهارف  ار  وا  رتخد  رب  متـس  تاـبجوم  زگره  مالـسا  ربماـیپ  هباحـص  دـنیامنن ، لاـمیاپ  ًادـمع  ار  يروم 
مهارف ار  وا  تیذا  رازآ و  تابجوم  هدومنن و  محرت  مه  وا  رتخد  هب  وا  زا  سپ  ات  هتسنادن ، نامیلس  ریثأت  ذوفن  زا  رتمک  دوخ  هباحص ي 

؟! دنیامن

: دشاب یم  تقد  ثحب و  لباق  اجنیا  رد  بلطم  ود 

اب رتشیب  همه  زا  هک  طول  حون و  ربمایپ  ود  نانز  و  حون ، رـسپ  هکنانچ  ددرگ ، یمن  یقالخا  بیذـهت  بجوم  یبن  تبحاصم  قلطم  لوا :
زا ار  اهنآ  تبحاصم  و  هدیدرگ ، لالض  لها  دنتشاد ، تبحاصم  ادخ  ربمایپ 

54 ص :
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.دومنن اهر  لطاب و 

ریثأت و و  هدیدرگ ، بوسحم  تیادـه  تداعـس و  تابجوم  نیرتگرزب  زا  یکی  ءایبنا  ینیـشنمه  تبحاصم و  هک  تسین  يدـیدرت  مود :
یم نیبحاـصم  بولق  رد  عناـم  دوجو  مدـع  هب  طورـشم  ریثأـت  ذوفن و  نیا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دـشاب ، یمن  هدـیدان  زگره  نآ  ذوفن 
ناج شوگ  اب  هک  دشاب  یم  ربمایپ  نآ  میلاعت  لوبق  شریذپ و  رطاخب  دـنیامن ، یمن  لامیاپ  ار  روم  هناهاگآ  نامیلـس  دونج  رگا  دـشاب ،

.دنا هدیدرگ  دنب  ياپ  نادب  دوجو  مامت  اب  هدینش و  ار  وا  حیاصن 

تیلهاج هب  دوخ  ربمایپ  زا  سپ  هک  یتعامج  نیب  و  هدوب ، رادافو  دوخ  ربمایپ  هب  نانچنآ  هک  یتعامج  نیب  دومن ، هسیاقم  ناوت  یم  اجک 
.دندیدرگزاب يرقهق 

هب هباحص  تشگزاب  رب  لمتـشم  هدومن ، رکذ  دوخ  ياهباتک  رد  حیحـص  دانـسا  هب  ینـس  ناثدحم  رگید  يراخب و  هک  یناوارف  تایاور 
ار اهنآ  تلادع  هباحص و  تماقتسا  يرادیاپ و  دناوت  یم  یمزلم  هچ  و  هتـشاد ؟ دناوت  یم  یهیجوت  هچ  دنـشاب ، یم  تیلهاج  يرقهق و 

؟ دنادرگ تیبثت  عناوم  همهنیا  زا  سپ 

دنک یم  تیاور  قاقر  باتک  رد  دنک ، یم  لقن  ربمایپ  زا  دعب  ار  هباحـص  یهارمگ  نایرج  دوخ  حیحـص  باتک  ياج  ياج  رد  يراخب 
: دومرف ربمایپ  هک 

اذا یتح  ضوحلا  یباحصا  نم  سان  یلع  ندریل 
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 . كدعب (1) اوثدحا  ام  يردتال  لقیف : یباحصا ! لوقاف : ینود ، اوجلتخا  مهتفرع 

دوخ زا  سپ  ار  اـهنآ  تلالـض  یهارمگ و  یتـقو  دـندرگ ، یم  دراو  نم  رب  ضوـح  راـنک  تماـیق  زور  ار  هباحـص  زا  یهورگ  همجرت :
.دنشاب یم  نم  باحصا  اهنیا  ادنوادخ  مراد  یم  هضرع  دنا ، هدش  نادرگ  يور  نم  ریغ  هب  هک  متفایرد  و  متسناد ،

!! دندرک اهراک  هچ  اهنیا  وت  دعب  هک  یناد  یمن  وت  دوش : یم  هتفگ  نم  باوج  رد 

هب دـندش و  دـترم  وت  زا  دـعب  اهنآ   (2) يرقهقلا ، مهراـبدا  یلع  كدـعب  اودـترا  مهنا  هک : تسا  هدـمآ  نینچ  یتـیاور  رد  روطنیمه  و 
.دنتشگرب يرقهق 

زرحم هباحـص  تلادـع  دـبألا  یلإ  هک  ددرگ  مزتلم  ناسنا  هک  دـنام ، دـهاوخ  یقاب  رگید  ینخـس  ایآ  هباحـص  زا  ظـیلغ  فصو  نیا  اـب 
!؟ دشاب یمن  نآ  رد  يدیدرت  ياج  هدیدرگ و 

بحاص مامت  هکنآ  لاح  و  دروآ ، نایمب  ینخـس  دیابن  اهنآ  يأر  لدبت  زا  رگید  ددرگ  عنام  عدار و  نودب  هباحـص  رد  داقتعا  نیا  رگا 
ياهلدـبت رییغت و  يرکف و  تانایرج  نوگانوگ  ياهتبـسانمب  دـنا ، هدومن  لقن  ثیدـح  ای  هتفگ و  نخـس  هباحـص  باـب  رد  هک  ینارظن 

رکذتم ار  هباحص  یقالخا 

56 ص :
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.دنا هدومن  یقلت  يداع  رایسب  يرما  ارنآ  هطبار  نیا  رد  هدوب و  اهنآ  زا  يرایسب  رد  هباحص  تلادع  یفن  تبثم  دنا ، هدینادرگ 

: تیاور نیا  لقن  زا  دعب  يراخب  حرش  رد  ینیع  ردب 

هللا یلـص  هللا  لوسر  دهع  یلع  انئاسن  یلا  طاسبنالا  مالکلا و  یقّتن  اّنک  لاق : رمع  نبا  نع  رانید  نب  هللادـبع  نع  دیعـس  نب  نایفـس  نع 
 . .انطسبنا (1) انملکت و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یفوت  املف  .ء  یش  انیف  لزنی  نأ  هبیه  هلآ  هیلع و 

هیآ ادابم  هکنیا  سرت  زا  میشاب ، هتشاد  دنت  نخس  ای  یتشرد و  نامیاهنز  هب  تبسن  میدیـسرت  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  »
«. دش زاب  نامتسد  تهج  نیا  زا  تفر  انید  زا  ترضحنآ  هک  ینامز  اما  ددرگ ، لزان  ام  هرابرد ي  يا 

 . .ملس (2) هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دهع  یف  هیلع  اوناک  امع  هباحصلا  ناش  رییغت  یف  هحیرص  هیاورلا  لولدم  دیوگ : یم 

یم حیرـصت  رمع  نب  هللادـبع  اریز  دراد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دـعب  هباحـص  لاح  رییغت  رب  تلالد  نایب  نیا  دـیوگ : یم  ینیع 
ینامز زا  یلو  میئامن ، یتراسج  اهنآ  هب  تبـسن  ای  مییوگب  يدنت  مالک  نانز  هب  میدیـسرت  یم  ص )  ) ربمایپ تایح  نامز  رد  هک  دـیامن 

ایند زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک 

57 ص :
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.دیدرگزاب نامتسد  ندز  کتک  يارب  مه  میدش و  دنت  نانآ  رب  مه  .دش  زاب  تهج  نیا  رد  ام  تسد  تفر 

هک دنام  یمن  یقاب  دیدرت  يدحا  يارب  هکیروطب  هدیدرگ ، دراو  هباحـص  قافن  رد  هک  هحیحـص  تیاور  اهدص  هیآ و  اههد  نینچمه  و 
هدش و لزان  اهنآ  قسف  قافن و  رد  یتایآ  هک  دنشاب  یم  یناسک  هلمج  زا  صاعلا  یبا  نب  مکح  شردپ  ناورم و  هبقع و  نب  دیلو  لاثما 

.دشاب یمن  یلاخ  اهنآ  رب  نعط  زا  ریسفت  ثیدح و  بتک 

حیحـصت و رایعم  دـناوت  یمن  زگره  دنـشاب  دـنوادخ  لیدـعت  قیثوت و  زا  رادروخرب  هباحـص  یمامت  هک  يدامتعا  داـقتعا و  نینچ  سپ 
هدومن رکذ  دوخ  بتک  رد  هدومن و  ناعذا  نشور  تیعقاو  نیا  هب  وا  ناشیکمه  ریاس  یفنح و  ملاع  نیا  هکنانچ  دشاب ، هتـشاد  شریذپ 

.دنا

ینامرفان قمع 

؟ دنشاب هدیدرگ  فطل  دروم  ات  دوب  هدیسرن  میتی  لاح  تیاعر  رد  لبق  زا  یشرافس  هیصوت و  رادج  ریمعت  ناتساد  رد 

خلت ياه  هنحـص  نیرتکاندرد  شیوخ  یتسمرـس  یـساپسان و  اب  هک  دومن  وجتـسج  يرگنایغط  بولق  رد  دـیاب  هراومه  یناـمرفان  قمع 
زین زورما  هدینازوس و  شیوخ  متـس  بوچ  اب  ار  وا  تیب  لها  ربمایپ ، نید  رد  یهاوخ  تحلـصم  هناهب ي  هب  نانآ  دندز !! مقر  ار  خیرات 

.دنیامن یم  جیورت  یمالسا  عماوج  نایم  رد  ربمایپ  تنـس  ناونع  هب  حیحـصت و  ارنآ  لامعا  یمامت  هباحـص  زا  شیاتـس  سدقت و  مان  هب 
هناخ رد  رب  تحلصم  مان  هب  وا  زورید 
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یم هیجوت  ار  وا  درکلمع  هباحـص  تلادع  داهتجا و  مان  هب  نانیا  زین  زورما  تشادرب و  اهیف » نمب  ارّدـلا  اوقرحا   » گناب رـضاح و  همطاف 
.دنیامن

ریهطت هیآ ي  رد  تیب  لها 

رد رظن  تیانع و  دروم  قیداصم  زا  ار  یبرقلا  يوذ  هب  تّدوم  هکرابم ي  هیآ ي  و  ریهطت ، هیآ ي  هک  دـنا  هدومن  ناوارف  یعـس  نونکات 
.دننادرگ هیجوت  قیبطت و  لباق  رگید  ياهتیعمج  رب  ارنآ  فرصنم و  هیآ  لوزن 

ریهطت و هیآ ي  دوجو  زا  ار  یتّقشم  رپ  نیگنس و  راب  تیبلا  لها  بهذم  نیفلاخم  هک  دیآ ، یم  تسدب  تاملک  صوصن و  یـسررب  زا 
.دنا هدومن  زاب  دوخ  رب  ار  اهنآ  دافم  رد  میمعت  لیوأت و  تسد  و  هداتفا ، وپاکتب  تخس  هنوگنیا  هک  هدومن  لمحت  تّدوم  هیآ ي 

هرئاد ي زا  تیب  لها  یفن  اب  طابترا  رد  هک  ینایرج  دشاب ، هدوبن  هاگآ  يوما  نارادمامز  ماکح و  تشذگرس  زا  هک  تسا  یسک  رتمک 
ناورم و تیاور  و  دودرم ، يوبن  تنـس  لقن  رد  قداص  ترـضح  تیاور  هک  دـیناشک ، یئاجب  ار  راـک  تفریذـپ ، تروص  يوبن  تنس 

!! دیدرگ ماش  زاجح و  نیثّدحم  دزن  رد  لوبقم  کلملادبع  شرسپ 

رازآ و رد  صاع  رـسپ  دـینادرگ ، نوریب  هنیدـم  زا  ار  وا  نعل و  ار  صاعلا  یبا  نب  مکح  رـسپ  ناورم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  متاخ  ربمایپ 
رد دارفا  نیرتراد  هشیر  يزیرقم ، ریبعت  هب  و  هرجـش ، نیا  فلخ  ناونعب  زین  کلملادـبع  دومن ، یمن  غیرد  هقیاضم و  چـیه  ربمایپ  تیذا 

تمیق ردق و  ات  دومن  شرافس  دیلو  شرسپ  هب  دینادرگ و  طلسم  ناناملسم  رب  ار  جاجح  هک  دوب  یسک  رفک ،
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طلـسم زا  ریغ  دـشاب  هدوبن  کلملادـبع  يارب  رگا  هک  دـنا  هتفگ  وا  هرابرد ي  هکنانچ   (1) دـناجنرن ، دوخ  زا  ار  وا  دـنادب و  ار  جاجح 
.دشاب یم  یفاک  وا  يارب  مرج  نیمه  ناملسم  روما  رب  جاجح  ندینادرگ 

یبا نب  مکحلا  هیوبا  دـحا  نـال  رفکلا ، یف  ساـنلا  قرعا  ناورم  نب  کلملادـبع  دـسیون : یم  مصاـختلا » عازنلا و   » باـتک رد  يزیرقم 
هللا لوسر  رما  دق  و  لثم ، نمیف  هب  لثم  هزمح و  فنا  عدـج  يذـلا  وه  و  هریغملا ، نب  هیواعم  رخالاو  هدـیرت ، هللا و  لوسر  نیعل  صاعلا 

 . .نامثع (2) راد  نم  جرخاف  هلتقب 

نعل ار  وا  ربمایپ  تشاد  رارق  ردپ  بلـص  رد  ناورم  هک  ینامز  دشاب ، یم  رفک  رد  دارفا  نیرتراد  هشیر  زا  ناورم  نب  کلملادبع  ینعی :
يومع هزمح  ترضح  تداهش  زا  سپ  هک  دشاب ، یم  هریغم  نب  هیواعم  وا ، يردام  ردپ و  نینچمه  و  دینادرگ ، رود  هنیدم  زا  دومرف و 
نامثع لزنم  زا  ار  وا  هکنیا  ات  دومرف ، رداص  ار  وا  لتق  مکح  ربمایپ  رطاخ  نیمهب  هک  دومن ، هلثم  ار  وا  هدـیرب و  ار  بانجنآ  ینیب  ربماـیپ 

دارفا نینچ  نآ  نیجورم  ناعفادـم و  هک  تسا  روآدرد  رایـسب  ربمایپ  تنـس  يارب  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  اب  .دـندروآ  نوریب  نافع  نب 
!! دنشاب هدوب  یغای  شکرس و 

جیورت ثیدح و  رشن  رما  مامز  تعامج  نیا  رگا  هک  تسین  يدیدرت 

60 ص :

ای کفیس  وه  و  ربانملا ، مکل  اطو  يذلا  وه  هناف  همرکاف ، جاجحلا  رظنا  و  هتوخا : هدالواب و  یصوا  ام  دعب  هدلول  هتیـصو  یف  و  . 59 - 1
ص 144. : 100 تایفو 81 - مالسالا  خیرات  ...کیلا  هنم  جوحا  هیلا  تنا  دحا و  لوق  هیف  نعمستالف  كاوان ، نم  یلع  كدی  و  دیلو ،

.57 - 56 مشاه : ینب  هیما و  ینب  نیب  امیف  مصاختلاو  عازنلا  . 60 - 2

رادجلا اما  www.Ghaemiyeh.comو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 66 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3864/AKS BARNAMEH/#content_note_60_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3864/AKS BARNAMEH/#content_note_60_2
http://www.ghaemiyeh.com


رشتنم اهنآ  نیفلاخم  بلث  رد  ینعطم  ای  هدیدرگ و  رشتنم  تیب  لها  زا  یتبقنم  تشاذگ  دنهاوخن  هاگچیه  دنشاب  هتـشاد  هدهعب  ار  نید 
.دشاب هدوب  ضراعم  الب  لقاّدح  ای  و 

هعسوت ار  اهنآ  هرئاد ي  ات  هدیدرگ  یعس  اهنآ  رد  هک  دنـشاب  یم  یتایآ  هلمج  زا  یبرقلا  يوذ  تّدوم  موزل  ریهطت و  هکرابم ي  هیآ ي 
.ددرگ هولج  مک  ای  هتشاگنا و  هدیدان  ناوارف  تایاور  دوجو  اب  ار  تیب  لها  روهظ  و  میمعت ، و 

و هداد ، ناشن  هّجوم  راظنا  رد  ار  دوخ  دبا  ات  دناوت  یمن  زگره  یملع  ریغ  ياه  هویـش  نینچ  هک  تسین  دـیدرت  ثحب و  ياج  هنوگچیه 
.ددرگ هتخانش  حیحص  داقتعا  هدیا و  ناونعب  ءافتخا  لکشب 

، هدـیدرگ تباث  ربمایپ  تیب  لها  تمظع  تراهط و  هک  یبرقلا » يوذ  هدوم  : » هیآ ي نینچمه  ریهطت و  هکرابم ي  هیآ ي  صوصخ  رد 
.دنا هدیدرگ  کسمتم  دانتسا  نودب  هفیعض و  لاوقا  هب  نآ  لیوأت  هیجوت و  يارب  هدومن و  رایسب  یعس 

هجو دـناوت  یمن  لوـق  کـی  زج  لاوـقا ، نیا  ذـخآم  زا  قـیقحت  یـسررب و  رد  هک  دـنا ، هدوـمن  رکذ  ار  لوـق  تـشه  ریهطت  هـیآ ي  رد 
.دشاب هتشاد  یحیحصت 

: لوق تشه  نآ  اما 

یم یبرقلا » هّدوم   » هیآ ي ناـیب  رد  يراـخب  تیاور  ود  زا  یکی  لوق  نیا  دـشاب ، یم  ترـضح  نآ  دوخ  ربماـیپ ، تیب  لـها  زا  دارم  - 1
 . .دشاب (1)

61 ص :

رگید تیاور  ...ملس  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یبرق ، ریبج : نب  دیعس  لاقف  هیف : و  مقر 4397 . بقانملا  باتک  يراخبلا  حیحص  . 61 - 1
مقر 4818. يروش  هروس  ریسفت  ...دمحم  لآ  یبرق ، تسا : هدمآ  هعجارم  باتک  نیمه  رد  هک  يراخب 
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 . .دشاب (1) یم  ءافش  باتک  رد  ضایع  یضاق  لوق  نیا  رگید  لئاق 

تاولـص تیفیک  رد  ثحب  نیا  اریز  دشاب ، یم  صخـشم  دـشاب  یم  نارگید  ضایع و  یـضاق  دارم  هک  ار  هچنآ  رب  انب  لوق  نیا  فعض 
؟ دنشاب هدوب  دنناوت  یم  یناسک  هچ  ترضح  نآ  لوق  رد  لآ  زا  دارم  هک  ددرگ ، یم  حرطم  ربمایپ  دوخ 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  دومرف : ترـضح  نآ  هک  هدومن  لقن  کـلام  نب  سنأ  زا  شیوخ  هیرظن ي  هیجوت  رد  ضاـیع  یـضاق 
«. یسفن ّلک  »

لوق اب  یتیدض  یفانت و  هنوگچیه  نایب  نیا  اریز  تسا ، لح  لکـشم  دنک  یم  لقن  ارنآ  ضایع  یـضاق  دوخ  هک  دـشاب  هدوب  نینچ  رگا 
هدمآ باسحب  ربمایپ  سفن  بلاط  یبا  نب  یلع  هلهابم  هیآ ي  مکحب  دشاب ، هتشاد  دناوت  یمن  ریهطت  هیآ ي  رد  تیب  لها  صاصتخا  هب 

.دشاب یمن  نآ  رد  لاکشا  ياج  هنوگچیه  و  دندرگ ، یم  بوسحم  ترضح  نآ  سفن  دالوا ، مکحب  زین  وا  تیب  لها  رئاس  و 

نامیلس نب  لتاقم  جراوخ (2) و  زا  هک  همرکع  زا  ریثـک  نبا  ار  لوق  نیا  دنـشاب ، هدوب  ربماـیپ  جاودزا  صوصخ  تیب  لـها  زا  دارم  - 2
 . .تسا (4) هدومن  رکذ  دشاب (3) ،  یم  يراصن  دوهی و  زا  ذخأ  رد  تخس  نایرتفم  نیباذک و  زا  هک 

62 ص :

یقهیبلل 224:2. نامیالا  بعش  یفطصملا 82:2 ، قوقح  فیرعتب  ءافشلا  . 62 - 1
ءایلوالا 326:3. هیلح  تاغللاو 34:1 ، ءامسالا  بیذهت  لیدعتلاو 7:7 ، حرجلا  مقر 9 ، البنلا 12:5 ، مالعأ  ریس  . 63 - 2

ءالبنلا 201:7. مالعأ  ریس  مقر 8741 ، لادتعالا 173:4  نازیم  نابح 14:3 ، نبال  نیحورجملا  . 64 - 3
ریدقلا 178:4. حتف  ریثک 532:3 ، نبا  ریسفت  . 65 - 4
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، تسا هدـش  هتفگ  نخـس  هطوبرم  تاـیآ  قایـس  رد  لالدتـسا  هوـحن ي  هب  نآ  رد  و  هتفرگ ، ماـجنا  یناوارف  ثحاـبم  مه  هنیمز  نیا  رد 
لبق و تایآ  نآ  اب  یتیخنـس  هنوگچیه  اما  هدـیدرگ  رکذ  یبن  جاوزا  یخیبوت  تایآ  نیب  رد  هچ  رگا  ریهطت  هیآ ي  هکنیا  نخـس  هاتوک 

.دشاب هتشاد  دناوت  یمن  قایس  باطخ  رظن  زا  دعب 

هجردنم دعاوق  قبط  رب  بیجح  رظن  زا  اهنآ  لوق  هدیدرگ و  بوسحم  بلاط  یبا  نب  یلع  نانمـشد  زا  لوق  نیا  نایوار  هکنیا  رب  افـضم 
.دشاب یم  طقاس  لیدعت  حرج و  رد 

یم ءاملع  نیثدـحم و  زا  يدایز  تعامج  هجوت  تیانع و  دروم  لوق  نیا  دنـشاب ، یم  ءاسک  باحـصا  صوصخ  تیب  لـها  زا  دارم  - 3
: ددرگ یم  هراشا  نآ  ياه  هنومن  هب  هک  تسا  هدیدرگ  دراو  یثیدح  بتک  رد  یناوارف  حیحص  تایاور  هطبار  نیا  رد  و  دشاب ،

ءاـجف دوسا ، رعـش  نم  لـجرم  طرم  هیلع  هادـغ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  جرخ  تلاـق : هشئاـع ، نع  هحیحـص  یف  ملـسم  جرخا  أ -
مکنع بهذـیل  هللا  دـیری  امنا  : ) لاق مث  هعم ، هلخداف  یلع  ءاج  مث  هعم ، اـهلخداف  همطاـف  تءاـج  مث  هعم ، اـمهلخداف  نیـسحلاو  نسحلا 

 . (1) اریهطت ) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا 

همطاـف یلع و  یلا  هللا  لوسر  لـسراف  تلاـق : ...هللا ) دـیری  اـمنا   ) هیـالا هذـه  تلزن  یتیب  یف  تلاـق : هملـس  مأ  نع  مکاـحلا  جرخا  ب -
لاق مث  قحا ) یتیب  لآ  مهللا  یتیب و  لها  ءالؤه  مهللا  لاقف : نیسحلاو  نسحلاو 

63 ص :

مقر 32093. هبیش 373:6  یبا  نبال  فّنصملا  مقر 6211 ، يوونلا 190:15  حرشب  ملسم  حیحص  . 66 - 1
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 . .يراخبلا (1) طرش  یلع  حیحص  ثیدح  اذه  و 

تلاقف یل ، اوعدا  یل ، اوعدا  لاق : هطباه ، همحرلا  یلا  هللا  لوسر  رظنامل  لاق : بلاط ، یبا  نب  رفعج  نب  هللادـبع  نع  اـضیا  جرخا  و  ج -
؟ هللا لوسر  ای  نم  هیفص :

عفر مث  هدـی ، عفر  مث  ءاسک ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  مهیلع  یقلأف  مهب  ییجف ء  نیـسحلاو ، نسحلاو  همطاف  ایلع و  یتیب  لـها  لاـق :
حیحـص ثیدح  اذه  لاق  ...هللا ،) دیری  امنا   ) ّلجوزع هللا  لزنا  و  دمحم ، لآ  یلع  دـمحم و  یلع  ّلصف  یلآ  ءالؤه  مهللا  لاق : مث  هدـی ،

 . .هاجرخی (2) ملو  دانسالا 

ءاج ذا  هللا ، لوسرب  یتأـی  بهذ  یل : لـبقف  هلزنم  یف  یلع  نع  تلاـس  لاـق : عقـشالا  نب  هلثاو  نع  حیحـصلا  یف  ناـبح  نبا  جرخأو  د -
و هیدی ، نیب  ًانیسح  ًانـسح و  هراسی و  نع  ًایلع  هنیمی و  نع  همطاف  سلجأو  شارفلا  یلع  هللا  لوسر  سلجف  تلخد  هللا و  لوسر  لخدف 

 . .یتیب (3) لها  ءالؤه  مهللا  اریهطت » مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  : » لاق

ننس رد  يذمرت  و  دشاب (4) ،  یم  حیحص  نآ  لاجر  یمامت  هک  يدنس  اب  دنسم  رد  یلعی  وبأ  یضاق  تیاور  تسا  تروص  نیمه  هب  و 
 ، (5)

64 ص :

ریبکلا خیراتلا  مقر 1029 ، دمحال 602:2  هباحصلا  لئاضف  دمحأ 323:6 و 455:7  دنسم  ریسفتلا ، باتک  كردتسملا 416:2  . 67 - 1
.699 يذمرتلا 663:5 - ننس  هباغلا 12:2 ، دسا  ، 336 يواحطلل 332:1 - راثالا  لکشم  ، 70 يراخبلل 69:2 -

.148 كردتسملا 147:3 - . 68 - 2
مقر 6905. نابح 50:9  نبا  حیحص  بیترتب  ناسحالا  . 69 - 3

مقر 7021. یلعیوبا 451:12  دنسم  . 70 - 4
مقر 3871. يذمرتلا 699:5  ننس  . 71 - 5
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هدومن و فارتعا  ثیداحا  نیا  حیحـصتب  امامت  هنـسلا  جاهنم  رد  هیمیت  نباو  هنـسلا (2) ،  حیباصم  رد  يوغب  و  دنسم (1) ،  رد  دمحأو 
.دنا هدومن  لقن  ءاسک  باحصا  ار  هیآ  لوزن  دروم 

.هدومن رکذ  دیهمت  رد  ربلادـبع  نبا  ار  لوق  نیا  دنـشاب ، یم  مه  اب  ءاسک  باحـصا  ترـضح و  نآ  نانز  عومجم  تیب  لها  زا  دارم  - 4
 . (3)

کسمت ریهطت  هیآ ي  هب  شیوخ  تیعقوم  تیبثت  يارب  ربمایپ  نانز  زا  کیچیه  ًالوا : اریز  تسا  نشور  رهاظ و  مه  لوق  نیا  رد  هشقانم 
.هدومنن داهشتسا  و 

هکیروطنامه دـنا  هدوب  رانکرب  رودـب و  ریهطت  هیآ ي  رد  ندوب  لخاد  زا  شیوخ  حیحـص  حیرـص و  رارقا  هب  ربمایپ  جاودزا  دوخ  ًایناث :
یم هیآ  نیا  رد  لخاد  مهنم  اـیآ  هللا  لوسر  اـی  تشاد ، هضرع  هیآ  لوزن  زا  سپ  هملـس  مأ  هک  دـنا  هدروآ  تنـس  لـها  نیثدـحم  راـبک 

؟ مشاب

 . .یبنلا (4) جاوزأ  ریخ  نم  کنا  ریخ ، یلع  تنأ  وا : ریخ ، یلإ  کنا  ال ، دومرف : ترضح 

65 ص :

مقر 995. هباحصلا 588:2  لئاضف  ...و و   304 ، 298 ، 296 دمحأ 292:6 ، دنسم  . 72 - 1
مقر 4796. يوغبلل 183:4  هنسلا  حباصم  . 73 - 2

يواضیبلا 382:3. ریسفت  ریدقلا 280:4 ، حتف  : 119: ماهفالا ءالج  . 74 - 3
حور یناربطلل 182:5 ، ریبکلا  مجعملا  مقر 6178 ، بلاط 176:15  یبا  نب  یلع  لئاضف  باب  لئاضفلا  باتک  ملـسم  حیحـص  . 75 - 4

ریسفت لیزنتلا 124:2 ، دهاوش  يربطلا 7:22 ، ریسفت  ریثک 533:2 ، نبا  ریسفت  مقر 6888 ، یلعی 313:12  یبا  دنسم  یناعملا 22:12 ،
یبلاعثلا 227:3.
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.تشگ یهاوخ  ریخب  تبقاع  هدیدرگ و  بوسحم  یبن  نارسمه  نیرتهب  زا  وت  هکلب  یشاب ، یمن  لخاد  ریهطت  هیآ  رد  وت  ینعی 

یلع و لآ  بلطم و  ینب  مشاه و  ینب  لماش  اهنآ  هک  دشاب ، یم  مارح  اهنآ  رب  هقدص  هک  تسا  یناسک  صوصخ  تیب  لها  زا  دارم  - 5
 . .دنشاب (1) یم  رفعج  لآ  لیقع و  لآ  سابع و  لآ 

.دشاب یم  دمحا  یعفاش و  راتخم  لوق  نیا 

.دشاب یم  رهاظ  هدیدرگ و  نایب  لهأو  لآ  يانعم  رد  ناسل  تغل و  لها  قیرط  زا  هک  زین  لوق  نیا  هشقانم 

.وا ناگتسب  عیمج  هن  دنا  هدومن  رکذ  مظعملا (2) ،  لجر  هصاخ  نم  نوندالا  يانعمب : ار  لآ »  » تغل لها 

.دنیوگ یم  وا  لآ  ار  گرزب  صخش  ناکیدزن  صاوخ  ینعی :

: میرک باتک  تایآ  اب  تسا  قفاوم  ددرگ  یم  هظحالم  هکنانچ  ینعم  نیا  و 

 . (3) باذعلا ) ّدشأ  نوعرف  لآ  اولخدأ  - ) أ

 . (4) نیملاعلا ) یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  ًاحون و  مدآ و  یفطصا  هللا  نا  - ) ب

66 ص :

مقر 5025. ریبکلا 182:5  مجعملا  دمحأ 367:4 ، دنسم  مقر 9643 ، قازرلا 52:4  دبعل  فّنصملا  . 76 - 1
.دنشاب یم  کیدزن  مرتحم  گرزب و  صخش  هب  هک  یناسک  . 77 - 2

.46: رفاغ . 78 - 3
.33: نارمع لآ  . 79 - 4
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 . (1) رحسب ) مهانیجن  طول  لآ  ّالإ  - ) ج

هدوب دناوت  یمن  ناربمایپ  نیا  ناگتـسب  یمامت  تایآ  نیا  رد  لآ  هک  ددرگ  یم  هدافتـسا  راثآ  دـهاوش و  رگید  تایآ و  نیا  عومجم  زا 
.دشاب

 . .دنشاب (2) هدوب  راکزیهرپ  یقتم و  دارفا  تیب  لها  زا  دارم  هک  تسا  نیا  مشش  لوق  - 6

.تسا نشور  رهاظ و  دنا  هدومن  هئارا  تهج  نیا  رد  دوخ  هک  یتافیعضت  اب  مه  لوق  نیا  هشقانم ي 

«. ّیقت ّلک  دمحم  لآ  : » تسا هدمآ  نآ  رد  هک  دشاب  یم  ثیدح  نیا  زا  هتفرگرب ي  لوق  نیا  لصا 

 . .ظافحلا (3) نم  هریغ  دمحأ و  هفعض  نیعم و  نب  ییحی  هبّذک  هریره  ابأ  نأل  هب ، جاجتحالا  لحیال  فیعض  اذه  دیوگ : یم  یقهیب 

جاجتحالا مدع  هفعضب و  يواخسلا  رجح و  نباو  يربکلا  ننسلا  یف  یقهیبلا  حرص  فیرعتلاو :» نایبلا   » یف یقشمدلا  يوازمحلا  لاق  و 
 . .ءافخلا (5) فشک  و  دصاقملا ، رظنا :  (4) هب ،

67 ص :

.34: رمقلا . 80 - 1
.211: يدوهمسلل نیدقعلا  رهاوج  ، 125 - 120: يزوجلا نبال  ماهفالا  ءالج  ینالطسقلل 517:2 ، هیندللا  بهاوملا  . 81 - 2

يربکلا 152:2. ننسلا  . 82 - 3
يوازمحلل 41:1. فیرعتلاو  نایبلا  . 83 - 4

نم رهتـشا  امع  سابلالا  لـیزم  ءاـفخلا و  فشک  ، 40: هنـسلالا یلع  هرهتـشملا  ثیداحألا  نم  ریثک  نایب  یف  هنـسحلا  دصاقملا  . 84 - 5
.135: يراقلا یلعالمل  رجح و  نبال  رکفلا  هبخن  حرش  یف  هجیرخت  رظنا  سانلا 18:1 ، هنسلا  یلع  ثیداحالا 
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.دنشاب یم  تمایق  زور  ات  ترضح  نآ  ناوریپ  یمامت  تیب  لها  زا  دارم  - 7

 . دنا (1) هتفریذپ  یعفاش  عابتا  زا  یضعب  ار  لوق  نیا 

هقدـص و هک  دـنام  یمن  یـسک  رگید  دنـشاب  ترـضح  ناوریپ  یمامت  تیب  لها  زا  دارم  رگا  هک  تسا ، رهاظ  مه  لوق  نیا  رد  هشقاـنم 
یقاب عرف  نیا  ماکحا  يارب  یلحم  رگید  لوق  نیا  اب  و  ددرگ ، یم  مارح  همه  رب  نآ  ندروخ  اریز  دـشاب ، هدـیدرگ  بجاو  وا  رب  تاکز 

.دنام دهاوخن 

.دنشاب یم  شیرق  یمامت  تیب  لها  زا  دارم  هک  تسا  نیا  رخآ  لوق  و  - 8

 . .تسا (2) هدومن  لقن  ارنآ  مه  يدوهمس  هتشاد و  نایب  هلافک  رد  هعفر  نبا  ار  لوق  نیا 

نیا مومع  هب  ناوت  یمن  دـشاب ، یم  رهاظ  هدـیدرگ  دراو  شیرق  رب  نعط  رد  هک  يدایز  تایاور  نتفرگ  رظن  رد  اب  مه  لوق  نیا  هشقانم 
.ترضح نآ  هب  نیبوسنم  مومع  هن  دنشاب  هدوب  ءاسک  باحصا  نامه  تیب  لها  زا  دارم  دیاب  هلاحمال  سپ  دومن ، دامتعا  لوق 

68 ص :

ینیرافسلل 51:1. هیهبلا  راونالا  عماول  ، 120: ماهفالا ءالج  . 85 - 1
.212: نیدقعلا رهاوج  . 86 - 2
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یبرقلا يوذ  تیمها 

یبرقلا يوذ 

تایآ مهف  هدوشگ و  ار  باتک  تاراشا  زمر  زار و  یعامتجا  یقالخا و  ینید و  ساسح  عقاوم  رد  ینامـسآ  باـتک  نّیبم  ناونعب  ّتنس 
.دنادرگ یم  ناسآ  نآ  لها  يارب  ار 

 . (2) یبرقلا ) یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  : ) تدوم هیآ ي  رد  ای  (1) و  هقح ) یبرقلاذ  تآو   ) هیآ ي رد  یبرقلا  يوذ 

دودرم و ار  قافن  كرـش و  ياجبان  گنهآ  و  یلجتم ، ار  طسقلاب ) نزولا  اومیقا   ) ات تسا  یحو  تیاده  زا  يدومنهر  نشور و  یناشن 
.دنادرگ نالعا  ار  نازیملا ) اورسختال  )

ناونعب ار  یلع  ارهز و  هناخ ي  دزومآ ، یم  قح  نابلاط  هب  ار  دوصقم  لزنم  رـس  دوخ ، قیقد  فیرظ و  هراشا ي  اب  يوبن  فیرـش  تنس 
، دادـیم مالـس  نآ  لها  رب  داتـسیا و  یم  هناعـضاوتم  نآ  هناتـسآ ي  رب  متاخ  ربمایپ  هک  يا  هناخ  دـنادرگ ، یم  صخـشم  قح  ناـبحاص 

.دومرف یم  میلعت  شیوخ  تما  هب  ار  ادخ  یگدنب  تیاده و  سرد 

راگدرورپ بناج  زا  مه  وا  بلط و  رتشیب  حیضوت  لیئربج  زا  ترـضح   (3) هقح ) یبرقلا  يذ  تآو   ) هکراـبم ي هیآ ي  لوزن  زا  سپ 
یمامت ار و  كدف  زین  ترضح  نآ  هک  دیامن ، یم  غالبا  ترضح  نآ  هب  ار  كدف  ياطعا  نامرف 

69 ص :

.37: مورلا - 29 ءارسالا : . 87 - 1
.22: يروشلا . 88 - 2
.26: ءارسالا . 89 - 3
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.دیامرف یم  اطع  وا  هب  ار  هطوبرم  تارایتخا 

: دنا هدومن  تیاور  نینچ  هرهاط  هقیدص ي  هب  ار  كدف  یئاطعا  تیاور  ثیدح ، هاور  نیرسفم و 

: روثنملا ّرد  رد  یطویس 

عطقا هقح » یبرقلا  اذ  تآو   » هیالا هذه  تلزن  امل  لاق : يردخلا  دیعس  یبأ  نع  هیودرم  نباو  متاح  یبأ  نبا  یلعی و  وبأ  رازبلا و  جرخأ 
 . .اکدف (1) همطاف  هللا  لوسر 

.دینادرگ وا  کلم  و  هداد ، صاصتخا  همطاف  هب  ار  كدف  ربمایپ  دیدرگ  لزان  هکرابم  هیآ ي  هک  یماگنه 

: دنک یم  تیاور  یناکسح  ظفاح  زا  دوخ  دنسب  نایبلا  عمجم  باتک  رد  زین  یسربط  مالسالا  نیما  و 

 . .اکدف (2) همطاف  هللا  لوسر  یطعأ  هقح » یبرقلااذ  تآو  : » هلوق لزن  اّمل 

: رگید لقن  رد  و 

هللا نکلو  باکر  لیخ و ال  نم  هیلع  متفجوأ  امف  مهنم  هلوسر  یلع  هللا  ءافأ  ام  : ) میرکلا نآرقلا  صنب  هللا  لوسرل  اکلم  كدـف  تراص 
( هقح یبرقلااذ  تآو  : ) لزن نأ  یلا  اشی  امبـسح  كدف  یف  فرـصتی  ناکف  ریدق ،) یـش ء  ّلک  یلع  هللا  ءاشی و  نم  یلع  هلـسر  طلـسی 

اهما هتلذـب  ام  ضوع  کلذ  اهدالوإل و  اهل و  هغلب  نوکتل  اکدـف  همطاف  طعا  هل : لاـقف  هیـالا ؟ دارم  لـیئاربج  نم  هللا  لوسر  حضوتـساف 
.مالسالا لیبس  یف  دوهج  لاوما و  نم  هجیدخ 

70 ص :

لامعلازنک 158:2. لادتعالا 228:2 ، نازیم  روثنملارد 177:4 ، . 90 - 1
نایبلا 411:3. عمجم  . 91 - 2
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، ارهزلل ًاکلم  تراص  كدفل و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هیکلم  اذهب  تهتناو  اکدف  اهاطعا  همطاف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  اعدف 
.هکلمب کلاملا  فرصت  اهیف  فرصتت 

دی نم  اهعزتنا  كدـف و  یلع  دـیلا  عضوف  هفالخلا  یلع  رکبوبأ  یلوتـسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یفوت  یتح  اذـکه  رمـألا  یقب  و 
 . ...اهیبأ (1) نم  هیطع  هلحن و  اهنأ  یلع  كدفب  هتبلاطف  هنیب  اهنیب و  عازنلا  أدتباف  ارهز 

هب ار  كدـف  راگدرورپ  روتـسدب  ترـضح  هقح ) یبرقلااذ  تآو  : ) هکرابم ي هیآ ي  لوزن  زا  سپ  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  حیـضوت 
ضوع اطع  نیا  هک  دشاب ، هدوب  وا  نادنزرف  وا و  يارب  ات  دیدرگ  ارهز  کلم  رد  لخاد  جراخ و  ربمایپ  کلم  زا  كدف  دیـشخب ، همطاف 

ارهز کلم  ًامسر  كدف  سپ  ددرگ ، فرـص  مالـسا  هار  رد  ات  هدراذگ  ترـضح  رایتخا  رد  مالـسا  ردص  رد  هک  دشاب  هجیدخ  لاومأ 
دیسر تردقب  ات  وا  و  دیسر ، رکب  یبا  تسدب  رما  مامز  دنتفر و  ایند  زا  ترضح  هکنیا  ات  دومن  یم  هناکلام  فرـصت  نآ  رد  و  دیدرگ ،

هب هک  دروآرد ، دوخ  فرـصتب  ارنآ  هدومن و  نوریب  دندوب  راکب  لوغـشم  كدف  رد  هرهاط  هقیدـص ي  فرط  زا  هک  ار  كدـف  نیلماع 
 . .تسا (2) هدش  هداد  حرش  حیضوت و  ناوارف  ياهباتک  رد  ًالصفم  نآ  نایرج  هک  دیدرگ ، یهتنم  رکب  یبا  همطاف و  نیب  هعزانم ي 

71 ص :

قدصلا 68:3. لئالد  . 92 - 1
.ددرگ هعجارم  كدف » ثیدح  زمر   » باتک هب  سرد  رسارس  زیگنا و  مغ  ناتساد  نیا  زا  عالطا  يارب  . 93 - 2
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یم قئالخ  یمامت  رب  راـگدرورپ  هیحاـن ي  زا  یتجح  ماـمتا  هدـیدرگ ، صخـشم  نآ  رد  ربماـیپ  تلاـسر  دزم  هک  تّدوم  هیآ ي  اـما  و 
؟ دنشاب یم  یناسک  هچ  تسا  هتفرگ  رارق  دیکأت  دروم  اهنآ  تّدوم  هک  یناکیدزن  هللا  لوسر  ای  دنسرپ : یم  وا  زا  هک  یماگنه  دشاب ،

.مهیلع هللا  تاولص  نیسح  نسح و  نانآ  دنزرف  ود  همطاف و  یلع و  دیامرف : یم  نایب 

و هللا ، لوسر  ای  اولاق : یبرقلا ) یف  هدوملا  الا  ارجا  هیلع  مکلاسا  لق ال  : ) تلزن اّمل  لاق : هنا  ساـبع ، نبا  نع  هدنـسب  یناربطلا  جرخا  - 1
 . .امهانباو (1) همطاف  یلع و  لاق : مهتّدوم ؟ انیلع  تبجو  نیذلا  ءالؤه  کتبارق  نم 

دقل لاق : مث  هیلع  ینثأو  هللا  دمحف  یلع ، لتق  نیح  یلع  نب  نسحلا  بطخ  : » لاق هنا  نیـسحلا  نب  یلع  نع  هدنـسب  مکاحلا  جرخأو  - 2
لتاقیف هتیار  هیطعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  دقو  نورخالا ، هکردیال  لمعب و  نولوألا  هقبـسی  لجر ال  هلیللا  هذه  یف  ضبق 

عبـس ّالإ  ءاضیبال ، ءارفـص و  ضرالا  لها  یلع  كرت  ام  و  هیلع ، هللا  حـتفی  یّتح  عجری  امف  هراسی ، نع  لیئاکیم  هنیمی و  نع  لـیئربج  و 
اناف ینفرعی  مل  نم  و  ینفرع ، دـقف  ینفرع  نم  سانلا ! اهیأ  لاق : مث  ...هلهأل  اـمداخ  اـهب  عاـتبی  نا  دارأ  هاـیاطع  نم  تلـضف  مهرد  هئاـم 

جارـسلا نبا  انأو  هنذاب ، هللا  یلإ  یعادلا  نبا  انأو  ریذـنلا ، نبا  انأو  ریـشبلا ، نبا  انأو  یـصولا ، نبا  انأو  یبنلا ، نبا  انأو  یلع ، نب  نسحلا 
مهرهط سجرلا و  مهنع  هللا  بهذأ  يذلا  تیبلا  لها  نب  انأو  رینملا ،

72 ص :

مقر 12259.  351:11 مقر 264 ، ریبکلا 47:3  مجعملا  . 94 - 1
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ُلق ال : ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هّیبنل  یلاـعت  كراـبت و  لاـقف  ملـسم ، ّلـک  یلع  مهتّدوم  هللا  ضرتفا  يذـلا  تیبلا  لـها  نم  اـنأو  ًاریهطت ،
 . (2) تیبلا » لهأ  انتّدوم  هنسحلا  فارتقاف   (1) انسح ) اهیف  هل  دزن  هنسح  فرتقی  نم  یبرقلا و  یف  هدوملا  الإ  ارجا  هیلع  مکلاسا 

 . (3) یبرقلا .» يوذب  یناصوا  هللا  نا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هنع  حص  يداصلا : هفشر  یف  یمرضحلا  لاق  و  - 3

: تسا رارق  نیدب  تایاور  نیا  همجرت ي  و 

نآ زا  دـیدرگ  لزان  تّدوم »  » هفیرـش هیآ ي  هک  یماگنه  دـنک : یم  تیاور  دـشاب  یم  ثیدـح  لها  ياملع  مظاـعا  زا  هک  یناربط  - 1
؟ دنشاب یم  یناسک  هچ  یبرقلا  يوذ  هک  دندیسرپ  ترضح 

.دنشاب یم  نیسح  نسح و  همطاف و  یلع و  یبرقلا  يوذ  دومرف : باوج  رد  ترضح 

دیسر تداهش  هب  بلاط  یبا  نب  یلع  شردپ  هکنآ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هک  دنک  یم  تیاور  زین  يروباشین  مکاح  و  - 2
هک تسا  هتفر  اـیند  زا  یـسک  بش  نـیا  رد  مدرم : يا  دوـمرف : راـگدرورپ  ياـنث  دـمح و  زا  سپ  نآ  رد  و  دـناوخ ، هـبطخ  مدرم  يارب 

ربمایپ هک  دوب  یسک  وا  دید ، دنهاوخن  ناگدنیآ  نایم  رد  ناگ و  هتشذگ  نایم  رد  ار  وا  دننامه  راگزور 

73 ص :

.22: يروشلا . 95 - 1
.1722 مقر 1721 - دمحأ 199:1  دنسم  مقر 2176 ، طسوالا 88:3  مجعملا  نیحیحصلا 172:2 ، یلع  كردتسملا  . 96 - 2

.149: يداصلا هفسر  . 97 - 3
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یمنرب وا  و  دـندومن ، یم  تسارح  تسار  پچ  زا  راـگدرورپ  برقم  هکئـالم  ار  وا  و  داد ، یم  وا  تسدـب  ار  رفظ  حـتف و  مـچرپ  ادـخ 
.دوب نادیم  حتاف  هکنآ  رگم  تشگ 

يرادـیرخ يراکتمدـخ  شیوخ  تیب  لـها  يارب  تشاد  دـصق  مهنآ  هک  مهرد  دـصتفه  رگم  تشاذـگن  ياـجب  يزیچ  اـیند  لاوما  زا 
،... دیامن

ریشب لوسر  یصو  دنزرف  مشاب ، یم  ادخ  ربمایپ  دنزرف  یلع  نب  نسح  نم  هک  دنادب ، دسانش  یمن  ارم  سک  ره  مدرم  يا  دومرف  سپس 
هک مشاب  یم  یتیب  لها  زا  نم  ریهطت ،) هیآ ي   ) دومن رود  اهنآ  زا  ار  یکاپان  سجر و  دنوادخ  هک  مشاب  یم  یتیب  لها  زا  نم  ریذـن ، و 

دشاب هدیـسر  يا  هنـسح  هب  دهاوخب  هک  سک  ره  تسا  هدومرف  و  تّدوم ،) هیآ ي   ) هدینادرگ بجاو  ار  اهنآ  تّدوم  نآرق  رد  دنوادخ 
.ددرگ لئان  نادب  ام  تبحم  تّدوم و  قیرط  زا  دیاب 

74 ص :
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همطاف تیب  تلالج 

همطاف تیب  تلالج 

میروآ نایمب  نخس  مه  يا  هناخ  راوید  میرح  تیاعر  زا  هک  دراد  تبسانم  دش ، هدیـشک  اجنیا  هب  میتی  رادج  ریمعت  زا  نخـس  هک  لاح 
.دندوب هدومن  يوأم  لزنم و  نآ  رد  ادخ  لوسر  نت  ياه  هراپ  هک 

دادـیب يامعم  زا  وت  هک  دوب  نامه  رارـسا  هدرپ ي  و  يدومن ، نایب  زورنآ  وت  هک  دوب  ناـمه  نخـس  هللا  لوسر  اـی  هک  میرادـب  هضرع  و 
رد هتفر ي  يرقهق  هب  باحصا  هک  يدوب  وت  دینادرگ ، ادیوه  ار  قافن  رارسا  هک  دوب  وت  یحوب  قطان  ناسل  هللا  لوسر  ای  يدنکفا ، رانک 
هک دـبایرد  تسناوت  یمن  یـسک  زورما  يدومرف ، یمن  نینچ  دوخ  باحـصا  هرابرد ي  زورنآ  وت  رگا  هک  يدومرف ، اوسر  ار  تیلهاـج 

.دنا هدوب  یناسک  هچ  وت  باحصا  ناگ  هتفر  يرقهق  هب  ناگدیورگ و  تیلهاج 

(1) دندومن !، یم  دادملق  رادیب  كرـش و  ياضر  رد  ار  ادـخ  ياضر  و  هدومن ، یقلت  يرادـنید  نیع  ار  وت  رتخد  رازآ  تیذا و  هکنانآ 
ناگدرپس رـس  اب  دنتـشادنپ ، یم  شیوخ  يادـخ  ار  بوچ  گنـس و  هک  یناـمدرم  یلهاـج  نآ  دنـشاب  هتـشاد  دـنناوت  یم  یتواـفت  هچ 

!؟ وا لجع  يرماس و 

78 ص :

دیدحلا 272:16. یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  .رصم  .ط  راّبجلادبع 337:1 ، یضاقلا  ینغملا : . 98 - 1
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!! دندومن یمن  سح  يرازآ  هدیدن و  یمتس  دوخ  نیبوچ  نایادخ  زا  زگره  تب ، ياپ  رد  نتورف  ناتریس  یلهاج  هچرگا 

!! دومن یمن  دیدهت  شتآ  هب  ار  یسک  زگره  هتشادن و  یپ  رد  بضغ  رهق و  نامرف  نیقی  هب  یلهاج ، نامدرم  ندیتسرپ  تب 

زا یکی  ار  نانآ  رازآ  و  ندومن ، اور  نانآ  رب  ار  متس  و  دنداد ، رارق  وت  نادنزرف  رازآ  کسمتسم  ار  وت  نید  وت  هباحص ي  هللا  لوسر  ای 
.دندینادرگ بوسحم  دوخ  نید  تابجاو 

: دسیون یم  هنسلا  جاهنم  باتک  رد  دشاب ، یم  هفئاط  نآ  نازادرپ  هیرظن  نیرتگرزب  زا  هک  هیمیت  نبا 

نمف هللا ، هیـصعم  هتیـصعم  هللا و  هعاط  رمالا  یلو  هعاط  و  رمالا ، یلوا  هعاطب  رما  دـق  هللاو  رمالا ، ایل  اـمهنع و  هللا  یـضر  رمع  رکبوبأ و 
هتعاط هیضری  هللا  نال  هللا  یضر  اهرک  همکح و  اطخس  هللا و  رما  اّدر  همطاف  یلع و  همکح و  هللا و  رما  طخس  دقف  همکح  هرما و  طخس 

عبتا نمف  هتیصعم  رمالا  یلو  هیصعم  هتیصعمب و  طخـسی  هللاو  هللا  ناوضر  هرک  دقف  رمالا  یلو  هعاط  هرک  نمف  هتعاط  رمالا  یلو  هعاط  و 
 . هناوضر (1) هرک  هللا و  طخسا  ام  عبتا  دقف  رمالا  یلو  هیصعم 

ادـخ و تعاـط  وا  تعاـط  و  ددرگ ، تیعبت  رما  یلو  زا  هک  هدومرف ، روتـسد  مه  دـنوادخ  دندیـسر و  تفـالخب  رمع  رکبوبا و  همجرت :
دناجنرب ار  وا  هک  یسک  و  دشاب ، یم  ادخ  تیصعم  وا  تیصعم 

79 ص :

.172 هنسلا 171:2 - جاهنم  . 99 - 1
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ینامرفان ار  وا  هدومن و  ادخ  یلو  رما  ّدر  همطاف  یلع و  و  تسا ، هدروآرد  بضغب  ار  ادـخ  انامه  دروآ  مهارف  ار  وا  بضغ  تابجوم  و 
!! دنا هدروآ  مهارف  ار  یهلا  بضغ  تابجوم  هک  ارچ  دنشاب !! یم  تبوقع  قحتسم  ببس  نیدب  و  دندومن !

: تسا هتفگ  نینچ  هیمیت  نبا  زا  مالک  نیا  لقن  زا  دعب  دوخ  باتک  رد  یناهفصا  هعیرشلا ي  خیش  و 

هللا لوسر  طخـسأ  دقف  امهطخـسا  نم  و  امهیلع ، هللا  تاولـص  همطاف  ایلع و  اطخـسأ  امهنا  ثیح  رمع  رکب و  یبا  یف  احدق  اذهب  افافک 
ایندـلا و یف  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذؤی  نیذـلا  نا  : ) یلاـعت هللا  لاـق  ملـسم ، يراـخبلل و  نیحیحـصلا  یف  اـم  یلع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

 . (1) هرخالا )

هب اؤلم  ام  عم  هناوضر  اهرک  هللا و  اطخـسأ  امهنا  هرهاطلا  هقیدصلاو  نینموملاریما  یلإ  بسن  ثیح  ثیبخلا  اذـه  هراسج  لقاعلا  رظنیل  و 
.رمالا یلو  وه  رکب و  یبأ  مکح  اطخس  امهنأب  کلذ  یلع  لدتسی  امهلئاضف و  امهبقانم و  نم  مهریماوط  مهبتک و 

فیک و  رمالل ، بصاغ  رکبابا  نا  یلع  اذـه  لاثمأب  نولدتـسی  هعیـشلاو  رمالا  یلو  سیل  هنا  تبث  هاطخـس  امهنا  تبث  اذا  هنا  لـقعی  ـالو 
اذه عفد  یف  هلیح  ّلک  اولمعا  هنسلا  املع  يرت  اذلو  تانایذهلا ، هذه  هیلع  عّرفی  هنع و  اغورفم  ًارمأ  رمالا  یلو  هنوک  یقشلا  اذه  لعجی 

.رکب یبا  یلع  اطخسی  مل  امهنأ  تابثا  نعطلا 

ءاملع دنع  هنامز  یف  الوذخم  هرصع  یف  انوعطم  راص  هلاثمأ  اذهل و  و 

80 ص :

.57: بازحالا . 100 - 1
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.هتقدنز هرفکب و  هتلحن  لهأ  نم  هعامج  یتفأو  ًاضیأ  هنسلا 

 . .لالح (1) هلام  همدف و  هیمیت  نبا  هدیقع  یلع  ناک  نم  نأ  هریغ  قشمدب و  يدون  هنا  یعفایلا  خیرات  یف  و 

ادـخ لوسر  زا  دـعب  هک  تسا ، یفارتعا  و  قافن ، هدـنزخ ي  نایرج  ياشفا  رد  تسا  یفاک  هیمیت  نبا  زا  فارتعاو  مالک  نیمه  همجرت :
،! دنا هدیدرگ  الب  ریت  فده  هتفرگ و  رارق  تیذا  رازآ و  دروم  ار  همطاف  یلع و 

هفیرش ي هیآ ي  و  تسا ، هدروآرد  بضغب  ار  ادخ  ربمایپ  دروآ ، بضغب  ار  همطاف  یلع و  هک  یسک  دندومن : تیاور  نیحیحـص  رد  و 
ار لوسر  ادـخ و  هک  یـسک   ، (2) هرخـالاو ) ایندـلا  یف  هَّللا  مهنعل  هلوسر  هللا و  نوذؤی  نیذـلا  نا  : ) دـیوگ یم  شیوخ  تحارـصب  زین 

.تسا هداد  رارق  دوخ  نعل  دروم  ترخآ  ایند و  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  دیامن ، تیذا 

میلاعت زا  دایز  يا  هلصاف  رد  همطاف ، تیب  هب  ناگدنروآ  موجه  هک  ددرگ  یم  هدافتسا  نینچ  ناوارف  تایاور  تایآ و  نتفرگ  رظن  رد  اب 
رارق طاـطحنا  زا  يا  هبترم  هچ  رد  ینارون  ماـکحا  هب  اـهنآ  لـهج  و  رود ، نآرق  ینامـسآ  تاروتـسد  نیمارف و  زا  و  هتفرگ ، رارق  ینید 

.تسا هتشاد 

هک دومرف : همطاف  هناخ ي  هرابرد ي  ادـخ  ربمایپ  دـندوب ، هتفرگ  يوأم  نآ  رد  نیمز  يور  ياهناسنا  نیرترب  هک  دوب  يا  هناخ  هناخ  نآ 
.تسا رتالاب  رترب و  ءایبنا  تویب  زا  همطاف  یلع و  تیب 

تویب نیرت  تلیضف  اب  زاو  لزانم  نیرترب  زا  همطاف  یلع و  هناخ  يرآ 

81 ص :

.141 - 140 عماجلا : هحیحص  يراخبلا و  یف  حارصلا  لوقلا  . 101 - 1
.57 بازحالا : . 102 - 2
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.دشاب یم  ءایبنا 

: لاق هدیرب  کلام و  نب  سنا  نع  هیودرم ، نبا  جرخأ 

ای هذه  تویب  يا  لاقف : لجر  هیلا  ماقف  همـسا ) اهیف  رکذی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  یف   ) هیآلا هذه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  أرق 
 . اهلضافا (1) نم  معن  لاق : همطاف ، یلع و  تیبل  اهنم ؟ تیبلا  اذه  هللا  لوسر  ای  لاقف : رکبوبا  هیلا  ماقف  ءایبنالا ، تویب  لاق : هللا ؟ لوسر 

تویب یف   » هیآ ي هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  هک : تسا  هدومن  تیاور  یملـسا  هدیرب ي  کلام و  نب  سنا  زا  هیودرم  نبا 
اهنآ رد  و  دنوش ، هدیدرگ  عیفر  هبترم و  دنلب  دومرف ، هزاجا  دنوادخ  هک  یئاه  هناخ  رد  دیامرف : یم  هک  دندومرف  توالت  ار  ...هللا » نذا 

.دوش هدرب  دنوادخ  مسا 

؟ دنشاب یم  یناسک  هچ  نآ  زا  هنوگچ و  اه  هناخ  نیا  دیسرپ : تساخ و  اپب  یصخش 

.دنشاب یم  ایبنا  نآ  زا  دومرف : ترضح 

بلاطیبا و نب  یلع  هناخب ي  هراشا  دـشاب ؟ یم  اه  هناخ  نآ  هلمج  زا  زین  هناخ  نیا  ایآ  دیـسرپ : ترـضح  زا  و  تساخرب ، رکبوبا  سپس 
.دومن همطاف 

.دشاب یم  اه  هناخ  نآ  نیرترب  زا  هناخ  نیا  يرآ  دومرف : ترضح 

82 ص :

لوسر ای  لاقف : رکبوبأ  ماقف  هیفو : یسولالا 174:18  یناعملا : حور  هیآلا 36 . رونلا ، هروس  یطویسلا 203:6 ، روثنملا - رّدلا  . 103 - 1
.اهلضافأ نم  معن  لاق : .همطاف  یلع و  تیبل  اهنم ، تیبلا  اذه  هللا 
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.داد یم  مالس  نآ  لها  هب  داتسیا و  یم  نآ  هناتسآ ي  رد  دمآ و  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زور  ره  هک  يا  هناخ 

: هکرابملا هیالا  مهیلع  ارقی  هلها و  یلع  ملسی  تیبلا  اذه  باب  یلا  رهـشأ  هعـست  هدم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  موی  لک  یف  یتأی 
 . (1) اریهطت ) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  )

هناخ ي برد  هناتسآ ي  رب  و  دمآ ، یم  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ  هام  هن  تدمب  ربمایپ  دنا ، هدومن  رکذ  ارنآ  نیرسفم  هک  تیاور  نیا  قبط 
.داد یم  مالس  هناخ  لهأ  هب  و  داتسیا ، یم  همطاف 

: همطاف دندوب ؟ یناسک  هچ  هناخ  نآ  رد 

 . (2) ...یّنم » هعضب  همطاف  »

83 ص :

هینامث ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نم  تظفح  لاـق : ارمح ، یبأ  نع  هیودرم  نبا  ریرج و  نبا  جرخأ  .هیـالا  بازحـالا ، . 104 - 1
: لاق مث  بابلا  یتبنج  یلع  هدی  عضوف  هنع ، هللا  یـضر  یلع  باب  یلا  یتا  الا  هادـغلا  هالـصلا  یلا  جرخی  هّرم  نم  سیل  هنیدـملاب  رهـشأ 
: لاق ساـبع  نبا  نع  هیودرم  نبا  جرخأ  و  اریهطت .) مکرهطی  تیبلا و  لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا   ) هالـصلا ...هالـصلا 

مالسلا لوقیف : هالص  لک  تقو  دنع  بلاط  یبا  نب  یلع  باب  یلع  موی  لک  یتای  رهـشا ، هعـست  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اندهش 
روثنملا 606:6، رّدـلا  اریهطت .) مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  امنا   ) تیبلا لها  هتاکرب  هللا و  همحر  مکیلع و 

هیالا 33. بازحالا ، هروس 
دئاوزلا 203:7. عمجم  یف  هتایاورب  رازبلا  یناربطلا و  دنع  و  كردتسملا 158:3 ، یف  وه  و  . 105 - 2
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 . (1) هنجلا » لهأ  ءاسن  هدّیس  »

 . (2) همألا »!؟ هذه  ءاسن  هدّیس  و  نینموملا ؟ ءاسن  هدّیس  نیملاعلا و  ءاسن  هدّیس  »

 . (3) هنجلا »، لها  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلا   » و

هتیالو و  قافنلا » لیلد  هضغب  نامیالا (4) و  لیلد  هبح  يذـلا  هنموم  نموم و  لک  یلوم   » وا هک  دوب  بلاط  یبا  نب  یلع  هناـخ  نآ  رد  و 
 . (5) طارصلا » یلع  زاوجلا  »

: هک تفریذپ  دیاب  قحب  یتسار و 

« یلیهـسلا  » کلذ یلع  ّصن  امک  نیخیـشلا  نم  لضفأ  اهنأ  اهیبأ و  دـعب  سانلا  لضفأ  اهـسفن  نأل  اهفرـشأ  تویبلا و  لضفأ  همطاف  تیب 
اهّبس نم  و  یمقلعلا »  » (6) و

84 ص :

كردتسملا 151:3. همطاف 83:7 . بقانم  يراخبلا : . 106 - 1
.127:2:2 لوطأ : ثیدح  نم  ملسم )  ) دنع وه  حیحص و  : » یبهذلا لاق  و  كردتسملا 156:3 ، . 107 - 2

دئاوزلا 201:9. عمجم  نع  . 108 - 3
لاّمعلا زنک  هّنسلا 114:14 . حرش  مقر 114 . هجام  نبا  ننس  يرابلا 63:1 . حتف  یئاسنلا 116:8 . مقر 3736 . يذمرتلا 298:2  . 109 - 4

هیاهنلاو 355:7. هیادبلا  دئاوزلا 133:9 . عمجم  . 33029 مقر 32878 -  11
مقر 1203. دادغب 161:3  خیرات  مقر 33022 . لاّمعلا 621:11  زنک  . 110 - 5

ضورلا .توریب  هـفرعملاراد - .ط  مقر 5833 ، و 107:3 ، یطویسلا 421:4  ریغـصلا : عماجلا  حرـش  .يوانملا  ریدقلا - ضیف  . 111 - 6
یف یبهذـلا  لاق  .دـیزابا  مساقلاابا و  ینکی  یفوتملا 581 ، یـسلدنألا ، غبـصا  نب  دمحأ  نب  هللادبع  نب  نمحرلادبع  یلیهـسلا ، فنألا :
رکذ و  دافأو ، داجأف  هیوبنلا ، هریـسلا  حرـش  فنالا » ضور   » باتک فّنـص  هقنوملا  فیناصتلا  بحاص  هماّلعلا  ظفاحلا  ظافحلا : هرکذت 

ریغ و  ضئارفلا »  » باتک هل  و  مالعألا » امسا  نم  نآرقلا  یف  مهبا  امب  مالعالا  : » باتک هل  افّنـصم و  نیرـشع » هئام و   » نم هجرختـسا  هنا 
امّدقتم ًایوحن  ملعلا ، ریزغ  هفرعملا ، عساو  یلیهـسلا  ناک  ریبزلا : نب  رفعج  وبأ  لاق  .اءاکذ و  دّقوتی  برعلا  ناسل  یف  اماما  ناک  و  کلذ ،
میدـقلا خـیراتلل  اظفاح  هقفلا ، لوصأو  مالکلا ، ملعب  اـفراع  باـسنالاو ، لاـجرلاب  اـفراع  ثیدـحلا ، هعانـص  ریـسفتلاب و  اـملاع  ًاـیوغل ،

.اهیبن اّیکذ  ثیدحلاو ،
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 . اهیبأ (1) یلع  یلص  دقف  اهیلع  یّلص  نم  ّنإو  رفک ،

.تسا هداتسرف  تاولص  وا  ردپ  رب  انامه  دتسرفب  تاولص  همطاف  رب  سک  ره 

، دـشاب یم  همطاف  تیب  هرابرد ي  ریبعت  نیا  ددرگ ، یم  هفاضا  ثحب  نیا  رد  هک ، دراد  دوجو  یبلاج  ریبعت  همطاـف  هناـخ ي  هراـبرد ي 
تیاعر رد  دـیکات و  وا  فصو  رد  همهنآ  هک  یتیب  نامه  هدـیدرگ ، بقانم  لئاضف و  زا  ياهرتفد  اهباتک و  لـصف  رـس  هک  یتیب  ناـمه 

.تفرگ رارق  موجه  دروم  يزور  حیحص (2)  حیرص و  صن  قبط  هک  یتیب  نامه  يرآ  هدیدرگ ، شرافس  وا  تمرح 

رازآ متـس و  دروم  نینچنیا  وا  تیب  لها  دومن  یمن  شرافـس  دیکأت و  همهنیا  ربمایپ  رگا  هک  دشاب  نینچ  مه  دیاش  دور و  یم  نامگ  و 
.دنتفرگ یمن  رارق 

زا ار  یمالک  هنجلا » یف  اهتیب   » ناونع تحت  مالـسلااهیلع » هجیدخ   » تیب همجرت ي  رد  يراخب  رب  دوخ  حرـش  رد  ینالقـسع  رجح  نیا 
.میناد یمن  هدئاف  نودب  ارنآ  لقن  هک  دیامن ، یم  لقن  یلیهس 

85 ص :

.هبابل یبأ  ثیدح  یف  هجیرخت  ّرم  دقف  یلیهسلا 328:6 ، فنألا : ضورلا  . 112 - 1
باتک موس  لصف  هب  ..هرهاقلا  فراعملاراد - عبط  فارشالا 586:1 ، باسنا  مقر 37045 ، هبیش 432:7 ، یبا  نبا  فّنصملا : . 113 - 2

.دوش هعجارم  ص 62 
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: یلیهسلا لاق 

هجو یلع  نکی  ملف  هب ، هدرفنم  مالـسالا  یف  تیب »  » هبر تراص  مث  ثعبملا  لـبق  تیب »  » هبر تناـک  اـهنال  فیطل ، ینعم  تیبلا »  » رکذـل
نا هظفلب و  ابلاغ  رکذی  لعفلا  ءازج  اهریغ و  اضیا  اهیف  اهکراش  ام  هلیـضف  یه  و  اهتیب ، الإ  مالـسا  تیب  یبنلا  ثعب  موی  لوا  یف  ضرالا 

.یهتنا رصقلا »  » ظفل نود  تیب »  » ظفلب ثیدحلا  یف  ءاج  اذهلف  هنم ، فرشا  ناک 

هناخ تیب و  اهنت  ربمایپ  ثعبم  زا  دعب  هناخ  نآ  هک  دوب  يا  هناخ  بحاص  ثعبم  زا  لبق  هجیدـخ  دراد ، دوجو  بلاج  یئانعم  تیب  يارب 
ریاس هب  تیب  نیا  زا  مالسا  يادتبا  سپ  دنیامن ، شتـسرپ  نینچنیا  ار  ادخ  هک  دوبن  رگید  يا  هناخ  نیمز  يور  رد  و  دیدرگ ، مالـسا  ي 

.دشاب یمن  کیرش  نآ  رد  رگید  هناخ ي  چیه  هک  تسا  یتلیضف  نیا  و  دیدرگ ، رشتنم  ملاع  طاقن 

رد ارنآ  هجیدخ  هک  دشاب  یم  مالـسا  لوا  تیب  نامه  هطـساوب ي  دیامن  تیانع  یتیب  هجیدخ  هب  تشهب  رد  دهاوخیم  دنوادخ  هکنیا  و 
لعف يازج  هچ  رگا  دوش ، یم  هدروآ  مالک  رد  لعف  يازج  رد  هک  دـشاب  یم  یئاـنعم  ناـمه  نیا  و  تسا ، هداد  رارق  ادـخ  نید  راـیتخا 

هجیدخ هب  هک  دیامرف  یمن  دیامرف ، یم  تیانع  یتیب  هجیدخ  هب  تشهب  رد  دنوادخ  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  و  دشاب ، هدوب  رتهب  رتالاب و 
.میئامن یم  ءاطعا  تیب  هجیدخ  هب  ّتنج  رد  ام  دیامرف  یم  هکلب  میئامن ، یم  اطع  رصق 

: دیوگ یم  یلیهس  مالک  نیا  نایب  زا  سپ  رجح  نبا 

یف تبث  امل  اهیلإ ، یبنلا » تیب  لها   » عجرم نال  رخآ ، ینعم  تیبلا  رکذ  یف  و 

86 ص :
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نـسحلاو ایلع  همطاف و  یبنلا  اعد  تلزن  اّمل  هملـس : ما  تلاق  تیبلا ) لـها  سجرلا  مکنع  بهذـیل  هللا  دـیری  اـمنا  : ) یلاـعت هلوق  ریـسفت 
.ثیدحلا یتیب - لها  ءالؤه  مهللا  لاقف : ءاسکب ، مهّللجف  نیسحلاو ،

دـشاب یم  ربمایپ  تیب  لها  ياوأم  لزنم و  تیب  میئوگب : هک  تسا  نیا  نآ  دـشاب و  یم  رگید  یئاـنعم  تیب  يارب  دـیوگ : یم  رجح  نبا 
یلع و همطاف و  ربمایپ  دیدرگ  لزان  ریهطت  هیآ ي  هک  ینامز  دنک ، یم  هراشا  نآ  هب  نآرق  هکیروطنامه  دندرگ ، یم  یهتنم  نآ  هب  هک 

...دنشاب یم  نم  تیب  لها  نانیا  ادنوادخ  دومرف : هداد و  رارق  ءاسک  تحت  رد  ار  مالسلا  مهیلع  نینسح 

تیب یف  أشن  اّیلع  و  اهتنب ، همطاف »  » همطاف و نم  نینـسحلا »  » نأل هجیدخ ،»  » یلإ ءالؤه  تیبلا » لهأ   » عجرم و  هریغ ، يذمرتلا و  هجرخأ 
 . اهریغ (1) نود  هجیدخ  یلإ  يوبنلا  تیبلا  لهأ  عوجر  رهظف  اهدعب ، اهتنب  جوّزت  مث  ریغص ، وه  هجیدخ و 

دوخ رد  ار  كاهـص  نبا  يروهج  هرعن ي  تیب  نیمه  يزور  هک  ددرگن ، شومارف  دـیدرگ  ناـیب  همطاـف  تیب  رد  تبقنم  نیا  هک  لاـح 
! دینادرگ رداص  ارنآ  رد  شتآ  نامرف  هک  دینش 

 . رامسم (2) اهراد  بابب  و  اهیف ، نمب  رادلا  اوقرحا  لوقی : ثیح  كاهص  نبا  توص  ناعمسی  و 

87 ص :

.زاب نب  هللادبع  نب  زیزعلادبع  فارشا  عم  توریب  هفرعملاراد - .ط  يرابلا 138:7 ، حتف  . 114 - 1
ّنإ : » هیف و  ، 205 راّجنلا : نبا  هنیدملا - خـیرات  یف  هنیمثلا  هّردـلا  ینالطـسقلا 409:3 ، هیدّمحملا - حنملاب  هیندـللا  بهاوملا  . 115 - 2
هللا لوسر  اوذؤتال  نا  مهیلا  لسرتف  ص ،)  ) یبنلا دجسمب  هبنطملا  رودلا  ضعب  یف  برضی  رامسملا  رتولا و  توص  عمست  تناک  هشئاع 

حیحـصل عراشلا  وه  یّفوتملا 923 ه  ینالطـسقلا  .کلذـل و  ایّقوت  رامـسملاب  ّالإ  هراد  یعارـصم  بلاط  یبا  نب  یلع  لـمع  اـم  و  (ص )
امامإ ناک  رـصعلا ، خّرؤم  قارعلا  ثّدحم  عرابلا ، ظفاحلا  وه  هنس 643 ه  یّفوتملا  راّجنلا  نبا  و  يراسلا » داشرا   » یّمـسملا ب يراخبلا 
هعـسو مهفلاو  کُسنلاو  هنایـصلاو  نیّدـلا  عم  تاقثلا  ظاّفحلا  نایعأ  نم  اعـضاوتم ، اسّیک ، هرـضاحملا ، ولح  ادّوجم ، ائرقم ، هّجح ، هقث ،

مقر 1140. ظاّفحلا 1428:4 ، هرکذت  مقر 1963 . تاّیفولاب 9:5 ، یفاولا  مقر 98 . ءالبنلا 131:23 ، مالعأ  ریس  هیاوّرلا -
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.دوب هدیدرگ  بصن  نآرب  یحلاصم  تیاعر  رطاخب  يزور  هک  دوب  هتفرگ  رارق  يرامسم  همطاف  تیب  باب  يور  رب  يرآ 

.دنروآ نوریب  گنس  لد  زا  ار  نیزح  راز و  هلان  و  دردب ، ار  کلف  مشچ  تیب  نآ  نانکاس  هک  تشذگ  يراگزور 

هعیش نوزحم  هنیـس ي  بلق و  رد  شمغ  ناتـساد  هنوگچ  اجک و  رد  یک و  همطاف  تیب  باب  رد  رامـسم  نآ  ّرـس  هک  یتسناد  نونکا  و 
...دیدرگ هدیبوک 

تلـالج تازاومب  یتلـالج  دوخ  هک  وا  تسا ، همطاـف  تیب  زا  نخـس  نونکا  و  دوب ، میتـی  نـالفط  زنک  ظـفح  راوـید و  ریمعت  زا  نخس 
.دوب دوهش  بیغ و  ملاع  نونکم  ّرس  و  متاخ ،

فـشاک و  ماتیا ، لمارا و  راد  هرفـس  هنیدـم ، مان  بحاص  هناخ ي  راوید  زا  تفرگ ، رارق  مارتحا  دروم  ناشن  مان و  نودـب  يراوید  رگا 
هناناج رتهب و  دیاب  بتارمب  دیشخرد ، یم  نادنچ  دصود  یتسادق  هب  هنیدم  لها  ياه  هناخ  نایم  رد  هک  هللا ، لوسر  هجو  نع  بورکلا 

.دیدرگ یم  تظفاحم  رت 

88 ص :

رادجلا اما  www.Ghaemiyeh.comو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 94 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا لوسر  هضور ي  رب  همطاف  تیب  يرترب 

تیب يارب  ار  تیـصوصخ  نیا  بهذـم  ياملع  دـشاب ، یم  ادـخ  لوسر  هضور ي  رب  وا  تلیـضف  همطاف  تیب  مهم  ياـهیگژیو  زا  یکی 
دـیما و نارازه  اب  هشیدـنا  درخ و  نابحاص  یمامت  هک  نونکم  یتقیقح  رارـسا  دـنا ، هدـیدرگ  نومنهر  نادـب  هتخانـش و  یبوخب  همطاف 

.دنیاشگ یم  لسوت  تسد  نونکم  رس  نآ  يافخ  هب  وزرآ 

نیا رد  هیماما  تایاور  زا  یتمسق  هب  نونکا  دمآ ، نایمب  يرکذ  یّنس  عماجم  رد  ءایبنا  تویب  یمامت  رب  همطاف  تیب  يرترب  تلیـضف و  زا 
: میئامن یم  هراشا  هنیمز 

نم هضور  يربنم  یتیب و  نیب  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  له  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأل  تلق  لاق : بهو ، نب  هیواعم  نع  - 1
؟ هنجلا ضایر 

.معن لاق :

یلإ قاـقزلا  يذاـحی  يذـلا  باـبلا  یلإ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هیف  يذـلا  تیبلا  نیب  اـم  مالـسلاامهیلع  همطاـف  یلع و  تیب  لاـق : و 
 . ...عیقبلا (1)

ياهغاب زا  یغاب  نم  ربنم  هناـخ و  نیب  اـم  هک  هدومرف : نینچ  ادـخ  لوسر  اـیآ  مدیـسرپ  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ  یم  بهو  نبا  همجرت :
ربمایپ ربق  زا  هک  دـشاب  یم  نینچ  نآ  ّدـح  و  دـشاب ، یم  همطاف  یلع و  هناخ ي  اـجنآ  و  يرآ ، دومرف : قداـص  ترـضح  تسا ؟ تشهب 

.دسر یم  عیقب  هب  هک  دشاب  یم  يا  هچوک  يزاحم  برد  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

89 ص :

لئاسولا 542:3. ، 556 - 555:4 یفاکلا : . 116 - 1
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: لاق هضورلا ؟ یف  هالـصلا  لثم  مالـسلااهیلع  همطاف  تیب  یف  هالـصلا  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبـأل  تلق  لاـق : جارد ، نب  لـیمج  نع  - 2
 . .لضفأو (1)

هضور رد  ندناوخ  زامن  دننام  همطاف  تیب  رد  ندناوخ  زامن  ایآ  مدیـسرپ ، مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  دیوگ : یم  لیمج  همجرت :
.تسا رتالاب  هکلب  يرآ ، دنیامرف : یم  ترضح  نآ  دشاب ؟ یم  ادخ  لوسر  ي 

یف یجی ء  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا  ناک  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  هنیدم  هنیدملاب ، ارواجم  تنک  لاق : نیزر ، نب  هللادـبع  نع  - 3
تیب یلإ  عجری  هیلع و  مّلـسی  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلإ  ریـصی  نحـصلا و  یف  لزنیف  دجـسملا ، یلا  لاوزلا  عـم  موـی  ّلـک 

 . ...یلصیف (2) موقی  هیلعن و  علخیف  همطاف 

: تسا رارق  نیدب  دشاب  یم  لصفم  اتبسن  هک  تیاور  نیا  همجرت 

دجسم دمآ  یم  رهظ  ماگنه  زور  ره  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  مدوب ، ادخ  لوسر  ربق  رواجم  هنیدم  رد  نم  دیوگ : یم  نیزر  نب  هللادبع 
تیب فرط  هب  تشگ و  یمرب  داد و  یم  مالـس  ترـضح  نآ  هب  تفر و  یم  ادخ  لوسر  دزن  سپـس  و  دیدرگ ، یم  نحـص  دراو  ربمایپ 

،... دناوخ یم  زامن  داتسیا و  یم  زامن  هب  دروآ و  یمرد  اپ  زا  ار  دوخ  ياهشفک  اجنآ  رد  و  دومرف ، یم  تکرح  همطاف 

ار وا  نیلعن  فـک  كاـخ  هتفر و  هتفر  دـنروآ  یم  نوریب  اـپ  زا  ار  دوـخ  نیلعن  ترـضح  هک  زور  کـی  هک  دـنک  یم  دـصق  نیزر  نـبا 
یلو دـنک ، یم  رارکت  ار  راـک  نیا  دـنروآ ، یمن  نوریب  اـپ  زا  ار  دوخ  ياهـشفک  ترـضح  تسـشن ، رظتنم  وا  هک  زور  نآ  رد  درادرب ،

هک یمامح  زا  هکنیا  ات  دریگ ، یمن  يا  هجیتن 

90 ص :

.دجسم ماکحا  باب 59  لئاسولا 542:3  . 117 - 1
بیذهتلا 8:6. هیقفلا 572:2 ، هرضحیال  نم  یفاکلا 556:4 ، . 118 - 2
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یـسک دراد و  ترـضح  نآ  هب  صاصتخا  مامح  زورما  دنیوگ : یم  وا  هب  دریگ ، یم  غارـس  دور  یم  اجنآ  هب  مامحتـسا  يارب  ترـضح 
.دشاب یمن  اراد  ار  مامح  هب  دورو  قح 

ترـضح نآ  هک  دـنیب  یم  زاب  یلو  درادرب  ترـضح  نآ  نیلعن  فک  كاخ  زا  یمک  دـناوتب  دـیاش  اـت  دور  یم  ماـمح  هب  نیزر  نبا  و 
نیلعن هب  يزاین  هک  دـنوش  یم  دراو  مامح  نک  تخر  هب  يروط  هتـشگ و  مامح  دراو  بکرم  اب  دوخ ، لـبق  تاداـع  یماـمت  فـالخرب 

هب دناوتن  وا  ات  دروآ  یم  اجب  نآ  يارب  ار  يداع  ریغ  لامعا  نیا  یمامت  ترـضح  نآ  هک  ددرگ  یم  هجوتم  نیزر  نبا  و  دشاب ، هتـشادن 
.ددرگ لئان  دوخ  دارم  دصقم و 

همطاف تیب  يرترب  رد  ءاهقفلا  تاملک 

صوصن نیا  زا  عبت  هب  زین  ءاهقف  دـیدرگ ، دراو  يوبن  هضور ي  رب  مالـسلااهیلع  همطاف  تیب  يرترب  رد  هک  یتایاور  هعومجم  ساسا  رب 
.دنا هداد  اوتف  يوبن  هضور ي  رب  همطاف  تیب  لضف  يرترب و  هب 

 . هدومن (1) نایب  ار  همطاف  تیب  رد  زامن  يرترب  لضف و  حابصم  رد  یسوط  خیش 

اهتیب یف  هالـصلا  نا  یفاکلا  یف  يور  دق  و  لضفا ، همطاف  تیب  یف  هالـصلاو  دیامرف : یم  ناهربلاو  هدـئافلا  عمجم  رد  یلیبدرا  موحرم 
.هضورلا یف  هالصلا  نم  لضفا 

هالصلا مالسلا : هیلع  هللادبع  یبأل  تلق : لاق : بوقعی ، نب  سنوی  هیاور  یف  و 

91 ص :

.710: دجهتملا حابصم  . 119 - 1

رادجلا اما  www.Ghaemiyeh.comو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 97 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3864/AKS BARNAMEH/#content_note_91_1
http://www.ghaemiyeh.com


 . .همطاف (1) تیب  یف  لاق : هضورلا ؟ یف  وا  لضفأ  مالسلااهیلع  همطاف  تیب  یف 

: تسا هتفگ  هتسناد و  رترب  ار  همطاف  تیب  رد  زامن  هریخذ  رد  يراوزبس  موحرم 

.لضفأو لاق : هضورلا ؟ یف  هالصلا  لثم  مالـسلااهیلع  همطاف  تیب  یف  هالـصلا  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبأل  تلق  لاق : لیمج ، هیاور  یف  و 
 . (2)

ماقملا مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبأ  لاق  دشاب ، یم  هکم  رد  تماقا  زا  لضفا  هنیدـم  رد  تماقا  هدراو  تیاور  ربانب  دـیامرف : یم  نینچمه  و 
 . .هکمب (3) ماقملا  نع  لضفأ  هنیدماب 

 . .لضفأ (4) همطاف  تیب  یف  هالصلا  نا  دیوگ : یم  ماثللا  فشک  رد  يدنه  لضاف  و 

: دیوگیم هتخادرپ و  همطاف  تیب  رد  هالص  تلیضف  يرترب و  هلدا ي  نایب  هب  زین  قئادح  بحاص  موحرم  و 

.دراد يرترب  نآ  زا  همطاف  تیب  رد  ندناوخ  زامن  و  زامن ، رازه  هد  اب  تسا  ربارب  یبنلا  دجسم  رد  زامن 

همطاف تیب  یف  هالصلا  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبأل  تلق  بوقعی ، نب  سنوی  نع  و  هالص ، فالآ  هرشعب  لدعت  یبنلا  دجـسم  یف  هالـصلا 
.لضفأو لاق : هضورلا ؟ یف  هالصلا  لثم 

92 ص :

ناهربلاو 430:7. هدئافلا  عمجم  . 120 - 1
داعملا 708:3. هریخذ  . 121 - 2

داعملا 284:2 و 707:3. هریخذ  . 122 - 3
ماثللا 383:1 و 275:6. فشک  . 123 - 4
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هضور یتویب  يربنم و  نیب  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  لاق : جارد ، یب  لیمج  نع  و 
دجـسم الإ  دجاسملا  نم  هاوس  امیف  هالـص  فلا  لدـعت  يدجـسم  یف  هالـصلاو  هنجلا ، عرت  نم  هعرت  یلع  يربنم  هنجحلا و  ضایر  نم 

 . .لضفأ (1) معن و  لاق  اهنم ؟ یلع  تیب  یبنلا و  تویب  هل : تلق  لیمج : لاق  مارحلا ،

 . .ددرگ (2) یم  هظحالم  حوضوب  ینید  ناگرزب  رگید  یهقف  ياهباتک  رد  تاملک  نیا  ریظن  و 

ریمعت همطاف و  تیب  عیاقو  یندرکن  رواب  يارجام  هب  يا  هراشا  ات  دمآ  مزال  رگید  بسانم  دیدرگ ، یهتنم  اجنیا  هب  ام  نخـس  هک  نونکا 
.میشاب هتشاد  هعقاو  نآ  رگ  بیرخت  رامعم  نابز  زا  وا  هناخ ي  راوید 

93 ص :

هرضانلا 417:17. قئادحلا  . 124 - 1
كرادملا 555:2. عماج  مالکلا 105:20 ، رهاوج  . 125 - 2
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همطاف تیب  کته  رد  فارتعا 

مرجب وا  دـشاب ، یم  همطاـف  تیب  هب  موـجه  هب  رادـمجک  هفیلخ ي  فارتـعا  هفیقـس ، ناراداـفو  يرکف  يداـقتعا و  تالـضعم  هلمج  زا 
زا یکی  زورما  هک  دـیوج ، یم  يرازیب  نینچ  شیوـخ  یبـیرخت  لـمع  زا  فارتـعا و  تاـیح  ياـهزور  نیـسپاو  رد  دوـخ  یندوشخباـن 

.ددرگ یم  بوسحم  همطاف  تیب  هب  یتمرح  یب  تادیؤم 

لاومألا باتک 

نب دـیمح  نب  نمحرلادـبع  نب  دـیمح  نع  ریرج ، یب  ورمع  یب  هعرز  نبا  یلوـم  دواد  نب  ناوـلع  نـع  ریفع ، یب  دیعـس  ینثّدـح  لاـق :
: نمحرلادبع هیبا  نع  فوع ، نب  نمحرلادبع  نب  دیمح  نع  ناسیک  نب  حلاص  نع  فوع ،

، ایندلا یلع  سات  الو  هللادمحلاو  اساب  کب  يرا  ام  تلق : هیلع و  تملـسف  هیف ، یّفوت  يذـلا  هضرم  یف  هدوعا  رکب  یبا  یلع  تلخد  لاق :
ثالث و  مهلعفا ، مل  ینا  تددو  مهتلعف ، ثالث  یلع  الا  یش ، یلع  یـسآ  ینا ال  اما  لاقف : احلـصم ، احلاص  تنک  الا  كانملع  نا  هللاوف 

یتلا ثالثلا  اما  .مهنع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تلاس  ینا  تددو  ثالث  و  مهتلعف ، ینا  تددو  مهلعفا  مل 

94 ص :
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 . (1) اهرکذ » دیراال  : » دیبعوبا لاق  .اهرکذ  هلخل  اذک  اذک و  تلعف  نکا  مل  ینا  تددوف  اهلعفا ، مل  ینا  تددوو  اهتلعف :

 . هدیبع (2) یبا  وا  رمع  نیلجرلا  دحا  قنع  یف  رمالا  تفذق  تنک  هدعاس » ینب  هفیقس   » موی ینا  تددو  و 

رد رکبوبا  هک : تسا  هدـمآ  نینچ  هدومن  لـقن  صقاـن  دوخ  صاـخ  حـلاصم  رطاـخب  ارنآ  دـیبعوبأ  هک  لاوما  باـتک  زا  تیاور  نیا  رد 
مداد یمن  ماجنا  ار  اهنآ  دیاب  هک  زیچ  هس  رب  رگم  مشاب  یمن  كانمیب  كانـساره و  مدوخ  رب  چـیه  زا  نم  تفگ : شتوم  ضرم  ماگنه 

.مدیسرپ یم  ادخ  لوسر  زا  ار  اهنآ  مکح  دیاب  هک  زیچ  هس  مداد و  یم  ماجنا  ار  اهنآ  دیاب  هک  زیچ  هس  و 

...مداد یمن  ماجنا  ار  نآ  شاک  هک  دوب  نیا  یکی  مداد : یم  ماجنا  دیابن  ار  اهنآ  هک  يزیچ  هس  نآ  اما 

!! دیامن رکذ  هدیدرگ  نامیشپ  نآ  ماجنا  زا  هفیلخ  هک  ار  راک  نآ  دهاوخ  یمن  دیبعوبأ 

...متشاذگ یماو  هدیبعوبا  ای  رمع  هب  ار  تفالخ  رما  هفیقس  رد  هک  متشاد  تسود  هکنیا  رگید 

95 ص :

امک برحلا ) یلع  قلغا  نا  هتکرت و  همطاف و  تیب  فشکا  مل  ینا  تددو  : » هلوق رکذ  یلع  ردـقیال  مالـس  نب  مساق  نا  يرت  . 126 - 1
.باتکلا قلعم  کلذ  یلع  هبن 

.ساره لیلخ  دّمحم  قیلعت  عم  رشنلاو  هعابطلل  رکفلاراد  عبط  مقر 353 ، ص 174 ، لاومألا : باتک  . 127 - 2
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یناربط مجعم 

؟ تحبصأ فیک  هتلاس  هیلع و  تمّلسف  هیف  یّفوت  يذلا  هضرم  یف  هدوعأ  هفاحق  یبأ  رکب  یبأ  یلع  تلخد  ... 

.ائراب هللادمحب  تحبصا  تلقف : اسلاج ، يوتساف 

ثالث و  نهتلعف ، ینا  تددو  نهلعفا  مل  ثالث  نهلعفا و  مل  ینا  تددو  نهتلعف ، ثالث  یلع  الا  یـش ء  یلع  یـسآ  ـال  ینا  اـما  :... لاـقف
.نهنع هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تلاس  ینا  تددو  نهتلعف 

ینا تددو  و  برحلا ، یلع  قلغا  نا  و  هتکرت ، همطاف و  تیب  تفـشک  نکا  مل  ینا  تددوف  نهلعفا ، مل  ینا  تددو  یتاللا  ثالثلا  اـماف 
تددو و  اریزو ، تنک  نینموملاریما و  ناکف  رمع ، وا  هدیبع  یبا  نیلجرلا ، دحا  قنع  یف  رمالا  تفذـق  تنک  هدـعاس » ینب  هفیقـس   » موی

.اددم وا  ادر  تنک  الاو  اورفظ  نوملسملا  رفظ  ناف  هصقلا ، يذب  تمقا  هدرلا ، لها  یلا  دیلولا  نب  دلاخ  تهجو  تنک  ثیح  ینا 

و هیلا ، راط  الا  رـش  نوکیال  هنا  یلا  لیخی  هناف  هقنع ، تبرـض  اریـسا  ثفـشلااب  تیتا  موی  ینا  تددوف  اـهتلعف  ینا  تددو  یتـاللا  اـماو 
دیلولا نب  دلاخ  تهجو  ثیح  ینا  تددو  و  احیجن ، هتقلطا  وا  احیرـس  هتلتق  هقرحا و  نکا  مل  یملـسلا » هءاجفلا   » تیتا موی  ینا  تددو 

.لجوزع هللا  لیبس  یف  یلامش  ینیمی و  يدی  تطسب  دق  نوکاف  قارعلا  یلا  رمع  تهج  ماشلا و  یلا 

هعزانی الف  رمالا ؟ اذـه  نمیف  هتلاس  تنک  ینا  تددوف  نهنع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تلاس  ینا  تددو  یتـاللا  ثـالثلا  اـما  و 
هتلاس تنک  ینا  تددوو  هلها ،

96 ص :
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 . هجاح (1) اهنم  یسفن  یف  ناف  خالا  تنب  همعلا و  نع  هتلاس  ینا  تددوو  ببس ؟ رمألا  اذه  یف  راصنالل  له 

تـسود نم  تفگ  دیبعوبا  تسا  مدقم  رگید  ياهباتک  رب  رابتعا  خیرات و  رظن  زا  هک  لاوما  باتک  تیاور  رد  دیدرگ  هظحالم  هکنانچ 
.هدیدرگ رکذ  رکبوبا  مالک  یناربط  تیاور  رد  یلو  میامن ! رکذ  ار  رکبوبا  مالک  مرادن 

هک دوب  ربماـیپ  رتخد  همطاـف  تیب  تمرح  کـته  یکی  دومن  یتیاـضران  راـهظا  نامیـشپ و  نآ  ماـجنا  زا  وا  هک  ار  يراـک  هس  هلمج  زا 
!... مدوشگ یمن  روزب  ارنآ  هدومنن و  یمارتحا  یب  نآ  هب  تبسن  هدادن و  رارق  ضرعت  دروم  ار  همطاف  تیب  نم  شاک  تفگ :

یبلکلا بئاسلا  نب  دّمحم  هرهمج »  » لیذ

ثالث و  اهتلعف ، ینا  تددو  اهتکرت  ثالث  و  اهتکرت ، ینا  تددو  اهتلعف  ثالث  یلع  ـالا  یـش  یلع  یـسآ  اـم  لاـق : رکبوبا  رـضتحا  اّـمل 
.اهنع هللا  لوسر  تلاس  ینا  تددو 

 . ...اریثک (2) امالک  کلذ  یف  رکذ  همطاف و  تیب  تشتف  نکا  مل  ینا  تددوف  اهتکرت ، ینا  تددو  اهتلعف  یتلا  ثالثلا  اما 

97 ص :

ءافلخلا دهع  یبهذـلا - مالـسالا : خـیرات  .یبرعلا  ثارتلا  ایحا  راد  هیناثلا ، هعبطلا  مقر 43 ، یناربطلا 62:1 ، ریبـکلا : مجعملا  . 128 - 1
.توریب نیدلاّزع - هسـسوم  هیناثلا ، هعبطلا  يربطلا 215:3 ، خـیرات  .یبرعلا  باـتکلا  راد  یلوـالا ، هعبطلا  ، 118 ص 117 - نیدشارلا :

ص دـیبعوبأ : لاومـالا : باـتک  دواد » نب  ناولع   » همجرت یف  مقر 5752  نازیملا 706:4 ، ناـسل  مقر 5763 . لادتعالا 108:3 ، نازیم 
.رشنلاو هعابطلل  رکفلاراد  هعبط  ، 174

قـشمد هیروس - هیبرعلا - هظقیلاراد  مظعلا - سودرف  دومحم  قـیقحت  عـم  هنـس 204 ، یفوتملا  یبـلکلا ، یبا  بسنلا : هرهمج  . 129 - 2
.94:2
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« همطاف دنسم   » یف یطویشلا  هیاور 

مل ینا  تددو  نهتلعف ، ثالث  یلع  الا  یش ء  یلع  یسآ  ینا ال  هتوم : ضرم  یف  هل  لاق  قیدصلا  رکبابا  نا  فوع : نب  نمحرلادبع  نع 
.نهنع هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تلاس  ینا  تددو  ثالث  و  نهتلعف ، ینا  تددو  نهلعفا  مل  ثالث  و  نهلعفا ،

موی ینا  تددوو  برحلا ، یلع  قلغا  نا  هتکرت و  همطاف و  تیب  فشکا  نکا  مل  ینا  تددو  اـهلعفا : مل  ینا  تددو  اـهتلعف و  یتلا  اـماف 
ثاریم نع  هتلاس  تنک  ینا  تددوو  ...رمع ، وا  حارجلا  نب  هدیبع  یبا  نیلجرلا ، دحا  قنع  یف  رمالا  تفذق  تنک  هدعاس » ینب  هفیقـس  »
لئاـضف یف  یـسلبارطلا  نامیلـس  نب  همثیخ  قع (1) ،  لاومالا ، باتک  یف  دـیبعوبا   ) هجاـح اـهنم  یـسفن  یف  ناـف  تخـالا  هنبا  همعلا و 

 . نسح (3) ثیدح  هنا  لاق : و  ص ، رک ، بط (2) ،  هباحصلا ،

شاک يا  دـیدرگ ، نایب  قباس  تایاور  رد  هک  تسا  رکب  یبا  فارتعا  نامه  زین  یطویـس  زا  همطاف  دنـسم  هرهمج و  لـیذ  تیاور  رد  و 
.مدومن یم  اهر  دوخ  لاحب  ارنآ  هدادن و  رارق  یتمرح  یب  دروم  ار  همطاف  تیب  نم 

98 ص :

«. یلیقع : » قع . 130 - 1
.ریغصلاو ریبکلا  مجعملا  یف  یناربطلا  بط : . 131 - 2

.توریب هیفاقثلا - باتکلا  هسسؤم  یلوالا ، هعبطلا  . 35 ص 34 - یطویسلا : همطاف : دنسم  . 132 - 3
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تیب رد  شتآ  ای  میتی  راوید  ریمعت 

.دوب ردپ  هدنام  ياجب  ثاریم  زا  تظافح  میتی و  راوید  ریمعت  زا  نخس 

بقانم لئاضف و  جوا  رد  هک  وا  نادـنزرف  همطاـف و  اـما  دنتـشادن ، ردـپ  حـلاص  زا  ریغ  یـصاخ  یگژیو  میتی  ودـنآ  رگا  هک  دـش  هتفگ 
.دندوب دننام  لثم و  یب  نایشرع  نایم  رد  و  هدیزگ ، نکسم 

؟! ار تیب  بیرخت  رادج و  ریمعت  دومن  هسیاقم  ناوت  یم  اجک 

یتواـضق هب  دـنناوت  یم  هک  دنـشاب  یم  رادـیب  ياهنادـجو  اـهنت  نیا  و  تـشگ ، دـهاوخن  رارقرب  زگره  هسیاـقم  نـیا  تاواـسم  يوزارت 
! تسا اجکب  ات  هر  توافت  هک  دنبایرد  و  دنبای ، تسد  هناقداص 

ياهیرگلواپچ و  هدز ، مقر  ار  ینید  ساسا  یلزاون  هقفو  ناسحتـسا  رب  ینتبم  ساسا  هیاپ و  یب  ياهیـشیدنا  تحلـصم  تسا  نکمم  ایآ 
؟ دیشخب ینید  تروص  وا  هب  دنادرگ و  هجوم  حالصا  هرهچ ي  رد  ار  هنایغای 

ادخ و بضغ  هک  دنشاب  یم  یناسک  نآ  نیفلاخم  ماجنا و  ناناملسم  حلاصم  ساسارب  هفیقس  تفالخ  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  يا  هفئاط 
.دنا هدومن  مهارف  ار  لوسر 

!! دندیدرگن گنهامه  هفیقس  بزح  اب  هدیدان و  ار  ناناملسم  مومع  حلاصم  اهنآ 

هک ارچ  تسا ، هدوب  وا  تیاضر  ادـخ و  روتـسد  قباطم  دومن ، دـیدهت  ار  وا  هناخ ي  همطاف و  بلاط و  یبا  نب  یلع  رازآ  يدـنت و  رگا 
يدونشخ

99 ص :
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حالـص و اب  قباطم  یعیبط و  يرما  رکب  یبا  يدونـشخ  لباقم  رد  همطاف  بضغ  یتحاران و  و  دشاب !، یم  لوسر  ياضر  بجوم  هفیلخ 
دقتعم دوخ  باـتک  رد  هک  دـشاب  یم  یناـسک  زا  یکی  ینغم »  » باـتک بحاـص  رابجلادـبع  یـضاق  .تسا  هدوـب  ناناملـسم  تحلـصم 

رد حـلاصم و  ساـسارب  لـمع  نیا  اریز  دـیامن ، یمن  تباـث  ار  هفیلخ  رب  نعط  وا  تیب  هب  مجاـهت  همطاـف و  تیذا  رازآ و  هـک  هدـیدرگ 
: دسیون یم  وا  دشاب ، یم  ششخب  وفع و  لباق  هک  ددرگ  یم  بوسحم  يا  هریغص  لزنت  تروص 

 . هعیبلا (1) نع  عنتمی  نم  ددهی  نا  هل  نال  وفعلل ، هلباق  هریغصلا  بونذلا  نم  باطخلا  نب  رمع  لعف  نا  لاقی  نا  نکمی  ام  هیاغ  و 

لباق هک  دـشاب  یم  هریغـص  ناـهانگ  زج  وا  لـمع  هک  تسا  نیا  تفگ ، ناوت  یم  رمع  لـعف  دروم  رد  هک  يزیچ  تیاـهن  ینعی  همجرت :
اـسرف تقاـط  تخـس و  يرما  هب  ار  رکب  یبا  تفـالخ  نیفلاـخم  نیعنتمم و  هک  دوـب  بجاو  هفیلخ  رب  اریز  دـشاب ، یم  شـشخب  وـفع و 

!! دیامن دیدهت 

هجو چـیه  و  دـشاب ، یم  نیخیـش  رب  نعط  رد  هعیـش  تآارتـفا  هلمج  زا  همطاـف  تیب  قارحإ  ربـخ  هک  دـنداقتعا  نیا  رب  رگید  هفئاـط ي 
ماندب زج  هدش  هتفگ  كدف  دروم  رد  هکیروطنامه  درادن ، دوجو  نآ  يارب  یحیحصت 

100 ص :

دیدحلا 272:16. یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  .رصم  .ط  ، 337 راّبجلادبع 1 : یضاقلا  ینغملا : . 133 - 1
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 . دنیامن (1) یمن  لابند  ار  يرگید  فده  هباحص  ندرک 

هعقاو کی  یخیرات و  داد  خر  کی  ّدح  رد  ار  مایا  نآ  عیاقو  هک  دشاب  یم  زین  یموس  هفئاط ي  تنس ، لها  زا  هتـسد  ود  نیا  لباقم  رد 
.ددرگ یم  هراشا  نآ  زا  يا  هنومن  هب  هطبار  نیا  رد  هک  دنا ، هتشاد  نایب  هراشا  حیولت و  اب  ارنآ  ینتفگان  تاکن  هدومن و  دای  گرزب  ي 

یموس هیرظن ي  دـندوب ، رکنم  ار  تیب  هب  موجه  هیـضق  یخیرات  عیاقو  تخانـش  مدـع  تیبصع و  ربانب  هک  لوا  هیرظن ي  ود  فـالخرب 
نایرج تیبثت و  ار  هفیقـس  بزح  اب  یئورایور  رد  ار  هرهاط  هقیدـص ي  بلاط و  یبا  نب  یلع  تفلاـخم  ناـیرج  لـصا  هک  دراد  دوجو 

.دنادرگ یم  یعطق  تعیب  ذخا  يارب  اهنآ  تیب  هب  موجه 

.تشذگ دهاوخ  رظن  زا  دعب  تاحفص  رد  هک  دشاب  یم  هبیش  یبا  نبا  حیرص  ّصن  هیضق  نیا  ربتعم  دنس 

یم مشچب  اهنآ  نایم  رد  مه  هفیلخ  ناگتسباو  هک  يدح  رد  هدوب ، رادروخرب  یئالاب  تقاثو  زا  یگه  هبیش  یبأ  نبا  تیاور  دنس  لاجر 
مک کچوک و  يایاضق  زا  هیـضق  نیا  هک  دراد  نیا  زا  تیاـکح  ربتعم  ددـعتم و  بتک  رد  ربخ  نیا  لوادـت  رگید  فرط  زا  و  دـنروخ ،

.دیامن فرصت  دناوتب  نآ  رد  هک  تسا  هدوبن  خیرات  تیمها 

: دشاب یم  دانتسا  لباق  بلطم  ود  دشخب  یم  تینیع  مود  هلحرم  رد  ار  یئادتبا  دیدهت  نایرج  هک  يا  هلمج 

101 ص :

هیقیدص هیدیشر ، هبتکم  ناتلم ، ص 76 ، يدابآ : دارم  نیدلا  ماشتحا  دّمحم  هعیشلا : هحیـصن  اطوملا 161:8 . حرش  دیهمتلا ، . 134 - 1
.سیرپ
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: دوب هدمآ  اهنآ  رد  هک  دشاب : یم  دیرفلادقع  باتک  يرذالب و  زا  فارشالا  باسنأ  باتک  هلمج ي  لوا :

؟ یباب یلع  اقرحم  كارتا  باطخلا ، نبای  تلاقف : بابلا ، یلع  همطاف  هتقلتف  هلیتف ، هعم  رمع و  ءاج 

 . (1) كوبا !! هب  ءاج  امیف  يوقا  کلذ  و  معن ، لاق :

 . ...معن (2) لاقف  انراد ؟ قرحتل  تئجا  باطخلا ، نبای  تلاقف : همطاف ، هیقلف  رادلا ، مهیلع  مرضی  نا  یلع  ران  نم  سبقب  لبقاف 

دروآ یم  موجه  شتآ  اب  هک  دومن  هدهاشم  ار  هناخ  هب  نامجاهم  هتسدرس ي  هک  ار  باطخلا  نب  رمع  یتقو  هرهاط  هقیدص ي  همجرت :
؟ یناشک شتآ  هب  نم  رب  ار  هناخ  یهاوخ  یم  ایآ  باطخ  رسپ  يا  تفگ : وا  هب 

.دشاب یم  رتمزال  راکنیا  تردپ  نید  زا  يرادهگن  ظفح و  يارب  يرآ ، تفگ : باوج : رد 

نآ زا  يرثا  نوـچ  و  درک ، داـی  مسق  نآ  رب  و  دوـمن ، شتآ  هب  دـیدهت  لوا  هبترم ي  رد  هفیلخ  هک  تـسا  نـیا  رد  تاـملک  نـیا  رهاـظ 
.دشاب یم  حیرص  صوصن  نیمه  نآ  دهاش  و  دومن ، لمع  دوخ  مسق  دروم  هب  مود  هبترم ي  رد  دیدرگن ، لصاح 

شتآ هب  هفیلخ  ندروخ  مسق  تعیب و  تیروف  رب  دیکأت  مود : بلطم 

102 ص :

.هرهاق فراعملاراد  فارشالا 586:1 ط  باسنا  . 135 - 1
.هثلاثلا هیملعلا ط  بتکلاراد  دیرفلادقعلا 13:5 ط  . 136 - 2
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دوب تایح  رد  همطاف  هک  ینامز  ات  بلاط  یبا  نب  یلع  ینس ، بتک  همه ي  رب  وا  مدقت  يراخب و  حیرص  ّصن  ساسارب  دشاب ، یم  ندز 
هب هفیلخ  دیدهت  هک  تسا  یهیدب  و  تسا ، هدوب  هام  شـش  ربمایپ  زا  دعب  همطاف  تایح  تدـم  تیاور ، نیمه  ربانب  (1) و  دومنن ، تعیب 

.دشاب یمن  دوجوم  وا  مسق  هرافک ي  هفیلخ و  ثنح  رب  مه  یلیلد  و  دریذپب ، تروص  رایتخا  هب  هک  هدوبن  رادرب  ریخأت  شتآ 

تاملـسم هلمج  زا  داقتعا  نیا  هک  تسناد  دیاب  دشاب ، یم  هدید  هیماما  رداصم  رد  ناوارف  دـهاوش  باب  نیا  بلاطم  يارب  هکیروطنامه 
.دشاب یم  مزال  ّدح  زا  شیب  نآ  كرادم  دهاوش و  هدوب و  يداقتعا 

: دسیون یم  هعقاو  نیا  نایب  رد  همامالا » لئالد   » باتک رد  يربط 

 . (2) هثراوتن » اندنع  بطحلا  کلذ  و  : » مالسلا هیلع  رفعج  یبا  نع 

.میراذگ یم  ثرا  هب  ارنآ  دوجوم و  ام  دزن  دندینازوس  نآ  هب  ار  هناخ  هک  یمزیه  نامه  زا  ینعی 

نب رفعج  ماما  زا  یسوطلا  نسحلا  نب  دّمحم  زا  یفاشلا » صیخلت   » یفقثلا و دیعس  نب  دّمحم  نب  میهاربا  زا  تاراغلا »  » باتک رد  و 

103 ص :

دعب تشاع  و  تیفوت ، یتح  هملکت  ملف  هترجهف ، کلذ  یف  رکب  یبا  یلع  همطاف  تدـجوف  يزاغم : باتک  رد  يراخب  تیاور  . 137 - 1
تیفوت املف  همطاف ، هایح  هجو  سانلا  نم  یلعل  ناک  و  رکبابا ، اهب  نذوی  مل  و  الیل ، یلع  اـهجوز  اـهنفد  تیفوت  اـملف  .رهـشا  هتـس  یبنلا 

يزاغملا باتک  يراخبلا  حیحـص  ...رهـشالا  کلت  عیابی  نکی  ملو  هتعیابعم ، رکب و  یبا  هحلاصم  سمتلاف  ساـنلا ، هوجو  یلع  رکنتـسا 
.4241 مقر 4240 -  ربیخ 252:5  هوزغ  باب 

.يرغلا ط  ص 238 ، همامالا : لئالد  . 138 - 2
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لخد دق  ناخدلا  يار  یتح  مالـسلا  هیلع  یلع  عیاب  ام  هللاو  : » دومرف ترـضح  نآ  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداصلا  دّـمحم 
 . (1) هتیب »

.دیدرگ هناخ  دراو  دود  دید  هک  تقونآ  رگم  دومنن  تعیب  بلاط  یبا  نب  یلع  مسق  ادخب 

: تسا هدش  هتفگ  هطبار  نیا  رد  هکنانچ  نآ ؟! تلع  یلع و  نب  نسحم  طقس  تسا  هطبار  نیمه  رد  و 

 . نسحمب (2) تطقساف  همطاف  سفر  رمع  نا 

هبیش یبأ  نبا  هیاور 

: ملسا هیبا  نع  ملسا ، نب  دیز  انثّدح  رمع ، نب  هللادیبع  ان (3)  رشب ، نب  دّمحم  انثّدح 

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  تنب  همطاف  یلع  نالخدی  ریبزلاو  یلع  ناک  ملـس  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دعب  رکب  یبال  عیوب  نیح  هنا 
.مهرما یف  نوعجتری  اهنورواشیف و  ملس 

انیلا ّبحا  دحا  ام  هللاو  ملـس ، هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تنب  ای  لاقف : همطاف  یلع  لخد  یّتح  جرخ  باطخلا  نب  رمع  کلذ  غلب  املف 
کیبا نم 

104 ص :

یفاشلا 76:3. صیخلت  . 139 - 1
لجرلاب همدصلا  هسفرلا : مقر 833 . نازیملا 405:1 ، ناسل  مقر 552 . لادتعالا 139:1 ، نازیم  ءالبنلا 578:15 . مالعا  ریـس  . 140 - 2

سوماقلا 220:2. .ردصلا  یف 
هل و  هنعنعملا ،»  » تایاورلل افالخ  خیشلا  نم  هءارقلاو  عامسلا  تبثت  هّنسلا  ثیدح  یف  و  انربخا ،» « » انا  » و انثّدح »  » راصتخا ان » . » 141 - 3

.هلحم یف  حرش 
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.تیبلا مهیلع  قرحی  نا  مهترما  نا  كدنع  رفنلا  ءالوه  عمتجا  نا  یعنامب  كاذ  ام  هللا  میاو  کنم ، کیبا  دعب  انیلا  بحا  دحا  نم  ام  و 

نیـضمیل هللا  میاو  تیبلا ، مکیلع  نقرحیل  متدع  نئل  هللااب  فلح  دق  ینءاج و  دـق  رمع  نا  نوملعت  تلاقف : اهوواج  رمع  جرخ  اّملف  لاق :
 . هیلع (1) فلحامل 

فنصملا باتک  هبیش و  یبا  نبا 

دادغب خیرات  ریغصلا 365:2 . خیراتلا  لیدعتلاو 160:5 . حرجلا  دعس 413:6 . نبا  تاقبط 

بیذهت ظافحلا 432:2-433 . هرکذت  ءالبنلا 122:11 . مالعا  ریس  ربعلا 421:1 . . 66:10

تارذش مقر 4549 . لادتعالا 490:2 ، نازیم  هیاهنلاو 315:10 . هیادبلا  مقر 1 . بیذهتلا 3:6 ،

مقر 420. ص 192 ، ظافحلا : تاقبط  . 85 بهذلا 2 :

هبیش 159-235. یبا  نبا  یفوکلا ، یسبعلا  نامثع  نب  دمحم  نب  هللادبع  رکبوبا ،

نم وه  هبیش ...، یبأ  نب  نامثع  ظفاحلا  وخأ  ریسفتلا »  » و فنصملا »  » و دنـسملا »  » رابکلا بتکلا  بحاص  و  ظاّفحلا ، دیـس  ملعلا ، مامالا 
.تاونسب مهنم  نسا  نیعم  نب  ییحی  ظفحلاو و  دلوملاو  ّنسلا  یف  ینیدملا  نب  یلع  و  هیوهار ، نب  قاحسا  و  لبنح ، نبا  دمحا  نارقأ 

.نامثع هیخا  نم  یلا  بحا  وه  قودص ، رکبوبا  لبنح : نب  دمحا  لاق 

.ثیدحلل اظفاح  هقث  رکبوبا  ناک  یلجعلا : هللادبع  نب  دمحا  لاق  و 

105 ص :

مقر 37045. هبیش 432:7 ، یبا  نبا  فنصملا : . 142 - 1
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 . هقثلا (1) یف  یهتنملا  هیلا  هرطنقلا و  زفق  نّمم  رکبوبا  یبهذلا : لاق  و 

.اظفاح انقتم  رکبوبا  ناک  بیطخلا : لاق  و 

.ظفحلا هوق  یف  لثملا  برضی  هب  ملعلا و  روحب  نم  ًارحب  ناک  و  یبهذلا : لاق  و 

ثیدحلا هاور 

یفوتملا 203. یفوکلا (2) .  هللادبع  وبا  يدبعلا ، راتخملا  نب  هصفارفلا  نبا  وه  رشب ، نب  دّمحم  - 1

نب ماشه  دلاخ و  یبا  نب  لیعامـسا  نع  يورو  نورخآ ، هیوهار و  نب  قاحـسا  و  هبیـش ، یبأ  نب  رکبوبا  ینیدـملا و  نب  یلع  هنع  يور 
.هتسلا حاحصلا  لاجر  نم  وه  بیذهتلا » بیذهت   » و لامکلا » بیذهت   » یف امک  نورخآ ، يرمعلا و  رمع  نب  هللادیبع  هورع و 

.هقث نیعم : نبا  نع  یمرادلا  نامثع  لاق 

.هفوکلاب ناک  نم  ظفحا  وه  دواد : یبا  نع  يرجالا  لاق 

.هقث عناق : نباو  یئاسنلا  لاق  .ثیدحلا و  ریثک  هقث  ناک  و  الاق : دعس  نب  دمحم  هبیش و  نب  بوقعی 

106 ص :

مقر 4549. لادتعالا 490:2 ، نازیم  . 143 - 1
فشاکلا 22:3. ظافحلا 322:1 . هرکذت  دعـس  نبا  تاقبط  ص 505 . نیعم : نبا  خـیرات  مقر 90 . بیذهتلا 64:9 ، بیذهت  . 144 - 2

بهذلا 7:2. تارذش  مقر 74 . ءالبنلا 265:9 ، مالعا  ریس  ص 140 . ظفاحلا : تاقبط 
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.تبث هقث  رشب ، نب  دمحم  هبیش : یبا  نب  نامثع  لاق 

.يدبعلا هلاادبعوبا  تبثلا  مامالا  ظفاحلا  یبهذلا : لاق  و 

.هنسلا لها  دنع  کلذ  یف  مالکالف  نیتبثملا  تاقثلا  نم  لجرلاف 

 . یّفوتملا 147 (1) هعبسلا ، ءاهقفلا  دحا  یندملا  يودعلا  باطخلا  نب  رمع  نب  مصاع  نب  صفح  نب  رمع  نب  هللادیبع  - 2

.تبث هقث  یئاسنلا : لاق 

.هقث متاحوبا : هعرز و  وبا  لاق 

.تاقثلا نم  رمع  هللادیبع  نیعم : نبا  نع  دمحا  نب  هللادبع  لاق 

.اناقتاو اظفح  افرش و  هدابع و  املع و  الضف و  شیرق  فارشا  هنیدملا و  لها  تاداس  یف  ناک  هیوجنم : نبا  لاق 

.هیلع قّفتم  ظفاح  هقث  نیعم : نبا  لاق  و 

.دوجملا مامالا  یبهذلا : لاق 

ملسا نب  دیز  مهنم  هعامج  نع  يور  نّمم  اضیا  وه  و  هیاورلا ، یف  روکذملا  يدبعلا  رشب  نب  دمحم  مهنم  هعامج  هنع  يور  نّمم  وه  و 
.عجارف بیذهتلا » بیذهت   » و لامکلا » بیذهت   » یف امک 

.هماعلا دنع  هتماما  هتقاثو و  یف  مالک  اّمم ال  وه  و 

107 ص :

ظاـفحلا ص 70 تاـقبط  بیذهتلا 37:7  بیذـهت  . 161 ظافحلا 160:1 - هرکذـت  مـقر 129 . ءالبنلا 304:6 ، مـالعا  ریـس  . 145 - 1
تارذش يراخبلا 326:5  خـیرات  طاـیخ ص 268  نبا  هـفیلخ  تاـقبط  راصمالا ص 132  ءاـملع  ریهاـشم  نابح 143:3  نبا  تاـقثلا :

بهذلا 219:1.
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یفوتملا 136. هتسلا ، حاحصلا  لاجر  نم  ناک  هماسا (1) ،  وبا  يودعلا » ملسا  نبدیز  - » 3

.نیرخآ رباج و  هشئاع و  هریره و  یباو  رمع  نباو  هیبا  نع  يور 

نباو متاح  وباو  هعرزوبا  یئاسنلا و  دمحا و  هّقثو  و  نورخآ ، رمع و  نب  هللادیبع  نمحرلادبع و  هللادبع و  هماسا و  هثالثلا  هدالوا  هنع  و 
.دعس نب  دّمحم  شارخ و 

.نآرقلا ریسفتب  املاع  ناک  و  هقفلا ، لها  نم  هقث  هبیش : یبا  نب  بوقعی  لاق 

 . هودقلا (2) هّجحلا ، مامالا ، یبهذلا : لاق  و 

 . باطخلا (3) نب  رمع  لال  دبع  ّهنا  اطوملا :» حرش  دیهمتلا   » یف ربلادبع  نبا  لاق  و 

هنس 80. یفوتملا   ، (4) يرمعلا » يودعلا  ملسا  - » 4

108 ص :

بیذهتلا بیذهت  . 229 ایلوألا 221:3 - هیلیح  لیدعتلاو 554:3 . حرجلا  خیراتلا 675:1 . هفرعملا و  ریبکلا 278:3 . خیراتلا  . 146 - 1
تارذش مقر 166 . ص 60 ، ظافحلا : تاقبط  . 133 ظافحلا 132:1 - هرکذت  مقر 153 . ءالبنلا 316:5 ، مالعا  ریس  مقر 728 . ، 341:3

رکاسع 442:5. نبا  خیرات  بیذهت  بهذلا 194:1 .
مقر 153. ءالبنلا 316:5 ، مالعا  ریس  . 147 - 2

اطوملا 242:3. حرش  دیهمتلا  . 148 - 3
مـقر 31. ءالبنلا 98:4 ، مـالعا  ریـس  مـقر 1141 . لیدـعتلاو 306:2 ، حرجلا  ریبکلا 23:2 . خـیرات  دعـس 10:5 . نبا  تاـقبط  . 149 - 4
ص 24. ظافحلا : تاـقبط  ظافحلا 49:1 . هرکذـت  مقر 501 . بیذهتلا 233:1 ، بیذـهت  يوونلا 117:1 . تاغللاو : ءامـسالا  بیذـهت 

ربعلا 91:1. هباغلا 77:1 . دسا  بهذلا 88:1 . تارذش 
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ذاعم رمع و  نباو  نامثع  رمع و  رکب و  یبا  نع  يور  هّتسلا ، حاحصلا  لاجر  نم  ناک  و  ملس ، هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نمز  كردا  لیق 
.مهریغ رمع و  یبأ  یلوم  عفانو  دّمحم  مساقلا و  هنبا و  هنع  و  مهریغ ، هصفح و  لبج و  نب 

.نیعباتلا رابک  نم  هقث  یندم  یلجعلا : لاق 

 . هقث (1) هعرزوبا : لاق  و 

.هقث ناک  هبیش : نب  بوقعی  لاق  و 

.باطخلا نب  رمع  یلوم  يرمعلا  يودعلا  دیزوبا  مامالا  هیقفلا  یبهذلا : لاق  و 

.هقیثوت یلع  ظافحلا  قفّتا  يوونلا : لاق  و 

.يرمعلاب بّقل  یّتح  باطخلا  نبرمعل  هئالو  هّدش  ظحالت : و 

109 ص :

مقر 1141. لیدعتلاو 306:2 ، حرجلا  . 150 - 1

رادجلا اما  www.Ghaemiyeh.comو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 115 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3864/AKS BARNAMEH/#content_note_109_1
http://www.ghaemiyeh.com


باسنألا یف  يرذالبلا  هیاور 

.نوع نبا  نع  یمیتلا و  نامیلس  نع  براحم  نب  هملسم  نع  ینئادملا 

.بابلا یلع  همطاف  هتقلتف  هلیتف ، هعم  رمع و  اجف  .عیابی  ملف  هعیبلا  دیری  یلع  یلا  لسرا  رکبابا  نا 

 . ...كوبا (1) هب  ءاج  امیف  يوقا  کلذ  و  معن ، لاق : یباب ؟ یلع  اقرحم  كارتا  باطخلا ، نبای  همطاف : تلاقف 

هبتک يرذالبلا و 

، هریغ نومأملا و  یف  حئادم  هل  لّکوتملا و  سلاج  ریبکلا » خیراتلا   » بحاص بتاکلا  يرُذالبلا  يدادغبلا (2)  رباج  نب  ییحی  نب  دمحأ 
.نیتئم نیعبسلا و  دعب  یّفوت 

، ظفحلل رُذالبلا  برش  ّهنأل  هرخاب  سوسو  ًانسحم  ًارعاش  ًاغیلب  ًابتاک  ناک  و 

«: ظافحلا هرکذت   » یف یبهذلا  لاق  و 

.همّالع يرابخا  ظفاح  یناتسجسلا  دواد  یبأ  هقبط  نم  روهشملا ، خیراتلا  بحاص  ییحی ، نب  دمحأ  يرذالب » »

.فّنصملا بیدألا  همّالعلا  ءالبنلا :» مالعأ  ریس   » هباتک یف  لاق  و 

110 ص :

.هرهاقلا فراعملاراد - عبط  فارشالا 586:1 ، باسنا  . 151 - 1
قشمد خیرات  رـصتخم  هیاهنلاو 7069:11  هیادـبلا  مـقر 96 . البنلا 162:3  مـالعا  ریـس  مـقر 860 . ظافحلا 892:3 ، هرکذـت  . 152 - 2

تایفولاب 240:8. یفاولا  مقر 416 .  319:3
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.دایج بتک  هل  ترهظ  ًابیدأ  ناک  رکاسع : نبا  لاق  هیاهنلاو » هیادبلا   » یف ریثک  نبإو 

باتک ریغصلا » نادلبلا   » باتک بتکلا : نم  هل  و  ...ًانقتم ، هباسن ، هیوار ، ارعاش ، الـضاف ، املاع ، ناک  تایفولاب :» یفاولا   » یف يدفـصلاو 
و ریـشدرا » دـهع   » باتک حوتفلا »  » باتکب روهـشملا  فورعملا  هباتک  وه  و  فارـشألا » بسن  لمج   » باـتک متی ، ملو  ریبکلا » نادـلبلا  »

.یبرعلا یلا  یسرافلا  نم  هلقنلا  دحأ  ناک 

.دایج بتک  هل  ترهظ  يذلا  نیفّنصملا  ءابدألا  نم  و  نینقتملا ، ظافحلا  نم  رکذ : امک  لاجرلاو  مجارتلا  بتک  یف  ام  یلع  يرذالبلاف 

.دعاوقلل قفاوم  هلوقب  ذخألا  اذه  یلعف 

هب نهوم  هک  یفعـض  هتکن ي  هداد و  رارق  دـیجمت  حدـم و  دروم  یئـالاب  هبترم ي  رد  دوخ  یلاـجر  بتک  رد  ار  يرذـالب  تنـس  لـها 
یئالاب رایـسب  نأش  هک  دشاب  یم  رادروخرب  لکوتم  نومأم و  نوچمه  یئافلخ  تسلاجم  زا  تسا ، هدشن  هدـید  دـشاب  وا  لقن  تقاثو و 

زا ریثک  نباو  هدوتس ، ار  وا  ملع  یبهذ  دنا ، هدروآ  رامـشب  ثدحم  کی  يرابتعا  تاحجرم  زا  ارنآ  هدیدرگ و  بوسحم  نیثدحم  يارب 
.دشاب یم  بوخ  بتک  ياراد  يرذالب  هک  هدومن  لقن  رکاسع  نبا 

111 ص :
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همطاف بقانم 

تنس ثیدح  رد  همطاف  بقانم 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  رد  اهناسنا  نیرتبوبحم  - 1

.هیلا ّنهبحاو  هللا  لوسر  تانب  رغصا  همطاف  تناک  و   . (2) همطاف » یلا  سانلا  ّبحأ  : » هیاور یف  و   . (1) همطاف » یلا  یلها  بحا  : » لاق

.مراد تسود  ار  همطاف  سک  همه  زا  رتشیب  دومرف : یم  و  دوب ، همطاف  ربمایپ  دزن  رد  صخش  نیرتبوبحم 

.دوب اهنآ  نیرتبوبحم  ترضح و  نارتخد  نیرتکچوک  همطاف 

.دوب همطاف  هب  ّصتخم  اهیبأ » ُما   » هنیک ي - 2

 . (3) اهیبا » ُّما   » انغلب امیف  اهتینک  و  یبهذلا : نیدلا  سمش  ظفاحلا  رکذ 

.دشاب یم  اهیبا » مأ   » همطاف هینک ي  هدش  دراو  تایاور  ربانب  دیوگ : یم  یبهذ 

114 ص :

ءامسالا بیذهت  دـئاوزلا 201:9 . عمجم  دمحا 275:4 . دنـسم  كردتسملا 155:3 . يذوحالا 370:10 .) هفحت   ) يذـمرتلا . 153 - 1
هیادبلا اـیلوالا 39:2 . هلیح  لوصالا 125:9 . عماـج  بیذهتلا 440:12 . بیذـهت  ءالبنلا 119:2 . مـالعا  ریـس  يوونلا 26:1 . تاـغللاو :

هیاهنلاو 232:6.
ءامسالا و بیذهت  دئاوزلا 201:9 . عمجم  دمحا 275:4 . دنسم  كردتسملا 155:3 . يذوحالا 370:10 .) هفحت   ) يذـمرتلا . 154 - 2

هیادبلا اـیلوالا 39:2 . هلیح  لوصالا 125:9 . عماـج  بیذهتلا 440:12 . بیذـهت  ءالبنلا 119:2 . مـالعا  ریـس  يوونلا 26:1 . تاـغللا :
هیاهنلاو 232:6.

ص یلزاغملا : نبا  بقانملا : ص 499 . يربطلا : لیذـملا : لیذ  ص 43 . نیدشارلا : ءافلخلا  دهع  یبهذلا - مالـسالا : خـیرات  . 155 - 3
لبس نیمالا 286:8 . دلبلا  خـیرات  یف  نیمثلا  دـقعلا  ص 77 . یفوتملا 658 : رابالا  نبا  طـبَّسلا : ربخ  یف  طمـسلاررُد  مقر 392 . ، 213

داشرلا 37:12. يدهلا و 
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.دشاب یم  ایبنا  هناخ ي  زا  رترب  همطاف  هناخ ي  - 3

: لاق هدیرب  کلام و  نب  سنأ  نع  هیودرم  نبا  جرخأ 

ای هذه  تویب  يا  لاقف : لجر  هیلا  ماقف  همـسا ) اهیف  رکذی  عفرت و  نا  هللا  نذا  تویب  یف   ) هیالا هذـه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ارق 
 . اهلضافا (1) نم  معن  لاق : همطاف ؟ یلع و  تیب  اهنم  تیبلا  اذه  هللا  لوسر  ای  لاقف : رکبوبا  هیلا  ماقف  ءایبنألا ، تویب  لاق : هللا ؟ لوسر 

تویب یف   » هیآ ي هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  یبن  هک : تسا  هدومن  تیاور  یملـسا  هدیرب ي  کلام و  نب  سنا  زا  هیودرم  نبا 
رد و  دنوش ، هدیدرگ  عیفر  هبترم و  دنلب  هک  دومرف  هزاجا  دـنوادخ  هک  یئاه  هناخ  رد  دـیامرف : یم  هک  دـندومرف  توالت  ار  ...هللا » نذا 

.دوش هدرب  دنوادخ  مسا  اهنآ 

؟ دنشاب یم  یناسک  هچ  نآ  زا  دوب و  یئاه  هناخ  هنوگچ  اه  هناخ  نیا  ادخ  ربمایپ  يا  دیسرپ : تساخ و  اپب  یصخش 

.دنشاب یم  ایبنا  نآ  زا  اه  هناخ  نیا  دومرف : ترضح 

بلاطیبا نب  یلع  هناخب ي  هراشا  دشاب ؟ یم  اه  هناخ  نآ  هلمج  زا  زین  هناخ  نیا  ایآ  دیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  تساخرب و  رکبوبا  سپس 
.دومن همطاف  و 

.دنشاب یم  اه  هناخ  نآ  نیرتربزا  هناخ  نیا  يرآ  دومرف : ترضح 

.دشاب یم  همطاف  هب  ّصتخم  تشهب  يوب  - 4

، ءاریمح ای  .همطاف  حیر  تممش  هنجلا  هحئار  یلا  تقتشا  اذا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  هلوق  یف 

115 ص :

هیآلا 36. رونلا ، هروس  یسولآلا 174:18 ، یناعملا : حور  روثنملا 203:6 . ّردلا  . 156 - 1
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 . نییمدآلا (1) ءاسنک  تسیل  همطاف  ّنا 

ره هشئاع ) هینک ي   ) اریمح يا  دومرف : هب  ترضح  دیوبن ، ار  وا  تسا  هدش  گرزب  همطاف  هک  دومن  ضارتعا  ترـضح  هب  هشئاع  يزور 
.دشاب یمن  یمدآ  نانز  دننام  همطاف  هشئاع ، میوب ، یم  ار  همطاف  مدرگ  یم  تشهب  شوخ  هحئار ي  قاتشم  تقو 

.دیسوب یم  ار  وا  تسد  دومرف و  یم  مایق  همطاف  ياپ  شیپ  مالسا  ربمایپ  - 5

: تلاق اّهنأ  هشئاع ، نع  كردتسملا »  » یف مکاحلا  جرخا 

ّبحر اهّلبقف و  اهیلإ  ماق  هیلع  تلخد  اذا  تناک  و  همطاف ، نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسرب  اثیدح  امالک و  هبشا  ناک  ادحا  تیار  ام 
 . خلا (2) هسلجم  یف  اهسلجاف  اهدیب  ذخأو  اهب 

تبحـص ادـخ  ربمایپ  دـننام  هک  مدـیدن  ار  سک  چـیه  نم  تفگ : یم  هشئاع  هک : تسا  هدرک  تیاور  كردتـسم  رد  يروباشین  مکاح 
یم دـمآ  شوخ  دیـسوب و  یم  ار  وا  دومرف و  یم  مایق  وا  ياـپ  شیپ  دـیدرگ ، یم  دراو  وا  رب  تقو  ره  همطاـف ، شرتخد  زا  ریغ  دـیامن 

.دیناشن یم  شدوخ  ياج  رد  هتفرگ و  ار  وا  تسد  سپس  و  تفگ ،

: یناربطلا هیاور  یف  و 

 . هسلجم (3) یف  اهسلجأ  اهدی و  لّبق  اهیلا و  ماق  اهب و  ّبحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  تلخد  اذا  تناک 

116 ص :

ریبکلا 401:22. مجعملا  . 157 - 1
.160:3 مکاحلا : كردتسملا - . 158 - 2

مقر 4101. یناربطلا 58:5 ، طسوالا : مجعملا  . 159 - 3
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تفگ یم  دـمآ  شوخ  دومرف و  یم  مایق  ترـضح  دـیدرگ  یم  دراو  ربمایپ  رب  همطاف  هک  یناـمز  هک : تسا  هدـمآ  يربط  تیاور  رد  و 
.دناشن یم  ار  وا  دوخ  ياج  رد  دیسوب و  یم  ار  شتسد 

.تسا هدید  ار  اهتبیصم  نیرت  تخس  همطاف  نانز  نایم  رد  - 6

 . کنم (1) هیزر  مظعا  هارما  نیملسملا  ءاسن  نم  سیل  هنإ  هینب ، ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  اهل  لاق 

.ددرگ یمن  راتفرگ  تبیصم  هب  وت  زا  رتشیب  یسک  ناملسم  نانز  نایم  رد  مرتخد  دومرف : همطاف  هب  ربمایپ  يزور 

.دشاب یم  ادخ  لوسر  زا  دعب  اهناسنا  نیرترب  همطاف  - 7

 . اهیبا (2) ریغ  همطاف  نم  لضفا  تیار  ام  تلاق : اهنا  هشئاع  نع 

.ادخ لوسر  وا  ردپ  زج  مدیدن  ار  همطاف  زا  رتالب  رترب و  نم  هک : دنک  یم  تیاور  هشئاع 

.دشاب یم  ادخ  لوسر  رب  تاولص  همطاف  رب  نداتسرف  تاولص  - 8

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لوق  هباُبل » یبا   » ثیدح یف  فنألا » ضور   » یف یلیهسلا  جرخا 

اهیبأ یلع  یّلص  دقف  اهیلع  یّلص  نم  نا  و  رفک ، اهّبس  ّنأ  یلع  ّلدی  ثیدح  اذهف  همطاف ، یلع  هیلع و  هللا  یلـصف  ینم  هعـضب  همطاف  نا 
 . (3)

117 ص :

.50 راثالا 49:1 - لکشم  .حیحص  یبهذلا : لاق  و  كردتسملا 156:3 ، مقر 1031 . ریبکلا 418:22 ، مجعملا  . 160 - 1
دئاوزلا 201:9. عمجم  مقر 2742 . طسوالا 349:3 ، مجعملا  . 161 - 2

فنالا 328:6. ضورلا  . 162 - 3
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رب ربمایپ و  رب  دـنوادخ  تاولـص  سپ  دـشاب ، یم  نم  نت  هراپ ي  همطاف  دومرف : ربمایپ  هک  دـنک  یم  تیاور  ار  هبابلوبا  ثیدـح  یلیهس 
.داب همطاف 

شردپ رب  انامه  دتـسرفب  تاولـص  وا  رب  سک  ره  و  ددرگ ، یم  رفاک  دیامن  ّبس  ار  همطاف  سک  ره  هک  دراد  تلالد  ثیدح  نیا  سپ 
.تسا هداتسرف  دورد  تاولص و  ادخ  لوسر 

.دنشاب یم  ادخ  لوسر  دزن  رد  نانز  نادرم و  نیرتبوبحم  همطاف  یلع و  - 9

: لاق یمیتلا ،]  ] ریمع نب  عیمج  نع  يذمّرتلا  جرخأ 

؟ لاجرلا نم  لیقف : .همطاف  تلاق : هلآ ؟ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلا  بحا  ناک  سانلا  يا  تلاسف : هشئاـع  یلع ]  ] یتّمع عم  تلخد 
 . ًاماّوق (1) ًاماّوص  تملع  ام  ناک  ّهنإ  اهجوز ، تلاق :

لوسر دزن  رد  دارفا  نیرتبوبحم  دیـسرپ  وا  زا  میدـش ، هشئاع  رب  دراو  ما  همع  اب  تفگ  هک  دـنک  یم  تیاور  ریمع  نب  عیمج  زا  يذـمرت 
؟ دوب یسک  هچ  ادخ 

.همطاف تفگ : هشئاع 

؟ یسک هچ  نادرم  زا  هدش : هتفگ 

هزور زور  رد  بلاطیبا  نب  یلع  هک  مناد  یم  انامه  دوب ، همطاف  رهوش  بلاـطیبا  نب  یلع  ادـخ  لوسر  دزن  رد  نادرم  نیرتبوبحم  تفگ :
.دوب تدابع  لاح  رد  هنابش  راد و 

118 ص :

مقر 6146. ، 1735 حیباصملا 3 ، هاکشم  ءاسنلا .»  » لصألا یف  سانلا »  » هفحتلا 375:10 و هظفلب : يذمرتلا  . 163 - 1
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 . .تسا (1) هدومن  حیحصت  ارنآ  تیاور و  كردتسم  رد  زین  يروباشین  مکاح  ار  تیاور  نیا  و  - 10

: لاق هدیُرب ، ثیدح  نم  هحّحص  و  كردتسملا »  » یف مکاحلا  جرخا  و 

 . یلع (2) لاجرلا  نم  و  همطاف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلا  سانلا  بحا  ناک 

.دوب بلاطیبا  نب  یلع  نادرم  زا  همطاف و  ادخ  لوسرب  صخش  نیرتبوبحم  نانز  نایم  زا  هک : دومن  تیاور  هدیرب 

.ددرگ یم  قحلم  ادخ  لوسر  هب  هک  دشاب  یم  یسک  نیلوا  همطاف  - 11

: لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نا  همطاف  نع  امهریغ  ملسم و  يراخبلا و  جرخا  و 

یب اقاحل  یتیب  لها  لوا  کناف  یلجا ، رضح  الا  هارا  الو  نیتّرم ، ماعلا  ینضراع  هنا  هرم و  هنـس  ّلک  نآرقلا  ینـضراعی  ناک  لیربج  نا  »
 . (3) کل » انا  فلسلا  معن  هناف  يربصاو ، هللا  یقتاف 

: دومرف ربمایپ  دومرف : تیاور  مالسلااهیلع  همطاف  هک : دنا  هدومن  تیاور  ودنآ  ریغ  ملسم و  يراخب و 

لجا هک  دـشاب  یم  تهج  نآ  زا  نیا  و  دومن ، هضرع  هبترم  ود  لاسما  و  دومن ، یم  هضرع  نم  رب  ار  نآرق  راـب  کـی  لاـس  ره  لـیئربج 
لسوت دنوادخب  مرتخد  يا  سپ  تشگ ، یهاوخ  قحلم  نم  رب  هک  یشاب  یم  یـسک  نیلوا  نم  تیب  لها  زا  وت  و  هدیدرگ ، کیدزن  نم 

.دشاب یم  وت  هانپ  نیرتهب  دنوادخ  انامه  نک ، هشیپ  ربص  امن و 

119 ص :

كردتسملا 155:3. . 164 - 1
.371 هفحتلا 370:10 - يذمرتلا :)  ) ًاضیأ هثیدح  نم  و  كردتسملا 155:3 . . 165 - 2

.678 لامعلا 677:13 - زنک  . 166 - 3
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.دشاب یم  هنموم  نانز  رورس  همطاف  - 12

: لاق هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنع  همطاف  نع  امهریغ  ملسم و  يراخبلا و  جرخأو 

 . (1) نینمؤملا » ءاسن  هدّیس  ینوکت  نا  نیضرت  الأ  همطاف ! ای  »

هک يدرگ  یمن  یضار  ایآ  همطاف  يا  دومرف : ادخ  لوسر  هک  دومن : تیاور  همطاف  هک  دنا  هدومن  تیاور  ودنآ  ریغ  ملـسم و  يراخب و 
؟ یشاب هدوب  هنموم  نانز  رورس 

.دشاب یم  ادخ  لوسر  نت  هراپ ي  همطاف  - 13

: لاق هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنع  ریبزلا  نبا  نع  كردتسملا »  » یف مکاحلاو  يذمرتلاو  دمحا  جرخأو 

 . (2) اهبصنا » ام  ینبصنی  و  اهاذآ ، ام  ینیذؤی  یّنم ، هعضب  همطاف  امنا  »

یم نم  نت  هراپ ي  همطاف  دومرف : ادخ  لوسر  هک : دنا  هدومن  تیاور  ریبز  نب  هللادبع  زا  كردتسم  رد  مکاح  يذمرت و  لبنح و  دمحا 
.دراد نمشد  ار  وا  سک  ره  دراد  یم  نمشد  ارم  و  درازایب ، ار  وا  سک  ره  دهد  یم  رازآ  ارم  دشاب 

.دشاب یم  ادخ  لوسرب  صخش  نیرتبوبحم  تیب  لها  نایم  رد  همطاف  - 14

: لاق هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنع  دیز  نب  هماسا  نع  كردتسملا »  » یف مکاحلا  جرخأو 

 . (3) همطاف » یلا  یلها  بحا  »

120 ص :

-248:2 همطاف ) نع  هشئاع  ثیدح  نم   ) دعس نبا  تاقبط  كردتسملا 158:3 . ملسم 126:2 . يراخبلا 84:7 ، يرابلا : حتف  . 167 - 1
.248

دمحا 5:4. كردتسملا 158:3 . هفحتلا 371:10 .) (: ) يذمرتلا . ) 168 - 2
.155:1 كردتسملا : . 169 - 3

رادجلا اما  www.Ghaemiyeh.comو  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 139زکرم  هحفص 126 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3864/AKS BARNAMEH/#content_note_120_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3864/AKS BARNAMEH/#content_note_120_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/3864/AKS BARNAMEH/#content_note_120_3
http://www.ghaemiyeh.com


.دنشاب یم  همطاف  نم  ناسک  نیرتبوبحم  دومرف : ربمایپ  هک  تسا ، هدومن  تیاور  دیز  نب  هماسا  زا  مکاح 

.تشهب رد  ءارهز  تلزنم  - 15

: لاق ّهنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنع  نع  هحّحص  و  كردتسملا »  » یف مکاحلا  جرخأو 

 . (1) رمت » یتح  دمحم  تنب  همطاف  نع  مکراصبا  اوضغ  عمجلا  لهای  بجحلا : ءارو  نم  دانم  يدان  همایقلا  موی  ناک  اذإ  »

هک دـنز ، یم  ادـص  بیغ  هدرپ  سپ  زا  يدانم  ددرگ  اپرب  تمایق  زور  هک  یتقو  دومرف : ربمایپ  هک  هدومن  تیاور  كردتـسم  رد  مکاح 
.دشاب یم  روبع  لاح  رد  ربمایپ  رتخد  همطاف  اریز  دیراذگب  مه  يور  ار  دوخ  ياه  مشچ  رشحم  لها 

 . هشئاع (2) ثیدح  نم  هریره  یباو  بویأ ، یبأ  ثیدح  نم  تاینالیغلا »  » یف رکبوبا  هجرخأو  - 16

.دشاب یم  ادخ  لوسر  بضغ  همطاف  بضغ  - 18

: لاق هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنع  روسملا  نع  يراخبلا  جرخأو 

 . (3) ینبضغا » اهبضغا  نمف  ینم  هعضب  همطاف  »

نت هراپ ي  همطاف  دومرف : ربمایپ  هک  تسا  هدومن  تیاور  يراخب 

121 ص :

كردتسملا 153:3. . 170 - 1
مقر 34211. و  نیمقرلا 34209 و 34210 ، یف  یعفاشلا  رکب  یبا  تاینالیغلا : لامعلا 106:12 . زنک  نع  هلقن  . 171 - 2

رخآ هجو  نم  هجرخا  و  . 491:6 هشئاع : نع  لیوط  ثیدـح  نم  هوبنلا  تامالع  یف  يراخبلا  يرابلا 48:7 . حتف  يراخبلا :) . ) 172 - 3
.111 يزاغملا 110:8 - رخاوا  یف 
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.تسا هداد  رازآ  ارم  درازایب  ار  وا  سک  ره  تسا  نم 

: هلآ هیلع و  هللا  یلص  هنع  اضیا  روسملا  نع  هحّحص  و  كردتسملا »  » یف مکاحلاو  دمحا  جرخأو  - 19

 . (1) يرهص » یببس و  یبسن و  ریغ  همایقلا  موی  عطقنت  باسنالا  ّنا  و  اهطسبی ، ام  ینطسبی  اهضبقی و  ام  ینضبقی  ینم  هعضب  همطاف  »

ارم دنک  یم  نیگمغ  تسا  نم  نت  هراپ ي  همطاف  دومرف : ربمایپ  هک  دنا  هدومن  تیاور  كردتـسم  رد  مکاح  دنـسم و  رد  لبنح  دـمحا 
یم عطقنم  تمایق  زور  رد  یبسن  ره  انامه  دنادرگ ، رورـسم  ار  وا  سک  ره  ارم  دـنادرگ  یم  رورـسم  و  دـیامن ، نیگمغ  ار  وا  سک  ره 

.بلاطیبا نب  یلع  قیرط  زا  نم  ببسو  بسن  رگم  ددرگ 

.یتشهب نانز  رورس  همطاف  - 20

: همطافل لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنا  هشئاع  نع  يراخبلا  جرخأو 

 . (2) هنجلا » لها  ءاسن  هدّیس  ینوکت  نا  نیضرت  امأ  »

؟ یشاب یتشهب  نانز  رورس  هک  يدرگ  یم  یضار  ایآ  همطاف  يا  دومرف : ربمایپ 

: لاق هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنع  هفیذح  نع  كردتسملا »  » یف مکاحلا  جرخأو  - 21

هدّیس همطاف  نا  ینرشبف  یلع  ملسی  نا  هللا  نذاتساف  ءامسلا  نم  کلم  لزن  »

122 ص :

دئاوزلا 203:7. عمجم  یف  هتایاورب  رازبلا  یناربطلا و  دنع  و  كردتسملا 158:3 ، یف  وه  و  . 173 - 1
كردتسملا 151:3. همطاف 83:7 . بقانم  يراخبلا : . 174 - 2
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 . (1) هنجلا » لهأ  ءاسن 

همطاف هک  ارم  داد  تراشب  هدـیناسر و  مالـس  نم  رب  ات  تساوخ  هزاـجا  و  تشگ ، لزاـن  نامـسآ  زا  یکلم  دومرف : ترـضح  نآ  زاـب  و 
.دشاب یم  تشهب  لها  نانز  رورس 

 . ناّبح (2) نبا  هقثو  دقو  یلهذلا  ناورم  نب  دّمحم  ریغ  حیحصلا  لاجر  هلاجر  دانساب  هریره  یبأ  ثیدح  نم  یناربطلا  هجرخأو  - 22

.تسا هدومن  قیثوت  ارنآ  مه  نابح  نبا  هدومن و  تیاور  مجعم  رد  مه  یناربط  ار  ثیدح  نیا 

.دشاب یم  ترخآ  ایند و  نانز  رورس  همطاف  - 23

: همطافل لاق : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنا  هشئاع  نع  كردتسملا »  » یف مکاحلا  جرخأو 

 . (3) همالا »!؟ هذه  ءاسن  هدّیس  و  نینمؤملا ؟ ءاسن  هدّیس  و  نیملاعلا ؟ ءاسن  هدیس  ینوکت  نا  نیضرت  الأ  همطاف ! ای  »

، ترخآ ایند و  نانز  رورس  هک  یشاب  یم  یـضار  ایآ  همطاف  يا  دومرف : همطاف  هب  ربمایپ  هک  تسا  هدومن  تیاور  كردتـسم  رد  مکاح 
؟ یشاب هدوب  تما  نیا  نانز  رورس  و  هنمؤم ، نانز  رورس  و 

.دشاب یم  هنمؤم  نانز  نیرت  هدیشک  تبیصم  همطاف  - 25

: لوقت تناک  اّهنا  هشئاع  نع  راثآلا » لکشم   » یف يواحطلا  جرخأو 

123 ص :

كردتسملا 151:3. . 175 - 1
دئاوزلا 201:9. عمجم  . 176 - 2

.127:2:2 لوطأ : ثیدح  نم  ملسم )  ) دنع وه  حیحص و  : » یبهذلا لاق  و  كردتسملا 156:3 ، . 177 - 3
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هیزر مظعا  هارما  نینمؤملا  ءاـسن  نم  سیل  هنا  هینب ، اـی  همطاـفل ...: هیف  ضبق  يذـلا  هضرم  یف  لاـق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ّنا 
 . کنم (1)

.یشاب یم  رتراب  تبیصم  همه  زا  وت  هنمؤم  نانز  نایم  رد  مرتخد  دومرف : ربمایپ  هک  تسا  هدومن  تیاور  راثآلا  لکشم  رد  يواحط 

: لاق هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنع  كردتسملا »  » یف مکاحلاو  ریبکلا ،»  » یف یناربطلاو  یلصوملا  یلعی  وبأ  جرخأو  - 26

 . (2) كاضرل » یضری  کبضغل و  بضغی  هللا  نا  همطاف ! ای  »

زا كانبـضغ و  وت  بضغ  زا  دـنوادخ  همطاـف ، يا  دومرف : ربماـیپ  هک  دـنا  هدومن  تیاور  كردتـسم  رد  مکاـح  یناربـط و  یلعیوـبا و 
.ددرگ یم  یضار  وت  تیاضر 

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق : يردخلا ، دیعـس  یبأ  نع  حیحـصلا ، لاجر  امهلاجر  و  یلعیوبأو ، دمحأو  يذمرتلا  جرخأو  - 27
: هلآ

 . (3) نارمع » تنب  میرمل  ناکام  ّالإ  مهئاسن  هدیس  همطاف  و  هنجلا ، لهأ  بابش  ادّیس  نیسحلاو  نسحلا  »

: دومرف ربمایپ  هک  دنا  هدومن  تیاور  یلعیوبا  دمحا و  يذمرت و 

124 ص :

.هیرصملا هروصملا  هخسنلا  یطویسلا 302:1 ، عماوجلا - عمج  . 50 راثآلا 49:1 - لکشم  . 178 - 1
كردتسملا 154:3. دئاوزلا 203:9 . عمجم  . 179 - 2

دئاوزلا 201:9. عمجم  نع  . 180 - 3
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.دشاب یم  یتشهب  نانز  رورس  همطاف  تشهب و  ناناوج  رورس  نیسح  نسح و 

: هللا لوسر  لاق  لاق : سابع ، نبا  نع  حیحصلا  لاجر  ریبکلا »  » لاجر و  ریبکلا ،»  » و طسوألا »  » یف یناربطلا  جرخأو  - 28

 . (1) نوعرف » هارما  محازم  تنب  هیسآ  هجیدخ و  همطاف و  نارمع  تنب  میرم  دعب  هنجلا  لهأ  ءاسن  تادّیس  »

هیسآ هجیدخ و  همطاف و  نارمع  رتخد  میرم  زا  دعب  تشهب  نانز  نارورـس  دومرف : ربمایپ  هک  تسا  هدومن  تیاور  سابع  نبا  زا  یناربط 
.دنشاب یم  نوعرف  نز  محازم  تنب 

.مالسلااهیلع همطاف  زا  هشئاع  دسح  - 31

: لاق ریشب  نب  نامعنلا  نع  حیحصلا  لاجر  هلاجر  دانساب  دمحأ  جرخأو 

: لوقت یه  و  ایلاع ]  ] هشئاع توص  عمسف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  رکبوبا  نذاتسا 

ای لاقف : رکبوبا  اهیلا  يوهاف  لخدـف ] رکبوبأ  نذاتـساف  ، ] اثالث وا  نیترم  یبأ  نم  ینم و  کیلا  بحأ  همطاف  ایلع و  نا  تفرع  دـقل  هللاو 
 . هللا (2) لوسر  یلع  کتوص  نیعفرت  کعمسأ  ال  هنالف ! تنب 

لوسر رب  تساوخ و  هزاجا  رکبوبا  يزور  دومن : تیاور  دمحا 

125 ص :

هقرط و فلتخمب  لاـمعلا  زنک  یف  وـه  و  راثالا 393:2 ، لکـشم  یف  يواحطلا  هرکذ  دـق  و  دمحأ 391:5 ، هفحتلا 272:10 ، . 181 - 1
.113  - 112:12 هتایاور :

.271 لوطاب 270:4 - هنع  و  ریشب 275:4 ، نب  نامعنلا  نع  هظفلب ، دمحأ )  ) دنع وه  و  ، 202 اضیا 201:9 - هنع  . 182 - 2
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یلع وت  هک  مناد  یم  نم  تفگ : یم  هدومن و  ادخ  لوسر  هب  باطخ  هک  دیسر  شوگب  هشئاع  يادص  ماگنه  نآ  رد  دیدرگ  دراو  ادخ 
هـشئاع فرطب  ار  دوخ  دـیدرگ و  دراو  تساوخ و  هزاجا  رکبوبا  ماـگنه  نیا  رد  يراد ، یم  تسود  رتشیب  مردـپ  نم و  زا  ار  همطاـف  و 

.یشاب هدومن  دنلب  ادخ  لوسر  رب  ار  دوخ  يادص  هک  مونشن  رگید  هنالف  رتخد  يا  هک  تفگ  وا  هب  و  دومن ، باترپ 

: لاق سابع ، یبا  نع  حیحصلا  لاجر  هلاجر  دانساب  ریبکلا »  » یف یناربطلا  جرخأو  - 32

امتنک اـمکل  اـم  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  اـمهل  لاـقف  اتکـس ، هاـیار  اـملف  ناکحـضی  اـمه  و  همطاـف ، یلع و  یلع  هللا  لوسر  لـخد 
: تلاقف همطاف  تردابف  امتکس »؟ ینامتیار  املف  ناکحضت ،

.کنم هللا  لوسر  یلا  بحا  اـنأ  یلب  تلق : کـنم ، هللا  لوسر  یلا  بحأ  اـنا  اذـه : لاـق  هلآ ،! هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـی  تنا  یباـب 
 . (1) کنم »! یلع  زعا  یلع  و  دلولا ، هقر  کل  هینب ، ای  : » لاق هللا و  لوسر  مّسبتف 

ار ربمایپ  ات  دنتشاد ، بل  رب  مسبت  یلاحشوخ و  هک  دومرف  هدهاشم  یلاح  رد  ار  اهنآ  دیدرگ ، دراو  همطاف  یلع و  رب  ادخ  لوسر  يزور 
؟ دیدنام زاب  مسبت  زا  هک  دش  هچ  دومرف : نانآ  هب  ترضح  دندیدرگ ، تکاس  دندید 

هک متفگ : یم  وا  هب  مه  نم  و  مشاب ، یم  ربمایپ  دزن  رد  رتبوبحم  نم  تفگ : یم  یلع  ناج  ردپ  مدرگ ، تیادف  تشاد : هضرع  همطاف 

126 ص :

.201:9 دئاوزلا : عمجم  . 183 - 1
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.مشاب یم  رتبوبحم  نم 

نم رب  یلع  و  يدنزرف ، تبحم  وت  رب  و  یشاب ، یم  نم  دنزرف  وت  مرتخد  دومرف : سپـس  و  دومن ، یمـسبت  همطاف  مالک  نیا  زا  ترـضح 
.دشاب یم  رتزیزع 

.ادخ رما  هب  ءارهز  جاودزا  - 34

: لاق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هنع  دوعسم  نبا  نع  تاقث  هلاجر  دانساب  یناربطلا  جرخأو 

 . (1) یلع » نم  همطاف  جوزا  نا  ینرما  نا  »

.میامن جیوزت  یلع  هب  ار  همطاف  ات  داد  روتسد  ارم  دنوادخ  انامه  دومرف : ربمایپ  هک  تسا  هدومن  تیاور  یناربط 

: دحاو ریغ  یل  لاق  لاق : حیرج  نبا  نع  حیحصلا  لاجر  دانساب  یناربطلا  جرخأو  - 35

.هیلا ّنهبحأو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دلو  رغصا  همطاف  تناک 

.دوب وا  دزن  رد  نانآ  نیرتبوبحم  لاح  نیع  رد  ادخ و  لوسر  نارتخد  نیرتکچوک  همطاف 

.ادخ لوسر  هب  شتهابش  همطاف و  - 36

: تلاق هشئاع ، نع  طسوألا »  » یف یناربطلا  جرخأو 

تماقو هب  تبّحر  هللا  لوسر  اهیلع  لخد  اذا  تناک  و  همطاف ، نم  هیـش  الو  هسلج  الو  انید  هللا  لوسرب  هبـشأ  هللا  قلخ  نم  ادحا  تیار  ام 
ماق اهب و  بّحر  هللا  لوسر  یلع  تلخد  اذا  تناک  و  اهسلجم ، یف  هتسلجا  هدی و  تّلبق  اهسلجم و  نم 

127 ص :

(. رکاسع نباو  بیطخلا  نع   ) سنأ ثیدح  نم  مقر 37752  لامعلازنک  عمجملا 204:9 . . 184 - 1
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 . هسلجم (1) یف  اهسلجأو  اهدی  لّبق  اهیلا و 

ره دشاب ، هدوب  ادخ  لوسر  هب  هیبش  نتفر  هار  نتـسشن و  رظن  زا  همطاف  دننام  هک  مدیدن ، قئالخ  زا  ار  سک  چیه  نم  دیوگ : یم  هشئاع 
رد ار  وا  دیـسوب و  یم  ار  شتـسد  داتـسیا ، یم  وا  لباقم  رد  هتفگ و  دمآ  شوخ  وا  هب  ءارهز  دیدرگ  یم  دراو  وا  رب  ادـخ  لوسر  تقو 

، تفگ یم  دمآ  شوخ  دومرف ، یم  مایق  شلباقم  رد  ترـضح  نآ  دیدرگ  یم  دراو  وا  رب  همطاف  هک  هاگ  ره  و  دـیناشن ، یم  دوخ  ياج 
.دناشن یم  دوخ  ياج  رد  ار  وا  دیسوب و  یم  ار  شتسد 

هللا لوسرب  همطاف  نم  ًاثیدح  امالک و  هبشأ  ادحأ  تیأر  ام  تلاق : هشئاع  نع  نیخیشلا  طرش  یلع  حیحص  لاق : مکاحلا و  جرخأو  - 37
 . هسلجم (2) یف  اهسلجأو  اهلبقف  اهدیب  ذخأف  ماق  و  اهب ، بّحر  هیلع  تلخد  اذا  تناک  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

یم دراو  وا  رب  تقو  ره  دیوگب ، نخـس  دیامن و  ملکت  ادخ  لوسر  دـننام  هک  مدـیدن  همطاف  لثم  ار  سک  چـیه  نم  دـیوگ : یم  هشئاع 
.دناشن یم  دوخ  ياج  رد  ار  وا  و  دیسوب ، یم  تفرگ و  یم  ار  شتسد  هداتسیا  وا  لباقم  رد  تفگ ، یم  دمآ  شوخ  وا  هب  دیدرگ ،

: يرُخا هیاور  یف  مکاحلا  داز  و 

.نیخیشلا طرش  یلع  حیحص  ثیدح  لاق : و  هدی : تّلبق  هلبقتسم و  هیلا  تماق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  اهیلع  لخد  اذا  تناک  و 

128 ص :

مقر 4101. طسوالا 58:5 ، مجعملا  . 185 - 1
مقرب 5217. ماـیقلا  یف  ءاـج  اـم  باـب  بدـألا ، یف  دواد  وـبأ  هـجرخا  .هتحـص  یلع  یبهذـلا  هـقفاو  و  كردتـسملا 154:3 ، . 186 - 2

باعیتسالا 366:4. مقرب 3871 . بقانملا  یف  يذمرتلاو 
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هتفر ربمایپ  لابقتسا  هب  هتساخرب  اج  زا  همطاف  دیدرگ  یم  دراو  همطاف  رب  ربمایپ  یتقو  دنک : یم  تیاور  نینچ  نیا  يا  هفاضا  اب  مکاح  و 
.دیسوب یم  ار  وا  تسد  و 

یلص یبنلا  ّنا  باطخلا ، نب  رمع  نع  حیحصلا ،»  » یف مهرخآ  نع  ثیدحلا  اذه  هاور  لاق : و  كردتسملا ،»  » یف مکاحلا  جرخأو  - 39
 . (1) یما » یبا و  كادف  : » همطافل لاق  هلآ  هیلع و  هللا 

.داب وت  يادف  مردام  ردپ و  دومرف : همطاف  شرتخد  هب  ربمایپ  هک  دنک  یم  تیاور  باطخ  نب  رمع  زا  يروباشین  مکاح 

: میراد یم  هضرع  نینچ  ملاع  همولظم ي  نآ  تاماقم  كرد  زا  یناوتان  زجع و  زا  سپ  همتاخ  رد  و 

هتـسکش یتّیـصو  رد  ار ، شیوخ  عادو  تیاکح  زوسناج  هک  ددرگ ، وت  يادف  یتسه ، ياهردام  ردـپ و  یمامت  ادـخ ، لوسر  رتخد  يا 
ناـیاپب ادـحا » ملعت  ـالو  لـیللاب  ینفد  لـیللاب  ینفک  لـیللاب ، ینلـسغ   » هلمج ي رد  هآ ، زا  رپ  یکـشا  درد و  زا  رپ  یهاـگن  اـب  وـلگ ، رد 

.یشاب هدوب  دوهش  بیغ و  ملاع  عدوتسم  ّرس  و  ردقلا ، هلوهجم  ربقلا و  هیفخم  تمایق  مد  هدیپس  ات  هک  يدومن  نایب  و  يدناسر ،

129 ص :

.164 كردتسملا 151:3 - . 187 - 1
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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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