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مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  یناگدنز  هب  هاتوک  یشرگن 

باتک تاصخشم 

( هر ) يزاریش ینیسح  دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  فلوم : 
هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یگنهرف  هسسوم  رشان : 

هراشا

نیرتمهم هراـبرد ? هک  دـشابیم  يزاریـش  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  تاـفیلأت  زا  ياهزج  ماـن  ارهز  ترـضح  یناگدـنز  هب  هاـتوک  یـشرگن 
. هدـمآ رد  شراگن  هب  ناناملـسم  رب  ترـضح  نآ  تیالو  زین  تمـصع و  لیالد  اـهیلع و  هللا  مالـس  ءارهز  ترـضح  ینعی  خـیرات  تیـصخش 
? هدنامزاب اهنت  ناونعب  ناشیا  هک  ارچ  هدوب  مالسا  تفرشیپ  لماوع  زا  یکی  مالسا  خیرات  لوط  رد  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تیمولظم 

. ناکم نوک و  شنیرفآ  لیلد  روحم و  دنوادخ  هدومرف  ثیدح و  هب  انب  ادخ و  لوسر 
نابصاغ نابلط و  ایند  متس  دروم  نیتسار  مالسا  قح و  زا  تیامح  لیلدب  مالسا  یمارگ  لوسر  تلحر  زا  سپ  دوخ  یگدنز  هاتوک  تدم  رد 

هب هشیدـنا  درخ و  نابحاص  يارب  ار  خـیرات  یگرزب  هب  یلاوئـس  تمالع  دوخ  دـقرم  ندوب  یفخم  دروم  رد  ندومن  تیـصو  اب  هتفرگ و  رارق 
روهـشم ثیدح  رد  هک  روطنامه   ) ربمایپ دزن  دارفا  نیرتزیزع  نیرتکیدزن و  ربمایپ و  تیب  لها  اب  دیاب  ارچ  هک  دنـشیدنیب  ات  تشاذگ  راگدای 

وناب نیا  ربق  دیاب  ارچ  دوش و  يراتفر  نانچ  دوشیم ) دونشخ  شترضح  يدونـشخاب  كانبـضغ و  س )  ) همطاف بضغ  رطاخب  دنوادخ  دومرف :
يالاو ماقم  هدومن و  ههبـش  کش و  داجیا  ترـضح  نآ  تمـصع  رد  هک  دـسریم  شوگ  هب  یئاههمزمز  زین  هزورما  هنافـسأتم  دـشاب ؟ یفخم 

اب هدز و  دـییأت  رهم  مالـسا  یمارگ  يوناب  نیا  تمـصع  ماقم  رب  راصتخا  لاـمک  رد  هوزج  نیا  دـنربیم . لاوئـس  ریز  ار  ربماـیپ  یمارگ  تخد 
.. دراذگیمن یقاب  یکش  ياج  تایاور  تایآ و  زا  لالدتسا 

فلؤم همدقم 

فلؤم همدقم 

، يربکلا ۀقیدّصلا  ۀّیقّنلا ، ۀثّدحملا  امّیس  نیرهاّطلا ، نیبیّطلا  هلآ  دمحم و  یلع  هللا  یّلـص  نیملاعلا و  ّبر  دمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
همطاف ترـضح  ناهج  ود  يوناب  گرزب  ماقم  نیّدلاموی . مایق  یلا  نیعمجأ  مهئادعا  یلع  ۀمئادلا  ۀـنعّللاو  اهیلع  هللا  تاولـص  ءارهّزلا  ۀـمطاف 

ناکما و ملاع  هرئاد  بطق  وا  دـیوگب . نآ  هراب  رد  ياهتـسیاش  بلطم  دـناوتب  نم  نوچ  يزجاـع  صخـش  هک  تسا  نآ  زا  رتـالاب  س )  ) ارهز
تقیقح نیا  يایوگ  ( 2 () اهُوَنب َو  اُهْلَعب  َو  اهُوبَا  َو  ُۀَمِطاف  ْمُه  : ) دـنوادخ هتفگ  هک  ( 1) تسا هدیخرچ  شتفرعم  درگ  هتـشذگ  نورق  راصعا و 
هنوگچ ع . )  ) یلع نینمؤملاریما  و  ص )  ) مرکا ربمایپ  يارب  رگم  تسین ، رّسیم  تانکمم  زا  يدحا  يارب  وا  تلزنم  تمظع و  رب  هطاحا  تسا .
دودحم لوقع  هک  هنوگنامه  و  دشاب !؟ هتشاد  ار  سونایقا  تعسو  دناوتیم  بآ  هرطق  هنوگچ  و  دنکیم !؟ ادیپ  هطاحا  دودحم  ان  رب  دودحم 

مرکا ربمایپ  تیبلها  کش  نودب  هتبلا  (. 3) تسین نکمم  یـسکرب  وا  تاذ  هنک  كرد  درادن و  گرزب  يادخ  رب  یکاردا  یملع و  هطاحا  ام 
هعـس تانکمم  همه  زا  دـیدرت  نودـب  هکنیا  زج  دنـشابیمن  یهانت  مدـع  تعـسو و  نآ  رد  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دـننام  مالـسلا ) مهیلع  )

: دیامرفیم ص )  ) ادـخ ربمایپ  و  دـنروانهپ . يایرد  ربارب  رد  ياهرطق  هلزنم  هب  ناشیا  لباقم  رد  نارگید  هک  يروطب  تسا ، رتشیب  ناشیدوجو 
ءایبنالا متاـخ  زج  هب  اـمامت  ناربماـیپ  هّیلک  زا  س )  ) ارهز ترـضح  تقیقح  رد  و  (. 4 () اِهتَفِْرعَم ْنَع  اوُمُِطف  قلخلا  ّنأل  ۀـمطاف  یتَْنبا  ْتَیِّمُـس  )
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دوشیم رهاظ  نینچ  يرگید  تایاور  زا  دمآ . دهاوخ  هدـنیآ  ياهثحب  رد  تسا و  بلطم  نیا  هاوگ  یناوارف  هلدأ  هچنانچ  تسا  رتالاب  (ص )
دوجو ترـضح  نآ  يارب  يوـفک  نینچمه  دـننام و  هیبـش و  تادوـجوم  نیب  رد  دـیرفآ  ار  س )  ) ارهز ترـضح  لاـعتم  يادـخ  هک  یناـمز  )

نآ (: 5) تسا هدـش  دراو  يددـعتم  تایاور  هنیمز  نیا  رد  هک  دـیرفآ ) ار  ع )  ) یلع نینمؤملاریما  لاعتم  رداق  يادـخ  عقوم  نآ  رد  تشادـن .
زا ترضح  نآ  دراد  دوجو  هک  يرامشیب  لئالد  تایاور و  دوجو  اب  هنوگچ  تسا و  تّجح  شموصعم  كاپ و  نادنزرف  مامت  رب  ترـضح 

ماما زاب  (. 7 () تسا تّجح  ام  همه  رب  ناشیا  و  ( ، ) اْنیَلَع ٌۀَّجُح  َیِه  َو  : ) دیامرفیم ع )  ) يرکـسع ترـضح  هراب  نیا  رد  (. 6) دشابن رترب  ءایبنا 
قیالخ رب  هک   ) نم يارب  ادخ  لوسر  تخد  رد  و  (. ) 8 () ٌۀنَسَح ٌةَوُْسا  یل  هللا  ِلوُسَر  ِۀَْنبإ  یف  َو  : ) دنیامرفیم جع )  ) رصع ّیلو  ترـضح  نامز 
دننامه ناشیا  تسا . ) رتهب  نم  زا  مردام  (. ) 9 () یّنِم ٌریخ  یُّما  : ) دیامرفیم هراب  نیا  رد  ع )  ) نیـسح ماما  و  تسا . ) یئوکین  يوگلا  متّجح )

یئاـغ ّتلع  ملاـع و  تقلخ  هطـساو  ار  ناـنآ  لاـعتم  دـنوادخ  اریز  تسا . یعیرـشت  ینیوـکت و  تیـالو  ياراد  مالـسلا ) مهیلع   ) يدـه هّمئا 
موصعم زا  دنـشابیم . تانکمم  مامت  رب  تکرب  ریخ و  هضافا  فطل و  ببـس  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا تسا و  هداد  رارق  یتسه  ناـهج  شنیرفآ 

دنملاع ییاپرب  ببـس  نانآ  و  (. 10) دـشاپیم مه  زا  شمظن  دوریم و  ورف  مهرد  نیمز  دنـشابن ، نیمز  يور  ناـنآ  رگا  : ) هدـش تیاور  (ع )
رد دش . دهاوخ  مدـهنم  هدیـشاپ و  ورف  يدام  ملاعو  نیمز  دـشابن  رـصانع  نیا  رگا  و  تسا . اهنآ  تاّیدام  مایق  هک  ( 11) هعبرا رصانع  دننامه 

ملاع و ار  وا  يرگید  تایاور  هچنانچ  دنکیم . تباث  ترـضح  نآ  يارب  ار  ضیف  هطـساو  ماقم  تسا  هّیـسدق  ثیداحا  زا  هک  ءاسک  ثیدـح 
دیامنیم . یفرعم  بیغ  هب  هاگآ 

خیـش یلامأ  ( ، ) یلوالا نورقلا  تراد  اـهتفرعم  یلع  يربکلا و  ۀـقیدصلایه  ( ) ع  ) قداـص ترـضح  تیاور  هب  تسا  هراـشا  بلطم  نیا  1 ـ 
زیچ همه  نیا  رب  انب  تسا  هدیرفآ  ناهج  نیا  تقلخ  یئاغ  ّتلع  ار  س )  ) ارهز ترـضح  لاعتم  يادخ  2 ـ  مق .) پاچ  ص280  ج2 ، یسوط ،

ناشیا هک  تسا  یتلیضف  تفارش و  رطاخ  هب  هدمآ  دوجوب  ملاع  رد  هک  يزیچره  اهناشکهک و  ناگراتس ، دیشروخ ، هام ، نیمز ، نامـسآ ، زا 
نیا زا  4 ـ  . 103 هیآ ماعنا : هروس  َراصبألا )... ُكِرْدـُی  َوُه  َو  ُراْصبألا  ُهُکِرْدـُت  ال  ( ـ  3 ءاسک .) فیرـش  ثیدح   ) دراد یلاعت  ّقح  هاگـشیپ  رد 

یفوکلا ص218 نایبلا  بیطا  ریسفت  دنزجاع . ادج و  وا  تاذ  دوجو  تخانش  زا  ادخ  تاقولخم  نوچ  دش  هدیمان  س )  ) همطاف مرتخد  تهج 
باتک 5 ـ  تسا . نارکیب  ياـیرد  رب  دودـحم  هرطق  هطاـحا  مدـع  یناوتاـن  زجع و  نیا  ّتلع  هتبلا  و  نارهت . پاـچ  و ص581  فجن ، پاـچ 
خیـش یلامأ  زا  مولعلا  ملاوع  باـتک  رد  تیاور  نیا  107 و  هحفص  43 دلج راونالاراحب : زا   78 هحفص یفطـصملا : بلق  ۀجهب  ءارهزلا  ۀمطاف 

و ( ـ  6 هنود .) نمف  مدا  ضرالا  هجو  یلع  ۀـمایقلا  موی  یلا  وفک  اهل  ناک  اـمل  : ) تسا هدـش  لـقن  نینچ  لاـصخ  عئارـشلا و  لـلع  قودـص و 
ریسفت 7 ـ  ص254 ب23 . ج1 ، نیدلا : لامکا  كدعب ، ) نم  ۀّمئالل  یلع و  ای  کل  يدـعب  لضفلاو  نیلـسرملاو  ءایبنالا  عیمج  یلع  ینلـضف 
لوصا 10 ـ  توریب . ص232 ط  دیفم : خیـش  داشرا  9 ـ  توریب . ج53 ص178 ب31 ط  راونالا : راحب  8 ـ  ص225 .  ج13 ، نایبلا : بیطا 

. دنتسنادیم كاخ  داب و  شتآ ، بآ ، ار  تایدام  هدنهد  لیکشت  رصانع  میدق  رد  11 ـ  ۀجحلا . باتک  ج1  یفاک :

ع)  ) ارهز ترضح  نیموصعم و  یعیرشت  ینیوکت و  تیالو  لوا : لصف 

ینیوکت تیالو 

ترضح هک  تسا  مّلسم  دشابیم و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها تسد  هب  ملاع  مامِز  ادخ  ّتیـشم  قبط  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  ینیوکت  تیالو 
قح هدارا  ّتیشم و  فرظ  ناشبولق  اریز  تسا  ناشیا  يارب  یتسه  ناهج  رد  فّرصت  ّقح  و  دنـشابیم . نیموصعم  هلمج  زا  س )  ) ارهز همطاف 

مهیلع  ) نیموصعم همئا  تارـضح  هب  تسا ، هدیـشخب  تردق  شیرایتخا  لاعفا  هب  تبـسن  ناسنا  هب  دـنوادخ  هک  يروطنامه  (. 1) تسا یلاعت 
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دـشابیم تباث  یهلا  ناربمایپ  ءایبنا و  يارب  هک  یلئاضف  تـالامک و  ماـمت  (. 2) تسا هدرک  تیانع  ار  ملاع  رد  فرـصت  تردق  مه  مالـسلا )
. دنتسه لضفا  ءایبنا  مامت  زا  هکنیا  لیلد  هب  دوب  دهاوخ  زین  مالسلا ) مهیلع   ) يده هّمئا  يارب 

یعیرشت تیالو 

ملاع مزاول  زا  عیرشت  هک  تسا  عیرشت  ّتلع  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها دوجو  اریز  دنشابیم . زین  یعیرشت  تیالو  ياراد  س )  ) ارهز ترضح 
ناهج رب  مکاح  عیرـشت  سپ  دنملاع ، نیوکت  ّتلع  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هک  یماگنه  دشابیم . نآ  یندشن  ادج  فصو  تسا و  دوجو 

رون مّهنإ  : ) دـنیامرفیم نوچ  تسا  ع )  ) تیبلـها وزج  س )  ) ارهز ترـضح  و  دوب . دـهاوخ  ناـشیا  لولعم  زین  تسا  نآ  نیوکت  مزـالم  هک 
ناشیا و  تیب . لها  ام  رب  تسا  تّجح  س )  ) همطاف هک  یتسردب  ( 3 () انیلع ۀّجح  ۀمطاف  ّنا  و  . ) دنرون کی  مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها دحاو )

. دنشابیم نآ  رارمتسا  ءاقب و  ّتلع  عیرشت و  ّتیلعف  ّتلع 

نیحلاص ءایبنا و  ینیوکت  تیالو 

( هتـشذگ بلاطم  هب  هّجوت  اب   ) ساسا نیا  رب  تسا ، هدرک  تباث  ار  ینیوکت  تیالو  هتـسیاش  ياهناسنا  ءایبنا و  زا  يدادعت  يارب  دیجم  نآرق 
نامیلس ریزو   ) ایخرب فصآ  تیاکح  دننام  تشاد . دهاوخ  دوجو  یلوا  قیرط  هب  تیبلها  رگید  و  س )  ) ارهز ترـضح  يارب  یتیالو  نینچ 

اههوک و هّصق  و  (. 5) تعیبط روما  رگید  نیطایش و  اهداب و  لثم  دوب ، وا  ریخست  رد  هک  هچنآ  و  ع )  ) نامیلـس ای  و  ( 4) سیقلب شرع  و  (ع ) )
(7) یسیپ يرامیب  هب  نایالتبم  نایانیبان و  نداد  افش  هراوهگ و  رد  ع )  ) یسیع ترضح  نتفگ  نخس  ای  و  (. 6 () ع  ) دواد ترضح  اب  ناگدنرپ 

تایاور رد  اهنآ  زا  يرایسب  دادعت  هک  دیجم  نآرق  رد  هدراو  تایاکح  رگید  و  ( ، 8) ادخ رما  هب  ناگدنرپ  ندیرفآ  ناگدرم و  ندرک  هدنز  ، 
دهاوخ یتردق  نینچ  ياراد  دیامن ، تعاطا  لاعتم  راگدرورپ  زا  لماک  روط  هب  هک  یـصخش  ره  تسا . هدش  لقن  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها 
ترضح و  تفگیم ، نخس  ناگدرم  اب  هک  ناملس  دننام  دشاب . ) هتشاد  یتافّرـصت  یتسهناهج  یعیبط  روما  نیوکت و  رد  دناوتیم  و  ، ) دوب
شوماخ نارتش  گنز  سبح و  اههنیـس  رد  اهادـص  هجیتن  رد  درک ، هراشا  مدرم  يوس  هب  شکرابم  تسد  اب  هک  هفوک  رازاـب  رد  س )  ) بنیز

تسا نشور  و  (. 9) دش یهاوخ  نم  دننام  نک  متعاطا  نم  هدنب  یلثم ) نکت  ینعطا  يدبع  : ) تسا هدـمآ  نینچ  یـسدق  ثیدـح  رد  تشگ .
يرما هکلب  دشابیمن ، لاعتم  يادخ  تیالو  ضرع  رد  لقتسم  یتاذ  تیالو  مالسلا ) مهیلع   ) يده همئا  ءایلوا و  ءایبنا و  ینیوکت  تیالو  هک 

دوخ يارب  ار  ینایز  دوس و  وگب : ( 10 ...() ارض الو  اعفن  یسفنل  کلمأ  لق ال  : ) دیامرفیم تهج  نیا  يور  تسا ، ینّابر  یئاطع  يدادادخ و 
ساسا رب  زین  بیغ  زا  نانآ  یهاگآ  ددرگیم . لصاح  وا  هدارا  هب  تسا و  دـنوادخ  تردـق  لوط  رد  نانآ  تردـق  نیا  رب  انب  مشابیمن . اراد 

ام ریخلا و  نم  ترثکتسال  بیغلا  ملعا  تنک  ولو  : ) ادخ هدومرف  قبط  ناشملع  ندوبن  لقتسم  اب  و  (. 11) تسا لوسر )... نم  یضترا  نم  ّالا  )
، لقتـسم روط  هب  لاعتم  يادخ  زج  یـسک  چیه  تسا ، تعافـش  دننام  ماما  یبن و  بیغ  ملع  تیالو و  درادـن . یتافانم  ( 12 ...() ءوّسلا ینّسم 

ماـقم ياراد  ماـما  ربماـیپ و  دـننام  يدارفا  گرزب ، راـگدرورپ  رما  هب  هچرگا  (. 13 ...() ًاعیمج ۀعافّـشلا  لـق هللا  ، ) تسین نآ  ياراد  کـلام و 
هلثمک سیل   ) اـب ( 15 ...() لاـثمألا اوبرـضت هللا  ـالف   ) اـی یلثم ) نکت  : ) دـنوادخ هتفگ  سپ  (. 14 ...() یـضترا نمل  ّالا  نوعفـشی  ال  ، ) دنتعافش
هلاـبند و  تسا . یلالقتـسا  یـضرع و  تسا ، هدـش  یفن  هک  نآ  و  تسا ، یلوـط  یلثم ) نکت   ) اریز تـشاد ، دـهاوخن  یتاـفانم  ( 16 ...() ءیش

. تسا یلالقتسا  یلوط و  ندوب  لثم  لیلد  هنیرق و  ( 17 () نوکیف نک  ءیّشلل  لوقت  نوکیف و  نک  ءیّشلل  لوقا  ، ) ثیدح

دنکیم تلالد  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم تیالو  رب  هک  ياّهلدا 
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مهیلع  ) نیموصعم هّیقب  يارب  هک  یتیـالو  نمـض  رد  اـی  ناـشیا  صوـصخ  رد  هاوـخ  دـیامنیم ، همّرکم  يوناـب  نآ  تیـالو  رب  تلـالد  هچنآ 
نـسح ماما  نخـس  هلمج  زا  دـش : دـهاوخ  رکذ  ادـعب  رگید  یخرب  دـش و  يروآدای  البق  اـهنآ  زا  یخرب  تسا ، ناوارف  دراد  دوجو  مالـسلا )

ءاسک و ثیدـح  زین  و  (. 18) دشابیم هّمئا  ام  رب  را  ــ گدرورپ تّجح  ع )  ) همطاف انیلع ) هللا  ۀّـجح  ۀـمطاف   ) دـندومرف هک  تسا  ع )  ) يرکـسع
تفاـی س )  ) همطاـف يارب  ییاـتمه  دوبن  ع )  ) یلع رگا  هنود ) نمف  مدآ  وـفک  ۀـمطافل  ناـک  اـمل  ٌّیلع  ـالول  : ) دوـمرف هک  ص )  ) ربماـیپ نخس 
ياّهلدا نینچمه  و  دنکیم . تلالد  ع )  ) یلع ترضح  اب  همّرکم  نآ  يواست  هب  هک  ياّهلدا  نینچمه  و  (. 19) نارگید ات  ع )  ) مدآ زا  دشیمن 

تباـث ناربماـیپ  يارب  ار  تیـالو  زا  یفلتخم  تاـجرد  هک  ياّهلدا  همیمـض  هب  دـنکیم  ناربماـیپ  ماـمت  رب  ناـشیا  ندوب  لـضفارب  تلـالد  هک 
رب یلوا  قیرط  هب  هک  دـنکیم  تباث  راگدرورپ  عیطم  هدـنب  ره  يارب  ار  تیـالو  هک  یلثم ) نکت  ینعطا  يدـبع   ) دـننام یثیداـحا  و  دـنکیم .

تاقولخم میراگدرورپ و  هتخاس  ام  انعیانـص ) دـعب  قلخلا   ) دـندومرف هک  ع )  ) یلع ترـضح  لوق  زین : و  دـنکیم . تلـالد  وناـب  نآ  تیـالو 
تیـشم و هاگیاج  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم هکنانچ  مه  و  دومن . ضیوفت  شلوسر  هب  ار  دوخ  نید  دـنوادخ  هکنیا  و  دنتـسه . اـم  هتخاـس 
اب ادعب  هک  هدش  تیاور  جع )  ) رمألابحاص يدهم ، ترضح  زا  هک  ياهمان )  ) یعیقوت و  دوشیم . ققحتم  اهنآ  رد  قح  هدارا  دنیادخ و  هدارا 
زین نآرق  تایآ  زا  دـنکیم . تابثا  ترـضح  نآ  يارب  ار  تیالو  رگید  ياهلیلد  ّهلدا و  نیا  دـش . دـهاوخ  رکذ  هطوبرم  ثیداحا  عبانم ، رکذ 

، هرتاوتم تایاور  تایآ و  همیمض  هب  تسا  ( 20 ...() نینمؤملاب یلوا  ّیبّنلا   ) هفیرش هیآ  دنکیم  اهنآ  همه  يارب  تیالو  توبث  رب  تلالد  هچنآ 
مکّیلو اـّمنإ  : ) هفیرـش هیآ  نینچمه  و  تسا . تباـث  زین  اـهنآ  نیرخآ  يارب  دـشاب  ناـشیا  لّوا  يارب  هچره  دـندحاو و  رون  یگمه  اـهنآ  اریز 
ترضح دنراد . یتوافتم  تاجرد  تلیضف ، رظن  زا  دنچره  دنکیم  تباث  اهنآ  يارب  ص )  ) مرکا ربمایپ  تیالو  هبترم  رد  یتیالو  (، 21 ...() هللا

زا یـضعب  قبط  ای  تسا . ع )  ) یلع ترـضح  زا  دعب  هجرد  رد  س )  ) ارهز ترـضح  و  تسا . ص )  ) مالـسا ربمایپ  زا  دـعب  هجرد  رد  ع )  ) یلع
زا دـعب  و  تسا . ع )  ) يدـهم ترـضح  سپـس  ع ،)  ) نیـسح ماما  وا  زا  سپ  و  ع )  ) نسح ماما  ناشیا  زا  دـعب  دـشابیم . يواسم  وا  اب  تایاور 

دوشیم . هدافتسا  ثیداحا  یضعب  زا  هک  تسیاهجیتن  نیا  دنراد . رارق  تلیضف  هجرد  رد  یلبق  ناماما  ع ،)  ) يدهم ترضح 

فرـشا هکنوچ  تسا  ملاـع  رب  ناـنآ  يدوـجو  هطاـحا  رطاـخ  هب  فّرـصت  نیا  2 ـ  توریب . پاـچ  ب10  ح16  ص336  راونـالا : راـحب  1 ـ 
 . هیآ 40 لمن : هروس  4 ـ  ج13 ص225 . نایبلا : بیطا  ریسفت  3 ـ  دشاب . رتشیب  نارگید  زا  وا  يدوجو  هعس  دیاب  فرشا  دنتـسه و  تاقولخم 

: نارمع لآ  هروـس  8 ـ  دوشیم . ادـیپ  ندـب  تسوپ  يور  هک  دیفـس  ياههکل  7 ـ  هیآ 79 .  ءاـیبنا : هروس  6 ـ  36 و37 .  هیآ هروـس ص : 5 ـ 
ـ  10 نسح . نسح و  هبـش و  هبـش و  لیبق  زا  تسا ، ردصم  یمود  تسا و  ردـصم  مسا  یلّوا  سرف ، ) نزو  ای  ربح  نزو  رب  لثم  ( ـ  9  . 49 هیآ

بیغ ياناد  وا  لوسر )... نم  یـضترا  نم  ّالا  ادحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع   ) 26 و 27 هیآ نج : هروس  11 ـ  . 188 هیآ فارعا : هروس 
مدوب هاـگآ  بیغ  زا  نم  رگا   188 هیآ فارعا : هروـس  12 ـ  تسا . هدـیزگرب  دوخ  هک  نآ  رگم  دـنکیمن  هاـگآ  شبیغ  رب  ار  یـسک  تسا و 

. دراد صاصتخا  ادخ  هب  اهتعافش  همه  وگب   44 هیآ رمز : هروس  13 ـ  مدیدیمن . جنر  نایز و  هاگچیه  مدوزفایم و  هشیمه  دوخ  عفن  ریخرب و 
ینادان لهج و  يور  زا   74 هیآ لحن : هروس  15 ـ  دشاب . یضار  وا  زا  ادخ  هک  ار  یسک  نآ  زج  دننکیمن  تعافـش   28 هیآ ءایبنا : هروس  14 ـ 

هب 18 ـ  376/9 ح16 ب24 .  راونالا : راـحب  17 ـ  تسین . يزیچ  وا  دـننام   11 هیآ ياروش : هروـس  16 ـ  دیرامـشن . دننام  لثم و  ادـخ  يارب 
.55 هیآ هدئام : هروس  21 ـ   . 6 هیآ بازحا : هروس  20 ـ  ج7 ص470 . بیذهت : 19 ـ  دوش . عوجر  ج13 ص225  نایبلا : بیطا  ریسفت 

یتسه ناهج  ءاقب  تلع  یئاغ و  تلع  ع )  ) ارهز ترضح  مود : لصف 

یتسه  ناهج  یئاغ  ّتلع 
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: تسا هدـش  دراو  نینچ  ءاسک  ثیدـح  رد  دراد . يرایـسب  هدـیدع و  تادـیؤم  ّهلدا و  یتسه ، ناهج  لک  يارب  ناشیا  ندوب  یئاـغ  ّتلع  اـّما 
ۀّبحم یف  ّالا  يرسی  اکلف  الو  يرجی  ارحب  الو  رودی  اکلف  الو  ۀئیـضم  اسمـش  الو  ارینم  ارمق  الو  ۀّیحدم  اضرا  الو  ۀّینبم  ءامـس  تقلخ  ام  ّینإ  )

هدنـشخرد و باتفآ  هدـنهد و  ینـشور  هام  حطـسم و  نیمز  و  ار ، هدـش  اـنب  نامـسآ  مدرکن  قلخ  نم  هک  یتسرد  هب  (. 1 ...() ۀسمخلا ءالؤه 
هدمآ رگید  ثیدح  رد  و  نت . جنپ  نیا  یتسود  تهج  هب  رگم  دنکیم  ریـس  هک  یتشک  تسا و  يراج  هک  یئایرد  و  دنزیم ، رود  هک  یکلف 

ار كـالفا  نم  يدوبن  وـت  رگا  دّـمحم ، يا  (. 2 () امکتقلخ امل  ۀـمطاف  الولو  کتقلخ  امل  ّیلع  الولو  كـالفالا  تقلخ  اـمل  كـالول  : ) تسا
نیا دـناوتیم  بلطم  نیا  یلقع  هجو  و  مدـیرفآیمن . ار  رفن  ود  امـش  دوبن  همطاـف  رگا  مدـیرفآیمن و  ار  وت  دوـبن  یلع  رگا  و  مدـیرفآیمن ،

زجع و رب  لیلد  ای  تسا و  قلاخ  ینادان  لهج و  رب  لیلد  ای  صقان ، دوجوم  ندیرفآ  تاهج و  مامت  زا  لماک  دوجوم  ندیرفآ  مدع  هک  دـشاب 
رگا سپ  تسا ، يّربم  كاپ و  بویع  نیا  زا  لاعتم  راـگدرورپ  نأـش  ماـقم و  هک  تسوا . لـخب  رگناـشن  اـی  تسا و  شنیرفآ  رد  وا  یناوتاـن 

دشیم . انب  تمکح  فالخ  رب  ناهج  شنیرفآ  دوبن ، س )  ) ارهز ترضح 

یتسه  ناهج  ءاقب  ثودح و  ّتلع 

هدش عورش  نانآ  زا  ناهج  تقلخ  ینعی  دشابیم ، یتسه  ناهج  هثدحم  ّتلع  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  دوجو  هک  دندقتعم  ءاملع  زا  یضعب 
مهیلع  ) تیبلها هکنیا  اّما  و  ( 3 () انعیانص دعب  قلخلاو  اّنبر  عیانص  نحن  : ) تسا هدش  لقن  نینچ  جع )  ) يدهم ترضح  زا  هراب  نیا  رد  تسا ،

جایتحا ّتلع  رارمتسا  هب  نآ  ءادتبا  ثودح و  دننام  یتسه  ندنام  ءاقب و  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دنشابیم ، یتسه  ناهج  ءاقب  ّتلع  مالـسلا )
هدارا هب  اهنآ  تسا . دنمزاین  هتـسیرتکلا  يورین  لاصتا  هب  نآ  ماود  هک  غارچ  ینـشور  دننام  تسا .) هدـش  تباث  ملع  رد  عوضوم  نیا  . ) دراد
قداص ترضح  هب  تسا . ّتلع  يّدام  رون  یئانشور  يارب  دنوادخ  هدارا  هب  هتسیرتکلا  يورین  هچنانچ  دنتسه  یتسه  ءاقب  ّتلع  لاعتم  يادخ 

نیا رد  تسا  نینچ  رگا  دراد ؟ هظحل  کی  زا  رتمک  رد  ار  ّتیدـبا  ياراد  ماوداب ، ناهج  تقلخ  یئاناوت  لاعتم  يادـخ  اـیآ  دـش ، ضرع  (ع )
هللا دـی  : ) دـناهتفگ نینچ  ادـخ  هراب  رد  اهنآ  نوچ  دـنکیم  ادـیپ  تحـص  نایدوهی  هتفگ  دـنامیمن و  یقاـب  ادـخ  يارب  یلمع  رگید  تروص 

اپ مئاـق و  رمتـسم  روط  هب  دـنوادخ  تاذ  هب  یتسه  ناـهج  دـندومرف : نینچ  باوج  رد  ترـضح  نآ  تسا . هتـسب  ادـخ  تسد  ( 4 ...() ۀلولغم
هب هّجوت  مدـع  درجم  هب  ینعی  تسا . ام  هب  تبـسن  ینهذ  ياهتروص  دـننام  دـنوادخ  هب  یتسه  ناهج  تبـسن  هک  تفگ  ناوتیم  و  تساجرب ،

لها نیمز  دشابن  ملاع  رد  تّجح  رگا  ( 5 () اهلهأب ضرألا  تخاسل  ۀّجحلا  الول  : ) تسا هدش  دراو  ساسا  نیمه  رب  و  دنوشیم . مدـهنم  اهنآ 
تروص رد  ناهج  ندیـشاپ  مه  زا  لثم  يرهاظ . لکـش  ندرک  رییغت  مادهنا و  هن  تسا  يدوبان  مادعنا و  دوصقم ، و  درب . دهاوخ  ورف  ار  دوخ 

ربجی مکبف  : ) میناوخیم نینچ  بجر  هام  ياعد  رد  دـنامیمن . یقاب  ملاـع  رد  تّجح  نودـب  يزیچ  ًالـصا  هکلب  تسین  هبذاـج  يورین  ندوبن 
تقلخ و دنباییم و  افـش  نارامیب  مایتلا و  اهیگتـسکش  امـش  هطـساو  هب  ( 6 () ضیغت ام  ماـحرالا و  دادزت  اـم  ضیرملا و  یفـشی  ضیهملا و 

ّتلع  ) دـشابیم ینیوکت  تیالو  بتارم  زا  هبترم  هس  نیا  ياـیوگ  هک  ياّهلدا  زا  نآ  ریغ  و  تسامـش . هطـساو  هب  نارداـم  محر  رد  شمدـع 
ملاع .) رارمتسا  ءاقب و  ّتلع  ملاع ، داجیا  ثودح و  ّتلع  یئاغ ،

تسیچ ؟ نینمؤملاب ) یلوا  هیآ  رد   ) ّتیولوا زا  دارم 

ّطلـست قوف  هک  تسا  یطّلـست  قح  دارم  هکنیا  اـی  تسا ؟ فـالتخا  عزاـنت و  تروص  رد  مدـقت  قح  روظنم  اـی  تسا ؟ ینیوکت  ّتیوـلوا  اـیآ 
تیمکاح قح  روظنم  هکنیا  ای  دراد ؟ رتالاب  ّطلست  قح  تسا ، ّطلـسم  دوخ  دبع  رب  هک  ییالوم  رب  لاعتم  دنوادخ  هک  يروطنامه  تساهناسنا 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  یناگدنز  هب  هاتوک  www.Ghaemiyeh.comیشرگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 25زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


یعون نآ  دـنراد و  كرتشم  یئانعم  اهنآ  مامت  اریز  هدـش  هدارا  مه  اب  یناعم  نیا  مامت  ای  هدـش  هدارا  مهاب  ریخا  ياـنعم  هس  هکنیا  اـی  تسا ؟
لامتحا اهنآ  زا  یخرب  هک  دنچره  تسا  روصت  لباق  تالامتحا  نیا  مامت  تسا ؟ هدش  لامعتسا  دحاو  يانعم  نآ  رد  ظفل  تسا و  ّطلست  قح 

نطاب و رد  هک  يدهاوش  لیلد  هب  اّما  مینادب  مود  يانعم  ار  دارم  دـیاب  تسا  یفرع  ّتیولوا  یلوا )  ) هملک میئوگب  رگا  هلب  دـنراد . يرتکیدزن 
دوش ! تقد  دوشیم . لامعتسا  مدرم  فرع  نایم  هک  تسا  یتّیولوا  زا  ریغ  اجنیا  رد  تیّولوا  دراد  دوجو  هیآ  رهاظ 

خسف  داجیا و  قح 

عراش هک  يروطناـمه  ینعی  دـنراد . داـجیا  قح  هک  هکناـنچ  مه  تسا  خـسف  قح  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم تاراـیتخا  زا  یکی  رهاـظ  رد 
نینچمه و  هدرک ، راذگاو  کیرش  هب  ار  نآ  خسف  ای  تکرش و  دقع  داقعنا  قح  ای  هداد ، درم  هب  ار  نآ  خسف  حاکن و  دقع  داجیا  قح  سّدقم 

هداد یـصخش  هب  طقف  ار  خسف  قح  يدراوم  رد  ای  هداد و  رارق  هلماعم  فرط  ود  يارب  ار  دـقع  داجیا  قح  طقف  خـسف  لباق  ریغ  تالماعم  رد 
تسا .

ضیوفت )  ) یناعم زا  یخرب 

مکیلا امیف   ) دـننام یـصوصن  نآ  رب  لیلد  و  ملاع ) روما  رد  فرـصت  قح  نامه   ) تشذـگ هک  تسا  نامه  اـهنآ ، دروم  رد  ینیوکت  ضیوفت 
یتاـیاور یعرـش و  روـما  راـیتخا  ینعی  یعیرـشت  ضیوـفت  تسا . نآ  رب  هاوـگ  اـملع  عاـمجا  نینچمه  و  ( 7 () ضیوعتلا مکیلع  ضیوـفّتلا و 

(9) دومن راذگاو  شربمایپ  هب  ار  دوخ  نید  دـنوادخ  ینعی  هنید ) هیلا  ضّوفف  هبادآب  هّیبن  ّبدا  هللا  ّنا   ) و ( 8 () هللا نید  هیلا  ضّوفملا   ) نوچمه
لّوا دراد : دوجو  ضیوفت )  ) يارب تسردان  يانعم  ود  حیحـص ، يانعم  ود  نیا  ربارب  رد  دـنکیم . تلـالد  نآ  رب  يرگید  هرتاوتم  تاـیاور  و 

صخـش هب  ار  نآ  سپـس  دـنکیم و  ثادـحا  یهاگراک  هک  یـسک  نوچمه  تسا  هدـش  راکیب  ملاع  تقلخ  زا  دـعب  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا 
. تسا لقع  نآرق و  فلاخم  هکلب  تسا ، عامجا  صن و  فلاخم  اهنت  هن  انعم  نیا  دنکیمن . يراک  چـیه  دوخ  دـیامنیم و  راذـگاو  يرگید 
هک یـسک  دـننام  دـخرچیم  دوخب  دوخ  ملاع  ياهراک  تسا و  هتـشاذگاو  دوخ  هب  ار  نآ  ملاـع  تقلخ  زا  دـعب  لاـعتم  دـنوادخ  هکنیا  مود 
نآ يارب  نایدوهی  هک  تسا  یئانعم  نامه  نیا  دنکیم و  راک  دوخب  دوخ  نآ  زا  دـعب  دروآیم و  رد  تکرح  هب  ار  نآ  هتخاس و  یهاگتـسد 
یّتح  ) دهدیم ماجنا  دنوادخ  ار  اهراک  مامت  دـیوگیم : هک  تسا  ربج )  ) هدـیقع لباقم  هطقن  لطاب و  ضیوفت  مود  يانعم  نیا  دـندوب ، لئاق 
ودره هک  تسا  نیا  تقیقح  یلو  دـهدیمن ، ماجنا  يراک  چـیه  لاعتم  دـنوادخ  تفگیم : هک  ضیوفت  هب  لوق  فـالخرب  ار ) ناـسنا  لاـعفا 
ناسنا تهج  نیمه  زاو  تسا  ناسنا  زا  لمع  دنوادخ و  بناج  زا  اههلیسو  هکیروطب  ود  نآ  نایم  تسا  يزیچ  تیعقاو  دنشابیم . حیحـصان 

ددرگیم . باقع  ای  باوث  قحتسم 

فیرش  عیقوت 

ضرع دوخ  ياـعد  رد  هک  تسا : هادـف ) اـنحاورا   ) رمـالابحاص ترـضح  زا  هدـش  تیاور  هتـشون )  ) عـیقوت بلطم  نیا  رب  لـیلد  دـهاش و  و 
اهل لیطعت  یّتلا ال  کتاماقم  کتایآ و  كدـیحوتل و  اناکرا  کتاملکل و  نداـعم  مهتلعجف  کتّیـشم  نم  مهیف  قطن  اـمب  کـلأسا  : ) دـنکیم

کیلا اهدوع  کنم و  اهؤدـب  كدـیب  اهقتر  اهقتف و  کقلخ  كدابع و  مّهنا  ّالا  اهنیب  کنیب و  قرف  کفرع ال  نم  اهب  کفرعی  ناکم  ّلکیف 
ار وت  اهلا  راـب  (. ) 10 ...() تنا ّالا  هلا  ـال  نا  رهظ  یتح  کـضرا  کئامـس و  تـالم  مهبف  ٌداّور  ٌۀـظفح و  ٌداوذا و  ٌةاـنم و  ٌداهـشأ و  ٌداـضعا و 
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تایآ دـیحوت و  ساسا  تاملک و  ندـعم  ار  اهنآ  سپ  دـش  ایوگ  مالـسلا ) مهیلع  نیموصعم   ) ناـنآ قح  رد  هک  وت  تیـشم  نآ  هب  مناوخیم 
نیب یقرف  دوب ، نانآ  هلیسو  هب  تخانـش  ار  وت  سکره  تسین ، ریذپلیطعت  هاگ  چیه  هک  يداد  رارق  دوخ  ياهماقم  ار  اهنآ  يدینادرگ ، دوخ 

، دـندرگیم زاب  وت  هب  زاغآ و  وت  زا  دوشیم  حالـصا  وت  تسد  هب  نانآ  روما  دنـشابیم ، وت  قولخم  هدـنب و  نانآ  هکنآ  زج  تسین  اهنآ  وت و 
نامسآ و نانآ  هلیسو  هب  دنشابیم  وت  هاوخریخ  نایامنهار  نانابهگن و  ناگدننکتیامح و  ناگدنشخب و  انیب و  نادهاش  اناوت و  ناوزاب  نانآ 

ناگدنـشخب ینعمب  تسا  یـضاق  عمج  هک  تاضق  نزو  رب  ةانم )  ) هملک دـیدرگ .)... رهاظ  هللا ) ّالا  هلا  ال   ) هملک هکنیا  ات  يدومن  رپ  ار  نیمز 
هک باحصا  دننام  تسا  دئاذ  عمج  داوذا )  ) هملک دومرف . اطع  ینالف  هب  ریخ  دنوادخ  ینعی  ریخب  انالف  یلاعت  هللا  ینم  زا  هدش  هتفرگ  تسا و 

تفگ دـیاب  نیا  رب  اـنب  ناگدـننک . تیاـمح  ینعی  داوذا  سپ  تسا  هدـش  هتفرگ  درک ) تیاـمح   ) ینعمب داذ  هّداـم  زا  تسا و  بحاـص  عمج 
رپ نانآ  زا  نیمز  نامسآ و  هکنیا  و  تسا . نانآ  هطـساو  هب  طقف  ددرگیم  عفد  وا  زا  یئوس  هکنیا  ای  دوشیم و  شلاح  لماش  يریخ  سکره 

تراـیز دورو  زمر  تفگ  ناوتب  دـیاش  و  تسا . کـچوک  نآ  مرج  دـنچره  هدرک  رپ  ار  یتسه  ماـمت  هک  تسا  دیـشروخ  دـننام  تسا  هدـش 
طارفا و یفرط و  زا  روج  يافلخ  يارگیّدام  رکف  نیب  یلدتعم  طسو و  هار  نایب  مالسلا ) مهیلع   ) هّمئا بناج  زا  بجر  هام  ياعد  ود  هعماج و 

تسا یهیدب  دشابیم . دندوب  مالسلا ) مهیلع   ) هّمئا روضح  رصع  رخاوا  رد  دوجوم  تدحو  ای  دوجو  تدحو  هب  لئاق  هک  هّیفوص  يورهدایز 
كرش ای  یتسرپ  تب  كرش  طقف  هن  مهنآ  هتفرگ  ارف  كرش  ار  ملاع  مامت  هک  تسا  تهج  نیدب  نانآ  طسوت  هللا ) ّالا  هلا  ال   ) ندش رهاظ  هک 

ع)  ) یلع نینمؤملاریما  ترضح  اریز  دنتسه ، نآ  دننام  لاعتم و  دنوادخ  ندوب  مسج  هب  لئاق  هک  ینّنست  لها  كرش  هکلب  دوهی  ای  ّتیحیسم 
وا يارب  سپ  دروایب  نیرق  ادخ  يارب  سکره  هتـسناد و  رگید  ءیـش  نیرق  ار  وا  دوش  لئاق  تاذ  رب  دـئاز  فصو  ادـخ  يارب  سکره   ) دومرف

میدرک نایب  هصـالخ  روط  هب  اـم  هچنآ  دـنامن  یفخم  (. 11 ..() هدـش لـئاق  ءزج  وا  يارب  دوـش  لـئاق  یمود  وا  يارب  سکره  هدروآ و  یمود 
دوش . عوجر  اجنادب  دناهدش ، رکذ  نید  لوصا  ثحابم  رد  هک  تسا  تیاور  هیآ و  اهدص  لصاح 

لبق  بلاطم  هب  یتشگزاب 

تازجعم و دـنزیم ، رـس  نانآ  زا  هداـعلاقراخ  ياـهراک  هداد ، رارق  اـهنآ  راـیتخا  رد  ار  دوجو  ملاـع  لاـعتم ، دـنوادخ  نوچ  میدرک  هراـشا 
تـسد هب  مه  ار  دوخ  نید  رایتخا  دنوادخ  هک  تشذـگ  نینچمه  و  دنـشابیم . دـنوادخ  تیـشم  هاگرارق  لحم و  اهنآ  سپ  دـنراد  تامارک 
كاله نوچمه  دوشیم  نتـشاد  دوجو  ای  دوجو  مدـع  لـماش  هداـعلاقراخ  ياـهراک  نیا  و  هللا ) نید  هیلا  ضّوفملا   ) تسا هداد  رارق  ناـنآ 

لماش ار  رییغت  لیدـبت و  هنوگره  هک  ع )  ) یـسیع ترـضح  هزجعم  اب  ناگدرم  ندرک  هدـنز  ای  و  ع )  ) اضر ترـضح  هلیـسو  هب  رحاس  ندـش 
رییغت لیدبت و  یهلا  ياهتنـس  هاگچیه  ینعی  ( 12 () الیوحت هللا  ۀّنـسل  دجت  نل  ًالیدبت و  هللا  ۀنـسل  دجت  نلو  : ) دیامرفیم دـنوادخ  دوشیم .

هداد مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم تسد  هب  ار  نید  رایتخا  نیوکت و  ملاع  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  یهلا  ياهتنـس  نآ  زا  یکی  و  دـنباییمن .
درم ار  ینز  ای  نز و  ار  يدرم  هکنیا  ای  دنیامن و  لیدـبت  هیروس  هب  ار  قارع  ای  قارع و  هب  لیدـبت  ار  هیروس  هک  تسا  نآ  دـننام  نیا  و  تسا .

(. 13) دش نینچ  ع )  ) یبتجم ماما  هعقاو  رد  هک  روطنامه  دننادرگ 

و ۀمـصاعلا ) ۀـنجلا   ) باتک رد  یناهجریم  ياقآ  هللا  ۀـیآ  موحرم  لقن  رب  انب  یلآللا  فشک  باتک  2 ـ  23/35 ح15 ب1 .  راونالا : راـحب  1 ـ 
باتک زا  لقن  هب   26 هحفص مولعلا  ملاوع  راحبلا ج3 ص334 و  ۀنیفس  كردتـسم  14 و  هحفـص نیرحبلا ) یقتلم   ) باتک رد  يدنرم  همالع 
باتک و  نارهت . پاچ   7 ثیدح  173 یسوط : خیـش  تبیغ  باتک  3 ـ  دش . دـهاوخ  رکذ  هراب  نیا  رد  يرگید  ثیداحا  هتبلا  نیرحبلاعمجم .

دهاوش و هلّدا و  نآ  يارب  دناهتفریذپ و  ار  قوف  عوضوم  مالک ، ملع  ياملع  زا  یضعب  توریب . پاچ  ج53 ص178 ح9 ب31  راونالا : راحب 
حضاو تسا  يرما  ملاع  تقلخ  رد  ناشیا  ندوب  هطـساو  ناکما  هتبلا  میئامنیم . هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  هک  دناهدرک  لقن  یناوارف  تادّیؤم 
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یه و  دیامرفیم ...( : هک  تسا  یـسدق  ثیدـح  نومـضم  نآ  دـهاوش  هلمج  زا  تسا . مزال  حـجار و  یهلا  تمکح  رظن  زا  هکلب  راکـشآ  و 
. تسا هتـشگ  رهاظ  نایاپ  اـت  ءادـتبا  زا  ملاـع  دوجو  وا  رون  هب  تسا و  همطاـف  وا  و  ۀـمتاخلا ) یلا  ۀـحتافلانم  دوجولا  رهظ  اـهرونب  ۀـمطاف و 

ترضح و  تسا . ّتیببس  يارب  ءاب  تسا و  دوجو  رون  ات  مدع  متک  زا  یتسه  روهظ  دوصقم  ارهاظ  و  هحفص 1 .) ۀّیمطافلا ، صئاصخ  باتک  )
تقلخ رد  ادخ  هلیـسو  ام  هبیغ )... یف  هتّجح  نحن  هسدـق و  لحم  هتّـصاخ و  نحن  هقلخ و  یف  هتلیـسو  نحن  و  تسا ...( : هدومرف  س )  ) ارهز
ثیدح نیا  ج16 ص211  هغالبلا ، جهن  حرش  باتک  زا  هک  كدف ) ۀنیفسلا و   ) باتک . ) میئادخ تّجح  سدق و  هاگیاج  نادناخ و  میتسه و 
هطـساو ملاع و  داجیا  رد  هطـساو  اهنت  سپ  دـنکیم . ءاضتقا  ار  ءاـقب  مه  ثودـح و  مه  هتلیـسو )  ) هملک ندوب  قلطم  تسا . ) هدرک  لـقن  ار 

: تسا هدش  دراو  یناوارف  رابخا  رد  دیوگیم : نینچ  هیلع  هللا  ۀمحر  یسلجم  همالع  دنـشابیم . تارـضح  نآ  یتسه ، ناهج  يدوجو  هضافا 
فص تیاهن و  هب  زگره  دیئوگب و  دیهاوخیم  هچره  نآ  زج  و  دیهدن ، ام  هب  یئادخ  تبسن  اوغلبت ) نلو  متئـش  ام  اولوق  ّابر و  انیف  اولوقت  (ال 

تبـسن نیا  رب  اـنب  دـشابیم ، ملع  تسا ، دوـجولابجاو  هک  یتاذ  نآ  يارب  بر ، هملک  ج25 ص347 .) راونالا : راحب  . ) دیـسر دـیهاوخن  ام 
اولوق : ) دیامرفیم هبترم  نیا  زا  دعب  نکل  دنلاعتم ، يادخ  هدـیرفآ  نانآ  هک  اریز  دـشابیمن ، حیحـص  تارـضح  نآ  هب  ندوب  دوجولا  بجاو 

یبلس و دقع  و  اوغلبت ) نلو   ) هلمج نتفرگ  رظن  رد  اب  اصوصخ  دنشابیم ، یتسه  ناهج  ّلک  رصحنم  هطساو  نآ ، قیداصم  زا  و  متئش ) ام  انیف 
، دراد مات  هّجوت  نخـس  يایاوز  قئاقد و  مامت  هب  هک  تسا  یمیکح  موصعم  ناسنا  مالک  هدـنیوگ  هکنیا ، هظحالم  اـب  مـالک و  یباـجیا  دـقع 

دعب ساّنلاو  اّنبر  عیانـص  نحن  : ) تسا هدرک  هراشا  نآ  هب  مرتحم  فنـصم  هچنانچ  هدش ، تیاور  و  دوب . دهاوخ  نشور  حضاو و  رما  تقیقح 
ج53 راونـالا : راـحب  باـتک  ح7 و  ص173  یـسوط ، خیـش  تبیغ  باتک  . ) دنتـسه ام  هدـیرفآ  مدرم  میراـگدرورپ و  هدـیرفآ  اـم  اـنعیانص )
تسا و تیوقت  يارب  انل )  ) هملک رد  مالو  انل ) عیانـص  دعب  ساّنلاو  اّنبر  عیانـص  ّانا  : ) تسا هدمآ  نینچ  هغالبلا ) جهن   28 همان  ) رد و  ص178 )
، هیلع هللا  ۀـمحر  قودـص  خیـش  لاـصخ  باـتک  زا  لـقن  هب  راونـالاراحب  باـتک  رد  و  تسا . نآ  دـهاش  قباـس  ثیدـح  رد  انعیانـص )  ) هلمج
ام هراب  رد  يور  هدایز  زا  متئـش ) اـم  انلـضف  یف  اولوق  نوبوبرم و  ٌدـیبع  اـّنإ  اولوق  اـنیفّولغلاو ، مکاـّیا  : ) تسا هدومرف  نینچ  ع )  ) نینمؤملاریما

نیا ج51 ص113 .) راونالا : راحب  . ) دیئوگب دیناوتیم  هچره  ام  تلیـضف  هراب  رد  دـینادب و  لاعتم  راگدرورپ  ناگدـنب  ار  ام  دـیئوج ، يرود 
يزیچ اهنت  و  تسا ) نانآ  وزج  س )  ) ارهز ترضح  و   ) دنادیم ناشیا  دوجو  هب  طورشم  ار  یهلا  ضیف  رارمتسا  نآ ، لاثماو  فیرش  ثیدح 

( مالسلا مهیلع   ) تیبلها ندوب  هطساو  یفن  هک  یتایاور  اّما  و  تسا . ناراوگرزب  نآ  ندوب  دوجولابجاو  هلئسم  هدش  یفن  ناشدوجو  زا  هک 
هن تسا ، ناشیا  ندوب  لاعتم  يادـخ  ضرع  رد  ندوب و  لقتـسم  دوصقم ، هکنیا  اـی  و  دوش ، لـمح  هّیقت  رب  دـیاب  اـی  دوشیم ، هدافتـسا  نآ  زا 

ةرارز دوش ، هظحالم  تیاور  نیا  لاثم ، ناونع  هب  دشاب ، هدش  یفن  لاعتم ، يادخ  رب  ناشتردق  ندوب  دنتسم  و  ناشدوجو . ندوب  یلوط  هکنیا 
یلاعت كرابت و  هللا  ّنا  تلق : ضیوفّتلا ؟ ام  و  لاقف : ضیوفّتلاب ، لوقی  الجر  نا  : ) مدرک لاؤس  نینچ  ع )  ) قداص ماما  زا  دیوگیم : نیعا  نبا 

هذه هیلع  لتاف  هیلإ  تفرصنأ  اذإ  هللا  ّودع  بذک  لاقف : اییحأ ، اتامأ و  اقزر و  اقلخف و  امهیلإ  ضّوفف  امهیلع  هللا  تاولـص  ایلع  ادّمحم و  قلخ 
، تسا ضیوفت  هب  لئاق  تیبلها  امـش  هراب  رد  يدرم  مهیلع .) قلخلا  هباشتف  هقلخک  اوقلخ  ءاکرـش  اولعج هللا  ما   ) دعّرلا ةروس  یف  یّتلا  ۀـیالا 

نانآ هب  ار  ناهج  روما  دـیرفآ و  ار  ع )  ) یلع و  ص )  ) دّـمحم لاـعتم  يادـخ  مدرک : ضرع  دراد ؟ یئاـنعم  هچ  ضیوفت  دـندومرف : ترـضح 
، دیوگیم غورد  ادخ  نمـشد  دندومرف : ترـضح  دنناریمیم . دننکیم و  هدنز  دنهدیم و  يزور  دننکیم و  قلخ  نانآ  سپ  دومن ، راذگاو 

دننام مه  اهنآ  هک  دنداد  رارق  ادـخ  يارب  یناکیرـش  ناکرـشم ، نیا  هکنآ  ای  . ) نک توالت  وا  رب  ار  دـعر  هروس  هیآ  یتفر ، وا  يوس  هب  نوچ 
(. 344 ج25 ص343 ، راونالا : راحب  (، ) 16 هیآ دعر : هروس  ( . ) دیدرگ هبتـشم  ناکیرـش  قلخ  ادخ و  قلخ  ناتیارب  دندرک . قلخ  يزیچ  ادخ 

تایاور ریاس  و  تسا . هدرک  یفن  ار  ّتیضرع )  ) دشاب شنیرفآ  رد  دنوادخ  کیرـش  يانعم  هب  هک  ار  ضیوفت  ع )  ) ماما هک  مینکیم  هظحالم 
لماش لئاس ، لاؤس  ندوب  قلطم  هکنیا  هب  هّجوت  اب  ددرگیم . راکـشآ  رما  تقیقح  لّمأت  ّتقد و  اـب  و  دوشیم ، هیجوت  نینچ  زین  هراـب  نیا  رد 

ماما لاح  نیا  اب  و  تسا ، هدوب  تمـسق  نیمه  لئاس  دوصقم  الـصا  دیاش  تسا و  ءالتبا  لحم  زین  نآ  و  ددرگیم ، زین  قلخ  رد  ّتیلوط  ّیتح 
نودـب ناـنآ  هب  روما  همه  يراذـگاو  ياـنعم  هب  ضیوفت  هچناـنچ  هدـش ، داـی  کیرـش  ناونع  هب  نآ  زا  هدرک و  یفن  ار  ّتیـضرع  طـقف  (ع )
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نآ رکذـتم  هراشا  روط  هب  طقف  هک  تسا  ياهناگادـج  ماقم  ثحب ، نیا  يارب  و  تسا . ینعمیب  لطاب و  زین  یلاعت  كرابت و  يادـخ  تلاـخد 
زا نم  يراصّنلا ) نم  میرم  نب  یسیع  ةءآربک  ةالغلا  نم  ءيرب  انا  : ) دهدیم حیضوت  ار  هلئـسم  ع )  ) ماما نخـس  هک  رگید  ياهنومن  و  میدش .

تسا نیا  رب  لیلد  هیبشت  نیا  و  ص266 .) ج25 ، راونالا : راحب  . ) يراصن هورگ  زا  میرم  رسپ  یسیع  يرازیب  دننامه  مرازیب ، ناگدننک  ولغ 
یـسیع ترـضح  هراب  رد  ياهدیقع  نینچ  نایحیـسم  اریز  تسا ، هدش  عقاو  يرازیب  دروم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ندوب  ادـخ  هلئـسم  هک 
انعفریف انیف  اولغی  نّمم  ّلج  ّزع و  هللا  یلإ  أربنل  ّانإ  و  : ) هدمآ يرگید  تیاور  رد  و  وا . قولخم  هن  دنتسنادیم  دنوادخ  کیرش  ار  وا  دنتشاد و 

یّمأ ینوذّختا و  ساّنلل  تلق  تنأء  میرم  نب  یـسیع  ای  هللا  لاق  اذإ  و  : ) ّلج زع و  هللا  لاق  يراصنلانم ، میرم  نب  یـسیع  ةءاربک  انّدـح ، قوف 
دننام دنادب  نامّدح  قوف  ار  ام  هبترم  دنک و  يور  هدایز  ام  هراب  رد  هک  یـسک  زا  دـنوادخ  يوس  هب  میئوجیم  تئارب  ام  هللا ) نود  نم  نیهلإ 
یسیع يا  دومرف : دنوادخ  هک  یماگنه  نآ  روآ  دای  دیامرفیم : نینچ  لاعتم  دنوادخ  يراصن ، هورگ  زا  میرم  رـسپ  یـسیع  ترـضح  تئارب 

و ج25 ص272 .) راونالا : راـحب  (، ) 116 هدـئام : هروس  . ) دـینادب هللا  زج  ینایادـخ  ار  مرداـم  ارم و  هک  یتـفگ  مدرم  هب  وـت  اـیآ  میرم  رـسپ 
تردـق ملع و  رد  ام  هریغ )... بیغلا  ملعی  ـال  لـب  هتردـق  یف  ـالو  هملع  یف  هءاکرـش  نحن  سیل  ( : ) جـع  ) يدـهم ترـضح  نخـس  نینچمه 

ناشتردق ّتیمومع  بیغزا و  ناشیا  یهاگآ  هکنیا  اب  ج25 ص266 .) راونالا : راحب   ) دنادیمن بیغ  یسک  وا  زج  میتسین و  دنوادخ  کیرش 
یلإ ٌيرب  ّینإ  : ) دیامرفیم دهدیم ، يرتشیب  حیضوت  ار  هلئسم  جع )  ) يدهم ترضح  نخس  و  تسا . تاحـضاو  زا  لاعتم  راگدرورپ  نذا  هب 

رد مینادیم و  ار  بیغ  يدـه ) همئا   ) ام دـیوگب : هک  یـسک  زا  نم  هکلم )... یف  هللا  كراشن  وأ  بیغلا  ملعن  ّانإ  لوقی  نّمم  هلوسر  یلإ  هللا و 
فیرـش نخـس  نیا  رد  هدـش  عقاو  یفن  دروـم  هک  هچنآ  عـقاو  رد  ج25 ص266 .) راونالا : راحب  . ) مراز یب  میتسه  کیرـش  ادـخ  اـب  کـلم 

. تسا لاعتم  راگدرورپ  رب  هیکت  ساسا  رب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ملع  تردق و  لمع و  هکنیا  هن  تسا ، دنوادخ  اب  ناماما  ندوب  کیرش 
مهیلع  ) ناـماما هکنیا  رطاـخ  هب  دـهدیم ، حیـضوت  رتشیب  ار  بلطم  ( 273 هحفـص راونألا  راحب   25 دلج  ) رد هک  ینـالوط  تیاور  هب  هـعجارم 
راحب 5 ـ   . 64 هیآ هدـئام : هروس  4 ـ  دـندرکیم . هلباقم  یتخـس  اب  دنتـشاد ، ع )  ) یلع ترـضح  ندوب  هللا  هب  هدـیقع  هک  یناسک  اب  مالـسلا )

زا یتمسق   ) ج99 ص199 راونالا : راـحب  7 ـ  ج99 ص195 . راونالا : راـحب  6 ـ   . 489 تاجردلا ص288 ،  رئاصب  ج51 ص113 ؛ راونالا :
ـ  9 ج52 ص20 . راونالا : راـحب  8 ـ  تسا . ) بجر ... یف  هئایلوا  دهـشم  اندهـشا  يذـلا  دـمحلا هللا  نآ  لّوا  هک  بجر  هام  زور  ره  ياـهاعد 

بجر هام  زور  ره  ياهاعد  زا  یکی  رد  نانجلا  حـیتافم  رد   ) توریب پاـچ  ج95 ص393  راونالا : راحب  10 ـ  ج25 ص334 . راونالا : راحب 
ج43 ص327 . راونالا : راحب  13 ـ  . 43 هیآ رطاف : هروس  12 ـ  ج54 ص176 . راونالا : راحب  11 ـ  تسا .) هدمآ 

ع)  ) ارهز ترضح  تیب و  لها  هریس  زا  یئاهسرد  تلیضف و  موس : لصف 

ءایبنا رب  س )  ) ارهز همطاف  تلیضف 

دهدیم ناشن  هک  دراد  دوجو  یتایاور  هلمج  زا  دوشیم : میسقت  هتسد  دنچ  هب  هک  هدمآ  يرایسب  تایاور  س )  ) ارهز ترـضح  تلیـضف  رد 
: تسا هدش  لقن  نینچ  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  تسا . بجاو  مالـسلا ) مهیلع   ) ءایبنأ مامت  تاقولخم و  همه  رب  س )  ) يربک هقیّدـص  زا  تعاطا 
هب و  ...(. ) ِۀَِـکئالملاَو ِءاِیبنألاَو  ِشْحَْولاَو  ِْریَّطلاَو  ِْسنألاَو  َّنِْجلا  َنِم  هللا  َقَلَخ  ْنَم  عیمَج  یلَع  ِۀَـعاطلا  َۀَـضوُْرفَم  مالـسلا  اـْهیَلَع  َْتناـک  ْدََـقل  َو  )

ناگتشرف ءایبنا و  یشحو ، تاناویح  ناگدنرپ ، سنا ، نج ، زا  دنوادخ  تاقولخم  مامت  رب  س ])  ) ارهز همطاف  ترـضح   ] وا زا  تعاطا  قیقحت 
هللا لوسر  هراب  نیا  رد  دـهدیم  ربخ  لاعتم  دـنوادخ  طسوت  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها ندـش  باختنا  زا  رگید  تایاور  تسا . ) هدوب  بجاو 

َكَراتْخاَف َۀَِـیناّثلا  َعَلَّطا  َُّمث  َنیَملاْعلا ، ِلاجِر  یلَع  اْهنِم  ینَراتْخاَف  اْینُّدـلا  یلَع  َفَرْـشَأ  َّلَج  َو  َّزَع  هللا  َّنِا  : ) دـندومرف ع )  ) نینمؤملاریما هب  (ص )
(. 1 () َنیَملاعلا ءاسن  یلع  َۀَمِطاف  َراَتْخاَف  َۀَِعباّرلا  َعَلَّطا  َُّمث  َْنیَِملاَعلا  ِلاَجِر  یلَع  َكِْدلُو  ْنِم  َۀَّمئألا  َراتْخاَف  َۀَِـثلاّثلا  َعَلَّطا  َُّمث  َنیَملاْعلا ، ِلاجِر  یلَع 
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يا  ) ار وت  مود  هبترم  رد  و  دومن ، باـختنا  ناـهج  نادرم  ماـمت  رب  همه  نآ  نیب  زا  ارم  سپ  درک  يرظن  اـیند  هب  لاـعتم  يادـخ  هک  یتسارهب  )
همطاف ملاع  نانز  همه  نایم  زا  سپـس  داد ، يرترب  نادرم  عیمج  رب  ار  يده  هّمئا  مّوس  هبترم  رد  و  درک ، باختنا  ناهج  نادرم  همه  رب  یلع )

تلیضف نینچمه  و  دراد ، هراشا  نآ  هب  ثیدح  نیا  هک  ص )  ) مرکا ربمایپ  اب  ترـضح  نآ  یئاتمه  هب  هّجوت  اب  درک . ) باختنا  ار  س )  ) ارهز
زا ناشیا  هک  تسا  حضاو  دهدیم ، يرترب  شموصعم  نادنزرف  رب  ار  وا  هک  ياّهلدا  همیمـض  هب  دـنکیم و  تباث  ءایبنا  عیمج  رب  ار  ترـضح 

ًۀثلاث ًۀـعالّطإ  ِضْرـألا  یلإ  َعَلَّطا  َُّمث  تسا ...( : هدـمآ  نینچ  نیدـلالامک  باـتک  رد  دنتـسه . رتـالاب  لـضفا و  مالـسلا ) مهیلع   ) ءاـیبنا عیمج 
ثیدـح رد  تسا  لاـعتم  يادـخ  هـتفگ  نآ ، ریظن  و  (. 3) دومن باختنا  ار  مالـسلا ) اـمهیلع  نیـسح  نسح و  (. ) 2 ...() ِْکیدـَلَو ِكَراتْخاف و 

ِتاوـمَّسلا ِلـْهَا  یلَع  ْمُکَتَیـالِو  ُتْضَرَع  َو  يروـُن  ِْخنِـس  ْنِم  ْنیَـسُْحلاَو  نَسَْحلاَو  َۀَـمِطاف  َو  اـِّیلَع  ُتـْقَلَخ  َو  َکـُتْقَلَخ  ّینإ  دَّمَُحم  اـی  : ) یـسدق
رون زا  ار  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  ار و  وت  نم  هک  یتـسردهب  دّـمحم ، يا  (. ) 4 ...() َنینِمْؤُْملا َنِم  يْدنِع  َناک  اهَِلبَق  ْنَمَف  َنیـضَرألاَو 

( دوب دهاوخ  نینمؤم  زا  نم  دزن  تفریذپ  ار  نآ  سک  ره  سپ  مدرک ، هضرع  اهنیمز  اهنامسآ و  لها  رب  ار  امـش  تیالو  هاگنآ  مدیرفآ ، دوخ 
ِِّیبَِنل ُةَُّوبُّنلا  ِتَلَماکَت  ام  : ) هک تسا  ص )  ) مرکا لوسر  شیامرف  زا  دنکیم . تباث  ار  ناشیا  تلیـضف  راکـشآ  حیرـص و  روط  هب  هک  یتیاور  . 

س)  ) ارهز همطاف  تلیـضف  ّتبحم و  هب  هکنیا  رگم  دوشیمن  لماک  يربمغیپ  چـیه  يارب  يربمایپ  تّوبن و  (. ) 5 () اِهتَّبَُحم َو  اِهلْضَِفب  َّرَقَأ  یّتَح 
نت هراپ  ار  راوگرزب  نآ  ص )  ) مالـسا ربمایپ  نوچ  تسا  رتالاب  ص )  ) مرکا لوسر  زجب  ءایبنا  مامت  زا  س )  ) ارهز همطاف  دشاب . ) هتـشاد  رارقا 

دهاوخ نینچ  زین  وا  نت  هراپ ? سپ  دـشاب ، رترب  لضفا و  ءایبنا  مامت  زا  ص )  ) مالـسا یمارگ  لوسر  هک  یماگنه  و  (. 6) دندرک یفرعم  دوخ 
ِباب یلَع  ُْتیأَر  ِءامَّسلا  یلإ  یب  َجِرُع  ًۀَْـلَیلَو  (: ) ص  ) هللا لوسر  لاـق  تشهب  برد  یهلا و  شرع  رب  س )  ) ارهز ترـضح  ماـن  فلا : (. 7) دوب

( . هللا ُۀَـنَْعل  ْمِهِـضِغاب  یلَع  هللا ، ُةَرَیِخ  ُۀَـمِطاف  هللا ، ُةَْوفَـص  ُنیَـسُْحلاَو  ُنَسَْحلاَو  هللا  ُبیبَـح  ٌّیلِع  هللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  هللا ، ّـِالا  َهِلا  ـال  اـبُوتْکَم  ِۀَّنَْجلا 
زج تسین  یئادـخ  هک  مدـید ، هتـشون  نینچ  تشهب  برد  رب  متفر ، الاب ) ملاع  و   ) نامـسآ هب  هک  جارعم  بش  رد  دومرف : ص )  ) ادـخ لوسر 

نیرفن تسوا ، باختنا  نیرتهب  همطاف  دنیادخ ، صلاخ  هدیزگرب  نیسح  نسح و  وا ، تسود  یلع  تسادخ ، هداتـسرف  دّمحم  و  اتکی ، يادخ 
ُۀَمِطاـف َو  ٌیلَع  َو  اـنأ  : ) تسا هدومرف  ص )  ) مرکم لوسر  و  (. 8) دشاب هتـشاد  دوخ  بلق  رد  ار  نانآ  ضغب  ینمـشد و  هک  داب  یـسک  رب  ادـخ 

هللا َقَلَخ  اّمَلَف  ماع ، یَْفلِأب  مدآ  َّلَج  َو  َّزَع  هللا  َُقلْخَی  ْنَا  َْلبَق  انِحیبْسَِتب  ُۀَِکئالَملا  ِتَحَّبَسَف  هللا  ُحِّبَُسن  ِشرَْعلا : ِقِدارُـس  یف  اّنُک  ُْنیَـسُحلاَو  ُنَسَْحلاَو 
همیخ ریز  رد  نیـسح  نسح و  همطاـف و  یلع و  نـم و  (. 9 ...() اِنلْجأل ّالا  ِدوُجُّسلِاب  اوُرَمُْؤی  َْملَو  َُهل  اوُدُجْـسَی  ْنا  َۀَِـکئالَملا  رما  مدآ  َّلَـج  َو  َّزَع 

قلخ لجوزع  دنوادخ  هکنآ  زا  لبق  ام  حیبست  هب  هکئالم  دنتفگ  حیبست  سپ  میدوب ، لوغـشم  راگدرورپ  حیبست  هب  میتشاد ، ياج  ادخ  شرع 
رد هدجـس  نیا  و  دنیامن ، هدجـس  مدآ  يارب  هک  دش  هداد  روتـسد  هکئالم  هب  دش  هدیرفآ  مدآ  هک  یماگنه  و  لاس ، رازه  ود  هب  ار  مدآ  دـنک 

: لاقف ارون  شرعلا  بناج  یف  رظنف  هرـصب ، نع  فشک  میهاربإ  هللا  قلخ  اّمل  تسا : هدومرف  نینچ  يرگید  تیاور  رد  و  دوب . ام  رطاخ  هب  عقاو 
رون اذه  میهاربإ  ای  لاق  هبناج ؟ یلإ  رون  يرأ  يدّیـس و  یهلإ و  لاق  یتوفـص ، دّمحم  رون  اذه  میهاربا  ای  لاق  رّونلا ؟ اذـه  ام  يدّیـس  یهلإ و 
یتقو (. 10 () اـهلعب اـهابأ و  یلت  ۀـمطاف  رون  اذـه  میهاربإ  اـی  لاـق : نیرّونلا ؟ یلی  اـثلاث  ارون  يرأ  يدّیـس و  یهلإ و  لاـق : ینید ، رـصان  یلع 

هچ نیا  ادنوادخ ، درک : ضرع  دـنکفا و  يرظن  یهلا  شرع  بناج  هب  سپ  دـش ، فرطرب  وا  ناگدـید  زا  هدرپ  دـیرفآ ، ار  میهاربا  دـنوادخ ،
: دومرف منکیم ؟ هدهاشم  نآ  رانک  رد  ار  يرون  نم ، يالوم  درک : ضرع  تسا . نم  صلاخ  هدیزگرب  دّـمحم ، رون  نیا  دومرف : تسا . يرون 
هک تسا  همطاف  رون  نیا  میهاربا  يا  دومرف : منیبیم ؟ رون  ود  نآ  دزن  ار  یموس  رون  درک : ضرع  تسا . نم  نید  هدـننک  يرای  یلع  رون  نیا 
هک هدـش  لـقن  نینچ  ع )  ) قداـص ترـضح  زا  ع )  ) مدآ ترـضح  زا  لـبق  ناـشیا  روـن  شنیرفآ  ب ـ  دراد . رارق  شرهوـش  ردـپ و  راـنک  رد 

قلخی نا  لـبق  هرون  نم  ّلـجوّزع  هللا  اـهقلخ  ءامّـسلاو ... ضرـألا  قلخت  نا  لـبق  ۀـمطاف  رون  قـلخ  : ) دـندومرف ص )  ) مرکا لوـسر  ترـضح 
اهنآ نیلّوا  هب  وا  تسد  نوچ  دنام ، یقاب  خیم  جنپ  دیبوک  ار  یتشک  ياهخیم  هک  یتقو  ع )  ) حون ترضح  یتشک  تیاکح  ج ـ  (. 11 ...() مدآ

ترـضح كرابم  مان  هب  صاصتخا  مود  دوب و  ص )  ) مرکا لوسر  مان  هب  لّوا  خیم  دیبات . ناشخرد  هراتـس  کی  دننامه  يرون  نآ  زا  دیـسر ،
یمارگ لوسر  هراب  نیا  رد  هک  دوب ، مالـسلا ) امهیلع   ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  و  س )  ) ارهز ترـضح  ماـن  هب  نآ  هّیقب  و  ع )  ) نینمؤملاریما
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مان نتخومآ  د ـ  دیسریمن . لحاس  هب  درکیمن و  تکرح  یتشک  میدوبن  ام  رگا  (. 12 () اهلهأب ۀنیفّسلا  تراس  ام  انالولو  : ) دیامرفیم (ص )
ياهمان نتخومآ  لاعتم ، راگدرورپ  زا  ع ، )  ) اّیرکز بانج  هک  هدش  دراو  ع )  ) يد ـ هم ترضح  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) ناربمایپ هب  نانآ  سّدقم 

نم مدآ  یلإ  اندـهع  دـقلو   ) هفیرـش هیآ  لیذرد  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  هراب  نیارد  هک  هچنآ  و  ( ، 13) دومن تساوخرد  ار  سّدقم  رون  جـن  پـ
(. 15) تسا هدوب  ناشیا  لسن  زا  ناماما  نیسح و  نسح ، همطاف ، یلع ، دّمحم ، هراب  رد  یتاملک  دنیامرفیم : هک  تسا  هدش  لقن  ( 14 ...() لبق

رفوزتل مّنهج  ّنإ  ّقحلاب  ینثعب  يذـّلاو  ص ...( :)  ) راوگرزب ربمایپ  نخـس  دـننام  تسا  تمایق  زور  رد  ناشیا  تلزنم  هراب  رد  هک  یبلاطم  ه ـ ـ
ۀمطاف زوجت  یّتح  يّرقتساو  يّزعب  ینکـسا  راّبجلا  کل  لوقی  مّنهج  ای  نا  اهیلإ  يدانیف  قعـص  ّالا  لسرم  یبن  الو  بّرقم  کلم  یقبی  ةرفز ال 
یئادص تمایق ) زور   ) مّنهج تسا : هداتـسرف  قح  هب  ارم  هک  یئادـخ  نآ  هب  مسق  نانجلا . )... یلإ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یّلـص  دّـمحم  تنب 
دّمحم رتخد  همطاف  هکنیا  ات  شاب  مارآ  دنیوگیم : نآ  هب  دوشیم و  دنلب  ناش  دایرف  نآ ، يادـص  زا  ناربمایپ  ناگتـشرف و  هک  درک  دـهاوخ 
نیـسح ماما  هدومرف  دـننام  دراد . تلالد  مالـسلا ) مهیلع   ) يدـه همئا  رب  ناشیا  ندوب  لـضفا  رب  هچنآ  و ـ  (. 16) دوـش دراو  تشهب  هب  (ص )

دننام یگمه  تهج  نیا  زا  مالسلا ) مهیلع   ) يده همئا  هتبلا  (. 18) رگید تایاور  و  تسا . رتهب  نم  زا  ارهز  مردام  ( 17 () یّنم ریخ  یما  (: ) (ع
يدهم ترضح  رس  تشپ  ع )  ) یـسیع ترـضح  ندناوخ  زامن  دننام  یتایاور  و  دنرادیم ) رترب  ناربمایپ  عیمج  رب  نانآ  همه   ) دنتـسه ناشیا 

(. 19) تسا بلطم  نیا  دیؤم  جع ) )

س)  ) ارهز همطاف  ترضح  هریس  زا  یئاهسرد 

لبق دنیامن  لمع  اهنآ  هب  تیرـشب  ملاع  هکلب  ناناملـسم  هچنانچ  هک  دراد  دوجو  يریگارف  يارب  یناوارف  تاکن  وناب  نآ  راتفر  یگدـنز و  رد 
جاودزا میئامنیم . يروآدای  ار  طاقن  نآ  زا  یضعب  هنومن  ناونع  هب  ام  دنیامنیم . دنمتداعس  زین  ار  نارگید  هدیسر و  تداعـس  هب  ترخآ  زا 

دنیامن جاودزا  غولب  لئاوا  رد  زین  ام  نارتخد  رگا  دروآ . رد  جیوزت  هب  ار  وا  غولب  لّوا  رد  ص )  ) لوسر ترـضح  هک  راوگرزب  نآ  تنمیم  اب 
نس رد  نارسپ  جاودزا  نس  نیا  رد  اهنآ  جاودزا  يانعم  اریز  ددرگیم . عطق  هعماج  رد  داسف  ياههخاش  زا  يدایز  دح  ات  هتشگ و  دنمتداعس 

نیمه هب  دننکیم و  لمع  روطنیمه  هک  میاهدید  یمالـسا  دالب  رد  ار  یئاههلیبق  ام  و  دـیامنیمن . تبغر  مارح  راک  هب  ناسنا  سپ  تسا  غولب 
روطب فالخ  نازیم  درادـن  دوجو  یـشور  نینچ  هک  یئاهاج  سکعرب  دـسریم . رفـص  دـح  هب  کـیدزن  دوشیم و  مک  فـالخ  راـک  ببس 

هداوناـخ و ناـینب  ندـش  یـشالتم  یبصع و  ياـهراشفو  یحور  ياههدـقع  يراـمیب و  عاونا  هب  رجنم  رگید  فرط  زا  و  دوریم ، ـالاب  يدـج 
هب ندرک  تعانق  اههیرهم و  ندرکمک  يارب  قشمرـس  نیرتالاب  راوگرزب  نآ  هداس  هّیزیهج  رد  نینچمه  ددرگیم . هریغ  تالکـشم و  يدایز 

نیرترب ( 20 () ارهم نهّلقا  اهجو و  ّنهحبـصا  یتّما  ءاسن  لضفا  : ) دومرف ص )  ) لوسر ترـضح  اـنامه  دراد و  دوجو  یئاـناوت  ناـکما و  دـح 
تعانق ( 22 () دفنی لام ال  ۀعانقلا  : ) دومرف زاب  و  (. 21) تسا رتمک  همه  زا  ناشهیرهم  رتورشوخ و  همه  زا  هک  دنتـسه  یئاهنآ  نم  تّما  نانز 

ار ناسنا  تعانق  دننام  یجنگ  چـیه  ( 23 () ۀـعانقلا نم  ینغا  ـز  نک ال  : ) دومرف هک  تسا  لوقنم  ع )  ) یلع زا  و  تسا . ریذـپاننایاپ  ياهیاـمرس 
دربشیپ يارب  ناوج  جوز  ود  اریز  تسا ، هدـنیآ  يوس  هب  رتيدـج  رتـشیب و  هچره  كرحت  یتخبـشوخ و  زمر  دوخ  نیا  و  دـنکیمن . زاـینیب 

ءارقف اونوکی  نا  : ) دومرف هک  دزاسیم  نشور  ار  دنوادخ  مالک  ّرـس  رما  نیمه  دیاش  و  دنیامنیم ، يرای  ار  رگیدمه  ولج  يوس  هب  یگدـنز 
هک تسا  یلاـح  رد  نیا  دزاـسیم . زاـینیب  دوخ  لـضف  زا  ار  ناـنآ  دـنوادخ  دنـشاب  تسدـگنت  هک  یتروص  رد  ( 24 () هلـضف نم  هللا  مهنغی 

دوشیم ثعاب  اسب  هچ  ددرگیم ، اهجاودزا  نداتفا  بقع  بجوم  دئاز  تافیرـشت  اههمانرب و  تامّدقم و  ندش  هدـیچیپ  اههیرهم و  ینیگنس 
يوناب نآ  طسوت  لزنم  ياهراک  ندـناخرچ  نینچمه  دراد . یپ  رد  ار  یناوارف  تارـضم  تارطخ و  دوخ  هک  دـننامب  درجم  رمعلامادام  دارفا 
تمالس یحور و  شمارآ  ثعاب  نیا  دوب و  هدش  راذگاو  ع )  ) یلع ترـضح  هب  نوریب  ياهراک  ناشیاهب و  هناخ  لخاد  ياهراک  هک  همّرکم 

یتحار و هکیلاح  رد  ددرگیم ، یتمالـس  تحـص و  بجوم  یگتـسخ  یتحاران و  مغر  یلع  راد  تمحز  ياـهراک  اریز  ددرگیم ، یمـسج 
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نآ يارب  يرامیب  رتشیب  راـبکی  میراد  غارـس  هک  ییاـج  اـت  تسا  خـیرات  بلطم  نیا  دـّیؤم  دوشیم . نوگاـنوگ  ياـهیرامیب  ببـس  يراـکیب 
راوگرزب نآ  تداهـش  هب  یهتنم  راوید  رد و  راـشف  ناوارف و  ياـهجنر  رثا  رد  هک  هدوـب  رمع  رخآ  يراـمیب  نآ  و  دـناهدرکن . لـقن  ترـضح 

اب ص )  ) هللا لوسر  ترضح  دننک ، هتخومآ  تمحز  راک و  هب  ار  یمالسا  تّما  هکنیا  رطاخ  هب  اسب  هچ  داب .) وا  رب  ادخ  دورد   ) تسا هدیدرگ 
و دـشاب ، ناملـسم  ناـنز  ماـمت  يارب  یلمع  سرد  کـی  اـت  دـیامرف ، اـطع  دوخ  رتخد  هب  ياهمداـخ  دـشن  رـضاح  یناـبرهم  فطل و  همه  نآ 
هب ترـضح  یبایتسد  اّما  تسا . هدوب  میلعت  يارب  ص )  ) ربمایپ تباجا  مدع  نآ  لابندب  و  س )  ) ارهز همطاف  ترـضح  تساوخرد  لصادـیاش 

نتسش و نتخپ و  نان  ندرک و  بایسآ  دننام  دشیم  ماجنا  تسد  اب  دیاب  هک  یتخس  ياهراک  اریز  دوب ، هدمآ  شیپ  ترورـض  رطاخ  هب  هّضف 
ترضح نآ  هب  نانز  هعجارم  یفرط و  زا  نانآ  ياهراک  هب  نتخادرپ  ّتیمها  ترضح و  لاسدرخ  نادنزرف  هوالع  هب  هدش ، مکارتم  نآ  لاثما 

ودنآ نیب  ار  اهراک  ص )  ) ربمایپ زین  هّضف  ندمآ  زا  دعب  مینیبیم  لاح  نیا  اب  دومنیم . دیدجت  ار  رما  ترورـض  دوخ  لئاسم  اهراک و  هراب  رد 
تسا یـسرد  هکنیا  رب  هوالع  راک  نیا  ( 25) دوب هّضف  تبون  زور  کیو  س )  ) ارهز ترـضح  تبون  زور  کی  هک  يروط  هب  هدومرف ، میـسقت 

صخـش هک  ییاج  رد  یّتح  جـنر  تمحز و  اهراک و  لـمحت  رب  تسا  يدـیکأت  دنـشاب ، هتـشاد  تاـساوم  دوخ  ناتـسدریز  اـب  اـت  تّما  يارب 
نآرق ناتـساد  زا  نیا  تسا و  هدوـب  لـیماف  هداوناـخ و  ياراد  رادرهوـش و  ینز  هّضف  هک  تسا  رکذ  لـباق  دـشاب . هتـشاد  دوـجو  زین  يرگید 

او رـسمه  نودـب  ار  يرتـخد  چـیه  هک  تسا  هنوـگنیا  مالـسا  هچناـنچ  دوـشیم . موـلعم  شنادـنزرف  اـب  رادـید  جـح و  رفـس  رد  وا  ندـناوخ 
رهوش زا  يرتخد  نز  نآ  درک  هدهاشم  دومن و  جاودزا  ینز  اب  دوب  هدـش  نئادـم  رب  مکاح  یتقو  يدّـمحم  ناملـس  هک  يروطب  دراذـگیمن 

جاودزا هناخ ، رتخد  رگا  تیاور ) نومضم  : ) دومرفیم هک  مدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا  نم  تفگ : تسا ، هدرکن  جاودزا  زونه  دراد و  یلبق 
، نتسش ندرک ، یگدنفاب  نتخپ ، نتخاس ، ریمخ  ندرک ، درآ  اّما  و  تسا . هناخ  لها  ندرگرب  نآ  باقع  دوش  بکترم  عورشمان  راک  دنکن و 

راتفر زرط  يارب  یشزومآ  اهنیا  مامت  رد  سپ  دوب ، هّضف  کمک  هب  راوگرزب  نآ  طسوت  هناخ  رگید  راک  اههد  ماجنا  نادنزرف و  زا  يرادهگن 
برغ قرش و  زا  سانجا  ندرک  دراو  هب  جایتحا  ام  اجک  دریگب  جاور  ام  ياههناخ  رد  یگدنز  عون  نیا  رگا  تسا . یئوشانز  یگدنز  رد  نز 

: دـنتفگ ع )  ) نینمؤملاریما هب  هک  وناب  نآ  راتفگ  نینچمه  یـساسا . ياهالاک  تاّیرورـض و  لثم  تشوگ  ریغ  تشوگ و  یّتح  مینکیم  ادـیپ 
ربارب رد  نارـسمه  میلعت  يارب  نیا  مشاب . هدرک  یتنایخ  ای  هتفگ  یغورد  هک  يرادـن  دای  هاـگچیه  ینعی  ( 26 () ۀنئاخ الو  ۀبذاک  ینتدهع  ام  )

س)  ) ارهز ترـضح  هناـخ  برد  هک  دـنیبیم  ص )  ) ربماـیپ یتـقو  روطنیمه  تسنادیم . ار  بلطم  نیا  ع )  ) یلع هنرگو  تساـهنآ  نارهوـش 
هّیهت ار  همانرب  نیا  ادمع  س )  ) ارهز ترضح  اسب  هچ  تسام و  يارب  يرگید  سرد  زین  نیا  (، 27) دوشیمن هناخ  لخاد  هدش  بصن  ياهدرپ 

تسد و یگدنز  تالکشم  اب  مدرم  زا  يرایسب  هکیلاح  رد  دنوشن  تمعن  زان و  رد  قرغ  نانز  دشاب و  میلعت  يارب  ياهلیسو  هکنیا  ات  دندومن 
هدرواین نامیا  نم  هب  صخـش  نیا  دشاب  هنـسرگ  وا  هیاسمه  دباوخب و  ریـس  هک  یـسک  دندومرف : ص )  ) لوسر ترـضح  دننکیم . مرن  هجنپ 

یتیبرت و ياههمانرب  اهتربع و  اـهنآ  ماـمت  دراد و  دوجو  ترـضح  نآ  ینارون  هریـس  رد  هک  يرگید  هتـسجرب  طاـقن  نینچمه  و  ( . 28) تسا
. دشابیم ترخآ  ایند و  تداعس  ياههار 

تسا یتاذ  ع )  ) نیموصعم ماقم  يرترب 

، ثیداحا نآرق ،  ) هناگراهچ ّهلدا  اـنعم  نیا  رب  و  هرقن ، رب  ـالط  يرترب  دـننام  دراد ، ناـنآ  تاذ  دوجو و  هرهوج  رد  هشیر  اـهنآ  يـالاب  ماـقم 
نورد زا  نانآ  لامعا  اریز  تلع ، ) رب  لولعم  زا  لالدتـسا   ) تسا ّینا  ناهرب  مه  یلقع ، لیلد  زا  اـم  دارم  دـنکیم . تلـالد  لـقع ) عاـمجا و 

امتح دـشابن  عناـم  هک  ییاـج  رد  قح  هقلطم  تردـق  اریز  لولعم ، ) رب  تلع  زا  لالدتـسا   ) تسا یّمل  ناـهرب  مه  دـهدیم و  ربخ  اـهنآ  تاذ 
صخـشم ار  عوضوم  ّتیلک  هک  یلقع  لـیلد  نیا  زا  دـعب  هلب  دـنکیم ، ار  رترب  دوـجوم  ندـیرفآ و  ياـضتقا  بلطم  نیا  و  دوـشیم ، لاـمعا 

انلّضف لسّرلا  کلت  : ) دیامرفیم ناحبس  دنوادخ  میباییم . رد  ثیداحا  نآرق و  ینعی  یلقن  ّهلدا  اب  ار  قیداصم  تایئزج و  صیخـشت  دنکیم 
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یلع مهــضعب  انلـّـضف  فـیک  رظنا  : ) دــیامرفیم زاـب  و  مـیداد . يرترب  رگید  یــضعب  رب  ار  ناربماـیپ  زا  یــضعب  ( 29 () ضعب یلع  مهـضعب 
ار یـضعب  ام  ( 31 () لـکالایف ضعب  یلع  اهـضعب  لّـضفن   ) دـیامرفیم و  میداد . يرترب  رگید  ضعب  رب  ار  یـضعب  هنوگچ  رگنب  ( 30 () ضعب

انعم نیا  رب  زین  نانآ  زا  هرداـص  تاـمارک  نینچمه  رگید . هرتاوتم  تاـیاور  تاـیآ و  نینچمه  و  میداد . يرترب  رگید  ضعب  رب  ندروخ  يارب 
اریز دندیسریم ، الاب  تاجرد  هب  زین  نانآ  دیرفآیم  نانآ  دننام  مه  ار  نارگید  رگا  دنوادخ  هک  دنکن  لاکـشا  یـسک  هتبلا  دنکیم . تلالد 

ره هک  تسا  مزال  يدنوادخ  تمکح  رد  اریز  دندشیم  هدـیرفآ  هنوگنیا  امتح  دنـشاب  هتـشاد  ار  تیلباق  نیا  نارگید  رگا  هک  تسا  یهیدـب 
ياراد ای  ربخیب و  لهاج و  ای  تسا  زجاع  دنوادخ  تفگ  دیاب  ای  هنرگو  دناسرب  دوجو  هلحرم  هب  عنام  ندوبن  تروص  رد  ار  ینکمم  تیهام 

ود عامتجا  دـننام  دـشاب ، هتـشادن  ار  دوجو  ققحت و  تیلباق  يزیچ  هچنانچ  هلب  تسا . رود  ّتیدـحا  سدـقا  ماقم  زا  هسره  هک  لـخب  ثبخ و 
هکنیا ای  دـشاب ، مدـع  مه  دوجو و  مه  ای  دـشاب ، درف  مه  جوز و  مه  هکنیا  ای  دـشاب ، هچروم  مه  لیف و  مه  زیچ  کـی  هکنیا  دـننام  ضیقن و 
تسا یضراع  لاحم  مود  دروم  یتاذ و  لاحم  لّوا  دراوم  نوچ  دوشیمن  قلخ  ءیش  نآ  تروص  نیا  رد  دشاب ، تحلصم  فالخ  وا  تقلخ 

. دوشیمن رداص  قالطالایلع  میکح  زا  تسا  یحیبق  راک  نوچ  ینعی 

ربمایپ زا  يریذپ  يوگلا 

ع)  ) یلع و  ( 32) تسا هدروآ  ناـیم  هب  ار  ص )  ) ربماـیپ زا  يریذـپوگلا  یّـسأت و  زا  نخـس  میرک  نآرق  ص :)  ) ربماـیپ يارب  ّتیعقوـم  شش 
( مالسلا مهیلع   ) هّمئا هب  یّسأت  زا  نخـس  مه  تایاور  رد  و  ( 33 () دوب دیهاوخن  تکاله  زا  نمیا  ّالاو  دیئامن  ربمایپ  هب  یّـسأت  : ) تسا هدومرف 

هتبلا دنراگدرورپ . ياهتّجح  نانآ  اریز  تساهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترـضح  اهنآ  زا  یکی  تساهنآ و  زا  يوریپ  ام  هفیظو  سپ  تسا ، هدمآ 
لامعا ارهاظ  ص )  ) ربمایپ صخـش  دروم  رد  اّما  و  درادـن . یّـسأت  ياج  رگید  هک  دـشابن  اـهنآ  تاـصتخم  زا  یلمع  هک  تسا  ییاـج  رد  نیا 
بترتـم عوضوم  ره  رب  یئادـتبا  يّداـع و  تلاـح  رد  هک  یماـکحا  ینعی   ) هّیلوا ماـکحا  1 ـ  دومن : میـسقت  هتـسد  شـش  هب  ناوتیم  ار  ناشیا 

بجاو دننام  دشاب ، ناشیا  تیاضر  هدنهد  ناشن  دییأت و  ثعاب  هک  یتوکس  زا  ای  لمع  زا  ای  دوش  هدیمهف  ترـضح  مالک  زا  هاوخ  دوشیم )
رد هزور  دـننام  دوشیم  ماجنا  تروص  ود  هب  هک  یماکحا  نینچمه  و  یعـضو . اـی  یفیلکت  رگید  ماـکحا  بارـش و  تمرح  اـی  زاـمن ، ندوب 

راـتخم فلکم  ره  اریز  دـشاب  يوناـث  مکح  رگید  یلّوا و  مکح  یکی  هکنیا  هن  تسا ، یلّوا  ماـکحا  زا  ودره  اـهنیا  رفـس ، رد  راـطفا  نطو و 
طیارـش رد  هک  دنتـسه  یماکحا  اهنآ  ّيوناث و  ماـکحا  2 ـ  دـیامن . راطفا  دـشاب و  رفـس  رد  ای  و  دریگب ، هزور  دـشاب و  نطو  رد  اـی  هک  تسا 

ربمایپ اریز  درک ، یّسأت  ص )  ) ربمایپ هب  دیاب  ماکحا  عون  ود  نیا  رد  نآ . لاثما  رارطـضا و  تلاح  لثم  دنوشیم ، بترتم  عوضوم  رب  یّـصاخ 
لمح هب  ترـضح  ندـش  روبجم  دـننام  تسا ، هدوبن  زئاج  يداع  تلاح  رد  هک  دـندادیم  ماـجنا  ار  يراـک  رارطـضا  يور  زا  یهاـگ  (ص )

رب هاگچیه  ترـضح  هتبلا  دشابیمن . ترـضح  تاصتخم  زا  اهنیا  و  يرامیب ، لاح  رد  هتـسشن  زامن  ندـناوخ  ای  هّکم ، هب  دورو  ماگنه  حالس 
ای اطخ و  هابتـشا و  تلاح  صوصخم  ماکحا  ینعی  اوأـطخا ) اـم   ) اـی مکح و  هب  لـهج  تلاـح  صوصخم  ماـکحا  ینعی  نوملعی ) ـالام   ) قبط

. دنشابیم ءربم  هزنم و  تلاح  راهچ  نیا  زا  اریز  دناهدرکن ، لمع  یـشومارف  نایـسن و  ماکحا  ینعی  اوسنام )  ) وهـس و ماکحا  ینعی  اوهـسام ) )
ار ییاج  هن ؟ ای  دـناهدرک  لمع  دوشیم  لیمحت  ناسنا  رب  ریغ  بناـج  زا  هک  هارکا  تقو  ماـکحا  ینعی  اوهرکا ) اـم   ) بسح رب  اـیآ  هکنیا  اـّما 
در ار  نآ  مه  لقن  لقع و  تسا و  نآ  فالخ  رب  هعیـش  عامجا  اّما  هدش  رداص  ترـضح  زا  نایـسن  وهـس و  دنراد  هدیقع  تنـس  لها  میتفاین .
زا اهنیا  ندـیماشآ ، ای  ندروخ  ار  يزیچ  هلاس و  دـنچ  ینز  اب  جاودزا  ای  رتش  نالف  ندـیرخ  دـننام  ترـضح : یمومع  ياـهراک  3 ـ  دنکیم .

ماجنا یلامعا  نینچ  ترـضح  هکنیا  زا  هلب  ددرگیم . كاله  دنکن  نینچ  سکره  هک  يروط  هب  دـشاب  ءادـتقالا  بجاو  هک  تسین  یئاهزیچ 
رابکی یلاس  دناهتفگ  تهج  نیمه  زا  دناهدرک و  بوجو  هدافتسا  ننست  لها  زا  یضعب  تسا . هدوب  حابم  اهراک  نآ  دوشیم  هدافتسا  ، دادیم
بوجو نیا  مه  نانآ  دوخ  اذل  و  تسا ، لوبق  لباق  ریغ  لطاب و  لالدتـسا  هوحن  مه  لیلد و  تهج  زا  مه  هک  دومن ! لوب  هلابز  لحم  رد  دـیاب 
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. دناهدز سّدقم  دوجو  نآ  هب  هک  تسا  یتائارتفا  زا  یکی  قبط  مه  نیا  هتبلا  دناهدشن ، لئاق  ناگدنزاون  ندید  يارب  رـسمه  ندرک  دنلب  رد  ار 
رد هکنیا  دـننام  تسا  هدـش  رداص  صاخ  طئارـشرد  هک  تسا  یّـصاخ  یتموکح  تاروتـسد  نامه  هک  ترـضح  نآ  یتموکح  ماـکحا  4 ـ 

ترـضح يارب  ماکحا  هنوگ  نیا  تسا  یهیدب  نآ ، دننام  دـندرک و  نیرحب  یلاو  ار  ینالف  ای  دـندومن  بصن  یهدـنامرف  هب  ار  هماسا  یگنج 
تارایتخا 5 ـ  دـشاب . هدادـن  تسد  زا  ار  دوخ  تلادـع  بوصنم  صخـش  نآ  دـنچره  هدوبن  بجاو  ناـشدوخ  تموکح  ناـمز  رد  ع )  ) یلع

ار يدازآ  صخش  ًالثم  ناشیا  هک  میاهدیدن  ییاج  رد  ام  یلو  دناهتشاد ، ار  تارایتخا  نیا  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  ترضح  دنچره  تیالو :
یتیاور رد  هلب  دیامن ، داجیا  ای  لئاز  ار  یتّیکلم  ای  دنک ، خسف  ار  یجاودزا  ای  دـنک ، دازآ  شبحاص  تیاضر  نودـب  ار  یمالغای  دـنک ، مالغ 

عون نیا  نینچمه  و  دـناشکیم . یمالغ  هب  ار  اـهدازآ  ماـمت  هک  دومن  دـیدهت  تارف  ناـیغط  ناـیرج  رد  ع )  ) یلع ترـضح  هک  تسا  هدـمآ 
دنداد ار  وا  تخرد  ندنک  نامرف  ترـضح  دش و  عقاو  هرمـس  ناتـساد  رد  هچنآ  میرادـن . غارـس  مالـسلا ) مهیلع   ) هّمئا ریاس  زا  ار  تافّرـصت 
طئارـش رد  دـناوتیم  یهیقف  ره  هک  تسا  یئاضق  ماکحا  زا  یکیام  رظن  هب  اـّما  تسا ، هدوب  یتیـالو  تاراـیتخا  زا  دـناهتفگ  یـضعب  دـنچره 

رهاوج عیارش و  ياهباتک  رد  هک  نآ  ریغ  رـسمه و   4 زا شیب  اب  جاودزا  دـننام  ص )  ) ربمایپ هب  صتخم  ماکحا  6 ـ  دنک . رداص  ار  نآ  صاخ 
هدوب نیموصعم  زا  یـضعب  دروم  رد  اهنآ  هیبش  دـنچره  هتفرگ ، ماجنا  ترـضح  دوخ  صوصخم  ماـکحا  هنوگنیا  هدـیدرگ و  رکذ  حاـکنلاو 
نتفگ ندوب  مارح  ای  تسا و  وناب  نآ  تاصتخم  زا  نیا  هک  ناـشیا  تاـیح  ناـمز  رد  ارهز  ترـضح  ریغ  اـب  جاودزا  ندوب  مارح  دـننام  تسا 
یخرب زا  هچنانچ  جـع )  ) نامزلابحاص يدـهم  ترـضح  هب  ماکحا  زا  یـضعب  صاصتخا  ای  و  ع )  ) یلع ترـضح  ریغ  رب  نینمؤملاریما  بقل 

. دوشیم هدیمهف  رابخا 

تسا ناسکی  مالسلا ) مهیلع   ) نیموصعم یگدنز  گرم و 

ّتلع نیا  هب  دش  رکذ  هک  ياّهلدا  اریز  یعیرـشت  تیالو  هچ  ینیوکت و  تیالو  تهج  زا  هچ  دنـشابیم  ناگدـنز  دـننام  گرم  لاح  رد  اهنآ 
ینیوکت روما  رد  روطچ  گرم  لاـح  رد  اـهنآ  دوـش  هتفگ  رگا  تسا . تموـکح  ّقـح  ناـمه  هک  تیـالو  متفه  عوـن  رگم  دـنراد  ّتیموـمع 

يزور راگدرورپ  دزن  دـناهدنز و  ( 34 () نوقزری مّهبر  دـنع  ٌءایحا   ) اهنآ اریز  دـنریمیمن  اهنآ  الوا  تسا : نیا  شباوج  دـنیامنیم ؟ فرـصت 
ءانف و هن  هدیرفآ  يدبا  ءاقب  يارب  ار  اهنآ  ادخ  اریز  تسا ، نینچ  نیا  گرم  زا  دعب  یناسنا  ره  هتبلا  دناهدرک  ضوع  سابل  طقف  دنروخیم و 

وت : ) دندومرف دومن  ضارتعا  یـصخش  یتقو  داد و  رارق  باطخ  دروم  ار  ردب  نیکرـشم  ناگتـشک  ص )  ) ربمایپ هک  تسا  ثیدح  رد  لاوز و 
هدنز ریغ  اهنآ  هک  ضرف  رب  ایناث  ياهدـنز . وت  هک  مهدیم  تداهـش  ( 36 () ّیح ّکنإ  و   ) هدـمآ ترایز  رد  زین  (. 35 () یتسین نانآ  زا  رتاونش 
رگید ياهراک  دهدیم و  افش  دهدیم ، قزر  هک  يروطنامه  دشخبب  تایح  ياهدنز  ریغ  کی  هب  ناحبس  دنوادخ  دراد  یلاکشا  هچ  دنـشاب 

یلو تسا  هدـنز  ریغ  يدوجوم  بآ  هک  تسا  یهیدـب  و  ( 37 () میدیرفآ بآ  زا  ار  هدـنز  دوجوم  ره  ام  : ) دـیامرفیم نآرق  دـهدیم . ماجنا 
ریغ دوجوم  کی  اب  ای  دـنک و  یگدـنز  تایح و  داجیا  هدـنز  دوجوم  کی  اب  هک  دـنکیمن  وا  يارب  یقرف  تساـهتلع و  ماـمت  تلع  دـنوادخ 

لیئارـسإ ینب  واگ  ناتـساد  رد  دنکیم . جراخ  هدرم  زا  ار  هدنز  دنوادخ  ( 38 () ّتیملانم ّیحلا  جرخی  : ) تسا هدمآ  يرگید  هیآ  رد  هدـنز .
هلاسوگ ندش  هدنز  ببـس  ادخ  هداتـسرف  ياپ  كاخ  زا  یتشم  هک  يروطنامه  دیدرگ  لوتقم  یـصخش  ندـش  هدـنز  ببـس  دـش و  حـبذ  هک 

ندش هدنز  ثعاب  بآ  دندوب و  هدرم  هدش و  جراخ  دوخ  ياههناخ  زا  هک  رفن  نارازه  رب  بآ  ندیـشاپ  ایمرا  ناتـساد  رد  و  دـیدرگ ، يرماس 
، تسا هدوبن  خـیرات  نایب  يارب  طقف  لیئارـسإ  ینب  واگ  ناتـساد  ور  نیمه  زا  دـناهدش . رکذ  میرک  نآرق  رد  اهناتـساد  نیا  هک  دـیدرگ ، اهنآ 

هچنانچ دنادرگ ، هدنز  يرگید  ناجیب  ءیش  هلیسو  هب  ار  ياهدرم  دناوتیم  لاعتم  دنوادخ  هکنیا  هلمج  نم  هدوب ، یئاهتربع  نایب  يارب  هکلب 
چیه دهدب و  هقدص  لّوا  دیاب  دشاب  هتـشاد  ص )  ) ربمایپ اب  یـصوصخ  تاقالم  دـهاوخیم  سکره  دیـسر  روتـسد  هک  ( ) 39) يوجن ناتساد 
نایب ددص  رد  هکلب  دشابیمن ، دیدرگ  خسن  ادعب  هک  یناتـساد  کی  نایب  يارب  طقف  مالـسلا ) هیلع  نینمؤملاریما  زج  درکن  لمع  نآ  هب  سک 
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رادقم دیآیم  نایم  رد  لام  لوپ و  هلأسم  یتقو  یلو  دـنهدیم  ماجنا  تسا  حراوج  ءاضعا و  هب  طوبرم  هک  ار  یتادابع  مدرم  هک  تسانعم  نیا 
. دنکیم نایب  ار  ع )  ) نینمؤملاریما تلیضف  طقف  ناتساد  نیا  دوشن  رکف  نیارب  انب  دوشیم ، مولعم  اهنآ  نامیا 

ناشیا تردق  ملع و  تعسو 

تانئاک مامت  دنوادخ  نذا  هب  ناشتردـق  ملع و  هرئاد  تسا  نانآ  زا  یکی  س )  ) همطاف ترـضح  هک  مالـسلا ) مهیلع   ) یمارگ ربمایپ  تیبلها 
هدـش دراو  ثیداحا  زا  ياهراپ  رد  هک  يروطنامه  تسا ، هدـمآ  دـشاب  بلطم  نیارب  لـیلد  هک  هچنآ  هّیبجر  تراـیز  رد  دریگیم و  رب  رد  ار 

نیا هیبش  تسین و  لاحم  القع  نیا  و  دراد ، دوجو  ادـعب  العف و  البق و  هک  ار  هچره  دـننادیم  ٌنئاک ) وه  ام  نوکی و  اـم  ناـک و  اـم  نوملعی  )
ندـناریم تهج  زا  لیئارزع  ترـضح  هک  يروطنامه  مینکیم ، هدـهاشم  اهنیا  ریغ  هبذاج و  هوق  ترارح و  اوه و  رد  ار  تعـسو  تیمومع و 

و : ) دـیامرفیم ع )  ) میهاربا قح  رد  دـنوادخ  تسا . هدـمآ  تایاور  رد  هچنانچ  دراد  هطاحا  هکئـالم  هکلب  اـهناسنا  همه  هب  وا  تردـق  ملع و 
قح رد  و  میداد . ناشن  میهاربا  هب  ار  نیمز  نامسآ و  نطاب  توکلم و  ام  نینچمه  ( 40 () ضرألاو تاومّسلا  توکلم  میهاربإ  يرن  کلاذک 
هیلع بوقعی   ) ناشردپ دش ، ادج  رـصم  زا  هلفاق  هک  نیمه  ( 41 () فسوی حیر  دجأل  ّینإ  مهوبأ  لاق  ریعلا  تلـصف  اّملو  : ) دیامرفیم بوقعی 

صوصن و هک  روطناـمه  دنـشابیم  رترب  ءاـیبنا  هکئـالم و  زا  مالـسلا ) مهیلع   ) نیموصعم و  مونـشیم . ار  فـسوی  يوـب  نم  تفگ : مالـسلا )
اریذن و اّرـشبم و  ادهاش و  كانلـسرا  ّانإ  : ) دیامرفیم ص )  ) متاخ لوسر  قح  رد  دـنوادخ  تشذـگ . البق  تسا و  بلطم  نیارب  لاد  عامجا ،

قالطا نیا  و  تسا ، هدومنن  دـهاش )  ) قـالطا دوخ  ربماـیپ  رب  ار  ( 43) يدیق چیه  ندوب  دـنوادخ ، (. 42 () ارینم اجارـس  هنذأب و  هللا  یلا  اـیعاد 
رگم تسین  نکمم  ندوب  دـهاش  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  یمومع  مه  ترـضح  تافـص  هّیقب  هک  يروطنامه  تسا  ّتیمومع  هدـنهد  ناشن 

تمایق زور  ربمایپ  يا  وت  ( 44 () ادیهش ءالؤه  یلع  کب  انئج  و  : ) دیامرفیم دنوادخ  زاب  و  دشاب . هتشاد  ملع  دشاب و  رـضاح  هک  یـسک  يارب 
ذئموی : ) دیامرفیم نآ  زا  دعب  هک  دنکیم  دـییأت  لاعتم  دـنوادخ  لوق  ار ، بلطم  نیا  يوشیم . هدروآ  هتـشذگ  ناربمایپ  رب  دـهاش  ناونع  هب 
ربمایپ تیـصعم  هک  یناسک  رافک و  تماـیق  زور  ( 45 () اثیدـح هللا  نومتکی  ـالو  ضرـألا  مهب  يّوست  ول  لوسّرلا  اوصع  اورفک و  نیذـّلا  ّدوی 

رد زاب  و  دنوشیم ) هدنمرـش  اهنآ  هک  هدوب  ربخ  اب  ربمایپ  دوشیم  مولعم  ... ) دنـشاب ناسکی  كاخ  اب  هک  دـننکیم  وزرآ  دـناهدومن  ار  (ص )
ینب یتقو  ( 46 () دـندیدیم ار  اهنامـسآ  توکلم  هنیآ  ره  دـندرکیمن  فاوط  مدآ  ینب  ياهلد  فارطا  نیطایـش  رگا  : ) تسا هدـمآ  تایاور 

: ) میئوگیم زامن  دهشت  رد  و  دنرتراوازس . مالسلا ) مهیلع   ) تیبلها سپ  دنشاب  هتشاد  یتردق  ناوت و  نینچ  ددرگ  فرطرب  عناوم  رگا  مدآ 
انوهّزن  ) هدمآ ثیدح  رد  دراد . انعم  هچ  وا  هب  ندومن  باطخ  دشابن  رظان  رضاح و  ربمایپ  ات  هتاکرب ) هللا و  ۀمحر  ّیبّنلا و  اهّیأ  کیلع  مالسلا 
تـسا تهج  نادب  نیا  دیئوگب . ام  قح  رد  دیتساوخ  هچره  دیئامن و  هزنم  یئادخ  هبترم  زا  ار  ام  ینعی  ( 47 () متئش ام  انیف  اولوق  ۀّیبوبّرلانع و 

زا ياهنومن  دراد و  دوجو  اهنآ  رد  یلامک  هنوگره  یئادخ  هبترم  زا  دعب  اّما  دنتفرگ ، رارق  یهن  دروم  سپ  دنتسناد  ادخ  ار  اهنآ  یهورگ  هک 
رد هکنیا  اـّما  دراد . تلـالد  بلطم  نیا  رب  هعماـج  و  ع )  ) نیـسح ماـما  تاراـیز  ياهتمـسق  زا  یـضعب  هک  تسا  ریگارف  تردـق  ملع و  نآ 

ندـناسر ریظن  نیا ، اریز  درادـن ، هتـشذگ  بلاطم  اب  تافانم  نیا  دـناسریم ، ص )  ) مرکا ربماـیپ  هب  ار  اهمالـس  ياهتـشرف  هدـش  دراو  تیاور 
زا ترـضح  یهاـگ  هکنیا  اـّما  و  دراد ) لـماک  ملع  شدوخ  دـنوادخ  هکنیا  اـب  ، ) تسا دـنوادخ  يوس  هب  ناگتـشرف  طـسوت  لاـمعا  هفیحص 

تسار تسد  رد  یـسوم  يا  ( 48 ...() یـسوم ای  کنیمیب  کلت  ام  و   ) دیـسرپ هک  تسا  دنوادخ  لاؤس  دننام  نیا  دـندرکیم  لاؤس  یئاهزیچ 
. تسین هدیشوپ  هرتاوتم  تایاور  زا  علطم  صخش  رب  هک  لیبق  نیازا  رگید  ياههنومن  و  يراد ، هچ  دوخ 

نانآ یلمع  راتفر  هّمئا و  بیغ  ملع 
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چیه نودـب  ع )  ) یبتجم ماما  ور  نیمه  زاو  درکیمن ، داـجیا  ناـنآ  یلمع  راـتفر  رد  يرییغت  چـیه  ناـنآ  نتـشاد  بیغ  ملع  هک  تسا  نشور 
گرم هب  یهتنم  نامه  هک  دروخیم  ار  مومـسم  تشوگ  ص )  ) مرکا ربمایپ  صخـش  و  دـیامنیم ، مومـسم  عیام  ندیـشون  هب  مادـقا  يرابجا 
یـسک تسناوتیم  هکنیا  اـب  دوریم  دجـسم  هب  لاـح  نیا  اـب  یلو  تسا  هاـگآ  دوخ  گرم  ناـمز  زا  ع )  ) یلع ترـضح  و  دوـشیم . ناـشیا 
ياهدع هکنیا  ای  دیامن  نوریب  دجسم  زا  ای  دنک  ینادنز  ار  مجلم  نبا  ای  دزاس و  هارمه  دوخ  اب  ینانابهگن  ای  دتـسرفب ، دوخ  تباین  هب  يرگید 
دنتسه ربخیب  گرم  ندش  لزان  ماگنه  رد  نانآ  میهد : باوج  روطنیا  هکنیا  اّما  لیبق . نیا  زا  یئاهراک  دهد و  رارق  وا  زا  تبظاوم  رومأم  ار 

نوراه و هلیسو  هب  مالسلا ) امهیلع   ) اضر ماما  مظاک و  ماما  ندومن  مومـسم  لثم  دنهد ، ماجنا  ار  اهراک  نیا  دنروبجم  نانآ  میئوگب  هکنیا  ای 
دراذگب رثا  ناشراتفر  رد  بیغ  ملع  دوب  رارق  رگا  دنـشابیمن . زین  هدـننک  عناق  دـشابیم و  ّهلدا  رهاظ  فالخ  هک  اهباوج  نیا  لاثما  ای  نومأم 

دوخ باحصا  نادنزرف و  نادقف  تداهش و  رد  ع )  ) نیسح ماما  تسیابیمن  و  دیرگب ، میهاربا  شدنزرف  نادقف  رد  ص )  ) ربمایپ تسیابیمن 
یبوخ ًالماک  ناکم  هب  شدنزرف  دنادیم  هک  یـسک  دنوشیم . لقتنم  نیرب  تشهب  هب  اهنآ  دننیبیم  دننادیم و  بوخ  نانآ  هکنیا  اب  دـیرگب ،

لاح دـنک و  هیرگ  ع )  ) فسوی قارف  زا  بوقعی  تسیابیمن  نینچمه  و  دـنکیم ؟ هیرگ  ایآ  تسا  شیاسآ  هافر و  رد  تاهج  همه  زا  هتفر و 
هکنیا ضرفرب  دوـش  هتفگ  رگا  ددرگیم . رب  وا  هب  هاـشداپ  تروـصب  یتدـم  زا  دـعب  يدوزب  تـسا و  هدـنز  شدـنزرف  تـسنادیم  وا  هـکنآ 

وا رب  هکنیا  ات  ددرگ  انیبان  ترضح  نآ  نامشچ  هک  يروط  هب  مه  نآ  دراد  انعم  هچ  نتسیرگ  هنوگ  نیا  دوب ، هدرک  تلحر  فسوی  ترضح 
زین تاـیونعم  يارب  دـنوادخ  نینچمه  تسا  رون  عبنم  دیـشروخ  بآ و  عبنم  اههمـشچ  هک  يروطناـمه  میئوگیم : وا  باوج  رد  دندیـسرت ؟

؟ دننک یّـسأت  یـسک  هچ  هب  دوبن  وا  رگا  دنریگب و  وگلا  وا  زا  مدرم  ات  تسا  ینابرهم  تفوطع و  عبنم  ع )  ) بوقعی تسا و  هداد  رارق  ینداعم 
مدرم هنرگو  دنـشاب  مدرم  يارب  بساـنم  یئوگلا  دـنناوتب  اـت  هتـشادن  اـهنآ  یناـسنا  فطاوع  رد  يرثا  هنوگچـیه  ناـنآ  بیغ  ملع  نیا  رب  اـنب 

مثیم لـثم  هکلب  میاهرهبیب  نآ  زا  اـم  هک  تسا  هدوب  وا  بیغ  ملع  رطاـخ  هب  درکیم  هلمح  اـهگنج  رد  هنوـگ  نآ  ع )  ) یلع هکنیا  دـنتفگیم 
نبا نارومأم  تسد  هک  ییاج  رد  دورب  هّکم  هب  تسناوتیم  هکنیا  اب  دـیآیم  هفوک  هب  دوب ) ربخ  اب  لبق  زا  دوخ  لتق  ناکم  زا  هکنیا  اب   ) راّـمت

تـسد نآ  هب  زاجعا  دراوم  رد  طقف  هک  نانآ  یهلا  تردـق  هلأسم  تسا  روطنیمه  و  لیبق . نیا  زا  رگید  ناوارف  ياهلاثم  و  دـسرن ، وا  هب  دایز 
یلیکو صخش  نوچمه  هیبشتالب  اهنآ  نیا  رب  انب  دنزاس . فرطرب  ناشنایعیش  دوخ و  زا  ار  يراتفرگ  هنوگره  دندوب  رداق  اهنآ  ّالا  دندزیم و 

. ملاعلا هللا  دراد و  ار  نآ  نداد  ماجنا  تردق  هک  دنچره  دنکیمن  يراک  چیه  دوخ  لکوم  هزاجا  نودب  هک  دنتسه 

اهنآ زا  هدافتسا  تارایتخا و 

دوخ قح  ار  رایتخا  نیا  زین  روج  ماّکح  هک  دشاب  تلع  نیا  هب  دیاش  و  دنراد ، ار  رایتخا  نیا  دـنچره  دـناهدومنن  فرـصت  نید  رد  نانآ  هتبلا 
هدز هیکت  ربمایپ  ینیـشناج  دنـسم  رب  قحانب  هکیئاهنآ  زاب  هک  مینیبیم  ریبدت  نیا  مغریلع  و  دننکن ، فرـصت  نید  رد  نآ  هلیـسو  هب  دننادن و 
رگا سپ  رگید . دراوم  تافرع و  رد  مامت  زامن  نتـشاذگ  تعدب  عّتمت و  جح  هعتم و  میرحت  دننام  دـندومن  فرـصت  یهلا  ماکحا  رد  دـندوب 
نداد بذک  تبسن  اب  هنیمز  نیا  رد  هکنیا  بلاج  دندرکیم !؟ هچ  ناشیا  دنکیم ، فرـصت  لخد و  یهلا  ماکحا  رد  ربمایپ  دندومنیم  هدهاشم 
نیمه زا  و  دوشیم !!) عمج  هلابز  هک  یئاهناکم  رد  ندومن  راردا   ) هلبزم رد  ندرک  لوب  بابحتـسا  نوچمه  دـندومن  لعج  یماکحا  ربمایپ  هب 
هچنآ زا  دـنداد . شترـضح  هب  هک  یبذـک  تبـسن  لیلد  هب  تسا  بحتـسم  اههلابز ) لـحم   ) هلبزم رد  ندرک  لوب  دـنتفگ  هک  مینیبیم  تهج 

هک لیئارزع  ترضح  نوچمه  دنتقلخ  هلیسو  اهنآ  دنتقلخ ، تلع  اهنآ  تسا : تباث  اهنآ  قح  رد  تیالو  يانعم  تفه  دیدرگ  مولعم  تشذگ 
، دنتسه نآ  ياقب  لماع  هلیسو و  تلع و  اهنآ  نید ، عرش و  رد  روطنیمه  و  تساهنآ . دوجو  هب  هدنیاپ  تقلخ  هکنیا  و  تسا ، ندناریم  هلیسو 

دشابیمن . هارمه  یعرش  فرصت  قح  رگید  عاونا  اب  هشیمه  تموکح  قح  نیا  هتبلا  و  تسا ، نانآ  قح  زین  تموکح  نآ  رب  هوالع 
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: دیامرفیم ع )  ) نیسح ماما  هک  تشذگ  البق  3 ـ  ص262 ح1 . نیدلا : لامک  2 ـ  نارهت . پاچ   43 هحفص ینیما : همالع  ارهزلا ) ۀمطاف  ( ـ  1
لیوأت یـسوط و  خیـش  تبیغ  رثألا و  بختنم  هلمج  زا  تسا  روکذـم  رداـصم  زا  يرایـسب  رد  ثیدـح  نیا  4 ـ  تسا . ) رتـهب  نم  زا  مرداـم  )

رجاعملا ۀنیدم  5 ـ  ص13 و 14 . ءارهزلا : ۀمطاف  مولعلا  ملاوع  هب  دوش  هعجارم  تارف ، ریسفت  نیطمـسلا و  دئارف  یمزراوخ و  لتقم  تایآلا و 
یلَع ُُهلَّضَفا  يرُون ... اذه  : ) دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  هک  دنکیم  لقن  زین  ار  يرگید  ثیدح  هکنیا  امک  هیلع ، هللا  ۀمحر  ینارحب  مشاه  دیس 

راونألا حابـصم  عیارـشلا و  للع  باتک  رد  ثیدح  نیا  مهدیم . ) يرترب  ناربمایپ  همه  رب  ار  نآ  نم  و  تسا ، نم  رون  نیا  ...( ) ِءاِیبنألا عیمَج 
َءاّوَح َو  َمَدآ  هللا  َقَلَخ  اَّـمل  : ) تسا هدـمآ  نینچ  مه  نازیملا  ناـسل  باـتک  رد  دوش ، هعجارم  مولعلا ص61  ملاوع  باـتک  هب  سپ  هدـش ، رکذ 

ای َلاق : َراصبألا  یفُطی  ُداکَی  یناعَشْعَش  ٌرُون  اَهل  اُهْلثِم ، َُری  َْمل  ٍۀَیِراج  ِةَروُِصب  امُهِذا  َِکلذَک  امُه  امَْنیَبَف  اّنِم ؟ ُنَسْحَأ  ْنَم  َلاق : َو  ِۀَّنَجلایف  ارَتْخَبَت 
هار تشهب  رد  یگدـنزارب  رتـخبت و  تلاـح  اـب  دـیرفآ ، ار  اوح  مدآ و  لاـعتم  يادـخ  هک  یماـگنه  ...( ) َۀَـمِطاف ُةَروُـص  َلاـق : ِهِذـه ؟ اـم  َّبَر 

نونک ات  شدننام  هک  ییوناب  يابیز  تروص  اب  هاگآ  دوخان  روطب  تلاح  نآ  رد  تسا ؟ رتهب  رفن  ود  ام  زا  یـسک  هچ  دنتفگیم : و  دـنتفریم ،
؟ تسیک نیا  اراگدرورپ  راب  دنتفگ : درکیم . بلج  دوخ  هب  ار  اههدـید  همه  هک  تشاد  یناشخرد  رون  دـندومن ، دروخرب  دوب  هدـشن  تیؤر 
يدام و رظن  زا  طـقف  هن  6 ـ   . 76 هحفـص یفطـصملا ، ) بلق  ۀـجهب   ) باتک تسا .)... همطاف  تروص  نیا  دومرف : یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
ـ  9 ج1 ص259 . دادـغب : باتک  8 ـ  فرـشا . فجن  پاچ  ص28  يربط : ۀـمامالا  لئالد  7 ـ  تسا . نینچ  زین  یحور  رظن  زا  هـکلب  یمـسج 

، تسا رایسب  تایاور  هنوگ  نیا  ریظن  17 و18 و  هحفص ملاوع : زا  لقن  هب  سراوفیبا  نبا  نوعبرالا  باتک  10 ـ  ج2 ص509 . تایآلا : لیوأت 
و دومن . هعجارم  یمزراوخ  لتقم  تایآلا و  لـیوأت  یـسوط و  خیـش  تبیغ  رثـألا و  بختنم  ج1 ص454 و  همغلا : فشک  باـتک  هب  ناوتیم 

وبا زا  نیطمـسلا  دـئارف  باتک  رد  28 و  ، 17 ، 16 هحفـص ملاوع  11 ـ  دوشیم . هدـید  زین  ۀـمامالا  لئالد  عیارـشلا و  للع  باـتک  رد  نآ  ریظن 
هاگان دنکفا ، يرظن  شرع  بناج  هب  دـیمد ، وارد  دوخ  حور  زا  دـیرفآ و  ار  مدآ  لاعتم  يادـخ  هک  یماگنه  : ) تسا هدـش  لقن  نینچ  ةریره 

ارهز همطاف  ملاوع  باتک  رد  تیاور  نیمه  ریظن  و  درک )... هریخ  ار  وا  نامـشچ  دـندوب  دوجـس  عوکر و  رد  هک  یلاح  رد  هبّیط  هسمخ  راونا 
لیلد شنیرفآ  رد  تقبـس  هک  عوضوم  نیا  هب  هّجوت  اب  تسا . هدش  لقن  یفاک  باتک  زا   24 هحفص نیدلا و  لامک  باتک  زا   22 هحفص (س )
دنامن یفخم  و  هنیفس ، ثیدح  دلجم  راونالا  تاقبع  12 ـ  تسا . هدش  تباث  لوقعم  رد  هک  فرشا  ناکما  هدعاق  لیلد  هب  تسا ، تیلـضفا  رب 

.115 هیآ هط : هروس  14 ـ  ج52 ص84 . راونالا : راحب  13 ـ  دندرک . ادیپ  تاجن  شنارای  و  ع )  ) حون ترضح  سّدقم ، رون  جنپ  تکرب  هب  هک 
هعجارم باتک  نیمه   7 هحفص هب  18 ـ  توریب . پاچ  ص232  داشرا : 17 ـ  ج22 ص492 . راونالا : راحب  16 ـ  بوشآ . رهش  نبا  بقانم  15 ـ 

شوخ یئورشوخ  زا  دارم  هک  دراد  لامتحا  21 ـ  ج15 ص10 . هعیشلا : لئاسو  20 ـ   . 24 باب ج14 ص 349 ح12  راونالا : راحب  19 ـ  دوش .
، راصق تاملک  ۀغالبلا : جـهن  23 ـ  ص448 ح2111 .  نارهت ، پاچ  هحاـصفلا : جـهن  22 ـ  رهاظ . یئابیز  هن  دـشاب  یئورهداشگ  یقـالخا و 
: راونالا راحب  ص42 و  نارهت ، پاچ  ۀمطاف : دنسم  ص49 و  فجن ، پاچ  يربط : همامالا  لئالد  25 ـ   . 32 هیآ رون : هروس  24 ـ   . 371 هرامش
ـ  28 ج43 ص86 . راونألا : راحب  و  مق 343/3 ؛ پاچ  بوشآ : رهـش  بقانم  27 ـ  مق . پاچ  ص181 ، نیظعاولا : ۀضور  26 ـ  ج43 ص28 .
 . 21 هیآ بازحا : هروس  32 ـ   . 4 هیآ دعر : هروس  31 ـ   . 21 هیآ ءارسا : هروس  30 ـ   . 253 هیآ هرقب : هروس  29 ـ  ج8 ص490 . هعیشلا : لئاسو 
ـ  37 ج99 ص103 . راونالا : راحب  36 ـ  ج6 ص207 . راونالا : راحب  35 ـ   . 169 هیآ نارمع : لآ  هروس  34 ـ   . 160 هبطخ هغالبلا ، جهن  33 ـ 
ـ  42  . 94 هیآ فسوی : هروس  41 ـ   . 75 هیآ ماعنا : هروس  40 ـ   . 12 هیآ هلداجم : هروس  39 ـ   . 19 هیآ مور : هروس  38 ـ  . 30 هیآ ءایبنالا : هروس 

راحب 46 ـ  هیآ 42 . ءاـسن : هروس  45 ـ   . 41 هیآ ءاـسن : هروس  44 ـ  تسا . ّتیمومع  رب  لاد  دوـیق  فذـح  43 ـ  . 46 45 ـ  هیآ بازحا : هروس 
هدیـسر نومـضم  نیا  هب  یناوارف  تایاور  دیامرفیم : یـسلجم  همالع  اجنآ  رد  ج25 ص347 و  راونالا : راـحب  47 ـ  ج56 ص163 . راونالا :

. 17 هیآ هط : هروس  48 ـ  تسا .
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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