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ءایلوا زا  دادمتسا 

باتک تاصخشم 

 - 1341 رغصایلع ، یناوضر ، هسانشرس : 
. یناوضر رغصایلع  ءایلوا / زا  دادمتسا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 رعشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 
176 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

. یسانشتیباهو ثحابم  هسلس  تسورف : 
( مود پاچ   ) لایر  21000 978-964-540-327-8 ؛  لایر : 19000 کباش : 

اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
.1391 مود : پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  176 ؛ [- 175 . ] ص همانباتک : تشاددای : 
اههیدر اههیعافد و  هیباهو --  عوضوم : 

دیاقع هیباهو --  عوضوم : 
هیباهو رظن  لسوت --  عوضوم : 

1390 5 فلا BP207/6/ر55 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/416 ییوید :  يدنب  هدر 

2425242 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص:1

هچابید
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ص:2
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ص:3
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ص:6
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ص:9
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ص:11
، لوحترپ خیرات  نیا  رد  تساههیرظن . اهتشادرب و  عونت  اهینوگرگد و  لوحت و  زا  هدنکآ  اهدورف و  زارف و  هارمه  یمالسا  هشیدنا  خیرات 
دـناهدش و هدرپس  یـشومارف  هب  يدـنچ  زا  سپ  نانآ  زا  یخرب  هدومن و  روهظ  یفلتخم  ینابم  اههزیگنا و  اب  نوگانوگ و  بهاذـم  اههقرف و 
اب هقرف  نیا  اریز  تسا ؛ يرگید  ّرس  ریس و  ار  تیباهو  هقرف  نایم ، نیا  رد  دننیرفآشقن . یمالسا  عماوج  رد  نانچمه  لوحت  ریس  اب  زین  یخرب 
هب ار  شیوخ  هنارجحتم  راوتساان و  ياههشیدنا  ات  تسا  نآ  رب  تسین ، رادروخرب  یمالسا  نارظنبحاص  نایم  رد  يراوتـسا  هشیدنا  زا  هکنآ 

. دنالوبقب یمالسا  رکفت  هشیدنا و  رادنادیم  اهنت  ار  دوخ  هدومن و  لیمحت  ناناملسم  ریاس 
رغصایلع ياقآ  بانج  دنمجرا  داتسا  هک  قیقحت  ۀتسیاب  تسا  يراک  هقرف  نیا  ياههشیدنا  لوحت و  ریس  اهزمر و  زار و  تخانـش  ورنیا ، زا 

زا  يدنمهرهب  اب  هتخادرپ و  رکفت  نیا  ناهنپ  ادیپ و  يایاوز  هب  ریدقت  روخرد  ریگیپ و  شالت  اب  یناوضر 
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ص:12
. تسا هتخادرپ  هقرف  نیا  ياهشرگن  اههشیدنا و  يواکاو  هب  ناوارف  یتاقیقحت  عبانم 

اب هدـیدرگ و  یفارحنا  هقرف  نیا  اـب  رتـشیب  ییانـشآ  بجوـم  تاـقیقحت  هلـسلس  نیا  تسا  دـیما  ناـشیا ، تاـمحز  زا  رکـشت  ریدـقت و  نمض 
. دوش هدوزفا  هعومجم  نیا  یفیک  ياقترا  رب  يدعب  ياهپاچ  رد  نارظنبحاص  نادنمشیدنا و  ياههاگدید  زا  يریگهرهب 

قیفوتلا یلو  هنا 
جح تاقیقحت  زکرم 

فراعم  مالک و  هورگ 
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ص:13

راتفگشیپ

زا اریز  دننادیم ؛ دیحوت  ياتسار  ردو  حجار  ار  نآ  هکلب  هتسناد ، زیاج  ار  یهلا  يایلوا  حاورا  زا  نتفرگ  کمکو  هثاغتسا  یمالسا  قرف  رثکا 
تـسین رطاخ  نیا  هب  دیوجیم  ددمو  کمک  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئاو  ص )  ) ربمایپ ینعی  یهلا ؛ يایلوا  زا  هک  یـصخش  نانآ  هاگدید 

نیب هطساو  دنوادخ و  هاگرد  بّرقم  ار  یهلا  يایلوا  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هکلب  دنادیم ، لقتـسم  شتجاح  ندش  هدروآرب  رد  ار  نانآ  هک 
یمالـسا قرف  رثکا  فالخرب  نایباهو  نایم  نیا  رد  دـننکیم . فرـصت  ملاع  نیا  رد  یهلا  ّتیـشمو  هداراو  نذا  هب  هک  دـنادیم  قلاخ  قلخ و 

دروم ار  هلئـسم  نیا  هک  تسا  هتـسیاش  ور  نیا  زا  دـننادیم . تیلهاـج  كرـش  زا  رتگرزب  ار  نآ  هکلب  هدرک ، میرحت  ًادـیدش  ار  هلئـسم  نیا 
میهد . رارق  ثحب 
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ص:15

ریغ زا  تناعتسا  عاونا 

هراشا

: مینکیم هراشا  اهنآ  زا  کی  ره  هب  لیذ  رد  هک  دراد  یماسقاو  عاونا  ریغ ، زا  نتفرگ  کمک 

تایح نامز  رد  ریغ  زا  تناعتسا  . 1

هراشا

: دوشیم میسقت  عون  دنچ  هب  عوضوم  نیا 

يداع لئاسم  رد  تناعتسا  فلا )

ساسا رب  رشب  تایح  اریز  تسا ؛ يرشب  نّدمتو  ناسنا  یگدنز  یساسا  يانبریز  دراد ، یعیبط  بابـسا  هک  يداع  ياهراک  رد  نتفرگ  کمک 
نینرقلايذ لوق  زا  لاعتم  دنوادخ  اذلو  تسین . راکنا  لباق  سک  چیه  دزنو  تهج  چـیه  زا  بلطم  نیا  و  تسا . رگیدـکی  هب  کمکو  نواعت 

: دیامرفیم
(95 فهک : ( ) ًامْدَر ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ْلَعْجَأ  ٍةَّوُِقب  ِینُونیِعَأَف  )

دوش . امش  هب  دربتسد  زا  عنام  یّلک  هب  ات  مزاسب  مکحم  يّدس  ات  دینک  کمک  نم  هب  وزاب  تّوق  اب  امش  سپ 
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ص:16
: دیوگیم شنارادناتسا  زا  رمع  یهاوخکمک  هرابرد  ریثک  نبا 

الئاس ری  ملو  ةداعلا ، یلع  مهلزانم  یف  سانلا  ثدحتی  کحـضی و ال  ًادحا  دجی  ملف  ةدامرلا  ماع  ۀلیل  تاذ  ۀنیدملا  ّسع  رمع  ّنا  انیور  دـقو 
مهف قیـض ، ّمه و  یف  ساـنلا  و  لاؤسلا ، اوـعطقف  اوـطعی  ملف  اولأـس  لاّؤـسلا  ّنا  نینمؤـملاریما ! اـی  هل : لـیقف  کـلذ  ببـس  نع  لأـسف  لأـسی ،

نا رصمب  صاعلا  نب  ورمع  یلا  بتک  و  ص ،])  ]) دّمحم ۀمأل  هاثوغای  نا  ةرـصبلاب : یـسوم  یبا  یلا  رمع  بتکف  نوکحـضیال . نوثدحتیال و 
یلا رحبلا  یف  ورمع  ةریم  تلـصو  و  تامعطألا ، رئاس  ّربلا و  لمحت  ۀمیظع  ۀلفاقب  امهنم  دحاو  لک  هیلا  ثعبف  ص ،])  ]) دـمحم ۀـمأل  هاثوغای 

(1). دانسإلا دّیج  رثألا  اذه  و  هکم . یلا  ةّدج  نم  ةّدج و 
تداع مسر  هب  مدرم  دیدن و  نادنخ  ار  سک  چـیه  درکیم و  رذـگ  هنیدـم  ياههچوک  هب  یطحق  لاس  رد  رمع  یبش  هک  هدـش  تیاور  ام  رب 

! نانمؤمریما يا  دنتفگ : وا  هب  درک ؟ لاؤس  نآ  تلع  زا  دنک . کمک  تساوخرد  هک  دـیدن  ار  يریقف  و  دـنتفگیمن ، نخـس  ناشیاهلزنم  رد 
رد مدرم  و  دنتـشادرب ، یهاوخکمک  زا  تسد  اذـل  دـشن و  هداد  يزیچ  یـسک  هب  یلو  دـندرک ، مدرم  زا  کمک  ياضاقت  یلیخ  نادـنمزاین 

يارب وت  هب  هانپ  تشون : هرصب  رد  یسوموبا  هب  رمع  دندنخیمن . دنیوگیمن و  نخس  مه  اب  اذل  دنربیم و  رس  هب  هقیضم  يراتفرگ و 

ص 90. ج7 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  - 1
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رفن ود  نیا  زا  مادـک  ره  نآ  زا  دـعب  دّـمحم . تما  يارب  وت  هب  هاـنپ  هک  تشون  رـصم  رد  صاـع  نب  ورمع  هب  مه  ياهماـن  زین  و  دّـمحم . تما 
يوس هب  هدج  زا  دیـسر و  هدج  هب  دوب  هدـمآ  ایرد  زا  هک  ورمع  هلومحم  و  دنداتـسرف ، شیارب  اهیندروخ  ریاس  مدـنگ و  زا  گرزب  ياهلفاق 

. تسا کین  شدنس  ربخ  نیا  و  دش . لمح  هکم 

ایلوا زا  يداع  ریغ  لئاسم  رد  تناعتسا  ب )

هک یتروص  رد  یعیبط  ریغ  هار  زا  ضیرم  يافـش  لثم  يداع ؛ ریغ  روما  رد  ایلوا  زا  نتفرگکـمک  هدـنز ، زا  تناعتـسا  دراوم  زا  رگید  یکی 
اهنآ تازجعمو  یهلا  يایلوا  تردق  هب  نتـشاد  داقتعا  عقاو  رد  نوچ  تسین ، شزاوج  رد  یّکـش  زین  دروم  نیا  دـشاب . هتـشاد  ار  نآ  تردـق 

دیحوت اب  یتافانمو  دریگیمن . ماجنا  يراک  دنکن ، هداراو  دهاوخن  دـنوادخ  اتو  تسادـخ  تسد  هب  روما  همه  هکنیا  هب  داقتعا  اب  نکل  تس ،
. درادن تیبوبرو  تیقلاخ  رد 

: ) دـنروایب دوب - شتموکح  ّلحم  هک   - ندرا هب  هظحل  کـی  رد  نمی  زا  ار  سیقلب  تخت  اـت  درک  بلط  نارـضاح  زا  ع )  ) نامیلـس ترـضح 
(38 لمن : ( »؟ دروآ دیهاوخ  دوش  نم  رما  میلست  هکنآ  زا  شیپ  ار  سیقلب  تخت  کی  مادک  « ؛ ) َنیِِملْسُم ِینُوتْأَی  ْنَأ  َْلبَق  اهِشْرَِعب  ِینِیتْأَی 

: دیامرفیم هاگنآ  دوش ، رضاح  وا  دزن  یعیبطریغ  تروص  هب  سیقلب  تخت  هک  دوب  نیا  ع )  ) نامیلس ترضح  فده 
(40 لمن : . . .( ) ُهَْدنِع ارِقَتْسُم  ُهآَر  اَّمَلَف  َُکفْرَط  َْکَیلِإ  َّدَتْرَی  ْنَأ  َْلبَق  ِِهب  َکِیتآ  اَنَأ  ِباتِْکلا  َنِم  ٌْملِع  ُهَْدنِع  يِذَّلا  َلاق  )

زا  شیپ  تفگ : تشاد  ینامسآ )  ) باتک زا  یشناد  هک  یسک  اما ) )
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. . . دید اجرباپ  تباث و  دوخ  دزن  ار  تخت )  ) نآ نامیلس )  ) هک یماگنه  دروآ و  مهاوخ  وت  دزن  ار  نآ  ینز ، مه  رب  مشچ  هکنآ 

: دیامرفیم هداد و  تبسن  ع )  ) حیسم ترضح  هب  ار  تداع  قراخ  لامعا  لاعتم  دنوادخ 
(110 هدئام : ( ) ِینْذِِإب یتْوَْملا  ُجِرُْخت  ْذِإ  َو  ِینْذِِإب  َصَْربَألا  َو  َهَمْکَألا  ُئِْرُبت  َو  )

. يدرکیم هدنز  نامرف  هب  زین )  ) ار ناگدرم  يدادیم و  افش  نم ، نامرف  هب  ار  یسیپ  يرامیب  هب  التبم  دازردام و  روک  و 
. درادن یلاکشا  زین  صخش  نآ  زا  راک  نآ  تساوخرد  دنزیم ، رس  یصخش  زا  هداعلاقراخ  راک  رگا 

تـسین یـسک  هب  هتـسباو  شیاهراک  رد  هک  تسا  يرداقو  لعاف  اهنت  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ناسناو  دـنوادخ  زا  يداعریغ  لاعفا  نیب  قرف  و 
. دنتسه وا  هب  یکّتم  هک  نارگید  فالخ  هب  تسا ، لمع  رد  لقتسم  دوخو 

: دیوگیم ص )  ) ربمایپ نارسمه  زا  هنومیم  ما 
یف لوقت  کتعمس  هللا ! لوسر  ای  تلق : ًاثالث . ترصن  ترـصن  ًاثالث ، کیبل  کیبل ، : ) الیل هئـضوتم  یف  لوقی  ص ])  ]) هللا لوسر  تعمـس  اّهنا 

ینخرصتسی و بعک  ینب  زجار  اذه  لاقف : دحا ؟ کعم  ناک  لهف  ًاناسنا ، ملکت  ّکناک  ًاثالث ، ترصن  ترصن  ًاثالث ، کیبل  کیبل  کئضوتم 
(1) . . . رکبینب مهیلع  تناعا  ًاشیرق  ّنا  معزی 

کیبل دومرف : راب  هس  یبش  شیوضو  رد  هک  هدینش  ص )  ) ادخ لوسر  زا 

. یناربط ریغصلا ، مجعملا  زا  لقن  هب  ص 333 ، باهولادبع ، نب  دمحم  نب  هللادبع  لوسرلا ص ،  ةریس  رصتخم  - 1
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يرای کـیبل ، کـیبل  يدومرف  راـب  هس  تیوضو  رد  هک  مدینـش  امـش  زا  ادـخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع  مدرک . يراـی  مدرک  يراـی  کـیبل ،

هانپ نم  هب  هک  دوب  بعکینب  زجار  وا  دومرف : ترـضح  دوب ؟ یـسک  امـش  هارمه  ایآ  یتفگیم ، نخـس  یناسنا  اب  ایوگ  مدرک ، يراـی  مدرک ،
. . . دناهدش تسدمه  رکبینب  ّدض  رب  شیرق  هک  درکیم  نامگ  دروآ و 

: تفگ هک  هدرک  لقن  سنا  زا  شدنس  هب  يراخب 
: لاقف ًامئاق  ص ])  ]) هللا لوسر  لبقتساف  بطخی ، ص ])  ]) هللالوسر ربنملا و  هاجِو  ناک  باب  نم  ۀعمجلا  موی  لخد  الجر  ّنا 

، انقسا مهللا  انقسا ، مهللا  لاقف : هیدی  ص ])  ]) هللا لوسر  عفرف  سنا : لاق  انثیغی . هللا  عداف  لبـسلا ، تعطقنا  و  یـشاوملا ، تکله  هللا : لوسر  ای 
(1) . . . انقسا مهللا 

لوغـشم ترـضح  هک  یلاـح  رد  و  دـش ، ص )  ) ادـخ لوسر  دجـسم  دراو  هدوب  ربـنم  يورهبور  هک  يرد  فرط  زا  هعمج  زور  رد  یـصخش 
ات هاوخب  ادخ  زا  تسا ، هدش  هتسب  اههار  دناهدش و  كاله  نایاپراهچ  ادخ ! هداتسرف  يا  تشاد : هضرع  درک و  وا  هب  ور  هداتسیا  دوب ، هباطخ 

باریس ار  ام  اهلاراب  نک ، باریـس  ار  ام  اهلاراب  تشاد : هضرع  درب و  الاب  ار  دوخ  ياهتسد  ص )  ) ادخ لوسر  تفگ : سنا  دهد . هانپ  ار  ام 
. . . نک باریس  ار  ام  اهلاراب  نک ،

: دیوگیم ثیدح  نیا  لیذ  رد  یعفاش  فاقس  نب  نسح 
نا . ص ])  ]) یبنلاب ًاثیغتسم  ءاج  كالهلاب و  هلام  بیصا  لجرلا  اذه 

ص510. ج2 ، يراخب ، حیحص  - 1
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وأ ٌبیِرَق ) یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  َو  لوقی ( : هللا  ّنال  تنا ؛ هللا  وعدـت  نا  کیلع  ص :])  ]) یبنلا هل  لقی  ملف  مهرطمی ، نا  یف  هللا  وعدـی 

(1). بیجأف هل  اعد  لب  ْمَُکل ، ) ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاق  َو  )
ربمایپ و  درابب ، ناراب  ناشیارب  ادخ  هک  دنک  اعد  شیارب  ات  دهاوخیم  وا  زا  هدروآ و  هانپ  ص )  ) ربمایپ هب  هدیسر و  ررض  شلاوما  هب  درم  نیا 

نم متح  روط  هب  دندرک  لاؤس  نم  هرابرد  وت  زا  مناگدنب  هاگره  و  : ) دیامرفیم دنوادخ  اریز  ینک ؛ اعد  تدوخ  هک  تسوت  رب  دومرفن : وا  هب 
. دیسر تباجا  فده  هب  شیاعد  سپ  درک  اعد  ناشیارب  هکلب  ار ، ) امش  منک  تباجا  ات  دیناوخب  ارم  دومرف : ناتراگدرورپ  و   ) ای مکیدزن )

: دیوگیم ماشه  نبا 
ثبل امف  یقستساف ، ربنملا  ص ])  ]) هللا لوسر  دعصف  هیلا ، کلذ  اوکـشف  ص ])  ]) هللالوسر اوتأف  ۀنیدملا  لها  طحق  لاق : هب  قثا  نم  ینثّدحو 
راصف ۀـنیدملا  نع  باحـسلا  باجناف  انیلع . انیلاوح ال  مهللا  هللا : لوسر  لاقف  قرغلا . هنم  نوکـشی  یحاوضلا  لها  هاتأ  ام  رطملا  نم  ءاـج  نا 

(2) . . . اهیلاوح
وا هب  نآ  زا  دندمآ و  ص )  ) ادخ لوسر  دزن  هدش و  التبم  یطحق  هب  هنیدم  لها  تفگ : مراد . دامتعا  وا  هب  نم  هک  یـسک  ارم  درک  ثیدح  و 

يّدح هب  دمآ  ناراب  هک  تشذگن  یتدم  دومن ، ناراب  تساوخرد  ادخ  زا  مدرم  يارب  تفر و  ربنم  يالاب  ص )  ) ادخ لوسر  دندرک . تیاکش 
هک

صص 729 و730. ۀیواحطلا ، ةدیقعلا  حرش  حیحص  - 1
ص 179. ج1 ، ماشه ، نب  کلملادبع  ۀیوبنلا ، ةریسلا  - 2
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تفر و رانک  هنیدم  زا  اهربا  سپ  ام . رب  هن  ام  یلاوح  اهلاراب ! تشاد : هضرع  ص )  ) ادخ لوسر  دـندرک . تیاکـش  ندـش  قرغ  زا  رهـش  مدرم 

. . . دیراب یلاوح  رد 
لوسر هک  تسا  هدرک  تیاور  دوعسم  نب  هللادبع  زا  حیحـص  دنـس  هب  ۀلیللاو » مویلا  لمع   » رد یّنـسلا  نباو  دوخ  دنـسم  رد  یلعیوباو  یناربط 

: دومرف ص )  ) ادخ
هـسبحیس ًارـصاح  ضرألا  یف  ّنإف هللا  یلع ، اوسبحأ  هللا ! دابع  اـی  یلع ، اوسبحأ  هللا ! داـبع  اـی  داـنیلف : ةـالف  ضرأـب  مکدـحأ  ۀـباد  تتلفنا  اذإ 

(1). مکیلع
رب دیراد  هگن  ادخ  ناگدنب  يا  نم ، رب  دیراد  هگن  ادخ ! ناگدـنب  يا  دـینز : ادـص  هنوگنیا  دـش  مگ  نابایب  رد  امـش  زا  یکی  ناویح  هاگره 

. دننک یم  ظفح  امش  يارب  ار  ناویح  نآ  هک  دراد  ار  یناسک  نیمز  يور  رد  دنوادخ  اریز  نم ؛
. تسا تابّرجم  زا  بلطم  نیا  دیوگیم : ثیدح  لقن  زا  دعب  یناربط 

: دومرف هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  رازب  ار  ثیدح  نیا  هیبش 
نابایب رد  یسک  رگا  اذل  دنسیونیم ، دزیریم  ناتخرد  گرب  زا  هچ  ره  هک  دراد  ياهکئالم  ناظفاح ، زا  ریغ  نیمز  يور  رد  دنوادخ  انامه 

(2). دینک يرای  ارم  ادخ ! ناگدنب  يا  دیوگب : دش ، راتفرگ 
ار نآ  ثیدح ، نیا  لقن  زا  دعب  راکذألا » یلاما   » رد ینالقسع  رجح  نبا 

ص 132. ج 1 ، دئاوزلا ، عمجم  - 1
ص 151. ج 5 ، راکذألا ، یلاما  باتک  رب  نّالع  نبا  حرش  - 2
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. دنادیم هقث  ار  نآ  لاجر  مامت  زین  یمثیه  ظفاحو  هتسناد ، نسح 

اذـل تسا ، هدـش  هبرجت  هدرک و  لمع  نآ  هب  تنـس  لها  ناـگرزب  زا  یخرب  هک  اـجنآ  زا  یلو  دـشاب ، فیعـض  قوف  ثیدـح  هکنیا  ضرف  رب 
. دومن تیوقت  تهج  نیا  زا  ار  نآ  ناوتیم 

 » ثیدح لقن  زا  دعب  يربکلا » ننسلا   » باتک رد  یقهیب  ظفاح 
: دیوگیم حیبستلا »  ةالص 

(1). عوفرملا ثیدحلل  ۀیوقت  هیف  و  ضعب ، نع  مهضعب  نوحلاصلا  اهلوادت  اهلعفی و  كرابملا  نب  هللادبع  ناکو 
. عوفرم ثیدح  يارب  تسا  یتیوقت  نآ  رد  دندرکیم و  ذخا  رگیدکی  زا  ار  نآ  حلاص  دارفا  دادیم و  ماجنا  ار  نآ  كرابم  نب  هللادبع 

: دسیونیم حودمم  دیعس  دومحم 
ضعب هب  لمع  اذا  اّما  لوبقلاب ، ۀمالا  هتقّلت  اذا  نسحلا  حیحصلا و  نم  ّمعا  وه  يذلا  لوبقملا  مسق  نم  ریـصی  فیعـض  دنـسب  ثیدح  درو  اذإ 

(2). هل ۀیوقت  مهلمع  یفف  اذه -  انثیدحک  ۀمئألا - 
هب یقلت  ار  نآ  تما  هک  یتروص  رد  تسا  نسح  حیحـص و  زا  معا  هک  دوشیم  لوبقم  مسق  زا  دـش  دراو  فیعـض  دنـس  هب  یثیدـح  هاـگره 

يارب تسا  یتیوقت  اهنآ  لمع  رد  سپ  ثیدـح -  نیا  نوچمه   - دنـشاب هدرک  لمع  نآ  هب  ثیدـح ]  ] ناماما زا  یخرب  رگا  یلو  دـنک ، لوبق 
. ثیدح نآ 

ص 52. ج3 ، يربکلا ، ننسلا  - 1
ص 229. هرایزلا ، لسوتلا و  جیرختل  ةرانملا  عفر  - 2
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. دناهدرک هبرجت  تنس  لها  ناگرزب  زا  یخرب  ار  ثیدح  نیا  نومضم 
: » دیوگیم ثیدح  نیا  لقن  زا  دعب  ریبکلا » مجعملا   » باتک رد  یناربط 

« . تسا هدش  هبرجت  روتسد  نیا  « ؛ (1)  « کلذ بّرج  دقو 
: دیوگیم ثیدح  رکذ  زا  دعب  راکذألا »  » باتک رد  يوون 

و لاحلا . یف  مهیلع  هللا  اهـسبحف  هلاقف ، ثیدحلا ، اذه  فرعی  ناک  ۀلغب و  اهّنظا  ۀباد  هل  تتلفنا  ّهنا  ملعلا  یف  رابکلا  انخویـش  ضعب  یل  یکح 
(2) . . . لاحلا یف  تفقوف  هتلقف  اهنع ، اوزجع  ۀمیهب و  اّنم  تتلفناف  ۀعامج  عم  ةّرم  انا  تنک 

ار ثیدـح  نیا  وا  و  دـش ، مگ  دوب  رتسا  منکیم  نامگ  هک  وا  زا  ییاپراهچ  هک  درک  تیاکح  نم  يارب  ملع  رد  ام  گرزب  خـیاشم  زا  یخرب 
دـش و دـیدپان  ام  زا  ییاپراهچ  هک  مدوب  یتعامج  اب  راـب  کـی  نم  و  دومن . سوبحم  ًاروف  وا  رب  دـنوادخ  درک و  لـمع  نآ  هب  و  تسنادیم ،

. . . داتسیا اپراهچ  نآ  يروف  متفگ و  ار  هلمج  نآ  نم  و  دندنام ، زجاع  نآ  ندرک  ادیپ  زا  یگمه 
: دنکیم لقن  دوعسموبا  هرابرد  شدنس  هب  ملسم 

(3) . . . هکرتف هللا . لوسرب  ذوعا  لاقف : هبرضی ، لعجف  لاق : هللااب ، ذوعا  لوقی : لعجف  همالغ ، برضی  ناک  ّهنا 
دزیم ار  شمالغ  روطنیمه  وا  دیوگیم : يوار  مربیم . هانپ  ادـخ  هب  نم  هلمج : نیا  نتفگ  هب  درک  عورـش  شمالغ  دزیم و  ار  شمالغ  وا 

ات

ص 117. ج 17 ، ریبکلا ، مجعملا  - 1
ص 133. راکذألا ، - 2

ص 143. ج6 ، ملسم ، حیحص  - 3
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. . . درک اهر  ار  شمالغ  عقوم  نیا  رد  دوعسم  وبا  مربیم ، هانپ  ص )  ) ادخ لوسر  هب  نم  تفگ : هکنیا 

. دنوش تعافش  برق و  هلیسو  هک  تساوخ  ایلوا  زا  ناوتیم  نینچمه  داد . رارق  هلیسو  یهلا  هاگرد  يوس  هب  ار  ایلوا  ناوتیم  هک  هنوگنامه 
: دیوگیم هراب  نیا  رد  يدوهمس  نیدلارون 

بلط یلا  دوعیف  ّهبر ، یلا  هتعافـش  هلاؤسب و  هیف  ببـستلا  یلع  رداـق  ص ])  ]) ّهنا ینعمب  رمـألا ، کـلذ  بلطب  ص ])  ]) هب لـسوتلا  نوکی  دـقو 
(1). ًاعفاش وًاببس  ص ])  ]) هنوک ّالإ  دصقیالو  ثیدحلا ، ۀنجلا . یف  کتقفارم  کلأسأ  هل : لئاقلا  لوق  هنم  و  ةرابعلا ، تفلتخا  نا  و  هئاعد ،

تساوخرد و هب  رما  نآ  رد  ندش  عقاو  ببـس  رب  رداق  ص )  ) ربمایپ هک  انعم  نیا  هب  تسا ، رما  نآ  تساوخرد  هب  ص )  ) وا هب  لسوت  یهاگ  و 
لیبق نیا  زا  و  تسا ، فلتخم  تراـبع  هچرگ  تسوا ، ياـعد  تساوخرد  هب  نآ  تشگزاـب  و  دـشابیم ، شراـگدرورپ  يوس  هب  وا  تعاـفش 

. تسین ص )  ) ربمایپ ندش  عیفش  ببس و  زج  وا  دوصقم  تشهب و  رد  ار  وت  ینیشنمه  مهاوخیم  وت  زا  وا : هب  هدنیوگ  لوق  تسا 

ریغ ياعد  هب  تناعتسا  ج )

زین دروم  نیا  نتفگ . اعد  سامتلا  ینعی  تسا ؛ ندرک  اعد  تساوخرد  تروص  هب  نارگید  زا  نتفرگ  کمک  تناعتـسا ، عاونا  زا  رگید  یکی 
یلاکشا

صص 1374 و 1375. ج4 ، يدوهمس ، ءافولا ، ءافو  - 1
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هدرمـش و نیقفاـنم  تافـص  زا  ار  نارگید  ياـعد  زا  نتفرگن  کـمک  ًـالثم  تسا ؛ هدرک  هراـشا  نآ  هب  يرایـسب  دراوم  رد  زین  نآرقو  درادـن 

: دیامرفیم
(5 نوقفانم : ( ) َنوُِربْکَتْسُم ْمُه  َو  َنوُّدُصَی  ْمُهَْتیَأَر  َو  ْمُهَسُؤُر  اْوََّول  ِهللا  ُلوُسَر  ْمَُکل  ْرِفْغَتْسَی  اَْولاعَت  ْمَُهل  َلِیق  اذِإ  َو  )

ناکت رورغ ) ربک و  ءازهتسا و  يور  زا   ) ار دوخ  ياهرس  دنک ، رافغتسا  امش  يارب  ادخ  لوسر  ات  دییایب  دوش : هتفگ  نانآ  هب  هک  یماگنه 
. دنزرویم ربکت  هدرک و  ضارعا  وت  نانخس  زا  هک  ینیبیم  ار  اهنآ  دنهدیم و 

: دیامرفیم فسوی  ناردارب  هرابردو  دنادیم  يرطف  یتجاح  ار  نینمؤم  ياعد  زا  نتفرگ  کمک  رگید  ییاج  رد 
97 و 98) فسوی : ( ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  یِّبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْسَأ  َفْوَس  َلاق  َنِیئِطاخ *  اَّنُک  اَّنِإ  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغَتْسا  اَنابَأ  ای  اُولاق  )

هک مبلطیم  شزرمآ  مراگدرورپ  زا  امـش  يارب  يدوزهب  تفگ : میدوب ! راکاطخ  ام  هک  هاوخب  ار  ام  ناهانگ  شزرمآ  ادخ  زا  ردـپ ! دـنتفگ :
. تسا نابرهم  هدنزرمآ و  وا 

: دیامرفیم مه  نینمؤم  رافغتسا  هرابرد  و 
(10 رشح : ( ) ِنامیِإلِاب انوُقَبَس  َنیِذَّلا  اَِنناوْخِِإل  َو  اَنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر  َنُولوُقَی  ْمِهِدَْعب  ْنِم  ُؤاج  َنیِذَّلا  َو  )

ام رب  نامیا  رد  هک  ار  نامناردارب  ام و  اراگدرورپ ! دـنیوگیم : دـندمآ و  راصنا ] نارجاـهم و  زا  دـعب   ] اـهنآ زا  دـعب  هک  یناـسک  نینچمه ) )
زرمایب . دنتفرگ ، یشیپ 
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: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  و 

(64 ءاسن : ( ) ًامیِحَر ًاباََّوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  )
شزرمآ بلط  ادخ  زاو  دندمآیم  وت  دزن  هب  دندراذگ ] اپ  ریز  ار  ادخ  ياهنامرف  و   ] دـندرک متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نافلاخم  نیا  رگا  و 

. دنتفاییم نابرهمو  ریذپهبوت  ار  ادخ  درکیم ، رافغتسا  اهنآ  يارب  مه  ربمایپو  دندرکیم 
. دنراد لوبق  ار  وا  تایح  نامز  رد  ص )  ) ربمایپ ياعد  تناعتسا  رب  هیآ  نیا  تلالد  نایباهو 

: دیامرفیم زینو 
(134 فارعا : ( ) َكَْدنِع َدِهَع  اِمب  َکَّبَر  اَنل  ُْعدا  یَسُوم  ای  اُولاق  ُزْجِّرلا  ُمِْهیَلَع  َعَقَو  اََّمل  َو  )

. دنک راتفر  هدرک ، وت  اب  هک  يدهع  هب  هاوخب  ام  يارب  تیادخ  زا  یسوم ! يا  دنتفگیم : دشیم ، طلسم  اهنآ  رب  الب  هک  یماگنه 
: دیوگیم هدرک و  لوبق  هیمیت  نبا  ار  دروم  نیا 

یکلم دنوادخ  متح  روط  هب  دنک ؛ اعد  شاینید  ردارب  يارب  لد  میمص  زا  یسک  هاگره  : » دومرف هک  هدیسر  حیحـص  لقن  هب  ص )  ) ربمایپ زا 
(1) « . یتساوخ وا  يارب  هک  تسا  يزیچ  نآ  لثم  وت  يارب  دیوگب : وا  هب  اعد  ماگنه  ات  دنکیم  لّکوم  ار 

: تفگ هک  هدرک  لقن  رباج  نب  ْریَسُأ  زا  شدنس  هب  ملسم 

ص155. روبقلاةرایز ، ۀلاسر  - 1
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هیلع یتا  اذا  باطخلا  نب  رمع  ناک 

؟ نَرَق نم  مث  دارم  نم  لاق : معن . لاق : رماع ؟ نب  سیوا  تنا  لاقف : سیوا ، یلع  یتأ  یتح  رماع ؟ نب  سیوا  مکیفأ  مهلأس : نمیلا  لها  دادـما 
: لوقی ص ])  ]) هللا لوسر  تعمس  لاق : معن . لاق : ةدلاو ؟ کل  لاق : معن . لاق : مهرد ؟ عضوم  ّالإ  هنم  تأربف  ٌصرب  کب  ناکف  لاق : معن . لاق :

ول ٌَّرب ، اهب  وه  ةدـلاو  هل  مهرد ، عضوم  ّالا  هنم  أربف  صرب  هب  ناـک  نَرَق ، نم  مث  دارم  نم  نمیلا  لـها  دادـما  عم  رماـع  نب  سیوا  مکیلع  یتأـی 
بتکا الأ  لاق : ۀفوکلا . لاق : دیرت ؟ نیأ  رمع : هل  لاقف  هل . َرَفْغتساف  یل ، رفغتـساف  لعفاف . کل  رفغتـسی  نا  تعطتـسا  ناف  هّربأل ، هللا  یلع  مسقأ 

(1) . . . یلا ّبحا  سانلا  ءاربَغ  یف  نوکا  لاق : اهلماع ؟ یلا  کل 
ات دراد ؟ دوجو  رماع  نب  سیوا  امـش  نیب  رد  اـیآ  درکیم  لاؤس  ناـنآ  زا  دیـسریم  وا  رب  نمی  لـها  زا  ییاـهکمک  نوچ  باـطخ  نب  رمع 

؟ يرماع نب  سیوا  وت  تفگ : وا  هب  رمع  دندروآ ، وا  دزن  هب  ار  سیوا  هکنیا 
هب زج  هب  یتفای  يدوبهب  نآ  زا  هک  ياهتـشاد  صرب  ضرم  وت  اـیآ  تفگ : رمع  يرآ . تفگ : نَرَق ؟ دارم و  هلیبق  زا  تفگ : رمع  يرآ . تفگ :
هک ماهدینـش  ص )  ) ادـخ لوـسر  زا  تفگ : رمع  يرآ . تفگ : يراد ؟ يرداـم  اـیآ  تفگ : رمع  يرآ . تفگ : مهرد ؟ کـی  عـضوم  رادـقم 

يدوبهب نآ  زا  هک  هتشاد  صرب  ضرم  وا  دیآیم و  امش  دزن  نَرَق  دارم و  هلیبق  زا  نمی  لها  زا  ییاهکمک  هارمه  رماع  نب  سیوا  دومرفیم :
وا هب  هک  دراد  يردام  وا  مهرد ، کی  رادقم  هب  زج  هب  هتفای 

ح2542 و 225. ملسم ، حیحص  - 1
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راک نیا  ییامنب  تدوخ  يارب  ترفغم  بلط  وا  زا  هک  یتسناوت  رگا  و  دهدیم ، يدوبهب  ار  وا  دنک  دای  مسق  ادخ  هب  رگا  و  دـیامنیم ، یکین 
ایآ تفگ : رمع  هفوک . فرط  هب  تفگ : يوریم ؟ اجک  تفگ : وا  هب  رمع  درک . نینچ  وا  نک و  ترفغم  بلط  نم  يارب  سپ  هدـب ، ماـجنا  ار 

. . . . تسا رتهب  میارب  مشاب  دولآرابغ  نادرم  نیب  رد  نم  رگا  تفگ : سیوا  مسیونب ؟ هفوک  لماع  هب  ياهمان  وت  يارب  یهاوخیم 
: تفگ هک  دناهدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا  شدنس  هب  ملسم  يراخب و 

، ینبا ٌْسیَنُأ  اذـه  هللا ! لوسر  اـی  تلاـقف : هفـصنب ، ینتّدر  اـهرامخ و  فصنب  ینترّزا  دـق  و  ص ])  ]) هللا لوـسر  یلإ  سنا  ّما  یّما  یب  تءاـج 
یلع نوّداعتیل  يدلو  دـلو  يدـَلَو و  ّنا  و  ریثکل ، یلام  ّنا  هللاوف  سنا : لاق  هدـلو . هلام و  رثکا  مهللا  لاقف : هل . هللا  عداف  کمدـخی ، هب  کتیتا 

(1). مویلا ۀئاملا  وحن 
. دوب هدـناشوپ  شرداچ  اب  ارم  رگید  فصن  هدـناچیپ و  شـسابل  فصن  هب  ارم  هک  یلاـح  رد  دـمآ  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  هب  سنا  ما  مرداـم 

اعد ادخ  دزن  وا  يارب  دشاب ، امش  رازگتمدخ  ات  ما  هدروآ  امـش  دزن  ار  وا  تسا . نم  دنزرف  کچوک ، سنا  نیا  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرع 
مدالوا دالوا  دالوا و  و  رایـسب ، ملام  هک  دـنگوس ! ادـخ  هب  تفگ : سنا  نک . دایز  ار  شدالوا  لاـم و  اـهلاراب ! تشاد : هضرع  ترـضح  نک .

. دناهدیسر رفن  دص  دودح  هب  زورما 
: تفگ هک  دناهدرک  لقن  حابریبا  نب  ءاطع  زا  دوخ  دنس  هب  ملسم  يراخب و 

ح2481 و 142. ملسم ، حیحص  ح6334 ؛ يراخب ، حیحص  - 1
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، فَّشَکَتَأ ّینا  عَرـصُأ و  ّینا  تلاق : ص ])  ]) یبنلا تتا  ءادوسلا  ةأرملا  هذـه  لاق : یلب ، تلق : ۀـنجلا ؟ لها  نم  کیرأ  الأ  سابع : نبا  یل  لاق 
نا ال هللا  عداف  فشکتا  ّیناف  تلاق : ربصا . تلاق : کـیفاعی . نا  هللا  ُتوعد  تئـش  نا  و  ۀـنجلا ، کـل  تربص و  تئـش  نا  لاـق : یل ، هللا  عداـف 

(1). اهل اعدف  فشکتا ،
دمآ ص )  ) ربمایپ دزن  هب  هک  هایـس ، نز  نیا  تفگ : وا  يرآ . متفگ : مهد ؟ ناشن  وت  هب  ار  تشهب  یلاها  زا  یکی  ایآ  تفگ : نم  هب  سابع  نبا 

و
وت يارب  ینک  ربص  رگا  دومرف : ترضح  نک . اعد  نم  يارب  ادخ  دزن  منکیم ، باجح  فشک  مراد و  عرص  ضرم  نم  انامه  تشاد : هضرع 

فـشک نم  هک  هاوخب  ادـخ  زا  یلو  منکیم  ربص  تفگ : نز  دـهد . تیفاع  ار  وت  ادـخ  هک  منکیم  اعد  تیارب  یهاوخب  رگا  تسا و  تشهب 
. دومن اعد  وا  يارب  ترضح  منکن . باجح 

تمایق ملاع  رد  ایلوا  هب  هثاغتسا  . 2

: دومرف هک  دنکیم  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  حیحص  دنس  هب  يراخب 
نیب یـضقیل  عفـشیف  دّمحمب  ّمث  یـسومب ، ّمث  مدآب ، اوثاغتـسا  کلذک  مهانیبف  نذألا ، فصن  قرعلا  غلبی  یّتح  ۀمایقلا  موی  وندت  سمـشلا  ّنإ 

(2) . . . قلخلا
زا هک  دوشیم  کیدزن  مدرم  هب  نانچ  تمایق  زور  رد  دیشروخ  انامه 

ح2576. ملسم ، حیحص  ح5652 ؛ يراخب ، حیحص  - 1
ص 338. ج 3 ، يراخب ، حیحص  حرش  يرابلا  حتف  - 2
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ردو ع )  ) یسوم ترضح  هب  سپسو  ع )  ) مدآ ترضح  هب  مدرم  ماگنه  نیا  رد  تفرگ ، دهاوخ  ار  مدرم  شوگ  فصن  ات  قرع  امرگ ، تّدش 

. . . . دوش مکح  قیالخ  نیب  ات  دنکیم  تعافش  سپ  دنربیم ، هانپ  ص )  ) دّمحم ترضح  هب  رخآ 
نیا اب  نکل  دـش ، لسوتم  نارگید  هب  ناوتیم  دریگیم ؛ ماـجنا  دـنوادخ  تردـق  اـب  هک  ییاـهراک  رد  هک  دوشیم  هدافتـسا  ثیدـح  نیا  زا 

. دریذپیم تروص  یهلا  ّتیشمو  نذا  هب  روما  همه  هک  داقتعا 

( خزرب رد   ) گرم زا  دعب  ایلوا  حاورا  زا  تناعتسا  . 3

ای دشاب  اعد  تروص  هب  هاوخ  تسا ؛ ریغ  زا  تناعتسا  لئاسم  نیرتمهم  زا  ناشتافو ، زا  دعب  نانآ  هب  هثاغتساو  ایلوا  حاورا  زا  تناعتـسا  هلئـسم 
. دننکیم هلباقم  نآ  اب  ًادیدشو  هتسناد  كرش  ماسقا  زا  ار  تناعتسا  عون  نیا  نایباهو  زاجعا . بلط 

ثحب تامدقم 

هراشا

هب اذـل  تسا . نایباهو  دـیدش  راکنا  دروم  دـش ، هتفگ  هک  هنوگنامه  هدوب و  رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  اـیلوا  حاورا  هب  هثاغتـسا  زا  ثحب 
: مینکیم هراشا  ثحب  هب  عورش  زا  لبق  یتامدقم 

تایح نامز  زا  تیصوصخ  ياغلا 

هراشا

گرم نامز  ربو  هدرک  تیصوصخ  ياغلا  دراد  یبیغ  روما  رد  تایح  نامز  رد  ادخ  ریغ  هب  تناعتـسا  زاوج  رب  تلالد  هک  ياهلدا  زا  ناوتیم 
هک  نانآ 
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دنوادـخ هک  اجنآ  دنتـشاد  ناشردـپ  ياـعد  زا  ع )  ) فسوی ناردارب  تناعتـسا  رب  تلـالد  هک  ياهیآ  لـثم  داد ؛ میمعت  تسا  یقیقح  تاـیح 

: دیامرفیم
97 و 98) فسوی : ( ) ُمیِحَّرلا ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  یِّبَر  ْمَُکل  ُرِفْغَتْسَأ  َفْوَس  َلاق  َنِیئِطاخ *  اَّنُک  اَّنِإ  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغَتْسا  اَنابَأ  ای  اُولاق  )

ام هک  هاوخب ، ار  ام  ناهانگ  شزرمآ  ادخ  زا  ام ! ردپ  يا  دنتفگ :
! تسا نابرهمو  هدنزرمآ  وا  هک  مبلطیم ، شزرمآ  مراگدرورپ  زا  امش  يارب  يدوز  هب  تفگ : میدوب ! راکاطخ 

: دیامرفیم زین  و 
(64 ءاسن : ( ) ًامیِحَر ًاباََّوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  )

شزرمآ بلط  ادخ  زاو  دندمآیم  وت  دزن  هب  دندراذگ ] اپ  ریز  ار  ادخ  ياهنامرف  و   ] دـندرک متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نافلاخم  نیا  رگا  و 
. دنتفاییم نابرهمو  ریذپهبوت  ار  ادخ  درک ، یم  رافغتسا  اهنآ  يارب  مه  ربمایپو  دندرکیم 

. دش هراشا  اهنادب  نیا  زا  شیپ  هک  یتایآ  ریاس  نینچمه  و 
نیا زا  ناوتیم  هناگجنپ  لیالد  اب  ور ، نیا  زا  دنراد . لوبق  ار  وا  تایح  نامز  رد  ص )  ) ربمایپ ياعد  زا  تناعتـسا  رب  هیآ  نیا  تلالد  نایباهو 

: دومن تایح  نامز  تیصوصخ  ياغلا  تایآ 

یخزرب تایح  تابثا  . 1

هب  هدیقع  هک  میاهتفگ  میاهدومن و  تباث  ار  یخزرب  تایح  دوخ ، ياج  رد 
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. تسین گرم  تایح و  نامز  نیب  ایلوا  هب  هثاغتسا  رد  یقرف  اذل  تسا . یمالسا  قرف  همه  قافتا  دروم  یخزرب  تایح 

یهلا يایلوا  نتشاد  تکرب  . 2

تابثاو یخزرب  تایح  تابثاو  تایح  ناـمز  زا  تیـصوصخ  ياـقلا  اـب  اذـلو  میدرک  هراـشا  یهلا  ياـیلوا  نتـشاد  تکرب  هب  كربت  ثحب  رد 
مودعم گرم  ابو  هدوب  درجم  ناسنا  حورو  تسا  ناراوگرزب  نآ  یحور  یلاعت  تهج  هب  تاکرب  نیاو  تسوا  حور  هب  ناسنا  تقیقح  هکنیا 

هک دیـسر  هجیتن  نیا  هب  ناوتیم  دوخ ، ياج  رد  تامدـقم  نیا  ماـمت  تاـبثا  اـب  دـشاب ، یم  رارقرب  ملاـع  نیا  اـب  وا  طاـبترا  هکنیاو  دوشیمن 
. دسریم رظن  هب  حجار  هکلب  حیحص  يرما  یهلا  يایلوا  حاورا  زا  تناعتسا 

وا هب  ام  « ؛ ) َقاحْـسِإ یلَع  َو  ِْهیَلَع  انْکَراب  َو  دـیامرفیم ( : مالـسلا  امهیلع  قاحـساو  میهاربا  ترـضح  نتـشاد  تکرب  هرابرد  لاـعتم  دـنوادخ 
(113 تافاص : « . ) میداد تکرب  قاحساو 

: دیامرفیم هک  اجنآ  دنروخیم ؛ يزور  دنوادخ  دزنو  هدوب  هدنز  نادیهش  اب  هارمه  نانآ  هک  دیامرفیم  یهلا  يایلوا  هرابردو 
(69 ءاسن : . . .( ) َنیِِحلاَّصلا َو  ِءادَهُّشلا  َو  َنیِقیِّدِّصلا  َو  َنیِِّیبَّنلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  ُهللا  َمَْعنَأ  َنیِذَّلا  َعَم  َِکئلوُأَف  َلوُسَّرلا  َو  َهللا  ِعُِطی  ْنَم  َو  )

؛ هدرک مامت  نانآ  رب  ار  دوخ  تمعن  ادخ ، هک  دوب  دهاوخ  یناسک  نیشنمه  زیخاتسر )، زور  رد  ، ) دنک تعاطا  ار  ربمایپو  ادخ  هک  سک  رهو 
ناحلاص . . . . ادهشو و  ناقیّدصو  ناربمایپ  زا 
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گرم ندوب  يدوجو  رما  . 3

« میداد ياهزات  شنیرفآ  ار  نآ  سپس  َرَخآ . . .« ؛ ) ًاْقلَخ  ُهانْأَْشنَأ  َُّمث  دیامرفیم . . .( : حور  درجتو  ندوب  يدام  ریغ  دروم  رد  لاعتم  دنوادخ 
(14 نونمؤم : . )

(2 کلم : . . .« . ) دیرفآ ار  تایحو  گرم  هک  سک  نآ  « ؛ ). . . َةایَْحلا َو  َتْوَْملا  َقَلَخ  يِذَّلا  دیامرفیم ( : گرم  ندوب  يدوجو  رما  هرابردو 
: دیوگیم رمع  نب  دمحا  خیش  زا  لقن  هب  هیزوج  میق  نبا 

مهبر دـنع  ءایحا  مهتوم  مهلتق و  دـعب  ءادهـشلا  ّنا  کلذ  یلع  لدـی  و  لاح . یلا  لاـح  نم  لاـقتنا  وه  اـّمنا  ضحم و  مدـعب  سیل  توملا  ّنا 
ّحـص دق  ّهنا  عم  یلوا ، قحا و  کلذب  ءایبنألا  ناک  ءادهـشلا  یف  اذه  ناک  اذا  و  ایندلا ، یف  ءایحألا  ۀفـص  هذه  و  نیرـشبتسم ، نیحرف  نوقزری 

یسومب ًاصوصخ  ءامـسلا و  یف  سدقملا و  تیب  یف  ءارـسإلا  ۀلیل  ءایبنالاب  عمتجا  ّهنا  ءایبنالا و  داسجا  لکأتال  ضرالا  ّنا  ص :])  ]) یبنلا نع 
عطقلا هتلمج  نم  لصحی  اّمم  کلذ  ریغ  یلإ  مالسلا -  هیلع  دری -  یّتح  هحور  هیلع  هللا  ّدر  ّالا  هیلع  ملسی  ملـسم  نم  ام  ّهناب  ربخا  دق  و  (ع . )

(1) ًءایحا . نیدوجوم  اوناک  نا  مهکردنال و  ثیحب  اّنع  اوبیغ  نا  یلا  عجار  وه  امنا  ءایبنألا  توم  ّناب 
ندش و هتشک  زا  دعب  نادیهش  هکنیا  نآ  رب  لیلد  و  تسا . رگید  لاح  هب  یلاح  زا  لاقتنا  متح  روط  هب  هکلب  تسین ، ضحم  مدع  گرم  انامه 

هنوگنیا نادیهـش  تفـص  رگا  و  تسایند . رد  اههدنز  تفـص  نیا  و  دنهدیم ، تراشب  هدوب و  داش  دنروخیم و  يزور  ادـخ  دزن  ناشگرم 
تسا

57 و 58. صص هیزوج ، میق  نبا  حورلا ، - 1

گرم ندوب  يدوجو  رما  . 3www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:34
، دزاسیمن دوبان  ار  ناربمایپ  داسجا  نیمز  دومرف : هک  هدیسر  ص )  ) ربمایپ زا  حیحص  لقن  هب  هکنیا  اب  دنرترب ، رتراوازس و  نآ  هب  زین  ناربمایپ 

زین و  ع . )  ) یـسوم اب  ًاصوصخ  دومن ، عامتجا  نامـسآ  رد  سدقملا و  تیب  رد  جارعم  بش  رد  رگید  ناربمایپ  اب  ص )  ) مالـساربمایپ هکنیا  و 
و دهدب ، ار  شمالس  باوج  ات  دنادرگیم  زاب  وا  رب  ار  شحور  دنوادخ  هک  نآ  زج  دتسرف  دورد  وا  رب  هک  تسین  یناملـسم  چیه  هداد : ربخ 

مینکیمن كرد  ار  اهنآ  هک  یثیح  هب  تسام  زا  ناشندـشبیاغ  هب  ناربمایپ  گرم  تشگزاب  هک  دوشیم  ادـیپ  عطق  اـهنآ  ماـمت  زا  هکنآ  ریغ 
. دناهدنز دوجوم و  هچرگ 

ناگدرم اب  اههدنز  طابترا  . 4

: دیامرفیم ناگدرم  اب  اههدنز  طابترا  ناکما  هرابرد  دنوادخ 
(45 فرخز : ( ) َنوُدَبُْعی ًۀَِهلآ  ِنمْحَّرلا  ِنُود  ْنِم  اْنلَعَج  َأ  اِنلُسُر  ْنِم  َِکْلبَق  ْنِم  اْنلَسْرَأ  ْنَم  ْلَئْس  َو  )

؟ میداد رارق  شتسرپ  يارب  ینادوبعم  نامحر  دنوادخ  زا  ریغ  ایآ  سرپب : میداتسرف  وت  زا  شیپ  هک  ینالوسر  زا 
( َنوُراه َو  یسُوم  یلَع  ٌمالَـس  ( ، ) 109 تافاص : ( ) َمیِهاْربِإ یلَع  ٌمالَـس  ( ، ) 79 تافاص : ( ) َنیَِملاْعلا ِیف  ٍحُون  یلَع  ٌمالَـس  دیامرفیم ( : زینو 

( . 181 تافاص : ( ) َنِیلَسْرُْملا یَلَع  ٌمالَس  و (  ( 130 تافاص : ( ) َنیِسایْلِإ یلَع  ٌمالَس  ( ، ) 120 تافاص : )
تسا . هدرکیم  اشنا  دصق  اهنآ  زا  هتفگیم و  ص )  ) لوسر ترضح  ار  اهمالسو  تایآ  نیا  متح  روط  هب 
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تاببسمو بابسا  ماظن  . 5

ندروآ تسد  هب  يارب  تعیبط  ماظن  رد  هک  هنوگنامه  انعم ، نیا  هب  دنرادروخرب  تاببـسمو  بابـسا  ماظن  زا  ود  ره  تایونعمو  تعیبط  ملاع 
تسد هب  روما  همه  هکنیاو  یهلا  دادما  هب  اکتا  اب  زین  یعیبط  ریغو  يونعم  لئاسم  رد  میوریم ، بابسا  غارس  هب  ادخ  رب  لکوت  اب  نامدوصقم 

. تسادخ زا  نتساوخ  ددم  اهنآ  زا  نتساوخ  ددم  تقیقح  رد  هک  میهاوخیم  ددم  نانآ  زاو  هتفر  بابسا  غارس  هب  تسوا 
(60 رفاغ : ! . . .« ) مریذپب ار  امش  ياعد ]  ] ات دیناوخب  ارم  « ؛ ). . . ْمَُکل ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  دیامرفیم ( : لاعتم  دنوادخ 

. تسا هتفهن  بلط  نآ  رد  هک  تسا  لاعفتسا  باب  زا  ْبِجَتْسَأ ) هلمج ( 
تسا نیا  نآ  موهفم  اریز  تسا ؛ هطـساو  هار  زا  دنوادخ و  طسوت  مدرم ، تاجاح  ندروآرب  خساپ و  باوج و  هک  دوشیم  هدافتـسا  اجنیا  زا 

. دنک يراذگرثا  ات  دهاوخ  یم  هطساو  زا  لاعتم  دنوادخ  ینعی  دوش ؛ هدروآرب  امش  تجاح  هک  مهاوخیم  وا  زا  نم  هک 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  زین  و 

ُمیِکَْحلا َوُه  َو  ِهِدابِع  َقْوَف  ُرِهاْقلا  َوُه  َو  ٌریِدَـق *  ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُهَف  ٍْریَِخب  َکْسَـسْمَی  ْنِإ  َو  َوُه  َّالِإ  َُهل  َفِشاک  ـالَف  ٍّرُِـضب  ُهللا  َکْسَـسْمَی  ْنِإ  َو  )
17 و 18) ماعنا : ( ) ُرِیبَْخلا

تساناوت ؛ زیچ  همه  رب  وا  دناسر ، وت  هب  يریخ  رگاو  دزاس ! فرطرب  ار  نآ  دناوتیمن  وا  زج  سک  چیه  دناسرب ، وت  هب  ینایز  دنوادخ  رگا 
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. هاگآ میکح  تسواو  تسا ؛ ّطلسمو  رهاق  دوخ ، ناگدنب  رب  هک  تسوا  و  تسا ] هتخاس  یکین  هنوگره  وا ، تردق  زا  [و 

نآ سأر  رد  دنکیم  يراتفرگ  عفر  فشک و  ادخ  ناگدنب  زا  یـسک  رگا  تسادخ و  اهنت  یقیقح  فشاک  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 
هک یـسیپ  يروک و  يافـش  ناگدرم و  يایحا  لیبق  زا  ع )  ) یـسیع نوچمه  يدارفا  ةداعلا  قراخ  ياهراک  اذل  و  دراد ؛ رارق  لاعتم  دـنوادخ 

. تسادخ تیشم  هدارا و  نذا و  هب  یگمه  تسا  ّرض  فشک  زراب  قادصم 
: دیامرفیم هدرک و  ص )  ) دوخ ربمایپ  هب  باطخ  لاعتم  دنوادخ  زین  و 

(103 هبوت : ( ) ٌمِیلَع ٌعیِمَس  ُهللا  َو  ْمَُهل  ٌنَکَس  َکَتالَص  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  ِّلَص  َو  اِهب  ْمِهیِّکَُزت  َو  ْمُهُرِّهَُطت  ًۀَقَدَص  ْمِِهلاْومَأ  ْنِم  ْذُخ  )
اهنآ هب  تاکز ،] نتفرگ  ماگنه  هب   ] و یهد ! شرورپ  يزاس و  كاپ  ار  اهنآ  نآ ، هلیـسوب  ات  ریگب ، تاکز ] ناونعهب   ] ياهقدـص اهنآ  لاوما  زا 

. تساناد اونش و  دنوادخ  و  تس ؛ اهنآ  شمارآ  هیام  وت ، ياعد  هک  نک ؛ اعد 
: هبوت . . .« . ) دریگیم ار  تاقدص  و  ِتاقَدَّصلا . . .« ؛ ). . . ُذُـخْأَی  َو  دـیامرفیم . . .( : هداد و  تبـسن  دوخ  هب  ار  نتفرگ  رگید  ياج  رد  یلو 

(104
: دیوگیم هیما  نب  ورمع 

(1). لّکوت اهلِقعا و  لاق : لّکوتا ؟ یتقان و  لسرا  ص :])  ]) یبنلل لجر  لاق 
. نک لکوت  ادخ  هب  دنبب و  ار  شیاپ  دومرف : ترضح  میامن ؟ لکوت  ادخ  هب  منک و  اهر  ار  مرتش  درک : ضرع  ص )  ) ادخ لوسر  هب  يدرم 

ص 623. ج3 ، مکاح ، كردتسم  ح731 ؛ ناّبح ، نبا  حیحص  - 1
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: دیوگیم سنا 

(1). رفغملا هسأر  یلع  حتفلا و  موی  ۀکم  لخد  ص ])  ]) یبنلا ّنإ 
. دوب دوخهالک  شرس  رب  هک  یلاح  رد  دش  هکم  لخاد  هکم ]  ] حتف زور  رد  ص )  ) ربمایپ انامه 

ببس ماسقا 

: تسا مسق  ود  رب  ببس 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  دوش ؛ رگید  يدام  ءیش  ببس  يدام  ءیش  هکنیا  هب  يدام  ببس  . 1

(9 رطاف : . . .( ) ٍتِّیَم ٍدََلب  یلِإ  ُهانْقُسَف  ًاباحَس  ُرِیُثتَف  َحایِّرلا  َلَسْرَأ  يِذَّلا  ُهللا  َو  )
. . . . میدنار ياهدرم  نیمز  يوس  هب  ار  اهربا  نیا  ام  سپس  دنروآرد ؛ تکرح  هب  ار  ییاهربا  ات  داتسرف  ار  اهداب  هک  تسا  یسک  دنوادخ  و 

؛ دوشیم رگید  يونعم  ءیش  يارب  ببس  يونعم  ءیش  هک  يونعم  ببس  . 2
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 

(82 ءارسا : ( ) ًاراسَخ َّالِإ  َنیِِملاَّظلا  ُدیِزَی  َو ال  َنِینِمْؤُْمِلل  ٌۀَمْحَر  َو  ٌءافِش  َوُه  ام  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو  )
. دیازفایمن نایز ] و   ] نارسخ زج  ار  نارگمتسو  مینکیم ؛ لزان  نانمؤم ، يارب  تسا  تمحرو  افش  هچنآ  نآرق ، زا  و 

ح1357. ملسم ، حیحص  ح1846 و 3044 و 4286 و 5808 ؛ يراخب ، حیحص  - 1
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ءیـش يارب  ببـس  يونعم  ءیـش  اـی  و  تسا . یبـیغ  يرما  ود  ره  هک  هدـش  یفرعم  ناـنمؤم  يارب  تمحر  افـش و  ناونع  هب  نآرق  هیآ  نیا  رد 

. اه يراتفرگ  عفر  يارب  اهاعد  یخرب  ریثأت  ای  بت  عفر  يارب  رون  ياعد  لثم  ددرگ ، يدام 

تیهولا هب  داقتعا  اب  ندناوخ  كرش 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(117 نونمؤم : ( ) َنوُِرفاْکلا ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال  ِهِّبَر  َْدنِع  ُُهباسِح  امَّنِإَف  ِِهب  َُهل  َناهُْرب  َرَخآ ال  ًاهلِإ  ِهللا  َعَم  ُعْدَی  ْنَم  َو  )

ًانیقی دوب ؛ دهاوخ  شراگدرورپ  دزن  وا  باسح  تشاد - دهاوخن  نآ  رب  یلیلد  چیه  ًامّلـسم  و   - دناوخب ادـخ  اب  ار  يرگید  دوبعم  سک  ره  و 
! دش دنهاوخن  راگتسر  نارفاک 

: دیامرفیم زین  و 
( ًاروُُشن الَو  ًةایَح  َو ال  ًاتْوَم  َنوُِکلْمَی  َو ال  ًاعْفَن  ـال  َو  ارَـض  ْمِهِـسُْفنَأل  َنوُِکلْمَیـالَو  َنوُقَلُْخی  ْمُه  َو  ًاْئیَـش  َنوُُقلْخَی  ـال  ًۀَِـهلآ  ِِهنوُد  ْنِم  اوُذَـخَّتا  َو  )

(3 ناقرف : )
دوسو نایز  کلامو  دنقولخم ، ناشدوخ  هکلب  دننیرفآیمن ، ار  يزیچ  هک  ینادوبعم  دـندیزگرب ؛ دوخ  يارب  ینادوبعم  دـنوادخ  زا  ریغ  نانآ 

دنشیوخ . زیخاتسرو  تایحو  گرم  کلام  هنو  دنتسین ، شیوخ 
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تاهج مامت  رد  دنوادخ  يارب  نداد  رارق  هیبش  زا  یهن 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(22 هرقب : ( ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنَأ  َو  ًاداْدنَأ  ِهَِّلل  اُولَعَْجت  الَف  )

[. دنهدیم يزور  ار  امش  هنو  دناهدیرفآ ، ار  امش  هن  اهنآ ، زا  کی  چیه   ] دینادیم هک  یلاح  رد  دیهدن ، رارق  ینایاتمه  ادخ  يارب  نیاربانب ،
: دیامرفیم و 

(165 هرقب : . . .( ) ِهَِّلل ابُح  ُّدَشَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ِهللا  ِّبُحَک  ْمُهَنوُّبُِحی  ًاداْدنَأ  ِهللا  ِنُود  ْنِم  ُذِخَّتَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  )
نامیا هک  یناسک  دـنرادیم و  تسود  ادـخ  نوچمه  ار  اهنآ  و  دـننکیم ؛ باختنا  دوخ  يارب  دـنوادخ  زا  ریغ  ییاهدوبعم  مدرم ، زا  یـضعب 

. . . . تسا رتدیدش  ادخ  يارب  ناشّبح  دندروآ 

دنوادخ ریغ  يارب  یلالقتسا  تیبوبر  هب  داقتعا  زا  یهن 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
( ِهللا ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُـضَْعب  َذِخَّتَی  َو ال  ًاْئیَـش  ِِهب  َكِرُْـشن  َو ال  َهللا  َّالِإ  َدـُبْعَن  َّالَأ  ْمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ٍءاوَس  ٍۀَِـملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق  )

(64 نارمع : لآ  )
رارق وا  ياتمه  ار  يزیچو  میتسرپن  ار  هناگی  دنوادخ  زج  هک  تسا ؛ ناسکی  امـشو  ام  نایم  هک  ینخـس  يوس  هب  دـییایب  باتک ! لها  يا  وگب :

. دریذپن ییادخ  هب  هناگی - يادخ  زا  ریغ   - ار رگید  یضعب  ام ، زا  یضعبو  میهدن ؛
يارب  یلالقتسا  تیبوبر  هب  دقتعم  باتک  لها  هک  دوشیم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا 
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هثاغتـسا یهلا  يایلوا  هب  ناناملـسم  زا  هک  یناـسک  زگره  هک  ياهدـیقع  دـندرکیم ، تداـبع  ار  اـهنآ  تهج  نیدـب  دـناهدوب و  دوخ  ياـیلوا 

. تسا كرشم  دشاب  هتشاد  يداقتعا  نینچ  یسک  ضرف  رب  رگا  و  دنرادن ، يداقتعا  نینچ  دننکیم 
: دیامرفیم زین  و 

21 و 22) نج : ( ) ًادَحَْتُلم ِِهنوُد  ْنِم  َدِجَأ  َْنل  َو  ٌدَحَأ  ِهللا  َنِم  ِینَریُِجی  َْنل  یِّنِإ  ُْلق  ًادَشَر *  َو ال  ارَض  ْمَُکل  ُِکْلمَأ  یِّنِإ ال  ُْلق  )
تیامح وا  ربارب  رد  ارم  سک  چـیه  منک ) راتفر  شنامرف  فالخ  رب  زین  نم  رگا  : ) وگب متـسین ! امـش  يارب  یتیادـهو  ناـیز  کـلام  نم  وگب :

. مباییمن وا  زج  یهاگهانپو  دنکیمن 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 

. . .( ِِهتَمْحَر ُتاکِـسْمُم  َّنُه  ْلَه  ٍۀَـمْحَِرب  ِینَدارَأ  َْوأ  ِهِّرُـض  ُتافِـشاک  َّنُه  ْلَه  ٍّرُِـضب  ُهللا  َِینَدارَأ  ْنِإ  ِهللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  ام  ُْمْتیَأَرَف  َأ  ُْلق  ). . . 
(38 رمز : )

دنناوتیم اهنآ  ایآ  دـهاوخب ، نم  يارب  ینایز  ادـخ  رگا  هک  دـینکیم  هشیدـنا  دـیناوخیم  ادـخ  زا  ریغ  هک  ینادوبعم  هرابرد  چـیه  ایآ  وگب :
. . . . ! ؟ دنریگب ار  وا  تمحر  ولج  دنناوتیم  اهنآ  ایآ  دهاوخب ، نم  يارب  یتمحر  رگا  ایو  دنزاس ! ؟ فرطرب  ار  وا  دنزگ 

: دیامرفیم زین  و 
(23 سی : ( ) ِنوُذِْقُنی َو ال  ًاْئیَش  ْمُُهتَعافَش  یِّنَع  ِنُْغت  ٍّرُِضب ال  ُنمْحَّرلا  ِنْدُِری  ْنِإ  ًۀَِهلآ  ِِهنوُد  ْنِم  ُذِخَّتَأ  َأ  )

نامحر  دنوادخ  رگا  هک  منک  باختنا  ار  ینادوبعم  وا  زا  ریغ  ایآ 
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. داد دنهاوخن  تاجن  وا ) تازاجم  زا   ) ارمو درادن  نم  يارب  ياهدیاف  نیرتمک  اهنآ  تعافش  دناسرب ، نم  هب  ینایز  دهاوخب 

: دیامرفیم و 
(2 رطاف : ( ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  َو  ِهِدَْعب  ْنِم  َُهل  َلِسُْرم  الَف  ْکِسُْمی  ام  َو  اَهل  َکِسْمُم  الَف  ٍۀَمْحَر  ْنِم  ِساَّنِلل  ُهللا  ِحَتْفَی  ام  )

نداتسرف هب  رداق  وا  زا  ریغ  یسک  دنک ، كاسما  ار  هچ  رهو  دریگب ؛ ار  نآ  ولج  دناوتیمن  یسک  دیاشگب ، مدرم  يور  هب  ادخ  ار  یتمحر  ره 
. تسا میکحو  زیزع  واو  تسین ؛ نآ 

: دیوگیم تایآ  نیا  دروم  رد  یثوح  نیدلاردب  دیس 
مّهناب مهرکذی  لیلدلا  اذه  ءاجف  هللا ، نود  نم  ّرـضلا  عفنلا و  مهنودـبعی  نمیف  نودـقتعی  اوناک  نیکرـشملا  ّنا  جاجتحالا  اذـه  نم  مهفن  ّاناف 

نم ّرـضلاالو  هللا  نود  نم  عفنلا  نوکلمیـال  مهءاکرـش  ّنا  اوملعیل  هرما  یلع  بلاـغلا  وه  هللا  ّنا  هتدارا و  هللا و  ءاـضق  ۀـضراعم  نع  نوزجعی 
نم کلذ  نوکلمی  اوناک  ول  مّهنال  هللا ؛ نود 

هرما یلع  بلاغلا  ّهنا  امهنیب و  امو  ضرالاو  تاومـسلا  قلخ  يذـلا  هللا  ّنا  رکذـی  نم  نهذ  هلبقیال  اـم  وه  ۀـضراعملا و  ضرف  ّحـصل  هللا  نود 
یلع ۀجحلا  هیجوت  مهیلا  هجوملا  جاجتحالا  اذهب  مهیلع  جتحا  امل  ًاّرـض  الو  هللا  نود  نم  ًاعفن  مهیف  نودقتعیال  اوناک  ولو  هدابع . قوف  رهاقلا 

(1). فصنم یلع  یفخیال  امک  فلاخملا 
یناسک دروم  رد  ناکرشم  هک  میمهف  یم  جاجتحا  نیا  زا  ام  انامه 

ص 104. زاجحلا ، يواتف  یلع  درلا  یف  زاجیالا  - 1
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ص:42
زا زجاع  ادخ  ریغ  هک  دهد  رکذت  نانآ  هب  ات  دمآ  لیلد  نیا  و  دنتـشاد ، ررـض  عفن و  داقتعا  ادـخ  اب  طابترا  نودـب  دـندیتسرپیم  ار  نانآ  هک 
ادخ ریغ  زا  يررـض  عفن و  کلام  ناشناکیرـش  هک  دننادب  ات  دشابیم ، شرما  رب  بلاغ  هک  تسوا  اهنت  و  تسادـخ ، هدارا  اضق و  اب  هضراعم 

دنادب هک  سکره  نهذ  ار  نآ  دنک  یمن  لوبق  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  دشاب ، حیحص  هضراعم  ضرف  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  اریز  دنتـسین ؛
ریغ قح  رد  نانآ  رگا  و  شناگدنب ، قوف  رهاق  و  شرما ، رب  بلاغ  تسوا  هکنیا  دشابیم و  ود  نآ  نیبام  نیمز و  اهنامسآ و  قلاخ  دنوادخ 

فلاخم رب  هک  یجاجتحا  دـننامه  دومنیمن ، جاجتحا  نانآ  رب  دـنوادخ  هنوگنیا  دنتـشادن  ادـخ  اب  طابترا  نودـب  ررـض  عفن و  داقتعا  ادـخ 
. دشابیمن یفخم  یفصنم  صخش  ره  رب  هک  هنوگنامه  دوشیم ،

ایلوا لاعفا  زا  لالقتسا  یفن 

ادخ رگا  اذل  دنتسه و  یهلا  تیشم  هدارا و  تحت  ناشلاعفا  رد  یگمه  دننکیم  فرصت  ملاع  نیا  رد  هتشاد و  یبیغ  هطلـس  هک  یهلا  يایلوا 
. ددرگ نانآ  هدارا  تیشم و  ققحت  زا  عنام  دناوتیم  دهاوخب 
: میناوخیم هریبک  هعماج  ترایز  رد  هک  تسا  تهج  نیدب 

. هتداراب نولماعلا 
. تسا یهلا  تیشم  هدارا و  هب  دنهدیم  ماجنا  يراک  رگا  مالسلا ]  مهیلع  تیب  لها  ]

دنتسه . یهلا  ضیف  هطساو  نانآ  تقیقح  رد  و 

ایلوا لاعفا  زا  لالقتسا  www.Ghaemiyeh.comیفن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com
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یهلا برق  تهج  هب  ایلوا  یبیغ  هطلس 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
ِّلُک یلَع  َکَّنِإ  ُْریَْخلا  َكِدَِـیب  ُءاشَت  ْنَم  ُّلِذـُت  َو  ُءاشَت  ْنَم  ُّزُِعت  َو  ُءاشَت  ْنَّمِم  َْکلُْملا  ُعِْزنَت  َو  ُءاشَت  ْنَم  َْکلُْملا  ِیتُْؤت  ِْکلُْملا  َِکلام  َّمُهَّللا  ِلـُق  )

(26 نارمع : لآ  ( ) ٌریِدَق ٍءْیَش 
ره يریگیم ؛ ار  تموکح  یهاوخب ، سک  ره  زاو  یـشخبیم ؛ تموکح  یهاوـخب ، سک  ره  هب  ییوـت ؛ اـهتموکح  کـلام  اـهلاراب ! وـگب :

راوخ یهاوخب  ار  هک  رهو  یهدیم ؛ تزع  یهاوخب ، ار  سک 
. يرداق يزیچ  ره  رب  وت  انامه  هک  تسوت ؛ تسد  هب  اهیبوخ  مامت  ینکیم .

ندناوخ اعد و  قلطم  ندوبن  تدابع 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(14 دعر : . . .( ) ٍءْیَِشب ْمَُهل  َنُوبیِجَتْسَی  ِِهنوُد ال  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َو  ِّقَْحلا  ُةَوْعَد  َُهل  )

! . . . دنیوگیمن خساپ  اهنآ  توعد  هب  زگره ) ، ) دنناوخیم ادخ  زا  ریغ  ناکرشم )  ) هک ار  یناسکو  تسوا ! نآ  زا  قح  توعد 
لالقتـسا و تلاـصا و  هب  داـقتعا  اـب  قـح  هب  توـعد  یکی  تسا ؛ مسق  ود  رب  توـعد  هکنیا  نآ  و  تسا ، هتفهن  ياهتکن  قـح  هـب  توـعد  رد 

دریگیم . ماجنا  ادخ  ریغ  زا  هک  لالقتسا  تلاصا و  نودب  توعد  يرگید  و  تسادخ ، صوصخم  هک  تقیقح ،
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یهلا ياقب  هب  یقاب  ایلوا 

: » دومرف هک  هدش  لقن  ع )  ) داجس ماما  زا  ِمارْکِْإلا ) َو  ِلالَْجلا  ُوذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  َو  ٍناف  اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  تایآ (  لیذ  رد 
« . دوشیم ریس  ادخ  يوس  هب  ام  بناج  زا  هک  ادخ  هجو  مییام  « ؛ (1)  « هنم هللا  یتؤی  يذلا  هجولا  نحن 

« . دننکیم هجوت  وا  يوس  هب  ایلوا  هک  ادخ  هجو  تساجک  « ؛ (2)  « ءایلوألا هّجوتی  هیلا  يذلا  هللا  هجو  نیأ  میناوخیم « : هبدن  ياعد  رد  و 
زا هدرک  قیبـطت  جـع )  ) ناـمز ماـما  رب  ار  نآ  هدـمآ و  َنِینِمُْؤم ) ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ِهللا  ُتَّیَِقب  هیآ (  لـیذ  رد  هک  یتاـیاور  تسا  نکمم  زین  و 

. دشاب ءاقب  یقاب و  هدام  زا  هیقب  دشاب و  لیبق  نیمه 
ٌْریَخ ِهللا  ُتَّیَِقب  هیآ (  دـیامنیم و  هبعک  راوید  هب  تشپ  دـنکیم  روهظ  جـع )  ) يدـهم هک  هاگنآ  : » دومرف هک  هدـش  لقن  ع )  ) قداص ماـما  زا 

. . .« . میادخ تجح  هیقب و  نم  « ؛ (3) . . . « هللا ۀّجح  هللا و  ۀیقب  انا  دیامرفیم « : سپس  دناوخیم ، ار  َنِینِمُْؤم ) ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل 
ۀیداهلا ةرتعلا  نم  ولختال  یتلا  هللا  ۀیقب  نیأ  میناوخیم « : هبدن  ياعد  رد  اذل  دنتـسه ؛ هللا » ۀیقب   » ناماما همه  دـش  رکذ  هک  ریـسفت  نیا  قباطم 

« . تسین یلاخ  وا  زا  رگ  تیاده  ترتع  هک  یهللاۀیقب  تساجک  « ؛ (4)«
زج زیچ  همه  « ؛ ) ُهَهْجَو َّالِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَش  ُّلُک  دیامرفیم ( : لاعتم  دنوادخ 

ص 317. ج 9 ، ناهرب ، ریسفت  - 1
. هبدن ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 2

ص 411. ج 1 ، یفاک ، - 3
. هبدن ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 4
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(88 صصق : « . ) دوشیم یناف  وا  كاپ )  ) تاذ

نیا هب  میتخادرپ  نآ  حرـش  هب  ًالبق  هک  ِمارْکِْإلا ) َو  ِلالَْجلا  ُوذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَی  َو  ٍناف *  اْهیَلَع  ْنَم  ُّلُک  هفیرـش ( : هیآ  هیآ و  نیا  نیب  عمج  اب 
یهلا لماک  یلو  نامه  هک  ادخ  هجو  هک  میدیسر  هجیتن 

. تسا یقاب  یهلا  ياقب  هب  وا  درادن و  هار  تکاله  وا  رد  زگره  تسا 
. تسا هدمآ  تام »  » يانعم هب  کله »  » هدام تغل  بتک  رد 

: » دیوگیم روظنم  نبا 
(1)  « . تام ًاکالَه : ًاکلَه و  ًاکلُه و  کلهی ، کله ،

. دناهدنز یهلا  تایح  هب  هکلب  درادن ، انعم  گرم  یهلا  يایلوا  يارب  انعم ، نیا  ربانب 
. تسا هدش  قیبطت  مالسلامهیلع )  ) تیب لها  رب  هیآ  نیا  هدش  دراو  مالسلامهیلع )  ) تیب لها  قرط  زا  هک  هعیش  رداصم  تایاور  رد  اذل  و 

: تفگ هک  هدرک  لقن  هریغم  نب  ثراح  زا  شدنس  هب  ینیلک 
ّالإ ءیش  ّلک  کلهَی  نولوقی : تلق : هیف ؟ نولوقیام  لاقف : ُهَهْجَو . ) َّالِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَش  ُّلُک  : ) یلاعت كرابت و  هللا  لوق  نع  ع )  ) هللادبعوبا لئس 

(2). هنم یتؤی  يذلا  هللا  َهجو  کلذب  ینَع  اّمنا  ًامیظع ، الوق  اولاق  دقل  هللا ! ناحبس  لاقف : هللا . هجو 
هچ نآ  هرابرد  نانآ  دومرف : ترـضح  دش ؟ لاؤس  ُهَهْجَو ) َّالِإ  ٌِکلاه  ٍءْیَـش  ُّلُک  یلاعت ( : كرابت و  دنوادخ  لوق  هرابرد  ع )  ) قداص ماما  زا 

دوشیم كاله  يزیچ  ره  دنیوگیم : مدرک  ضرع  دنیوگیم ؟
زج هب 

ص 116. ج 15 ، برعلا ، ناسل  - 1
ص 111. ج 1 ، یفاک ، - 2
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وا هیحان  زا  هک  تسادخ  هجو  نآ ، زا  دنوادخ  دوصقم  هکلب  دناهدز ، یگرزب  فرح  نانآ  دنوادخ ! تسا  هزنم  دومرف : ترـضح  ادـخ . هجو 

. دوشیم دراو  ناسنا 
: دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  شدنس  هب  زین  و 

. . .« میراد دمآوتفر  اهنآ  نیب  نیمز  يور  رد  هک  مییادخ  هجو  ام  و  (1) . . .« ؛ . . . « مهِرُهظا نیب  ضرالا  یف  ّبلقتن  هللا ، هجو  نحن  و  ». . . 
.

« . میاهیآ قادصم  نامه  ام  « ؛ (2)  « وه نحن  تسا « : هدرک  لقن  نینچ  هیآ  نیا  لیذ  رد  ع )  ) قداص ماما  زا  شدنس  هب  قودص  و 

برعلاةریزج هبش  مدرم  دیاقع  راکفا و 

هراشا

: تشاد دوجو  ینوگانوگ  راکفا  دیاقع و  برعلا  ةریزج  هبش  مدرم  نیب  رد 

دنوادخ راکنا  . 1

دنتـشادن يرگید  تروص  چیه  هب  هن  دولآ و  كرـش  تروص  هب  هن  ادخ  هب  يداقتعا  چـیه  ًاساسا  هک  دـندشیم  تفای  یناسک  مدرم  نایم  رد 
؛ دراد هراشا  هورگ  نیا  هب  ریز  هیآ  ًالامتحا  و  (3) ؛

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
َّالِإ انُِکلُْهی  ام  َو  ایَْحن  َو  ُتوُمَن  اْینُّدلا  اَُنتایَح  َّالِإ  َیِه  ام  اُولاق  َو  )

ص 111. ج 1 ، یفاک ، - 1
ص 150. قودص ، دیحوت  - 2

ص 115. ج 1 ، يدرولا ، نبا  خیرات  ص 98 ؛ ج 1 ، رشبلا ، رابخا  یف  رصتخملا  - 3
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(24 هیثاج : ( ) ُرْهَّدلا

ام راگزورو  تعیبط  زجو  دنوش ؛ یم  هدنز  یهورگو  دنریمیم  ام  زا  یهورگ  تسین ؛ راک  رد  ام  يایند  یگدنز  نیمه  زج  يزیچ  دـنتفگ : و 
! دنکیمن كاله  ار 

هب زین  ار  نآ  يدوبان  هتـسناد و  ایند  یگدـنز  هب  رـصحنم  ار  تایح  هدوبن و  دـقتعم  يداعم  أدـبم و  هب  ناـنیا  هک  دوشیم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 
. دنتسنادیم راگزور  تسد 

قلاخ راکنا  . 2

: دیامرفیم نانآ  هب  خساپ  ماقم  رد  نآرق  دناهدوبن ؛ قلاخ  هب  دقتعم  ًاساسا  يدارفا  هک  تفرگ  هرهب  نینچ  ناوتیم  زین  نآرق  رد  یتایآ  زا 
35 و 36) روط : ( ) َنُوِنقُوی َْلب ال  َضْرَألا  َو  ِتاوامَّسلا  اوُقَلَخ  ْمَأ  َنوُِقلاْخلا *  ُمُه  ْمَأ  ٍءْیَش  ِْریَغ  ْنِم  اوُِقلُخ  ْمَأ  )

! دنتسین نیقی  يایوج  اهنآ  هکلب  دناهدیرفآ ! ؟ ار  نیمزو  اهنامسآ  اهنآ  ایآ  دنشیوخ ! ؟ قلاخ  دوخ  ای  دناهدش ، هدیرفآ  چیهیب  اهنآ  ای 

قلاخ رد  كرش  . 3

قلاخ ناونع  هب  ار  يرگید  تادوجوم  لاح  نیا  اـب  هتـشاد و  داـقتعا  قلاـخ  ناونع  هب  دـنوادخ  هب  برعلا  ةریزج  هبـش  مدرم  زا  يرگید  هورگ 
داقتعا تیقلاخ  رد  كرش  هب  نانآ  عقاو  رد  دنتسنادیم . دنوادخ  يارب  کیرش  لقتسم ،

. دناهتشاد
دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ 
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(16: دعر ( ) ْمِْهیَلَع ُْقلَْخلا  ََهباشَتَف  ِهِْقلَخَک  اوُقَلَخ  َءاکَرُش  ِهَِّلل  اُولَعَج  ْمَأ  )

! ؟ تسا هدش  هبتشم  اهنآ  رب  اهشنیرفآ  نیاو  دنتشاد ، یشنیرفآ  ادخ  دننامه  نانآ  هکنیا  رطاخهب  دنداد  رارق  ادخ  يارب  ینایاتمه  اهنآ  ایآ 
: دیامرفیم زین  و 

(59  - 57 هعقاو : ( ) َنوُِقلاْخلا ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُُقلَْخت  ُْمْتنَأ  َأ  َنُونُْمت *  ام  ُْمْتیَأَرَف  َأ  َنُوقِّدَُصت *  ْوَلَف ال  ْمُکانْقَلَخ  ُنَْحن  )
ار نآ  امـش  ایآ  دیهاگآ ! ؟ دیزیریم  محر  رد  هک  ياهفطن  زا  ایآ  دینکیمن ! ؟ قیدصت  ار ) دّدجم  شنیرفآ   ) ارچ سپ  میدیرفآ ؛ ار  امـش  ام 

! ؟ میراگدیرفآ ام  ای  دیهدیم  یپ ) رد  یپ   ) شنیرفآ ینینج ) نارود  رد  )
: دیامرفیم و 

(91 نونمؤم : ( ) ٍضَْعب یلَع  ْمُهُضَْعب  الََعل  َو  َقَلَخ  اِمب  ٍهلِإ  ُّلُک  َبَهََذل  ًاذِإ  ٍهلِإ  ْنِم  ُهَعَم  َناک  ام  َو  ٍَدلَو  ْنِم  ُهللا  َذَخَّتا  اَم  )
ار دوخ  تاقولخم  نایادخ  زا  کی  ره  دشیم ، نینچ  رگا  هک  تسین ؛ وا  اب  يرگید  دوبعمو  هدرکن ؛ باختنا  دوخ  يارب  يدنزرف  زگره  ادـخ 

و  ) دنتسجیم يرترب  رگید  یضعب  رب  یضعبو  دندرکیم  هراداو  ریبدت 
( . دشیم هدیشک  یهابت  هب  یتسه  ناهج 

، تسا یبوبر  كرـش  زا  يادج  هک  تیقلاخ  رد  كرـش  زج  نیا  دناهتـشاد و  داقتعا  قلاخ  دنچ  ای  ود  هب  نانآ  هک  تسا  نآ  رگناشن  هیآ  نیا 
تسین . يرگید  زیچ 
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تیبوبر رد  كرش  . 4

رانک رد  يرگید  ناّربدم  هب  یتسه  ماظن  ریبدت  هلحرم  رد  اما  دندوب  دقتعم  اتکی  قلاخ  دحاو و  يادخ  هب  راید  نآ  ناکرشم  زا  يرگید  هورگ 
وا تسد  هب  نآ  ریبدـت  القتـسم  هک  دراد  دوجو  یـسک  ملاع ، ریبدـت  زا  ياهتـشر  ره  يارب  هک  دـندوب  دـقتعم  نانآ  دنتـشاد . داقتعا  دـنوادخ 

یبوبر دیحوت  هب  يرایـسب  تایآ  رد  اذل  دنتـسنادیم ؛ یتسه  ناهج  زا  یـصاخ  روما  ریبدـت  صوصخم  ار  یتب  ره  اهنآ  تسا . هدـش  راذـگاو 
. تسا هدش  هراشا 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(54 فارعا : ( ) َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهللا  َكَرابَت  ُْرمَألا  َو  ُْقلَْخلا  َُهل  الَأ  )

راـگدرورپ هک  يدـنوادخ  تسا  ریذـپانلاوز ) و   ) تکرب رپ  تس ! وا ) ناـمرف  هب  و   ) وا نآ  زا  ناـهج ، )  ) ریبدـتو شنیرفآ  هک  دیـشاب  هاـگآ 
! تسا نایناهج 

: دیامرفیم و 
(22 ءایبنا : ( ) اتَدَسََفل ُهللا  َّالِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  )

( ! دروخیم مه  هب  ناهج  ماظن  و   ) دندشیم دساف  دوب ، يرگید  نایادخ  هللا »  » زج نیمزو ، نامسآ  رد  رگا 

یهلا هطلس  لوط  رد  ایلوا  یبیغ  هطلس 

. درادن یلاکشا  یهلا  هطلس  لوط  رد  ایلوا  یبیغ  هطلس  هب  داقتعا  هک  دوشیم  هدافتسا  میرک  نآرق  تایآ  زا 
دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ 
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(38 رمز : ( ) ِهِّرُض ُتافِشاک  َّنُه  ْلَه  ٍّرُِضب  ُهللا  َِینَدارَأ  ْنِإ  ِهللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  ام  ُْمْتیَأَرَف  َأ  ُْلق  )

دنناوتیم اهنآ  ایآ  دـهاوخب ، نم  يارب  ینایز  ادـخ  رگا  هک  دـینکیم  هشیدـنا  دـیناوخیم  ادـخ  زا  ریغ  هک  ینادوبعم  هرابرد  چـیه  ایآ  وگب :
! ؟ دنزاس فرطرب  ار  وا  دنزگ 

یلالقتسا ریغ  رظن  اب  ادخ  ریغ  هب  هثاغتسا 

دشابن لاعتم  دنوادخ  ضرع  رد  یلالقتـسا و  رظن  اب  رگا  وا  هب  هثاغتـسا  ادخ و  ریغ  ندز  ادص  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآرق  تایآ  هعومجم  زا 
نذا و هب  دـنهدیم  ماجنا  يراک  رگا  مه  یهلا  يایلوا  تسادـخ و  یقیقح  هانپ  هک  دـشاب  هارمه  هدـیقع  نیا  اـب  دـیاب  هکلب  درادـن ، یلاکـشا 
بابـسا و ماظن  ياضتقم  نیا  دـهدیم و  ماجنا  اهنآ  تساوخ  اعد و  هلیـسو  هب  ار  دوخ  تایانع  لاعتم  دـنوادخ  تسا و  یهلا  هدارا  تیـشم و 

ار عوضوم  نیا  کنیا  تسا . تاببسم 
: مینکیم هدافتسا  میرک  نآرق  تایآ  زا 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  . 1
(106 سنوی : ( ) َكُّرُضَی َو ال  َکُعَْفنَی  ام ال  ِهللا  ِنُود  ْنِم  ُعْدَت  َو ال  )

. ناوخم ینایز ، هن  دناسریم و  وت  هب  يدوس  هن  هک  ار  يزیچ  ادخ ، زج  و 
ادخ دزن  ندش  عیفش  ندرک و  اعد  يرگهطساو و  رد  ولو  ناسنا  يارب  يررض  عفن و  چیه  هک  دنکیم  یتادوجوم  ندز  ادص  زا  یهن  هیآ  نیا 

ام و  يارب  ندرک  اعد  يارب  یهلا  يایلوا  ندز  ادص  یفن  اذل  و  دنرادن ،
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. درادن ار  لاعتم  دنوادخ  زا  نتساوخ 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  هک  تسا  تهج  نیدب 
(64 ءاسن : ( ) ًامیِحَر ًاباََّوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج  ْمُهَسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  )

بلط ادخ  زا  و  دندمآیم ؛ وت  دزن  هب  دندراذگیم ،] اپ  ریز  ار  ادخ  ياهنامرف  و   ] دندرکیم متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نافلاخم ، نیا  رگاو 
. دنتفاییم نابرهم  ریذپ و  هبوت  ار  ادخ  درکیم ؛ رافغتسا  اهنآ  يارب  مه  ربمایپ  و  دندرکیم ؛ شزرمآ 

: دنکیم لقن  ع )  ) فسوی ترضح  ناردارب  هرابرد  زین  و 
ْمَُکل ُرِفْغَتْسَأ  َفْوَس  َلاق  َنِیئِطاخ *  اَّنُک  اَّنِإ  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغَتْسا  اَنابَأ  ای  اُولاق  )

97 و 98) فسوی : ( ) یِّبَر
. مبلطیم شزرمآ  مراگدرورپ  زا  امش  يارب  يدوزهب  تفگ : میدوب ! راکاطخ  ام  هک  هاوخب ، ار  ام  ناهانگ  شزرمآ  ادخ  زا  ردپ ! يا  دنتفگ :
« . هاوخب ام  يارب  تیادخ  زا  یسوم ! يا  دنتفگیم : « ؛ ) َکَّبَر اَنل  ُْعدا  یَسُوم  ای  اُولاق  دیامرفیم ( : ع )  ) یـسوم موق  تساوخرد  هرابرد  زین  و 

(134 فارعا : )
. تسا جراخ  قوف  هیآ  زا  ًاصصخت  ایلوا  ندز  ادص  تفگ : ناوتیم  اذل 

(88 صصق : « . ) دیناوخن ادخ  اب  ار  سک  چیه  سپ  « ؛ ) َرَخآ ًاهلِإ  ِهللا  َعَم  ُعْدَت  َو ال  دیامرفیم ( : لاعتم  دنوادخ  زین  و  . 2
: دوشیم هدافتسا  هتکن  ود  هیآ  نیا  زا 

. دراد تیهولا  دصق  هب  ادخ  ریغ  ندناوخ  زا  یهن  هیآ  نیا  لوا - 
هیآ  تیلوط ، هن  دراد  تیضرع  رب  تلالد  َعَم )  ) هملک هک  اجنآ  زا  مود - 
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دنوادخ لوط  رد  ار  یسک  هکنآ  هن  دنیوگیم ، كرـش  نآ  هب  ًاحالطـصا  هک  دراد  ادخ  ضرع  رد  ادخ  ریغ  ندناوخ  زا  یهن  رب  تلالد  قوف 

. دهاوخب ار  ام  تاجاح  دنوادخ  زا  هک  میهاوخب  وا  زا  هدز و  ادص 
. تسا هدمآ  عمج  هغیص  هب  زین  ( ، 18 نج : « ) دیناوخن ادخ  اب  ار  سک  چیه  سپ  « ؛ ) ًادَحَأ ِهللا  َعَم  اوُعْدَت  الَف  هیآ (  رد  نومضم  نیمه 

ادـخ زا  ریغ  هک  یناـسک  شتـسرپ  زا  نم  وـگب : « ؛ ) ِهللا ِنُود  ْنِم  َنوُعْدـَت  َنیِذَّلا  َدـُبْعَأ  ْنَأ  ُتـیُِهن  یِّنِإ  ْلـُق  دـیامرفیم ( : لاـعتم  دـنوادخ  . 3
(56 ماعنا : « . ) ماهدش یهن  دیناوخیم ،

: دوشیم هدافتسا  یتاکن  هیآ  نیا  زا 
وا لمع  ادخ و  لوط  رد  ار  وا  دنکن و  عطق  لاعتم  دنوادخ  اب  ار  وا  لاصتا  یلو  دهاوخب  يزیچ  وا  زا  دناوخب و  ار  یـسک  ناسنا  رگا  هکنیا  . 1

. دشابیمن هیآ  نیا  رد  یهلا  یهن  دروم  تسین و  كرش  هتشادن و  یلاکشا  دنادب  ادخ  لمع  لوط  رد  ار 
ادص دیابن  ار  نانآ  هکنآ  هن  تسا  ریبدت  رد  اهنآ  لالقتـسا  هب  دقتعم  هدز و  ادص  ار  اهنآ  هک  تسا  یناسک  تدابع  زا  یهن  قوف  هیآ  دروم  . 2
ادص ره  هکنیا  هن  هدش ، هدز  ادص  تیبوبر  ای  تیهولا  هب  داقتعا  اب  ینعی  دشاب ؛ تدابع  مکح  رد  هک  هدش  عقاو  یهن  دروم  یندز  ادص  و  دز ،

. دشاب تدابع  یندز 

تعیبط ملاع  رد  یلوط  ماظن 

( 95 ماعنا : « . ) تسا هتسه  هناد و  هدنفاکش  دنوادخ ، « ؛ ) يوَّنلا َو  ِّبَْحلا  ُِقلاف  َهللا  َّنِإ  دیامرفیم ( : لاعتم  دنوادخ 
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: دیامرفیم زین  و 

(99 ماعنا : ( ) ًابِکارَتُم ابَح  ُْهنِم  ُجِرُْخن  ًارِضَخ  ُْهنِم  انْجَرْخَأَف  ٍءیَش  ِّلُک  َتابَن  ِِهب  انْجَرْخَأَف  ًءام  ِءامَّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  يِذَّلا  َوُه  َو  ) 
جراخ زبس ، ياههخاش  اههقاس و  نآ ، زا  و  میدنایور ؛ نوگانوگ  ناهایگ  نآ ، هلیسو  هب  سپ  درک ، لزان  یبآ  نامسآ ، زا  هک  تسا  یسک  وا 

. مینک یم  جراخ  مکارتم  ياههناد  اهنآ  زا  و  میتخاس ؛
هلیسو هب  ار  شلاعفا  لاعتم  دنوادخ  هک  دوشیم  هدافتسا  تایآ  نیا  زا 

. دهدیم ماجنا  بابسا 

تیلوط وحن  هب  ایلوا  هب  هثاغتسا  زاوج 

اهنآ هب  ناوتیم  تهج  نیدـب  دنتـسه و  یتاـماقم  ياراد  ص )  ) ربماـیپ اـهنآ  سأر  رد  یهلا و  ياـیلوا  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآرق  تاـیآ  زا 
زا دنراد  هچ  ره  تسا و  تیلوط  وحن  هب  هچرگ  دناهدش  کیرش  تاماقم  یخرب  رد  لاعتم  دنوادخ  اب  يرایسب  تایآ  رد  اذل  و  درک ، هثاغتـسا 

. دشابیم وا  نذا  هب  دنوادخ و  بناج 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 

(55 هدئام : ( ) َنوُعِکار ْمُه  َو  َةاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َةالَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  ) 
تاکز عوکر ، لاح  رد  و  دنرادیم ، اپرب  ار  زامن  هک  اهنامه  دناهدروآ ؛ نامیا  هک  اهنآ  وا و  ربمایپ  تسادخ و  اهنت  امـش ، یلو  تسرپرس و 

. دنهدیم
دیامرفیم : زین  و 
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(64 لافنا : ( ) َنِینِمْؤُْملا َنِم  َکَعَبَّتا  ِنَم  َو  ُهللا  َُکبْسَح  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  ) 

![. نک هیکت  اهنآ  رب  طقف  [ ؛ تسا یفاک  وت  تیامح  يارب  دننکیم ، يوریپ  وت  زا  هک  ینانمؤم  دنوادخ و  ربمایپ ! يا 
: دیامرفیم نینچمه 

(59 ءاسن : . . .( ) ْمُْکنِم ِْرمَألا  ِیلوُأ  َو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأ  َو  َهللا  اوُعیِطَأ  )
. . . ار ربمایپ ] يایصوا   ] رمالاولوا ادخ و  ربمایپ  دینک  تعاطا  و  ار ! ادخ  دینک  تعاطا 

ادخ ریغ  زا  يرای  بلط  زاوج 

« . تسا میکح  ياناوت  دـنوادخ  بناج  زا  اهنت  يزوریپ  « ؛ ) ِمیکَحلا ِزیزَْعلا  ِهللا  ِدـْنِع  ْنِم  َّالِإ  ُرْـصَّنلا  اَم  َو  دـیامرفیم ( : لاعتم  دـنوادخ  هچرگ 
. دنتساوخ يرای  امش  زا  هک  هدرک  یناسک  يرای  ترصن و  هب  توعد  رگید  تایآ  رد  یلو  ( ، 126 نارمع : لآ  )

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(72 لافنا : ( ) ٌریَِصب َنُولَمْعَت  اِمب  ُهللا  َو  ٌقاثیِم  ْمُهَْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ٍمْوَق  یلَع  َّالِإ  ُرْصَّنلا  ُمُْکیَلَعَف  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُکوُرَْصنَتْسا  ِنِإ  َو  ) 

، اهنآ امـش و  نایم  هک  یهورگ  ّدض  رب  زج  دینک ، يرای  ار  اهنآ  هک  تسامـش  رب  دـنبلط ، يرای  امـش  زا  دوخ ]  ] نید ظفح ]  ] رد رگا  اهنت ]  ] و
. تسانیب دینکیم ، لمع  هچنآ  هب  دنوادخ  و  تسا ؛ همصاخم ] كرت   ] نامیپ

: دیامرفیم زین  و 
َو  اَْووآ  َنیِذَّلا  َو  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  اوُدَهاج  َو  اوُرَجاه  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َو  )
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(74: لافنا ( ) ٌمیِرَک ٌقْزِر  َو  ٌةَرِفْغَم  ْمَُهل  اقَح  َنُونِمْؤُْملا  ُمُه  َِکئلوُأ  اوُرَصَن 

؛ دنایقیقح نانمؤم  نانآ  دندومن ، يرایو  دـنداد  هانپ  هک  اهنآ  و  دـندرک ، داهج  ادـخ  هار  ردو  دـندومن  ترجهو  دـندروآ  نامیا  هک  اهنآ  و 
. تسا ياهتسیاش  يزورو  ادخ ] تمحر  و   ] شزرمآ اهنآ ، يارب 

ضیف رد  هطساو  ریثأت 

: دیامرفیم هللا  همحر  تفرعم  هللا  تیآ 
نا عناملا  امف  بونذلا ، نارفغ  ۀجاحلا و  ءاضق  ۀبوتلا و  لوبق  ءاعدلا و  ۀباجتـسا  یف  نیرثؤم  نامزلا  ۀـقارع  ناکملا و  ۀـسادق  تناک  اذاف  . . . 

نامزلا ناکملا و  عوقو  برغتـسن  نکنمل  اذاف  هجئاوح ؟ يدی  نیب  مهمّدـقی  و  راهطألا ، هتیب  لها  ۀـمحرلا و  یبن  رکذـب  هءاعد  یعادـلا  نرقی 
غولب یف  ضیفلا  ۀطـساو  ریثأت  دعبتـسیال  يرطفلا  لقعلا  اذـکه  و  میرک ! ؟ یبن  ۀعافـش  نم  هبرغتـسن  اذامف  ءاعدـلا ، ۀباجتـسا  یف  ارثؤم  ًاعفش 

لمـشت ۀضافم  تاعاعـشا  نیلماکلل  ّناف  نیرـصاقلا ؛ یلا  هنم  ضویفلا  ساکعنال  هتیحالـص  ۀطـساولا و  لامکل  ًارظن  ۀبولطملا  هتّمهب  رـصاقلا 
(1) مرکت . نیع  فلا  نیع ، لجأل  و  لامج ، لیمجلا  ۀبحاصم  لامک و  لماکلا  ۀفدارم  ثیح  بادهألا  غولب  نع  نیرصاقلا 

، تسا ناهانگ  نارفغ  تجاح و  ندش  هدروآرب  هبوت و  لوبق  اعد و  تباجتـسا  رد  رثؤم  نامز  ندوب  رادهشیر  ناکم و  تسادق  رگا  سپ  . . . 
هچ

ص 24. ددع 4 ، يداهلا ، هلجم  - 1
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و دراد ؟ مدـقم  شجئاوح  ربارب  رد  ار  نانآ  هدرک و  شکاپ  تیب  لها  تمحر و  ربمایپ  مان  هب  نورقم  ار  شیاعد  هدـننکاعد  هک  دراد  یعناـم 
و ار ! ؟ میرک  ربمایپ  تعافـش  میرامـشیم  بیرغ  ارچ  تساعد ، تباجتـسا  رد  رثؤم  عیفـش  نامز  ناکم و  هک  ار  نیا  مینادـن  بیرغ  اـم  رگا 

نآ تیحالـص  هطـساو و  لامک  هب  رظن  دـنادیمن ، دـیعب  شبولطم ، تمه  هب  رـصاق  ندیـسر  رد  ار  ضیف  هطـساو  ریثأت  يرطف  لقع  نینچمه 
رصاق هک  دوشیم  یناسک  لماش  هتشاد و  ششوج  هک  تسا  یتاقارشا  نیلماک  يارب  هک  ارچ  نیرصاق ؛ هب  وا  هیحان  زا  اهضیف  ساکعنا  يارب 
مـشچ رازه  مشچ  کی  تهج  هب  و  تسا ، لیمج  ابیز  تبحاصم  لاـمک و  ندـش  لـماک  فیدرمه  هک  ارچ  دنتـسه ؛ فادـها  هب  ندیـسر  زا 

. دوشیم میرکت 

تعافش بلط  هثاغتسا و  لسوت و  يانعم  تدحو 

: دیوگیم هراب  نیا  رد  یکبس  یضاق 
وأ ۀثاغتسا  وأ  ًاعفشت  وأ  السوت  هتیمـست  یف  کیلع  الف  ینعملا  روهظ  و  ص ])  ]) یبنلا نم  بلطلا  یف  لاوحألا  عاونالا و  هذه  تررحت  دق  ذاو 

(1). ءاوس کلذ  عیمج  یف  ینعملا  ّنال  ًاهجوت ؛
ای لسوت  هب  نآ  يراذگمان  رد  تسین  یکاب  وت  رب  سپ  مدومن ، ریرحت  ینعم  روهظ  و  ص )  ) ربمایپ زا  بلط  رد  ار  لاوحا  عاونا و  نیا  نوچ  و 

. تسا ناسکی  اهنآ  مامت  رد  انعم  اریز  هجوت ؛ ای  هثاغتسا  ای  تعافش  بلط 

ص 175. یعفاش ، یکبس  ماقسلا ، ءافش  - 1
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لعف دانتسا  تبسن و  ماسقا 

: تسا مسق  ود  رب  دانسا  هک  دناهتفگ  یناعم  ملع  ياملع 
؛ یقیقح فلا )

. زاجم ب )
: نمؤم صخـش  لوـق  لـثم  رهاـظ  رد  تسوا  يارب  لـعف  نآ  ملکتم  دزن  هک  يزیچ  اـی  یـسک  هب  لـعف  دانـسا  زا  تسا  تراـبع  یقیقح  دانـسا 

. دنایور ار  يزبس  دنوادخ 
رب دنک  تلالد  هک  ياهنیرق  دوجو  اب  تسین ، وا  يارب  لعف  نآ  ملکتم  دزن  هک  يزیچ  ای  یـسک  هب  لعف  دانـسا  زا  تسا  ترابع  يزاجم  دانـسا 

. ببس ای  ناکم  نامز و  هب  تبسن  دانسا و  لثم  دشابیم ؛ يزاجم  دانسا  هکنیا 
هدش هداد  تبسن  ًازاجم  وا  هب  ییاّنب  لعف  اذل  هدوب  رمآ  ببس و  ریما  نوچ  یلو  تساّنب  لعف  تقیقح  رد  ءانب  تخاس ) ار  رهـش  ریما  : ) لاثم رد 

. تسا
: دیوگیم يونعم  هنیرق  دروم  رد  يربخ  دانسا  لاوحا  رد  ینازاتفت  يونعم . یهاگ  تسا و  یظفل  یهاگ  هنیرق  و 

(1). هل وه  ام  یلا  ّهنا  دقتعیال  دحوملا  ّنال  زاجم ؛ هدانسا  ّناب  مکحی  دحوملا  نع  ردص  اذا  مالکلا  اذه  لثمف  لقبلا ، عیبرلا  تبناو 
داقتعا دحوم  اریز  تسا ؛ يزاجم  نآ  دانسا  هکنیا  هب  دوش  یم  مکح  دوش  رداص  دحوم  زا  نوچ  مالک  نیا  لثم  سپ  ار ، يزبس  راهب  دنایور 

. درادن نآ  هب  یقیقح  یلالقتسا و 

ص 102. ینازاتفت ، لوطملا ، - 1
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: دیوگیم رگید  ياج  رد  زین  وا 

بیبطلا یفش  اذک  و  هدقتعم ، هدارم و  ّهنال  هیف ؛ لوأتال  نکل  هل ، وه  ام  ریغ  یلا  ناک  نا  و  لقبلا ) عیبرلا  تبنا  رفاکلا : لوق  یف   ) دانـسالا اذهف 
(1). ضیرملا

نیا وا  داقتعا  دارم و  اریز  درادـن ؛ لـیوأت  وا  هب  تبـسن  یلو  تسا ، يزاـجم  هچرگ  دـینایور ) ار  يزبس  راـهب   ) رفاـک لوق  رد  دانـسا  نیا  سپ 
( . داد افش  ار  ضیرم  بیبط  : ) هلمج نیا  زین  و  تسا .

دنوادخ ریثأت  هب  داقتعا  نامیا و  وا  هک  ارچ  تسا ؛ یقیقح  دانـسا  نیا  داد ؛ ) افـش  بیبط  ار  ضیرم  : ) دیوگب رفاک  رگا  هکنیا  بلطم  هصالخ 
هک دیوگب  ار  ياهلمج  نینچ  نمؤم  هکنآ  فالخ  هب  تسوا . زا  لعف  هک  تسا  یـسک  ای  زیچ  هب  دانـسا  وا  دزن  دانـسا  نیا  اذل  و  درادن ، لاعتم 

و بیبط ، هن  تسا  لاعتم  دنوادخ  هدنهدافـش  هک  دراد  نامیا  وا  اریز  تسا ؛ ملکتم  ندوب  نمؤم  نآ  هنیرق  تسا و  یلقع  زاجم  نآ  رد  دانـسا 
. دشابیم ببس  هلیسو و  وا  هک  تسا  نآ  تهج  هب  هدش  هداد  تبسن  وا  هب  لعف  مه  رگا 

ایلوا زا  نمؤم  ناسنا  تناعتسا  تقیقح 

تناعتـسا اـیلوا  اـی  اـیبنا و  زا  هاـگره  نمؤم  اریز  دوـشیم ؛ نشور  یبوـخ  هب  اـهنآ  حاورا  اـیلوا و  هب  هثاغتـسا  ثحبم  دـش  رکذ  هک  یناـیب  اـب 
هثاغتـسا ایلوا  هب  رگا  تسا و  لاعتم  دنوادخ  تاجاحلایـضاق  زین  وا و  دزن  یتقیقح  ثیغم  هکنیا  رب  تسا  ياهنیرق  وا  ندوب  نمؤم  دیوجیم ،

نانآ زا  هدرک و 

ص 29. لوطملا ، - 1
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. دنالئاسو بابسا و  نانآ  هک  ارچ  تسا ؛ یلقع  زاجم  قیرط  هب  هتفرگ  کمک 

: دیوگیم ُنیِعَتْسَن ) َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ  هیآ (  ریسفت  رد  يولهد  زیزعلادبع  هاش 
دنوادخ بناج  زا  وا  یناسرکمک  رهظم  هب  دقتعم  دشاب و  وا  رب  دامتعا  هک  يوحن  هب  ادخ  ریغ  زا  تناعتـسا  هک  دوش  هتـسناد  دـیاب  اجنیا  رد 

هکنیا داقتعا  هب  دـیوجیم  کمک  رهاظ  رد  وا  ریغ  زا  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  هب  صلاخ  روط  هب  تافتلا  رگا  یلو  تسا ، مارح  دـشابن  لاعتم 
زا هدیقع  نیا  نآ ، رد  لاعتم  دنوادخ  تمکح  بابسا و  ملاع  هب  رظن  تسا  یهلا  کمک  رهظم  وا 

، عون نیا  لثم  تقیقح  رد  و  دناهتـشاد . ادخ  ریغ  زا  تناعتـسا  عون  نیا  زا  ایلوا  ایبنا و  و  دشابیم ، زیاج  عرـش  رد  تسین و  رود  هب  نافرع  هار 
(1). دشابیم ناحبس  دنوادخ  زا  تناعتسا  هکلب  تسین  ادخ  ریغ  زا  تناعتسا 

: دیوگیم ( 11 هدئام : ( ) ِینْذِِإب َصَْربَألا  َو  َهَمْکَألا  ُئِْرُبت  َو  ِنیِّطلا . . . َنِم  ُُقلَْخت  ْذِإ  َو  هیآ (  ریسفت  رد  نامزلا  دیحو  باون 
ول کلذک  و  ربکا ، ًاکرـش  نوکی  الف  هللا  نذاب  ًاتیم  ییحی  نا  هللا  حور  یـسیع  نم  دـحا  بلط  ولف  ًازاجم ، یـسیع  یلإ  ءاربإلا  قلخلا و  دنـساف 

نوکیـال هرما  هللا و  نذاـب  ءوس  هنع  عفدـی  وأ  ضرم  نم  هیفـشی  وأ  دـالوألا  هل  بهی  نا  حـلاص  وأ  یبن  حور  نم  وأ  یح  یلو  نم  دـحا  بلط 
(2). ربکا ًاکرش 

دنوادخ نذا  هب  ار  ياهدرم  هکنیا  هللا  حور  یسیع  زا  یسک  دنک  بلط  رگا  سپ  تسا . هدش  هداد  دانسا  ًازاجم  ع )  ) یسیع هب  يدوبهب  قلخ و 

ص 8. ج1 ، يولهد ، زیزعلادبع  يزیزع ، ریسفت  - 1
ص 19. باون ، نامزلا  دیحو  يدهملا ، ۀیده  ۀیشاح  - 2

ایلوا زا  نمؤم  ناسنا  تناعتسا  www.Ghaemiyeh.comتقیقح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:60
افش ضرم  زا  ار  وا  ای  هداد  دالوا  وا  هب  هک  یحلاص  ای  یبن  حور  زا  ای  یح  یلو  زا  یسک  دنک  بلط  رگا  زین  و  تسین . ربکا  كرش  دنک  هدنز 

زگره دیامن  عفد  وا  رما  ادخ و  نذا  هب  ار  يراتفرگ  وا  زا  ای  دهد ،
. دشابیمن ربکا  كرش 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
: فص ( ) ِهللا ُراْصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراوَْحلا  َلاق  ِهللا  یلا  يِراْصنَأ  ْنَم  َنیِّیِراوَْحِلل  َمَیْرَم  ُْنبا  یَـسیِع  َلاق  امَک  ِهللا  َراْصنَأ  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  ) 

(14
نم ناروای  ادخ  هار  رد  یناسک  هچ  تفگ : نویراوح  هب  میرم  نب  یسیع  هک  هنوگنامه  دیشاب  ادخ  ناروای  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 

. مییادخ ناروای  ام  دنتفگ : نویراوح  دنتسه ! ؟
ار راـک  نیا  شدوخ  هطـساو  نودـب  تساوخیم  رگا  دـنهد و  يراـی  ار  شنید  اـت  هداد  روتـسد  ناـنمؤم  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هیآ  نیا  قباـطم 

تهج نیدب  و  تسا ، هداد  طبر  اهنآ  هب  طوبرم  بابـسا  هب  ار  تاببـسم  ینید  لیاسم  رد  یتح  تعیبط  ملاع  نیوکت و  ماظن  رد  یلو  درکیم ،
. دهاوخیم کمک  نییراوح  زا  ع )  ) یسیع ترضح  هک  تسا 

: دیامرفیم رگید  ياهیآ  رد  زین  و 
(7 دمحم : ( ) ْمُکَماْدقَأ ْتِّبَُثی  َو  ْمُکْرُْصنَی  َهللا  اوُرُْصنَت  ْنِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )

درادیم . راوتسا  ار  ناتیاهماگو  دنکیم  يرای  ار  امش  دینک ، يرای  ار  ادخ  نییآ )  ) رگا دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
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: دیامرفیم زین  و 

(95 فهک : . . .( ) ٍةَّوُِقب ِینُونیِعَأَف  ٌْریَخ  یِّبَر  ِهِیف  ِینَّکَم  ام  َلاق  )
. . دییامن يرای  توق  اب  ارم  سپ  دینکیم ] داهنشیپ  امش  هچنآ  زا   ] تسا رتهب  هدراذگ ، نم  رایتخا  رد  مراگدرورپ  هچنآ  تفگ : نینرقلا ) وذ  )

. .
: دیامرفیم ع )  ) فسوی ترضح  لوق  زا  زین  و 

(55 فسوی : ( ) ٌمِیلَع ٌظیِفَح  یِّنِإ  ِضْرَألا  ِِنئازَخ  یلَع  ِیْنلَعْجا  َلاق  )
! مهاگآو هدنرادهگن  نم  انامه  هک  هد ، رارق  رصم )  ) نیمزرس نئازخ  تسرپرس  ارم  تفگ : فسوی ) )

: دیامرفیم ع )  ) نامیلس ترضح  لوق  زا  زین  و 
(38 لمن : ( ) َنیِِملْسُم ِینُوتْأَی  ْنَأ  َْلبَق  اهِشْرَِعب  ِینِیتْأَی  ْمُکُّیَأ  اُؤَلَْملا  اَهُّیَأ  ای  َلاق  )

؟ دنیآ نم  دزن  میلست  لاح  هب  هکنآ  زا  شیپ  دروآیم  نم  يارب  ار  وا  تخت  امش  زا  کی  مادک  ناگرزب ! يا  تفگ : نامیلس ) )
: دیوگیم بعک  نب  ۀعیبر 

وه تلق : کلذ ؟ ریغ  وأ  لاق : ۀنجلا . یف  کتقفارم  کلأسأ  تلقف : لس . یل : لاقف  هتجاح  هئوضوب و  هتیتاف  ص ])  ]) هللا لوسر  عم  تیبا  تنک 
(1). دوجسلا ةرثکب  کسفن  یلع  یّنعاف  لاق : كاذ .

نتفرگ و وضو  لیاسو  مدرکیم و  هتوتیب  ص )  ) ادخ لوسر  اب  نم 
تشهب رد  دوخ  قیفر  ارم  هک  مهاوخیم  وت  زا  مدرک : ضرع  نک . تساوخرد  دومرف : نم  هب  ترضح  مدومنیم . هدروآرب  ار  شجئاوح 

. ملسم زا  لقن  هب  ص 82 ، حیباصملا ، ةاکشم  - 1
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. نک کمک  دوجس  ترثک  هب  ارم  سپ  دومرف : ربمایپ  تسا . نیمه  ماهتساوخ  هن  متفگ : یهاوخ  یمن  ار  نآ  ریغ  ایآ  دومرف : ربمایپ  ینادرگ .

: دیوگیم ثیدح  نیا  حرش  رد  يراق  یلع  الم 
(1) . . . قحلا نئازخ  نم  دارا  ام  لک  ءاطعا  نم  هنّکم  یلاعت  هللا  ّنا  لاؤسلاب  رمألا  ص ])  ]) هقالطا نم  ذخؤیو 

هدارا قح  نئازخ  زا  هچنآ  نداد  هب  تبسن  ار  وا  یلاعت  دنوادخ  انامه  هک  دوش  یم  هدافتـسا  لاؤس  هب  رما  هب  تبـسن  ص )  ) وا مالک  قالطا  زا 
. . . تسا هدومن  رداق  دیامن 

: دیوگیم هراب  نیا  رد  یلافوب  نسح  قیدص  باون 
اب تسد  هب  روما  ماـمت  هک  دوشیم  هتـسناد  اـجنیا  زا  تسا ، هدادـن  تبـسن  یـصاخ  بولطم  هب  ار  نآ  هدرک و  رکذ  قـلطم  روـط  هب  ار  لاؤـس 

(2). دیامنیم اطع  شراگدرورپ  نذا  هب  دنک  هدارا  سکره  هب  و  دهاوخب ، هچنآ  ره  تسا و  ص )  ) ربمایپ تمه  تمارک و 

كرش دیحوت و  نیب  هلصاف 

ۀیادـه  » باتک رد  هدرک  همجرت  ودرا  تغل  هب  یبرع  زا  ار  هتـس  حاحـص  هدوب و  دـنه  تنـس  لها  روهـشم  ياملع  زا  هک  نامزلا  دـیحو  باون 
: دیوگیم يدهملا »

ًاتیم وأ  ًایح  ناک  ءاوس  هللاریغ  قح  یف  دقتعا  نم  ّلک  ّنا  لصاحلاو 

ص 323. ج2 ، یفنح ، يراق  یلع  الم  ةاقرملا ، - 1
ص 276. ج1 ، یلافوب ، ناخ  نسح  قیدص  مارملا ، غولب  حرش  ماتخلا ، کلسم  - 2

كرش دیحوت و  نیب  www.Ghaemiyeh.comهلصاف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 73 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:63
نم لک  و  كرـشم ، وهف  هنم  دیدج  نذا  یلإ  اهیف  جاتحیال  ثیحب  رومألا  نم  رمأ  یلع  ّلجوّزع  هللا  نم  ۀضوفم  ۀبوهوم  وأ  ۀیتاذ  ةردـق  هل  ّنا 

لمعیف هنم  لمعلا  اذه  ذـخأی  نا  یغب  هناحبـس و  هللا  دارا  اذإ  ّالإ  ءیـش  یلع  ردـقیال  لاسغلا  دـی  یف  تیملاک  ۀـیلکلاب  زجاع  ّهنا  هللاریغ  مهفی 
، ًاتیم وا  ًایح  ریغلا  کلذ  ناک  ءاوس  كرـشم ؛ سیل  دحوم  وهف  کلذـک  ّرـضی  عفنی و  ثیغی و  رـصنی و  هئاضق و  هتدارا و  هنذا و  هللا و  مکحب 
هنذا و هللارماب و  رانلا  قارحا  اینومقـسلا و  لاهـسا  ّنا  ملع  نم  و  كرـشا ، دقف  اهتاذب  ۀقرحم  رانلا  وأ  هتاذب ، لهـسم  اینومقـسلا  ّنا  مهف  نمک 

(1). كرشمب سیل  دّحوم  وهف  هتدارا 
داقتعا هدرم  ای  هدنز و  هچ  ادخ  ریغ  قح  رد  سکره  هکنیا  لصاح  و 

هدیدرگ ضیوفت  وا  هب  هدش و  هدیـشخب  روما  زا  يرما  لجوزع  دنوادخ  بناج  زا  وا  هب  هکنیا  ای  تسا و  یتاذ  تردق  وا  يارب  هک  دنک  ادـیپ 
ریغ دروم  رد  دشاب  دقتعم  سکره  نینچمه  و  دشابیم . كرـشم  وا  تسین  ادـخ  بناج  زا  دـیدج  نذا  هب  جایتحا  نآ  رد  هک  یثیح  هب  تسا 

هدارا ناحبـس  دنوادخ  هک  ینامز  رگم  درادن  يزیچ  چیه  رب  تردق  لاّسغ و  ناتـسد  رد  تیم  دـننامه  تسا  زجاع  یلک  روط  هب  وا  هک  ادـخ 
، دناسر ررـض  عفن و  دهد و  هانپ  هدومن و  يرای  هکنیا  دنک و  لمع  وا  ياضق  هدارا و  نذا و  مکح و  هب  وا و  زا  ار  لمع  نیا  دـهاوخب  دـنک و 

هدنزوس ًاتاذ  شتآ  ای  لهـسم  هتاذ  هب  اینومقـس  ياود  دـنادب  هک  یـسک  لثم  هدرم . ای  دـشاب  هدـنز  ریغ  نآ  هچ  كرـشم ، هن  تسا  دـحوم  وا 
كرشم وا  تسا ،

ص 17. باون ، نامزلا  دیحو  يدهملا ، ۀیده  - 1
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ص:64
. كرشم هن  تسا  دحوم  وا  تسوا ، هدارا  نذا و  ادخ و  رما  هب  شتآ  ندنازوس  اینومقس و  لاهسا  هک  دنادب  سکره  و  دشابیم ،

: دیوگیم زین  یکبس  نیدلا  یقت 
یف سیبلتلا  باب  نم  هعنم  هیلإ و  مالکلا  فرصف  ملـسم ، هدصقیال  اذه  لاعفألاب ، لالقتـسالا  قلخلا و  یلإ  ص ])  ]) یبنلا ۀبـسن  دارملا  سیلو 

(1). نیدحوملا ماوع  یلع  شیوشتلا  نیدلا و 
نآ و هب  مالک  فرـص  سپ  دنکیمن ، دصق  یناملـسم  چیه  ار  نیا  و  تسین ؛ لاعفا  رد  لالقتـسا  قلخ و  هب  ص )  ) ربمایپ نداد  تبـسن  دارم  و 

عنم
. تسا نادحوم  ماوع  رب  شیوشت  نید و  رد  نتخادنا  هابتشا  باب  زا  نآ 

دیحوت كرش و  ققحت  رد  گرم  یگدنز و  ندوبن  رایعم 

: دیوگیم نامزلا  دیحو  باون 
ردـقی روما  یف  ءایحألاب  ۀثاغتـسالا  راصنتـسالا و  ّنا  ّنظ  و  تاومألا ، ءایحألا و  نیب  اذـه  یف  انناوخا  ضعب  قّرف  ام  بجعـألا  نم  بجعـألاو 

یف ناّیـس  ّتیملا  یحلا و  ّناف  ةرهاظ ؛ ؟ ۀطـسفس  اذـه  له  و  رومألا ، کـلت  سفن  یف  تاومـألاب  كرـش  وه  و  كرـشب ، سیل  داـبعلا  اـهیلع 
(2). یلاعت هللااب  كرشال  ءایحألاب  كرش  تاومألاب  راصنتسالا  ّنا  بابلا  یف  ام  ۀیاغف  هللاریغ ، امهنوک 

دننکیم نامگ  دـنراذگیم و  قرف  اههدرم  اههدـنز و  نیب  روما  نیا  رد  ام  ناردارب  زا  یخرب  هک  تسا  يزیچ  نآ  یبیجع  ره  زا  رتبیجع  و 
هک

ص 175. یکبس ، ماقسلا ، ءافش  - 1
صص 21 و 22. يدهملا ، ۀیده  - 2
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ص:65
اههدرم هب  تبـسن  روما  نامه  رد  یلو  تسین ؛ كرـش  دنراد  تردق  نآ  رب  اههدنب  هک  يروما  رد  اههدـنز  زا  هثاغتـسا  ترـصن و  تساوخرد 

هکنیا بلطم  تیاهن  و  دنـشابیم . ناسکی  دـنیادخ  ریغ  ود  ره  هکنیا  رد  هدرم  هدـنز و  اریز  تسین ؛ رهاـظ  هطـسفس  نیا  اـیآ  و  تسا ، كرش 
. لاعتم دنوادخ  هب  كرش  هن  تساههدنز  هب  كرش  تاوما  زا  ترصن  تساوخرد 

نادحوم اب  ناکرشم  لمع  نیب  قرف 

: دیوگیم هراب  نیا  رد  ملعلا » رصع  یف  مالسالا   » باتک رد  يدجو  دیرف  دّمحم 
مهیلع هللا  لّجـس  دـقف  کلذ  عم  و  مهب ، هللا  یلإ  الـسوت  ّالإ  ًابابرا  مهولعج  ام  مّهناف  مهتهلآ ؛ نع  برعلا  یکرـشم  لوق  هبـشی  اذـه  لـیق : نا 

وه اّمنا  و  هّیلو ، دبعیال  ملـسملا  و  یْفلُز ) ِهللا  َیلِإ  انُوبِّرَُقِیل  َّالِإ  ْمُهُُدبْعَن  ام   ) اذکه ۀیآلا  ّصن  ّناف  نیتلاحلا ؛ نیب  ام  دیعب  انلق : كرـشلا . رفکلا و 
و هتایح . همدب و  جزتما  يذلا  دیحوتلا  یلع  هنم  ةریغ  کناها  امبر  و  کیلع ، رکنأل  یلولا  اذه  دبعت  کنا  لهاج  لهجأل  تلق  ول  لب  هوجری ،

(1). نیملسملا لهجا  هقوف  ام  یلا  هزواجیال  يذلا  ءاجرلا  نیب  برعلا و  وکرشم  اهب  ّرقا  یتلا  ةدابعلا  نیب  ناتش 
تهج هب  رگم  دندادن  رارق  بابرا  ار  ناشنایادخ  نانآ  اریز  ناشنایادخ ؛ هرابرد  تسا  برع  ناکرـشم  لوق  هیبش  فرح  نیا  دوش : هتفگ  رگا 

نانآ رب  دنوادخ  لاح  نیع  رد  یلو  دنوادخ ، دزن  نانآ  ببس  هب  لسوت 

ص 580. يدجو ، دیرف  دمحم  ملعلا ، رصع  یف  مالسالا  - 1
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ص:66
مینکیمن تدابع  ار  نانآ  ام  : ) تسا هنوگنیا  هیآ  صن  اریز  تسا ؛ هلـصاف  تلاح  ود  نیا  نیب  مییوگیم : باوج  رد  تشون ، كرـش  رفک و 

هب وت  رگا  و  دنراودیما . وا  هب  هکلب  دننکیمن  تدابع  ار  دوخ  یلو  ناناملـسم  و  دننادرگ . ) کیدزن  ادخ  يوس  هب  ار  ام  هکنآ  تهج  هب  رگم 
نوخ اب  نآ  دراد و  دیحوت  رب  هک  یتریغ  تهج  هب  اسب  هچ  و  دیامنیم ، راکنا  وت  رب  ینکیم  تدابع  ار  یلو  نیا  وت  ییوگب : درف  نیرتلهاج 

هک يدـیما  نیب  دناهتـشاد و  رارقا  نآ  هب  برع  ناکرـشم  هک  یتداـبع  نـیب  ردـق  هـچ  و  دـیامن . تناـها  ار  وـت  هدـش ، جوزمم  شایگدـنز  و 
. تسا قرف  دننکیمن  زواجت  نآ  زا  ناناملسم  نیرتلهاج 

( مالسلا مهیلع  تیب (  لها  تایاور  رد  ایلوا  حاورا  هب  هثاغتسا 

: دوب هدمآ  نینچ  نآ  رد  هک  متفای  ار  نامباحصا  زا  یخرب  تافیلأت  زا  یمیدق  هخسن  دیامرفیم : هللا  همحر  یسلجم  . 1
هّجوتاو کلأسا  ّینا  ّمهّللا  وهو : ۀباجإلا  ۀعرـس  تیأر  ّالا  رما  یف  توعد  ام  لاقو : ۀمئالا : نع  هللا  همحر  هیوباب  نب  دّمحم  هاور  ءاعدـلا  اذـه 

کب انلّسوتو  انعفـشتساو  انهّجوت  ّانا  انالومو  اندّیـس  ای  ۀمحرلا ، ماما  ای  هللا ، لوسر  ای  مساقلاابا ، ای  ص ،])  ]) دّمحم ۀمحرلا  یبن  کّیبنب  کیلا 
(1) . . . هللادنع انل  عفشا  هللادنع  ًاهیجو  ای  انتاجاح ، يدی  نیب  كانمّدقو  هللا  یلإ 

، تسا هدرک  لقن  مالسلا ) مهیلع  ناماما (  زا  هللا  همحر  هیوباب  نب  دّمحم  ار  اعد  نیا 

ص 247. ج 102 ، راونألاراحب ، - 1
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ص:67
عورش هاگنآ  : . . . ] تسا اعد  نیا  نآو  مدرک  هدهاشم  ار  نآ  تباجا  ًاعیرـس  هکنآ  زج  مدناوخن  ار  اعد  نیا  يرما  چیه  رد  نم  هک  هدومرفو 

[. دندومن رخآ  ات  لسوت  ياعد  تئارق  هب 
: دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  رمع  نب  لضفم  . 2

لقو دجسا  ّمث  مالسلا  اهیلع  ۀمطاف  حیبست  حّبسو  ًاثالث  هللا  ّربک  تمّلس  اذاف  نیتعکر ، ّلصف  ًاعرذ  اهب  تقـضو  هللا  یلإ  ۀجاح  کل  تناک  اذإ 
رـشعو ةّرم  ۀئام  کلذ  لقو  دوجـسلا  یلإ  دع  ّمث  کلذ ، لثم  لقو  ضرألا  یلع  نمیألا  كّدخ  عض  ّمث  ینیثیغأ ، ۀمطاف  یتالوم  ای  ةّرم : ۀئام 

(1). اهیضقی هللا  ّناف  کتجاح  رکذاو  تاّرم ،
هتفگ ریبکت  راب  هس  يداد  مالـس  نوچو  روآ ، ياجهب  زامن  تعکر  ود  دوب ، هدـش  گنت  وت  رب  رماو  یتساوخیم  دـنوادخ  زا  یتجاح  هاـگره 

هبترم دصو  ورب  هدجس  هب  سپس  وگب ، ار  مالسلا  اهیلع  همطاف  حیبست  هاگنآو 
هدجـس هب  دعبو  نک ، رارکت  راب  دص  ار  هلمج  نیمهو  راذـگ  نیمز  رب  ار  دوخ  تسار  هنوگ  هاگنآ  بایرد . ارم  همطاف ! نم  رورـس  يا  وگب :

. درک دهاوخ  هدروآرب  ار  نآ  دنوادخ  انامه  هک  نک  رکذ  ار  تتجاح  سپس  نک . رارکت  ار  هلمج  نیا  راب  هدو  دصو  ورب 
: دنکیم لقن  یّلح  امن  نبا  . 3

یلـص هادـمحم  ای  حورقم : بلقو  جـشم  توصب  بنیز  هیلع  تبدـنف  هئابحا ، نم  دوقفم  هئامدـب  رّفعم  وهو  ع )  ) نیـسحلا دـسج  یلع  نررمو 
، ءامدلاب لمرم  نیسح  اذه  ءامسلا ، کیلم  کیلع 

ص 254. ج 102 ، راونألاراحب ، - 1
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ص:68
(1) . . . ایابسلا قوس  نوقاسی  یفطصملا  ۀیرذ  هذه  هادمحم ، باحصا  ای  ءاضعألا . . . عطقم 

كانزوس ییادص  اب  بنیز  سپ  دوب . هداتفا  رود  هب  شناتـسود  زاو  هدیتلغ  نوخ  هب  هک  یلاح  رد  دندومن  رذگ  ع )  ) نیـسح دـسج  رب  نانزو 
شندب ياضعاو  هدیپت  دوخ  نوخ  هب  هک  تسا  ع )  ) نیـسح نیا  داتـسرف ، دورد  وت  رب  نامـسآ  هکئالم  دّـمحم ! يا  دز : ادـص  حورجم  یبلقو 

. . . دنربیم ناریسا  دننام  هب  ار  نانآ  هک  تسا  یفطصم  هیرذ  نیا  دّمحم ! باحصا  يا  تسا . . . هدش  هعطق  هعطق 
: دومرف هک  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا  . 4

نینمؤـملا دّیـس  اـی  یلع ، اـی  هللا ، لوـسر  اـی  دّـمحم ، اـی  لوـقیو : دجـسی  ّمث  نیتـعکر  ّلـصیلف  یلاـعت  هللا  یلا  ۀثاغتـسا  مکدـحأل  تناـک  اذإ 
مکب ۀـمئألا - دـعتو   - ۀـمطافو یلعو  دّـمحمبو  هللااب  هاثوغ  ای  امکب ، ثیغتـسا  یلع  ای  دّـمحم  ای  یلاعت ، هللا  یلا  ثیغتـسا  اـمکب  تاـنمؤملاو ،

(2). یلاعت هللا  ءاش  نا  کتعاس  نم  ثاغت  ّکناف  یلاعت ، هللا  یلا  لسوتا 
يا دّمحم ! يا  دیوگبو : دنک  هدجـس  سپـسو  هدروآ  ياجهب  زامن  تعکر  ود  سپ  دوب  لاعتم  يادـخ  زا  یتجاح  امـش  زا  یکی  يارب  هاگره 

رفن ود  امش  هب  یلع  يا  دّمحم ، يا  منکیم ، کمک  بلط  لاعتم  دنوادخ  دزن  امش  زا  نمؤم ، نانز  نادرم و  ياقآ  يا  یلع ! يا  ادخلوسر !

ص 59. نازحالا ، ریثم  - 1
ص 330. قالخالا ، مراکم  - 2
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ص:69
لاعتم دنوادخ  دزن  دوخ  هلیسو  ار  امش  يرامشیم - ار  همئا  زا  کی  ره  و   - همطافو یلعو  دّمحم  هبو  ادخ  هب  مربیم  هانپ  میامنیم . هثاغتـسا 

. دش دهاوخ  هدروآرب  تتجاح  دهاوخب  لاعتم  يادخ  رگا  تعاس  نامه  تروص  نیا  رد  هک  مهدیم ، رارق 
: دومرف هک  هدرک  لقن  ع )  ) يداه ماما  زا  هیولوق  نبا  . 5

(1). ّکبر یلإ  یل  عفشاف  ةریثک  ًابونذ  یل  ّنا  هللا ! یلو  ای  ع . . . )  ) نینمؤملاریما ربق  دنع  لوقت 
. شاب تراگدرورپ  دزن  نم  عیفش  سپ  ماهداد  ماجنا  يرایسب  ناهانگ  نم  انامه  ادخ ! یلو  يا  ییوگیم . . . : ع )  ) نینمؤملاریما ربق  رانک 

ص 103. تارایزلا ، لماک  - 1
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ص:70
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ص:71

تنس لها  هاگدید  زا  ایلوا  حاورا  هب  هثاغتسا 

تنس لها  تایاور  رد  ایلوا  حاورا  هب  هثاغتسا 

هراشا

: دومرف هک  مدینش  ص )  ) ادخلوسر زا  تفگ : هک  هدرک  لقن  هریرهوبا  زا  شدنس  هب  یلعیوبا  . 1
و نیبلا ، تاذ  ّنحلـصیل  و  ریزنخلا ، ّنلتقی  بیلـصلا و  ّنرـسکیلف  الدـع ، ًامکح  ًاطـسقم و  ًاماما  میرم  نب  یـسیع  ّنلزنیل  هدـیب  یـسفن  يذـلاو 

(1). هتبجال دّمحم  ای  لاقف : يربق  یلع  ماق  نئل  مث  دحا ، هلبقیالف  لاملا  ّنضرعیل  و  ءانحشلا ، ّنبهذیل 
بیلص و  تسا ، لدع  مکاح  طسق و  زاتشیپ  هک  یلاح  رد  دیآیم  دورف  نامسآ  زا  میرم  نب  یسیع  تسوا  تسد  هب  مناج  هک  یـسک  هب  مسق 

نآ یسک  یلو  دنکیم  هضرع  مدرم  رب  ار  لام  هدرب و  نیب  زا  ار  هنیک  درکدهاوخ و  حالصا  ار  مدرم  نیب  دشکیم و  ار  كوخ  هتسکش و  ار 
. داد مهاوخ  باوج  ار  وا  نم  ص ! )  ) دّمحم يا  دیوگب : دتسیاب و  مربق  رب  رگا  و  دنکیمن . لوبق  ار 

ص 211. ج 8 ، دئاوزلا ، عمجم  - 1
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ص:72
: دنکیم لقن  فینح  نب  نامثع  زا  حیحص  دنس  هب  ریبکلا » مجعملا   » رد یناربط  . 2

هار نیب  رد  هکنیا  ات  درکیمن ؛ یهّجوت  شاهتساوخ  هب  نامثع  یلو  دومنیم ، هعجارم  ناّفع  نب  نامثع  دزن  رّرکم  یتجاح  تهج  هب  یـصخش 
هدامآ ار  یبآ  تفگ : وا  هب  فینح  نب  نامثع  درک . تیاکـش  عوضوم  نیا  زاو  هدرک  تاـقالم  تسا - يوار  دوخ  هک   - ار فینح  نب  ناـمثع 

: » وگبو هد  رارق  هلیسو  ار  ص )  ) ربمایپ زامن ، مامتا  زا  دعبو  رازگب  زامن  تعکر  ودو  ورب  دجسم  هب  ریگب ؛ وضوو  نک 
یتجاح یل  یضقتف  ّیبر  یلإ  کب  هّجوتأ  ّینإ  دّمحم  ای  ۀمحرلا ، یبن  مّلسو  هیلع  هللا  یّلص  دّمحم  کّیبنب  کیلإ  هّجوتأو  کلأسأ  ّینإ  مهّللا 

. روآ دایهب  ار  دوخ  تجاح  هاگنآ  « ، 
دزن ار  واو  دمآ  نابرد  ًاروف  دش ، ناور  نامثع  هناخ  يوس  هب  هاگنآ  داد ، ماجنا  ار  لامعا  نآ  هدش  دای  صخـش  دیوگیم : فینح  نب  نامثع 
دای هب  نآلا  نیمه  نم  تفگ : وا  هبو  دروآرب  لماک  روط  هب  ار  شتجاح  سپـس  درک . ینایاش  مارتحا  ار  وا  زین  ناـمثع  درب ، ناّـفع  نب  ناـمثع 

. . . . ایب ام  دزن  هب  یتساوخ  یتجاح  ام  زا  نیا  زا  دعب  هاگرهو  مداتفا  وت  تجاح 
مـشچ يروک  زاو  دمآ  ترـضح  دزن  ییانیبان  هک  مدوب  ص )  ) ربمایپ تمدخ  يزور  هکلب  دوبن ، نم  زا  روتـسد  نیا  تفگ : فینح  نب  نامثع 

دوخ
زا دعب  زین  صخش  نآو  داد  ار  روتسد  نیمه  وا  هب  سپس  تفریذپن . وا  یلو  دنک  ربص  هک  درک  داهنشیپ  ادتبا  ص )  ) ترـضح دومن . تیاکش 

دیسر . دوخ  دوصقم  هبو  دش  انیب  نآ  يادا 
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ص:73
یناهفـصا (3)، میعنوـبا  ، (2) ربلادـبع نبا  ، (1) يروباـشین مکاـح  لاـثما : دـناهدرک ؛ لـقن  ّتنـس  لـها  زا  يریثـک  تعاـمج  ار  ثیدـح  نیا 

. نارگیدو (6) يدنه یقتم  یمثیه (5) ، ظفاح  ، (4) یبهذ
: دیوگیم البرک  ناریسا  هرابرد  ۀیاهنلا » ۀیادبلا و   » باتک رد  ریثک  نبا  . 3

ناکمب اوّرم  اّـملف  جداوهلا ، یف  لـحاورلا  یلع  مهوبکرا  مث  مهؤلکی  مهـسرحی و  نم  مهب  ّلـکو  دعـس  نب  رمع  ّناـف  هئاـسن  هلها و  ۀـیقب  اـّما 
 - یکبت یه  و  تلاقف - : اهلها  نیسحلا و  اهاخا  بنیز  تبدن  نخرص و  ءاسنلا و  هتکب  کلانه  نیحرطم  هباحصا  نیسحلا و  اوأر  ۀکرعملا و 

ایابـس و کتانب  و  هادّمحم ! ای  ءاضعألا ، عطقم  ءامدلاب ، لّمرم  ءارعلاب ، نیـسحلا  اذه  ءامـسلا ، کیلم  کیلع  یّلـص  هادّمحم ، ای  هادّـمحم ، ای 
(7). قیدص ّودع و  ّلک  هللاو  تکبأف  لاق : ابصلا . اهیلع  یفست  ۀلتقم  کتیرذ 

اهجدوه رد  اههلحار  رب  راوس  ار  نانآ  هاگنآ  دنهد . هانپ  هدومن و  ظفح  ار  شنانز  تیب و  لها  هیقب  ات  دومن  لّکوم  ار  یـسک  دعـس  نب  رمع 
دایرف هتسیرگ و  نانز  دناهدش ، اهر  نیمز  يور  رد  هک  دندرک  هدهاشم  ار  شباحصا  نیسح و  دندیسر و  هاگلتق  هب  نانآ  نوچ  و  دنا . هدومن 

ص 108. ج 3 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 1
ص 382. ج 4 ، باعیتسالا ، - 2

ص 121. ج 3 ، ءایلوالا ، ۀیلح  - 3
ص 118. ج 2 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 4

ص 256. ج 9 ، دئاوزلا ، عمجم  - 5
ص 636. ج 13 ، لامعلا ، زنک  - 6

ص 336. ج 3 ، يربط ، خیرات  ص 193 ؛ ج 8 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  - 7

تنس لها  هاگدید  زا  ایلوا  حاورا  هب  www.Ghaemiyeh.comهثاغتسا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:74
نامـسآ هاشداپ  دّمحم ! يا  دّمحم ! يا  تفگ : تسیرگیم  هک  یلاح  رد  درک و  هبدن  شتیب  لها  نیـسح و  شردارب  يارب  بنیز  دندروآرب ،

! دّمحم يا  تسا . هدش  ادج  مه  زا  شیاضعا  روهطوغ و  نوخ  رد  هداتفا و  نیمز  يور  هک  تسا  نیسح  نیا  دتـسرف ، دورد  وت  رب  دنوادخ ) )
ره وا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دـیوگیم : يوار  دزویم . نانآ  ياهندـب  رب  ابـص  داب  دناهدیـسر و  لتق  هب  تاهیرذ  هتفر و  يریـسا  هب  تنارتخد 

. دروآرد هیرگ  هب  ار  یتسود  نمشد و 

ص)  ) ربمایپ حور  هب  هثاغتسا  هباحص و 

: دنکیم لقن  نینچ  رمع - رادهنیزخ   - رادلا کلام  زا  حیحص  دنس  هب  هبیش  یبا  نبا  دیوگیم : يرابلا » حتف   » رد ینالقسع  رجحنبا  . 1
(1) اوکله . . . دق  مّهنإف  کتّمأل  قستسإ  هللا ! لوسر  ای  لاقف : ص ])  ]) یبنلا ربق  یلإ  لجر  ءاجف  رمع ، نمز  یف  طحق  سانلا  باصأ 

! ادخلوسر يا  درک : ضرعو  دومن  هثاغتـسا  وا  هبو  دـمآ  ص )  ) ادـخلوسر ربق  رانک  یـصخش  دـش ، ضراع  مدرم  رب  یطحق  رمع  نامز  رد 
. . . . دندش كاله  نانآ  اریز  هاوخب ؛ ناراب  تتّما  يارب 

حاورا هب  هثاغتـسا  ناحجرو  زاوج  رب  لیلد  دوخ  هدرکن ، عنم  ار  وا  یـسکو  هدوب  هباحـص  رظنم  رد  کش  نودـب  تساوخرد  نیا  هک  اجنآ  زا 
. تسا یهلا  يایلوا 

: تفگ هک  دنکیم  لقن  هللادبع  نب  سوا  ءازوجلاوبا  زا  حیحص  دنس  هب  دوخ  ننس  رد  یمراد  . 2

ص 495. ج 2 ، يرابلا ، حتف  - 1
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نیبو هنیب  یقبیال  یّتح  ءامـسلا  یلإ  ًاوک  هنم  اولعجاف  ص ])  ]) یبنلا ربق  اورظنأ  تلاقف : ۀشئاع ، یلإ  اوکـشف  ًادیدش  ًاطحق  ۀـنیدملا  لهأ  طحق 

(1) لبإلا . . . . تنمسو  بشعلا  تبن  یّتح  ًارطم  انرطمف  اولعفف  لاق : ًافقس . ءامسلا 
ص)  ) ربمایپ ربق  غارـس  هب  ات  داد  روتـسد  هشیاع  دندروآ . تیاکـش  هشیاع  دزن  دوجوم  عضو  زا  مدرم  دش ، ضراع  هنیدم  رب  يدیدش  یطحق 

زا دعب  دیوگیم : يوار  دندرک . نینچ  زین  نانآ  دشابن . عنام  نامسآو  ربق  نیب  یفقس  ات  دننک  زاب  نامسآ  يوس  هب  ياهچیرد  نآ ، زاو  هتفر 
. . . دندش قاچ  نارتشو  هدومن  دشر  اهيزبس  هک  دمآ  ناراب  ردقنآ  لمع  نیا 

: تفگ هک  هدرک  لقن  حلاص  یبا  نب  دواد  زا  دیز ، نب  ریثک  زا  ورمع ، نب  کلملادبع  زا  دنسملا »  » رد لبنح  نب  دمحا  . 3
هللالوسر تئج  معن  لاقف : بویاوبأ . وه  اذإف  هیلع  لبقاف  عنـصت ؟ ام  يردـتا  لاقف : ربقلا . یلع  ههجو  ًاعـضاو  الجر  دـجوف  ًاـموی  ناورم  لـبقا 

(2). هلها ریغ  هیلو  اذإ  هیلع  اوکبا  نکل  و  هلها ، هیلو  اذإ  نیدلا  یلع  اوکبتال  لوقی : ص ])  ]) هللا لوسر  تعمس  رجحلا ، تآ  مل  و  ص ]) ])
ایآ تفگ : وا  تسا . هتـشاذگ  ص ])  ) ربماـیپ  ] ربق يور  رب  ار  شتروص  هک  دـید  ار  یـصخش  درک و  دجـسم -  فرط  هب  ور -  يزور  ناورم 

ص)  ) ادـخ لوسر  تهج  هب  نم  يرآ  تفگ : وا  تسا . يراصنا ]  ] بویاوبا وا  دـید  ناهگان  درک  هاگن  وا  هب  سپ  ینکیم ؟ هچ  هک  ینادیم 
ماهدمآ

ص 43. ج 1 ، یمراد ، ننس  - 1
ص 433. ج5 ، دمحا ، دنسم  - 2
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ص:76
رگا دییرگب  نید  رب  یلو  دـش ، نآ  یلوتم  شلها  رگا  دـییرگن  نید  رب  دومرفیم : هک  مدینـش  ص )  ) ادـخ لوسر  زا  گنـس . نیا  تهج  هب  هن 

. تشگ نآ  یلوتم  شلها  ریغ 
دانسالا حیحص  ار  نآ  هدرک و  لقن  ار  ثیدح  نیا  يروباشین  مکاح 

(1). تسا هتسناد  مّلسم  ار  نآ  زین  یبهذ  هتسناد و 
. دناهدرک جاجتحا  وا  ثیدح  هب  یتعامج  هدوب و  هقث  هک  تسا  يدقع  رماعوبا  یسیق  نامه  ورمع  نب  کلملادبع 

. تسا ثیدحلا  نسح  زین  دیز  نب  ریثک 
رد رجح  نبا  یلو  تسا  تکاـس  وا  زا  متاـحیبا  نبا  هتـسناد و  فورعم  ریغ  ار  وا  لادـتعالا » نازیم   » رد یبـهذ  هچرگ  حـلاص  یبا  نـب  دواد 

. تسا هتسناد  لوبقم  ار  وا  بیرقتلا » بیرقت   » باتک
بَْطنَح نب  هللادـبع  نب  بلطم  هیحان  زا  وا  تعباتم  اب  ناوتیم  تسا  حـلاص  یبا  نب  دواد  دروم  رد  هک  ار  ثیدـح  نیا  فعـض  هطقن  یهگناو 

؛ داد خساپ  حلاص  یبا  نب  دواد  تهج  هب  قوف  ثیدح  فیعضت  رد  ینابلا  نیدلارصان  لاکشا  زا  ناوتیم  تهج  نیدب  اذل  .(2)و  درک ناربج 
. دشاب هللادبع  نب  بلطم  هک  دراد  عباتم  وا  دش  هتفگ  هک  هنوگنامه  اریز 

: دنکیم لقن  يدوهمس  . 4
هسأر یلع  هبارت  نم  یّتح  و  ص ])  ]) یبنلا ربق  یلع  هسفنب  یمرف  ص ،])  ]) یبنلا نفد  نم  ماّیا  ۀثالث  دعب  ۀنیدملا  یلإ  ءاج  ًایبارعا  ّنا 

ص 515. ج 4 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  - 1
ص 199. ج 1 ، طسوالا ، مجعملا  ص 189 ؛ ج4 ، ریبکلا ، مجعملا  - 2
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ْمُهَـسُْفنَأ اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  : ) کیلع لزنأ  امیف  ناک  و  کنع ، انیعو  ام  هناحبـس  هللا  نع  َتیعو  کلوق و  انعمـس  َتلق  هللا ! لوسر  اـی  لاـقو :

(1). یل رفغتست  کتئج  یسفن و  تملظ  دق  و  ًامیِحَر ، ) ًاباََّوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج 
رـس رب  وا  ربق  كاخ  زا  تخادـنا و  ترـضح  ربق  رب  ار  شدوخ  دـمآ و  هنیدـم  هب  ص )  ) ربماـیپ نفد  زا  زور  هس  زا  دـعب  یبارعا  يدرم  اـنامه 

ذخا وت  زا  اـم  هک  ار  يزیچ  یتـفرگ  ناحبـس  يادـخ  بناـج  زا  میدینـش و  ار  تاهتفگ  اـم  یتـفگ و  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  تخیر و 
ریز ار  ادخ  ياهنامرف  و   ] دندرک متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نافلاخم  نیا  رگا  و  : ) دش لزان  وت  رب  هک  تسا  ياهیآ  اهنآ  هلمج  زا  میدومن و 

نابرهمو ریذپهبوت  ار  ادخ  درکیم ، رافغتـسا  اهنآ  يارب  مه  ربمایپو  دـندرکیم  شزرمآ  بلط  ادـخ  زاو  دـندمآیم  وت  دزن  هب  دـندراذگ ] اپ 
. ییامن شزرمآ  بلط  نم  يارب  ماهدمآ  و  ماهدرک ، ملظ  مسفن  هب  نم  و  دنتفاییم . )

: دسیونیم ماشلا » حوتف   » باتک رد  يدقاو  . 5
انقوی مهیلع  لمح  بلح  نم  ًابیرق  اوغلب  اّملف  عئالط ، ةرمض  نب  بعک  عم  سراف  فلا  ثعب  و  بلح ، یلا  ریسملا  دارا  حارجلا  نب  ةدیبع  ابا  ّنا 
اوبکا مهئارو و  نم  نیمکلا  مهیلع  علط  ذا  ۀمینغلا ، رفظلاب و  نوملـسملا  نقیا  دـق  و  توملا ، لاتق  ناعمجلا  لتاق  سراف و  فالآ  ۀـسمخ  عم 
انقوی لاتق  تدصق  ةرمض  نب  بعک  عم  ۀقرف  نیمکلا و  لاتق  تدصق  ۀقرف  ۀمزهنم و  مهنم  ۀقرف  قرف ؛ ثالث  نوملسملا  قرتفاف  ًاعیمج ؛ مهیلع 

یلع قلق  ةرمض  نب  بعک  و  هعم ، نم  و 

ص 1361. ج 4 ، ءافولا ، ءافو  - 1
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(1) ( . لزنا هللا  رصن  ای  دّمحم ، ای  دّمحم ، ای  : ) يدانی ۀیارلاب و  لوجی  وه  مهنع و  دهاجف  نیملسملا ،

کیدزن هب  اهنآ  نوچ  داتـسرف . ولج  هرمـض  نب  بعک  اـب  ار  هراوس  رازه  دـنک ، تکرح  بلح  يوس  هب  هک  تساوخ  حارج  نب  ةدـیبع  اـنامه 
يزوریپ و هب  نیقی  ناناملـسم  دندیگنج و  گرم  مد  ات  رگیدـکی  اب  نانآ  و  دـندش ، ریگرد  نانآ  اب  هراوس  رازه  جـنپ  اب  انقوی  دندیـسر  بلح 

قرفتم هتسد  هس  هب  ناناملسم  دندش ؛ روهلمح  ناناملسم  رب  یگمه  هدز و  نیمک  نانآ  رب  تشپ  زا  نانمـشد  ناهگان  هک  دندرک  ادیپ  تمینغ 
اب گنج  دصق  هرمض  نب  بعک  اب  موس  هتسد  و  دننک ، هلمح  هرابود  ات  هتفرگ  نیمک  رگید  ياهتـسد  هدرک و  رارف  اهنآ  زا  ياهتـسد  دنتـشگ ؛

دایرف دادیم و  تکرح  ار  مچرپ  درکیم و  داهج  ییاهنت  هب  تسب و  ناناملسم  رب  ار  هار  هرمـض  نب  بعک  و  دندرک ، ار  شنایهارمه  انقوی و 
« . يآ دورف  ادخ  يرای  يا  دمحم ! يا  دمحم ! يا  دزیم :

لقن دعس  نب  نامحرلادبع  زا  يربکلا » تاقبطلا   » باتک رد  دعس  نبا  . 6
: تفگ هک  هدرک 

سانلا بحا  عدا  تلق : لاق : انهاه . نم  اهبـصع  عمتجا  لاق : کـلجرل ؟ اـم  نمحرلادـبع ! اـبا  اـی  تلقف : هلجر  تردـخف  رمع ، نبا  دـنع  تنک 
(2). اهطسبف دّمحم ! ای  لاق : کیلا .

نامحرلادبعابا ! يا  متفگ : دش ، سحیب  شیاپ  هک  مدوب  رمع  نبا  دزن 

صص 195و196. ج 1 ، يدقاو ، رمع  نب  دمحم  ماشلا ، حوتف  - 1
، درفملا بدالا  ص 142 ؛ ج 17 ، يزم ، لامکلا ، بیذـهت  ص 369 ؛ ج 1 ، دعج ، نب  یلع  دنـسم  ص 154 ؛ ج 4 ، يربکلا ، تاـقبطلا  - 2

ص 335. ج 1 ، يراخب ،
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يا تفگ : ناوـخب . ار  دوـخ  دزن  دارفا  نیرتبوـبحم  متفگ : وا  هب  تفگ : وا  تسا . هتفرگ  اـجنیا  زا  شگر  تفگ : هدـمآ ؟ تیاـپ  رـس  رب  هچ 

. دش زاب  شیاپ  ياهگر  هک  دوب  ماگنه  نآ  رد  دّمحم !
(1). تسا هدرک  لقن  بیطلاملکلا »  » باتک رد  ار  ثیدح  نیا  هیمیت  نبا  هک  تسا  نآ  بیجع  و 

: دیوگیم همامی  هعقاو  هرابرد  ریثک  نبا  . 7
اعد نیفـصلا و  نیب  فقو  مث  عجر ، مث  هلتقیف ، هیلا  لصی  نا  ّبقرتی  لعج  ۀملیـسم و  لابجلا  راـس  مهزواـج و  یتح  دـیلو  نب  دـلاخ  لـمحو 

: لاق زاربلا و 
دیز رماع و  نب  انا  دوعلا  دیلولا  نبا  انا 

(2) هادّمحماو . »  » ذئموی مهراعش  ناک  نیملسملا و  راعشب  يدان  مث 
هدیسر وا  هب  هملیـسم  هک  دادیم  لامتحا  هظحل  ره  وا  درب ، هانپ  اههوک  هب  هملیـسم  دومن و  ذوفن  نانآ  رب  ات  درک  هلمح  نانآ  رب  دیلو  نب  دلاخ 
سپـس دناوخ و  يزجر  رعـش  تیب  کی  اب  دومن و  هزرابم  هب  توعد  داتـسیا و  فص  ود  نیب  هاگنآ  تشگرب  سپـس  دـناسر . لتق  هب  ار  وا  و 

. دوب هادّمحماو )  ) زور نآ  رد  ناناملسم  راعش  داد و  رس  ار  ناناملسم  راعش 
هدمآ نینچ  نآ  رد  هک  دورس  وا  هیثرم  رد  ياهدیـصق  ترـضح  تافو  زا  دعب  ص )  ) ربمایپ همع  بلطملادبع و  رتخد  هّیفـص  هک  هدش  لقن  . 8

: تسا

ص 120. بیطلا ، ملکلا  - 1
ص 324. ج 6 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  - 2

ص)  ) ربمایپ حور  هب  هثاغتسا  www.Ghaemiyeh.comهباحص و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:80
انؤاجر تنا  هللا  لوسر  ای  الأ 

. يدرکیمن افج  يدوب و  راکوکین  ام  هب  وت  ییام ، دیما  وت  ادخ ! هداتسرف  يا  شاب  هاگآ 
. میرگیم وت  رب  هک  متسه  یسک  زورما  نم  و  ام ، يارب  روآ  مایپ  نابرهم ، يدوب و  راکوکین  وت 

. تسا هدرک  تلحر  ایند  زا  هک  یلاح  رد  هدش  ص )  ) ادخ لوسر  هب  باطخ  راعشا  نیا  رد 
: دیوگیم رینم  نبا  زا  لقن  هب  ینالطسق  . 9

یلع لخدف  عفترت ، دـعاصتت و  هصـصغ  و  ددرتت ، هتارفز  نالمهت و  هانیع  ءاج و  رکبوبا ، مهتبثا  ناک  و  لوقعلا . . . تشاط  ص ])  ]) تام اّمل 
دمحم ای  انرکذا  سوفنلاب ، کتومل  اندـجل  ًارایتخا  ناک  کتوم  ّنا  ول  و  ًاتیم . . . ًایح و  تبط  لاق : ههجو و  نع  بوثلا  ّبکأـف  ص ])  ]) یبنلا

(1). کلاب نم  نکنل  ّکبر و  دنع 
رد شنابز  و  نازیر ، شکـشا  هک  یلاح  رد  دمآ  دوب ، رکبوبا  همه  زا  رتتباث  و  دنام . . . ریحتم  اهلقع  تفای  تافو  ص )  ) ادخ لوسر  نوچ 

نامز رد  يدوب  كاپ  تفگ : تشادرب و  شتروص  زا  ار  هچراپ  دـش و  لخاد  ص )  ) ربمایپ رب  تفریم ، نییاپ  ـالاب و  شیاـههصغ  شدرگ و 
لد ناج و  اب  تگرم  يارب  ام  دوب ، يرایتخا  وت  گرم  رگا  و  تامم . . . تایح و 

ص 322. ج8 ، یناقرزلا ، حرش  عم  ۀیندللا  بهاوملا  - 1
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. هدب رارق  ترطاخ  رد  و  نک ، دای  تراگدرورپ  دزن  دّمحم  يا  ار  ام  مینکیم . يراکادف 

ایلوا حاورا  هب  هثاغتسا  ناناملسم و 

: هدرک لقن  بذوشوبا  زا  يربط  . 1
ناک نم  ّنا  اهریغ  ةرـصبلا و  یلا  بتکف  راصمألاب . اوقحل  اوملـسا و  دق  ۀمذلا  لها  ّنا  و  رـسکنا ، دق  جارخلا  ّنا  هیلا  اوبتک  جاجحلا  لاّمع  ّنا 

(1) . . . هادّمحم ای  هادّمحم ! ای  نودانی : نوکبی و  اولعجف  اورکسعف  سانلا  جرخف  اهیلا . جرخیلف  ۀیرق  یف  لصا  هل 
هب ياهمان  وا  دناهدش . قحلم  اهرهـش  هب  هدروآ و  مالـسا  همذ  لها  هدش و  هتـسکش  تایلام  هک  دنتـشون  وا  هب  ياهمان  یط  جاجح  نارازگراک 

همیخ هدـمآ و  نوریب  مدرم  سپ  دوش . جراـخ  نآ  يوس  هب  دراد  یهد  رد  یلاـهن  سکره  هک  داد  روتـسد  تشوـن و  اهرهـش  رگید  هرـصب و 
! . . . هادّمحم ای  هادّمحم  ای  دندزیم : ادص  هدرک و  هیرگ  هب  عورش  نانآ  دندز .

: دیوگیم يرقم  رکبوبا  . 2
ءاشعلا تقو  ناک  اّملف  مویلا ، کلذ  انلصاو  و  عوجلا ، انیف  رثا  هلاح و  یلع  اّنک  و  ص ])  ]) هللا لوسر  مرح  یف  خیشلاوبا  یناربطلا و  انا و  تنک 

هیف لیبنز  دحاو  لک  عم  نامالغ ، هعم  اذاف  هل ، انحتفف  ّقدف  يولع . بابلاب  رضحف  عوجلا . . . هللا ! لوسر  ای  تلقف : ص ])  ]) یبنلا ربق  ترـضح 
ماعطلا نم  انعرف  اّملف  یقابلا ، اندنع  كرت  ّیلوف و  مالغلا ، هذخأی  یقابلا  ّنا  انّنظ  انلکأ و  انسلجف و  ریثک ، ءیش 

ص 200. ج 4 ، ریثا ، نبا  لماکلا ، ص 648 ؛ ج 3 ، يربط ، خیرات  - 1
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(1) مکیلا . ءیشب  لمحا  نا  ینرمأف  مانملا  یف  هللا  لوسر  تیأر  ّیناف  هللا ! لوسر  یلإ  متوکشا  موق ! ای  يولعلا : لاق 

نایاپ هب  ار  زور  نآ  دوب ، هدـش  ضراع  اـم  رب  دـیدش  یگنـسرگ  هک  یلاـح  رد  میدوب ؛ ص )  ) ادـخ لوسر  مرح  رد  خیـشلاوباو  یناربطو  نم 
ییولع صخـش  هناخ  رد  سپ  میاهنـسرگ . . . ام  ادخ ! لوسر  يا  میدرک : ضرعو  میدمآ  ص )  ) ادخ لوسر  ربق  رانک  اشع  تقو  میدـناسر ،

زیچ نآ  رد  هک  دوب  یلیبنز  مادـک  ره  اـب  هک  دـندوب  مـالغ  ود  يولع  نآ  اـب  سپ  میدوشگ . وا  يور  هب  ار  رد  اـم  دز و  رد  سپ  دـش  رـضاح 
نوچ سپ  تشاذـگ  ام  دزن  ار  یقاب  تفر و  مالغ  سپ  درب  یم  مالغ  ار  اذـغ  یقاب  هک  میدرک  نامگ  میدروخ و  میتسـشن و  سپ  دوب  يدایز 

زا يرادقم  ات  دومرف  نم  هب  مدید ، ایؤر  ملاع  رد  ار  ادخ  لوسر  نآلا  دیدرب ؟ تیاکـش  ادخ  لوسر  هب  ایآ  تفگ : يولع  میدش  غراف  اذـغ  زا 
. مروآ امش  دزن  اذغ 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدرک  لقن  رباج  زا  نایفسوبا ، زا  شمعا ، نب  نامیلس  زا  سنوی ، زا  هبقع ، زا  شدنسم  رد  یلصوم  یلعیوبا  . 3
مکیف له  لاقی : مث  اورـصنتف ؟ هب  نورـصنتستف  ًادمحم  بحـص  دحا  مکیف  له  لاقیف : مهـشویج  نم  شیجلا  جرخی  نامز  سانلا  یلع  ّنیتأیل 
رحبلا ءارو  نم  هب  اوعمـس  ولف  هباحـصا ؟ بحـص  نم  يأر  نم  لاقیف : ـال . لاـقیف : هباحـصا ؟ بحـص  نمف  ـال ، لاـقیف : ًادـمحم ؟ بحـص  نم 

(2). هوتأل
نوریب نانآ  نایرکشل  زا  يرکشل  هک  دمآ  دهاوخ  ینامز  مدرم  رب 

ص 1380. ج 4 ، ءافولا ، ءافو  - 1
ص 18. ج 10 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 132 ؛ ج 4 ، یلصوملا ، یلعی  یبا  دنسم  - 2
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ترصن ام  هب  ات  دیشاب  هتساوخ  ترصن  وا  هب  دشاب و  هدرک  تبحاصم  ار  دمحم  هک  تسه  یسک  امـش  نایم  رد  ایآ  دوشیم : هتفگ  دیآیم و 

زاب درادن . دوجو  یسک  دوشیم : هتفگ  دشاب ؟ هدرک  تبحاصم  ار  دمحم  هک  تسه  یـسک  امـش  نایم  رد  ایآ  دیوگیم : سپـس  دوش ؟ هداد 
دـشاب هدرک  هدهاشم  هک  یـسک  دوشیم : هتفگ  زاب  زگره . دوشیم : هتفگ  دـشاب ؟ هدرک  تبحاصم  ار  شباحـصا  هک  یـسک  دوشیم : هتفگ 

. دنتفریم شلابند  هب  تسه  ایرد  ياروام  یسک  هک  دندینشیم  رگا  و  هتشاد ؟ ربمایپ  باحصا  اب  تبحاصم  هک  ار  یسک 
دـیآیم و باـسح  هب  مود  هقبط  زا  یلو  هدـش  هدرمـش  ّسلدـم  هچرگ  شمعا  نب  نامیلـس  و  هتـسناد . حیحـص  لاـجر  ار  نآ  لاـجر  یمثیه 

. تسا لوبقم  شثیدح 
: تفگ هک  هدرک  لقن  باطخ  نب  رمع  نب  مصاع  زا  ریثک  نبا  . 4

اذاف ةاش  حـبذف  هیلع  اوّحلاف  ءیـش ، ّنهیف  سیل  لاقف : ةاـش  مهل  حـبذی  نا  هلها  هلأـس  ةرجهلا ) نم  ۀنـس 18   ) ةدامرلا ماع  ۀـنیزم  نم  الجر  ّنا 
(1). ةایحلاب رشبا  هل : لوقی  ص ])  ]) هللا لوسر  ّنا  مانملا  یف  يرا  یسما  املف  هادمحم ، ای  لاقف : رمح  اهماظع 

ناشدزن تفگ : وا  دنک . حبذ  شیارب  يدنفسوگ  ات  تساوخ  وا  زا  شلها  ترجه ) زا  لاس 18   ) یطحق لاس  رد  هنیزم )  ) هلیبق زا  يدرم  انامه 
و هادّمحم ! ای  تفگ : تسا . زمرق  شیاهناوختـسا  هک  دید  ناهگان  درک ، ینابرق  يدنفـسوگ  وا  و  دندرک ، رارـصا  وا  رب  شلها  تسین ، چیه 

نوچ

ص 91. ج7 ، ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  - 1
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. یگدنز هب  داب  تراشب  ار  وت  دیامرفیم : وا  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک  دید  ایؤر  ملاع  رد  دش  رصع 

: دیوگیم یعفاش  داتسا  یبتع  . 5
ْمُهَـسُْفنَأ اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْول  َو  لوقی . . .( : هللا  تعمـس  هللا ! لوسر  ای  کیلع  مالـسلا  لاقف : یبارعا  ءاجف  ص ])  ]) یبنلا ربق  دـنع  ًاـسلاج  تنک 

: لوقی أشنا  مث  ّیبر . یلا  کب  ًاعفشتسم  یبنذل ، ًارفغتسم  کتئج  دق  و  ًامیِحَر ) ًاباََّوت  َهللا  اوُدَجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْسا  َو  َهللا  اوُرَفْغَتْساَف  َكُؤاج 
همظعا عاقلاب  تنفد  نم  ریخ  ای 

تیأرف ینیع  ینبلغف  یبارعألا ، فرصنا  مث 
(1). هل رفغ  دق  هللا  ّنا  هرّشبف  یبارعألا  قحلا  یبتع ! ای  لاقف : ص ])  ]) یبنلا

نیا رگاو  : ) دوـمرف هک  مدینـش  دـنوادخ  زا  ادـخ ! لوـسر  يا  وـت  رب  دورد  تفگ : دـمآ و  یبارعا  هک  مدوـب  هتـسشن  ص )  ) ربماـیپ ربـق  راـنک 
شزرمآ بلط  ادخ  زاو  دندمآیم ؛ وت  دزن  هب  دندراذگیم ، ) اپ  ریز  ار  ادـخ  ياهنامرف  و   ) دـندرکیم متـس  دوخ  هب  هک  یماگنه  نافلاخم ،

يارب ترفغم  تساوخرد  ماهدمآ و  وت  دزن  نم  و  دنتفاییم ). نابرهمو  ریذپهبوت  ار  ادخ  درکیم ؛ رافغتسا  اهنآ  يارب  مه  ربمایپو  دندرکیم ؛
: تفگ درک و  اشنا  ار  راعشا  نیا  سپس  ماهدروآ . عیفش  مراگدرورپ  دزن  ار  وت  و  مراد ، مهانگ 

؛ تسا هتشگ  وبشوخ  دنلب ، تسپ و  طیحم  اهنآ  يوب  زا  و  هدش ، نفد  اضف  نیا  رد  شیاهناوختسا  هک  یسک  نیرتهب  يا 

ص 520. ج1 ، ریثک ، نبا  ریسفت  - 1
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. تسا مرک  دوج و  فافع ، نآ  رد  یتسه و  نآ  نکاس  وت  هک  يربق  يادف  مناج 

بایرد و ار  یبارعا  یبتع ! يا  دومرف : هک  مدرک  هدهاشم  ار  ص )  ) ربمایپ سپ  دومن ، هبلغ  منامشچ  رب  باوخ  دش . فرـصنم  یبارعا  هاگنآ 
. تسا هدیزرمآ  ار  وا  متح  روط  هب  دنوادخ  هک  هد  تراشب  ار  وا 

ایلوا حاورا  هب  هثاغتسا  هرابرد  تنس  لها  ياملع  هاگدید 

هراشا

یخرب تاملک  هب  کنیا  دناهدرک . تیبثت  ار  عوضوم  نیا  هداتسیا و  نایباهو  ربارب  رد  ایلوا  حاورا  هب  هثاغتـسا  عوضوم  رد  تنـس  لها  ياملع 
: مینکیم هراشا  نانآ  زا 

یعفاش فاقس  یلع  نب  نسح  . 1

: دیوگیم وا 
هدئاقل و يدنجلا  هیبأل و  دلولا  ّللذتی  دقف  ةدابع ، یّمسیال  للذتلا  وأ  لسوتلا  وأ  ءاجرلا  وأ  فوخلا  وأ  ۀثاغتـسالا  وأ  ءادنلا  درجم  ّنا  حضتاف 

یفف تاومألل . ءادـنلا  اذـه  ناک  ول  و  ةداـبع ، ءادـنلا  درجم  سیل  و  ءـالقعلا ، قاـفتاب  هل  ةداـبع  کـلذ  یّمـسیالف  ءایـشا ، هنم  وجری  هفاـخی و 
هللا و مکدعو  ام  متدـجو  له  : ) ردـب یف  رافکلا  نم  ۀـعامج  اهیف  یقلأ  یتلا  بیلقلا  اهمـسا  رئبلا و  لهأل  لاق  ص ])  ]) یبنلا ّنا  نیحیحـصلا :

حاوراال ًاداسجا  مّلکت  فیک  هللا ! لوسر  ای  رمع : لاق  ردـب . بیلق  رافک  یبنلا  بطاخ  ًاقح ، ) هللا  یندـعو  ام  تدـجو  دـق  ّیناف  ًاـقح ، هلوسر 
مّهنا  ریغ  مهنم  لوقا  امل  عمسأب  متنا  ام  لاق : اهیف ! ؟
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مّلع دـقف  هللا ، یلا  هب  لسوتملل  ةدابع  لـسوتلا  سیل  و  ( . 4/22203  ) ملسم و  حتف )  7/301  ) يراخبلا هاور  ًائیش . یلع  اوّدری  نا  نوعیطتـسیال 

. . یتجاح یف  ّیبر  یلا  کب  هّجوتا  ّینا  دّمحم ! ای  ۀـمحرلا ، یبن  دّـمحم  کّیبنب  کیلا  هّجوتا  ّینا  مهّللا   ) لوقی نا  یمعألا  ص ])  ]) هللالوسر
(1/313  ) مکاحلا و  ( 168-6/166 ( ) ةوبنلا لئالد   ) یف یقهیبلا  و  ( 5/569  ) يذمرتلا هاور  ملعلا . لها  نیب  روهشم  حیحص  وه  و  ثیدحلا ، .( 

(1) . . . هل ةدابع  تسیل  قولخمب  ًاضیا  ۀثاغتسالا  ّنا  امک  ۀحیحص . دیناسأب  مهریغ  یبهذلا و  هّرقا  و  امهطرش ، یلع  هحّحص  و 
هب تبـسن  رـسپ  هک  ارچ  دوشیمن ؛ هدـیمان  تدابع  للذـت  ای  لسوت و  ای  اجر  ای  فوخ  ای  هثاغتـسا  اـی  ندز  ادـص  دّرجم  هک  دـش  حـضاو  سپ 
هب اهراک  نیا  و  دراد ، وا  زا  ار  ییاهزیچ  دـیما  دـسرتیم و  وا  زا  دـیامنیم و  عضاوت  شاهدـنامرف  دزن  زابرـس  زین  دـنکیم و  شنرک  شردـپ 

ملـسم يراخب و  حیحـص  رد  دشاب و  تاوما  ندز  ادـص  هچرگ  تسین  تدابع  ندز  ادـص  درجم  و  دـیآیمن ؛ باسح  هب  تدابع  القع  قافتا 
هدرک و باطخ  دندوب  هداتفا  ردب  گنج  نارفاک  ياههتشک  زا  یتعامج  نآ  رد  تشاد و  مان  بیلق  هک  یهاچ  لها  هب  ص )  ) ربمایپ هک  هدمآ 

هچنآ هک  نم  دیتفای ! ؟ قح  دوب  هداد  هدعو  شلوسر  ادخ و  هک  ار  هچنآ  ایآ  : ) دومرف
( . متفای قح  دوب  هداد  هدعو  نم  هب  ادخ  ار 

رد حور  هک  ینکیم  تبحـص  ییاهدسج  اب  هنوگچ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : رمع  درک . تبحـص  هداتفا  ردـب  هاچ  رد  نارفاک  اب  ص )  ) ربمایپ
اهنآ
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يراخب و دنرادن . ارم  نداد  خـساپ  تردـق  نانآ  هکنآ  زج  دـیتسین ، میوگیم  نم  هچنآ  رد  اهنآ  زا  رتاونـش  امـش  دومرف : ترـضح  تسین ! ؟

. دناهدرک لقن  ار  تیاور  نیا  ملسم 
میلعت نینچ  ار  يروک  صخـش  ص )  ) ادخ لوسر  هک  اریز  دشابیمن ؛ هدش ، ادـخ  هب  ندیـسر  يارب  لسوت  وا  هب  هک  یـسک  تدابع  لسوت  و 

زا متجاح  رد  انامه  دّمحم ! يا  منکیم . ور  وت  يوس  هب  تمحر  ربمایپ  دّـمحم ، تربمایپ  هطـساو  هب  نم  انامه  ایادـخ ! راب  : ) دـیوگب هک  داد 
. . .( . میامنیم ور  وت  هب  ادخ 

طرـش قباـطم  هدرک و  لـقن  ار  نآ  مکاـح  و  ةوبنلا ) لـئالد   ) رد یقهیب  يذـمرت و  هک  تسا  ملع  لـها  نیب  روهـشم  حیحـص و  ثیدـح ، نیا 
قولخم هب  هثاغتسا  هک  هنوگنامه  دناهدرک . تابثا  ار  نآ  حیحص  ياهدنس  اب  زین  نارگید  یبهذ و  هدومن و  حیحصت  ار  نآ  ملـسم  يراخب و 

. . . دیآیمن باسح  هب  وا  تدابع  زین 
: دسیونیم دننکیم ، لالدتسا  اهنآ  هب  نایباهو  هک  تایآ  زا  یخرب  خساپ  رد  زین  وا 

(1) . . .( ًۀَِهلآ ِهللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  َو  : ) اهنع هللا  لاق  یتلا  ناثوألا  هذه  هعم  اودبعتال  یلاعت و  هللاریغ  اودبعتال  يا  کلذ  ینعمو 
: دومرف اهنآ  دروم  رد  دـنوادخ  هک  ییاهتب  دـیتسرپن ، ار  اهتب  نیا  وا  اب  دـینکن و  تدابع  ار  لاعتم  يادـخ  ریغ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  و 

. . .( . دنتفرگ دوخ  نایادخ  ار  ادخ  زا  ریغ  )
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ْمَُکل اُوباجَتْسا  اَم  اوُعِمَـس  َْول  َو  ْمُکَءاعُد  اوُعَمْـسَی  ْمُهوُعْدَت ال  ْنِإ  ٍریِمِْطق *  ْنِم  َنوُِکلْمَی  ام  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َو   ) هیآ هرابرد  نینچمه  وا 

كزان تسوپ  هزادنا  هب  یتح  دـیتسرپیم ) و   ) دـیناوخیم وا  زج  هک  ار  یناسک  « ؛ ) ٍرِیبَخ ُْلثِم  َُکئِّبَُنی  َو ال  ْمُکِکْرِِـشب  َنوُرُفْکَی  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َو 
كرش تمایق ، زور  و  دنیوگیمن ؛ خساپ  امش  هب  دنونشب  رگاو  دنونشیمن ، ار  امش  يادص  دیناوخب  ار  اهنآ  رگا  دنتسین ! کلام  امرخ  هتـسه 

13 و 14) رطاف : !« ) دزاسیمن ربخ  اب  قیاقح ) زا   ) ار وت  ریبخ  هاگآ و ) دـنوادخ   ) دـننام سک  چـیهو  دـنوشیم ، رکنم  ار  امـش  شتـسرپ ) (و 
: دیوگیم

وا حیـسملا  وا  مانـصالا  دـبعی  نمک  ۀـیهولوألا ؛ مهیف  مکداـقتعا  مهل و  مکدوجـسب  هللا  نود  نـم  نودـبعت  نیذـلا  و  ًارـصتخم : ۀـیآلا  ینعمو 
کئلواک رمت ؛ ةاون  ۀـفافل  يا  مکل ، ریمطق  نم  نوکلمیال  ۀـقیقح ، میظعلا  هللا  نود  نم  ایندـلا  یف  ءاـمظعلا  نم  ًاصاخـشا  دـبعی  وا  بکاوکلا 

نونعی اّنبر ، کلذـب  انرمأ  اولاقف : مهاحلل  مهقلح  ببـس  نع  ص ])  ]) هللا لوسر  مهلأس  نیذـلا  يرـسک و  نودـبعی  اوناک  نیذـلا  الثم  سرفلا 
و باذعلا ، رانلا و  نم  مهتدبع  صیلخت  نوعیطتـسیال  اهوعّدـی  مل  وا  ۀـیبوبرلا  اوعّدا  اذا  هللا  نود  نم  مهودـبع  نیذـلا  ءالؤه  ّنأل  و  يرـسک .

ةدبع اذک  و  ریزع ، یف  دوهیلا  اذک  و  حیـسملا ، یف  ۀیهولألا  ۀیبوبرلا و  اودقتعا  الثم  يراصنلا  ّنال  اذه  و  مهدبع . نّمم  ۀمایقلا  موی  نوئّربتیس 
(1) . . . مهمانصا یف  مانصألا 

هک یـسک  لثم  دـینکیم ؛ تدابع  اهنآ ، تیهولا  هب  داقتعا  هدجـس و  اب  ادـخ  زا  ریغ  هک  یناسک  و  تسا : نیا  راـصتخا  روط  هب  هیآ  ياـنعم  و 
اهتب
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، گرزب دنوادخ  هب  هجوت  نودب  تسا  گرزب  ایند  رد  هک  دننکیم  تدابع  ار  یصاخشا  تقیقح  رد  ای  دتسرپیم ، ار  اههراتـس  ای  حیـسم ، ای 
ص)  ) ادخلوسر نوچ  هک  یناسک  دندیتسرپیم . ار  يرسک  هک  مجع  دننامه  دنتـسین ، زین  امرخ  هتـسه  زا  یـششوپ  کلام  یتح  زگره  اهنآ 

روتسد نآ  هب  ام  راگدرورپ  دنتفگ : درک ، لاؤس  ناششیر  ندیشارت  تلع  هرابرد  نانآ  زا 
ای هتشاد  اهنآ  قح  رد  تیبوبر  ياعدا  هچ  دندیتسرپیم  ادخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاهنآ  هکنیا  تهج  هب  و  دوب . يرـسک  ناشدوصقم  تسا و  هداد 

ناشناگدننکشتسرپ زا  تمایق  زور  رد  هک  تسا  دوز  و  دنهد ، تاجن  باذع  خزود و  زا  ار  ناشناگدننکشتسرپ  دنناوتیمن  دنشاب  هتشادن 
ریزع و هرابرد  دوهی  زین  هتشاد و  حیسم  هرابرد  تیهولا  تیبوبر و  داقتعا  نایحیسم  لاثم  باب  زا  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا  و  دنیوج . يربت 

. . . دنتشاد يداقتعا  نینچ  ناشیاهتب  هرابرد  اهتب  ناگدننکشتسرپ 
: دیوگیم یثیدح  حیضوت  رد  نینچمه  وا 

یف یلاعت  بقارم هللا  ملسملا  ۀیهولألا و  ۀفص  لوؤسملل  ّنا  اندقتعا  نا  ّالإ  هنع  ًایهنمال  ًاکرـش و  سیل  یلاعت  هللا  ریغ  لاؤس  ّنا  کلذ  نم  نّیبتف 
(1) . . . یلاعت هللاریغ  لأسی  نا  هیلع  عنتمیال  و  هلاوحا ، عیمج 

نآ هک  مینک  ادیپ  داقتعا  هکنیا  رگم  تسا  هدشن  عقاو  یهن  دروم  تسین و  كرـش  لاعتم  دـنوادخ  ریغ  زا  تساوخرد  هک  دـش  نشور  نآ  زا 
عنتمم وا  يارب  و  تسا ، تالاح  مامت  رد  لاعتم  يادخ  بقارم  ناملسم  و  تسا . تیهولا  تفـص  ياراد  میاهدومن  تساوخرد  وا  زا  هک  سک 

دیامن . . تساوخرد  لاعتم  يادخ  ریغ  زا  هک  تسین 

صص 33 و 34. ۀثاغتسالا ، ۀلداب  ۀثاغالا  - 1

ایلوا حاورا  هب  هثاغتسا  هرابرد  تنس  لها  ياملع  www.Ghaemiyeh.comهاگدید  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:90
: دیوگیم ۀثاغتسإلا » ۀلدأب  ۀثاغإلا   » باتک رد  نینچمه  يو 

هتافو دعب  یبنلا  نم  ءیش  بلط  زوجی  له 
ۀفـص هل  ةرخآلا  ایندلا و  یف  ًاتّیم ، وأ  ًاّیح  ناک  ءاوس  هب  انثغتـسا  نم  وه  ّوعدملا و  ّنأ  دقتعا  نم  ّنأب  لوقن  نحن  و  هتّمأ ؟ یحلاص  نم  دـحأ  وا 

. دیحوتلا ملع  یف  روهشم  رّرقم  اذه  و  ۀلاحمال ، رفک  ۀّیبوبرلا  تافص  نم 
يّدؤیام هتّمأ  مّلعیال  یبنلا  و  ۀقیقح ، قزار  قلاخ ، تیمم ، یحم و  ّبر ، ّهنأ  دقتعی  مل  هتامم  دعب  هل  رفغتـسی  نأ  ص ])  ]) یبنلا نم  بلط  نمو 

لوـقی ثیغتـسملا  و  یتجاـح . ) یف  هللا  یلا  کـب  هّجوـتأ  ّینا  دّـمحم ! اـی  : ) هئاـعد یف  لوـقی  نا  یمعـألا  مّلع  دـق  و  كرـشلا ، رفکلا و  یلإ 
. هکرت لضفألا  كرشلا و  یلا  ۀعیرذ  کلذ  ّنإ  لاق : نم  لوق  اّمأ  و  کلذک .

ۀعیرذ اهنا  ۀّـجحب  ۀحیحـصلا  ثیداحألاب  لمعلا  لیطعت  کلذ  یف  و  كرـشلل ، يّدؤیاـم  ۀـّمألا  مّلعیـال  یبنلا  ّنـأل  کلذـک ، سیل  هل : لوقنف 
ۀّمألا نّیثاح  یمعألا  ثیدح  ۀجاحلا  ةالص  باوبأ  یف  نورکذی  نولازیام  ءاهقفلا  نیثّدحملا و  نم  ۀمئألا  و  ًاّدج . ریطخ  مالک  وه  كرشلل و 

(1) . . . یتجاح یف  هللا  یلا  کب  هّجوتأ  ّینا  هللا ! لوسر  ای  ءاعدلا : كاذ  یف  لوقت  نأ 
ّوعدم تسا  دقتعم  هک  یـسک  مییوگیم : ام  و  تسا ؟ زیاج  شتما  ناحلاص  زا  یکی  ای  شتافو  زا  دعب  ص )  ) ربمایپ زا  يزیچ  تساوخرد  ایآ 

هب تسا ، تیبوبر  تافص  زا  یتفص  وا  يارب  ترخآ ، رد  ای  دشاب  ایند  رد  هدرم ، ای  دشاب  هدنز  هچ  مینکیم  هثاغتـسا  وا  هب  ام  هک  یـسک  ینعی 
روط
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. دیحوت ملع  رد  روهشم  ررقم و  تسا  يرما  نیا  دوشیم و  رفاک  متح 

، ندوب هدـنناریم  هدـننکهدنز و  تیبوبر و  هب  داقتعا  دـنک ، هثاغتـسا  وا  يارب  هک  دـهاوخیم  شتافو  زا  دـعب  ص )  ) ربماـیپ زا  هک  یـسک  یلو 
رد ددرگ ، كرـش  رفک و  هب  ّرجنم  هک  دـهدیمن  میلعت  يزیچ  شتما  هب  ص )  ) ربماـیپ و  درادـن . وا  یقیقح  روط  هب  ندوـب  تیقزار  تیقلاـخ ،
ور متجاح  رد  ادخ  يوس  هب  وت  هطـساو  هب  نم  انامه  دّمحم ! يا  : ) دـیوگب شیاعد  رد  هنوگنیا  هک  داد  میلعت  يروک  صخـش  هب  هک  یلاح 

( . منکیم
، دشابیم نآ  كرت  رتهب  تسا و  كرش  هب  یهار  نخس  هنوگنیا  هتفگ : هک  یسک  راتفگ  اّما  و  دیوگیم . هنوگنیا  هدننکهثاغتسا  صخش  و 

بجوم راک  نیا  و  دوش . كرـش  هب  ّرجنم  هک  دـهدیمن  میلعت  يزیچ  ار  شتما  ص )  ) ربماـیپ اریز  تسین ؛ هنوگنیا  مییوگیم : وا  باوج  رد 
زا ناماما  و  تسا ، كانرطخ  یمالک  ًاّدج  نیا  و  دشابیم ، كرش  هب  یهار  روما  نیا  هکنیا  دانتسا  هب  تسا  حیحص  ثیداحا  هب  لمع  لیطعت 

روک صخش  ثیدح  زا  يدای  تجاح  زامن  باوبا  رد  هشیمه  ناهیقف  ناثدحم و 
. . . منکیم ور  ادخ  يوس  هب  متجاح  رد  وت  هطساو  هب  نم  انامه  ادخ ! لوسر  يا  دنیوگب : اعد  نآ  رد  دننکیم  قیوشت  ار  تما  هدرک و 

: دیوگیم هثاغتسا  نوماریپ  یعفاش ) فاقس  یلع  نب  نسح   ) يو
وعدی نأ  هتّمأ - لامعأ  هیلع  ضّرعت  عمـسی و  ربخأ  امک  یح  هتافو  دعب  ّهنأل   - هتافو دعب  وأ  هتافو  لبق  یبنلا  نم  بلطلا  یه  يدنع  ۀثاغتـسإلا 

ّۀلدا یف  هللا  ءاش  نإ  یتأیـس  امک  هتامم  دعب  هتایح و  یف  ءاقتـسألا  ص ])  ]) هنم سانلا  بلط  دقف  ۀجاحلا ، بحاصل  ۀجاح  ۀـیبلت  یف  یلاعت  هللا 
دیب  سیل  هللادیب  رطملا  نوک  عم  ۀثاغتسإلا ،
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ص:92
هللا عداف  لبسلا  تعطقنا  و  لاومألا ، تکله  هللالوسر ! ای  لاقف : بطخی  وه  و  ص ])  ]) یبنلا لجرلا  ءاج  دقف  روهـشم ، مولعم و  وه  امک  یبنلا 

ََکلَأَس اذِإ  َو  : ) یلاـعت هللا  لوق  نوفرعی  اوناـک  ۀباحـصلا  و  حـتفلا (1) ، یف  امک  ًاملـسم  لجرلا  ناک  و  ثیدـحلا . اـنرطمی . . .-  يأ  اـنثیغی - 
یّنم بلطت  و  ینتأتالف ، ءالب  وأ  طحق  کب  لزن  اذإ  لجرلا  کلذـل  لقیمل  یبنلا  و  ِناعَد ، ) اذِإ  ِعاَّدـلا  َةَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِداـبِع 

یف رّرقم  وه  امک  هادعام  یفنیال  ءیـشلا  رکذ  ّنأل  ۀثاغتـسإلا ، یفنتال  ۀیآلا  هذه  ّنأ  حّضتاف  ۀیآلل ، كدحو  هللا  وعدت  نأ  کیلع  لب  ءاعدلا ،
(2). لوصألا

ربخ هک  هنوگنامه  تسا  هدنز  شتافو  زا  دعب  وا  اریز  شتافو - ؛ زا  دعب  ای  شتافو  زا  لبق  تسا  ربمایپ  زا  تساوخرد  نامه  نم  دزن  هثاغتسا 
ار تجاح  بحاـص  ياـنمت  زاـین و  اـت  دـهاوخب  ادـخ  زا  هک  تسا  نیا  تساوخرد  ددرگیم ،-  هضرع  وا  رب  شتما  لاـمعا  دونـشیم و  هداد 

تـسا دوز  هک  هنوگنامه  دندرک ، ناراب  بلط  تساوخرد  وا  زا  شگرم  زا  دعب  تایح و  نامز  رد  مدرم  هک  هنوگنامه  دـنادرگ ، هدروآرب 
. تسا روهشم  مولعم و  هک  هنوگنامه  ربمایپ ، تسد  هب  هن  تسادخ  تسد  هب  ناراب  هکنآ  اب  دیایب ، هثاغتسا  هلدا  رد  دهاوخب  ادخ  رگا 

هدـش و كاله  نایاپراهچ  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دـناوخیم و  هبطخ  ترـضح  هک  یلاـح  رد  دـمآ  ص )  ) ربماـیپ دزن  هب  يدرم  سپ 
يارب ینعی  دنک ؛ کمک  ار  ام  هک  هاوخب  ادخ  زا  تسا ، هدش  هتسب  اههار 

ص 502. ج 2 ، يرابلا ، حتف  - 1
ص 4. ۀثاغتسإلا ، ّۀلدأب  ۀثاغالا  - 2
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ص:93
ار لاـعتم  دـنوادخ  لوق  هباحـص  و  تسا . هدوب  ناملـسم  هدـمآ  يراـبلا » حـتف   » باـتک رد  هک  هنوگنآ  درم  نآ  و  دـنک . . . لزاـن  ناراـب  اـم 
( دنناوخب ارم  هاگره  میامنیم  تباجا  ار  دنمتجاح  تساوخرد  مکیدزن و  نم  دنهاوخب  نم  زا  مناگدـنب  هاگره  و  : ) دومرف هک  دنتـسنادیم 

و
قباطم هک  تسوت  رب  هکلب  نکم ، تساوخرد  نم  زا  این و  نم  دزن  دروآ  يور  وت  هب  ییالب  ای  یطحق  هاگره  دومرفن : درم  نآ  هب  ص )  ) ربمایپ

هنوگ نامه  دیامنیمن ، ار  شیادعام  یفن  ءیش  رکذ  دنکیمن ؛ یفن  هثاغتسا  زا  هیآ  نیا  هک  دش  حضاو  سپ  یناوخب . ار  ادخ  اهنت  هیآ  نآ 
. تسا هدش  ررقم  لوصا  رد  هک 

یطویس نیدلا  لالج  . 2

: دیوگیم تسا  يواتفلل » يواحلا   » مود دلج  ياههلاسر  زا  هک  کلملاو » یبنلا  ۀیؤر  ناکما  یف  کلحلا  ریونت   » هلاسر رد  وا 
یلع نب  فسوی  تعمـس  لاق : نامعنلا  نب  یـسوم  نب  دّـمحم  نیدـلا  سمـش  مامإلل  مانألا ، ریخب  نیثیغتـسملا  یف  مالظلا  حابـصم  باتک  یف 

نم الئاق  تعمسف  ص ،])  ]) یبنلاب تثغتساف  تلاق : اهیذؤی . مادخلا  ضعب  ناک  و  ۀنیدملاب ، ةرواجم  تناک  ۀیمـشاه  ةأرما  نع  یکحی  ینانزلا 
اوناک نیذلا  ۀثالثلا  مادـخلا  تام  و  هیف ، تنک  ام  یّنع  لازف  تلاق : اذـه . وحن  وأ  تربصامک ، يربصاف  ةوسا ! ؟ ّیف  کل  امأ  لوقی : ۀـضورلا 

(1). یننوذؤی
زا دیوگیم : هدنسیون  هک  هدمآ  نامعن  نب  یسوم  نب  دّمحم  نیدلا  سمش  ماما  رثا  مانألا ) ریخب  نیثیغتسملا  یف  مالظلا  حابصم   ) باتک رد 

ص 261. ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  - 1
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ص:94
هک یمشاه  ینز  زا  درکیم  تیاکح  هک  مدینش  ینانز  یلع  نب  فسوی 

ار ياهدنیوگ  يادص  سپ  مدرک  هثاغتـسا  ص )  ) ربمایپ هب  نم  دیوگیم : نز  نآ  دندادیم . رازآ  ار  وا  ماّدـخ  زا  یخرب  دوب و  هنیدـم  رواجم 
نآ ریباعت . نیا  لثم  ای  امن ، ربص  زین  وت  مدرک  ربص  نم  هک  هنوگنامه  سپ  متسین ؟ وت  يوگلا  نم  ایآ  دومرفیم : هک  مدینش  هضور  لخاد  زا 

. دندرم دندادیم  رازآ  ارم  هک  یمداخ  هس  نآ  دش و  فرطرب  متشاد  هک  یلکشم  دیوگیم : نز 
نیدلا جات  یـضاق  نب  نامحرلادبع  نیدلایقت  یـضاق  نیب  هک  ياهصق  ةرهاقلا » رـصم و  رابخا  یف  ةرـضاحملا  نسح   » باتک رد  نینچمه  وا 

نیدلاردب ار  تواضق  هدش و  لزع  تواضق  تسپ  زا  هک  هدرک  رکذ  ار  هداتفا  قافتا  سوعلس  نبا  رسپ  فرـشا  کلم  نیب  زعالا و  تنب  دنزرف 
سپـس هدرک  لقن  ار  هصق  نیا  یطویـس  داـتفا . قاـفتا  لاـس 690  ناـضمر  هاـم  رد  هصق  نیا  و  دـش . ّیلوتم  تعاـمج  نب  میهاربا  نب  دّـمحم 

: دیوگیم
یبنلاب ثاغتسا  و  ۀفیرشلا ، ةرجحلا  يدی  نیب  فقو  هسأر و  فشک  ةدیصقب و  ص ])  ]) یبنلا حدم  زاجحلا و  یلا  نیدلا  یقت  یضاقلا  هّجوتف 

، هریزو کلذک  و  لتق ، دق  فرشألا  ناطلسلا  ّالإ  ةرهاقلا  یلا  لصی  ملف  هبصنم . یلا  داع  دق  ّالا و  هنطو  یلإ  لصیال  نا  هیلع  مسقا  و  ص ،]) ])
یف تام  نا  یلإ  ءاضقلا  یف  ماقاف  نیعست ؛ ثالث و  ۀنس  لوا  یف  کلذ  و  ةرهاقلا ، یلا  هلوصو  لبق  دوعلاب  ربخلا  هیلا  لصو  و  ءاضقلاب ، دیعاف 

(1). نیعست سمخ و  ۀنس  یلوألا ، يدامج 
یبن حدم  ياهدیصق  اب  هدرک و  ور  زاجح  هب  نیدلا  یقت  یضاق  سپ 

ص 271. ج 1 ، هرضاحملا ، نسح  - 1
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ص:95
شنطو هب  هک  دروخ  مسق  وا  رب  دومن و  هثاغتسا  ترضح  هب  داتسیا و  ص )  ) ربمایپ فیرش  هرجح  رانک  هتـشادرب و  ار  شرـس  همامع  تفگ و 

هب وا  سپ  دـندوب  هدـش  هتـشک  شریزو  فرـشا و  ناطلـس  هکنآ  زج  تشگنزاـب  هرهاـق  هب  وا  ددرگزاـب . شبـصنم  هب  هـکنیا  رگم  ددرگنزاـب 
ات تواـضق  تسپ  رد  و  دوب ، لاس 93  لوا  رد  نآ  و  دیـسر ، وا  هب  هرهاق  هب  ندیـسر  زا  لبق  تواضق  هب  تشگزاب  ربخ  تشگزاـب و  تواـضق 

. دنام یقاب  لاس 95  یلوالا ، يدامج  هام  رد  شگرم  نامز 

یلع دمحم  یسوم  . 3

ادص هنوگنیا  ار  نانآ  هدرک و  تاوما  هب  باطخ  دشیم  ناتـسربق  دراو  هک  یماگنه  ص )  ) ادخ لوسر  دیوگیم : هک  یثیدـح  حرـش  رد  وا 
. . .« ، ناناملـسم ناـنمؤم و  زا  راـید  لـها  يا  امـش  رب  دورد  « ؛ » . . . نیملـسملا نینمؤـملا و  نـم  رایدـلا  لـها  اـی  مـکیلع  مالــسلا  دزیم « :

: دسیونیم
يذلا ببـسلاب  ذخا  کلذ  یف  وه  و  ّلجوّزع ، هللا  لئاس  وهف  هللا  نم  ّرـض  عفد  وا  عفن  بلجل  هللا  یلا  ۀلیـسو  ءایلوالا  ءایبنألا و  نم  ذـّختا  نمف 

یلع راج  اهکولـسب ، هدابع  هللا  رما  یتلا  ۀیهلإلا  ننـسلا  کلاس  مهجئاوح ، ءاضق  یلإ  هب  لوصولا  مهبرآم و  ءاضق  یف  دابعلا  حجنل  هللا  هعـضو 
(1). هتمقن عفد  هتمحر و  لازنتسال  هللا  هعضو  يذلا  ننسلا 

تجاح ادخ  زا  تقیقح  رد  وا  دهد  رارق  ادخ  بناج  زا  ررض  عفد  ای  تعفنم  بلج  يارب  ادخ  يوس  هب  ياهلیسو  ایلوا  ایبنا و  زا  سکره  سپ 

صص 262 و 263. ۀلیسولا ، لسوتلا و  ۀقیقح  - 1
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ص:96
هب ندیـسر  اهوزرآ و  ندـش  هدروآرب  رد  شناگدـنب  تاجن  يارب  دـنوادخ  هک  هتفرگ  ار  یببـس  تهج  نیا  رد  وا  و  تسا ، هتـساوخ  ار  دوخ 

يارب دنوادخ  هک  ییاهننـس  رب  تسا و  هدرک  اهنآ  ندومیپ  هب  رما  ار  شناگدنب  دنوادخ  هک  هدومیپ  ار  یهلا  تنـس  هداد و  رارق  ناشجئاوح 
. تسا هدش  يراج  هداد  رارق  يراتفرگ  عفد  تمحر و  نداتسرف  ورف 

يرثوک دهاز  . 4

: دیوگیم يو 
هانلعف ولو  کلذ ، لعفن  مل  اّننا  عم  ص ،])  ]) هنم ثوغلا  انبلط  اّننا  ضرف  یلع  اذـه  بسک . ببـست و  یبنلا  نم  و  داجیا ، قلخ و  هللا  نم  ثوغلا 

مهئاـمد و ۀحابتـسا  نیملـسملا و  ریفکت  اذـه  عم  زوجی  فیکف  مالـسلا . . . هیلع  هنم  ءاعدـلا  بلطب  باـستکالا  ببـستلا و  قیرط  یلع  ّحـصل 
(1). هیلع مهقفاون  يذلا ال  مهحالطصا  یلع  یّتح  ۀثاغتسالا ، لسوتلاب و  مهلاوما 

ربمایپ زا  ار  کمک  هک  تسا  نیا  ضرف  رب  نیا  تسا . بسک  تیببـس و  ص )  ) ربمایپ بناج  زا  داجیا و  قلخ و  دـنوادخ  هیحاـن  زا  نداد  هاـنپ 
ربمایپ زا  اعد  تساوخرد  وحن  هب  باستکا  تیببـس و  قیرط  هب  مینک  نینچ  مه  رگا  و  مییامنیمن ، نینچ  ام  هک  یلاـح  رد  مینک ، بلط  (ص )
حاورا  ] هب هثاغتـسا  لسوت و  تهج  هب  اهنآ  لاوما  نوخ و  ندرک  حاـبم  ناناملـسم و  ریفکت  هنوگچ  لاـح  نیا  اـب  سپ  تسا . . . مالـسلا  هیلع 

. دشاب زیاج  میرادن  قفاوت  نآ  رب  هکنآ  حالطصا  اب  یتح  ایلوا ]

ص 53. لوقتلا ، قحم  - 1
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ص:97

يریمح هللادبع  نب  یسیع  . 5

: دیوگیم يو 
ةرات (1)و  ْمُکَّبَر ) َنُوثیِغَتْـسَت  ْذِإ  : ) یلاعت هلوقک  هدـحو ، یلاعت  هللا  وه  هقلاخ و  نم  ثوغلا  بلطی  ةرات  و  ثوغلا ، بلط  یهف : ۀثاغتـسالا  اـّماو 

هسفنب ةرات  لعفلا  يدعت  نیمسقلا  نیذه  یف  و  ص ،])  ]) یبنلاب ۀثاغتسالا  عونلا  اذه  نم  و  بسکلا . لیبس  یلع  هیلا  هدانسا  حصی  نمم  بلطی 
: هللا همحر  هیوبیـس  باتک  یف  و  هب . ثاغتـسملا  یف  ةاحنلا  مالک  یف  امک  ّرجلا ، فرحب  ةراـت  )(2)و  ِِهتَعیِش ْنِم  يِذَّلا  ُهَثاغَتْـساَف  : ) یلاعت هلوقک 

هنم ثوغلا  بلط  وه  و  دحاو ، ینعمب  ص ])  ]) یبنلاب تثغتـسا  و  ص ])  ]) یبنلا تثغتـسا  لاقی : نا  حـصیف  ًابیلک ، ) هل  اورتشیل  مهب  ثاغتـساف  )
(3) هتوم . . . دعب  هتایح و  یف  کلذ  و  قرف ، ریغ  نم  لسوتلا ، یف  نیقباسلا  نیعونلا  یلع  هوحن  ءاعدلاب و 

لوق لثم  دوشیم  اهنت  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  قلاـخ  زا  تساوخرد  نیا  یهاـگ  هک  تسا ، کـمک  تساوخرد  ياـنعم  هب  هثاغتـسا  اـّما  و 
زین یهاگ  و  دیتساوخیم ، ) کمک  ناتراگدرورپ  زا  ردب ] نادیم  رد  یتحاران  تدش  زا  هک   ] ار ینامز  دیروایب ] رطاخ  هب  : )] لاعتم دـنوادخ 
نیا رد  و  ص )  ) ربمایپ هب  هثاغتسا  تسا  عون  نیا  زا  و  دشاب ، یم  بسک  وحن  رب  حیحص و  وا  هب  نآ  دانـسا  هک  دوشیم  تساوخرد  یـسک  زا 

دوب وا  ناوریپ  زا  هکنآ  : ) لاعتم دنوادخ  لوق  لثم  دوشیم  يدعتم  هسفن  هب  یهاگ  لعف  دروم  ود 

.9 لافنا : - 1
.15 صصق : - 2

صص 35و36. لسوتلا ، ۀقیقح  یف  لماتلا  - 3
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ص:98
رد نییوحن  تاـملک  رد  هک  هنوگناـمه  ددرگیم ، يدـعتم  ّرج  فرح  اـب  زین  یهاـگ  و  دوـمن ) کـمک  ياـضاقت  يو  زا  شنمـشد  ربارب  رد 

نودب رج و  فرح  اب  هثاغتسا  هک  تسا  حیحص  سپ  ابیلک . ) هل  اورتشیل  مهب  ثاغتساف   ) هلمج هیوبیس  باتک  رد  و  تسا . هدمآ  هب » ثاغتسم  »
ود رد  لسوت  دروم  رد  تسا  نیا  لثم  و  تساعد . هب  ص )  ) ربمایپ زا  کمک  تساوخرد  نآ  تسانعم و  کی  هب  ود  ره  دوش و  لامعتـسا  نآ 

. . . شتافو زا  دعب  ای  وا  تایح  نامز  رد  هچ  یقرف ، چیه  نودب  قباس  عون 

یناهبن لیعامسا  نب  فسوی  . 6

: دیوگیم یناهبن 
: نیینعم یلع  ئیجت  ص ])  ]) هب نیثیغتسملا  ۀثاغتسا  ّنا  اذه  نم  رهظ  دقف 

يذـلا وه  اذـه  یلع  ثیغتـسملاف  هتجاح ، یـضقی  نأ  هتکربب  وأ  هقحب  وأ  ههاجب  وأ  ص ])  ]) یبنلاب یلاعت  هللا  ثیغتـسملا  لأـسی  نا  امهدـحا :
([. ص  ]) مرکألا هبیبح  مظعالا و  هیبن  ّلجوّزع  هدنع  لوبقلا  ۀطساو  لعجی  یلاعت و  هللا  وعدی 

موی ۀعافشلا  سانلا  هلأسی  امک  هربق  یف  یح  ّهنال  هتجاح ؛ ءاضق  هلأسیل  یلاعت و  هللا  وعدیل  ص ])  ]) یبنلا ثیغتسملا  لأسی  نا  یناثلا : ینعملاو 
(1) . . . هل هللا  باجتساف  اهریغ  ایقسلاب و  مهل  اعدف  هریغ  ءاقستسالاب و  ءاعدلا  ۀیویندلا  هتایح  یف  سانلا  هلأس  امک  و  مهل ، عفشیف  ۀمیقلا 

: دریگیم ماجنا  تروص  ود  هب  ص )  ) ربمایپ هب  ناگدننکهثاغتسا  هثاغتسا  هک  دش  رهاظ  بلطم  نیا  زا 

ص 141. قحلا ، دهاوش  - 1
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ص:99
هدروآرب ار  شتجاح  وا  تکرب  هب  ای  قح  هب  ای  هاج  هب  ای  ص )  ) شربمایپ هب  دهاوخب  لاعتم  دـنوادخ  زا  هدننکهثاغتـسا  هکنیا : ود  نآ  زا  یکی 

مظعا و ربمایپ  ّلجوّزع  دـنوادخ  دزن  ار  شتجاـح  لوبق  هطـساو  دـناوخیم و  ار  لاـعتم  دـنوادخ  تروص  نیا  رد  هدننکهثاغتـسا  سپ  دـنک ،
. تسا هداد  رارق  وا  ص )  ) مرکابیبح

وا زا  ار  شتجاح  ندـش  هدروآرب  هدرک و  تساوخرد  لاعتم  دـنوادخ  زا  ات  هک  دـهاوخب  ص )  ) ربمایپ زا  هدننکهثاغتـسا  هکنیا : مود  يانعم  و 
دننکیم و تمایق  زور  رد  تعافـش  تساوخرد  ترـضح  نآ  زا  مدرم  هک  هنوگنامه  تسا ، هدنز  شربق  رد  ص )  ) ربمایپ هک  ارچ  دهاوخب ؛

ربمایپ دـندرکیم و  روما  رگید  ناراـب و  لوزن  تساوخرد  يویند  تاـیح  رد  وا  زا  مدرم  هک  هنوگناـمه  دـنکیم ، تعافـش  ار  ناـنآ  زین  وا 
. . . دومنیم هدروآرب  ار  نانآ  تاجاح  زین  دنوادخ  درکیم و  تاریخ  رگید  ناراب و  تساوخرد  نانآ  يارب  زین  (ص )

ینالقسع رجح  نب  یلع  نب  دمحا  ظفاح  . 7

: دیوگیم شناوید  رد  دشابیم ، يراخبلا » حیحص  حرش  یف  يرابلا  حتف   » باتک بحاص  هک  وا 
ایاربلا ریخ  ای  هللا  یبن 

وت  ماقم  هاج و  هب  ءاضق  لصف  زا  قیالخ ، نیرتهب  يا  ادخ ! ربمایپ  يا 
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ص:100
. تمحر راگدرورپ  ياهداد  ماجنا  مناتسد  هچنآ  زا  مراد  ششخب  وفع و  دیما  میرک ! يا  مربیم . هانپ 

یلمر دمحا  نیدلاباهش  همالع  نب  دّمحم  نیدلاسمش  . 8

: دوشیم لاؤس  هنوگنیا  ایلوا  حاورا  هب  هثاغتسا  هرابرد  وا  زا 
ءایلوألا نیلسرملا و  ءایبنالاب و  ۀثاغتسالا  نم  ککذ  وحن  و  نالف ! خیـش  ای  هللا ! لوسر  ای  دئادشلا : دنع  مهلوق  نم  ۀماعلا  نم  عقی  اّمع  لئـسو 

اذام یلإ  و  مهتوم ؟ دـعب  ۀـثاغا  خـیاشملا  نیحلاصلا و  ءایلوألا و  ءایبنالا و  لسرلل و  له  و  مأ ال ؟ زئاج  کلذ  لـهف  نیحلاـصلا ، ءاـملعلا و  و 
؟ کلذ عجری 

ءایلوألا و ءایبنالا و  لسرلل و  و  ةزئاج ، نیحلاصلا  ءاملعلا و  ءایلوالا و  مالسلا و  ةالصلا و  مهیلع  نیلسرملا  ءایبنالاب و  ۀثاغتـسالا  ّناب  باجاف :
نّولـصی و مهروبق  یف  ءایحا  مّهنألف  ءایبنألا  اّما  و  مهتوم . دعب  عطقنت  ءایلوالا ال  تامارک  ءایبنألا و  ةزجعم  ّنال  مهتوم ؛ دعب  ۀـثاغا  نیحلاصلا 

اّما و  رافکلا . نولتاقی  ًاراهج  ًاراهن  اودـهوش  ءایحا  ًاـضیا  ءادهـشلا  و  مهل ، ةزجعم  مهنم  ۀـثاغإلا  نوکت  و  راـبخألا ، هب  تدرو  اـمک  نوجحی ،
یلاـعت هللا  اـهیرجی  ةداـعلل  ۀـقراخ  روما  دـصق  ریغب  دـصقب و  ءاـیلوألا  نم  عقی  ّهنا  یلع  نوعمجم  قحلا  لـها  ّناـف  مهل ؛ ۀـمارک  یهف  ءاـیلوألا 

(1) عوقولا . زئاج  وهف  هنأش  اذه  ام  ّلک  و  لاحم ، اهعوقو  نم  مزلیال  ۀنکمم ، روما  اهزاوج  یلع  لیلدلا  و  مهببسب .
ماجنا تالکشم  ماگنه  مدرم  مومع  فرط  زا  هچنآ  زا  دش  لاؤس 

ص 382. ج 4 ، یلمر ، نیدلاسمش  يربکلا ، يواتفلا  هیشاح  - 1
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ص:101
لمع نیا  ایآ  ناحلاص ، املع و  ایلوا و  نیلـسرم و  ایبنا و  هب  هثاغتـسا  زا  نآ  وحن  و  نالف ! خیـش  يا  ادخ ! لوسر  يا  دـنیوگیم : هک  دریگیم 

هب رما  نیا  و  دـنناسریم ؟ مدرم  هب  یکمک  ناشگرم  زا  دـعب  خـیاشم  ناحلاص و  ایلوا و  ایبنا و  نالوسر و  ایآ  و  تسین ؟ زیاج  ای  تسا  زیاـج 
؟ دماجنایم اجک 

ایبنا و نالوسر و  تسا و  زیاج  ناحلاص  املع و  ایلوا و  مالسلا و  ةالصلا و  مهیلع  نالوسر  ایبنا و  هب  هثاغتسا  انامه  تفگ : باوج  رد  وا  سپ 
ياجهب زامن  دناهدنز و  ناشیاهربق  رد  نانآ  هکنآ  تهج  هب  ناربمایپ  اّما  دنناسر . کمک  مدرم  هب  ناشگرم  زا  دعب  دنناوتیم  ناحلاص  ایلوا و 

هب ناشیارب  هزجعم  دوشیم  ماجنا  اهنآ  هیحان  زا  هک  ییاهکمک  و  تسا ، هدش  دراو  تایاور  رد  هک  هنوگنآ  دنهدیم ، ماجنا  جح  هدروآ و 
ناشیارب یتمارک  اهنآ  ندرک  کمک  ایلوا  اّما  و  دنتسه . نارفاک  اب  لاتق  دهاش  نشور ، زور  دننامه  هدوب و  هدنز  زین  ادهش  و  دیآیم . باسح 

هک دریگیم  ماجنا  هداـعلاقراخ  يروما  دـصق  نودـب  دـصق و  روط  هب  اـیلوا  زا  هکنیا  رب  دـنراد  عاـمجا  قح  لـها  اریز  دـیآیم ؛ باـسح  هب 
. تسا زیاج  شماجنا  دشاب  نینچ  نیا  شنأش  هک  هچ  ره  و  دزاسیم ، يراج  ایلوا  ببس  هب  ار  اهنآ  لاعتم  دنوادخ 

یکلام جاحلا  نبا  . 9

: دسیونیم لخدملا »  » باتک رد  وا 
و  یلاعت ، هللا  ءاش  نا  دریالف  هنم  هجئاوح  بلط  وأ  ثاغتسا  وأ  هب  لسوت  نمف  ص ،])  ]) نیرخآلا نیلوألا و  دیس  ةرایز  یف  اّماو 
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ص:102
هللا ۀمحر  انؤاملع  لاق  دق  و  مالـسلا . ةالـصلا و  هیلع  هترایز  یف  یّلکلا  بدألا  یلا  جاتحی  اّمنا  و  راثآلا ، ۀنیاعملا و  هب  تدهـش  امل  بیخیال ؛

؛ هتایح یف  وه  امک  ص ])  ]) هیدی نیب  فقاو  ّهناب  هسفن  رعشی  رئازلا  ّنا  مهیلع :
ءافخال یلج  هدـنع  کلذ  و  مهرطاوخ ، مهمئازع و  مهتاین و  مهلاوحأـب و  هتفرعم  هتمـأل و  هتدـهاشم  یف  ینعا  هتاـیح ، هتوم و  نیب  قرفـال  ذا 

(1). هیف
ّدر زگره  دهاوخب  وا  زا  ار  شتجاح  ای  هدرک  هثاغتـسا  ای  دـیوج  لسوت  وا  هب  سک  ره  سپ  ص ؛ )  ) نیرخآ نیلوا و  رورـس  ترایز  رد  اّما  و 

اهنت و  مدرک ، هدهاشم  اههنومن  زا  نم  هچنآ  تهج  هب  تشگ ، دهاوخنزاب  یلاخ  تسد  زگره  و  دهاوخب ، لاعتم  دـنوادخ  رگا  دـش  دـهاوخن 
هب رئاز  انامه  دناهتفگ : داب  نانآ  رب  ادخ  تمحر  هک  ام  ياملع  و  تسا . مالسلا  ةالصلا و  هیلع  ترضح  نآ  ترایز  رد  یلک  بدا  هب  جایتحا 

گرم و نیب  یقرف  اریز  تسا ؛ هدوب  هنوگنیا  شتایح  نامز  رد  هک  هنوگنامه  هداتـسیا  ص )  ) ترـضح نآ  ربارب  رد  هک  دـنک  دومناو  دوخ 
نیا و  تسا ، هاگآ  نانآ  تاروطخ  اهدـصق و  تاّین و  لاوحا و  زا  هدرک و  هدـهاشم  ار  شتما  هکنیا  رد  ینعی  تسین ؛ ترـضح  نآ  یگدـنز 

. تسین نآ  رد  ییافخ  هدوب و  نشور  رایسب  وا  دزن  بلطم 
: دسیونیم نینچمه 

اذاف ةدیعبلا ، نکامألا  نم  مهدصق  هیلع  نّیعتی  رئازلا و  مهیلا  یتأیف  نیعمجا ، مهیلع  همالس  هللا و  تاولـص  لسرلا  ءایبنألا و  بانج  میظع  اّماو 
ۀنکسملا و راسکنالا و  لذلاب و  فصنیلف  مهیلا  ءاج 

صص 252-249. ج 1 ، جاحلا ، نبا  لخدملا ، - 1
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ص:103
نولبیـال و مّهنـال  هرـصب ؛ نیعب  ـال  هبلق  نـیعب  مهتدـهاشم  یلا  مـهیلا و  هرطاـخ  هـبلق و  رـضحی  و  عوـضخلا ، رارطـضالا و  ۀـجاحلا و  رقفلا و 

موی یلا  ناسحاب  مهل  نیعباتلا  یلع  محرتی  مث  مهباحـصا  نع  یّـضرتی  مهیلع و  یّلـصی  مث  هلها ، وه  امب  یلاعت  هللا  یلع  ینثی  مث  نوّریغتیـال .
مهتکربب و ۀـباجالا  مزجی  مهنم و  هجئاوح  بلطی  مهب و  ثیغتـسی  هبونذ و  ةرفغم  هبرآم و  ءاـضق  یف  مهب  یلاـعت  هللا  یلا  لـسوتی  مث  نیدـلا ،

زجع نم  و  مهببسب ، مهیدیا و  یلع  جئاوحلا  ءاضق  یف  یلاعت  هناحبـس و  هتنـس  ترج  و  حوتفملا . هللا  باب  مّهناف  کلذ ، یف  هنظ  نسح  يوقی 
تاداسلا مّهناف  کلذ ؛ ریغ  یلا  هبویع  رتس  هبونذ و  ةرفغم  هجئاوح و  نم  هیلا  جاـتحیام  رکذـی  مهیلع و  مالـسلاب  لـسریلف  مهیلا  لوصولا  نع 

(1). مهیلا أجل  نم  مهدصق و ال  نم  مهب و ال  لسوت  نم  مهلأس و ال  نم  نودریال  مارکلا  و  مارکلا ،
دنوادخ مالس  دورد و  هک  نالوسر  ناربمایپ و  بانج  يراوگرزب  اما  و 

دمآ نانآ  يوس  هب  نوچ  و  دـنیامن . ار  نانآ  دـصق  رود  ياههار  زا  هک  تسا  نیعتم  وا  رب  هدـمآ و  نانآ  يوس  هب  رئاز  سپ  داب ، نانآ  مامت  رب 
ار شرطاـخ  هدرک و  رـضاح  ار  شبلق  دریگب و  دوخ  هب  عوضخ  رارطـضا و  تجاـح و  رقف و  تنکـسم و  یگتـسکش و  تلذ و  تلاـح  دـیاب 

لاعتم دـنوادخ  رب  هاگنآ  دـنوشیمن . ّریغتم  هدیـسوپ و  نانآ  هک  اریز  هدـید ، مشچ  اب  هن  دـیامن  بلق  مشچ  اب  نانآ  هدـهاشم  نانآ و  هجوتم 
هب نیعبات  رب  هدرک و  ادخ  زا  تیاضر  تساوخرد  ناشباحصا  رب  هداتسرف و  دورد  نانآ  رب  سپس  دتـسرفیم ، دورد  دراد  تیلها  هک  هنوگنآ 

ناسحا

ص 251. ج 1 ، لخدملا ، - 1
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ص:104
هب دیوجیم و  لسوت  ادخ  دزن  شناهانگ  ترفغم  تاجاح و  ندـش  هدروآرب  رد  نانآ  هلیـسو  هب  هاگنآ  دـنکیم . محرت  تمایق  زور  ات  اهنآ 

نیا رد  ار  شّنظ  نسح  نانآ و  تکرب  هب  دیامنیم  ادیپ  اعد  تباجا  هب  عطق  دـهاوخیم و  نانآ  زا  ار  دوخ  جـیاوح  دـنکیم و  هثاغتـسا  نانآ 
نانآ ببس  هب  نانآ و  ناتسد  رب  جئاوح  ياضق  رد  یلاعتم  ناحبس و  دنوادخ  تنـس  دنیادخ و  حوتفم  باب  نانآ  هک  ارچ  دنکیم ؛ يوق  روما 

ندیشوپ ناهانگ و  شزرمآ  دوخ و  جئاوح  دتسرف و  مالـس  نانآ  رب  دیاب  دشاب  زجاع  نانآ  هب  ندیـسر  زا  هک  یـسکره  و  تسا ، هدش  يراج 
نانآ هب  هتـساوخ و  يزیچ  نانآ  زا  هک  ار  یناسک  دننکیمن  ّدر  نامیرک  دـنمیرک و  تاداس  نانآ  هک  ارچ  دـنک ؛ دای  ار  روما  رگید  اهبیع و 

. دناهدرب هانپ  نانآ  هب  هدرک و  ناشدصق  هتسج و  لسوت 
: دیامرفیم ص )  ) مالسا ربمایپ  هب  لسوت  صوصخ  هرابرد  زین  وا 

؛ ۀنکسملا ّلذلا و  راسکنالا و  یف  ینعأ  هفاعضا ، هیلع  دیزی  رکذ  ام  لکف  همالس ، هیلع و  هللا  تاولص  نیرخآلا  نیلوألا و  دیـس  ةرایز  یف  اّماو 
بطق مالسلا  ةالصلا و  هیلع  ّهنا  ذإ  هب ؛ ناعتسا  نم  و ال  هتحاسب ، لزن  نم  و ال  هدصق ، نم  بیخیال  هتعافش و  ّدرتال  يذلا  عفشملا  عفاشلا  ّهنال 

(1). هللا ۀکلمم  سورع  لامکلا و  ةرئاد 
رد ینعی  دوشیم ، نادـنچ  ود  اهنآ  رب  دـش  رکذ  هچنآ  ره  سپ  داب ، وا  رب  ادـخ  مالـس  دورد و  هک  نیرخآ  نیلوا و  رورـس  تراـیز  رد  اـما  و 

هک تسا  ياهدننکتعافش  وا  هک  اریز  تنکسم ؛ ّتلذ و  راسکنا و  تلاح 

ص 242. ج 1 ، لخدملا ، - 1
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ص:105
دنک هثاغتـسا  وا  هب  ای  هتـساوخ  کمک  وا  زا  ای  دوش  دراو  وا  رب  ای  دنک  دصق  ار  وا  هک  یـسک  ره  و  ددرگیمن ، ّدر  هدش و  هتفریذپ  شتعافش 

. تسادخ تکلمم  سورع  لامک و  هرئاد  بطق  داب - وا  رب  مالس  دورد و  ص - )  ) ربمایپ هک  اریز  ددرگیمنرب ؛ دیماان 

یلبنح همادق  نبا  . 10

: دسیونیم ص )  ) ربمایپ ربق  ترایز  بادآ  رد  وا 
(1) . . . ّیبر یلا  کب  یبونذ  نم  ًارفغتسم  کتیتا  دق  و  لوقتف : ربقلا  یتأت  مث  . . . 

مراگدرورپ دزن  مناهانگ  شزرمآ  يارب  مهاوخیم  وت  زا  هک  یلاح  رد  ماهدـمآ  وت  دزن  هب  نم  ییوگیم : ییآیم و  ربق  رانک  هب  هاـگنآ  . . . 
. . . ینک رافغتسا 

. تسا خزرب  ملاع  رد  ص )  ) ربمایپ هب  باطخ  همادق ، نبا  تالمج  نیا 

يراق یلع  الم  . 11

: دسیونیم مظعا » ماما  دنسم  حرش   » رد يراق  دّمحم  ناطلس  نب  یلع  الم 
(2). روبقلا لها  نم  اونیعتساف  رومألا  یف  متّریحت  اذا  لیق :

. دیریگب کمک  روبق  یلاها  زا  دیدش  ریحتم  روما  رد  هاگره  هدش : هتفگ 

.495 صص 493 -  ج 3 ، ینغملا ، عم  ریبکلا  حرشلا  - 1
ص 114. مظعا ، ماما  دنسم  حرش  - 2
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ص:106

یلافوب نسح  قیدص  . 12

: دیوگیم ص )  ) ادخ لوسر  هب  باطخ  شراعشا  رد  وا 
یتلیسو یتورع و  ای  يدیس  ای 

. یگداشگ تدش و  لاح  رد  نم  هشوت  داز و  يا  نم ، هلیسو  نامسیر و  يا  نم و  رورس  يا 
. دنلب سفن  اب  مشکیم  هآ  و  عرضت ، يراز و  تلاح  اب  ماهدمآ  تهاگرد  هب  نم 

. نک محر  ماهیرگ  هب  نایملاع  تمحر  يا  سپ  یهانپ  تشپ و  وت  زج  تسین 

يولهد هللا  یلو  . 13

: دیوگیم هدورس  ص )  ) ربمایپ حدم  رد  هک  ياهدیصق  رد  وا 
هقلخ ریخ  ای  هللا  کیلع  یّلص  و 

هدرب دـیما  وا  هب  تالکـشم  فشک  رد  هک  یـسک  نیرتـهب  يا  و  هدنـشخب . نیرتـهب  يا  وزرآ و  نیرتـهب  يا  دـنوادخ  وـت  رب  داتـسرف  دورد  و 
نم  هانپ  تشپ و  وت  و  دنراد . دوج  هنوگنیا  اهربا  هک  تسوا  دوج  زا  دوشیم و 
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ص:107
. دندرک دراو  ار  دوخ  شین  هجو  نیرتدب  هب  مبلق  رد  هک  یماگنه  نم ، رب  هدش  دراو  ياهمغ  زا  یتسه 

يرایلاوک خیش  . 14

زاب وا  يور  هب  تداعس  ياهرد  دیوگب  راب  دصناپ  زور  ره  رد  ار  نآ  سکره  هک  دهدیم  ار  یلمعلاروتـسد  ۀسمخلا » رهاوجلا   » باتک رد  وا 
: تسا نیا  روتسد  نآ  ددرگیم و 
ًانوع هدجت  بئاجعلا . رهظم  ًایلع  دان 

(1). یلع ای  یلع  ای  یلع  ای  کتیالوب  و  دمحم ، ای  کتوبنب  یلجنیس  مغ  مه و  لک  بئاونلا . یف  کل 
فرطرب هک  تسا  دوز  یّمغ  ّمه و  ره  تفای . یهاوخ  نیگنـس  ياهراک  رد  دوخ  راک  کمک  ار  وا  تسا . بیاجع  رهظم  هک  ار  یلع  هدب  ادن 

. یلع يا  یلع ، يا  یلع ، يا  وت  تیالو  هب  و  دّمحم ، يا  وت  توبن  هب  دوش .

يوازمح يودع  نسح  خیش  . 15

: دیوگیم هراب  نیا  رد  وا 
ۀبسنلاب لهجلا  نم  وهف  اذک  یلع  کلف  یضیرم  یل  تیفش  وأ  اذک  یل  تیـضق  نا  الثم  نالف  يدیـس  ای  مهلوق : نم  ماوعلا  ضعب  نم  عقی  امو 

ناک ثیح  مهالوم  یلا  ۀلیـسو  مهتاّین  یف  هنولعجی  امنا  یلولا و  نم  داجیالا  کلذب  نودصقیال  مّهنال  ًارفک ؛ ّدـعیال  نکل  و  بلطلا ، ۀـیفیکب 
لها نم  مهداقتعا  یف  هب  لسوتلا 

ص 453. يرایلاوک ، ثوغ  دمحم  هسمخلا ، رهاوجلا  - 1
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ص:108
لعفی كالوم  نم  یل  بلطا  کـبر  دـنع  رهاـطلا  سفنلا  بحاـص  اـی  مهمـالک  ءاـنثا  یف  نوررکی  مّهنا  يرت  ـالأ  قلاـخلل . ۀـبحملا  برقلا و 

بوبحملا بیرقلا  ّنال  هب  لسوتملا  دریال  ّهنا  و  ببستلا ، درجم  ّالا  یلولل  ءیـشال  ّهنا  لعفلاب و  هللا  دارفنا  یلع  مهنم  لیلد  کلذ  نإف  اذکیب ،
. . . دریال

هللا همرکیف  قلاخلل ، هحور  درجت  نیقولخملاب و  هقلعت  عاطقنال  هتایح ، لاح  یف  هنم  ۀمارک  ّدشا  هتوم  دعب  یلولا  ّنا  نیفراعلا : ضعب  رکذ  دقو 
(1). نیلسوتملا ۀجاح  ءاضقب 

افش ار  مضیرم  ای  ینک  هدروآرب  ار  متجاح  نالف  رگا  لاثم ، باب  زا  ینالف  نم  رورـس  يا  دنیوگیم : هک  دنزیم  رـس  ماوع  یخرب  زا  هچنآ  و 
نیا اب  ناـنآ  اریز  دـیآیمن ؛ باـسح  هب  رفک  یلو  بلط ، تیفیک  هب  تبـسن  تسا  لـهج  زا  نیا  لـمع ، نـالف  نم  ندرگ  هب  تسوت  رب  یهد ،

زا ناشداقتعا  رد  نانآ  هب  لسوت  اریز  دننادیم ، دوخ  يالوم  يوس  هب  هلیـسو  ار  نانآ  ناشتین  رد  هکلب  دننکیمن ، یلو  زا  داجیا  دصق  فرح 
دزن كاـپ  سفن  بحاـص  يا  دـنیوگیم : ررکم  ناـشمالک  ياـنثا  رد  ناـنآ  هک  ینکیمن  هدـهاشم  اـیآ  تـسا . قلاـخ  تـبحم  برق و  لـها 

هکنیا رب  نانآ  زا  تسا  يدـهاش  لیلد و  نیا  هک  دـهد ، ماـجنا  نم  يارب  ار  يراـک  نینچ  هک  نک  بلط  تیـالوم  زا  نم  يارب  تراـگدرورپ !
یصخش نآ  دنوادخ  و  تسین ، تیببس  زج  یلو  يارب  دننادیم و  ادخ  بناج  زا  ار  لعف 

. . . دوشیمن ّدر  بوبحم  بیرق  اریز  دنکیمن ؛ ّدر  ار  هدش  لسوت  وا  هب  هک 

صص 58 و 59. يوازمح ، راونالا ، قراشم  - 1
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ص:109
زا شقلعت  عاـطقنا  تهج  هب  شتاـیح ، ناـمز  هب  تبـسن  تسا  مـیرکت  دروـم  رتـشیب  شگرم  زا  دـعب  یلو  هـک  دـناهتفگ  ناـفراع  زا  یخرب  و 

. درکدهاوخ میرکت  وا  هب  ناگدننکلسوت  تاجاح  ياضق  اب  ار  وا  دنوادخ  سپ  قلاخ ، هب  تبسن  شحور  درجت  نیقولخم و 

يولیرب اضر  دمحا  . 16

: دیوگیم املع  زا  یکی  فیرعت  رد  يولیرب  اضر  دمحا 
لصتی ۀقیرطلا ، تاداس  ءایلوالا و  رباکا  ءارقلا و  ۀمئا  ءاملعلا و  مظاعا  نم  وهف  رارسالا » ۀجهب   » فنصم یلع ، نیدلارون  نسحلاوبا  مامالا  اما 

(1) . . . نیتطساوب ص ])  ]) نیلقثلا ثوغ  یلا  هدنس 
تقیرط نارورـس  ایلوا و  ناگرزب  ءارق و  ناماما  املع و  مظاعا  زا  وا  رارـسألا ، ) ۀـجهب   ) باتک فنـصم  یلع ، نیدـلارون  نسحلاوبا  ماما  اـما 

. . . ددرگ یم  لصو  هطساو  ود  هب  ص )  ) سنا نج و  هانپ  هب  وا  دنس  هک  تسا 
: دیوگیم نینچمه  وا 

؛ تسا عون  ود  رب  تناعتسا 
تاذلاب ادخ  ریغ  زا  هدش  تناعتسا  دشاب  دقتعم  ناسنا  هکنیا : لوا  عون 

وا رقف  هک  دهاوخب  ناطلـس  ای  ریما و  زا  ای  دـهاوخب ، ار  دوخ  ضرم  عفد  اود  ای  بیبط  زا  ناسنا  هکنآ  لثم  تسا ، لقتـسم  کلام  هدوب و  رداق 
یکچوک لامعا  رد  دنک  کمک  تساوخرد  ای  دریگب ، فاصنا  تساوخرد  تهج  هب  همکحم  رد  دوخ  لیکو  ار  یسک  ای  دزاس ، فرطرب  ار 

نیا دیوگب : هکنیا  هب  دراد  جایتحا  اهنآ  هب  زور  ره  ناسنا  هک 

صص 111 و 112. هابتنالا ، راونا  - 1
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ص:110
، دنریگیم کمک  دوخ  ناراکتمدخ  دالوا و  نانز و  زا  نایباهو  هک  لامعا  زا  هنوگنیا  لثم  رد  نک ، هدامآ  ار  اذغ  نیا  ای  هدب  نم  هب  ار  زیچ 

تسین ياههبش  دریگیم ، ماجنا  لاعتم  دنوادخ  بناج  زا  یتیانع  نودب  دوخ و  يدوخ  هب  لامعا  هنوگنیا  هک  دشاب  هتشاد  داقتعا  یسک  رگا 
. تسین زیاج  قلخ  زا  انعم  نیا  هب  تناعتسا  و  تسا ، كرشم  رفاک و  یصخش  نینچ  هکنیا  رد 

زا انعم  نیا  هب  تناعتـسا  و  تسا ، ببـس  هلیـسو و  هطـساو و  وا  تسا و  لاعتم  دنوادخ  کمک  يارب  رهظم  هدنب  دنادب  ناسنا  هکنیا : مود  عون 
ءانثلا ةالـصلا و  لضفا  مهیلع  ایلوا  ایبنا و  زا  كرـش  هکنیا  هب  دـسر  هچ  ات  دـیآیمن ، باسح  هب  كرـش  زگره  دـش  ناشرکذ  هک  يدارفا  نآ 

. دشاب

فرش میکحلادبع  دمحم  خیش  . 17

: دیوگیم وا 
و هنوعل ، رهظم  دـبعلا  و  یلاعت ، هللا  نم  ۀـقیقحلا  یف  ًاضیا  وه  قلخلا  نم  لصحی  يذـلا  دادـمالا  و  یلاـعت ، هللا  وه  ۀـقیقح  ثیغملا  ّنا  ملعیلو 

هتنوعم یلاعت و  هللا  ةرـصن  ریغ  نم  نیعی  نا  عیطتـسی  ًادحا  ّناب  داقتعالا  و  هئاطع ، یلاعت و  هللا  نوع  نودـب  قلخلا  نم  دـحا  ّدـمی  نا  نکمیال 
(1). كرش

بناـج زا  تقیقح  رد  زین  دوشیم  لـصاح  قلخ  زا  هک  يدادـما  و  تسا ، لاـعتم  دـنوادخ  ناـمه  یقیقح  هدـنهدهانپ  هک  دوش  هتـسناد  دـیاب 
دنوادخ

ص 183. فرش ، میکحلادبع  ۀنسلا ، لها  دئاقع  نم  - 1
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ص:111
وا ياطع  لاعتم و  دنوادخ  کمک  نودب  قلخ  زا  يدـحا  هک  تسین  نکمم  و  دـشابیم . لاعتم  دـنوادخ  کمک  رهظم  هدـنب  و  تسا ، لاعتم 

. تسا كرش  دیامن  يرای  وا  کمک  لاعتم و  دنوادخ  يرای  نودب  دناوتب  يدحا  هکنیا  هب  داقتعا  و  دیامن . دادما 

تنس لها  راعشا  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هب  هثاغتسا 

هراشا اهنآ  زا  یخرب  هب  کنیا  دـناهدرک . اعد  تساوخرد  وا  زا  هدرک و  هثاغتـسا  ص )  ) ربمایپ هب  رایـسب  دوخ  راعـشا  رد  تنـس  لـها  ياـملع 
: مینکیم

باتک رد  ار  راعـشا  نیا  دوخ  ناگرزب  یخرب  زا  هتفاـی  تاـفو  ق  لاس 1350ه . رد  هدوب و  نیطـسلف  روشک  نایـضاق  زا  هک  یعفاش  یناـهبن  . 1
: دنکیم لقن  قلخلا » دیسب  ۀثاغتسالا  یف  قحلا  دهاوش  »

یئانم ای  يدجنم  ای  يذالم  ای 
. نم دیما  يا  نم ، دصقم  يا  نم ، هدنریگربرد  يا  نم ، يوزرآ  يا  نم ، راک  کمک  يا  نم ، هانپ  يا 

. نم يافش  يا  نم ، نابیتشپ  يا  نم ، یماح  يا  نم ، هدنهدهانپ  يا  نم ، هاگهیکت  يا  نم ، روای  يا 
و  مراگدرورپ ، دزن  نم  عیفش  يا  نک  کمک  بایرد ، ارم  بایرد ، ارم 
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ص:112
. نک دوج  تیاضر  هب  نک و  ینابرهم 

. یشابیم نم  يزاینیب  وت  و  ینم ، يراتفرگ  هدننکفرطرب  و  نم ، هدنهدتاجن  هانپ و  نم و  راک  کمک  وت 
: دنکیم لقن  نارعاش  زا  یخرب  زا  زین  وا 

ًاذایع ًاثایغ  ۀحمل  ۀحفن 
. ییادص یباوج ، یششک ، یتفوطع ، یتاجن ، یهانپ ، ياهظحل ، یمیسن ،

. مشاب یم  ماش  حبص و  نآ  رکف  رد  نم  تسا  هدرک  رامیب  ارم  هک  ینوید  زا  ّمغ  ّمه و  رایسب  هچ 
. نآ هب  يافو  ای  اهنآ  نتشادرب  رد  مراد  دیما  وا  هب  یلو  هدش  نیگنس  اهنآ  لمح 

. تسین یهانپ  تشپ و  وت  زج  نم  يارب  و  ینم ، نامشچ  ربارب  رد  یبلطم  ره  رد  وت 
نز . رانک  ار  مغ  ار و  لد  یتحاران  نک  فرطرب  دوشیم ، فرطرب  اهيراتفرگ  تتبحم  هب  هک  یسک  يا 
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. دوشیم هتشاد  دیما  اهيراتفرگ  رد  هک  یماگنه  يدیما  وت  اهوزرآ  دیما  يا 

. ماهدرک دصق  میظع  رایسب  ياهراک  تهج  هب  ار  وت  ماهدومن ، دصق  ار  وت  هدمآ و  وت  دزن  اذل  تسا و  گرزب  نم  يراتفرگ 
: دنکیم لقن  نینچ  يرگید  رعاش  زا  نینچمه  وا 

فیعض ّینا  هلإلا  لوسر  ای 
. یشابیم افش  يارب  دصقم  وت  هک  هدب  افش  ارم  سپ  متسه ، فیعض  نم  انامه  ادخ ! هداتسرف  يا 

. دشابیم نم  هانپ  هک  ینیبیم  یسک  هچ  يوس  هب  سپ  یهدن  هانپ  ارم  رگا  ادخ ! هداتسرف  يا 
: تسا هدورس  ار  رعش  نیا  نینچمه  يو 

ریمضلا هاوح  امب  يردا  تنا  ینثغا  لوتبلا  ابا  يدیس 
. دراد هطاحا  نآ  رب  اهلد  هچنآ  هب  يرتاناد  وت  هد ، هانپ  ارم  لوتب ، همطاف ]  ] ردپ يا  نم ! رورس  يا 

: دیوگیم ص )  ) ربمایپ هب  باطخ  هدرب »  » هب فورعم  دوخ  هدیصق  رد  يرصیوب  دامح  نب  دیعس  نب  دمحم  . 2
هبذولا  نم  یلام  قلخلا  مرکای 
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يدیب ًاذخآ  يداعم  یف  نکی  مل  نا 

. ریگارف ثداوح  ندش  ثداح  ماگنه  وت  زج  مرب  هانپ  وا  هب  هک  یسک  ارم ، تسین  قلخ ! نیرتمیرک  يا 
. ددرگیمن هراپ  منامسیر  و  ص )  ) ربمایپ زا  دوشیمن  عطق  مدیما  مهد  ماجنا  یهانگ  رگا 

. تساهدهعت هب  تاقولخم  نیرترادافو  وا  و  ص ، )  ) دمحم هیحان  زا  نم ، ندومن  يرای  رد  وا  بناج  زا  تسا  ياهمذ  نم  يارب  اریز 
يا تفگ : دیاب  دریگن  ار  متسد  شلضف  يور  زا  مداعم  زور  رد  وا  رگا 

. تسا هدرک  ادیپ  شزغل  تیاهاپ  هک  یسک 
. دنادرگزاب مارتحا  نودب  ار  هدروآ  هانپ  وا  هب  هک  یسک  ای  دزاس ، مورحم  شمراکم  زا  ار  راودیما  هک  وا  هب  اشاح 

: دیوگیم زین  وا 
لبحلاب كدادو  نم  تکسمت  دق 
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(1) ءابوحلا هلاحب  برضا  فوهلم  ۀثاغتسا  يدهلا  یبن  ای 

. دننزیم گنچ  نآ  هب  ناعیفش  هک  ینامسیر  هب  وت  یتسود  هار  زا  مدرک  کسمت  نم 
. ماهدروآ هانپ  وت  يوس  هب  هک  ارچ  دسرن ، يررض  نم  هب  یتلاح  چیه  رد  ات  هدرک  هدارا  دنوادخ  و 

. تسا مرگ  ام  بولق  رد  نآ  ياهدرس  هک  يروما  رد  میراد  وت  هب  دیما  ام 
. داد قوس  يزاینیب  يوس  هب  ار  ام  وت  ياههّلح  میاهدمآ و  وت  دزن  رقف  هب  ندش  التبم  تهج  هب 

. درادیمن رب  ملد  زا  وت  زا  ریغ  هک  تسا  هتفهن  یتاجاح  ماهنیس  رد 
. تسا یبوخ  هانپ  دریگارف  یطحق  ار  مدرم  نوچ  ناراب  و  یهانپ ، وت  هک  یسک  زا  ار  ام  هدب  هانپ  سپ 

. ددرگیم هدز  رانک  هانگ  دوشیم و  فرطرب  ام  زا  مغ  وت  هب  هک  يداوج  يا 
. هدب تاجن  مناهانگ  زا  ارم  هدید ! تبیصم  هانپ  يا  تیاده ! ربمایپ  يا 

: دیوگیم ص )  ) ادخلوسر هب  باطخ  ینمی  يرجاه  یعرب  نب  یلع  نب  میحرلادبع  . 3
نمای وفعلاب  دجو  يدیب  ذخف 

صص 27 و 28. ۀیربلا ، ریخ  حدم  یف  ۀیزمهلا  ةدیصقلا  - 1
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يدیب ذخ  هللا  لوسر  ای  يدیس  ای 

. یهدیم باوج  دوز  منزیم  ادص  ار  وت  هاگره  هک  یسک  يا  امن ، دوج  توفع  هب  ار و  متسد  ریگب  سپ 
. ددرگ عیاض  هک  وت  قیفر  درادن  سرت  تسا و  نم  نیشنمه  تمایق  يادرف  میحرلادبع  هک  وگب  و 

. موشیم وربور  نآ  اب  نم  هک  یتاقافتا  زا  یقافتا  ره  رد  ریگب  ار  متسد  ادخ ! لوسر  يا  نم ! رورس  يا 
. تسا هدرک  قاع  ار  وا  شناهانگ  وت  هدنب  اریز  منکیمن ؛ ترایز  نانآ  اب  نم  درک  ترایز  ار  وت  یموق  رگا 

. مبلطم تیاهن  میوزرآ و  ياهتنم  يا  ياهدومن ، هماقا  برثی  رد  هک  يربق  بحاص  يا 
. مکحم هدیچیپ  مه  هب  هرگ  ندش  زاب  يارب  و  گرزب ، تالکشم  فشک  يارب  میراد  وت  هب  دیما  هک  یسک  يا 

هک  ییامنیم  دوج  زبسرس  ياهتمعن  اب  دوجو  ملاع  رب  هک  یسک  يا 
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. دوشیم ملاع  تادوجوم  مامت  لاح  لماش 

. یطحق لاس  ره  رد  نانآ  راهب  ناراب و  ربا  يا  تسا و  ترخآ  ایند و  رد  هک  یسکره  هانپ  يا 
. تسا ملاع  برغ  قرش و  رد  هک  سکره  ناما  و  نآ ، لها  نابهگن  ایند و  تمحر  يا 

: دیوگیم ینغ  ریم  قداص  رفعج  . 4
برک نم  هیجنی  هب  راجتسا  نم 

. دشابیمن يدرف  هب  رصحنم  تسا و  عیسو  ص ])  ) دمحم  ] هط تلزنم  اریز  دبای ؛ تاجن  اهيراتفرگ  زا  درب  هانپ  وا  هب  هک  سکره 
مسرتیم هچره  زا  دهد  تاجن  ارم  ات  رشح  رد  تمایق و  رد  و  مدروآ . هانپ  مرمع  نایاپ  ات  يراتفرگ  هثداح و  ره  رد  وا  هب  نم ! راگدرورپ  يا 

. دب تاردقم  زا 
. تسا ینادنز  يدازآ و  رد  تبیصم  بحاص  هانپ  يراتفرگ و  بحاص  تاجن  ضرم و  بحاص  يافش  وا 

. تسا ناراب  ربا و  ایرد و  نوچمه  مرک  رد  وا  دیسر ، دهاوخ  شدصاقم  هب  دنک  تکرح  وا  دصق  هب  هک  سکره 
دیوگیم : زین  وا 
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(1) الجع ًاثوغ  هللا  لوسر  ای 

. هدروآ يور  ام  رب  یگرزب  يراتفرگ  یهدیم ، هانپ  عیرس  هک  ادخ  هداتسرف  يا 
. امن هدروآرب  ارم  تاجاح  نک و  حالصا  ارم  نأش  و  رادرب ، هدرپ  نم  لکشم  زا  ادخ ! هداتسرف  يا 

. تسا هدیسر  شیوزرآ  هب  هدنام و  ناما  رد  فوخ  زا  هدرب و  هانپ  وا  هب  هک  دراد  یسک  ار  ادخ  هانپ  انامه 
. الب ره  زا  یقلخ  هانپ  وت  تیاده ، رون  يا  ییادخ  ّرس  وت 

. هدب هانپ  عیرس  یشابیم  نآ  يارب  وت  نم ! رورس  دوش ، ریگارف  يراتفرگ  رگا  يراتفرگ  هدننک  لیاز  يا 
. ياهدش هداتسرف  اهنآ  همه  يوس  هب  هک  تنادنزرف  نم ، رورس  يا  ارم  هدب  هانپ  سپ 

. عاجش يا  راوگرزب ، يا  هانپ ، يا  نک ، فرطرب  مامت  تعرس  اب  نم  زا  ار  هودنا  مغ و  يراتفرگ و  سپ 

صص 88 و 89. ریبکلا ، ناویدلا  - 1
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ص:119

هیمیت نبا  زا  تنس  لها  ياملع  داقتنا 

هراشا

هیمیت و نبا  ینعی  نانآ  فلـس  نایباهو و  زا  داقتنا  ددصرد  هکلب  هدرک ، تیبثت  ار  ایلوا  حاورا  هب  هثاغتـسا  عوضوم  اهنت  هن  تنـس  لها  ياملع 
: مینکیم هراشا  نانآ  زا  یخرب  تارابع  هب  کنیا  دناهتخادرپ . هلأسم  نیا  راکنا  تهج  هب  میقنبا ،

یعفاش ینابهن  لیعامسا  نب  فسوی  . 1

: دیوگیم وا 
هذیملت ۀیمیت و  نبا  یف  دقتعا  ّینا 

ةراـیزلا و عـنم  ۀـعدب  یف  ۀـئاسالا  ۀـیاغ  اؤاـسا  نا  ًاـمیظع و  ًاـعفن  مهملعب  ۀـیدّمحملا  ۀـمألا  اوعفندـق  و  مّهنا . . . يداهلادـبعنبا  میقلا و  نبا 
نوئش یف  بابلا  اذه  یف  مهمالک  یلع  عالطإلا  لبق  ّینا  میظعلا  هللااب  مسقا  و  ۀمیظع ، ًارارضا  نیملـسملا  مالـسإلا و  اهب  اوّرـضا  و  ۀثاغتـسالا ،
ّدرلل ول  اهرکذ و  یلع  رـساجتا  الف  مهتارابع  رکذ  یف  رّکفتا  رهـشأ  ذـنم  ّینا  کلذ و  یلع  ءيرتجی  ًاملـسم  ّنا  دـقتعا  نکا  مل  ص ])  ]) یبنلا

(1) . . . اهتعاظف ةدشل  اهرشن  ةدایز  یف  ًاببس  نوکی  نا  نم  ًافوخ  اهیلع 
، دنداد یمیظع  عفن  دوخ  ملع  اب  ار  يدّمحم  تما  هک  مدـقتعم . . . يداهلادـبع  نبا  میقنبا و  شدرگاش  هیمیت و  نبا  دروم  رد  نم  هک  نادـب 

يادخ هب  و  دـناهدرک . دراو  یگرزب  ررـض  ناناملـسم  مالـسا و  هب  و  هدومن ، ار  بدا  هئاسا  تیاهن  هثاغتـسا  ترایز و  عنم  تعدـب  رد  هچرگ 
گرزب

ص 62. ینابهن ، فسوی  قحلا ، دهاوش  - 1
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نینچ یناملـسم  هک  مدرکیمن  نامگ  ص ، )  ) ربمایپ نوؤش  رد  باب  نیا  رد  نانآ  مالک  زا  ندرک  ادـیپ  عالطا  زا  لـبق  هک  منکیم  داـی  مسق 

مدرکیم رّکفت  اهنآ  تارابع  رکذ  رد  هام  دنچ  تدم  رد  و  دشاب ، هتشاد  یتأرج 
تحاضف تدـش  تهج  هب  اهنآ  رـشن  يداـیز  ببـس  مدیـسرتیم  نوچ  اـهنآ ؛ رب  ندرک  ّدر  يارب  هچرگ  متـشادن ، ار  اـهنآ  لـقن  رب  تأرج  و 

. . . دوش ناشنخس 
: دیوگیم زین  وا 

ۀیکلاملا ۀمئا  ضعب  لاق  یّتح  مالسإلا ، لهأ  نم  ماوعلا  ءاملعلا و  عیمج  دنع  ةرورضلاب  نیدلا  نم  ۀمولعملا  رومالا  نم  ص ])  ]) هب ۀثاغتـسالا 
(1). کلذل نیعناملا  رفکب  مظنملا - رهوجلا  یف  رجح  نبا  و  ماقسلا ، ءافش  یف  یکبسلا  هلقن  امک  -

ناماما زا  یخرب  هکنیا  یتح  تسا ، مالـسا  لـها  زا  ماوع  ءاـملع و  ماـمت  دزن  نید  يرورـض  مولعم و  روما  هلمج  زا  ص )  ) ربماـیپ هب  هثاغتـسا 
. دوش راک  نیا  عنام  هک  دناهدش  یسک  رفک  هب  لئاق  مظنملا - ) رهوجلا   ) رد رجح  نبا  و  ماقسلا ) ءافش   ) رد یکبس  لقن  ربانب   - یکلام

یعفاش یکبس  نیدلا  یقت  . 2

: دیوگیم هراب  نیا  رد  وا 
ۀمولعملا رومألا  نم  هنسُح  کلذ و  زاوج  یلاعت و  هناحبس و  ّهبر  یلإ  ص ])  ]) یبنلاب عفشتلا  ۀثاغتسالا و  لسوتلا و  نسحی  زوجی و  ّهنا  ملعا 

ص 143. قلخلا ، دیسب  ۀثاغتسالا  یف  قحلا  دهاوش  - 1
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نم کلذ  دحأ  رکنیمل  و  نیملسملا ، نم  ماوعلا  ءاملعلا و  نیحلاصلا و  فلـس  ریـس  نیلـسرملا و  ءایبنألا و  لعف  نم  ۀفورعملا  نید ، يذ  ّلکل 
ملام عدتبا  رامغألا و  ءافعضلا  یلع  هیف  سبُلی  مالکب  کلذ  یف  مّلکتف  ۀیمیت  نبا  ءاج  یّتح  نامزألا ، نم  نمز  یف  هب  عمـس  الو  نایدألا ، لهأ 

. ۀلثُم مالسإلا  لهأ  نیب  هب  راص  هلبق و  ملاع  هلقی  مل  لوق  لسوتلا  ۀثاغتسالل و  ۀیمیت  نبا  راکنا  ّنا  کبسح  و  راصعألا . . . رئاس  یف  هیلا  قبسی 
(1) . .

نسُح زاوج و  و  هبترمدنلب ، ناحبـس و  راگدرورپ  دزن  ص )  ) ربمایپ زا  تعافـش  بلط  هثاغتـسا و  لسوت و  دراد  نسح  تسا و  زیاج  هک  نادب 
و تسا ، ناناملسم  زا  ماوع  املع و  حلاص و  فلس  هریـس  نیلـسرم و  ءایبنا و  لعف  زا  فورعم  هدوب و  نید  بحاص  ره  دزن  مولعم  روما  زا  نآ 

ینخـس هراب  نیا  رد  دـمآ و  هیمیت  نبا  هکنآ  ات  تسا ، هدروخن  ینامز  چـیه  رد  سک  چـیه  شوگ  هب  هدرکن و  راـکنا  ار  نآ  يرادـنید  چـیه 
وت تسا  سب  و  تسا . . . هتشادن  هقباس  يرـصع  چیه  رد  هک  تشاذگ  یتعدب  تخاس و  هدیـشوپ  فیعـض  لوقع  يارب  ار  بلاطم  هک  تفگ 
ات دش  ثعاب  هک  يرما  تسا ، هدشن  دقتعم  ار  نآ  وا  زا  لبق  یملاع  چیه  هک  تسا  يراتفگ  هیمیت  نبا  يوس  زا  لسوت  هثاغتسا و  راکنا  هک  ار 

. . . دوش داجیا  فاکش  هقرفت و  مالسا  لها  نیب 

يرره هللادبع  خیش  . 3

: دسیونیم باهولادبع  نب  دّمحم  هرابرد  یشَبَح  هب  فورعم  يرره  هللادبع  خیش 

ص 171. یکبس ، نیدلا  یقت  ماقسلا ، ءافش  - 1
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ص:122
میرحت یه  و  اهایحأف ؛ ۀیمیت  نبدمحا  نیدلا  یقت  عدـب  ذـخا  و  ۀنـسلا ، باتکلا و  نم  اهنا  معز  هنم  راکفأب  ۀـجوزمم  ةوعدـب  رهظ  دـق  و  . . . 

نم ریفکت  و  هللا ، نم  ۀباجإلا  ءاجر  كانه  ءاعدـلا  دـصقب  نیحلاصلا  ءایبنألا و  نم  هریغ  لوسرلا و  ربق  ةرایزل  رفـسلا  میرحت  یبنلاب و  لسوتلا 
(1) . . . یلع ای  وا  دّمحم  ای  وا  هللا  لوسر  ای  ظفللا : اذهب  يدانی 

یقت ياهتعدـب  هک  دوب  یـسک  وا  تسا . تنـس  نآرق و  زا  درکیم  نامگ  هک  دوب  طولخم  يراکفا  اـب  هک  درک  روهظ  یتوعد  اـب  وا  و  . . . 
ص)  ) ربمایپ ربق  ترایز  تهج  هب  رفس  میرحت  و  ص )  ) ربمایپ هب  لسوت  میرحت  لیبق  زا  دومن ؛ ایحا  ار  اهنآ  هتفرگ و  ار  هیمیت  نب  دمحا  نیدلا 

لوسر يا  دهدیم : ادن  هنوگنیا  هک  یسک  ریفکت  و  ادخ ، بناج  زا  تباجا  دیما  هب  ناکم  نآ  رد  اعد  دصق  هب  ناحلاص  ءایبنا و  زا  وا  ریغ  و 
! . . . یلع يا  دّمحم ! يا  ادخ !

یعفاش یمتیه  رجح  نبا  . 4

: دیوگیم وا 
(2) ([. ص  ]) هب لسوتلا  ۀثاغتسإلا و  رکنا  ّهنا  هلثُم : مالسإلا  لهأ  نیب  اهب  راص  هلبق و  ملاع  اهلقی  مل  یتلا  ۀیمیت  نبا  تافارخ  نم 

عقاو شنزرس  دروم  ناناملـسم  نیب  رد  نآ  هب  داقتعا  هطـساو  هب  هدشن و  دقتعم  ار  نآ  وا  زا  لبق  یملاع  چیه  هک  هیمیت  نبا  تافارخ  هلمج  زا 
. تسا هدومن  راکنا  ار  ص )  ) ربمایپ هب  لسوت  هثاغتسا و  وا  هکنیا  هدش 

ص 46. ۀینسلا ، تالاقملا  - 1
ص 148. مظنملا ، رهوجلا  - 2
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ص:123

هثاغتسا تاهبش  هب  خساپ  نایباهو و  ياهاوتف 

هراشا

: دیوگیم نایباهو -  دیاقع  سّسؤم  هیمیت -  نبا  . 1
منمشد رب  ارم  نک ، تعافش  نم  زا  نک ، کمک  ارم  بایرد ، ارم  دیوگب : هتفر  ایند  زا  هک  یـصخش  هب  یـسک  هک  تسا  نآ  كرـش  ماسقا  زا 

(1). دراد تردق  نآ  رب  ادخ  اهنت  هک  اهتساوخرد  نیا  لاثماو  نک  يرای 
شنتشک درکن  هبوت  رگا  دنک ، هبوت  دیاب  دیوگب ، هنوگنیا  هک  یسک  : » دیوگیم هتسناد و  حیرص  كرش  ار  تساوخرد  نیا  رگید  ییاج  رد 

(2) « . ددرگیم بجاو 
: دیوگیم باّهولادبع  نب  دّمحم  . 2

، تساهتب ناگدـننکتدابعو  ناکرـشم  هرمز  رد  ندـش  لـخادو  نید ، زا  دادـترا  بجوم  وا  ریغ  زا  نتفرگ  کـمکو  ادـخ  ریغ  ندز  ادـص 
(3). دنک هبوت  رگم  ددرگیم ، لالح  شنوخو  لام  هک  تسا  نیا  نآ  مکحو 

ص 40. ۀّینسلا ، ۀّیدهلا  - 1
صص 17و18. روبقلا ، ةرایز  - 2
ص 214. بایترالا ، فشک  - 3
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ص:124
: دیوگیم زاب  نب  زیزعلادبع  خیش  . 3

رصنا وأ  ینفشا  وأ  ینرـصنا  وأ  ینکردا  وأ  ینثغا  دمحم  ای  وأ  هللا  یبن  ای  و  هللا ! لوسر  ای  ضرالا : عاقب  نم  ۀعقب  يا  یف  سانلا  نم  لاق  نمف 
(1). ةدابعلا یف  ًاکیرش هللا  هلعج  دقف  کلذ  هبشا  ام  وأ  مهتلاض  دها  وأ  نیملسملا  ضرم  فشا  وأ  کتما 

نک يرای  ای  ارم ، بایرد  ای  ارم ، نک  کمک  دّمحم ! يا  ادخ ، یبن  يا  ادـخ ، لوسر  يا  دـیوگب : نیمز  هرک  ياج  ره  رد  مدرم  زا  یـسک  ره 
رد ادخ  يارب  نآ ، دننامو  ار  ناناملسم  هدشمگ  نک  تیاده  ای  ار ، ناناملـسم  ضرم  هد  افـش  ای  ناسر ، يرای  ار  تتما  ای  ارم  هد  افـش  ای  ارم ،

. تسا هداد  رارق  کیرش  تدابع 
: دیوگیم رگید  ییاج  رد  و 

نوضقیو مهءاعد  نوعمـسی  مهنا  نیدقتعم  کلذ  اولعف  امنا  نجلا  وأ  ءایبنالاو  ءایلوالا  نم  هریغب  وأ  ص ])  ]) یبنلاب نیثیغتـسملا  ّنا  کش  الو 
تعطقنا دـق  تاومـالا  ّنـالو  لـجوزع ، هللا  ّـالا  هملعی  ـال  بیغلا  ّنـال  ربکـالا ؛ كرـشلا  نم  عاونا  هذـهو  مهلاوحا ، نوملعی  مهناو  مهتجاـح ،

(2). ایندلا ملاع  یف  مهتافرصت  مهلامعا و 
هک دـنهدیم  ماجنا  داقتعا  نیا  هب  ار  لمع  نیا  ّنج ، ای  ایبنا ، ایلوا و  زا  وا  ریغ  هب  اـی  ص ، )  ) ربماـیپ هب  ناگدننکهثاغتـسا  هک  تسین  یّکـش  و 
اریز تسا ؛ ربکا  كرـش  زا  یعاونا  روما  نیا  دنراد و  عالطا  ناشلاوحا  زا  درک و  دـنهاوخ  هدروآرب  ار  ناشتجاحو  هدینـش  ار  ناشیاعد  نانآ 

ادخ زا  ریغ  ار  بیغ 

ص 549. ج 2 ، زاب ، نب  يواتف  عومجم  - 1
ص 552. نامه ، - 2

هثاغتسا تاهبش  هب  خساپ  نایباهو و  www.Ghaemiyeh.comياهاوتف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 135 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:125
. تسا هدیدرگ  عطقنم  گرم  اب  ایند  ملاع  رد  ناشتافرصتو  لامعا  ایبنا ، ریغ  هچو  ایبنا  هچ  تاوما ؛ زینو  دنادیمن . رگید  یسک 

: دیوگیم نینچمه 
([. . ص  ]) یبنلا دـهع  یف  ناثوالا  دابع  لمع  نم  وهو  ربکألا ، كرـشلا  نم  کلذ  لکف  هنم ، ددـملا  بلطو  هب  ۀثاغتـسالا  تیملا و  ءاعد  اّماو 

(1).
دهع رد  اهتب  ناگدننکتدابع  لمع  دننامهو  ربکا  كرـش  عاونا  زا  نآ  همه  سپ  وا ، زا  ددم  بلطو  وا  هب  هثاغتـساو  ّتیم  ندز  ادـص  اّما  و 

. . . . تسا ص )  ) ربمایپ
: دیوگیم نینچمه  يو 

کلذ نمف  هنم ، ریذحتلا  نایبلا و  ۀیانعلاب و  ریدج  مولعم و  رما  وهف  ةریثک  نادلب  یف  عدبلا  كرشلا و  عاونا  نم  روبقلا  دنع  عقیام  اّما 
ناک يذلا  ربکألا  كرشلا  نم  هّلک  اذه  و  کلذ ، وحن  ءادعألا و  یلع  رصنلا  یضرملا و  ءافش  بلط  مهب و  ۀثاغتسالا  روبقلا و  باحصا  ءاعد 

(2) . . . ۀیلهاجلا لهأ  هیلع 
ار مدرم  دیاب  تسا و  نایب  هجوت و  لباق  مولعم و  يرما  دریگیم  ماجنا  رایسب  ياهرهـش  رد  اهتعدب  كرـش و  عاونا  زا  اهربق  رانک  هچنآ  اّما 
رب ترصن  ناضیرم و  يافـش  تساوخرد  اهنآ و  زا  نتـساوخ  کمک  اهربق و  نابحاص  ندز  ادص  اهنآ  هلمج  زا  سپ  تشاد ؛ رذحرب  اهنآ  زا 

. . . دندادیم ماجنا  تیلهاج  لها  هک  تسا  ربکا  كرش  زا  لامعا  نیا  مامت  تسا و  نآ  وحن  نانمشد و 

ص 746. ج 2 ، زاب ، نب  يواتف  عومجم  - 1
ص 555. نامه ، - 2
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ص:126
: دیوگیم یباهو  ناگدنسیون  زا  نامثع  نب  ایاطع  نب  ۀماسا  . 4

، رداق نم  ةدعاسملا  نوعلا و  بورکملا ، بلط  لوألا : عونلا  ۀیکرش . ۀثاغتسا  و  ۀیعرش ، ۀثاغتسا  ناعون : ۀثاغتسالا 
: روص ۀعورشملا  ۀثاغتساللو 

. . . ثیغملا هناحبس -  هتافص -  نم  و  ریدق ، ءیش  ّلک  یلع  هللااف  ّلجوزع ، هللا  نم  ۀثاغالا  بورکملا  بلطی  نا  یلوألا : ةروصلا 
نمب قیرغلا  ۀثاغتـساک  و  ع ،])  ]) یـسومب یلیئارـسالا  ۀثاغتـساک  هیلع ؛ ردـقی  امیف  دـهاشملا  یحلاـب  بورکملا  ثیغتـسی  نا  ۀـیناثلا : ةروصلا 

نم کلذ  وحن  و  اهیف ، عقو  ۀلکـشم  ّلحل  ملاعلاب  لـهاجلا  ۀثاغتـساک  و  هتلـالد ، عیطتـسی  نمب  قیرطلا  نع  ۀـئاتلا  ۀثاغتـساک  و  هثوغ ، عیطتـسی 
. . . اهل رصحال  یتلا  روصلا  ۀلثمالا و 

هللا ریغ  نم  نوعلا  بورکملا  بلط  یه  لاقی : وا  رداق . ریغ  نم  وا  بئاغ  نم  نوعلا  بورکملا  بلط  یه  و  ۀیکرـشلا : ۀثاغتـسالا  یناثلا : عونلا 
(1) . . . هللا ّالإ  هیلع  ردقیال  امیف 

کمک تدعاسم و  هب  هدزتبیصم  ندرکتساوخرد  زا  تسا  ترابع  لوا : عون  یکرش . هثاغتسا  یعرش و  هثاغتسا  تسا : عون  ود  رب  هثاغتسا 
. دراد تردق  هک  یسک  زا 

؛ دراد تروص  دنچ  عورشم  هثاغتسا  و 
تافص هلمج  زا  دراد و  تردق  يزیچ  ره  رب  هک  يدنوادخ  دنک ، لاعتم  دنوادخ  زا  کمک  تساوخرد  راتفرگ  صخش  هکنیا  لوا : تروص 

. . . تسا ثیغم  ناحبس  دنوادخ 

صص 342 و 343. ج 1 ، ةدابعلا ، دیحوت  یفانت  یتلا  ۀعوضوملا  ثیداحالا  - 1
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ص:127
هدنز صخش  زا  کمک  تساوخرد  راتفرگ  صخش  هکنآ  مود : تروص 

هثاغتـسا لثم  و  ع )  ) یـسوم ترـضح  زا  لیئارـساینب  زا  يدرم  يرای  بلط  نوچمه  دراد ، تردق  نآ  رب  هک  يراک  دروم  رد  دنک  رـضاح  و 
و دنک ، ییامنهار  ار  وا  دناوتیم  هک  یسک  زا  هار  رد  هدش  مگ  صخش  هثاغتسا  لثم  و  دراد ، وا  تاجن  رب  تردق  هک  یسک  زا  قیرغ  صخش 

. . . تسا رایسب  هک  ییاهتروص  اهلاثم و  زا  نآ  دننام  هدش و  عقاو  نآ  رد  هک  یلکشم  ّلح  يارب  ملاع  هب  لهاج  صخش  هثاغتسا  لثم 
نآ ماجنا  رب  تردق  ای  تسا  بیاغ  هک  یسک  زا  راتفرگ  صخش  کمک  تساوخرد  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا ، یکرش  هثاغتسا  مود : عون 
زج هک  هچنآ  رد  ادـخ  ریغ  زا  راتفرگ  کـمک  تساوخرد  زا  تسا  تراـبع  یکرـش  هثاغتـسا  دوشیم : هتفگ  اـی  درادـن . ار  یتساوخرد  راـک 

. . . درادن تردق  نآ  رب  دنوادخ 
: دسیونیم یکرش  ۀثاغتسا  ةرابرد  نینچمه  يو 

: روص ۀثاغتسالا  هذهلو 
نوکل کلذ  و  یلاعت . هللا  ریغ  نم  ۀیقیفوتلا  ۀـیادهلا  بونذـلا و  ةرفغم  بلطک  ثوغلا ؛ یلع  رداق  ریغ  یح  نم  ثوغلا  بلط  یلوألا : ةروصلا 

. . . هللاریغل اهفرص  زوجیالف  هللا ، صئاصخ  نم  رومألا  هذه 
(1) . . . نیبئاغلا رشبلا  ۀکئالملا و  ّنجلا و  نم  نوعلا  بورکملا  بلط  ۀیناثلا : ةروصلا 

: تسا ییاهتروص  ياراد  هثاغتسا  نیا 

.354 صص 345 -  ج 1 ، ةدابعلا ، دیحوت  یفانت  یتلا  ۀعوضوملا  ثیداحالا  - 1
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ص:128
دنوادخ ریغ  زا  یقیفوت  تیاده  ای  ناهانگ  ترفغم  تساوخرد  لثم  کمک ؛ رب  رداق  ریغ  هدنز  صخـش  زا  کمک  تساوخرد  لوا : تروص 

. . . دومن دنوادخ  ریغ  هب  فورصم  ار  نآ  ناوتیمن  اذل  تسا و  دنوادخ  تاصاصتخا  زا  روما  نیا  هک  تسا  تهج  نادب  نیا  و  لاعتم ،
. . . تسا بئاغ  هک  يرشب  هکئالم و  نج و  زا  راتفرگ  کمک  تساوخرد  زا  تسا  ترابع  مود : تروص 

: دیوگیم شدج  دیحوتلا »  » باتک حرش  رد  باهولادبع  نب  دمحم  ناگداون  زا  نامیلس  خیش  . 5
ضرالا یف  ناک  نا  و  كرـش ، ضرالا  یف  سیلف  ًاکرـش  هیف  كارـشإلا  نکی  مل  ناف  هللا . . . یلع  اهمرکا  وه  لب  تادابعلا  ّلـجا  نم  ءاعدـلا 

كرـش ربـکا  وه  ءاعدـلا  یف  كارـشالا  لـب  ةداـبعلا ، عاونا  نم  هریغ  یف  كارـشإلا  نم  ًاکرـش  نوکی  نا  یلوا  ءاعدـلا  یف  كرـشلاف  كرش 
یف نوصلخی  اذهل  و  هللادنع ، مهل  اوعفـشیل  ۀکئالملا  نیحلاصلا و  ءایبنألا و  نوعدی  مّهناف  ص ؛])  ]) هللا لوسر  مهیلا  ثعب  نیذلا  نیکرـشملا 

(1). نوکرشی ام  نوسنی  دئادشلا هللا و 
رد سپ  دشابن  كرش  ادخ  يارب  اعد  رد  ندادرارق  کیرـش  رگا  سپ  تسا . . . دنوادخ  دزن  اهنآ  نیرتمیرک  هکلب  تادابع  نیرتمهم  زا  اعد 
نآ ریغ  رد  كرش  زا  تسا  ندوب  كرش  هب  رتراوازس  اعد  رد  كرش  تسا ، یکرش  نیمز  يور  رد  رگا  و  دوب ، دهاوخن  یکرـش  نیمز  يور 

تسا یناکرشم  كرش  نیرتگرزب  اعد  رد  كرش  هکلب  تدابع ، عاونا  زا 

. دیمحلا زیزعلا  ریسیت  باتک  زا  لقن  هب  صص 347و348  نیئوانملا ، يواعد  - 1
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ص:129
اذل و  دندرگ ، ادخ  دزن  ناشناعیفش  ات  دندناوخیم  ار  هکئالم  ناحلاص و  ایبنا و  نانآ  اریز  دش ؛ ثوعبم  نانآ  يوس  هب  ص )  ) ادخ لوسر  هک 

. دندرکیم شومارف  دندیزرویم  كرش  ار  هچنآ  دندروآیم و  ادخ  هب  ور  صالخا  اب  دئادش  ماگنه 
: دیوگیم نیمیثع  نبا  . 6

َنوُِربْکَتْـسَی َنیِذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاق  َو  یلاعت ( : هللا  لاق  ةدابعلا ، نم  ءاعدلا  ّنال  کلذ  و  هللا ؛ ریغ  وعدـی  نا  كرـشلا  نم 
. ةدابعلا وه  ءاعدلا  ص :])  ]) لاق و  ةدابع . ءاعدلا  هللا  یمّسف  یئاعد ، يا  یتدابع  َنیِرِخاد ، ) َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَدابِع  ْنَع 

: نیمسق یلا  مسقنی  ءاعدلا  و 
. عرضتلا بحلا و  ۀبغرلا و  ۀبهرلاب و  نورقملا  وه  و  كرش ، هللا  ریغل  هفرص  اذه  و  ةدابع ، عقی  ام  . 1

دارمف اذه  یلع  و  هبجاف . كاعد  اذا  لاق : و  هوبیجاف . مکاعد  نم  ص :])  ]) یبنلا لاق  قولخملا . یلا  هجوی  نا  زوجی  اذهف  ةدابع ، عقی  ام ال  . 2
(1)  . هتباجا لوؤسملل  نکمی  امیف ال  ۀلأسملا  ءاعد  وا  ةدابعلا  ءاعد  هریغ ، وعدی  وا  هلوقب : فلؤملا 

و : ) دوـمرف لاـعتم  دـنوادخ  و  تسا ، تاداـبع  هلمج  زا  اـعد  اریز  دـنزب ؛ ادـص  ار  ادـخ  ریغ  یـسک  هـک  تـسا  نـیا  كرـش  دراوـم  هـلمج  زا 
دراو يراخ  اب  هک  تسا  دوز  دـنزرویم ، ربک  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  انامه  ار  امـش  منک  تباـجا  اـت  دـیناوخب  ارم  دومرف : ناـتراگدرورپ 

تدابع دنوش . ) منهج 

ص 260. ج 1 ، دیفملا ، لوقلا  - 1
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. تسا تدابع  نامه  اعد  دومرف : ص )  ) ربمایپ و  تسا . هدیمان  تدابع  ار  اعد  دنوادخ  سپ  نم ، ياعد  ینعی  نم 

: دوشیم میسقت  مسق  ود  رب  اعد  و 
عرـضت بح و  تبغر و  سرت و  اب  هارمه  نآ  و  تسا ، كرـش  میهد  ماـجنا  ادـخ  ریغ  يارب  رگا  ار  عون  نیا  و  تسا ، تداـبع  هک  ییاـعد  . 1

. دریگیم ماجنا 
و دینک . تباجا  ار  وا  دـناوخ  ار  امـش  سک  ره  دومرف : ص )  ) ربمایپ ددرگ . قولخم  هب  هجوتم  دـناوتیم  نیا  و  تسین ، تدابع  هک  ییاعد  . 2

ياعد ای  تداـبع  ياـعد  دوصقم  دـناوخب ، ار  شریغ  اـی  شلوق : زا  فلؤم  دارم  نیارباـنب  و  نک . تباـجا  ار  وا  دـناوخ  ار  وت  هاـگ  ره  دومرف :
. دنک تباجا  ار  نآ  دناوتیمن  هدش  لاؤس  هک  يراک  رد  تسا  تلأسم 

: دیوگیم نینچمه  وا 
ًادـمحم کـّیبن  یف  عّفـش  مهللا  لاـقل : کـلذ  دـیری  ناـک  ولو  هل ، عفـشی  نا  ص )  ) هللا لوسر  نم  دـیری  سیل  هبـشملا  كرـشملا  اذـه  ّنا  مث 

هللا عم  وعدی  يذلا  لجرلا  اذه  دیری  فیکف  ۀّلملا ، نم  جرخم  ربکا  كرش  هللا  ریغ  ءاعد  و  ةرـشابم ، لوسرلا  وعدی  هّنکلو  ص ،])  ]) هللالوسر
(1) ! ؟ یلاعت هناحبس و  هللا  دنع  دحا  هل  عفشی  نا  هریغ 

ار نیا  رگا  و  دـنک ، تعافـش  وا  يارب  اـت  هتـساوخن  ص )  ) ادـخلوسر زا  دـنکیم  هیبـشت  شقلخ  هـب  ار  ادـخ  هـک  كرـشم  نـیا  اـنامه  سپ 
دّمحم تربمایپ  نم  هرابرد  ایادخ ! راب  تفگیم : دیاب  تساوخیم 

صص 93و94. تاهبشلا ، فشک  حرش  - 1
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زا نتساوخ  ادخ و  ریغ  ندز  ادص  و  دهدیم ، رارق  باطخ  دروم  میقتسم  روط  هب  ار  ص )  ) ربمایپ وا  یلو  نادرگ ، عیفش  ار  ص )  ) ادخلوسر
هک دـنکیم  هدارا  دـناوخیم  ار  وا  ریغ  ادـخ  هارمه  هک  يدرم  نیا  هنوگچ  سپ  دـنکیم ، جراـخ  مالـسا  تلم  زا  هک  تسا  ربـکا  كرـش  وا 

! ؟ دنک تعافش  وا  يارب  هبترمدنلب  ناحبس و  دنوادخ  دزن  یصخش 
تاهبش یسررب  هب  کنیا  هثاغتسا ، هلئسم  رد  نایباهو  ياواتف  رکذ  زا  سپ 

: میزادرپیم هراب  نیا  رد  نانآ 

ادخ ریغ  ندناوخ  زا  یهن  ّلوا : ههبش 

هراشا

: دیامرفیم هک  اجنآ  تسا  هدرک  یهن  شدوخ  ریغ  ندز  ادصو  ندناوخ  زا  ار  مدرم  ناحبس  دنوادخ 
(18 نج : ( ) ًادَحَأ ِهللا  َعَم  اوُعْدَت  الَف  ِهَِّلل  َدِجاسَْملا  َّنَأ  َو  ) 

. دیناوخن ادخ  اب  ار  سک  چیه  سپ  تسادخ ، نآ  زا  دجاسم  هکنیاو 
(14 دعر : ( ) ٍءْیَِشب ْمَُهل  َنُوبیِجَتْسَی  ِِهنوُد ال  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َو  ِّقَْحلا  ُةَوْعَد  َُهل  )

. دنیوگیمن خساپ  اهنآ  توعد  هب  زگره ) ، ) دنناوخیم ادخ  زا  ریغ  ناکرشم )  ) هک ار  یناسکو  تسوا ! نآ  زا  قح  توعد 
(197 فارعا : ( ) َنوُرُْصنَی ْمُهَسُْفنَأ  َو ال  ْمُکَرْصَن  َنوُعیِطَتْسَی  ِِهنوُد ال  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َو  )

دنهد . يرای  ار  ناشدوخ  یتح )  ) هنو دننک ، ناتیرای  دنناوتیمن  دیناوخیم ، وا  زج  هک  ار  ییاهنآ  و 
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(194 فارعا : ( ) ْمُُکلاْثمَأ ٌدابِع  ِهللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َّنِإ  ) 

. دنتسه امش  دوخ  نوچمه  یناگدنب  دینکیم ، ) شتسرپ  و   ) دیناوخیم ادخ  زا  ریغ  هک  ار  ییاهنآ 
(57 ءارسا : ( ) ۀَلیِسَْولا ُمِهِّبَر  یلا  َنوُغَْتبَی  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ) 

. دنیوجیم ناشراگدرورپ  هب  برقت ) يارب   ) ياهلیسو ناشدوخ  دنناوخیم ، نانآ  هک  ار  یناسک 
(106 سنوی : ( ) َكُّرُضَی َو ال  َکُعَْفنَی  ام ال  ِهللا  ِنُود  ْنِم  ُعْدَت  َو ال  ) 

. ناوخم ینایز ، هنو  دناسریم  وت  هب  يدوس  هن  هک  ار  يزیچ  ادخ ، زجو 
(14 رطاف : ( ) ْمُکَءاعُد اوُعَمْسَی  ْمُهوُعْدَت ال  ْنِإ  ) 

. دنونشیمن ار  امش  يادص  دیناوخب  ار  اهنآ  رگا 
(5 فاقحا : ( ) ۀَمایِْقلا ِمْوَی  یلا  َُهل  ُبیِجَتْسَی  ْنَم ال  ِهللا  ِنُود  ْنِم  اوُعْدَی  ْنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو  )

. دیوگیمن خساپ  وا  هب  مه  تمایق  ات  هک  دناوخیم  ار  ادخ  ریغ  يدوبعم  هک  سک  نآ  زا  تسا  رتهارمگ  یسک  هچ 
(60 رفاغ : ( ) َنیِرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  ) 

! دنوشیم خزود  دراو  ّتلذ  اب  يدوز  هب  دنزرویم  ّربکت  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  مریذپب ! ار  امش  ياعد )  ) ات دیناوخب  ارم 

خساپ

تسا  تدابع  يانعم  اب  فدارم  هک  تسا  یصاخ  يادنو  اعد  هکلب  تسین ، نتساوخو  اعد  قلطم  تایآ  نیا  عومجم  رد  اعد  زا  دوصقم  ًالّوا :
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. تسا تیبوبر  ایو  تیهولا  هب  داقتعا  اب  ادن  یهارمه  نآو 

یتادوجوم نآ  ای  ناشیاهتب  دـندرکیم  نامگ  هک  تسا  یناتـسرپتب  هب  طوبرم  اهنآ  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایآ  نیا  عومجم  زا  یهگناو 
. دندوب لئاق  ار  فرصتو  لعف  رد  لالقتسا  اهنآ  يارب  اذل  دناکلام ، ار  ریبدت  نوؤش  زا  یخرب  دوب ، اهنآ  زمر  اهتب  نیا  هک 

، دندناوخیم ادخ  زا  ریغ  هک  ار  ینادوبعم  « ؛ ) ٍءْیَـش ْنِم  ِهللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَی  ِیتَّلا  ُمُُهتَِهلآ  ْمُْهنَع  ْتَنْغَأ  امَف  دـیامرفیم ( : ناحبـس  دـنوادخ 
(101 دوه : « . ) درکن يرای  ار  اهنآ 

: فرخز « . ) دنتسین تعافـش  رب  رداق  دنناوخیم  وا  زا  ریغ  هک  ار  یناسک  « ؛ ) َۀَعافَّشلا ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  ُِکلْمَی  َو ال  دیامرفیم ( : زینو 
(86

: دیامرفیم زینو 
(13 رطاف : ( ) ٍریِمِْطق ْنِم  َنوُِکلْمَی  ام  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َو  )

! دنتسین کلام  امرخ  هتسه  كزان  تسوپ  هزادنا  هب  یتح  دیتسرپیم ) و   ) دیناوخیم وا  زج  هک  ار  یناسکو 
؛ منک تباجا  بلط  بابـساو  طئاسو  زا  امـش  يارب  نم  ات  دیناوخب  ارم  دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  ْمَُکل ). . . ْبِجَتْـسَأ  ِینوُعْدا  هیآ (  رد  ًایناث :

َنیِذَّلا َّنِإ  هدـمآ ( : نینچ  هیآ  همادا  رد  هکنیاو  تسا . هتفهن  تساوخردو  بلط  نآ  ياـنعم  رد  هک  تسا  لاعفتـسا  باـب  زا  ْبِجَتْـسَأ ) اریز ( 
دید ابو  هدوبن  يرگهطـساو  لباق  هک  یتادوجوم  زاو  هتفر  اهتب  غارـس  هب  ًامیقتـسم  هک  دراد  یناکرـشم  هب  هراشا  ِیتَداـبِع ) ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی 

دنتسیرگنیم اهنآ  هب  یلالقتسا 
. دنتساوخیم ار  دوخ  تاجاح 

لیلد  ود  نیب  ضراعت  رارقتسا  رد  هک  هدیسر  تابثا  هب  لوصا  رد  ًاثلاث :
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تروـص نیا  رد  اریز  دـشابن ؛ تموـکح  تسا  هجو  نم  صوـصخو  موـمع  ناـشنیب  هک  یلیلد  ود  نـیب  هـکنیا  هـلمج  نآ  زا  تـسا ، یطئارش 

. دوب دهاوخ  عمج  لباق  لیلد  ودو  هتفر  نیب  زا  يودب  ضراعت 
وحن هب  يرگید  حراـش  یکی  هک  دوشیم  هتـشادرب  ضراـعت  یتروص  رد  تسا  هجو  نم  صوـصخو  موـمع  ناـشنیب  هک  یلیلد  ود  دروـم  رد 

بوجو هلدا  قالطا  اریز  وضو ؛ بوجو  هلدا  لثم  هیلوا ، ماکحا  هلدا  اب  رارـض » الو  ررـض  ال   » تیاور هظحالم  لثم  دـشاب ؛ قییـضت  ای  هعـسوت 
هلدا تموکح  باب  زا  تقیقح  ردو  دوشیم . هتـشادرب  وضو  بوجو  مکح  ررـضال  هلدا  اـب  یلو  دوشیم ، زین  يررـض  يوضو  لـماش  وضو 

باسح هب  نآ  تاممتم  زاو  هیلوا  نیوانع  ضرف  اـب  تسا  ماـکحا  ناـیب  ررـضال  هلدا  قایـس  اریز  ددرگیم ؛ مدـقم  هیلوا ، هلدا  رب  ررـض  یفن 
. دیآیم

. . ّرـض و فشکو  هدمآ  میرک  نآرق  رد  یتایآ  هچرگ  هک  انعم  نیا  هب  مینکیم ؛ حرطم  ار  بلطم  نیمه  زین  ثحب  هب  طوبرم  تایآ  دروم  رد 
: دیامرفیم هک  اجنآ  دنکیم  لاعتم  دنوادخ  هب  رصحنم  ار  . 

(17 ماعنا : ( ) َوُه َّالِإ  َُهل  َفِشاک  الَف  ٍّرُِضب  ُهللا  َکْسَسْمَی  ْنِإ  َو  )
. دزاس فرطرب  ار  نآ  دناوتیمن  وا  زج  سک  چیه  دناسرب ، وت  هب  ینایز  دنوادخ  رگا 

: دیامرفیم زینو 
(62 لمن : ( ) َءوُّسلا ُفِشْکَی  َو  ُهاعَد  اذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  )

. دزاسیم فرطرب  ار  يراتفرگو  دنکیم  تباجا  ار  ّرطضم  ياعد  هک  یسک  ای 
هکنیا  اب  درادن  تافانم  بلطم  نیا  یلو  لیبق ، نیا  زا  رگید  تایآو 
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رد سپ  مییامنیم . هدـهاشم  ار  بلطم  نیا  ینیوکتو  یعیبط  بابـسا  رد  هک  هنوگنامه  دـشاب ، ادـخ  نذا  هب  رـصانو  یفاکو  رثؤم  یـصخش 

. دراد هعسوت  وحن  هب  تموکح  دش  رکذ  هک  یتایآ  هب  تبسن  رگید  تایآ  تقیقح 
: دسیونیم تایآ  نیا  زا  نایباهو  یعقاو  ریغ  هدافتسا  هب  خساپ  رد  یعفاش  فاقس  یلع  نب  نسح 

(1) . . .( . ًۀَِهلآ ِهللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتا  َو  : ) اهنع هللا  لاق  یتلا  ناثوألا  هذه  هعم  هودبعتال  یلاعت و  هللا  ریغ  اودبعتال  يا  کلذ  ینعمو 
: دومرف اهنآ  دروم  رد  دـنوادخ  هک  ییاهتب  دـیتسرپن ، ار  اهتب  نیا  وا  اب  دـینکن و  تدابع  ار  لاعتم  يادـخ  ریغ  هک  تسا  نیا  نآ  يانعم  و 

( . . . دنتفرگ دوخ  نایادخ  ار  ادخ  زا  ریغ  )
ْمَُکل اُوباجَتْسا  اَم  اوُعِمَس  َْول  َو  ْمُکَءاعُد  اوُعَمْسَی  ْمُهوُعْدَت ال  ْنِإ  ٍریِمِْطق *  ْنِم  َنوُِکلْمَی  ام  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیِذَّلا  َو  هیآ ( : هرابرد  نینچمه  وا 

كزان تسوپ  هزادنا  هب  یتح  دیتسرپیم ) و   ) دیناوخیم وا  زج  هک  ار  یناسکو  « ؛ ) ٍرِیبَخ ُْلثِم  َُکئِّبَُنی  َو ال  ْمُکِکْرِِـشب  َنوُرُفْکَی  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  َو 
كرش تمایق ، زورو  دنیوگیمن ؛ خساپ  امش  هب  دنونشب  رگاو  دنونشیمن ، ار  امش  يادص  دیناوخب  ار  اهنآ  رگا  دنتـسین ! کلام  امرخ  هتـسه 

13 و 14) رطاف : « . ) دزاسیمن ربخ  اب  قیاقح ) زا   ) ار وت  ریبخ  هاگآ و ) دنوادخ   ) دـننام سک  چـیهو  دـنوشیم ، رکنم  ار  امـش  شتـسرپ ) (و 
: دیوگیم

وأ حیـسملا  وأ  مانـصالا  دـبعی  نمک  ۀـیهولوألا ؛ مهیف  مکداـقتعا  مهل و  مکدوجـسب  هللا  نود  نم  نودـبعت  نیذـلا  و  ًارـصتخم : ۀـیآلا  ینعمو 
؛ رمت ةاون  ۀفافل  يا  مکل ، ریمطق  نم  نوکلمیال  ۀقیقح ، میظعلا  هللا  نود  نم  ایندلا  یف  ءامظعلا  نم  ًاصاخشا  دبعی  وأ  بکاوکلا 
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ص:136
، اّنبر کلذب  انرمأ  اولاقف : مهاحلل  مهقلح  ببـس  نع  ص ])  ]) هللا لوسر  مهلأس  نیذلا  يرـسک و  نودبعی  اوناک  نیذلا  الثم  سرفلا  کئلواک 
راـنلا و نم  مهتدـبع  صیلخت  نوعیطتـسیال  اهوعّدـی  مل  وأ  ۀـیبوبرلا  اوعّدا  اذإ  هللا  نود  نم  مهودـبع  نیذـلا  ءـالؤه  ّنـأل  و  يرـسک . نوـنعی 
و ریزع ، یف  دوهیلا  اذک  و  حیسملا ، یف  ۀیهولألا  ۀیبوبرلا و  اودقتعا  الثم  يراصنلا  ّنال  اذه  و  مهدبع . نّمم  ۀمیقلا  موی  نوئّربتیس  و  باذعلا ،

(1) . . . مهمانصا یف  مانصألا  ةدبع  اذک 
یسک لثم  دینکیم ؛ تدابع  اهنآ ، تیهولا  هب  داقتعا  هدجس و  اب  ار  ادخ  زا  ریغ  هک  یناسک  و  تسا : نیا  راصتخا  روط  هب  قوف  هیآ  يانعم  و 

هب هجوت  نودب  تسا  گرزب  ایند  رد  هک  دنکیم  تدابع  ار  یصاخشا  تقیقح  رد  ای  دتسرپیم ، ار  اههراتس  ای  حیـسم ، ای  اهتب  امـش  زا  هک 
نوچ هک  یناسک  دندیتسرپیم . ار  يرسک  هک  مجع  دننامه  دنتـسین ، زین  امرخ  هتـسه  زا  یـششوپ  کلام  یتح  زگره  اهنآ  گرزب ، دنوادخ 

. دوب يرسک  ناشدوصقم  تسا و  هداد  روتسد  نآ  هب  ام  راگدرورپ  دنتفگ : درک  لاؤس  ناششیر  ندیـشارت  تلع  هرابرد  نانآ  زا  ص )  ) ربمایپ
دنناوـتیمن دنـشاب  هتــشادن  اـی  هتــشاد  اـهنآ  قـح  رد  تیبوـبر  ياـعدا  هـچ  دـندیتسرپیم  ادـخ  زا  ریغ  هـک  ار  ییاـهنآ  هـکنیا  تـهج  هـب  و 

هب نیا  و  دنیوج . يربت  ناشناگدننکشتـسرپ  زا  تمایق  زور  رد  هک  تسا  دوز  و  دنهد ، تاجن  باذـع  خزود و  زا  ار  ناشناگدننکشتـسرپ 
ناگدننکشتـسرپ ریزع و  هرابرد  دوهی  زین  هتـشاد و  حیـسم  هرابرد  تیهولا  تیبوبر و  داقتعا  نایحیـسم  لاـثم  باـب  زا  هک  تسا  نآ  تهج 

. . . دنتشاد يداقتعا  نینچ  ناشیاهتب  هرابرد  اهتب ،
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ص:137

میهاربا طسوت  لیئربج  کمک  ّدر  مود : ههبش 

هراشا

هک یماگنه  وا  هب  هک  تسا  لیئربج  تساوخرد  ّدر  رد  ع )  ) میهاربا ترضح  باوج  ادخ ، ریغ  هب  هثاغتـسا  تمرح  هلدا  هلمج  زا  هدش : هتفگ 
وت هب  اّما  دومرف : میهاربا  يراد ؟ نم  هب  یجایتحا  ایآ  « ؛ (1)  « الف کیلا  اّمأ  میهاربا : لاقف  ۀـجاح ؟ نم  کل  له  درک « : ضرع  داتفا  شتآ  رد 

« . زگره
؟ دوش کمک  بلط  ادخ  ریغ  زا  هنوگچ  سپ  درکن ، لوبق  ار  لیئربج  کمک  یتح  ع )  ) میهاربا ترضح  ارجام  نیا  رد 

خساپ

روط هب  لیئربج  ماقمو  تسین ، ماماو  ربمایپ  زا  رتالاب  یـسکو  دـشاب  رتالابو  رتبّرقم  شدوخ  زا  هک  دوشیم  لـسوتم  یـسک  هب  ناـسنا  ًـالّوا :
. تسا رتنییاپ  ع )  ) میهاربا ترضح  زا  متح 

ار متجاـح  وت  زا  دـنوادخ  ضرع  ردو  هدـش  هجوتم  وـت  هب  اـهنت  نم  هکنیا  ینعی  دـنکیم ؛ یفن  ار  رـصح  ع )  ) میهاربا ترـضح  هلمج  ًاـیناث :
. درادن ار  دنوادخ  نذا  هب  لیئربج  يرگهطساو  یفن  یلو  زگره ، مهاوخب ،

ادخ ضرع  رد  مشاب  جاتحم  وت  هب  اهنت  نم  هکنیا  ینعی  تسا  هدرک  یفن  ار  رـصح  ع )  ) میهاربا ترـضح  ثیدـح ، نیا  رد  رگید  ترابع  هب 
. دنکیمن یفن  ار  نآ  یتسه  یهلا  رومأم  هک  تهج  نآ  زا  موش  جاتحم  وت  هب  هکنیا  اّما  زگره ، هللا ، نود  نمو 

: » دیوگیم هدرک و  فیعضت  ینابلا  ار  ثیدح  نیا  ًاثلاث :
لصا  ال 
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ص:138
« . تسین یکردمو  لصا  ثیدح  نیا  يارب  « ؛ (1) اهل » 

دوعس نب  دّمحم  هاگشناد  داتسا  سیمخ  نامحرلادبع  نب  دّمحم  رتکد 
: دیوگیم

(2). حیحصتلا عرف  طابنتسالا  ذا  اهب ؛ لالدتسالل  لاجم  الف  الصا ، حصت  مل  ۀصقلا  ّنا 
. تسا حیحصت  عرف  طابنتسا  اریز  تسین ؛ نآ  هب  لالدتسا  يارب  یلاجم  اذلو  دسریمن ، رظن  هب  حیحص  زگره  هصق  نیا 

ادخ ریغ  زا  یبلطکمک  تمذم  موس : ههبش 

هراشا

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(45 رمز : ( ) َنوُرِْشبَتْسَی ْمُه  اذِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنیِذَّلا  َرِکُذ  اذِإ  َو  ِةَرِخآلِاب  َنُونِمُْؤی  َنیِذَّلا ال  ُبُوُلق  ْتَّزَأَمْشا  ُهَدْحَو  ُهللا  َرِکُذ  اذِإ  َو  )

زا هک  یماگنه  اّما  ددرگیم ؛ رّفنتم ) و   ) ّزئمشم دنرادن  نامیا  ترخآ  هب  هک  یناسک  ياهلد  دوشیم ، دای  یگناگی  هب  دنوادخ  هک  یماگنه 
. دنوشیم لاحشوخ  نانآ  دوشیم ، دای  رگید  ياهدوبعم 

خساپ

. دناهتشادن ندوب  هطساو  يارب  یتیلباق  هنوگچیه  هک  هتفر  ياهطساو  غارس  هب  هک  تسا  یناتسرپتب  هب  طوبرم  هیآ  نیا  ًالّوا :
نودب نانآ  دوشیم ، هدافتسا  ِِهنوُد ) نِم   ) هملک زا  هک  هنوگنامه  ًایناث :

ثیدح 21. مقر  ینابلا ، هفیعضلا ، ثیداحالا  ۀلسلس  - 1
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ص:139
ار نانآ  لاعتم  دـنوادخ  اذـلو  دنتـسنادیم  ریبدـت  رد  لقتـسم  ار  نانآو  هدـمآ  طئاسو  غارـس  هب  دـننادب  بوسنم  ادـخ  هب  ار  روما  همه  هکنیا 

. تسا هدرک  تمذم 

تسادخ هدننکيرای  اهنت  مراهچ : ههبش 

هراشا

لآ « . ) میکح ياناوت  دنوادخ  بناج  زا  رگم  تسین  يزوریپ  و  « ؛ ) ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهللا  ِْدنِع  ْنِم  َّالِإ  ُرْـصَّنلا  اَم  َو  دـیامرفیم ( : لاعتم  دـنوادخ 
(126 نارمع :

« . دـننک ناشيرای  هک  دـنرادن  یناروایو  اـیلوا  ادـخ  زج  اـهنآ  و  « ؛ ) ِهللا ِنُود  ْنِم  ْمُهَنوُرُْـصنَی  َءاـِیلْوَأ  ْنِم  ْمَُهل  َناـک  اـم  َو  دـیامرفیم ( : زینو 
(46 يروش : )

يرای هک  تسا  یـسک  هچ  سپ  دنک  راوخ  ار  امـش  دنوادخ  رگا  « ؛ ) ِهِدَْعب ْنِم  ْمُکُرُْـصنَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ْمُْکلُذْخَی  ْنِإ  َو  دیامرفیم ( : نینچمه 
(160 نارمع : لآ  « . ) وا دعب  زا  ار  امش  دنک 

: فهک « . ) دنهد يرای  دنوادخ  باذـع )  ) ربارب رد  ار  وا  هک  تشادـن  یهورگو  « ؛ ) ِهللا ِنُود  ْنِم  ُهَنوُرُْـصنَی  ٌۀَِـئف  َُهل  ْنُکَت  َْمل  َو  دـیامرفیمو ( :
(43

(36 رمز : ( »؟ تسین یفاک  شاهدنب  زا ) عافدو  تاجن   ) يارب دنوادخ  ایآ  « ؛ ) ُهَْدبَع ٍفاِکب  ُهللا  َْسَیل  َأ  دیامرفیم ( : زینو 
(6 ءاسن : « . ) تسا یفاک  هبساحم  يارب  دنوادخ  و  « ؛ ) ًابیِسَح ِهللاِاب  یفَک  َو  دیامرفیم ( : زینو 

یهلا ياـیلوا  حاورا  زا  ینعی  نارگید  زا  ار  ترـصن  اـم  هک  تسا  یلاـح  رد  نـیا  هدـیمان و  رگيراـی  ار  دوـخ  اـهنت  دـنوادخ  تاـیآ  نـیا  رد 
تسا : هدمآ  نینچ  ع )  ) نامز ماما  ياعد  رد  اذل  میهاوخیم و 
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ص:140
(1) . . . يارصان امّکناف  ینارصنا  دّمحم ، ای  یلع  ای  یلع  ای  دّمحم  ای 

. . . دوب دیهاوخ  نم  هدننکيرای  امش  هک  دینک  يرای  ارم  دّمحم ! يا  یلع ، يا  یلع ، يا  دّمحم ، يا 

خساپ

یلو تسا ، كرش  ًاعطق  دشاب  لاعتم  دنوادخ  ضرع  ردو  یلالقتسا  دید  هب  رگا  وا  زا  ترصن  تساوخردو  نتساوخو  هطـساو  هب  هّجوت  ًالّوا :
رد رگاو  تسا  ادخ  تردق  اب  تسا  يداع  روما  رد  رگا  دنکیم  ترـصن  هک  یـسک  رهو  تسادخ  ترـصن  أشنم  هک  دشاب  داقتعا  نیا  اب  رگا 
رد هکلب  درادـن  یلاکـشا  تساوخرد  نیا  اهنت  هن  تروص  نیا  رد  دـشابیم ، دـنوادخ  نذاو  تیـشمو  هداراو  تردـق  اب  زین  تسا  یبیغ  روما 

. تسا هدرک  توعد  بابسا  هب  هّجوت  هب  ار  مدرمو  هدیرفآ  تاببسمو  بابسا  ساسا  رب  ار  ملاع  لاعتم ، دنوادخ  اریز  تسا ؛ دیحوت  ياتسار 
. دندرکیم اضاقت  ادخ  اب  نآ  طابترا  نودب  طئاسو  زا  ار  ترـصن  هک  دنکیم  تمذم  ار  رافک  تهج  نآ  زا  هدـمآ  نآرق  رد  هک  یتایآ  ًایناث :

: تسا هدمآ  تایآ  یخرب  رد  اذلو 
(46 يروش : « . ) دننک ناشيرای  هک  دنرادن  یناروایو  ایلوا  ادخ  زج  اهنآ  « ؛ ) ِهللا ِنُود  ْنِم  ْمُهَنوُرُْصنَی  َءاِیلْوَأ  ْنِم  ْمَُهل  َناک  ام  َو  ) 

. میهاوخب يرایو  ترصن  نانآ  زا  میناوتیم  زین  امو  دننک  ترصن  دنناوتیم  ادخ  هب  اهنآ  طابترا  اب  طئاسو  هک  دوشیم  هدافتسا  اجنیا  زا 
( - جع  ) نامز ماما  ياعد  دروم  لثم   - تسین رصح  هک  ییاج  رد  یلو  دوشیم  ادخ  هب  روصحم  ترـصن  تسا ، رـصح  زا  نخـس  یتقو  ًاثلاث :

ترصن

ص 181. عوبسالا ، لامج  - 1
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ص:141
. تسادخ ِنآ  زا  لالقتسالاب  ترصن  لصا  هکنیا  هب  داقتعا  اب  هارمه  یلو  دوشیم ، هداد  تبسن  زین  ادخ  ریغ  هب 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  تسا . هدش  هداد  تبسن  زین  ادخ  ریغ  هب  ترصن  تایآ ، زا  یخرب  رد  ًاعبار :
(72 لافنا : ( ) ُرْصَّنلا ُمُْکیَلَعَف  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُکوُرَْصنَتْسا  ِنِإ  َو  )

. دینک يرای  ار  اهنآ  هک  تسامش  رب  دنبلط ، يرای  امش  زا  دوخ )  ) نید ظفح )  ) رد رگا  اهنت )  ) و
: دنیادخ ترصن  رهظمو  قادصم  دارفا  یخرب  هک  دوشیم  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا  ًاسماخ :

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(75: ءاسن ( ) ًاریِصَن َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجا  َو  اِیلَو  َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْلَعْجا  َو  )

. امرف نییعت  ام  يارب  يروایو  رای  دوخ ، بناج  زاو  هد ! رارق  یتسرپرس  ام  يارب  دوخ ، فرط  زاو 
: دیامرفیم و 

(89 ءاسن : ( ) ًاریِصَن َو ال  اِیلَو  ْمُْهنِم  اوُذِخَّتَت  َو ال  ْمُهوُُمتْدَجَو  ُْثیَح  ْمُهُوُلْتقا  َو  )
! دینکن رایتخا  يروایو  رایو  تسود  اهنآ ، نایم  زاو  دیناسرب ! لتق  هب  دیتفای ، ار  اهنآ  اج  ره 

ترصن لصا  هک  داقتعا  نیا  اب  هارمه  یلو  دومن ، باختنا  رصان  ناونع  هب  ار  يدارفا  زین  ادخ  ریغ  زا  ناوتیم  هک  دوشیم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا 
تسا . دنوادخ  نآ  زا 
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ص:142
: ) دومرف نییراوح  هب  هک  دنکیم  لقن  ع )  ) یسیع ترضح  زا  زینو 

(52 نارمع : لآ  ( »؟ ددرگ وا ) نییآ  غیلبت  يارب   ) ادخ يوس  هب  نم  روای  هک  تسیک  « ؛ )  ِهللا َیلِإ  يِراْصنَأ  ْنَم 
: ) دیامرفیم نییراوح  باوج  دروم  ردو 

(14 فص : « . ) مییادخ ناروای  ام  دنتفگ : نویراوح  « ؛ )  ِهللا ُراْصنَأ  ُنَْحن  َنوُّیِراوَْحلا  َلاق 
: فص « . ) دیـشاب ادـخ  ناروای  دـیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛ ) ِهللا َراْصنَأ  اُونوُک  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  دـیامرفیم ( : ناـنمؤم  دروم  ردو 

(14
« . مهدیمن رارق  دوخ  رایتسد  ار  ناگدننکهارمگ  هاگچیه  نمو  « ؛ ) ًادُضَع َنیِّلِـضُْملا  َذِخَّتُم  ُْتنُک  ام  َو  دیامرفیم ( : دوخ  ربمایپ  لوق  زا  زینو 

(51 فهک : )
. تسج يرای  ناوتیم  هارمگ  ریغ  زا  هک  دوشیم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا 

ادخ ریغ  یسرباسح  یفن  مجنپ : ههبش 

هراشا

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
25 و 26) هیشاغ : ( ) ْمَُهباسِح اْنیَلَع  َّنِإ  َُّمث  ْمَُهبایِإ *  اْنَیلِإ  َّنِإ  )

. تسام اب  زین )  ) ناشباسح ًامّلسم  تسام و  يوس  هب  نانآ  همه )  ) تشگزاب نیقی  هب 
: دیامرفیم زینو 

(40 دعر : ( ) ُباسِْحلا اَْنیَلَع  َو  ُغالَْبلا  َْکیَلَع  امَّنِإَف  َکَّنَیَّفَوَتَن  َْوأ  ْمُهُدِعَن  يِذَّلا  َضَْعب  َکَّنَیُِرن  ام  ْنِإ  َو  )
ره رد  میناریمب ، ار  وت  اهتازاجم ) نیا  ندیسر  ارف  زا  شیپ   ) ای میهد ، ناشن  وت  هب  میهدیم  هدعو  اهنآ  هب  هک  ار  اهتازاجم  زا  ياهراپ  رگاو 

تسامرب . اهنآ )  ) باسحو یتسه ؛ غالبا  رومأم  طقف  وت  لاح 
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ص:143
: دیامرفیم نینچمه 

(117 نونمؤم : ( ) َنوُِرفاْکلا ُِحْلُفی  ُهَّنِإ ال  ِهِّبَر  َْدنِع  ُُهباسِح  امَّنِإَف  ِِهب  َُهل  َناهُْرب  َرَخآ ال  ًاهلِإ  ِهللا  َعَم  ُعْدَی  ْنَم  َو  )
ًانیقی و  دوب ؛ دهاوخ  شراگدرورپ  دزن  وا  باسح  تشاد - دهاوخن  نآ  رب  یلیلد  چیه  ًامّلـسمو   - دناوخب ادخ  اب  ار  يرگید  دوبعم  سک  رهو 

! دش دنهاوخن  راگتسر  نارفاک 
: ءارعـش « . ) دـیدیمهفیم امـش  رگا  تسا  نم  راگدرورپ  اب  اهنت  اهنآ  باسح  « ؛ ) َنوُرُعْـشَت َْول  یِّبَر  یلَع  ـَّالِإ  ْمُُهباـسِح  ْنِإ  دـیامرفیم ( : زینو 

(113
هن « ؛ ) ٍءْیَش ْنِم  ْمِِهباسِح  ْنِم  َْکیَلَع  ام  دیامرفیم ( : زینو 

(52 ماعنا : « . ) تسوت رب  اهنآ  باسح  زا  يزیچ 
(6 ءاسن : « . ) تسا یفاک  هبساحم  يارب  دنوادخ  و  « ؛ ) ًابیِسَح ِهللاِاب  یفَک  َو  دیامرفیم ( : زینو 

هکنانچ هتـسناد ؛ مدرم  سرباسح  ار  مالـسلا ) مهیلع  تیب (  لها  هعیـش ، هکنآ  لاح  دنکیم و  یفن  ار  ادخ  ریغ  ندوب  سرباسح  تایآ ، نیا 
رب زین  نانآ  باسحو  تسامـش  يوس  هب  قلخ  تشگزاب  « ؛ (1) مکیلع » . . . مهباسحو  مکیلا  قلخلا  بایاو  تسا « : هدـمآ  هعماج  تراـیز  رد 

. . .« . امش هدهع 
. دننک یم  هثاغتسا  مالسلا ) مهیلع  تیب (  لها  هب  مدرم  هک  تساذل  و 

خساپ

هراشا

تعافـش اب  هک  تسا  مالـسلا ) مهیلع  تیب (  لها  تسد  هب  اهناسنا  راک  تبقاع  هک  دشاب  نیا  هعماج  ترایز  تالمج  زا  دوصقم  دیاش  ًالّوا :
اهنآ يرگهطساو  و 

ص662. ج2 ، هیقف ، هرضحیال  نم  - 1
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ص:144
. دوشیم مولعم  ناسنا  ندوب  یتشهب  ندوب و  یمنهج  باسح 

هک تسا  نآ  لثم  دـنک  یـسرباسح  يدـنمراک  رگا  اریز  تسوا ؛ باسح  ناماما  باسح  تسادـخ و  هب  تشگزاب  ناماما ، هب  تشگزاب  ًایناث :
. دشاب هدرک  یسرباسح  هرادا  سیئر 

رد ار  لعف  کی  اذلو  دـهدیم  ماجنا  ار  دوخ  لاعفا  تاببـسمو  بابـسا  ماظن  اب  لاعتم  دـنوادخ  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایآ  هعومجم  زا  ًاثلاث :
نیا رد  ییاههنومن  هب  کنیا  داد . تبـسن  زین  تسا  دـنوادخ  هک  ببـسلاب  لـعاف  هب  ناوتیم  داد  تبـسن  رـشابم  لـعاف  هب  ناوتیم  هکنیا  نیع 

: مینکیم هراشا  هنیمز 

لّوا هنومن 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(17 لافنا : ( ) یمَر َهللا  َّنِکل  َو  َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو  ) 

! تخادنا ادخ  هکلب  یتخادنا ؛ اهنآ ) تروص  هب  گنسو  كاخ  هک  ربمایپ  يا   ) يدوبن وت  نیاو 

مود هنومن 

(17 لافنا : !« ) تشک ار  اهنآ  دنوادخ  هکلب  دیتشک ؛ ار  اهنآ  هک  دیدوبن  امش  نیا  « ؛ ) ْمُهَلَتَق َهللا  َّنِکل  َو  ْمُهُوُلتْقَت  ْمَلَف  دیامرفیم ( : زینو 
: دیامرفیم زینو 

(14 هبوت : ( ) ْمُکیِْدیَِأب ُهللا  ُمُْهبِّذَُعی  ْمُهُوِلتاق  )
دنکیم . تازاجم  امش  تسد  هب  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دینک ، راکیپ  اهنآ  اب 
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ص:145
(55 هبوت : « . ) دنک باذع  ایند  یگدنز  رد  نآ ، هلیسو  هب  ار  نانآ  دهاوخیم  ادخ  « ؛ ) اِهب ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهللا  ُدیُِری  امَّنِإ  دیامرفیم ( : زینو 

موس هنومن 

: دیامرفیم ياهیآ  رد  لاعتم  دنوادخ 
(56: صصق ( ) ُءاشَی ْنَم  يِدْهَی  َهللا  َّنِکل  َو  َْتبَبْحَأ  ْنَم  يِدْهَت  َکَّنِإ ال  )

ره دنوادخ  یلو  ینک ؛ تیاده  يراد  تسود  هک  ار  یسک  یناوتیمن  وت 
. دنکیم تیاده  دهاوخب  ار  سک 

(52 يروش : « . ) ینکیم تیاده  تسار  هار  يوس  هب  ًامّلسم  وتو  « ؛ ) ٍمیِقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  يِدْهََتل  َکَّنِإ  َو  دیامرفیم ( : رگید  ياج  رد  یلو 

مراهچ هنومن 

!« تسا میکحو  اناوت  دنوادخ  انامه  تسین ؛ ادـخ  فرط  زا  زج  يزوریپ  و  « ؛ ) ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا  ِهللا  ِدـْنِع  ْنِم  َّالِإ  ُرْـصَّنلا  اَم  َو  دـیامرفیم ( : زینو 
(126 نارمع : لآ  )

: دیامرفیم رگید  ياج  رد  یلو 
(72 لافنا : ( ) ُرْصَّنلا ُمُْکیَلَعَف  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُکوُرَْصنَتْسا  ِنِإ  َو  )

. دینک يرای  ار  اهنآ  هک  تسامش  رب  دنبلط ، يرای  امش  زا  دوخ )  ) نید ظفح )  ) رد رگا  اهنت )  ) و

مجنپ هنومن 

زا  اهنتو  میتسرپیم ؛ ار  وت  اهنت  « ؛ ) ُنیِعَتْسَن َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ  دیامرفیم ( : و 
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ص:146
(5 دمح : « . ) مییوجیم يرای  وت 

(45 هرقب : « . ) دییوج يرای  زامنو  ربص  زا  « ؛ ) ِةالَّصلا َو  ِْربَّصلِاب  اُونیِعَتْسا  َو  دیامرفیم ( : رگید  ياج  رد  یلو 
(2 هدئام : « . ) دینک نواعت  مه  اب  يراگزیهرپو  یکین  هار  رد  « ؛ ) يْوقَّتلا َو  ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواعَت  َو  دیامرفیم ( : زینو 

مشش هنومن 

: دیامرفیم دنادیم و  دوخ  هب  صوصخم  ار  تیاده  هکنیا  نیع  رد  لاعتم  دنوادخ 
(93 لحن : ( ) ُءاشَی ْنَم  يِدْهَی  َو  ُءاشَی  ْنَم  ُّلُِضی  ) 

. دنکیم تیاده  دنادب ) قیال  و   ) دهاوخب ار  سک  رهو  هارمگ ، دنادب ) هتسیاش  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  ادخ 
: دیامرفیم هداد و  تبسن  ناماما  هب  رگید  ییاج  رد  ار  تیاده  یلو 

(24 هدجس : ( ) انِْرمَِأب َنوُدْهَی  ۀَِّمئَأ  ْمُْهنِم  اْنلَعَج  َو  ) 
. دننکیم تیاده  ار ) مدرم   ) ام نامرف  هب  هک  میداد  رارق  ینایاوشیپ ) و   ) ناماما نانآ  زاو 

متفه هنومن 

: دنکیم ضرع  دنوادخ  هب  ع )  ) ایرکز ترضح  اذلو  تسادخ ، هدنشخب  هکنآ  دوجو  اب  زینو 
5 و 6 ) میرم : ( ) ایِضَر ِّبَر  ُْهلَعْجا  َو  َبوُقْعَی  ِلآ  ْنِم  ُثِرَی  َو  ِیُنثِرَی  اِیلَو *  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَهَف  )
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ص:147
. هد رارق  تتیاضر  دروم  ار  واو  دشاب ؛ بوقعی  نامدودو  نم  ثراو  هک  شخبب  نم  هب  ینیشناج  دوخ  دزن  زا  وت  سپ 

لیئربج لوق  زا  مالسلا  اهیلع  میرم  ترضح  هیضق  رد  رگید  ياج  رد  یلو 
: دیامرفیم

(19 میرم : ( ) ایِکَز ًامالُغ  َِکل  َبَهَِأل  ِکِّبَر  ُلوُسَر  اَنَأ  امَّنِإ  َلاق  )
. مشخبب وت  هب  ياهزیکاپ  رسپ  ات  ماهدمآ ) ( ؛ ماوت راگدرورپ  هداتسرف  نم  تفگ :

متشه هنومن 

(80 ءارعش : « . ) دهدیم افش  ارم  وا  موش  رامیب  هک  یماگنهو  « ؛ ) ِنیِفْشَی َوُهَف  ُتْضِرَم  اذِإ  َو  دیامرفیم ( : لاعتم  دنوادخ 
(69 لحن : « . ) تسا مدرم  يارب  افش  نآ ، رد  « ؛ ) ِساَّنِلل ٌءافِش  ِهِیف  دیامرفیم ( : لسع  هرابرد  رگید  یفرط  زا  یلو 

: دیامرفیم نآرق  هرابردو 
(82 ءارسا : ( ) ًاراسَخ َّالِإ  َنیِِملاَّظلا  ُدیِزَی  َو ال  َنِینِمْؤُْمِلل  ٌۀَمْحَر  َو  ٌءافِش  َوُه  ام  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  َو  ) 

. دیازفایمن نایز ) و   ) نارسخ زج  ار  نارگمتسو  مینکیم ؛ لزان  نانمؤم ، يارب  تسا  تمحرو  افش  هچنآ  نآرق ، زاو 

مهن هنومن 

( 81 ءاسن : « . ) دسیونیم دنوادخ  دنیوگیم ، تاسلج ] نیا  رد   ] ار هچنآ  « ؛ ) َنُوتِّیَُبی ام  ُُبتْکَی  ُهللا  َو  دیامرفیم ( : لاعتم  دنوادخ 
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ص:148
(80 فرخز : « . ) دنسیونیم اهنآ  دزن  ام  ناگتشرف ) و   ) نالوسر يرآ ، « ؛ ) َنُوُبتْکَی ْمِْهیََدل  اُنلُسُر  َو  یَلب  دیامرفیم ( : رگید  یفرط  زا  یلو 

مهد هنومن 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(3 سنوی : ( ) َْرمَألا ُرِّبَُدی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  )

. دزادرپیم ناهج )  ) راک ریبدت  هبو  تفرگ ، رارق  تردق )  ) تخت رب  سپس 
(5 تاعزان : « . ) دننکیم ریبدت  ار  روما  هک  اهنآ  و  « ؛ ) ًاْرمَأ ِتارِّبَدُْملاَف  دیامرفیم ( : ناگتشرف  هرابرد  رگید  ییاج  رد  یلو 

مهدزای هنومن 

(42 رمز : « . ) دنکیم ضبق  گرم  ماگنه  هب  ار  حاورا  دنوادخ  « ؛ ) اِهتْوَم َنیِح  َسُْفنَألا  یَّفَوَتَی  ُهللا  دیامرفیم ( : لاعتم  دنوادخ 
ار امش  حور ) ، ) هدش رومأم  امش  رب  هک  گرم  هتشرف  وگب : « ؛ ) ْمُِکب َلِّکُو  يِذَّلا  ِتْوَْملا  ُکَلَم  ْمُکاَّفَوَتَی  ُْلق  دیامرفیم ( : رگید  ياج  رد  یلو 

(11 هدجس : « . ) دریگیم
: دیامرفیم زینو 

(61 ماعنا : ( ) َنوُطِّرَُفی ْمُه ال  َو  اُنلُسُر  ُْهتَّفََوت  )
. دننکیمن یهاتوک  ناگدنب )، لامعاو  رمع  باسح  يرادهاگن  رد   ) اهنآ و  دنریگیم ؛ ار  وا  ناج  ام  ناگداتسرف 

دیامرفیم : زینو 
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ص:149
(32 لحن : ( ) َنِیبِّیَط ُۀَِکئالَْملا  ُمُهاَّفَوَتَت  َنیِذَّلا  ) 

. دناهزیکاپو كاپ  هک  یلاح  رد  دنریگیم  ار  ناشحور  گرم )  ) ناگتشرف هک  اهنامه 
. تسا دیحوت  نیع  دننکیم  راک  یهلا  نذا  اب  اهببس  هکنیا  هب  داقتعا  اب  بابسا  هب  هّجوت  هک  دوشیم  هدافتسا  تایآ  نیا  هعومجم  زا 

هتکن نیا  هب  هراشا  هک  تسا  نکمم  اذلو  تسا ، هدمآ  ( 26 هیشاغ : ( ) ْمَُهباسِح اْنیَلَع  َّنِإ  ریغلا (  عم  ملکتم  هب  ریبعت  تایآ ، زا  یخرب  رد  ًاعبار :
. دریگیم ماجنا  دنوادخ  نذا  هب  زین  دنراد  راک  نیا  يارب  تیلها  هک  يدارفا  طسوت  هب  یسرباسح  هک  دشاب 

نم راگدرورپ  اب  اهنت  اهنآ  باسح  « ؛ ) یِّبَر یلَع  َّالِإ  ْمُُهباسِح  ْنِإ  لثم ( : تسا  هدمآ  رصح  وحن  هب  تایآ  زا  یخرب  رد  هک  دوش  لاکـشا  رگا 
: مییوگیم باوج  رد  ( 113: ءارعش « . ) تسا

نارگیدو تسادخ  یلصا  رگباسح  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  ناوتیم  هدمآ  ریغلا  عم  ملکتم  هغیـص  هب  هک  ياهیآو  هیآ  نیا  نیب  عمج  اب  ًالّوا :
. دننکیم یسرباسح  وا  نذا  هب 

هدافتسا یفَک )  ) هملک زا  هک  ( 43 دعر : ( ) ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهللاِاب  یفَک  ُْلق  هیآ (  رد  رـصح  زا  هک  هنوگره  ًایناث :
. مییوگیم خساپ  زین  تایآ  نیا  زا  دیهدیم  خساپ  دوشیم 

هکنیا هب  داقتعا  اذلو  تسا  دنوادخ  صوصخم  ریبدتو  ریثأتو  قلخ 
دشابیمن . كرش  درک  هثاغتسا  نانآ  هب  ناوتیم  دنراد و  ریثأت  تردق  یهلا  نذا  هب  ایلواو  ایبنا 
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ص:150

تسادخ طقف  هدننکتیافک  مشش : ههبش 

هراشا

(36 رمز : ( »! ؟ تسین یفاک  شاهدنب  زا ) عافدو  تاجن   ) يارب دنوادخ  ایآ  « ؛ ) ُهَْدبَع ٍفاِکب  ُهللا  َْسَیل  َأ  دیامرفیم ( : لاعتم  دنوادخ 
(6 ءاسن : « . ) تسا یفاک  هبساحم  يارب  دنوادخ  و  « ؛ ) ًابیِسَح ِهللاِاب  یفَک  َو  دیامرفیم ( : زینو 

(137 هرقب : « . ) دنکیم عفد  وت  زا  ار  اهنآ  رش  دنوادخو ، « ؛ ) ُهللا ُمُهَکیِفْکَیَسَف  دیامرفیم ( : زینو 
: دیامرفیم زینو 

ْمِهِرْوَف ْنِم  ْمُکُوتْأَـی  َو  اوُقَّتَت  َو  اوُِربْصَت  ْنِإ  یَلب  َنِیلَْزنُم *  ِۀَِـکئالَْملا  َنِم  ٍفـالآ  ِۀـَثالَِثب  ْمُکُّبَر  ْمُکَّدُِـمی  ْنَأ  ْمُکَیِفْکَی  َْنل  َأ  َنِینِمْؤُْمِلل  ُلوُقَت  ْذِإ  ) 
ِهللا ِْدنِع  ْنِم  َّالِإ  ُرْصَّنلا  اَم  َو  ِِهب  ْمُُکبُوُلق  َِّنئَمْطَِتل  َو  ْمَُکل  يرُْـشب  َّالِإ  ُهللا  ُهَلَعَج  ام  َو  َنیِمِّوَسُم *  ِۀَِکئالَْملا  َنِم  ٍفالآ  ِۀَسْمَِخب  ْمُکُّبَر  ْمُکْدِدُْمی  اذه 

(126 - 124 نارمع : لآ  ( ) ِمیِکَْحلا ِزیِزَْعلا 
دورف نامـسآ  زا  هک  ناگتـشرف ، زا  رفن  رازه  هس  هب  ار  امـش  ناتراگدرورپ ، هک  تسین  یفاک  ایآ  ییوگیم : نانمؤم  هب  وت  هک  ماـگنه  نآ  رد 

ار امش  دنوادخ  دیایب ، امش  غارـس  هب  يدوز  نیمه  هب  نمـشدو  دینک ، هشیپ  اوقتو  تماقتـسا  رگا  مه ) زورما  ، ) يرآ دنک ! ؟ يرای  دنیآیم ،
رطاخ نانیمطا  ياربو  تراشب ، طقف  دنوادخ  ار  اهنیا  یلو  داد ! دهاوخ  ددـم  دـنراد ، دوخ  اب  ییاههناشن  هک  ناگتـشرف ، زا  رفن  رازه  جـنپ  هب 

تسا ! میکح  ياناوت  دنوادخ  بناج  زا  اهنت  يزوریپ  هنرگو ، هداد ؛ رارق  امش 
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هنیمز نیا  رد  ارم  رفن  ود  امـش  هک  دـینک  تیافک  ارمو  « ؛ (1) . . . « يایفاک امّکناف  ینایفکاو  تسا « : هدـمآ  جـع )  ) نامز ماما  ياـعد  رد  یلو 

. . .« . دیتسه یفاک 

خساپ

هنوگنامه دینکیم  تیافک  نم  ندوب  ضیف  هطـساو  يارب  ع - )  ) یلعو ص )  ) دّـمحم  - رفن ود  امـش  هک  تسا  نآ  اعد  نیا  زا  دوصقم  ًالّوا :
. یلاعت هللااب  ذوعن  دشاب . هتشاد  ادخ  زا  یتح  ود  نآ  تیافک  رب  تلالد  هکنیا  هن  دوشیم  هدافتسا  اعد  ردص  زا  هک 

اب ار  دوخ  ضیف  تایونعمو ، تعیبط  ملاع  رد  لاعتم  دنوادخ  اریز  درادـن ؛ هلیـسو  هب  عوجر  اب  یتافانم  شاهدـنب  زا  ادـخ  ندرک  تیافک  ًایناث :
. دزاسیم يراج  طئاسو 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  ًاثلاث :
(43: دعر ( ) ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  ِیْنَیب  ًادیِهَش  ِهللاِاب  یفَک  ُْلق  )

. دنشاب هاوگ  امشو  نم  نایم  تسوا ، دزن  نآرق ) رب  یهاگآ  و   ) باتک ملع  هک  یسکو  دنوادخ ، هک  تسا  یفاک  وگب :
هک تسا  نکمم  تیافک  يانعم  نتفرگ  رظن  رد  ابو  تسا ، هدرک  فطع  شدوخ  رب  ار  ِباتِْکلا ) ُْملِع  ُهَدـْنِع  ْنَم  هلمج (  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
ادخ نذا  هب  هک  یتروص  رد  ادخ  ریغ  هب  يافتکا  هک  هتکن  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اب  یلو  دسرب ، رظن  هب  ضقانتم  هیآ  نیا  لیذو  ردص  رهاظ ، رد 

دهع وا  هبو  دشاب 

ص 181. عوبسالا ، لامج  - 1
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. تسادخ هب  يافتکا  تقیقح  رد  هدش  هداد  تیاصو 

: دیامرفیم ع )  ) یسیع ترضح  لوق  زا  لاعتم  دنوادخ  ًاعبار :
ِیْحُأ َو  َصَْربَألا  َو  َهَمْکَألا  ُئِْربُأ  َو  ِهللا  ِنْذِِإب  ًاْریَط  ُنوُکَیَف  ِهِیف  ُخُْفنَأَف  ِْریَّطلا  ِۀَْـئیَهَک  ِنیِّطلا  َنِم  ْمَُکل  ُُقلْخَأ  یِّنَأ  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍۀَـیِآب  ْمُُکْتئِج  ْدَـق  یِّنَأ  )

(49 نارمع : لآ  ( ) ِهللا ِنْذِِإب  یتْوَْملا 
نامرف هبو  ممدیم  نآ  رد  سپس  مزاسیم ؛ هدنرپ  لکش  هب  يزیچ  لِگ ، زا  نم  مدروآ ؛ ناتیارب  امش ، راگدرورپ  فرط  زا  ياهناشن  نم  انامه 

هدنز ادـخ  نذا  هب  ار  ناگدرمو  مشخبیم ؛ يدوبهب  ار  یـسیپ ]  ] صرب هب  نایالتبمو  دازردام  ِروک  ادـخ ، نذا  هبو  ددرگیم . ياهدـنرپ  ادـخ ،
. منکیم

: دیامرفیم ع )  ) یسیع ترضح  هب  باطخ  رگید  ياهیآ  رد  زینو 
(110 هدئام : ( ) ِینْذِِإب یتْوَْملا  ُجِرُْخت  ْذِإ  َو  ِینْذِِإب  َصَْربَألا  َو  َهَمْکَألا  ُئِْرُبت  َو  )

. يدرکیم هدنز  نم  نامرف  هب  زین )  ) ار ناگدرمو  يدادیم ، افش  نم ، نامرف  هب  ار  یسیپ  يرامیب  هب  التبمو  دازردام ، روکو 
ار عوضوم  نیا  هک  تسا  داقتعا  نیمهو  دنوادخ ، تیشمو  نذا  هب  یلو  هدش  هداد  تبسن  ع )  ) یسیع ترضح  هب  یبیغ  هطلـس  هیآ  ود  نیا  رد 

تایح تابثا  اب  تامم  ناـمز  رد  هک  هنوگناـمه  اریز  تسین ؛ تاـممو  تاـیح  ناـمز  نیب  یقرف  تهج  نیا  ردو  دـنکیم . جراـخ  كرـش  زا 
كرـش ادـخ  نذا  نودـب  وا  زا  تساوـخرد  زین  ادـخ  یلو  تاـیح  ناـمز  رد  تسا ، كرـش  وا  نذا  نودـب  ادـخ  یلو  زا  تساوـخرد  یخزرب 

رد  مینکیم  هدهاشم  اذلو  دشابیم .
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. دیامنیم دییأت  ار  بلطم  نیمه  تاریبعت ، هنوگنیاو  تسا  هدمآ  ِهِدَْعب ) ْنِم  ای (  ِهللا ) ِنُود  ْنِم  ریبعت (  هدش  نیکرشم  هب  باطخ  هک  یتایآ 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  رگید  ییاج  رد  هک  تسا  یلاحرد  نیاو 
(57 فارعا : ( ) َنوُرَّکَذَت ْمُکَّلََعل  یتْوَْملا  ُجِرُْخن  َِکلذَک  )

. دیوش رّکذتم  لاثم ) نیا  هب  هجوت  اب   ) دیاش مینکیم ، هدنز  تمایق ) رد  زین   ) ار ناگدرم  هنوگنیا 
لباق زین  نارگید  زا  نم ، نذا  هطـساو  هب  لمع  نیا  هک  دشاب  بلطم  نیمه  دـییأت  تهج  هب  یتْوَْملا ) ُجِرُْخن  ریغلا (  عم  ملکتم  هب  ریبعت  دـیاشو 

. تسا رودص 

ادخ زا  طقف  یبلطيرای  متفه : ههبش 

هراشا

(5 دمح : « . ) مییوجیم يرای  وت  زا  اهنتو  میتسرپیم ؛ ار  وت  اهنت  « ؛ ) ُنیِعَتْسَن َكاَّیِإ  َو  ُُدبْعَن  َكاَّیِإ  دیامرفیم ( : لاعتم  دنوادخ 
. يرگید صخش  هن  تساوخ و  کمک  ادخ  زا  دیاب  طقف  دیوگیم  هیآ  نیا 

خساپ

یتروص رد  تسادخ  هب  عوجر  تقیقح  رد  هطساو  هب  عوجر  اذلو  تسا  تاببـسمو  بابـسا  ملاع  تایدام ، ملاع  دننامه  تایونعم  ملاع  ًالّوا :
. دوشن رظن  هطساو  هب  یلالقتسا  دید  اب  هک 

ِْربَّصلِاب اُونیِعَتْـسا  َو  دیامرفیم ( : هک  اجنآ  تسا  هدرک  هراشا  زین  بابـسا  هب  رگید  ییاج  رد  یلو  هدرک  رکذ  ار  هیآ  نیا  دنوادخ  هچرگ  ًایناث :
( 45 هرقب : « . ) دییوج يرای  زامنو  ربص  زا  « ؛ ) ِةالَّصلا َو 
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(2 هدئام : « . ) دینک نواعت  مه  اب  يراکزیهرپو  یکین  هار  رد  « ؛ ) يْوقَّتلا َو  ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواعَت  َو  دیامرفیم ( : زینو 

: دیامرفیم و 
(72 لافنا : ( ) ُرْصَّنلا ُمُْکیَلَعَف  ِنیِّدلا  ِیف  ْمُکوُرَْصنَتْسا  ِنِإ  َو  )

. دینک يرای  ار  اهنآ  هک  تسامش  رب  دنبلط ، يرای  امش  زا  دوخ )  ) نید ظفح )  ) رد رگا  اهنت )  ) و
دنوادخ ریغ  زا  اهراکو  روما  زا  يرایـسب  رد  ام  هک  یلاح  رد  درک ، عوجر  ادخ  ریغ  هب  يراک  چیه  رد  دیابن  دشاب  دراو  ههبـش  نیا  رگا  ًاثلاث :

ياهکمکو تسادخ ، یقیقح  راک  کمک  هک  داقتعا  نیا  اب  یلو  میهاوخیم ، کمک 
. دشاب تلاصاو  لالقتسا  وحن  هب  دروم  ود  نیا  رد  رصح  هک  تسا  نکمم  اذلو  ددرگیم . زاب  وا  هب  مه  رگید 

دنوادخ صوصخم  ناگدنز  لاوحا  زا  یهاگآ  متشه : ههبش 

هراشا

: دیوگیم زاب  نب  هللادبع  نب  زیزعلادبع  خیش 
مهءاعد نوعمـسی  مّهنا  نیدقتعم  کلذ  اولعف  اّمنا  ّنجلاو  ۀـکئالملاو  ءایبنألاو  ءایلوألا  نم  هریغب  وأ  ص ])  ]) یبنلاب نیثیغتـسملا  ّنا  کش  الو 

دق تاومـالا  ّنـالو  ّلـجوّزع ، هللا  ّـالا  هملعی  ـال  بیغلا  ّنـأل  ربکـألا ؛ كرـشلا  نم  عاونا  هذـهو  مهلاوحا ، نوملعی  مّهناو  مهتاـجاح  نوضقیو 
(1). مهنوؤشب نولوغشم  اّنع  نوبئاغ  ّنجلاو  ۀکئالملا  ّنالو  مهریغ ، وأ  ءایبنا  اوناک  ءاوس  ایندلا ، ملاع  یف  مهتافرصتو  مهلامعا  تعطقنا 

ص 552. ج 2 ، زاب ، نب  يواتف  عومجم  - 1
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هک دنهدیم  ماجنا  داقتعا  نیا  اب  ار  راک  نیا  نجو ، هکئالمو  ایبناو  ایلوا  زا  وا  ریغ  هب  ای  ص )  ) ربمایپ هب  ناگدننکهثاغتسا  هک  تسین  یکـش  و 

ار بیغ  اریز  تسا ؛ ربکا  كرـش  عاونا  زا  روما  نیاو  دنربخاب . ناشلاوحا  زاو  دننکیم  هدروآرب  ار  ناشتاجاحو  هدینـش  ار  ناشیا  ياعد  نانآ 
ّلجوّزع يادخ  زج  هب 

هکنیا تهج  هبو  ربمایپ . ریغ  ای  دنـشاب  ربمایپ  هاوخ  تسا ؛ هدش  عطق  ناشتافرـصتو  لامعا  ایند  ملاع  رد  ناگدرم ، هکنیا  تهج  هبو  دنادیمن ،
. دنتسه ناشدوخ  ياهراک  هب  لوغشمو  هدوب  بیاغ  ام  زا  نجو  هکئالم 

خساپ

ثحب رد  ار  بلطم  نیاو  دونـشیم  کیدزن  ای  رود  زا  ار  مدرم  يادـص  ص )  ) مرکا ربمایپ  نآ  سأر  ردو  یهلا  يایلوا  هک  میدـقتعم  ام  ًالّوا :
. دناسر میهاوخ  تابثا  هب  لصفم  روط  هب  یخزرب  تایح 

هدهع زا  زین  ناشگرم  نامز  رد  دـندرکیم  هدروآرب  ناشتایح  نامز  رد  ار  مدرم  تاجاح  هک  هنوگنامه  یهلا  يایلوا  هک  میدـقتعم  ام  ًایناث :
 » ثیدح زا  خساپو  ایلوا  حاورا  هب  هثاغتسا  زاوجو  یخزرب  تایح  تابثا  اب  بلطم  نیاو  دنیآیمرب  راک  نیا 

. تسا تابثا  لباق  میاهداد ، دوخ  ياج  رد  هک  هلمع » . . . عطقنا  مدآ  نبا  تام  اذإ 
نآ هب  دوخ  ياج  رد  هک  تسا  تابثا  لباق  ثیدـحو  نآرق  اب  زین  دـنربخاب  اـم  لاوحا  زا  خزرب  ملاـع  رد  یهلا  ياـیلوا  هکنیا  هب  داـقتعا  ًاـثلاث :

. تخادرپ میهاوخ 
(1). میاهدناسر تابثا  هب  ار  یهلا  يایلواو  ص )  ) ربمایپ بیغ  ملع  بیغ ، ملع  زا  ثحب  رد  ًاعبار :

. فلؤم زا  یسانشهعیش ، ك : ر . - 1
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ادخ زا  طقف  هثاغتسا  مهن : ههبش 

هراشا

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(9 لافنا : ( ) ْمَُکل َباجَتْساَف  ْمُکَّبَر  َنُوثیِغَتْسَت  ْذِإ  )

. تفریذپ ار  امش  هتساوخ  واسپ  دیتساوخیم ؛ کمک  ناتراگدرورپ  زا  ردب )، نادیم  رد  یتحاران  تدش  زا  هک   ) ار ینامز  دیروآ ) دای  هب  )
: دیامرفیم زینو 

(17 فاقحا : ( ) ْنِمآ َکَْلیَو  َهللا  ِناثیِغَتْسَی  امُه  َو  )
. روایب نامیا  وت ، رب  ياو  هک : دنبلطیم  يرای  هب  ار  ادخو  دنشکیم  دایرف  هتسویپ  ود  نآو 

ای تسا « : هدـمآ  مالـسلا  اهیلع  لوتب  يارهز  ترـضح  زا  تناعتـسا  دروم  رد  یلو  دـشاب ، ادـخ  زا  دـیاب  طقف  هثاغتـسا  دـیوگیم  تاـیآ  نیا 
. دراد ضراعت  نآرق  اب  نیا  و  بایرد . ». . . ارم  همطاف ! يا  نم ، يالوم  يا  « ؛ (1) . . . « ینیثیغا ۀمطاف  ای  یتالوم 

خساپ

اب نیا  تسا و  هدرک  اـعد  ناکرـشم  راـفک و  رب  ناناملـسم  يزوریپ  يارب  ردـب  گـنج  رد  هک  تسا  ص )  ) ربماـیپ هب  طوبرم  قوـف  هیآ  ًـالوا :
ار ام  تاجاح  ادـخ  زا  دـنک و  اعد  ام  يارب  ات  تساوخ  وا  زا  درک و  هدافتـسا  ص )  ) ربمایپ ياعد  زا  ناوتیم  هک  درادـن  یتافانم  اـم  ياعدـم 

دوشیم . هدافتسا  تایاور  زا  هک  تسا  یبلطم  نیا  و  دیامن ، بلط 

ص 254. ج 99 ، راونألاراحب ، - 1

ادخ زا  طقف  هثاغتسا  مهن : www.Ghaemiyeh.comههبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 190زکرم  هحفص 167 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:157
: تفگ هک  هدرک  لقن  باطخ  نبرمع  زا  شدنس  هب  لبنح  نب  دمحا 

لبقتـساف ةدایز ، فلا و  مه  اذاف  نیکرـشملا  یلا  رظن  و  فّین ، ۀـئام و  ثالث  مه  ۀباحـصلا و  یلإ  ص ])  ]) یبنلا رظن  لاق : ردـب  موی  ناک  اّـمل 
هذه کلُهت  نا  ّکنا  مهللا  ینتدعو ، ام  زجنا  مهللا  ینتدعو ، ام  نیا  مهللا  لاق : مث  هرازا ، هئادر و  هیلع  هیدـی و  ّدـم  مث  ۀـلبقلا  ص ])  ]) یبنلا

. ًادبا ضرألا  یف  دبعتالف  مالسإلا  لهأ  نم  ۀباصعلا 
هللایبن اـی  لاـق : مث  هئارو ، نم  همزتلا  مث  هاّدرف  هءادر  ذـخاف  رکبوبا  هاـتاف  هئادر ، طقـس  یتح  هوعدـی  لـجوزع و  ّهبر  ثیغتـسی  لازاـمف  لاـق :

َنِم ٍْفلَِأب  ْمُکُّدِمُم  یِّنَأ  ْمَُکل  َباجَتْـساَف  ْمُکَّبَر  َنُوثیِغَتْـسَت  ْذِإ  : ) ّلجوّزع هللا  لزنا  و  كدعو ، ام  کل  ُزِْجُنیَـس  ّهناف  ّکبر ، کتدـشانم  كافک 
(1). الجر نوعبس  مهنم  رسأ  الجر و  نوعبس  مهنم  لتُقف  نیکرشملا ، ّلجوّزع  هللا  مزهف  اوقتلا ، ذئموی و  ناک  اّملف  َنِیفِدُْرم ) ِۀَِکئالَْملا 

هک تخادنا  ناکرـشم  هب  زین  يرظن  درک ، رظن  دندوب  يدنا  دصیـس و  هک  شباحـصا  هب  ص )  ) ربمایپ تفگ : رمع  دش  هک  ردـب ]  ] گنج زور 
سپس دوب ، ابع  ابق و  ششود  رب  هک  یلاح  رد  درب  الاب  ار  دوخ  ناتـسد  سپـس  دومن و  هلبق  هب  ور  ص )  ) ربمایپ سپ  دندوب ، رفن  رازه  زا  شیب 

زا تعامج  نیا  رگا  اهلاراب ! نک ! اـفو  ياهداد  هک  ار  ياهدـعو  نآ  اـهلاراب ! ياهداد ؟ نم  هب  هک  ياهدـعو  تساـجک  اـهلاراب ! تشاد : هضرع 
دومنیم هثاغتسا  راگدرورپ  هب  ص )  ) ربمایپ روطنیمه  تفگیم : رمع  يوشیمن . شتـسرپ  نیمز  يور  رد  زگره  دنوش  كاله  مالـسا  لها 

ار  ترضح  يابع  دمآ و  رکبوبا  داتفا . شیابع  هکنآ  ات  دزیم  ادص  ار  وا  و 

ح208 و 221. دمحا ، دنسم  - 1
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اب وت  جاجتحا  تسا  سب  ادـخ ! لوسر  يا  تشاد : هضرع  هاـگنآ  دـش ، شباـکر  مزتلم  رـس  تشپ  زا  تخادـنا و  وا  شود  يور  تشادرب و 
ار هیآ  نیا  ّلجوّزع  دـنوادخ  هک  دوب  ماگنه  نیا  رد  و  دومن ، دـهاوخ  افو  هداد  هدـعو  وت  هب  هک  ار  هچنآ  وا  متح  روط  هب  اریز  تراگدرورپ ؛
رس تشپ  زا  هتشرف  رازه  اب  ار  امش  نم  انامه  دومن ، تباجا  ار  امش  ياعد  وا  دیدومن و  هثاغتـسا  ناتراگدرورپ  هب  هک  ینامز  نآ  : ) درک لزان 
زا و  داد ، يرارف  ار  ناکرشم  لجوزع  دنوادخ  دندیشک ، فص  مه  ربارب  رد  رکشل  ود  دیسر و  دوعوم  نامز  نوچ  و  دومن . ) مهاوخ  کمک 

. دش هتفرگ  تراسا  هب  رگید  درم  داتفه  دندیسر و  لتق  هب  درم  داتفه  نانآ 
: دومرف ص )  ) ادخلوسر هک  دناهدرک  لقن  هریرهوبا  زا  دوخ  دنس  هب  ملسم  يراخب و 

نم و  هفرشتست ، اهل  فّرـشت  نم  یعاسلا ، نم  ریخ  اهیف  یـشاملا  و  یـشاملا ، نم  ریخ  اهیف  مئاقلا  و  مئاقلا ، نم  ریخ  اهیف  دعاقلا  نتف ؛ نوکتس 
(1). هب ذُعیلف  أجلم  اهیف  دجو 

، تسا شـشوک  یعـس و  زا  رتهب  اهنآ  رد  یهارمه  و  اهنآ ، اب  یهارمه  زا  رتهب  اهنآ  زا  يریگهرانک  هک  دـیآ  دـیدپ  ییاـههنتف  هک  تسا  دوز 
. دهد هانپ  ار  شدوخ  دیاب  تفای  یهانپ  اهنآ  رد  هک  یسکره  و  دوشیم ، توعد  اهنآ  هب  دهد  رارق  اهنآ  ضرعم  رد  ار  شدوخ  هک  یسک 

ح2886. ملسم ، حیحص  ح3601 و 7081 و 7082 ؛ يراخب ، حیحص  - 1
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تیلباق هک  ياهطـساو  هب  ندرب  هانپ  اذل  تسا ، تاببـسمو  بابـسا  ياراد  تایدام  ماظن  دـننامه  یبیغ  روماو  تایونعم  ماظن  هک  اجنآ  زا  ًایناث :

بناج زا  دراد  هچرهو  دـهدیم  هانپ  ادـخ  نذا  هب  وا  هک  داقتعا  نیا  اب  هارمه  یلو  تسادـخ  هب  ندرب  هانپ  تقیقح  رد  دراد ، لـمع  نیا  يارب 
. تسادخ

میربیم هانپ  ادـخ  هب  ایلوا  ریاسو  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح  هب  هّجوت  اب  اـم  دـشاب ، دـنوادخ  ِنآ  زا  یگدـنهانپو  ثوغ  هک  ضرف  رب  ًاـثلاث :
. دشاب ثوغ »  » هملک رد  تسا  نکمم  هک  تسا  یتیصوصخ  تهج  هب  نیاو  دشاب  انعم  نیمه  هک  تسا  نکمم  زین  ینیثیغا »  زا «  دوصقمو 

: تسا هدمآ  نینچ  ع )  ) قداص ماما  زا  یثیدح  رد  اذلو 
نینمؤـملا دّیـس  اـی  یلع ، اـی  هللا ، لوـسر  اـی  دّـمحم ، اـی  لوـقیو : دجـسی  ّمث  نیتـعکر  ّلـصیلف  یلاـعت  هللا  یلإ  ۀثاغتـسا  مکدـحأل  تناـک  اذإ 

مکب ۀـمئألا - دـعتو   - ۀـمطافو یلعو  دّـمحمبو  هللااب  هاثوغ  ای  امکب ، ثیغتـسا  یلع  ای  دّـمحم  ای  یلاعت ، هللا  یلإ  ثیغتـسا  امکب  تاـنمؤملاو ،
(1). یلاعت هللا  ءاش  نا  کتعاس  نم  ثاغت  ّکناف  یلاعت ؛ هللا  یلإ  لسوتا 

يا دّـمحم ! يا  دـیوگبو : هدرک  هدجـس  هاگنآ  دراذـگ  زامن  تعکر  ود  دـنک  هثاغتـسا  لاعتم  يادـخ  هب  هک  تساوخ  امـش  زا  یکی  هاگره 
هلیسو هب  یلع ! يا  دّمحم ! يا  منکیم . هثاغتسا  لاعتم  يادخ  يوس  هب  امش  هطساو  هب  تانمؤمو ، نینمؤم  گرزب  يا  یلع ! يا  ادخ ! هداتسرف 

یلعو دّمحم  هبو  ادخ ! دزن  نم  هاگهانپ  يا  منکیم . هثاغتسا  امش 

ص 33. قالخالا ، مراکم  - 1
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، تعاس نامه  تروص  نیا  رد  هک  منکیم ، ییوجهراچ  لاعتم  يادـخ  دزن  امـش  هطـساو  هب  درامـشب - ار  ناماما  زا  کی  ره  مان  و   - همطاـفو

. دهاوخب ادخ  رگا  يوشیم  اور  تجاح 

دنوادخ دزن  طقف  هوکش  مهد : ههبش 

هراشا

: ) دیامرفیم ع )  ) بوقعی ترضح  لوق  زا  لاعتم  دنوادخ 
« . میوگیم ادخ  هب  اهنت  ار  مهودناو  مغ  نم  « ؛ )  ِهللا َیلِإ  ِینْزُح  َو  یَِّثب  اوُکْشَأ  امَّنِإ 

(86 فسوی : )
: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا ) مهیلع  شتیب (  لهاو  ادخ  لوسر  هب  باطخ  تجاح  زامن  رد  یلو 

(1) . . . یتجاح نیدشارلا  کتیب  لها  یلا  وکشا  یتجاح و  کیلا  هللا و  یلا  وکشا  هللا ، لوسر  ای  دّمحم  ای 
. . . منکیم هوکش  وا ، نیدشار  تیبلهاو  ادخ  يوس  هب  ادخ ! لوسر  يا  دّمحم ، يا 

خساپ

اذـل تسین  رتالاب  وا  زا  يرگهطـساو  رد  یـسکو  تسا  یهلا  ضیف  هطـساو  اهنتو  هدوب  ادـخ  ربمایپ  ع )  ) بوقعی ترـضح  هک  اـجنآ  زا  ًـالّوا :
. دربیم ًامیقتسم  ادخ  دزن  ار  هوکِش 

هب نانآ  اریز  تسا ؛ وا  لوط  رد  هکلب  تسین  دنوادخ  ضرع  رد  میربیم  مالسلا ) مهیلع  ادخ (  لوسر  تیبلها  دزن  ار  هوکـش  ام  هکنیا  ًایناث :
، ادخ نذا 

ص 561. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1
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 « . یتجاح هللا  یلا  هجوتا  مکبو  تسا « : هدمآ  نینچ  نآ  رخآ  رد  اذل  دنشابیم و  اهيراتفرگ  عفر  رد  قلاخو  قلخ  نیب  هطساو 

تسادخ راک  تاجن ، مهدزای : ههبش 

هراشا

« میـشخب ییاهر  زین )  ) ار وت ) هب   ) نانمؤم هک  تسا  قح  ام  رب  هنوگنیمهو ، « ؛ ) َنِینِمْؤُْملا ِْجُنن  اْنیَلَع  اقَح  َِکلذَک  دیامرفیم ( : لاعتم  دنوادخ 
(103 سنوی : . )

. یهلا يایلوا  هن  تسادخ  تسد  طقف  تاجن  هیآ ، نیا  قباطم 

خساپ

تاجن هوحنو  تیفیک  نایب  ددـصرد  یلو  داد ، میهاوخ  تاـجن  ار  ناـنمؤم  متح  روط  هب  اـم  هک  دراد  هراـشا  هتکن  نیا  هب  اـهنت  هیآ  نیا  ًـالّوا :
هلیسو هب  نانمؤم  تاجن  هک  دوشیم  هدافتسا  دراد  هطساو  هب  هراشا  هک  رگید  هلدا  زا  هطساو . نودب  ای  تسا  بابسا  هلیـسو  هب  ایآ  هک  تسین 

. دنوادخ تیشمو  نذا  هب  یلو  تسایلواو ، ایبنا 
تاببسمو بابسا  ماظن  هب  هراشا  تسا  نکمم  اذلو  تسا  هدمآ  ریغلا  عم  ملکتم  هغیـص  هب  هکلب  هدماین  هدحو  ملکتم  هغیـص  هب  قوف  هیآ  ًایناث :

. دشاب هتشاد 

ایلوا هن  ادخ  زا  قزر  بلط  مهدزاود : ههبش 

هراشا

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(17 توبکنع : ( ) َُهل اوُرُکْشا  َو  ُهوُُدبْعا  َو  َقْزِّرلا  ِهللا  َْدنِع  اوُغَْتباَف  )

دیروآ . اجب  ار  وا  رکشو  دینک  شتسرپ  ار  واو  دیبلطب  ادخ  دزن  اهنت  ار  يزور 
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. طئاسو زا  هن  دینک  بلط  ادخ  زا  طقف  ار  قزر  دیوگیم  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 

خساپ

هدرک تدابع  ار  نانآ  تهج  نیدـبو  دنتـسنادیم  یناـسريزور  رد  لقتـسم  ار  اههطـساو  هک  تسا  ناکرـشم  هب  قوف  هیآ  رد  باـطخ  ًـالّوا :
. دنهاوخیم طئاسو  طسوت  هب  ادخ  زا  یلو  دننادیم  ادخ  ار  قزر  عبنم  هک  دوشیمن  يدارفا  لماش  اذلو  دنتفگیم ، اهنآ  ساپسو  رکشو 
یسک رگاو  تسادخ  قزر  عبنم  میـشاب  دقتعم  دیاب  ام  هک  دراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  َقْزِّرلا ) ِهللا  َْدنِع  اوُغَْتباَف  دیامرفیم ( : دنوادخ  هکنیا  ًایناث :

. دشابیم ادخ  تیشمو  نذا  هب  تسا  روما  ربدم 
تدابع هب  رما  نآ ، زا  دعب  اذلو  دومن  قالطا  يرگید  رب  ناوتیمن  هک  دشاب  دـنوادخ  صاخ  تافـص  زا  قزار  تفـص  هک  تسا  نکمم  ًاثلاث :

. تسا هدش  ادخ 

ص)  ) ربمایپ زا  ررض  عفن و  یفن  مهدزیس : ههبش 

هراشا

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
ٌریَِـشب َو  ٌریِذَن  َّالِإ  اَنَأ  ْنِإ  ُءوُّسلا  َِینَّسَم  ام  َو  ِْریَْخلا  َنِم  ُتْرَثْکَتْـسَال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  ُْتنُک  َْول  َو  ُهللا  َءاش  ام  َّالِإ  ارَـض  َو ال  ًاعْفَن  یِـسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُْلق ال  )

(188 فارعا : ( ) َنُونِمُْؤی ٍمْوَِقل 
هدارا دنوادخ  هچنآ  رگم  مرادن ، ربخ  زین  ناهن  رارساو  بیغ  زا  و  ( ؛ دهاوخب ادخ  ار  هچنآ  رگم  متسین ، شیوخ  نایزو  دوس  کلام  نم  وگب :

مهارف  دوخ  يارب  یناوارف  دوس  مدوب ، ربخاب  بیغ  زا  رگاو  دنک )؛
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. دنروآیم نامیا  هک  یهورگ  يارب  ماهدنهدتراشبو  هدنهدمیب  طقف  نم  دیسریمن ؛ نم  هب  يدب  چیهو  مدرکیم ،

: دیامرفیم زینو 
(50 ماعنا : ( ) ََّیلِإ یحُوی  ام  َّالِإ  ُِعبَّتَأ  ْنِإ  ٌکَلَم  یِّنِإ  ْمَُکل  ُلُوقَأ  َو ال  َْبیَْغلا  ُمَلْعَأ  َو ال  ِهللا  ُِنئازَخ  يِْدنِع  ْمَُکل  ُلُوقَأ  ُْلق ال  )

نم میوـگیمن  امـش  هبو  متـسین ! هاـگآ  بیغ  زا  دزوماـیب )، نم  هب  ادـخ  هچنآ  زج  ، ) نمو تسا ؛ نم  دزن  ادـخ  نئازخ  میوـگیمن  نم  وـگب :
. منکیم يوریپ  دوشیم  یحو  نم  هب  هچنآ  زا  اهنت  ماهتشرف ؛

. تسا هدش  ررض  عفن و  ندناسر  یفن  زین  ص )  ) ربمایپ زا  یتح  تایآ  نیا  رد 

خساپ

ادخ ریغ  تافرصت  رد  یهلا  نذاو  تیعبت  اب  تافانم  اذلو  دنکیم ، ادخ  ریغ  زا  ار  ملاع  ماظن  رد  فرصت  ّتیکلامو  لالقتـسا  یفن  تایآ  نیا 
. تسا هدرب  راک  هب  ار  ِهللا ) ُِنئازَخ  يِْدنِع  هملک (  مود  هیآ  ردو  هدرک  هدافتسا  ُهللا ) َءاش  ام  َّالِإ  ریبعت (  زا  لّوا  هیآ  رد  تهج  نیدب  درادن ،

هاگهانپ اهنت  ادخ  مهدراهچ : ههبش 

هراشا

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(22 نج : ( ) ًادَحَْتُلم ِِهنوُد  ْنِم  َدِجَأ  َْنل  َو  ٌدَحَأ  ِهللا  َنِم  ِینَریُِجی  َْنل  یِّنِإ  ُْلق  )

مباییمن . وا  زج  یهاگهانپو  دنکیمن  تیامح  وا  ربارب  رد  ارم  سک  چیه  منک ) راتفر  شنامرف  فالخ  رب  زین  نم  رگا  : ) وگب
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: دیامرفیم زینو 

(88 نونمؤم : ( ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ِْهیَلَع  ُراُجی  َو ال  ُریُِجی  َوُه  َو  ٍءْیَش  ِّلُک  ُتوُکَلَم  ِهِدَِیب  ْنَم  ُْلق  )
! ؟ دینادیم رگا  درادن  ندادهانپ  هب  زاینو  دهدیم ، هانپ  ناهانپیب  هب  و  دراد ، تسد  رد  ار  تادوجوم  همه  تموکح  یسک  هچ  وگب :

خساپ

بابـسا ماظن  تایونعم  ماظن  دش  هراشا  ًالبق  هک  هنوگنامه  یلو  دنربیم ، هانپ  وا  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  یتح  دارفا  همهو  تسادخ  یلـصا  هانپ 
. درب هانپ  ادخ  نذا  هب  ادخ ، يایلوا  زا  ياهطساو  هب  یسک  هک  درادن  تافانمو  تسا  تاببسمو 

هطساو هن  ادخ  زا  تباجا  مهدزناپ : ههبش 

هراشا

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(186 هرقب : ( ) َنوُدُشْرَی ْمُهَّلََعل  ِیب  اُونِمُْؤْیل  َو  ِیل  اُوبیِجَتْسَْیلَف  ِناعَد  اذِإ  ِعاَّدلا  َةَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  َو  ) 

خـساپ دـناوخیم ، ارم  هک  یماگنه  هب  ار ، هدـننکاعد  ياعد  مکیدزن ! نم  انامه  دـننک ، لاؤس  نم  هراب  رد  وت  زا  نم ، ناگدـنب  هک  یماگنهو 
( . دنسرب دصقم  هب  و   ) دنبای هار  ات  دنروایب ، نامیا  نم  هبو  دنریذپب ، ارم  توعد  دیاب  سپ  میوگیم !

درادن . هطساو  هب  زاین  دنکیم و  تباجا  تسا و  کیدزن  ادخ  دیوگیم  هیآ  نیا 
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خساپ

؛ درادن یهلا  يایلوا  هب  هثاغتسا  زا  یهن  هب  یطبرو  هدش  صخشم  تایاور  رد  قوف  هیآ  لوزن  نأش  ًالّوا :
: هدرک لقن  دوخ  ریسفت  رد  یطویس 

ََکلَأَس اذِإ  َو   ) هللا لزناف  ص ،])  ]) یبنلا تکـسف  هیداننف ؟ دـیعب  ما  هیجاننف  اّنبر  بیرقأ  هللا ! لوسر  ای  لاقف : ص ])  ]) هللا لوسر  یلا  لجر  ءاج 
(1). مهل بیجتسا  ینوعدف  ینوعدی  نا  مهترما  اذا  يِدابِع ، ). . .

وا ات  تسا  رود  ای  مینک ، اوجن  وا  اب  ات  تسا  کیدزن  ام  راگدرورپ  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرعو  دـمآ  ص )  ) ادـخ لوسر  دزن  هب  يدرم 
ارم هک  يداد  روتسد  ار  نانآ  هاگره  يِدابِع ، ). . . ََکلَأَس  اذِإ  َو  دش ( : لزان  هیآ  نیا  ماگنه  نآ  رد  درک ، توکـس  ترـضح  مینز ؟ ادص  ار 

. منکیم تباجا  ناشیارب  نم  دندز ، ادص  ارم  نانآو  دنناوخب 
. . ََکلَأَس اذِإ  َو  دش ( : لزان  هیآ  نیا  هک  دوب  ماگنه  نآ  رد  تساجک ؟ ام  راگدرورپ  دندرک : لاؤس  ص )  ) ربمایپ باحصا  هک  هدش  لقن  زینو 

(2) .( .
: دومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  زینو 

: هللا لزنأف  کلذ ؟ فیک  مأ  ءاعدلا  عمسی  اّنبر  هللا ! لوسر  ای  لجر : لاقف  ْمَُکل ، ) ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا   ) یلع لزنا  هللا  ّناف  ءاعدلا ، نع  اوزجعت  ال 
(3) . . .( . ََکلَأَس اذِإ  َو  )

ِینوُعْدا هدرک  لزان  نم  رب  دنوادخ  اریز  دیشابن ؛ زجاع  ندرک  اعد  زا 

. هیآ لیذ  روثنملارد ، - 1
. نامه - 2
. نامه - 3
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لزان هیآ  نیا  هک  دوب  ماگنه  نآ  رد  تسا ؟ هنوگچ  هکنیا  ای  ار  اعد  دونـشیم  ام  راگدرورپ  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : يدرم  ْمَُکل .  ْبِجَتْـسَأ 

. . . ََکلَأَس اذِإ  َو  دش :
يونعم برق  هیبشت  تهج  هب  نیاو  تسا ، دنوادخ  هب  قلخ  برق  اب  مزالم  شقلخ  هب  لاعتم  دنوادخ  برق  هک  هدرک  لایخ  هدننکلاکشا  ًایناث :

رگید فرط  زا  یلو  دـشاب  برق  فرط  کـی  زا  هک  تسا  نکمم  اریز  تسین ؛ نینچ  يوـنعم  برق  رد  هک  یلاـح  رد  تـسا ، يداـم  برق  هـب 
کیدزن نم  هب  وت  ردق  هچ  ادـخ ! يا  « ؛ (1)  « کنع یندـعبا  امو  یّنم  کبرقا  ام  تسا « : هدـمآ  نینچ  هیعدا  یخرب  رد  اذـل  دـشابن . نینچنیا 

« . مرود وت  زا  نم  یلو  یتسه 

اهمغ هدننکفرطرب  ادخ  مهدزناش : ههبش 

هراشا

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(17 ماعنا : ( ) َوُه َّالِإ  َُهل  َفِشاک  الَف  ٍّرُِضب  ُهللا  َکْسَسْمَی  ْنِإ  َو  )

. دزاس فرطرب  ار  نآ  دناوتیمن  وا  زج  سک  چیه  دناسرب ، وت  هب  ینایز  دنوادخ  رگا 
: دیامرفیم و 

63 و 64) ماعنا : ( ) َنوُکِرُْشت ُْمْتنَأ  َُّمث  ٍبْرَک  ِّلُک  ْنِم  َو  اْهنِم  ْمُکیِّجَُنی  ُهللا  ُِلق  ِرْحَْبلا . . . َو  ِّرَْبلا  ِتاُملُظ  ْنِم  ْمُکیِّجَُنی  ْنَم  ُْلق  )
، یتحارانو لکـشم  ره  زاو  اهنیا ، زا  ار  امـش  دنوادخ  وگب : دشخبیم . . . ؟ ییاهر  ایردو  یکـشخ  ياهیکیرات  زا  ار  امـش  یـسک  هچ  وگب :

! دیهدیم رارق  کیرش  وا  يارب  امش  مه  زاب  دهدیم ؛ تاجن 

ص 225. ج 95 ، راونالاراحب ، - 1
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: دیامرفیم و 

(62 لمن : ( ) َنوُرَّکَذَت ام  ًالِیلَق  ِهللا  َعَم  ٌهلِإ  َأ  ِضْرَألا  َءافَلُخ  ْمُُکلَعْجَی  َو  َءوُّسلا  ُفِشْکَی  َو  ُهاعَد  اذِإ  َّرَطْضُْملا  ُبیُِجی  ْنَّمَأ  )
اب يدوـبعم  اـیآ  دـهدیمرارق ؛ نیمز  ياـفلخ  ار  امـشو  دزاـسیم ، فرطرب  ار  يراـتفرگو  دـنکیم  تباـجا  ار  ّرطـضم  ياـعد  هک  یـسک  اـی 

. دیوشیم رّکذتم  رتمک  تسادخ ! ؟
ندش هدروآرب  يارب  هک  تسا  هدمآ  اهاعد  زا  یخرب  رد  یلو  دـنکیم ، یفرعم  ناگدـنب  جـنر  مغ و  هدـننکفرطرب  ار  ادـخ  طقف  تایآ  نیا 

: مییوگب تجاح 
( . ع  ) نیسحلا کیخا  قحب  یبرک  فشکا  ع )  ) نیسحلا هجو  نع  برکلا  فشاک  ای 

. نک فرطرب  ع )  ) نیسح تردارب  ّقح  هب  ارم  مغ  ع ))  ) سابع لضفلاوبا  ( ) ع  ) نیسح هرهچ  زا  مغ  هدننکفرطرب  يا 

خساپ

هب دناوتیمن  لاعتم  دـنوادخ  زا  ریغ  یـسک  هکنیا  هن  تسادـخ ، نآ  زا  تاجنو  ّرـض  فشک  تیکلم  هک  دوشیم  هدافتـسا  تایآ  نیا  زا  ًالّوا :
. دنک ّرض  فشک  وا  نذا 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(56 ءارسا : ( ) ًالیِوَْحت َو ال  ْمُْکنَع  ِّرُّضلا  َفْشَک  َنوُِکلْمَی  الَف  ِِهنوُد  ْنِم  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  اوُعْدا  ُِلق  )

دیناوخب ! دیرادنپیم ، دوخ ) دوبعم   ) ادخ زا  ریغ  هک  ار  یناسک  وگب :
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. دننک داجیا  نآ  رد  يرییغت  هنو  دنزاس ، فرطرب  امش  زا  ار  یلکشم  دنناوتیم  هن  اهنآ 

: دیامرفیم نینچمه 
(11 حتف : ( ) ًاعْفَن ْمُِکب  َدارَأ  َْوأ  ارَض  ْمُِکب  َدارَأ  ْنِإ  ًاْئیَش  ِهللا  َنِم  ْمَُکل  ُِکلْمَی  ْنَمَف  )

! ؟ دنک هدارا  یعفن  رگا  ایو  دهاوخب ، امش  يارب  ینایز  هاگره  دنک  عافد  امش  زا  دنوادخ  ربارب  رد  دناوتیم  یسک  هچ 
، يراتفرگ ّرض و  فشک  تهج  هب  ادخ  ریغ  هب  هثاغتسا  ماگنه  رد  هک  تسا  نآ  تهج  هب  دناهدش  تمذم  هنیمز  نیا  رد  ناکرـشم  هکنیا  ًایناث :

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  اذل  دناهدرک ، عطق  طئاسو  زا  ار  دنوادخ  اب  طابترا 
(56 ءارسا : ( ) ًْالیوَْحتالَو ْمُْکنَع  ِّرُّضلا  َفْشَک  َنوُِکلْمَی  الَف  ِِهنوُد  ْنِم  ُْمتْمَعَز  َنیِذَّلا  اوُعْدا  ُِلق  )

. دننادرگرب هتخاس و  فرطرب  امش  زا  ار  یلکشم  دنناوت  یمن  اهنآ  دیناوخب ! دیرادنپیم ، دوخ ) دوبعم   ) ادخ زا  ریغ  هک  ار  یناسک  وگب :
: دیامرفیم زینو 

(38 رمز : . . .( ) ِهِّرُض ُتافِشاک  َّنُه  ْلَه  ٍّرُِضب  ُهللا  َِینَدارَأ  ْنِإ  ِهللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَت  ام  ُْمْتیَأَرَف  َأ  ُْلق  )
وا دنزگ  دنناوتیم  اهنآ  ایآ  دهاوخب ، نم  يارب  ینایز  ادخ  رگا  هک  دینکیم  هشیدنا  دـیناوخیم  ادـخ  زا  ریغ  هک  ینادوبعم  هرابرد  چـیه  ایآ 

. . . ! ؟ دنزاس فرطرب  ار 
هک  دشاب  تین  نیا  هب  رگا  نتسناد  ّرضلا  فشاک  ار  ادخ  زا  ریغ  ًاثلاث :
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. تسا دیحوت  ياتسار  رد  هدیقع  نیا  دنکیم ، ّرض  فشک  دنوادخ  هداراو  نذا  هبو  هدوب  ادخ  نآ  زا  دراد  هچره  وا 

ادخ صوصخم  بیغ  ملع  مهدفه : ههبش 

هراشا

. تسا دنوادخ  صوصخم  بیغ  ملع  هک  یلاح  رد  تساهنآ ؛ بیغ  ملع  هب  دقتعم  دنکیم  هثاغتسا  یهلا  يایلوا  هب  هک  یسک 

خساپ

باـتک رد  یلقتـسم  ثحب  رد  اـم  دراد . مه  ترورـض  هکلب  دراد ، ناـکما  ماـماو - لوـسر  زا  ّمـعا   - یهلا ياـیلوا  يارب  اـهنت  هـن  بـیغ  مـلع 
هب یهلا  يایلوا  ًاصوصخم  ایند ؛ اب  اهنآ  طابتراو  تاوما  یخزرب  تایح  نینچمه  میاهتخادرپ . عوضوم  نیا  هب  تاهبش  هب  خساپو  یسانشهعیش 

. تسا هدیسر  تابثا 
: » دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدرک  لقن  کلام  نب  سنا  زا  حیحص  دنس  هب  دئاوزلا » عمجم   » رد یمثیه  ظفاح 

« . دنروآیم ياجهب  زامنو  دناهدنز  ناشروبق  رد  ایبنا  « ؛ (1)  « نولصی مهروبق  یف  ءایحأ  ءایبنألا 
: » دومرف ص )  ) ربمایپ زین  و 

« . تسا نم  تایح  نامز  رد  نم  ملع  دننامه  متافو ، زا  دعب  نم  ملع  « ؛ (2) یتایح »  یف  یملعک  یتامم  دعب  یملع 
، دینـشیم ص )  ) ربماـیپ ربـق  لـخاد  زا  هک  ياهمهمه  اـب  ار  زاـمن  تقو  وا  هک  دـنکیم  لـقن  زیزعلادـبع  نب  دیعـس  زا  دوـخ  دنـس  هـب  یمراد 

(3). تخانشیم

ص 211. ج 8 ، دئاوزلا ، عمجم  - 1
ص 507. ج 1 ، لامعلا ، زنک  - 2
ص 56. ج 1 ، یمراد ، ننس  - 3
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ص:170

ادخ زا  طقف  تساوخرد  مهدجه : ههبش 

هراشا

: تسا هتفگ  هک  هدرک  لقن  سابع  نبا  زا  يذمرت 
(1). هللااب نعتساف  تنعتسا  اذإو  هللا  لأساف  تلأس  اذإ 

. امنبلط ادخ  زا  یتساوخ  کمک  هاگرهو  هاوخب  ادخ  زا  یتساوخ  يزیچ  هاگره 

خساپ

هدارا هبو  ادخ  تسد  هب  روما  همه  هک  دـشاب  داقتعا  نیا  هب  دـیاب  دـهاوخیم  کمک  سک  ره  زا  ناسنا  هک  دراد  هراشا  هتکن  نیا  هب  ثیدـح 
: میناوخیم ثیدح  رخآ  رد  اذل  تسوا . تساوخو  تیانعو  فطل  هب  دهدیم ، ماجنا  يراک  زین  یسک  رگا  و  تسوا ، ّتیشمو 

رگا نینچمهو  دشاب . هدرک  رّدقم  وت  رب  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنناوتیمن ، زگره  دنناسرب  یعفن  وت  هب  ات  دننک  عامتجا  رگا  مدرم  همه  هکنادب 
. دهاوخب دنوادخ  هکنآ  رگم  دنناوتیمن ، زگره  دنناسرب  يررض  وت  رب  ات  دننک  عامتجا  مدرم  همه 

فلس طسوت  هثاغتسا  كرت  مهدزون : ههبش 

هراشا

مارح اذل  دناهدادن ، ماجنا  ار  یلمع  نینچ  ناینیشیپو  فلس  نوچ  هک  دناهدرک  لالدتسا  نینچ  یهلا  يایلوا  هب  هثاغتـسا  رب  ضارتعا  رد  یخرب 
. تسا

: دیوگیم هیمیت  نبا 
نیعبات نیعباتو  نیعباتو  هباحص  رصع  رد  تما  فلس  زا  سک  چیه 

ص 76. ج 4 ، يذمرت ، حیحص  - 1
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ص:171
هثاغتـسا ناشروبق  رانک  رد  هنو  ناشبایغ  رد  هن  اهنآ  هبو  هدرکن  تساوخردو  لاؤس  نانآ  زاو  دندادیمن ، ماجنا  ایبنا  روبق  رانک  رد  اعدو  زامن 

(1). دندرکیمن

خساپ

ناوتیمن ار  اعّدا  نیاو  دشاب ، يراک  تمرح  رب  لیلد  دناوتیمن  ناینیشیپو  فلس  لعف  مدع  میاهتفگ  فلتخم  دراوم  رد  هک  هنوگنامه  ًالّوا :
، تسا بحتـسم  یلقن  رباـنب  یتـح  اـیو  هورکم  اـی  حاـبم  هک  تهج  نآ  زا  یلمع  تسا  نکمم  اریز  تشاد ؛ موصعم  صخـش  دروم  رد  یّتـح 

نانآ همه  اهنت  هن  هک  نیعبات ، نیعباتو  نیعباتو  هباحـص  هب  دـسر  هچ  اـت  تسا  موصعم  قح  رد  بلطم  نیا  دـشاب . هدرک  كرت  ار  نآ  موصعم 
. دناهتشاد گرزب  لکشم  اهنآ  زا  یخرب  هکلب  دناهدوبن  لداع 

جیار يرما  هباحـص  یتح  دزن  هثاغتـسا  هلأسم  هکنیا  هب  دربیم  یپ  دنکیم  هعجارم  اهنآ  زا  دـعب  رـصعو  هباحـص  خـیرات  هب  یتقو  ناسنا  ًایناث :
. میدرک هراشا  هباحص  هثاغتسا  زا  يدراوم  هب  ًالبق  هک  تسا ، هدوب  عیاشو 

تسا تدابع  نامه  اعد  متسیب : ههبش 

هراشا

: دومرف ص )  ) ربمایپ هک  هدرک  لقن  ریشب  نب  نامعن  زا  شدنس  هب  نابح  نبا 
(2) ( . َنیِرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  : ) ۀیآلا هذه  أرق  مث  ةدابعلا ، وه  ءاعدلا 

ص 162. ۀّینسلا ، ۀّیدهلا  ۀلاسر  - 1
ص 124. ج 2 ، ناّبح ، نبا  حیحص  بیترتب  ناسحالا  - 2
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ص:172
: دومن توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  تسا ، تدابع  نامه  اعد 

دراو ّتلذ  اب  يدوزهب  دـنزرویم  ّربکت  نم  تدابع  زا  هک  یناسک  مریذـپب »! ار  امـش  ياعد )  ) ات دـیناوخب  ارم  : » تسا هتفگ  امـش  راـگدرورپ 
! دنوشیم خزود 

. تسا يدابع  كرش  ادخ  ریغ  تدابع  نوچ  تساوخ  کمک  وا  زا  دناوخ و  ار  ادخ  ریغ  ناوتیمن  تسا  تدابع  اعد  نوچ  نیاربانب 

خساپ

رگا درک ؛ یـصاخ  يانعم  ار  تدابع  ای  دومن و  فرـصت  اـعد  هملک  رد  دـیاب  اـی  هک  وحن  نیا  هب  درک ؛ اـنعم  ناوتیم  عون  ود  ار  ثیدـح  نیا 
اعد و نآ  زا  دومن و  فرـصت  اعد »  » هملک رد  دیاب  تسادخ  صوصخم  هک  تسا  نآ  یحالطـصا  يانعم  هب  ثیدـح  نیا  رد  تدابع »  » هملک

قلطم يانعم  هب  ار  تدابع »  » هملک رگا  و  تسا ، ّوعدم  تیبوبر  ای  تیهولا  هب  داقتعا  اب  هارمه  ياعد  هک  درک  هدارا  ار  یصوصخم  ندز  ادص 
. تفرگ ندز  ادص  نتساوخ و  قلطم  يانعم  هب  ناوتیم  ار  اعد »  » میدرک انعم  دوشیم  ادخ  هب  برقت  بجوم  هک  نسح  رما 

دناهدرک لقن  نسح  دنس  هب  ، (1)« ریبکلا مجعملا   » رد یناربط  زین  جرف و  راظتنا  باب  تاوعدلا »  » باتک رد  يذـمرت  هکنیا  هیجوت  نیا  دـهاش 
: » دومرف ص )  ) ربمایپ هک 

هدمآ دوش  ادـخ  هب  برق  بجوم  هک  ینـسح  راک  يانعم  هب  تدابع  ثیدـح  نیا  رد  هک  تسا . » تدابع  جرف  راظتنا  « ؛ »  ةدابع جرفلا  راظتنا 
. تسا

ص 125. ج 10 ، ریبکلا ، مجعملا  - 1
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ص:173

هثاغتسا در  و  ص )  ) ربمایپ مکی : تسیب و  ههبش 

هراشا

: تفگ رکبوبا  هک  هدرک  لقن  دئاوزلا » عمجم   » باتک رد  یمثیه 
(1). ّلجوّزع هللااب  ثاغتسی  اّمنا  یب ، ثاغتسیال  ّهنا  ص :])  ]) هللالوسر لاقف  قفانملا ، اذه  نم  ص ])  ]) هللا لوسرب  ثغیتسن  اوموق 

ّلجوّزع يادخ  هب  اهنت  هکلب  دوشیمن  هثاغتسا  نم  هب  دومرف : ص )  ) ادخلوسر مینک . هثاغتـسا  قفانم  نیا  زا  ص )  ) ادخ لوسر  هب  دیزیخرب و 
. ددرگیم هثاغتسا 

خساپ

ار وا  ررکم  ینالقـسع  رجح  نبا  هک  نآ  ًاـصوصخ  دـشابیم . فـالتخا  وا  هراـبرد  هک  تسا  هعیهل  نب  هللادـبع  ثیدـح  نـیا  دنـس  رد  ًـالوا :
. تسا هدرکن  عامس  هب  حیرصت  یهگناو  تسا ؛ هدرک  فیعضت 

: دیوگیم وا  هرابرد  هیمیت  نبا 
یف عقوف  هظفح ، نم  ثدحی  راصف  هبتک  تقرتحا  نکل  ثیدحلا ، ریثک  رـصمب ، ًایـضاق  ناک  و  نیملـسملا ، ءاملع  رباکا  نم  ۀعیهل  نب  هللادـبع 

(2) ریثک . . . طلغ  هثیدح 
تخوس و وا  ياهباتک  یلو  تسا  هتشاد  يدایز  ثیدح  هدوب و  رصم  رد  یـضاق  وا  تسا و  ناناملـسم  ياملع  ناگرزب  زا  هعیهل  نب  هللادبع 

. . . دش دراو  طلغ  رایسب  شثیدح  رد  تهج  نیدب  و  تفگیم ، ثیدح  ظفح  زا  اذل 

ص 159. ج 10 ، دئاوزلا ، عمجم  - 1

ص 26. ج18 ، يواتفلا ، عومجم  - 2
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ص:174
لتق هب  ار  اهنآ  اـت  دـندروآ  هاـنپ  ص )  ) ربماـیپ هب  وا  ناـهارمه  رکبوبا و  دـندرکیم . راـب  ار  ناناملـسم  مکح  ناـقفانم  رب  ص )  ) ربماـیپ ًاـیناث :

لاعتم دنوادخ  هب  طوبرم  نآ  رما  هدـشن و  لزان  نآ  رب  یحو  هک  تسا  یعرـش  ماکحا  زا  رما  نیا  دومرف : اهنآ  باوج  رد  ترـضح  دـنناسر ،
، دوشیمن هدروآ  هانپ  رما  نیا  رد  ص )  ) ربمایپ هب  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا ؛ صوصخم  ماـع  یب »  ثاغتـسیال  هلمج «  ياـنعم  نیارباـنب  و  تسا .

. تسا یهلا  نامرف  هب  نآ  رما  هک  ارچ 
تسا و مدرم  راککمک  هک  تسادخ  تقیقح  رد  یلو  دوشیم  هثاغتـسا  نم  هب  هچرگا  هک  دشاب  نیا  ثیدح  يانعم  هک  تسا  نکمم  ًاثلاث :

؛ ) یمَر َهللا  َّنِکل  َو  َْتیَمَر  ْذِإ  َْتیَمَر  ام  َو  دیامرفیم ( : شربمایپ  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  هنوگنامه  دشابیم ، رما  نیا  رد  هطساو  ترـضح  نآ 
( 17 لافنا : « . ) درک باترپ  ادخ  هکلب  يدرک  باترپ  هک  يدوبن  وت  «و 
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ص:175

همانباتک

. میرک نآرق  * 
. دشرلا ۀبتکم  ضایر ، نامثع ، نب  ایاطع  نب  ۀماسا  ةدابعلا ، دیحوت  یفانت  یتلا  ۀعوضوملا  ثیداحالا  . 1

. توریب پاچ  يدجو ، دیرف  دمحم  ملعلا ، رصع  یف  مالسالا  . 2
. ءاوضالاراد توریب ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  یفاک ، لوصا  . 3

. نامع پاچ  یعفاش ، فاقس  یلع  نب  نسح  ۀثاغتسالا ، ۀلداب  ۀثاغالا  . 4
. يربکلا نمیلا  ۀبتکم  اعنص ، یثوح ، نیدلا  ردب  دیس  زاجحلا ، يواتف  یلع  ّدرلا  یف  زاجیالا  . 5

. هیمالسالا بتکلاراد  نارهت ، یسلجم ، رقابدمحم  راونالاراحب ، . 6
. فراعملا ۀبتکم  توریب ، یقشمد ، ریثک  نبا  ۀیاهنلا ، ۀیادبلا و  . 7

. رصم پاچ  یقشمد ، ریثک  نبا  ریثک ، نبا  ریسفت  . 8

. یلهد پاچ  يولهد ، زیزعلادبع  يزیزع ، ریسفت  . 9
. یعفاش فاقس  یلع  نب  نسح  دیحوتلا ، دّدع  نمل  دیدنتلا  . 10

. 1410 یبرعلا ، ثارتلاراد  توریب ، یلعدمحم ، یسوم  ۀلیسولا ، لسوتلا و  ۀقیقح  . 11
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ص:176
. رشنلل نطولاراد  فیطللادبعلا ، یلع  نب  دمحم  زیزعلادبع  نیئوانملا ، يواعد  . 12

. دنه دابآردیح  پاچ  هیزوج ، میق  نبا  حورلا ، . 13
. عیزوتلا رشنلل و  فراعملا  ۀبتکم  ضایر ، ینابلا ، نیدلارصان  دمحم  ۀفیعضلا ، ثیداحالا  ۀلسلس  . 14

. ۀیقورافلا ۀبتکملا  ناتلم ، ماشه ، نب  کلملادبع  ۀیوبنلا ، ةریسلا  . 15
. یئابتجملا یلهد ، يراق ، یلعالم  مظعا ، ماما  دنسم  حرش  . 16

. ملکلا عماوج  راد  رصم ، و  دابآ ، لصیف  پاچ  یعفاش ، یکبس  یضاق  ماقسلا ، ءافش  . 17
. ۀیقیفوتلا ۀبتکملا  رصم ، ینابهن ، فسوی  قحلا ، دهاوش  . 18
. نایح نبا  راد  يریشق ، جاجح  نب  ملسم  ملسم ، حیحص  . 19

. رصم ینابلا ، یفطصم  پاچ  يدقاو ، رمع  نب  دمحم  ماشلا ، حوتف  . 20
. يزوجلانبا راد  ۀیدوعسلا ، ۀیبرعلا  ۀکلمملا  نیمیثع ، نبا  دیفملا ، لوقلا  . 21

.1385 ینابلا ، قیقحت  اب  یمالسالا ، بتکملا  تاروشنم  هیمیت ، نبا  بیطلا ، ملکلا  . 22
. نطولاراد ضایر ، زاب ، نب  يواتف  عومجم  . 23

. يرثوک دهاز  لّوقتلا ، قحم  . 24
. ۀیفلسلا ۀبتکملا  روهال ، باهولادبع ، نب  دمحم  نب  هللادبع  لوسرلا ، ةریس  رصتخم  . 25

. ناتلم پاچ  یفنح ، يراق  یلعالم  ةاقرملا ، . 26
. نیسردم هعماج  هسسؤم  مق ، یمق ، هیوباب  نب  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  هیقفلا ، هرضحیال  نم  . 27

توکلایس . پاچ  باون ، نامزلا  دیحو  يدهملا ، ۀیده  . 28
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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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