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یعامتجا يدرف و  قالخا  شزومآ  نتم  قالخا : 

باتک تاصخشم 

 - 1331 داوج ، یثدحم ، هسانشرس : 

يریگـشیپ و یمدرم  داتـس  شرافـس ] هب  [ ؛ یثدـحم داوج  یعامتجا / يدرف و  قالخا  شزومآ  نتم  قالخا :  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.یعامتجا تظافح 

تساریو 2. تساریو :  تیعضو 

.1392 داجسلارون ، مق : رشن :  تاصخشم 

.م 21/5×14/5 س  .ص ؛ 224 يرهاظ :  تاصخشم 

5-57-5220-600-978 لایر :  50000 کباش : 

( مراهچ پاچ   ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. اپیف )1390 موس : پاچ  تشاددای : 

.مراهچ پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  224 ؛   [ - 223 .ص [  همانباتک :  تشاددای : 

قالخا نآرق --  عوضوم : 

یمالسا قالخا  عوضوم : 

یعامتجا تظافح  يریگشیپ و  یمدرم  داتس  .هیئاضق  هوق  .ناریا  هدوزفا :  هسانش 

1392 3 فلا BP250/م3 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/63 ییوید :  يدنب  هدر 

2546021 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هدکشهوژپ  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يایحا  داتس  شرافس : هب 
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راتفگ شیپ 

هنیمز دشاب ، هدولآ  طیحم  اضف و  هک  هاگنآ  .دیآ و  یم  شیپ  دارفا  يارب  يونعم  دشر  هنیمز  دـشاب ، كاپ  ملاس و  هعماج ، ياضف  یتقو 
.دروآ یم  مهارف  مه  ار  رگید  دارفا  یگدولآ 

ددرگ و ریگارف  یقالخا  لـیاضف  دوش و  نک  هشیر  یقـالخا  دـسافم  اـت  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  ياـنبم  تسا  نیا  ...و 
نیمه زا  رکنم ، زا  ناـیهان  فورعم و  هـب  نارمآ  شـالت  .دوـش  مـهارف  مدرم  يراـتفر  یقـالخا و  یحور ، يرکف ، یلاـعت  يارب  يرتـسب 

.دسر یم  ناگمه  هب  نآ  تاکرب  تسا و  هعماج  دارفا  یقالخا  لامک  زاسرتسب  نوچ  دبای ، یم  شزرا  هک  تساج 

.دنیشن لد  رب  ات  دیآرب  لد  زا  هک  تسا  یتقو  نارگید  رب  نخس  ریثأت  اّما 

لمع ياتسار  رد  هک  ییاهورین  .تسا  هنسح » قالخا  » هب یگتـسارآ  هدنیوگ و  دوخ  ندوب  بّذهم  نارگید ، رب  يراذگرثا  طرـش  شیپ 
توعد یکین  هب  ار  نارگید  هکنآ  زا  شیپ  دنراد ، دروخرب  فلتخم  راشقا  اب  یناسل ، رکذت  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  هب 

رد ات  دشاب ، ناشراتفگ  هنییآ  ناشراتفر  دنشاب و  هتساریپ  دنسپان ، تافص  زا  هتـسارآ و  کین  لاصخ  هب  دیاب  دنرادزاب ، يدب  زا  دننک و 
.دنروآ تسد  هب  يرتشیب  قیفوت  یهلا  فیلکت  نیا  ماجنا 

.تساهنآ هب  لمع  مود ، ماگ  تسا ، یقالخا  لیاذر  لیاضف و  اب  ییانشآ  هار ، نیا  رد  تسخن  ماگ 
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ّسح ییادخ و  ّتین  اب  هک  هزیگنا  اب  صلخم و  ياهورین  هک  دوش  مهارف  یشزومآ  ینتم  ات  دش  زاین  ساسحا  ترورض ، نیا  هب  هجوت  اب 
.دریگ رارق  ثحب  دروم  ثحابم  نیا  ییاه  هرود  رد  دننیبب و  شزومآ  نآ  ساسارب  دنوش ، یم  هصرع  نیا  دراو  یسانش  تیلوئسم 

داتسا ققحم ، هدنسیون  دنمجرا ، لضاف  زا  اج  نیمه  رد 

يرای شیوخ  رکف  ملق و  اـب  ار  یعاـمتجا  تظاـفح  يریگـشیپ و  یمدرم  داتـس  هتـشذگ ، نوچمه  هک  دوش  یم  ریدـقت  یثّدـحم  داوج 
يدرف و قالخا   » هب تیانع  اب  سرد  نیدنچ  رد  یباتک  دـنتفرگ و  هدـهع  رب  ار  یـشزومآ  نتم  نیا  نیودـت  شراگن و  تمحز  هدرک و 

« یعامتجا

.درادرب رد  ار  زاین  دروم  یقالخا  تاعوضوم  نیرت  هدمع  تساوتحمرپ و  هیامرپ و  راصتخا ، زاجیا و  نیع  رد  هک  دندرک  فیلأت 

هریـس هک  نانچنآ  ،(1) و  تسا هدومرف  توعد  رادرک  راـتفگ و  لـعف و  لوق و  یگنهاـمه  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  هنوـگنآ  تسا  دـیما 
زا ار  مدرم  نوچ  دوـب و  نآ  هب  لـماع  نارگید  زا  شیپ  دوـخ  درک ، یم  رما  يزیچ  هب  ار  نارگید  یتـقو  هک  هدوـب   7 نانمؤمریما ینارون 

ياه هتسه  رد  هک  ینازیزع  فورعم و  ناروای   (2)، دیـشک یم  نآ  زا  تسد  راوگرزب  نآ  دوخ  نارگید ، زا  لبق  درک ، یم  یهن  يزیچ 
ریخ و هب  توعد  هعماج و  حالصا  رد  دنلب  ییاه  ماگ  دنریگب و  وگلا  الوم  هریـس  ادخ و  مالک  زا  دننک ، یم  هفیظو  ماجنا  یناسل  رّکذت 

.دنرادرب حالص 

یعامتجا تظافح  يریگشیپ و  یمدرم  داتس 

 « فورعم هب  رما  هدکشهوژپ  » 
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زاغآ نخس 

تساه و ناسنا  داهن  رد  قالخا  ندـناسر  لامک  هب  تسا ، هدومرف  دوخ  هک  هنوگنآ   ( هلآ هیلع و  هللا  یّلـص  ) متاخ ربماـیپ  تثعب  فدـه 
(1) ؛» ِقاَلْخَالا َمِراَکَم  َمِّمَتُال  ُْتثُِعب  اَمَّنِإ  : » الاو ياه  تلصخ  یقالخا و  ياه  شزرا  ساسارب  یتما  هعماج و  نتخاس 

: دراد دوجو  هار  دنچ  فده  نیا  هب  دیسر ن  يارب 

ناملاع یهلا ، يایلوا  ناماما ، ءایبنا ، نوچمه  هتخاسدوخ ، بّذـهم و  ياه  ناسنا  ياـهراتفر  اـهدومنهر و  زا  يروضح  يریگ  هرهب  . 1
.رظن ایمیک  سَفَن و  بحاص  ناکلاس  هتسجرب و 

تسا و هدـمآ  قالخا  دـیتاسا  نید و  ناگرزب  تاملک  تیب و  لها  ثیداحا  نآرق و  تاـیآ  رد  هک  یقـالخا  ياـه  هیـصوت  هب  لـمع  . 2
.دهد یم  لیکشت  ار  ظعاوم »  » ردقنارگ میظع و  هنیجنگ 

ياه تیـصخش  ات  هتفرگ ، نیموصعم  ناربمایپ و  زا  یقالخا ، ياـهوگلا  لاـمک و  ياـه  هوسا  همانیگدـنز  یقـالخا و  هریـس  هعلاـطم  . 3
اسراپ هتسجرب و 

11 ص :

.لاّمعلا زنک  زا  لقن  هب  ثیدح 5058  همکحلا ، نازیم  - 1
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.دراد ناسنا  یگدنزاس  رد  لاح  حرش  ياه  باتک  هک  یشقن  هب  هجوت  اب  حلاص ، ياملعو 

هچ هک  تسا  نیا  نتـسناد  رـشب و  حور  باتک  هعلاـطم  یمدآ و  سفن  ِتخانـش  اـه ، شور  نیا  همه  رد  تسخن  ماـگ  تروص ، ره  رد 
.تسیاشان هلیذر و  دنسپان و  ییاهزیچ  هچ  و  تسا ، هتسیاب  تیلیضف و  بوخ و  ییاهزیچ 

دروم تایاورو  تایآ  ساسارب  لیاذر  لـیاضف و  نیا  یهاـگو  دوش  یم  حرطم  قـالخا  ملع  يرظن  ِثحاـبم  یهاـگ  یقـالخا  بتک  رد 
ره اب  يدنمشزرا  راثآ  دنا ، هدرک  فیلأت  نونک  ات  زابرید  زا  هتـسجرب  ياملع  هک  یقالخا  بتکرد  هناتخبـشوخ  .دریگ  یم  رارق  هعلاطم 

يدعب ياه  لسن  هک  دوش ، ریدقت  دنراد  مدقت  قح  هک  ناینیـشیپ  تامحز  زا  هک  تساجب  دراد و  دوجو  هدـش  دای  شیارگ  ود  زا  کی 
.دنا هدرب  اه  هرهب  ناگتشذگ  یفیلأت  یملع و  ثاریم  زا  هشیمه 

نیا رد  ناشدوخ  دـنهاوخ  یم  هک  یناسک  ات  تسا ، یـشزومآ » نتم   » کـی هب  زاـین  یقـالخا ، ثحاـبم  دروم  رد  ندـید  شزومآ  يارب 
کی هب  دننک ، شالت  يداشرا  یغیلبت و  یگنهرف ، ياه  تیلاعف  ریسم  رد  ای  دنهد ، یقالخا  شزومآ  ار  نارگید  ای  دنرادرب ، ماگ  يداو 

اه و يدب  زا  دارفا ، زا  یخرب  نتشادزاب  لیاضف و  اه و  یکین  هب  هعماج  دارفا  توعد  رد  دنشاب و  انـشآ  اهدیابن »  » و اهدیاب »  » زا هلـسلس 
ات دنزادرپب ، یناسل » رّکذـت   » هب هدرک و  رکنم  زا  یهنو  فورعم  هب  رما  دـنهاوخ  یم  هک  نانآ  یتح  .دـنریگ  هرهب  تاکن  نیا  زا  لیاذر ،

: يریبعت هب  دنشاب و  نارگید  رگتوعد  دنناوت  یمن  ، دنشابن هدش  تیبرتو  هتخاسدوخ  بّذهم و  دارفا  ناشدوخ 

.دنشاب ربخاب  اه  ناسنا  حور  ّدم  رزج و  زا  دیاب  دنناسرب ، تیبرت  لحاس  هب  ار  دارفا  دنهاوخ  یم  هک  نانآ 
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.دشاب هدنزاس  سدقم و  تکرح  نیا  هیامتسد  ات  دش ، مادقا  رثا  نیا  نیودت  شراگن و  هب  ساسا ، نیا  رب 

تاعوضوم رد  .تسا  هدـشن  هتخادرپ  یقالخا  ثحاـبم  لـئاسم و  همه  هب  ور  نیا  زا  .تسا  راـصتخا  رباـنب  رثا ، نیا  رد  دـنامن : هتفگاـن 
هعلاطم تهج  ًافرص  دوش و  ظفح  نآ  یـشزومآ  تلاح  مه  دوشن ، مجحرپ  باتک  مه  ات  تسا ، هدش  افتکا  لقا  ّدح  هب  مه  هدش  حرطم 

.دشاب هتشاد  مه  طسب  حرش و  وگتفگ و  ثحب و  هنیمز  دشابن و 

: دوش یم  میسقت  یعامتجا » قالخا   » و يدرف » قالخا  » شخب ود  هب  باتک  نیا 

زاین دروم  نارگید  اب  یعامتجا  طباور  زا  رظن  عطقاب  درف ، يزاسدوخ  رد  هک  تسا  رظن  ّدم  یتاعوضوم  رتشیب  يدرف ، قالخا  شخب  رد 
.تسا

ریگرد و اه  نآ  اب  هعماج  دارفا  اب  یتسیزمه  نارگید و  اب  لماعت  رد  ناسنا  هک  هدـش  یثحابم  هب  هّجوت  مه ، یعامتجا  قالخا  شخب  رد 
هب ازجم  تمـسق  ود  هدـش ، دای  شخب  ود  زا  کی  ره  رد  .دوش  ثحب  باختنا و  رت  يدربراـک  ثحاـبم  هک  هدـش  یعـس  تسا و  هجاوم 
رد ًالثم  .ددرگ  رتشیب  نآ  يدربراک  هبنج  دوش و  هتخانـش  زاب  مه  زا  یقالخا  لئاسم  زرم  ات  دراد ، دوجو  اهدیابن »  » و اهدـیاب »  » ِتروص

قالخا ياهدـیابن  شخب  رد  تسا ، حرطم  ءاـجر  فوخ و  لـکوت ، صـالخا ، نوچمه : یتاـعوضوم  يدرف ، قـالخا  ياهدـیاب  شخب 
لثم یتاعوضوم  اب  یعامتجا  قـالخا  ياهدـیاب  رد  .تسا  هدـش  هراـشا  سفن  ياوه  بجُع ، عمط ، دـسح ، نوچمه : یثحاـبم  هب  يدرف 
ءوس دننام  ییاه  هلیذر  اب  یعامتجا  قالخا  ياهدیابن  شخب  رد  میتسه و  ور  هبور  تناما و ...  قدص و  تشذـگ ، وفع و  قلخ ، نسح 

ییوج بیع  ییادج ، رهق و  تمهت ، نظ ،
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زا ندش  هتـسراو  یقالخا و  تالامک  هب  نتفای  تسد  يارب  اه  نیمه  تسا و  هدـش  ثحب  هدـمع  عوضوم   50 باتک ، لـک  رد  و  و . ... 
«. تسا سب  فرح  کی  تسا ، سک  رگا  هناخ  رد   » .تسا یفاک  صیاقن ، بویع و 

، نتخاس ندش و  هتخاس  ریـسم  رد  دشاب و  زاسراک  دـیفم و  تیبرت  قالخا و  هصرع  نارگـشالت  يارب  مادـقا ، رثا و  نیا  هک  تسا  دـیما 
.دریگ رارق  هدافتسا  دروم 

یثدحم داوج  مق . 

.ش  1389
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يدرف قالخا  لوا : شخب 

هراشا
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اهدیاب فلا :

هراشا

صالخا . 1

لکوت . 2

لادتعا . 3

عضاوت . 4

نابز شوگو و  مشچ  لرتنک  . 5

ءاجرو فوخ  . 6

ادخای . 7

تمایقو گرمدای  . 8

هبقارمو هبساحم  . 9

رگید یقالخا  ياهدیاب  . 10
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صالخا « 1»

، تسا ّتین  رد  هک  یتفآ  تلع  هب  اهراک  نیرت  ییادـخ  یهاـگ  .دراد  هدـمع  شقن  ناـسنا  لاـمعا  هب  یـشخب  تهج  رد  هزیگنا ، تین و 
رطاخ هب  رگا  ییایند  یلومعم و  ياهراک  یهاگ  .دوش  ماجنا  ایر  يور  زا  هک  داهج  ای  قافنا  ای  بش  زامن  ًالثم  دوش ، یم  هاـبت  بارخ و 

.تسا رتراوشد  لمع  دوخ  زا  لمع ، يزاس  صلاخ  .دبای  یم  شزرا  دوش ، ماجنا  صلاخ  تین  اب  ادخ و 

(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  هدومرف  هب 

؛(1) لَمَْعلا َنِم  ُّدَشَأ  ِلَمَْعلا  ُهَیِفْصَت 

عورـش كاپ  هزیگنا  تین و  نسح  اب  زاغآ ، رد  يراک  یهاگ  .دوشن  هدولآ  ایر  هب  ات  دوب  اـه  هزیگنا  اـه و  تین  بظاوم  دـیاب  ور  نیا  زا 
دنچ یهاگ  .دزادنا  یم  شزرا  زا  ار  نآ  دوش و  یم  همیمض  نآ  هب  هناراک  ایرو  یناسفن  يّدام و  ياه  هزیگنا  همادا ، رد  یلو  دوش ، یم 

ای دنک ، یم  ادـیپ  یتوافتم  ياه  شزرا  ناشراک  دـنراد ، هک  یفلتخم  ياه  تین  بسانت  هب  یلو  دـنهد ، یم  ماجنا  ار  یهباشم  راک  رفن ،
، تعاجـش ِنداد  ناشن  ییامندوخ و  يارب  داهج  دراد ، شزرا  کی  هفیظو  ماجنا  يارب  داهج  ًالثم  .دوش  یم  شزرا  دـقاف  یـضعب  راـک 

، تسا دنمشزرا  ادخ  يارب  قافنا  .درادن  یشزرا  ًالصا  ینعی  رگید ، یشزرا 

17 ص :
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باوث تسا و  لطاب  ییایر  زامن  اما  تسا ، برق  بجوم  صالخ ، اب  زامن  .درادن  یشاداپ  ادخ  دزن  نارگید  رظن  بلج  يارب  قافنا  یلو 
.درادن مه 

شیاتـس فیرعت و  ای  مدرم  عالطا  ملع و  ایآ  دـید  دـیاب  تسا ، رادروخرب  صالخا  زا  هزادـنا  هچ  ات  لمع ، کـی  هکنیا  تخانـش  يارب 
دشاب نانچ  رگا  هن ؟ ای  دراد  ریثأت  ناسنا  لمع  رد  نانآ 

توافت .تسا  صالخا  فعض  ناشن  دوش ، یم  تسس  مه  لمع  هزیگنا  دننادن ، دنمهفن و  رگا  هک 

.تسا لماک  صالخا  مدع  هناشن  زین  مدرم  عمج  رد  ییاهنت و  رد  ناسنا  لمع 

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

؛(1) لَجَوَّزَع ُهَّللا  َالِإ  ٌدَحَأ  ِْهیَلَع  َكَدَمْحَی  ْنَأ  ُدیُِرت  يِذَّلا ال  ُِصلاَْخلا  ُلَمَْعلا  َو 

.دنک شیاتس  راک ، نآ  يارب  ار  وت  یسک  لاعتم ، يادخ  زج  یهاوخن  هک  تسا  نآ  صلاخ  لمع 

هک تسا  تایاور  رد  .دراد  صالخا  هک  درادنپ  یم  یلو  دنک ، یم  ایر  يرمع  ناسنا  یهاگ  .تسا  راوشد  رایسب  لمع  رد  ایر  تخانش 
، لمع هب  ایر  دورو  هزادـنا  نیا  ات  ینعی  تسا ، هایـس  تخـس و  یگنـس  يور  رب  کیرات  یبش  رد  يا  هچ  روم  ياپّدر  لـثم  اـیر  یهاـگ 

.تسا ناهنپ  فیرظ و 

نتساخاپرب و  ترضح ، نآ  هب  ّدودبع  نب  رمع و  نتخادنا  ناهد  بآ  زا  سپ  قدنخ ، گنج  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هک  يا  هنحص 
ترـضح نآ  صالخا  زا  يا  هناشن  هدمآ ، خیرات  بتک  رد  ندرک  ادج  ار  وا  رـس  ندـمآ و  سپـس  ندز و  مدـقو  وا  هنیـس  يور  زا  ماما 

.تسا

مشخ نیکست  يارب  منک ، ادج  نت  زا  ار  وا  رس  هظحل  نآ  رد  رگا  مدیسرت  دومرف : دندیسرپ ، ماما  زا  ار  راک  لیلد  یتقو 

18 ص :
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طقف طقف و  وا  نتشک  ات  مدرک  ادج  شرکیپ  زا  رـس  سپـس  تسـشن ، ورف  ممـشخ  ات  متفر  هار  یمک  .ادخ  ياضر  يارب  هن  دشاب  مدوخ 
: دوش یم  زاغآ  نینچ  هک  يرعش  .تسا  هدرک  هراشا  ناتساد  نیا  هب  دوخ  راعشا  رد  زین  يولوم  .دشاب  ادخ  يارب 

لمع صالخا  زومآ  یلع  زا 

(1) لغد زا  هّزنم  نداد  ار  قح  ریش 

روهـشم ثیدح  نیا  نمؤم ، لد  رد  تمکح  ياه  همـشچ  ندیـشوج  هلمج ؛ زا  تسا ، هدـش  ثحب  ناوارف  صالخا  راثآ  زا  تایاور  رد 
: تسا تقیقح  نیا  يایوگ  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ 

؛(2) ِِهناِسل یلَع  ِِهْبلَق  ْنِم  ِهَمکِحلا  ُعیبانَی  ْتَرَج  ِّالا  ًاحابَص  نیعبرَا  َّلَجَوّزَع  ٌدبَع هللا  َصلخا  ام 

.دش يراج  شنابز  رب  شبلق  زا  تمکح  ياه  همشچ  هکنآ  رگم  تخاسن ، صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  دادماب ، لهچ  يا  هدنب  چیه 

ناگدنب هناصلاخ و  لامعا  تسخن  يرتشم  لاعتم  دنوادخ  تسا و  دنمـشزرا  یـسب  دوش  ادیپ  رگا  یلو  تسا ، بایمک  صالخا  هچرگ 
(3) .تسا صلخم 

19 ص :

( نوسلکین باچ  تیب 3721( لوارتفد ، يونعم ، يونثم  - 1
ص 69. ج 2 ، مالّسلا ،) هیلع  ) اضرلا رابخا  نویع  - 2

.دیرگنب باتک  نیارد  زین  ار  رهاظت » ایر و  » عوضوم ثحب ، نیا  لیمکت  يارب  - 3
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: سرد تالاؤس 

؟ تسیچ هب  اه  لمع  شزرا  توافت  . 1

.دینک نایب  ار  صلاخ  لمع  هناشن  . 2

ار  7 یلع ماما  یگدنز  رد  صالخا  زا  هنومن  دنچ  . 3

.دیهد حیضوت 

20 ص :
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لکوت « 2»

هب ار  هّیقب  دـنک و  شالت  تسوا  ناوت  رد  هک  اجنآ  ات  دـشاب و  ادـخ  رب  ناسنا  هیکت  ینعی  تسادـخ ، ناگدـنب  بوخ  تافـص  زا  لـکوت 
.تسا روای  هاگ و  هیکت  نیرتهب  وا  هک  دراذگاو  دنوادخ 

دیاب ار  هجیتن  تسا و  ناوت  دح  رد  هفیظو  هب  لمع  هکلب  تسین ، شیوخ  زا  تیلوئسم  بلس  نداهن و  تسد  يور  تسد  لکوت ، يانعم 
يارب ای  دـنک ، داهج  نید ، روشک و  زا  عافد  يارب  اـی  دزادرپب ، راـک  بسک و  هب  شاـعم ، رارما  يارب  یـسک  هکنآ  لـثم  .درپس  ادـخ  هب 

نیا دوخ ، شالت  هب  هن  دشاب ، ادخ  هب  شلکوت  یتمالس »  » ای يزوریپ »  » ای قزر »  » هب ندیسر  رد  یلو  دزادرپب ، اوادم  هب  يرامیب  يدوبهب 
.یلصا لماع  هن  دنادب  هلیسو  ار  اه 

: دننک لکوت  ادخ  هب  اهنت  ناگدنب  هک  تسا  نآ  نآرق  هیصوت 

(1)( نُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  ِهَّللا  یَلَع  (َو 

ترـضح هک  هنوگنآ  تسناد ، دوخ  نابیتشپ  هناوتـشپ و  ار  وا  تشاد و  لکوت  ادخ  هب  دیاب  زین  دسافم  اب  هزرابم  هعماج و  حالـصا  يارب 
دش یمن  هتسخ  دوب و  راوتسا  مدق و  تباث  مهز  اب  اه  ینکشراک  اه و  تفلاخم  همه  اب  درک و  یم  توعد  ادخ  هب  ار  دوخ  موق  بیعش ،

: دوب نیا  شنخس  و 
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(1)( ُبِینُأ ِْهَیلِإ  ُْتلَّکَوَت َو  ِْهیَلَع  ِهَّللِاب  َالِإ  یِقِیفْوَت  ام  ُْتعَطَتْسا َو  اَم  َحالْصِالا  َالإ  ُدیِرُأ  ْنِإ  )

.مدرگ یم  زاب  وا  يوس  هب  ما و  هدرک  لکوت  وا  رب  .تسادخ  زا  اهنت  نم  قیفوت  مهاوخ و  یمن  مناوت  دح  رد  حالصا  زج  نم 

تـسا هتـسیاش  هک  دراد  دوجو  لـکوت  زا  یناوارف  ياـه  هنومن  یعاـمتجا  ناحلـصم  موصعم و  ناـیاوشیپ  ادـخ ، ناربماـیپ  یگدـنز  رد 
.دوش هدافتسا  روما  حالصا  رد  رداق ، راگدرورپ  نوچمه  یهاگ  هیکت  زا  دریگ و  رارق  ام  قشمرس 

اب میهاربا  ترضح   (2) (. ْتلَّکَوَت ِهَّللا  یَلَعَف  : ) تفگ یم  دیـساره و  یمن  تشاد و  لـکوت  ادـخ  رب  فلتخم  ثداوح  رد  حون  ترـضح 
يایرد رد  نداتفا  لاح  رد  دندنکفا ، شتآ  رد  ار  وا  نایدورمن  نوچ  تخادرپ و  دولآ  كرـش  هعماج  رد  ینکـش  تب  هب  ادخ  رب  لکوت 

سب میارب  ادخ  مرادن ، يراک  امـش  هب  نم  دنتفگ : دندمآ ، وا  يرای  يارب  هک  مه  داب و ...  هتـشرف  لیئاکیم و  لیئربج و  هب  یتح  شتآ ،
یثنخ ناـیدورمن  هئطوت  تخاـس و  مّرخ  ناتـسلگ و  وا  يارب  ار  شتآ  داد و  تاـجن  ار  وا  مه  ادـخ  .تسا  یبوخ  هاـگ  هیکت  وا  تسا و 

.دش

نانآ یلو  دیسرتب ، دنا ، هدش  تسدمه  امش  دض  رب  نانمـشد  هک  دنداد  ربخ  ناناملـسم  هب  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ ربمایپ  نامز  رد 
: دنتفگ دندش و  رت  لد  يوق  ربخ  نیا  زا  دنتشاد ، ادخ  رب  لکوت  يوق و  نامیا  هک 

22 ص :

هیآ 88. دوه ، - 1
هیآ 71. سنوی ، - 2
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(1) ؛) لیِکَْولا َمِْعن  ُهَّللا َو  اَُنبْسَح  )

.تسا یبوخ  هاگ  هیکت  وا  تسا ، سب  ار  ام  دنوادخ 

دوب و ادخ  هب  شا  هیکت  لحارم  همه  رد  تایح ، هظحل  نیسپاو  ات  بالقنا  يزوریپ  زا  يزوریپ و  ات  تازرابم  لوط  رد  هر ) ) ینیمخ ماما 
شنیب هاـگن و  نیا  زا  تسا و  ناملـسم  کـی  دـیحوت  زا  يا  هولج  لـکوت ، .دـش  یمن  درـسلد  سویأـم و  تخاـب و  یمن  ار  دوخ  زگره 

.تسوا تسد  رد  اهراک  تسا و  لاعتم  يادخ  دوجو ، ملاع  رد  یلصا  رثؤم  هک  دریگ  یم  همشچرس 

شرز يزیر  ياپ  رد  وچ  دحوم 

شرس رب  یهن  يدنه  غیت  ای  و 

سک دشابن ز  شساره  دیما و 

سب دیحوت و  يانعم  تسا  نیمه 

هیلع ) یلع ماـما  ریبـعت  هب  .تسا  يوـق  ناـشهاگ  هیکت  نوـچ  دـنرادروخرب ، راوتـسا  یمزع  مارآ و  يا  هیحور  زا  لـکوتم ، ياـه  ناـسنا 
(2) .ِهللا یلَع  ُلّکّوتلا  ِبلَقلا  ِهُّوق  ُلْصَا  مالّسلا :)

.تسادخ رب  لکوت  بلق ، ِتّوق  هشیر 

: تسا ترضح  نآ  نانخس  زا  زین 

(3) .ُبابْسألا هیلَع  ّتَلَّهَسَت  ُباّعِصلا و  َُهل  ْتَّلَذ  ِهللا  یَلَع  َلّکَوَت  ْنَم 

.دوش مهارف  وا  يارب  بابسا  ددرگ و  تحار  وا  يارب  اه  يراوشد  دنک ، لکوت  ادخ  رب  سک  ره 

یمن هار  لد  هب  یـساره  لـباقم  ههبج  ترثک  تّوق و  زا  مه  دـنراد و  هوتـسن  يا  هدارا  يوق و  يا  هیحور  مه  لـکوتم ، دارفا  ور  نیا  زا 
.دنهد
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هیآ 173. نارمع ، لآ  - 1
ثیدح 3082. مکحلا ، ررغ  - 2

ثیدح 8985. نامه ، - 3
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: سرد تالاؤس 

؟ تسیچ لکوت  يانعم  . 1

.دینک نایب  ار  ءایبنا  لکوت  زا  ییاه  هنومن  . 1

؟ تسا مادک  لکوتم  ناسنا  یحور  یگژیو  . 2
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لادتعا «3»

رد .تسا  هدیدنـسپ  روـما  رد  يور  هناـیم  لدـتعم و  شور  نتـشاد  تسا و  دنـسپان  طـیرفت »  » و طارفا » ، » یتلـصخ ره  يراـک و  ره  رد 
.دوش یم  زاس  لکشم  نیرفآ و  نارحب  یهاگ  دراد و  یفنم  ياه  باتزاب  يوردنک  يوردنت و  مه  یسایس  یعامتجا و  لئاسم 

: هک نخس  نیا  تسا  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  زا  .دراد  لهج  رد  هشیر  طیرفت ، طارفا و  تسا و  يدنمدرخ  هناشن  لادتعا ،

؛(1) ًاطِّرَفُم وَا  ًاطِْرفُم  ِالا  َلِهاْجلا  يَرَت  ال 

.دشاب طیرفت  ای  طارفا  لها  هکنیا  رگم  ینیب  یمن  ار  لهاج 

.نتفگن نخس  یسک  اب  نتسب و  ورف  مد  مه  تسا ، دنسپان  یفرحرپ  مه 

.یجرخلو فارسا و  مه  تسا ، تشز  یتلصخ  لخب  مه 

.ربّدت هظحالم و  نتشادن  یکاب و  یب  رّوهت و  مه  تسا ، هدیهوکن  یلدزب  سرت و  مه 

.ترخآ زا  تلفغ  ایند و  هب  ندش  لوغشم  مه  تسا ، دنسپان  هداوناخ  قوقح  هب  ییانتعا  یب  تضایر و  ایند و  كرت  مه 

.دارفا اب  دروخرب  رد  يدرس  يرهم و  یب  مه  تسا ، بولطمان  نارگید  هب  یطارفا  تبحم  مه 
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(1) تسا هدیمان  طسو » تما   » ار ناناملسم  دنوادخ  رگا  .تسا  بولطم  لادتعا  ّدح  اهنیا  همه  رد 

نیمه هب  توـعد  يارب   (2)« اهُطَـسوا رومألاُریَخ  : » تسا هدومرف  هدرمـش و  وکین  ار  لادـتعا  تیاعر  اهراک  همه  رد  ادـخ  لوسر  رگا  و 
زا شـشخب  اطع و  هکنآ  اب  .تسا  رت  هدـش  نیمـضت  دـماجنا و  یم  ّتیقفوم  هب  شور  نیا  .تسا  طیرفت  طارفا و  زا  زیهرپ  يور و  هنایم 

: دیامرف یم  هیصوت  شزیزع  ربمایپ  هب  دنوادخ  .تسا  بولطم  لادتعا  مه  نیمه  رد  یلو  تسا ، بوخ  تافص 

(3)( ِطْسَْبلا َّلُک  اهْطُْسبَت  الَو  َکُِقنُع  یلِإ  ًَهلُوْلغَم  َكَدَی  ْلَعْجَتال  (َو 

(. باسح یب  ششخب  لذب و  زا  هیانک   ) راذگن زاب  ًالماک  مه  ار  نآ  و  لخب ) زا  هیانک  ) دنبن تندرگ  هب  ار  دوخ  تسد 

ات یلو  تسا ، بوخ  مه  جرخ  لـخد و  رد  تقد  يزیر و  هماـنرب  .دـسرن  شاـپ  تخیر و  زرم  هب  هک  اـجنآ  اـت  تسا ، بوخ  تواـخس 
.درواین رد  لخب  زا  رس  هک  يدح 

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

؛(4) ًارِّتَقُم ْنُکَت  ًارِّدَقُم َو ال  ْنُک  ًارِّذَبُم َو  ْنُکَت  ًاحِمَس َو ال  ْنُک 

.شابم ریگ  تخس  یلو  شاب ، ریگ  هزادنا  .شابم  جرخلو  یلو  شاب  هدنشخب 

.تسا بولطم  يرما  لداعت  مه  اه  تمعن  زا  يریگ  هرهب  كاشوپ و  كاروخ و  دروخ و  رد 
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هیآ 143. هرقب ، - 1
ص 383. ج 74 ، راونالاراحب ، - 2

هیآ 29. ءارسا ، - 3
تمکح 33. هغالبلا ، جهن  - 4
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: دیوگ يدعس 

دیآرب تناهدزک  روخب  نادنچ  هن 

دیآرد تناج  فعض ، زا  هک  نادنچ  هن 

نارگید ای  دوخ  روز ، هب  دیابن  دوبن ، تدابع  قوش  رگا  درک و  هاگن  دوخ  لابقا  لاح و  هب  دیاب  تسا و  بولطم  مه  تدابع  رد  لادـتعا 
: تسا نینچ  مالّسلا ) هیلع  ) ماما دومنهر  زین  دروم  نیا  رد  .تشاداو  تدابع  هب  ار 

؛(1) ِضئاَرَْفلا یَلَع  اَِهب  اوُرِصَْتقاَف  ْتََربْدَأ  اَذِإ  ِِلفاَوَّنلا َو  یَلَع  اَهُولِمْحاَف  ْتَلَْبقَأ  اَذِإَف  ًارَابْدِإ  الاَْبقِإ َو  ِبُولُْقِلل  َّنِإ 

، تشاد یلیم  یب  رابدا و  هاگره  یلو  دـیراداو ، لفاون  رب  ار  نآ  دراد ، یگدامآ  لابقا و  اهلد  یتقو  .دـنراد  رابدا  لابقا و  تلاح  اـه  لد 
.دینک افتکا  تابجاو  هب  اهنت 

ار ناسنا  تبیه  دزاس و  یم  خاتسگ  ار  نمشد  مه  هزادنا  یب  شمرن  .دوش  یم  زیرگ  ترفن و  بجوم  دروم ، یب  يدنت  مشخ و  یهاگ 
لادتعا داجیا  يارب  یلقاّدح » عفد  يرثکادح و  بذج   » رب دیکأت  .تشاد  لادتعا  تیاعر  دـیاب  مه  عفد  بذـج و  نایم  .درب  یم  نیب  زا 

.دنک یم  کمک  اهورین » شزیر   » هب دننامر و  یم  ار  نارگید  دنبوک و  یم  يدنت  لبط  رب  هتسویپ  هک  تسا  یعمج  رد 

دنمدرخ يا  تفگ : ردپ  اب  ینابش 

دنپ کی  هناریپ  هد  میلعت  ارم 

نادنچ هن  نک  يدرم  کین  اتفگب :

(2) نادند زیت  گرگ  هریخ ، ددرگ  هک 

27 ص :

تمکح 312. نامه ،  - 1
.متشه باب  يدعس ، ناتسلگ  - 2
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: سرد تالاؤس 

؟ تسا یناسک  هچ  راک  طیرفت  طارفا و  . 1

؟ دیوگ یم  هچ  ششخب  رد  لادتعا  هرابرد  نآرق  . 2

؟ تسا هنوگچ  تدابع  رد  لادتعا  . 3
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عضاوت «4»

نآ عضاوت  .ددرگ  یم  نارگید  يرازیب  ینمـشد و  بجوم  ّربکت  نآ ، سکعرب  .تسا  ناسنا  تیبوبحم  تّزع و  هیاـم  ینتورف  عضاوت و 
ادـخ يایلوا  .دـشاب  راسکاخ  دـنادب و  نییاپ  ار  دوخ  دـشاب و  رود  ربکت  ینیب و  رترب  دوخ  زا  نارگید ، اـب  دروخرب  رد  ناـسنا  هک  تسا 

ناگدنب شیپ  مه  دندوب ، بوبحم  ادخ  دزن  مه  .دش  یم  اه  لد  رد  نانآ  ذوفن  هیام  ینتورف  يراسکاخ و  نیمه  دنتشاد و  عضاوت  همه 
.دروآ یم  تیبوبحم  هکلب  ار ، وا  ینمشد  هن  دزیگنا  یم  ار  یسک  دسح  هن  هک  تسا  یتفص  عضاوت  .ادخ 

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) يرکسع نسح  ماما 

؛(1) اهیلع ُدَسُْحی  ٌهَمِْعن ال  عُضاّوتلَا 

.درب یمن  دسح  نآ  رب  یسک  هک  تسا  یتمعن  عضاوت 

همه هب  .تشاد  مسبت  اب  هارمه  ینخس  افص و  اب  يدروخرب  نادنخ ، زاب و  يا  هرهچ  .تشاد  عضاوت  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ ربمایپ 
اج هک  اج  ره  دش  یم  هک  یسلجم  دراو  درک ، یم  مارتحا  همه  هب  .دوب  ترضح  نآ  ياه  یگژیو  زا  مالس  رد  تقبـس  داد و  یم  مالس 

ضیرم و تدایع  هب  .درک  یم  دّقفت  ییوجلد و  شیوخ  باحصا  زا  .داد  یمن  صاصتخا  دوخ  يارب  یـصاخ  ياج  تسـشن و  یم  دوب 
.دروخ یم  اذغ  نیمز  يور  تسشن و  یم  نیمز  يور  تفر ، یم  هزانج  عییشت 

29 ص :

ص 489. لوقعلا ، فحت  - 1
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هنومن اه  نیا  ...و .  درک  یمن  عطق  ار  یسک  فرح  .درک  یمن  زارد  ار  دوخ  ياپ  یسک  شیپ  .دش  یم  اذغ  مه  نیکاسم  نامورحم و  اب 
هدیدنـسپ یلومعم  دارفا  ینید و  ناردارب  هب  تبـسن  عضاوت  هک  هزادـنا  نامه  هب  .دوب  مدرم  اب  ترـضح  نآ  هناعـضاوتم  راتفر  زا  ییاـه 

: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  .تسا  ناسنا  تراقح  هناشن  تشز و  دنسپان و  نادنمتورث  نادنمتردق و  ربارب  رد  عضاوت  تسا ،

؛(1) ِهنیِد اَُثُلث  َبَهَذ  ُهاَنِِغل  َُهل  َعَضاَوَتَف  ًاِّینَغ  یَتَأ  ْنَم 

.تسا هتفر  شنید  موس  ود  دنک ، عضاوت  وا  يارب  شتورث  رطاخ  هب  دورب و  يدنمتورث  دزن  سک  ره 

ياه شزرا  هب  دشاب و  نیب  مک  دوخ  هیامورف و  تسپ و  ًاعقاو  یسک  هک  تسا  نآ  سفن  تراقح  .دراد  قرف  تراقح  ّتلذ و  اب  عضاوت 
ماـقم و تردـق و  ملع و  لاـم و  نتـشاد  نیع  رد  یـسک  هک  تسا  نآ  عضاوت  یلو  .دریذـپب  ار  یتسپ  دـشابن و  فقاو  شیوخ  یناـسنا 

(2) .درواین رورغ  ربک و  وا  يارب  لئاسم  نیا  دشاب و  هتشاد  هنانتورف  يراتفر  ترهش ،

: هکنیا لیبق  زا  تسا ، هدش  نایب  ییاه  هناشن  تایاور  رد  عضاوت ، يارب 

.دشاب یضار  دوخ  ماقم  زا  رت  نییاپ  هب  سلاجم ، رد 

.دهد مالس  دسرب  سک  ره  هب  - 

.دشاب رازیب  هعمس  ایر و  زا  - 

.دشاب وا  اب  قح  دنچ  ره  دنک ، كرت  ار  ثحب  ّرج و  لادج و  - 

.دریذپب ار  قح  فرح  - 

30 ص :

تمکح 228. هغالبلا ، جهن  - 1
(. ثیدح 1952 مکحلا ، ررغ  هردقلا (  عم  وفعلاک  هعفرلا  عم  عضاوتلا  مالّسلا :) هیلع  ) یلع ماما  - 2
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.دوب هناعضاوتم  راتفر  زا  يا  هنومن  مادک  ره  میدرک ، هراشا  ربمایپ  هریس  زا  هک  ار  ییاهراتفر 

هیلع هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ  .تسا  ییالاو  تّزع و  ینتورف ، تیصاخ  .دنک  یم  ادیپ  تّزع  تعفر و  دوخ  هب  دوخ  دنک ، عضاوت  سک  ره 
: دومرف هلآ )  و 

؛(1) هَّللا ُمُکْعَفْرَی  اوُعَضاَوَتَف  ًهَْعفَر  ُهَبِحاَص  ُدیِزَی  َعُضاَوَّتلا  َّنِإ 

.دشخب تعفر  ار  امش  دنوادخ  ات  دینک  عضاوت  .دیازفا  یم  عضاوتم  صخش  ِتعفر  رب  عضاوت ،

اب تروشم  نارگید ، زا  یملع  هدافتـسا  يریذـپ ، هظعوم  ، دوخ ياه  بیع  ندینـش  داقتنا ، نتفریذـپ  لثم  يدراوم  رد  ینتورف  عضاوت و 
يارب .دنک  یم  ادیپ  قادـصم  نیمورحم و ...  نیفعـضتسم و  اب  ینیـشنمه  درگاش ، داتـسا و  هب  مارتحا  نیدـلاو ، زا  تعاطا  هبرجت ، لها 

.دوش ینورد  تلاح  دیآرد و  هکلم »  » تروص هب  تلصخ  نیا  ات  تسا  مزال  نیرمت » » یقالخا يالاو  هبترم  نیا  هب  ندیسر 

هیحور تسا و  نیموـصعم  زا  تعاـطا  ادـخ و  شتـسرپ  شا  هجیتـن  هک  تسا  هـمئا  ربماـیپ و  دـنوادخ و  ربارب  رد  مـه  عـضاوت  نـیرترب 
.تسا تفص  نیا  نتشادن  هاوگ  یهلا ، ناربهر  ءایبنا و  نید و  ربارب  رد  يرابکتسا 

عفترم نیمز  هب  بآ  یلو  دوش ، یم  باریـس  هک  رت  نییاپ  هداتفا و  نیمز  لـثم  .دوش  یم  دـنم  هرهب  مه  ضیف  زا  دـشاب ، عضاوتم  هک  ره 
.دسر یمن 

یضیف بلاط  رگا  زومآ  یگداتفا 

تسا دنلب  هک  ینیمز  بآ ، دروخن  زگره 

31 ص :

دروآ یم  تعفر  عضاوت  عضَی ،» ُربّکتلا  ُعَفرَی ، ُعُضاّوتلا  : » تسا تیاور  زین  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  زا  ص 121 . ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
(. ثیدح 11 مکحلاررغ ،  ) دزاس یم  تسپ  ربکت  و 
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: سرد تالاؤس 

.دیهد حیضوت  ار  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ  هناعضاوتم  قالخا  . 1

؟ دراد یضراوع  هچ  دنمتورث ، ربارب  رد  عضاوت  . 2

.دینک نایب  ار  عضاوت  تارمث  . 3

32 ص :
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نابز شوگ و  مشچ و  لرتنک  «5»

.باوث هلیسو  مه  دشاب ، هانگ  لماع  دناوت  یم  مه  هک  تسا  يرازبا  ناسنا ، حراوج  اضعا و 

اهر ار  مشچ  رگا  .دـنوشن  تیـصعم  رازبا  یهلا  ياـه  تمعن  نیا  اـت  میراد ، يرتـشیب  تیلوئـسم  ناـبز  شوگ و  مشچ و  لـباقم  رد  اـم 
.دزاس یم  تخبدب  ار  ناسنا  دور و  یم  دولآ  سوه  مارح و  ياه  هاگن  یپ  رد  میراذگب 

یناهانگ میشاب ، هتشادن  نآ  رب  یتراظن  دشاب و  اهر  نابز  رگا  دور و  یم  مارح  ندینش  غارس  میراذگب  دازآ  مینک و  اهر  ار  شوگ  رگا 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  .دنز  یم  رس  نآزا  يزیروربآ و ...  ییوج ، بیع  زار ، ياشفا  تمهت ، تبیغ ، وغل ، غورد ، لثم 

(1) ؛) ًالُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلا  َرَصَْبلا َو  َعْمَّسلا َو  َّنِإ  )

.دنریگ یم  رارق  لاؤس  دروم  اه  نیا  همه  لد ، شوگ و  مشچ و  انامه 

.تسا یقالخا  زایتما  کی  نابز ، ظفح  یفرح و  مک  ور  نیا  زا  .دوش  یم  راتفگ  رد  اطخ  ببس  یفرحرپ ،» »

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

؛(2) ُمالکلا َصَقَن  ُلْقَعلا  َّمَت  اذا 

.ددرگ یم  هتساک  مالک  دوش ، لماک  لقع  هاگ  ره 

33 ص :

هیآ 36. ءارسا ، - 1
ص 290. ج71 ، راونالاراحب ، - 2
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: تسا نینچ  ترضح  نآ  رگید  نانخس  زا 

.ینآ (1) ریسا  وت  یتفگ  هک  نیمه  .يا  هتفگن  ار  نآ  یتقو  ات  تسوت ؛ ریسا  ورگ و  رد  نخس 

(2) .مزال دیفم و  دراوم  رد  رگم  دوش  یم  مک  شنخس  تسا ، شلمع  وزج  مه  شنخس  هک  دنادب  سک  ره 

(3) .تسا سب  ناسنا  ینادان  رد  نیا  هک  وگن ، مدرم  هب  يدینش  ار  هچ  ره 

هک هدش  شرافـس  نمؤم  نادرم  نانز و  هب  میرک  نآرق  رد  .دروآ  مهارف  ناسنا  يارب  يریذپان  ناربج  ياه  یتخبدـب  اسب  هچ  زین  هاگن » »
: دننک ظفح  ار  شیوخ  فافع  دندنب و  ورف  ار  دوخ  ياه  مشچ 

(4) ؛) ...مِهِراْصبَأ ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ُْلق  ) 

.تسا مارح  ياه  هاگن  وزج  هزاجا ، نودب  نارگید  موبلآ  رتفد و  هتشون و  هب  هاگن  يرگید ، هناخ  لخاد  هب  هاگن  مرحمان ، هب  هاگن 

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

؛(5) ٌموُمْسَم َسِیْلبِإ  ِماَهِس  ْنِم  ٌمْهَس  ُرَظَّنلا 

.تسا ناطیش  ياهریت  زا  مومسم  يریت  هاگن ،

.داتفین سیلبا  ماد  رد  ات  تفرگ ، ار  دولآ  سوه  مارح و  هاگن  يولج  دـیاب  سپ  .دـناشکب  يرگید  هانگ »  » هب ار  ناسنا  هاـگن ،»  » اـسب هچ 
.هذخاؤم دروم  روآ و  داسف  تسا و  هانگ  نآ  همادا  ای  هاگن  رارکت  یلو  دوش ، یم  هدوشخب  دشاب  دصق  نودب  هک  لوا  هاگن 

34 ص :

تمکح 381. هغالبلا ، جهن  - 1
تمکح 349. نامه ، - 2

ثیدح 10250. مکحلا ، ررغ  - 3
هیآ 30. رون ، - 4

ص 18. ج4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 5
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: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

؛(1) ًهَْنِتف اَِهبِحاَِصل  اَِهب  یَفَک  َهَوْهَّشلا َو  ِْبلَْقلا  ِیف  ُعَرْزَت  ِهَرْظَّنلا  َدَْعب  ُهَرْظَّنلا 

.تسا یفاک  هاگن  نیا  بحاص  هنتف  يارب  نیمه  دراک و  یم  توهش  ناسنا  لد  رد  هاگن ، یپ  رد  هاگن 

رد مالّـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  .دوش  یم  هدیـشک  هاـنگ  يوس  هب  دوشن  لرتنک  رگا  تسا ، یهلا  گرزب  ياـه  تمعن  زا  هک  زین  شوگ » »
: دیامرف یم  قوقحلا  هلاسر 

؛(2) ُهُعامِس ُّلِحَی  ام ال  ِعامِس  َهَْبیَْغلا َو  ِعامِس  ْنَع  ُهُهیزنَت  ِعمّسلا  ُّقَح  َو 

.يرادب كاپ  هزنم و  تسا ، مارح  هک  هچ  ره  ندینش  تبیغ و  ندینش  زا  ار  نآ  هک  تسا  نآ  شوگ  قح 

تبیغ و .تفگ  زاـب  نآ  نیا و  هب  ار  هعیاـش  درک و  زاـب  اـه  نآ  يور  هب  ار  شوـگ  دـیابن  سپ  .تـسا  ساـسا  یب  تاـعیاش  زا  يرایـسب 
هب نداد  شوگ  .تسا  مارح  مه  تبیغ  ندینـش  نوـچ  تشادزیهرپ ، نآ  ندینـش  زا  دـیاب  .دزاـس  یم  نیکرچ  ار  ناـسنا  لد  ییوگدـب ،

، شوگ هار  زا  ار  لد  دش و  دنم  هرهب  نآ  زا  دینـش و  دیفم  بلاطم  تمکح و  دـیاب  .دـهد  یم  ردـه  ار  رمع  هدوهیب ، وغل و  ياه  فرح 
.تخاس اه  تمکح  فراعم و  زکرم 

يوگخساپ دیاب  يزور  دنوش و  یم  هانگ  هلیسو  هب  لیدبت  میشاب  هتـشادن  تراظن  اه  نآرب  رگا  هک  دنا  يرازبا  نابز ، شوگ و  مشچ و 
سکع اه و  ملیف  میا و  هتـشون  هک  یبلاطم  میا و  هتـشاد  هک  ییاه  هاگن  میا و  هدینـش  هک  یبلاطم  میا و  هتفگ  هک  میـشاب  ییاـه  فرح 

.میا هدرک  تکرش  هک  یتاسلج  میا و  هدید  هک  ییاه 

35 ص :

 . نامه - 1
ص 419. قالخالا ، مراکم  - 2
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: سرد تالاؤس 

؟ دیوگ یم  هچ  شوگ  مشچ و  تیلوئسم  هرابرد  نآرق  . 1

؟ تسا مارح  هاگن  مادک  . 2

.تسیچ ام  رب  شوگ  قح  . 3

36 ص :
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ایح «6»

هراشا

ماجنا زا  دوش  یم  ببـس  ناسنا  رد  نآ  دوجو  هک  تسا  یتفـص  تلاح و  .دیآ  یم  رامـش  هب  قالخا  رد  مهم  ياه  هشیر  زا  یکی  ایح » »
مرـش ایح و  یـسک  رگا  .تسا  رایـسب  دنـسپان  ياهراک  زا  یگدـنرادزاب  رد  ایح  شقن  .دـنک  زیهرپ  فـالخ  هاـنگو و  تشز  ياـهراک 

: تسا مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  نانخس  رد  .تسا  مهارف  وا  يارب  دسافم  ناهانگ و  زا  يرایسب  هنیمز  دشاب ، هتشادن 

(2) ُهّفِعلا ؛ ُنوُکَت  ِءایحلا  ِرْدَق  یلَع  ؛(1)  َءایَحلا ِهّفعلا  ُببَس 

.تسایح هزادنا  هب  تفع  .تسا  تفع  ببس  ءایح 

هن دـشاب  ایح  مرـش و  ساسارب  فالخ  هانگ و  كرت  ات  مینک ، هنیداهن  ایحا و  ار  ءایح »  » تفـص نادـنزرف ، رد  هعماـج و  رد  میناوتب  رگا 
ماظن .میا  هتشادرب  یمهم  ماگ  عمط ، سرت و 

.تسا رترادیاپ  رتراوتسا و  يروحم » ایح   » رب ینتبم  یقالخا 

لوقنم هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ ربمایپ  زا  .تسین  مئارج  ناهانگ و  باکترا  رادولج  عنام و  يدـس  راوید و  چـیه  دـشابن ، ایح  رگا 
: دومرف هک  تسا 

؛(3) َْتئِش ام  ْعَنْصاَف  ِحَتْسَت  َْمل  اِذا  ِساّنلا : ُلوق  الا  ءایبنألا  ِلاْثمَا  نِم  َْقبَی  َمل 

.نکب یهاوخ  یم  هچ  ره  سپ  یشاب ، هتشادن  ایح  رگا  هک : تسا  هدنامن  یقاب  مدرم  نخس  نیا  زج  ناربمایپ  ياه  لَثَم  زا 

37 ص :

ثیدح 5527. مکحلا ، ررغ  - 1
ثیدح 6181. نامه ، - 2

ص 56. ج2 ، مالّسلا ،) هیلع  ) اضرلارابخا نویع  - 3
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يدـب دـیاب  ناشنادـنزرف  تیلوفط  نارود  زا  ردام  ردـپ و  .تسا  یکدوک  زا  وا  یگداوناخ  تیبرت  عون  هب  هتـسب  ناسنا ، رد  اـیح  دوجو 
دیدپ ناشدوجو  رد  ار  دب  لامعا  تافـص و  زا  مرـش  تلاح  رکذـت ، رارمتـسا  رارکت و  اب  دـنهد و  دای  ناکدوک  هب  ار  اهراک  زا  یـضعب 

.دنزیهرپب نآ  ماجنا  زا  دننادب و  تشز  ار  تشز  ياهراک  نانآ  ات  دنروآ ،

: زا دنترابع  هک  تسا  حرطم  تایاور  رد  تشاد ، دیاب  یسک  هچ  زا  مرش  ایح و  هک  نیا 

ادخ زا  ایح  . 1

تـشز وا  ینامرفان  دراد ، ربخ  ام  راکـشآ  ناهن و  ام و  دـب  بوخ و  زا  دراد و  تسود  ار  ام  هداد و  تمعن  همه  نیا  اـم  هب  هک  دـنوادخ 
: تسا هدومرف   6 ادخ لوسر  .دشن  تیصعم  بکترم  تشاد و  مرش  دیاب  .تسا 

؛(1) ِکناَریِج یِِحلاَص  ْنِم  َكَءاَیِْحتْسا  ِهَّللا  َنِم  ِحَتْسا 

.یشک یم  تلاجخ  دوخ  حلاص  بوخ و  ناگیاسمه  زا  هک  هنوگ  نآ  نک ، مرش  ادخ  زا 

دوخ زا  ایح  . 2

.دنک یمن  هانگ  دیشک و  یم  تلاجخ  شدوخ  زا  دشاب ، لئاق  مارتحا  شزرا و  شدوخ  يارب  هک  یسک 

: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

(2) کِسْفَن ؛ ْنِم  َكُءایحتِْسا  ِءایحلا  ُنَسْحَا 

.یشکب تلاجخ  تدوخ  زا  هک  تسا  نآ  ایح  نیرتهب 

38 ص :

ص 200. ج 75 ، راونالاراحب ، - 1
ثیدح 3114. مکحلا ، ررغ  - 2
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 ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ زا  ایح  . 3

یم ربخاـب  اـم  تشز  ياـهراک  زا  ترـضح  نآ  دوش و  یم  هضرع  ربماـیپ  روضح  هب  يا  هدـنورپ  تروص  هب  اـم  لاـمعا  تاـیاور ، قبط 
: دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ  .میزاسن  مهارف  روآ  مرش  کیرات و  هدنورپ  دوش  یم  ببس  مرش  نیا  .ددرگ 

؛(1) ٍموَی َّلُک  َّیَلَع  ُضَْرُعت  مَُکلامعَا  َّنإَف 

.دوش یم  هضرع  نم  رب  زور  ره  امش  ياهراک 

: تسا هدوزفا  هتکن  نیمه  نایب  نمض  یثیدح  رد  زین  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

؛(2) َحِیبَْقلا َلَمَْعلا  ِهِِّیبَن  یَلَع  َضِْرعَی  ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ِیْحَتْسَْیلَف  اوُرَذْحاَف 

.دنک هضرع  شربمایپ  رب  تشز  راک  هک  دنک  مرش  امش  زا  کی  ره  .دیزیهرپب 

ناگتشرف زا  ایح  . 4

: دومرف یثیدح  رد  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

زا هک  يرارـسا  رب  دـنک و  یم  ظفح  یهد  یم  ماجنا  هچ  ره  هدـش و  هتـشامگ  وت  رب  هک  تسا  راوگرزب  يا  هتـشرف  وت  هارمه  هک  نادـب 
(3) .نک مرش  سپ  تسا ، هاگآ  يا  هتشاد  ناهنپ  مدرم 

: تسا تیاور  زین  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ  زا 

؛(4) ...هعم ِْنیَذَّللا  ِْهیَکَلَم  ْنِم  مکُدَحَا  ِحَتْسَِیل 

39 ص :

ص 191. ج1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1
ص 149. ج 17 ، راونالاراحب ، - 2

ص 184. ج 68 ، نامه ، - 3
ح 5751. لامعلا ، زنک  - 4
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.دشکب تلاجخ  تسوا  هارمه  هک  يا  هتشرف  ود  زا  امش  زا  مادک  ره  دیاب 

هک یثیدح  رد  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  .دراد  باوث  تسا و  هدنزرا  مرش ، نیا  رطاخ  هب  هانگ  كرت  رگید ، يوس  زا 

: دیامرف یم  دنک  یم  هراشا  اه  ناسنا  لمع  هب  ناگتشرف  ملع  تراظن و  هب 

دنوادخ دنک ، ایح  یهلا  ناگتـشامگ  زا  دنادب و  شیوخ  بقارم  ار  ادـخ  یلو  دوش ، مهارف  شیارب  یهانگ  هنیمز  تولخ ، رد  سک  ره 
.دزرمآ یم  ار  وا  ناهانگ  همه 

مدرم زا  ایح  . 5

یم ناسنا  يوربآ  دنوش ، ربخاب  ناسنا  فالخ  هانگ و  زا  مدرم  رگا  .ددرگ  یمنرب  رگید  تفر ، تسد  زا  رگا  تساهبنارگ ، رایسب  وربآ 
، هدرک یمارتحا  یب  نانآ  هب  مه  دنکن ، مرش  مدرم  زا  هک  یـسک  .دوش  یم  فالخ  هانگ و  كرت  ببـس  مدرم  زا  مرـش  ور  نیا  زا  .دزیر 

.تسا هتشگ  شدوخ  يارب  يزیروربآ  ببس  مه 

: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

؛(1) كَرْزِو ُِرثُْکی  كَرکِذ َو  ِبَُقی  ُحّ ُهَّنِاَف  ِحیبْقلا  َلِعف  َكاِّیا و 

.دیازفا یم  ار  وت  هانگ  دنک و  یم  ماندب  ار  وت  هک  ارچ  زیهرپب ، تشز  راک  زا 

تسا مرش  نامه  نیا  .یهد  ماجنا  تولخ  رد  هک  ادابم  يراد ، مرش  مدرم  روضح  رد  نآ  ماجنا  زا  هک  يراک  ره  زا  تسا : ثیداحا  رد 
.دوش یم  هانگ  عنام  هک 

40 ص :

ثیدح 2631. مکحلاررغ ، - 1
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ادخ زا  هنوگچ  دـهد ، یمن  ماجنا  ار  تشز  ياهراک  یخرب  دـشک و  یم  تلاجخ  هانگ  لحم  رد  كدوک  کی  روضح  زا  یـسک  یتقو 
؟ دنک یمن  مرش 

(1) ؛) يرَی َهَّللا  َّنَِأب  ْمَْلعَی  َْمل  (َأ 

؟ دنیب یم  ادخ  هک  دناد  یمن  ایآ 

: سرد تالاؤس 

؟ تسا هدنام  یقاب  هچ  هتشذگ  ناربمایپ  ياه  لثم  زا  . 1

؟ تشاد مرش  دیاب  یناسک  هچ  زا  . 2

؟ دوش یم  هضرع  یناسک  هچ  هب  ام  لامعا  . 1

41 ص :

هیآ 14. قلع ، - 1
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اجر فوخ و  «7»

راک شاداپ ، هب  ندیـسر  يارب  ای  ناسنا  .دـهد  یم  لمع  هزیگنا  يرگید  دراد و  یم  زاب  یکی  هک  تسا  ناـسنا  رد  ورین  ود  دـیما ، میب و 
هب تسا ، ناسنا  رد  دیفم  تفـص  ود  ءاجر » فوخ و  » سپ .دشک  یم  هانگ  زا  تسد  تبوقع ، زا  تاجن  يارب  ای  دـهد ، یم  ماجنا  کین 

.دشاب هتشاد  دوجو  لداعت  نزاوت و  ود  نآ  نایم  هک  یطرش 

قّوشم اـسب  هچ  دـشاب ، دـح  زا  شیب  رگا  دـیما  نیا  یلو  .دـشک  یم  تسد  هاـنگ  زا  دـنک و  یم  هبوت  یهلا ، وـفع  هب  دـیما  يارب  ناـسنا 
زاـس هنیمز  دـنک و  یم  ادـخ  تمحر  زا  سأـی  راـچد  ار  یمدآ  دـشاب ، هزادـنا  زا  شیب  رگا  مه  باـقع  زا  میب  .دوش  فـالخ  باـکترا 

دشاب و ءاجر  فوخ و  تلاح  نیب  دیاب  ناسنا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  ور ، نیا  زا  .ددرگ  یم  هانگ  رارمتسا 

هن دـنک ، سویأم  ار  مدرم  هن  هک  تسا  یـسک  مه  بوخ  ِملاع  .سأی  هن  ددرگ ، رورغ  راچد  هن  ات  دنـشاب ، وا  رد  ناسکی  تفـص  ود  نیا 
.دزاس رورغم 

لمع قوش  ات  دـنک ، یم  نایب  ار  يورخا  ياه  تمعن  تشهب و  ياه  یگژیو  ناراکوکین و  شاداـپ  مه  ناوارف ، تاـیآ  رد  میرک  نآرق 
ناراکهنگ ات  دیوگ ، یم  نخس  نامرجم  رفیک  منهج و  باذع  زا  مه  دنک ، داجیا  حلاص 

43 ص :
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(1) .دنک یم  شهوکن  ار  یهلا  تمحر  زا  سأی  لاح ، نیع  رد  .دنسرتب  مرج  بقاوع  زا  دننک و  هبوت 

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

ِضْرالا ِلْهَأ  ِتاَئِّیَِـسب  ُهَْتیَتَأ  ْنإ  َکَّنَأ  ًءاَجَر  َهَّللا  ُجْرا  َْکنِم َو  اَْهّلَبّقَتَی  َْمل  ِضْرالا  ِلْهَأ  ِتاَنَـسَِحب  ُهَْتیَتَأ  ْنَا  َکَّنَأ  ًاـفْوَخ  َهَّللا  ِفَخ  َّیَُنب  اَـی 
(2) ؛  ََکل اَهَرَفَغ 

هک شاب  راودیما  نانچ  ادخ  هب  .دریذپ و  یمن  وت  زا  یهد  ماجناار  ناینیمز  تانـسح  همه  رگا  هک  ینیبب  نینچ  هک  سرتب  نانچ  ادـخ  زا 
.دزرمآ یم  ار  اه  نآ  یشاب ، هدش  بکترم  ار  نیمز  يور  مدرم  همه  ناهانگ  رگا 

: دراد هراشا  نمؤم  هدنب  لد  رد  ءاجر  فوخ و  نایم  لادتعا  نیا  هب  یثیدح  رد  زین  مالّسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

؛(3) اَذَه یَلَع  ْدِزَی  َْمل  اَذَه  َنِزُو  َْول  اَذَه َو  یَلَع  ْدِزَی  َْمل  اَذَه  َنِزُو  َْول  ٍءاَجَر  ُرُون  ٍهَفیِخ َو  ُرُون  ِناَرُون  ِِهْبلَق  ِیف  الإ َو  ٍنِمُْؤم  ٍْدبَع  ْنِم  َْسَیل  ُهَّنِإ 

رگا تسین و  نآ  رب  نوزفا  دوش  نزو  نیا  رگا  هک  دـیما ، رون  سرت و  رون  تسارون : ود  وا  لد  رد  هکنآ  رگم  تسین  ینمؤم  هدـنب  چـیه 
.تسین نیا  زا  شیب  دوش ، نزو  نآ 

.میراد يداشرا  یغیلبت و  یتیبرت و  ياه  همانرب  نانآ  هب  تبـسن  هک  یناسک  يارب  مه  تسا ، هدـنزاس  دارفا  مومع  يارب  مه  نزاوت ، نیا 
دیاب مه  ینعی 

44 ص :

(. هیآ 87 فسوی ،  () ...ِهللا ِحوَر  نِم  اوسأیَتال  - ) 1
ص 254. ج 1 ، تاداعسلا ، عماج  - . 2

ص 67. ج 2 ، یفاک ، - 3
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.میسرب لداعتو  نزاوت  هب  هلأسم  نیا  رد  طیرفت  طارفا و  دح  زا  ات  هزادنا ، کی  هب  ود  ره  و  دناسرت ، مه  داد ، دیما 

: دیامرف یم  دروم  نیا  رد  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  .تساه  ناسنا  راتفر  رد  راذگرثا  لماع  ءاجر ، فوخ و  دوجو 

؛(1) ُْهنِم َبَرَه  ًائیَش  َفاخ  ْنَم  ُهَبَلَط و  ًائیَش  یجَر  نَم 

.دزیرگ یم  نآ  زا  دشاب  هتشاد  میب  يزیچ  زا  هک  ره  دبلط و  یم  ار  نآ  دشاب ، هتشاد  دیما  يزیچ  هب  سک  ره 

اب دیاب  دراد ، خزود  شتآ  زا  سرت  رگا  دهد و  ماجنا  حلاص  لمع  نآ  هب  ندیسر  يارب  دیاب  سپ  تسا ، ناسنا  دیما  دروم  تشهب ، رگا 
یب هانگ  كرت  هبوت و  نودـب  مه  باذـع  زا  سرت  تسا و  هدوهیب  بسانم  شـالت  نودـب  تشهب ، قوش  .دزیرگب  نآ  زا  ناـهانگ  كرت 

(: مالّسلا هیلع  ) رقاب ماما  هدومرف  هب  .دشاب  رثا  أشنم  هک  دراد  شزرا  یتقو  ءاجر  فوخ و  .تسانعم 

؛(2) نیِعُم ٍءاَجَرَک  َءاَجَر  ٍزِجاَح َو ال  ٍفْوَخَک  َفْوَخ  ال 

.دشاب یمن  هدننک  يرای  دیما  لثم  مه  يدیما  چیه  تسین و  هدنرادزاب  سرت  نآ  لثم  یفوخ ، چیه 

.ییاوسر زا  فوخ  خزود ، زا  فوخ  باسح ، زا  فوخ  تمایق ، زا  فوخ  ادخ ، زا  فوخ  تساه : نیا  زا  یکی  فوخ  قلعتم 

تیاضر و هب  دیما  نیرب ، تشهب  هب  دیما  ادخ ، تیاضر  هب  دیما  يراگتـسر ، یبایماک و  هب  دیما  ای  تسا ، یهلا  وفع  هب  دـیما  ای  مه  اجر 
: تسا نآرق  رد  وا .: لآ  ربمایپ و  تعافش 

45 ص :

ثیدح 5213. همکحلا ، نازیم  - 1
ص 309. ج72 ، راونالاراحب ، - 2
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(1) ؛) يوأَْملا َیِه  َهَّنَْجلا  َّنِإَف  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  ِهِّبَر َو  َماقَم  َفاخ  ْنَم  اَّمَأ  (َو 

.تسوا هاگیاج  تشهب  درادزاب ، سوه  اوه و  زا  ار  دوخ  سفن  دسرتب و  شراگدرورپ  هاگیاج  زا  سک  ره  و 

: سرد تالاؤس 

؟ دیهد حیضوت  ار  یگدنز  رد  اجر  فوخ و  شقن  . 1

؟ دشاب دیاب  ردق  هچ  اجر  فوخ و  هزادنا  . 2

؟ دراد یتبقاع  هچ  ادخ  زا  فوخ  . 3

46 ص :

هیآ 40 و 41. تاعزان ، - 1
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ادخ دای  «8»

، دراد دوجو  يرایـسب  ياهروحم  ادـخ  دای  ثحب  رد  .تسادـخ  دای  تلفغ ، رهزداپ  .تساهاطخ  ناهانگ و  زا  يرایـسب  لـماع  تلفغ ،
: لثم

ادخ رکذ  موهفم  - 

یلمع یبلق و  یظفل و  رکذ  - 

ادخ دای  دیاوف  راثآ و  - 

شیاه ینابرهم  اه و  تمعن  ادخ و  دای  - 

شماقتنا بضغ و  رهق و  ادخ و  دای  - 

یناور یبلق و  شمارآ  ادخ و  دای  - 

تیصعم ياه  هنحص  ای  تبیصم ، ياه  هنحص  رد  ادخ  دای  - 

تیبرت و رد  یمهم  شقن  زین  ادخ  يروآدای  .تسا  هانگ  كرت  يارب  یببس  نانیمطا و  يراودیما و  لد و  تیوقت  يارب  یلماع  دای ، نیا 
، ادخ ربمایپ  رگید  تفـص  (1) و  تـسا رکِذ »  » نآرق رگید  مان  .تساادـخ  ندروآدای  هب  ناربمایپ  مهم  تلاـسر  .دراد  نارگید  بیذـهت 

(3) (. يرکّذلا ِتعفَن  ْنِا  رِّکَذَف  : ) دناد یم  دنمدوس  مه  ار  يروآدای  نآرق  (2) و  رِّکذُم ) تنَا  امنا  : ) تسا رِّکذُم » »

47 ص :

(. هیآ 9 رجح ، () رکّذلا انلّزن  ُنحن  ّآنِا  - ) 1
هیآ 21. هیشاغ ، - . 2

هیآ 9. یلعا ، - 3
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رایـسب نآ  هرابرد  تسا و  یناسل » رکذ   » نیا .درب  یم  تذـل  مه  شبوبحم  ماـن  رکذ  ندرک و  داـی  زا  دراد ، تسود  ار  ادـخ  هک  یـسک 
.تسا هدش  شرافس 

هک دوش  یم  ببس  ادخ  دای  دیآ ، شیپ  هانگ  هنحص  یتقو  دنیب ، یم  اج  همه  رد  رظان  رـضاح و  ریبخ ، ریـصب ، ِملاع ، ار  ادخ  هک  یـسک 
هب دنک ، یمن  ّبلقت  یـشورف و  مک  دنک ، یمن  ملظ  دـیوگ ، یمن  غورد  دـشاب ، ادـخ  دای  هب  هکنآ  ور ، نیا  زا  .دوشن  تیـصعم  بکترم 
یم هاـنگ  زا  تولخ  رد  دـنک ، یمن  ینفلت  تمحازم  دـهد ، یمن  شوـگ  هنارت  دور ، یمن  داـسف  ءاـشحف و  یپ  رد  درگن ، یمن  مرحماـن 

.دنیب یم  ادخ »  رضحم   » ار اج  همه  دزیهرپ و 

: دوب نیا  اه  نآ  زا  یکی  هک  دومرف  هظعوم  جنپ  ترضح  نآ  .درک  هظعوم  بلط  هانگ  كرت  يارب  مالّسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  زا  يدرف 

؛(1) َْتئِش ام  ِْبنْذا  ُهللا َو  َكارَی  ًاَعِضْوَم ال  ُْبلُطا 

.نک هانگ  یهاوخ  یم  هچره  دنیبن ، ار  وت  ادخ  هک  نک  ادیپ  ییاج 

رد یهانگ  ره  سپ  تسا ، هاگآ  ناسنا  نخـس  توکـس و  عمج و  ییاهنت و  راکـشآ و  ناهن و  زا  دـنوادخ  تسین و  ییاج  نینچ  نوچ 
(. دوش هعجارم  ایح  ثحب  هب   ) دوش یم  هانگ  باکترا  زا  عنام  ور  نیا  زا  ادخ  دای  .دریگ  یم  تروص  ادخ  مشچ  ربارب 

ادخ رکذ  مه  ار  زامن  .تسا  شخب  رمث  یـسب  دای ، نیا  هک  هللا ) اورکذاف  ) دیـشاب ادـخ  دای  هب  هک  هدـش  هداد  نامرف  راب  اه  هد  نآرق ، رد 
.تسا رکنم  ءاشحف و  زا  نتشادزاب  نآ ، لصاح  هک  گرزب  يرکذ  دناد ، یم 

: تسا هدومرف  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

؛(2) ِناطیّشلا َنِم  ُهَمالّسلا  ُهُْحبِر  ٍنِمؤم و  ِّلُک  ِلام  ُسأَر  ِهللا  ُرکِذ 

48 ص :

(. ثیدح 904 مالّسلا ،) هیلع  ) نیسح ماما  نانخس  عماج  گنهرف  ص 126 (  ج78 ، راونالاراحب ، - 1
ثیدح 5171. مکحلاررغ ، - 2
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.تسا ناطیش  زا  ینمیا  نآ ، دوس  تسا و  نمؤم  ره  هیامرس  ادخ ، رکذ 

مشخ و ماگنه  ینید و  نیگنـس  فیلاکت  ماجنا  رد  اهالب ، اه و  تبیـصم  رد  دربن ، ياه  نادیم  رد  یگدـنز ، ياه  یتخـس  رد  ادـخ  دای 
رکاذ ناسنا  زین ، بضغ 

: درامش یم  اه  لد  نانیمطا  هیام  ار  ادخ  رکذ  میرک  نآرق  .دزاس  یم  راوتسا  طلسم و  دوخ  رب  دنمورین و  ار 

(1) ؛) بولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهللا  ِرکِِذب  الَا  )

.ادخ دایز  دریگ  مارآ  لد 

ار ادخ  رایسب  دینزب و  فرح  رتمک  دیدش ، ور  هبور  نمشد  اب  دربن ، نادیم  رد  هاگره  هک  تسا  نیا  زین  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هیـصوت 
: دینک دای 

؛(2) ّلَجَوَّزَع ِهَّللا  َرْکِذ  اوُِرثْکَأ  َماَلَْکلا َو  اوُِّلقَأَف  ِبْرَْحلا  ِیف  ْمُکَّوُدَع  ُْمتیَِقل  اَذِإ 

ادخ راک ، بسک و  هب  مدرم  لاغتشا  ماگنه  دیدش و  رازاب  دراو  یتقو  هک  تسا  هدمآ  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ  زا  یثیدح  رد 
(3) .دیوش یمن  بوسحم  نالفاغ  زا  امش  تسا و  تانسح  شیازفا  بجوم  ناهانگ و  هرافک  نیا  هک  دینک ، دای  دایز  ار 

.تسادخ دای  ریثأت  يزاسراک و  نوگانوگ  ياه  هصرع  هدنهد  ناشن  دراوم ، نیا  همه 

: تسا نآرق  هدومرف  نیا  دنز و  یم  مقر  ناسنا  يارب  ار  یتخس  یگدنز  زین  راگدرورپ  ندرک  شومارف  ادخدای و  زا  تلفغ 

49 ص :

هیآ 28. دعر ، - 1
ص 617. ج 2 ، قودص ، لاصخ ، - 2

(. ثیدح 6444 همکحلا ، نازیم  ، ) ص 614 نامه ، - 3
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(1) ؛) ًاْکنَض ًهَشیِعَم  َُهل  َّنِإَف  يِرْکِذ  ْنَع  َضَرْعَأ  ْنَم  (َو 

.تسا یتخس  یگدنز  وا  يارب  انامه  دوش ، نادرگ  يور  نم  دای  زا  سک  ره 

لد شیارآ  دهد  رگ  ادخ  دای  وترپ 

لد شمارآ  هیاس  رد  وت  رمع  درذگب 

مارآ و لد ، هب  دشخبن  لام  تورث و 

لد شیالآ  یناشیرپ و  داز ، نآ  زا  هک  رارق 

يادخ دای  مسق  دنوادخ  هب  اهنت  تسه 

(2) لد شیاسآ  شمارآ و  تحار و  هیام 

يادخ دای  مسق  دنوادخ  هب  اهنت  تسه 

(3) لد شیاسآ  شمارآ و  تحار و  هیام 

: سرد تالاؤس 

؟ تسیچ یگدنز  رد  ادخ  دای  ریثأت  . 1

؟ دوب هچ  اکهنگ ر  هب  مالّسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هظعوم  . 2

؟ تسا هنوگچ  دربن  ههبج  رد  ادخ  دای  . 3

50 ص :

هیآ 124. هط ، - 1
ص 15. رحس ، دورس  قفش ،) ) یتجهب نیسح  دمحم  - 2
ص 15. رحس ، دورس  قفش ،) ) یتجهب نیسح  دمحم  - 3
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تمایق گرم و  دای  «9»

تمایق زور  ادخ و  هب  نامیا  زا  اهراب  میرک  نآرق  رد  .دنا  هتـشاد  هیکت  داعم » و« أدبم »  » هلأسم يور  دوخ  توعد  رد  یهلا  ناربمایپ  همه 
(. رخالا ِمْوَْیلا  ِهللاِاب َو  َنُونِمُؤی  : ) تسا هدش  دای 

هجوت دـشک و  یم  داسف  هانگ و  يداو  هب  ار  ناسنا  هلأسم ، نیا  زا  تلفغ  .تسا  یمتح  همه  يارب  گرم  دراد و  دودـحم  يرمع  ناسنا 
.تسا روآدهعت  نیرفآ و  تیلوئسم  نآ ، هب 

هیلع ) یلع ماـما  ریبـعت  هب  .هار  رد  روبعلا  بعـص  ياـه  هندرگ  تسا و  شیپ  رد  يراوـشد  لـحارم  .دریذـپ  یمن  ناـیاپ  ندرم  اـب  ناـسنا 
(: مالّسلا

؛(1) هَدیِدَش ٍهَّقَشَم  ٍهَدیَِعب َو  ٍهَفاَسَم  اَذ  ًاقیِرَط  َکَماَمَأ  َّنَأ  ْمَلْعا  َو 

.دراد دوجو  یتخس  تقشم و  زارد و  رود و  یهار  وت ، يور  شیپ  رد  هک  نادب 

منهج تشهب و  طارـص و  زا  روبع  لامعا و  همان  نازیم و  باتک و  باسح و  تمایق ، ییاپ  رب  خزرب ، ملاع  ربق ، لوا  بش  گرم ، هظحل 
گرم .تشاد  یگدامآ  دوب و  نآ  دای  هب  دـیاب  تسا و  تخـس  لحارم  نیا  هب  دورو  ِنالاد  گرم ، .تسا  شیپ  رد  باذـع  شاداپ و  و 

رد يراتفر  لامعا و  هچ  ات  يرادروخرب ؛ شیاسآ و  نارود  زاغآ  یضعب  يارب  تسا و  روآ  باذع  تخس و  نارود  زاغآ  یضعب  يارب 
.دشاب هتشاد  ایند 

51 ص :

((. مالّسلا هیلع  ) نسح ماما  شدنزرف  هب  یلع  ماما  همان  تیصو   ) همان 31 هغالبلا ، جهن  - 1
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: دومرف  ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ 

؛(1) ِتوَملا ُرکِذ  اینُّدلا  ِیف  ِدهُّزلا  ُلَْضفَا 

.تسا گرم  دای  ایند ، رد  ییاسراپ  دهز و  نیرتهب 

.ندشن ریگلفاغ  ندشن و  لفاغ  ندوب و  نآ  دای  هب  هتسویپ  ندرک و  گرم  دای  دایز  مه  هدش ، گرم  دای  هب  هیصوت  مه 

، نباغت زور  ترسح ، زور  تسا : هدننک  رادیب  تمایق  زور  ياه  مان  .تسا  دب  بوخ و  لامعا  رفیک  ای  شاداپ  هب  ندیسر  هلحرم  تمایق ،
 ... . ازج و زور  باسح ، زور  ییادج ، زور 

، ایند .دندرگ  یم  تشهب  دراو  یهورگ  دنوش و  یم  خزود  یهار  يا  هدـع  .دوش  یم  ادـج  ناراکدـب  زا  ناراکوکین  فص  تمایق ، رد 
یم وزرآ  ناراکهنگ  .تسین  مه  ایند  هب  تشگزاب  تصرف  .تسین  لـمع  تصرف  ترخآ  رد  .تسا  ترخآ  هناـخ  ندرک  داـبآ  تصرف 

(2)! تاهیه یلو  دنهد ، ماجنا  حلاص  لمعو  دندرگرب  دوش و  هداد  یتلهم  شاک  دننک ،

: هلمج زا  دراد ؛ يرایسب  یتیبرت  راثآ  نآ ، زا  سپ  لحارم  گرم و  دای 

.ارذگ یگدنز  یناف و  رمع  هب  نتسبن  لد  ایند و  هب  یتبغر  یب  . 1

.یبلط نوزفا  صرح و  زا  يرود  تعانق و  هیحور  داجیا  . 2

.یناسفن تالیامت  تاوهش و  زا  نتساک  . 3

.هتشذگ ناربج  ناهانگ و  زا  هبوت  حلاص و  لمع  هزیگنا  داجیا  . 4

ثیدـح اهدـص  زا  .تسا  هلأسم  نیمه  هب  نداد  هجوت  ناشیاه  هظعوم  نیرترثؤم  دـندوب و  تمایق  گرم و  دای  هب  هتـسویپ  یهلا  يایلوا 
: میروآ یم  ار  هنومن  دنچ  دروم  نیا  رد 

52 ص :

ثیدح 19141. همکحلا ، نازیم  - 1
(. 37 هیآ رطاف ، () ُلَمْعَن ّآنُک  يذَّلا  َْریَغ  ًاَِحلاص  ْلَمْعَن  انْجرْخَأ  اَّنبَر  - ) 2
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(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما 

(1) ُُهتَبْغَر ؛ اینّدلا  یف  ْتَّلَق  ِتوَملا  َرکِذ  َرَثْکَا  ْنَم 

.دوش یم  مک  ایند  هب  شتبغر  دشاب ، گرم  دای  هب  دایز  سک  ره 

(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما 

؛(2) مُکَرَکَذ ُهوُُمتیِسَن  ْنِإ  ْمُکَذَخَأ َو  ُْمتْمَقَأ  ْنِإ  ْمُکَکَرْدَأ َو  ُْهنِم  ُْمْتبَرَه  ْنِإ  يِذَّلا  َتْوَْملا  اوُرِدَاب 

، دینام ياج  رب  رگا  دبای و  یمرد  ار  امش  دیزیرگب ، نآ  گنچ  زا  رگا  هک  یگرم  يوس  هب  دیباتشب 

.تسامش دای  هب  دینک ، ششومارف  رگا  دریگ و  یم  ار  امش 

درب یم  هلگ  نیا  زا  کیاکی  لجا  گرگ 

درچ یم  هدوسآ  هچ  هک  نیبب  ار  هلگ  نیا 

(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما 

؛(3) ّلَجَوَّزَع ِهَّللا  ِيَدَی  َْنَیب  ْمُکِماَِیق  ِرُوبُْقلا َو  َنِم  ْمُکِجوُرُخ  ِمْوَی  ِتْوَْملا َو  َرْکِذ  اوُِرثْکَأ 

.دینک دای  گرزب  دنمتّزع و  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ناتنداتسیا  ربق و  زا  ناتجورخ  زور  گرم و  زا  دایز 

زا ناسنا  دننک ، یم  رارف  مه  زا  همه  نآرق ، ریبعت  هب  تسا و  شیوخ  لامعا  راتفرگ  سک  ره  هک  تسا  يزیگنا  لوه  زور  تمایق ، زور 

53 ص :

ثیدح 8764. مکحلاررغ ، - 1
تمکح 203. هغالبلا ، جهن  - 2
ص 616. قودص ، لاصخ  - 3
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(1) .تسا سب  شدوخ  يارب  هک  دراد  يراک  سک  ره  هک  ارچ  شا ، هلیبق  نادنواشیوخ و  شردام ، ردپ و  شردارب ،

یسک .تسا  دز  تلفغ  زومآ و  تربع  نارگید  يارب  نآ  حرط  مه  تسا ، هدنزاس  ناسنا  دوخ  يارب  مه  تمایق ، گرم و  دای 

تلاطب و هب  شرمع  دـشاب ، لفاغ  هکنآ  .دـنک  یم  هلحرم  نآ  هب  دورو  هدامآ  ار  دوخ  حـلاص  لاـمعا  اـب  دـشاب ، گرم  هار  هب  مشچ  هک 
.تسین ناربج  تصرف  هک  دوش  یم  رادیب  يزور  درذگ و  یم  تیصعم 

.تسا شیپ  رد  يرگید  لحارم  تسا ، هلحرم  کی  ایند 

يوق لد  رد  ترخآ  هناخ  يزاـسدابآ  هزیگنا  دروآ و  یم  مهارف  ار  هلحرم  نآ  هب  دورو  يارب  یگداـمآ  ندوب ، تماـیق  گرم و  داـی  هب 
دوب و دهاوخ  یناهگان  هثداح  کی  وا  يارب  گرم  درک و  دهاوخن  بسک  مه  یگدامآ  ًاعبط  دنک ، شومارف  هک  یـسک  یلو  .دوش  یم 

.تسا ینامیشپ  تراسخ و  هیام  نیا  و  ینالوط ؛ هار  نیا  جاتحیام  مزاول و  نتشادرب  نودب  يرفس 

: سرد تالاؤس 

؟ تسام يور  شیپ  رد  یلحارم  هچ  گرم ، زا  سپ  . 1

.دینک نایب  ار  تمایق  ياه  مان  . 2

؟ تسیچ تمایق  گرم و  دای  ریثأت  . 3

54 ص :

(. هیآ 34 سبع ، ( ) ...هیخَأ ْنِم  ُءْرَْملا  ُّرِفَی  َمْوَی  - ) 1
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هبقارم هبساحم و  «10»

دسرب شدوخ  لامعا  باسح  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  هبساحم ، .لمع  ماگنه  هب  طوبرم  هبقارم  تسا و  لمع  زا  سپ  هب  طوبرم  هبساحم ،
هک تسا  نآ  هبقارم  یلو  .تسا  هدرک  ارچ  هدرک و  ییاهراک  هچ  هک  دـشکب  باسح  شدوخ  زا  دـنک و  یبایزرا  ار  نآ  دـب  بوخ و  و 

سح ادخ  رظنم  یئرم و  رد  ار  دوخ  دشاب و  هتشاد  رظن  ریز  ار  دوخ  لامعا  تالاح و  دشاب و  شیوخ  نابهگن  بقارم و  هتـسویپ  ناسنا 
هدش طبـض  تبث و  هک  شلامعا  هب  تبـسن  رگا  هک  دشیدنیب  دراد و  زاب  اه  يدب  زا  ار  وا  ادخ » رـضحم   » رد ندوب  ِساسحا  نیا  دـنک و 

؟ دراد یباوج  هچ  دنسرپب ،

هللا یّلـص  ) ادـخ ربمایپ  .دـنا  هدرک  هیـصوت  نآ  هب  قالخا  ناگرزب  نید و  نایاوشیپ  تسا و  يزاسدوخ  یتیبرت و  همانرب  کـی  هبـساحم ،
: تسا هدومرف  هلآ )  هیلع و 

؛(1) اُوبَساُحت ْنَا  َْلبَق  مکَسُْفنَا  اُوبِساح 

.دیشکب باسح  ناتدوخ  زا  دیریگ ، رارق  باسح  دروم  هک  نآ  زا  شیپ 

: تسا هدومرف  زین  مالّسلا ) هیلع  ) مظاک ماما 

َباَت َهَّللا َو  َرَفْغَتْـسإ  ًاّرَـش  َلِـمَع  ْنِإ  ِْهیَلَع َو  َهَّللا  َدِـمَح  ُْهنِم َو  َهَّللا  َداَزَتْسإ  ًاْریَخ  َلِـمَع  ْنِإَـف  ٍمْوَی ، ِّلُـک  ِیف  ُهَسْفَن  ْبِساَُـحی  َْمل  ْنَم  اَّنِم  َْسَیل 
؛(2) ِْهَیلِإ

55 ص :

ص 165. ج 8 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 1

ص 26. دیفم ، خیش  صاصتخا ، - 2
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رتشیب تسا  هدرک  کین  راک  زور ، نآ  رگا  سپ  .دـشکن  باسح  دوخ  زا  دـنکن و  هبـساحم  ار  شدوخ  زور  ره  هک  یـسک  تسین  ام  زا 
.دنک هبوت  وا  يوس  هب  دبلطب و  شزرمآ  ادخ  زا  تسا ، هدرک  دب  رگا  دنک و  رکش  ار  ادخ  نآ  رب  دنک و 

بویع و حالـصا  ددصرد  دوشن و  ینیبدوخ  رورغ و  راچد  دسانـشب و  ار  دوخ  ياهاطخ  بویع و  ناسنا  هک  دوش  یم  ببـس  هبـساحم 
(: مالّسلا هیلع  ) نانمؤمریما هدومرف  هب  .دیآرب  ناهانگ  زا  هبوت 

؛(1) َبُویُْعلا َحَلْصَأ  َبُونُّذلا َو  َلاَقَتْسا  ِِهبُونُِذب َو  َطاَحَأ  ِِهبُویُع َو  یَلَع  َفَقَو  ُهَسْفَن  َبَساَح  ْنَم 

یم هبوت  ناهانگ  زا  هجیتن  رد  دوش و  یم  طیحم  دوخ  ناهانگ  رب  هاگآ و  شیوخ  ياـه  بیع  رب  دـشکب ، باـسح  شدوخ  زا  سک  ره 
.دزاس یم  فرطرب  ار  اه  بیع  دنک و 

ره دنا  هتفگ  .دوخ  کیرش  هب  تبـسن  کیرـش  کی  هبـساحم  زا  رتدیدش  دشاب ، تشذگ  یب  قیقد و  یلیخ  هبـساحم ، هک  هدش  هیـصوت 
ناتلامعا هب  تبسن  امـش  زا  دیا و  هدرم  هک  دینک  رکف  دیور  یم  باوختخر  هب  نوچ  دیزادرپب و  سفن  هبـساحم  هب  باوخ  ماگنه  بش ،

.ددرگ (2) یم  نییعت  امش  تشونرس  دوش و  یم  یگدیسر  امش  ياهراک  هب  تسا و  تمایق  هنحص  دننک و  یم  لاؤس 

: تسا هدش  لقن  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  زا  هبساحم  تیفیک  رد 

رگید تشذـگ و  تزورما  سفن ! يا  دـیوگب : سفن  هب  باـطخ  ددرگرب و  شیوخ  هب  دـناسر ، یم  ماـش  هب  ار  دوخ  زور  یـسک  یتـقو 
ددرگ و یمنرب 

56 ص :

ثیدح 4748. مکحلاررغ ، - 1
.7 قداص ماما  زا  ثیدح  ص 267 ، ج 68 ، راونالاراحب ، - 2
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قح ایآ  یتفگ ؟ ساپس  يدرک و  دای  ار  ادخ  ایآ  يدرک ؟ هچ  زور  نیا  رد  يدرک و  فرص  یهار  هچ  رد  هک  دیسرپ  دهاوخ  وت  زا  ادخ 
يولج ایآ  يدرک ؟ یگدیـسر  شنادـنزرف  هداوناخ و  عضو  هب  شدوبن  رد  یتخاـس ؟ فرطرب  ار  وا  زا  یلکـشم  يدرک ؟ ادا  ار  يردارب 

ار دوخ  زور  نآ  ياهراک  سپ  يدرک ...؟ هچ  زورما  يدرک ؟ يراـی  ار  یناملـسم  اـیآ  یتفرگ ؟ نمؤم  ردارب  هراـبرد  ار  نارگید  تبیغ 
میمـصت دـنک و  رافغتـسا  هدرک ، یهاتوک  ای  هانگ  دـید  رگا  دـنک و  رکـش  ار  ادـخ  قیفوت  نیا  رب  دوب ، کین  شیاهراک  رگا  .دـنک  دای 

(1) .دنکن رارکت  هک  دریگب 

ياه فرح  دننک و  تبث  ار  شلامعا  ات  هتـشامگ  وا  ربار  دـیتع » بیقر و  » ناگتـشرف دـنوادخ ، هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  زین  هبقارم »  » رد
.دنک تبظاوم  شدوخ  زا  شدوخ  سپ  .دنسیونب  ار  وا  دب  کین و 

: دیامرف یم  نانمؤم  ریما 

؛(2) ًابیقر َکِسْفَن  یلَع  َکِسفَن  ْنِم  لَعِْجا 

.هدب رارق  یبقارم  تدوخ  رب  تدوخ  زا 

: دیامرف یم  زین 

؛(3) ُهَّبَر َفاخ  ُهَْبنَذ َو  َبَقار  ًاْدبَع  ُهللا  َمِحَر 

.دسرتب شراگدرورپ  زا  دشاب و  شناهانگ  بقارم  هک  ار  یسک  دنک  تمحر  ادخ 

دوش و یم  طبـض  تبث و  شلامعا  اه و  فرح  تسا و  هاگآ  وا  نورد  زا  دـنیب و  یم  لاـح  همه  رد  ار  ناـسنا  دـنوادخ  هکنیا  هب  هجوت 
دروم يزور 

57 ص :

ص 72. ج 67 ، نامه ، - 1
ثیدح 2429. مکحلاررغ ، - 2

ثیدح 5205. نامه ، - 3
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.تسا هدنرادزاب  هدنزاس و  تسا و  هبقارمزا  يرگید  موهفم  تفرگ ، دهاوخ  رارق  لاؤس  هذخاؤم و 

ود نیا  لها  دارفا ، رگا  .دراد  يرایسب  شقن  ناسنا  لمع  لرتنک  رد  تسا و  يزاسدوخ  كولس و  مهم  ياه  همانرب  زا  هبقارم  هبساحم و 
.دوش یمن  عقاو  ای  دبای ، یم  شهاک  ناهانگ  زا  يرایسب  دنشاب ، یبیذهت  یتیبرت و  همانرب 

: سرد تالاؤس 

.دینک فیرعت  ار  هبساحم  . 1

؟ تسیچ هبساحم  هدیاف  . 2

.دیهد حیضوت  ار  هبساحم  شور  . 3

58 ص :
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رگید یقالخا  ياه  « دیاب «» 11»

هراشا

کیاـکی هب  نتخادرپ  .دریگ  یم  رارق  يدرف » قـالخا   » شخب رد  هک  تسا  يرگید  ناوارف  تاـعوضوم  تاـیاور ، یقـالخا و  بتک  رد 
رد ار  راک  ورملق  قالخا ، هصرع  نارگـشالت  ات  دوش  دای  مه  تاعوضوم  نآ  زا  هکنیا  يارب  .دـهد  یم  شیازفا  ار  باتک  مجح  اـه  نآ 

.دننک هعجارم  رت  لّصفم  ياه  باتک  هب  نادنم  هقالع  .دوش  یم  دای  یثیدح  عوضوم  ره  يارب  دنشاب ، هتشاد  رظن 

ربص . 1

(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما 

؛(1) ِهیِصْعَْملا ِنَع  ُربَّصلا  ِهَعاّطلا َو  یَلَعُربَّصلاَو  ِهَبیصُْملا  یَلَع  ُربَّصلَا 

.هانگ كرت  رب  ربص  تعاط و  رب  ربص  تبیصم ، رب  ربص  تسا : هنوگ  هس  ربص 

رکش . 2

(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما 

؛(2) رکّشلا ُرکُش  َوُه  ِهِرکُِشل و  ُهَقَّفو  ِذا  ٍناث ، ٌرْکُش  ِْهیَلَع  َبَجَو  ُهَناْحبُس  َهللا  َرَکَش  ْنَم 

59 ص :

ص 206. لوقعلا ، فحت  - 1
ثیدح 9119. مکحلا ، ررغ  - 2
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.تسا رکش  ِرکُش  نیا  هداد و  وا  هب  يرازگرکش  قیفوت  دنوادخ  نوچ  دهد ، ماجنا  يرگید  رکش  دیاب  دنک ، رکش  ار  ادخ  هک  یسک 

دهز . 3

(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما 

؛(1) ُهَرْکُش ُلاَلَْحلا  ِلَغْشَی  َْمل  ُهَْربَص َو  ُماَرَْحلا  ِِبْلغَی  َْمل  ْنَم  اَْینُّدلا  ِیف  ُدِهاَّزلا 

.دراد یمن  زاب  رکش  زا  ار  وا  لالح ، دوش و  یمن  بلاغ  وا  ربص  رب  مارح ، هک  تسا  یسک  ایند  رد  اسراپ  دهاز و 

اوقت . 4

(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما 

؛(2) ءاَیِْقتَْألا ُعَرَو  ُنَّیَبَتَی  ِتاَّذَّللا  ِتاَوَهَّشلا َو  ِروُضُح  َْدنِع 

.دوش یم  راکشآ  اوقت  لها  ییاسراپ  اه ، تذل  تاوهش و  ندوب  مهارف  ماگنه 

میلست اضر و  . 5

(: مالّسلا هیلع  ) قداص ماما 

؛(3) َهِرَکْوَا ُْدبَعلا  َّبَحَا  امیف  ِهللا  ِنَع  اضِّرلا  ُربَّصلا َو  ِهللا  ِهَعاط  ُسأر 

.درادن تسود  ای  درادب  تسود  هدنب  هک  هچنآ  رد  تسا ، دنوادخ  زا  اضر  ربص و  ادخ ، تعاط  هشیر  زاغآرس و 

60 ص :

ص 37. ج 75 ، راونالاراحب ، - 1
ثیدح 6224. مکحلاررغ ، - 2

ص 60. ج 2 ، یفاک ، - 3
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نیقی . 6

(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما 

؛(1) اینُّدلا ِیف  ِدْهُّزلاو  ِلَمَعلا  ِصالِخا  ِلَمَألا و  ِرْصَِقب  ِنیقَْیلا  َیلَع  ُّلَدَتُْسی 

.ایند رد  ییاسراپ  لمع و  رد  صالخا  وزرآ ، یهاتوک  اب  نیقی ، رب  دوش  یم  لالدتسا 

قدص . 7

(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما 

؛(2) َکُعَْفنَی ُْثیَح  ِبذِکلا  یَلَع  َكُّرُضَی ، ُثیح  َقدِّصلا  َِرثُؤت  ْنَا  ُنامیالَا 

.تسوت دوس  هب  هک  اجنآ  غورد ، رب  یهدب  حیجرت  تسوت ، نایز  هب  هک  اجنآ  ار  ییوگتسار  هک  تسا  نآ  نامیا 

عَرَو . 8

(: مالّسلا هیلع  ) رقاب ماما 

؛(3) ساَّنلا ِعَرْوأ  ْنِم  ْنُکَت  َْکیَلَع  ُْتمَّرَح  اَم  ِْبنَتْجا  َمَدآ ! َْنبا  َّلَجَوَّزَع : ُهَّللا  َلاَق 

.یشاب دارفا  نیرتاسراپ  زا  ات  زیهرپب ، ما  هدرک  مارح  وت  رب  هچنآ  زا  مدآ ! دنزرف  يا  تسا : هدومرف  لاعتم  دنوادخ 

تعانق . 9

(: مالّسلا هیلع  ) قداص ماما 

؛(4) ِساّنلا یَنغَا  ْنِم  َوُهَف  ُهللا  ُهَقَزَر  امب  عَنَق  ْنَم 

61 ص :

ثیدح 10970. مکحلاررغ ، - 1
.458 تمکح هغالبلا ، جهن  - 2

ص 77. ج 2 ، یفاک ، - 3
ص 139. نامه ،  - 4
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.تسا مدرم  نیرتزاین  یب  زا  وا  دشاب ، عناق  هداد  يزور  وا  هب  دنوادخ  هچنآ  هب  سک  ره 

ینمادکاپ . 10

(: مالّسلا هیلع  ) رقاب ماما 

؛(1) ٍجْرَف ٍنَْطب َو  ِهَّفِع  ْنِم  َلَْضفَأ  ٍهَداَبِع  ْنِم  اَم 

( یسنج هزیرغ  مشچ و  لرتنک  ) تسین توهش  مکش و  ِتفع  زا  رترب  یتدابع  چیه 

.دوش یم  هدنسب  دادعت  نیمه  هب  یلو  تسین ، قالخا  رگید  ِتاعوضوم  ثحابم و  همه  عوضوم ، هد  نیا 

: سرد تالاؤس 

.دینک نایب  ار  ربص  هناگ  هس  ماسقا  . 1

؟ تخانش ناوت  یم  ییاه  هناشن  هچ  زا  ار  نیقی  . 2

؟ تسیک دارفا  نیرتاسراپ  . 3

62 ص :

ص 79. هفعلا ، باب  یفاکلا ، - 1
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اهدیابن ب:

هراشا

سفن ياوه  .1

بضغ .2

رهاظت ایر و  .3

توادع هنیک و  .4

دسح .5

عمط .6

باتش هلجع و  .7

ریذبت فارسا و  . 8

تمعن نارفک  .9

يدنسپدوخ بجع و  .10

رگید یقالخا  ياه  « دیابن .» 11

63 ص :
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سفن ياوه  «1»

دـنک و یم  توعد  ریخ  اه و  یبوخ  تایونعم و  يوس  هب  درخ  لقع و  سفن .»  » ِشـشک مه  دراد ، دوجو  لقع »  » يورین مه  ناـسنا  رد 
دراد رارق  ششک  ود  نیا  نایم  تسا ، رایتخا  باختنا و  يورین  ياراد  هک  ناسنا  دناوخ و  یم  ارف  ّرش  نایـصع و  هانگ و  فرط  هب  سفن 

(1) .تسا هدز  مقر  ار  شتواقش  تداعس و  دنک ، رایتخا  ار  مادک  ره  و 

هراـّما و سفن  اـب  ناـسنا  هک  هدـش  یناوارف  ياـه  هیـصوت  تسا ، رتـشیب  شا  هبذاـج  تسا و  يوق  سفن  ياوه  سفن و  هّوق  هک  اـجنآ  زا 
(2) .تسا هدش  نایب  رت  مهم  ینوریب  نمشد  اب  داهج  زا  سفن » داهج   » دنک و هلباقم  یناسفن  ياهاوه 

: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) مظاک ماما 

؛(3) َكِّودَع داَهِجَک  َْکیَلَع  ٌبِجاَو  ُهَّنِإَف  اَهاَوَه  ْنَع  اَهَّدُرَِتل  َکَسْفَن  ْدِهاَج 

یم تنمـشد  اب  هک  هنوگنآ  تسا ، بجاو  وت  رب  سفن  اب  داهج  هک  ارچ  يرادزاب ، شیاه  سوه  زا  ار  نآ  اـت  نک  داـهج  دوخ  سفن  اـب 
.يزیتس

65 ص :

(. هیآ 8 سمش ، (، ) اهاوقت اهروجف و  امهلاف  - ) 1
«. هر » ینیمخ ماما  زا  ربکا ،» داهج  .ر ك« - 2

ص 399. لوقعلا ، فحت  - 3
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(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  هدومرف  هب  و 

؛(1) يوَهلا ِهَدَهاجُمَک  َداهِج  ال 

.تسین سفن  ياوه  اب  داهج  نوچمه  يداهج  چیه 

.دناشک یم  يزودنا  تورث  یشورف و  نارگ  يدزد و  هب  ار  وا  دنک ، هبلغ  ناسنا  رب  ایند  لام  هنیمز  رد  رگا  سفن  ياوه 

.دروآ یم  مهارف  نایغط  یشک و  قح  ملظ و  هنیمز  دشاب ، تسایر  یبلط و  ایند  هنیمز  رد  رگا 

.دناشک یم  هبتشم  ياه  همقل  مارح و  ياه  هرفسو  بارش  يراوخ و  مارح  هب  ار  ناسنا  دشاب ، ندیماشآ  ندروخ و  هب  تبسن  رگا 

یپ رد  ار  یـسنج  ناهانگ  و  طاول ، انز ، هناگیب ، نز  اب  تولخ  مرحماـن ، هب  هاـگن  نوچمه  یناـهانگ  دـشاب ، یـسنج  ياوق  هراـبرد  رگا 
.دراد

ددرگ یم  يویند  ياه  ماقم  هب  ندیـسر  يارب  رگید  ياهداسف  یبیرف و  مدرم  رهاظت و  ایر و  زاس  هنیمز  دشاب ، هبتر  ماقم و  هرابرد  رگا 
.دوش روهشم  ات  دنز  یم  تعدب  هب  تسد  ای 

نیرمت نیا  .دـشابن و  توهـش  مکـش و  ریـسا  یناـسفن و  تـالیامت  هدرب  ناـسنا  هکنیا  تسا و  سفن  ياوه  رب  طلـست  تسا ، مهم  هچنآ 
هک دوش  یم  ببـس  سفن  ياوه  هبلغ  .نآ  كولمم  هن  ددرگ ، شیوخ  سفن  کلام  دوش و  اهر  سفن  تراسا  زا  ات  دهاوخ  یم  ناوارف 

.دنام زاب  یتیاده  شقن  زا  ددرگ و  بولغم  لقع 

(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  هدومرف  هب 
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(1) ؛  ...يوَهلا ِلْقَعلا  ُهَفآ 

.تسا سفن  ياوه  درخ ، تفآ 

هب ییانتعا  یب  سفن و  ياوه  اب  هدـهاجم  هیاس  رد  دـنا ، هدیـسر  يونعم  تالامک  یقـالخا و  یلاـع  تاـماقم  هب  هک  ییاـه  ناـسنا  همه 
.دیبسچ نید  هب  درک و  اهر  ار  لد  دیاب  نید »  » و لد »  » ياه یهار  ود  رس  .تسا  هدوب  لد  ياه  هتساوخ 

داد لد ، نیا  زا  داد  ایادخ 

لد نیا  زا 

زا داش  متشگن  مد  کی  نم  هک 

لد نیا 

: دیامرف یم  دنک و  یم  دای  تسرپاوه »  » ناونع هب  دنا ، سفن  ياوه  وریپ  هک  یناسک  زا  میرک  نآرق 

(2) ؛) ًهَواشِغ ِهِرََصب  یلَع  َلَعَج  ِِهْبلَق َو  ِهِعْمَس َو  یلَع  َمَتَخ  ٍْملِع َو  یلَع  ُهَّللا  ُهَّلَضَأ  ُهاوَه َو  ُهَهلِإ  َذَخَّتا  ِنَم  َْتیَأَرَفَأ  )

تسناد یم  هکنآ  اب  ار  وا  دنوادخ  سپ  داد ، رارق  دوخ  دوبعم  ار  دوخ  سفن  ياوه  هک  ار  سک  نآ  يدید  ایآ 

.دیشک يا  هدرپ  شمشچ  رب  دز و  رهم  وا  لد  شوگ و  رب  درک و  هارمگ 

ندینــش و ندـید و  زا  ار  ناـسنا  لد  شوـگ و  مـشچ و  دــنک و  یم  شوماـخ  ار  لـقع  غارچ  سفن ، زا  ارچ  نوـچ و  یب  يوریپ  ینعی 
هلمج زا  تسا ، هدمآ  رامش  هب  یتسرپاوه  راثآ  زا  قح ، ندیدن  یلدروک و  نیا  یناوارف  تایاور  رد  .دزاس  یم  مورحم  قیاقح  ندیمهف 

: يولع نخس  نیا  رد 

؛(3) اَْینُّدلا ِهَرِخآلا َو  ِیف  ُلالَّضلا  َوُه  یَمَْعلا َو  َیلِإ  وُعْدَی  يوَْهلا  َّنِإَف  يَوَْهلا ، ِهَبَناَجُِمب  ْمُکیِصوُأ 

67 ص :

ثیدح 3925. مکحلا ، ررغ  - 1
هیآ 23. هیثاج ، - 2

ثیدح 21402. همکحلا ، نازیم  - 3
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ترخآ اـیند و  رد  یهارمگ  نیا  دـناشک و  یم  يروـک  هب  سفن  ياوـه  هک  ارچ  منک ، یم  شرافـس  سفن  ياوـه  زا  زیهرپ  هـب  ار  اـمش 
.تسا

: دومرف یم   1 ینیمخ ماما  .دراد  سفن  ياوه  رد  هشیر  تسا ، تسایر  تردق و  رس  رب  هک  اه  شکمشک  اه و  عازن  زا  يرایسب 

.تسین نانآ  رد  سفن  ياوه  نوچ  دهد ، یمن  خر  نانآ  نایم  یعازن  چیه  دنوش ، عمج  نامز  کی  اجکی و  رد  ناربمایپ  همه  رگا 

دهاوخ یم  يزاسوج  هعیاش و  بسچرب و  تمهت و  اب  هکنیا  دـنک ، بلاغ  ار  دوخ  هورگ  بزح و  حاـنج و  دـشوک  یم  سک  ره  هکنیا 
ره زا  تردـق  هب  ندیـسر  يارب  هکنیا  درادـن ، زیهرپ  ییارتفا  غورد و  چـیه  زا  نتفای ، هبلغ  يارب  هکنیا  دـنک ، رد  هب  نادـیم  زا  ار  بیقر 

رهاظت ایر و  .تسا  سفن  ياوه  زا  يوریپ  رطاخ  هب  همه  دـنک ، یم  هدافتـسا  گنرین  رکم و  یتح  یهار  ره  زا  لطاب و  یتح  يا  هلیـسو 
.دراد سفن  ياوه  رد  هشیر  مه 

ادخ و فوخ  هجیتن  دـنوادخ ، .تسا  یقالخا  يونعم و  كولـس  مهم  ياه  ماگ  زا  نآ  اب  تفلاخم  يارب  نیرمت  هراّما و  سفن  تخانش 
: دناد یم  تشهب  ار  هراّما  سفن  يریگولج 

(1) ؛) يوْأَْملا َیِه  َهَّنَْجلا  َّنِإَف  يوَْهلا  ِنَع  َسْفَّنلا  یَهَن  ِهِّبَر َو  َماقَم  َفاخ  ْنَم  اَّمَأ  (َو 

.دیاین رانک  نآ  اب  زگره  دروخن و  ار  شیاه  هسوسو  بیرف  دوش و  شیوخ  سفن  فیرح  هک  تسا  یسک  درف ، نیرتدنمورین 

68 ص :

هیآ 40و41. تاعزان ، - 1
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تسا گنن  ندرک  حلص  سفن ، نمشد  اب 

تسا گنج  رد  درخ  اب  لاح  همه  رد  نوچ 

دیوگ یم  یتشآ  نخس ز  دنچ  ره 

گنرین وا  ِسب  ْشتآ  هک  تسا  یمصخ 

(1) تسا

ار اه  نآ  رد  ندوب  سفن  کلام  موزل  هدرک ، هراشا  یناسفن  تالیامت  فلتخم  ياه  نادـیم  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  یثیدـح  رد 
: دنک یم  دزشوگ 

؛(2) راَّنلا یَلَع  ُهَدَسَج  ُهَّللا  َمَّرَح  یَهَتْشا ، اَذِإ  َبِهَر َو  اَذِإ  َبِغَر َو  اَذِإو  َبِضَغ  اَذِإ  ُهَسْفَن  َِکلَم  ْنَم 

، دراد يزیچ  هب  لـیم  هک  هاـگنآ  سرت و  تبغر و  ماـگنه  دوـش و  یم  نیگمـشخ  هـک  هاـگنآ  دـشاب ؛ شیوـخ  سفن  کـلام  سک  ره 
.دنک یم  مارح  شتآ  رب  ار  وا  دسج  دنوادخ 

: دومرف هک  میرب  یم  نایاپ  هب  ار  ثحب  نیا  ربمایپ  نخس  نیا  اب 

؛(3) ِهِسْفَن یلَع  َبَلَغ  ْنَم  َدیدّشلا  ّنکل  َو  َساّنلا ، َبَلَغ  ْنَم  َْسیل  َدیدّشلا  ّنِا 

.دوش بلاغ  شدوخ  سفن  رب  هک  تسا  یسک  دنمورین  هکلب  دنک ، هبلغ  مدرم  رب  هک  تسین  یسک  دنمورین 

دینک هراپ  ار  سفن  باتک  قاروا 

دینک هراچیب  لقع  يارب  هراچ  کی 

بیغ ملاع  زا  تسا  يا  هیطع  هک  ار  ناج 

(4) دینک هراّما  سفن  گنچ  دازآ ز 

69 ص :

ص 287. داب ، گرب و  هدنسیون ، زا  - 1
ص 243. ج 87 ، راونالاراحب ، - 2

ثیدح 21496. همکحلا ، نازیم  - 3
ص 296. داب ، گرب و  - 4
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: سرد تالاؤس 

؟ درک داهج  سفن  اب  دیاب  ارچ  . 1

؟ تسیچ سفن  ياوه  زا  يوریپ  هجیتن  . 2

؟ دیوگ یم  هچ  سفن  ياوه  اب  تفلاخم  هرابرد  نآرق  . 3

70 ص :
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بضغ « 2»

(1) .يریگ ماقتنا  يارب  تسا  بلق  نوخ  نایلغ  بضغ ، دنا : هتفگ  بضغ  فیرعت  رد 

او لمعلا  سکع  هب  ار  وا  ددرگ ، یم  یلوتسم  ناسنا  رب  مشخ  دیآ و  یم  شوج  هب  نوخ  لمع ، ای  فرح  کی  زا  یتحاران  رثا  رد  یتقو 
.دنزب يراکره  هب  تسد  تسا  نکمم  مشخ ، ندناشن  ورف  يارب  دراد و  یم 

هب تبـسن  دگنج و  یمن  نمـشد  اب  دـنک و  یمن  عافد  دوخ  زا  ناسنا  دـشابن ، رگا  يدادادـخ  هزیرغ  نیا  دراد و  مه  تبثم  هبنج  مشخ ،
نیا زا  اجب  حیحص و  يرو  هرهب  دراد و  مان  سدقم  مشخ  نآ ، حیحص  دربراک  ور  نیا  زا  .دهد  یمن  ناشن  شنکاو  اه  متس  تارکنم و 

(2) .تسا دیفم  مزال و  هزیرغ ،

زا ار  ناسنا  هک  تسا  تینابـصع  يرگـشاخرپ و  سفن و  لرتنک  مدع  یعون  دوش ، یم  بوسحم  لیاذرزا  قالخا ، ثحب  رد  هچنآ  یلو 
ياهرایعم اب  نیگمـشخ ، ینابـصع و  ناسنا  ياه  لمعلا  سکع  اه و  لمع  اه ، فرح  اسب  هچ  دنک و  یم  جراخ  لادتعا  یعیبط و  لاح 

.دشاب راگزاسان  یناسنا  یمالسا و  یقالخا و 

71 ص :

.یحیرط نیرحبلا ، عمجم  - 1
ّدض رب  زین  دنوادخ  دوخ  ( 9 هیآ میرحت ، هیآ 73 ؛ هبوت ،  ) دینک دروخرب  دیدش  نیقفانم  رافک و  اب  هک  هدش  شرافس  میرک  نآرق  رد  - 2

بولطم ِبضغ  ِتبثم  راثآ  زا  مه  ّتیمح  تریغ و  .تسا  هتخاس  دوباـن  ار  ناـنآ  هدرک و  بضغ  ناراـکهبت  اـی  اـه  تما  ماوقا و  یخرب 
.تسا
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ماجل نونج و  یعون  هب  ندیـسر  تینـالقع و  زا  ناـسنا  جورخ  اـهنآ  نیرت  نشور  تسا ؛ رایـسب  تاـیاور  رد  مشخ  ياهدـمایپ  راـثآ و 
: دینک تقد  ثیدح  دنچ  هب  .تسا  ملح »  » اب زین  نآ  راهم  .درک  راهم  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  یگتخیسگ 

(: مالّسلا هیلع  ) قداص ماما 

؛(1) ٍّرَش ِّلُک  ُحاتْفِم  ُبَضَغلَا 

.تسا يّرش  يدب و  ره  دیلک  مشخ ،

 (: هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ 

؛(2) ِناطیّشلا َنِم  ٌهَرْمَج  ُبَضَغلَا 

.تسا ناطیش  زا  يا  هلعش  مشخ ،

(: مالّسلا هیلع  ) قداص ماما 

؛(3) هَْلقَع ِکلمَی  َْمل  ُهَبَضَغ  ِْکلْمَی  َْمل  ْنَم 

.تسین مه  دوخ  لقع  کلام  دنکن ، راهم  ار  دوخ  مشخ  سک  ره 

زیمآ و نونج  ياهراک  دوش  یم  ثعاب  دـشاب ، طلـسم  مکاح و  ناسنا  رب  دوشن و  لرتنک  رگا  بضغ  هک  دـیآ  یمرب  اه  نیا  عومجم  زا 
، دوش یم  هدیـشک  لتق  هب  مه  یهاگ  هک  اه  عازن  زا  يرایـسب  .دـنزب  رـس  ناسنا  زا  يریذـپان  ناربج  ياه  تیانج  تشز و  ياـه  فرح 

دوخ نیکـست  يارب  دوش و  یم  نیگمـشخ  نشخ ، راتفر  ای  دـنت  نخـس  کی  ندینـش  اب  یـسک  تسا و  هدـشن  راهم  ياـه  بضغ  هجیتن 
.تسا ترسح  تمادن و  مه  شنایاپ  دوش و  یم  عقاو  یمرج  دنز و  یم  دنت  يراک  هب  تسد 

72 ص :

ص 303. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 265. ج 73 ، راونالاراحب ، - 2
ص 305. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 3
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مشخ زورب  ياه  هنحص  رد  مه  ناسنا  ره  يدنمدرخ  ریبدت و  تینالقع و  .دوش  یم  هدید  يرایسب  تایاور  رد  مشخ » راهم   » هب هیـصوت 
هلزلز نیا  یپ  رد  هک  ییاـه  هعجاـف  زا  دـنک و  راـهم  ار  ینورد  مطـالت  هدـنفوت و  جوم  نیا  هتـسناوت  هزادـنا  هچ  هک  دوـش  یم  راکـشآ 

.دنک يریگشیپ  دیآ  یم  دوجو  هب  ناشورخ  جاوما  ینورد و 

: تسا هدومرف  مشخ  راهم  يدنمشزرا  هراب  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ 

؛(1) ِبَضَغلا َْدنِع  ُهَسْفَن  َِکلَم  ْنَم  مُکِدّشَِاب ؟ ْمکُِربُْخا  الَا 

.دشاب طلسم  دوخرب  راد و  نتشیوخ  مشخ ، ماگنه  هک  تسا  یسک  تسیک ؟ امش  نیرت  يوق  هک  مهدن  ربخ  ایآ 

: تسا هدومرف  زین  مالّسلا ) هیلع  ) نانمؤمریما

؛(2) هَتَوهَش َتاما  ُهَبَضَغ َو  َعَمَق  ْنَم  ِهِسْفَن  یلَع  ًاناطلُس  ِساّنلا  ُمَظعَا 

.دناریمب ار  شتوهش  دنک و  بوکرس  ار  دوخ  مشخ  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتراد  نتشیوخ 

تاکرب راـثآ و  نیا  هک  بضغ ، ندرکن  لاـمِعاو  مشخ  ندرب  ورف  ینعی   (3) .تسا هدمآ  ظیغ » مَظک   » هژاو یثیدـحو  ینآرق  ریباعت  رد 
اراوگ رایـسب  شیارب  دربب ، ورف  ار  همقل  نیا  هک  یـسک  یلو  تسا ، خلت  تخـس و  دـنچ  ره  هک  هدـش  هیبشت  يا  همقل  هب  دراد و  يدایز 

.دناشن یم  ورف  ار  نآ  هک  تسا  رو  هلعش  شتآ  يور  رب  يدرس  بآ  لثم  دوب و  دهاوخ 

: تسا هدومرف  بضغ  ندرب  ورف  ندناشن و  ورف  هرابرد  مالّسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

73 ص :

ثیدح 15014. همکحلا ، نازیم  - 1
ثیدح 3259. مکحلا ، ررغ  - 2

(. هیآ 134 نارمع ، لآ  () سانلا نع  نیفاعلاو  ظیغلا  نیمِظاکلاو  - ) 3
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؛(1) ِهمایقلا َموی  ًانامیا  ًانمَا َو  ُهَْبلَق  ُهللا  یَشَح  ِِهئاضِما  یلَع  ُرِدْقَی  َوُه  ًاظیَغ َو  َمَظَک  ْنَم 

نامیا ینمیا و  زا  راشرس  ار  وا  بلق  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنک ، لامِعا  ار  نآ  دناوت  یم  هک  یلاح  رد  دربب ، ورف  ار  یمشخ  سک  ره 
.دزاس یم 

: لیبق زا  تسا ، هدش  نایب  تایاور  رد  مشخ  راهم  يارب  مه  ییاه  شور 

« میجرلا ناطیشلا  نم  هللااب  ذوعا   » ِنتفگ دنوادخ و  زا  نتساوخ  کمک  - 

.دنناشن یم  ورف  ار  دوخ  مشخ  هک  نانآ  يورخا  ياه  شاداپ  هب  هجوت  - 

.دنک كرت  ار  سلجم  ای  دنیشنب ، تسا  هداتسیا  رگا  ًالثم  تیعضو  تلاح و  رییغت  - 

.بضغ ِءوس  راثآ  هب  هجوت  - 

.یهلا بضغ  تردق و  زا  ندرک  دای  - 

وا ملح  ناگدنب و  رب  ادخ  تردق  هرابرد  نیشنب و  يدش  نیگمشخ  هک  هاگ  ره  .نکن  بضغ  یلع ! ای  دومرف :  6 ادخ لوسر  یثیدح  رد 
(2) .شیدنیب نانآ  زا 

مشخ و تلاـح  رد  لداـعت  ظـفح  .دـنک  راـهم  ار  دوـخ  مشخ  دریگب و  سرد  ییادـخ  قـالخا  زا  هک  دراد  یماو  ار  ناـسنا  لـمأت  نـیا 
: تسا هدومرف   7 یلع .تسا  ناسنا  یحور  تردق  ناشن  ملظ ، یفاصنا و  یب  لطاب و  يداو  هب  نداتفین  قح و  تاعارم 

؛(3) ٍّقَح نِم  ُهبَضَغ  ُهْجِرُخی  مل  َبِضَغ  اِذا  يّذلا  ُنِمؤُملا  اّمنِا 

74 ص :

ص 110. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 14. لوقعلا ، فحت  - 2

ص 209. ج 78 ؛ راونالاراحب ، - 3
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.دزاسن جراخ  قح  زا  ار  وا  شمشخ  دش ، نیگمشخ  یتقو  هک  تسا  یسک  نمؤم 

: يدعس لوق  هب 

قیقحت يور  زا  تسا  سک  نآ  درم  یلب 

دیوگن لطاب  شدیآ ، مشخ  نوچ  هک 

: سرد تالاؤس 

.دیهد حیضوت  ار  سدقم  مشخ  بوخ و  بضغ  . 1

؟ تسیچ بضغ  لرتنک  مدع  ياهدمایپ  . 2

؟ درک راهم  ار  مشخ  ناوت  یم  هنوگچ  . 3

75 ص :
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رهاظت ایر و  «3»

ریغ دیابن  داد ، دهاوخ  رفیک  شاداپ و  نآ  دب  کین و  رب  تسا و  ربخاب  ناگدنب  راک  زا  هک  تسا  دقتعم  ییادـخ  هب  نوچ  نمؤم ، ناسنا 
.دنک راک  نآ  نیا و  دنسپ  يارب  دشاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  ادخ 

نیمه هب  یگتـسب  مه  اه  لمع  شزرا  هک  باـیمک ، هتبلا  هدـنزرا و  تسا  يرهوگ  رهاـظت ، ییاـمندوخ و  اـیر و  زا  يرود  صـالخا و 
.یشاداپ هن  دراد و  یشزرا  هن  دنوادخ  دزن  ایر  هب  هتخیمآ  لامعا  تسا و  صلاخ  راک  يرتشم  دنوادخ ، .دراد  رهوگ  رهوج و 

اه لاس  اسب  هچو  دـمهف  یمن  مه  ناسنا  دوخ  هک  دـنک  یم  هنخر  لمع  رد  مارآ  ناهنپ و  نانچ  یهاگ  هک  تسا  دنـسپان  یتلـصخ  ایر ،
.تسا هدرک  لمع  ادخ  يارب  هک  دنک  رّوصت  دهد و  ماجنا  ییایر  لمع 

یهاگ تسا ، ناهنپ  رادرک  راکـشآ و  رادرک  ِتوافت  یهاگ  تسا ، رادرک  راتفگ و  ِتوافت  یهاگ  .تسا  فلتخم  ياـه  لکـش  هب  اـیر 
.تسا هزیگنا  نخس و  یگناگود  یهاگ  تسا ، نطاب  رهاظ و  فالتخا 

یم دناد و  یم  يویند  دصاقم  هب  ندیسر  يارب  ینید  لامعا  نید و  زا  يرازبا  هدافتسا  یعون  ار  ایر  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ ربمایپ 
: دیامرف

77 ص :
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؛(1) بائّذلا ُبولق  مُهبولق  ِلَسَعلا َو  َنِم  یلْحَا  ْمُهُمالَک  ...نیِّّدلِاب  اینُّدلا  َنُوِبلَتْجَی  َنیذِّلل  ٌْلیَو 

.تساه گرگ  ياهلد  ناشیاه  لد  تسا و  لسع  زا  رت  نیریش  ناشنخس  دنا ، یبلط  ایند  یپ  رد  نید  هلیسو  هب  هک  نانآ  رب  ياو 

دنچ ره  .دیآ  شوخان  ار  ادخ  یلو  دیآ ، شوخ  ار  مدرم  دنچ  ره  .دبیرف  یمن  ار  ادخ  یلو  دبیرفب ، ار  مدرم  دـنچ  ره  هناراکایر ، لمع 
ربماـیپ .تـسین  هتفریذـپ  مـه  یهلا  هاـگرد  رد  تـسا و  دــنوادخ  ترفن  ضغب و  دروـم  یلو  دروآ ، تیبوـبحم  هـهجو و  ، مدرم رظن  رد 

: دومرف  ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ

؛(2) ءایر ْنِم  ٍهَّرَذ  ُلاْقثِم  ِهیف  ًالمَع  ُلَبْقَی  َهللا ال  َّنِا 

.دنک یمن  لوبق  دشاب  نآ  رد  ایر  يا  هّرذ  هزادنا  هب  هک  ار  یلمع  دنوادخ ،

ره تسا ، كرـش  ادـخ  ریغ  يارب  راک  نوچ  تسا ، هدـش  دای  یفخ » كرـش  » ناونع هب  نآ  زا  تایاور  رد  هک  تسا  تشز  ردـق  نآ  ایر 
.داهج جح و  زامن و  لثم  دشاب ، يدابع  راک  راک ، نیا  دنچ 

: هک تسا  يولع  مالک  رد 

؛(3) ٌكرش ِءایَّرلا  َریسَی  َّنَا  اوُمَلِعا 

.تسا كرش  كدنا  يایر  هک  دینادب 

یهلا ياضر  زج  يا  هزیگنا  دـشاب و  ادـخ  يارب  صلاخ  شلامعا  دوش  قفّوم  هک  ره  تسا و  گرزب  يداهج  ایر  زا  لمع  ندرک  كاـپ 
.تسا نیبّرقم  زا  دشاب  هتشادن 

78 ص :

ثیدح 6776. همکحلا ، نازیم  - 1
ثیدح 4786. نامه ، - 2

ص 151. لوقعلا ، فحت  - 3
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دنداد ریـسا  میتی و  نیکـسم و  هب  ادخ  يارب  ار  دوخ  راطفا  زور  هس  هک  دوب  يا  هداوناخ  هناصلاخ  لمع  نأش  رد  یتا » له   » هروس لوزن 
هک مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  .دشاب  همه  قشمرس  دیاب  ناشلمع  هداوناخ و  نیا  .دنتشادن  مه  رکشت  ِتشادمـشچ  شاداپ و  عقوت  زگره  و 

شا هنومن  نیرت  یلاع  .دوب  ادخ  يارب  شداهج  دز و  یم  ریشمش  هناصلاخ  مه  گنج  نادیم  رد  تسا ، شا  هداوناخ  هرابرد  هروس  نیا 
ادخ رطاخ  هب  تسـشن و  ورف  شمـشخ  ات  دز  مدق  تساخرب و  تشاد و  ّدودبع  نب  ورمع  زیمآ  نیهوت  راتفر  زا  سپ  هک  دوب  يدروخرب 

.لمع صالخا  زومآ  یلع  زا  درک ؛ ادج  نمشد  نت  زا  رس 

: میناوخ یم  يوبن  ثیدح  نیا  رد  هلمج  زا  ، تسا هدش  رکذ  تایاور  رد  ییاه  هناشن  راکایر  ایر و  يارب 

ِّلُک یف  ُصِرْحَی  ُهَدْحَو و  َناک  اذا  ُلِسْکَی  ٌدحَا َو  ُهَْدنِع  َناک  اِذا  هِّلل  ِلمَعلا  یف  ُصِرْحَی  ٌهعبراف : یئارُملا  ُهمالَع  اّما 

؛(1) ِهِدْهُِجب ُهَتْمَس  ُنِسُْحی  ِهَدِمْحَملا و  یلَع  ِهِرمَا 

هک یتقو  تسا  لاح  یب  لِسِک و  دـشاب و  یـسک  وا  شیپ  هک  یتقو  تسا ؛ صیرح  ادـخ  يارب  لمع  رد  تساتراهچ : راـکایر  تمـالع 
.دهد هولج  وکین  ار  دوخ  شور  رهاظ و  ات  دشوک  یم  دننک و  شفیرعت  دراد  تسود  شیاهراک  همه  رد  .تساهنت 

رد عمج و  رد  ای  ییاهنت  رد  ناسنا  لاح  ِتوافت  .تسا  هدـمآ  مه  يددـعتم  تاـیاور  رد  دـشاب و  همه  زا  رتزراـب  لوا  هناـشن  هس  دـیاش 
رگید هناشن  مدرم  شیاتس  فیرعت و  هب  هقالع  تسا ، صولخ  مدع  هناشن  تولج  تولخ و 

79 ص :

ص 22. لوقعلا ، فحت  - 1
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رکشت و دننکن ، فیرعت  ای  دننک  فیرعت  دننادن ، ای  دننادب  مدرم  هک  دنکن  یقرف  هدننک  لمع  يارب  هک  تسا  صلاخ  لمع  یتقو  .تسا 
هئارا یغورد و  ياـهراک  شرازگ  یهاـگ  دراد ؟ يرثا  هچ  نآو  نیا  دنـسپ  مدرم و  رظن  تسادـخ ، يارب  یتقو  .هن  اـی  دـننک  ینادردـق 

.دوش یم  بوسحم  ایر  هرمز  رد  زیمآ ، هغلابم  حیحصان و  رامآ 

ناـمیااب و یناـسنا  ار  وا  اـت  دـنک  یم  هضیرف  نیا  هب  لـمع  ینعی  دوـش ، اـیر  تسا  نکمم  مه  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رد  یتـح 
.دنسانشب یبالقنا  دهعتم و 

ناگدز هلزلز  ناگدز و  لیس  اه و  ههبج  هب  یلام  ياه  کمک  دربن ، ههبج  رد  تکرش  ناگدنامرد ، هب  یگدیسر  نیمورحم ، هب  کمک 
نومـضم نیا  .تسا  دروم  یب  ادـخ  زا  شاداـپ  راـظتنا  دـشاب ، مدرم  رظن  بلج  يارب  رگا  .دـشاب  هتـشاد  صولخ  هک  دراد  شزرا  یتقو 

: دومرف دوعسم  نبا  هب  هک  تسا  يوبن  ثیدح 

؛(1) ًاباوث ُْهنِم  َِکلِذب  ُجْرَت  الَف  ِهللا  َْریَغ  َکلذب  ُدیُرت  َْتنَا  ِِّربلا و  ْنِم  ًالمَع  َْتلِمَع  اِذا 

.شاب هتشادن  لمع  نآ  يارب  یهلا  شاداپ  دیما  سپ  یتشاد ، رظن  رد  ار  ادخ  ریغ  هک  یلاح  رد  يداد  ماجنا  یکین  راک  هاگره 

.دنام یم  هجیتن  یب  ییایر  ياه  لمع  تسا و  راگدنام  دشاب  هتشاد  صالخا  گنر  هک  يراک 

تقد اـب  ار  شا  هنازور  درکلمع  زور ، ناـیاپ  رد  سک  ره  .تسا  هبـساحم  اـه  هار  زا  یکی  میوـش ، صـالخ  اـیر  گـنچ  زا  هکنآ  يارب 
همه یبایزرا و 

80 ص :

ص 352. ج2 ، یسربط ، قالخالا ، مراکم  - . 1
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دـنک و لیلحت  هیزجت و  ار  شیوخ  تین  تقد ، اب  دـنک و  یـسانش » هزیگنا   » ار زور  نآ  بوخ  لامعا  اهدروخرب و  اهراتفر ، اـه ، فرح 
.دنکن دروخرب  هناراکشزاس  شدوخ  اب  دسانشب و  ار  ینورد  ناهنپ و  تین  هک  دیامن  یعس 

(1) .میربب نیب  زا  ار  اه  نآ  یهلا  قیفوت  هب  میسانشب و  ار  ایر  ياه  هگر  هک  دنک  یم  کمک  لامعا ، یبایزرا 

: سرد تالاؤس 

؟ تسیچ لمع  رد  ایر  ياه  هناشن  . 1

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تسا  نکمم  هنوگچ  . 1

؟ دشاب صلاخان  مه 

؟ تسیچ یفخ  كرش  . 2

81 ص :

.دوش عوجر  اهدیاب »  » شخب رد  صالخا »  » ثحب هب  - 1
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توادع هنیک و  « 4»

هراشا

هک تسا  یتصرف  رظتنم  صخـش ، دیآ و  یم  دیدپ  هنیک »  » دشابن مه  تشذگ  وفع و  ِتلاح  دوشن و  لامِعا  رگا  بضغ  مشخ و  یهاگ 
يددعتم ءوس  ضراوع  هنیک  .تسا  نآ  رگید  مان  ّلِغ »  » .دوش یم  هتفگ  مه  دقِح » » ینورد ینمـشد  هنیک و  نیا  هب  .دریگب  ماقتنا  دناوتب 

.ییوج ماقتنا  ءازهتسا و  تبیغ ، مانشد و  نارگید ، هب  یناسر  رازآ  هطبار ، عطق  دسح ، لثم : .دراد 

(1) دنک یم  دای  ار  هنیک  زا  اه  لد  ندوب  كاپ  نایتشهب ، فاصوا  زا  میرک ، نآرق 

(2) .دنشاب هتشادن  هنیک  نانمؤم  هب  تبسن  دنهاوخ  یم  ادخ  زا  هک  درامش  یم  رب  ار  نیا  مه  نانمؤم  تافص  زا  و 

زا مه  هب  تبسن  نتشاد  توادع  يزوت و  هنیک 

(4)« ِهدَسَحلا ُهمیش  ُدقِحلا  : » تسا نادوسح  تافص  »(3) و ا ز  ٍدوقَِحب َسَیل  ُنمؤملا  : » تسین نمؤم  تافص 

هب .تسا  مئارج  زا  يرایسب  هشیر  دریگ و  یم  راک  هب  رگیدکی  دض  رب  ار  اهورین  دیادز و  یم  هعماج  زا  ار  افص  حلـص و  نتـشاد ، هنیک 
: نانمؤمریما ریبعت 

؛(5) ُدْقِحلا ِنَتِفلا  ُبَبَس 

.تساه هنتف  ببس  هنیک ،

83 ص :

(. هیآ 47 رجح ، هیآ 43 ؛ فارعا ، ٍّلِغ () نِم  ْمهرودُص  یف  ام  انعَزن  و  - ) 1
(. 10 هیآ رشح ، ( ) ونَمآ نیذِّلل  ّالِغ  انبوُلق  یف  ْلعجت  و ال  - . ) 2

ص 317. ج 5 ، ءاضیبلا ، هجحم  ، 6 ادخ ربمایپ  زا  - 3
ثیدح 422. مکحلاررغ ، مالّسلا ،) هیلع  ) یلع ماما  زا  - 4

ثیدح 5555. نامه ، - 5
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یتسود دوش و  یم  مک  اه  ییورایور  اه و  ینمـشد  اه و  هنتف  دریگب ، تشذـگ  ار  نآ  ياج  دوش و  كاپ  لد  زا  اه  هنیک  رگا  نیاربانب ،
.دبای یم  شیازفا  اه 

: هلمج زا  دراد ، يرایسب  ءوس  راثآ  توادع ، هنیک و 

: زوت هنیک  ینورد  جنر  . 1

.دهد یم  جنر  ار  هنیک  بحاص  هتسویپ  ینورد  شتآ  نیا 

(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  هدومرف  هب 

؛(1) ِرَفَّظلاب ِّالا  أفَُطت  ٌران ال  ُدقِحلأ 

.دوش یمن  شوماخ  فرطرب ، هبلغ  اب  زج  هک  تسا  یشتآ  هنیک ،

: اه هطبار  ندروخ  مه  هب  . 2

هب نارگید  هب  تبـسن  ار  زوت  هنیک  درف  یتسود  دنک و  یم  داجیا  للخ  اه  هطبار  رد  دوشن ، شوماخ  وفع  ملح و  بآ  اب  هنیک  شتآ  رگا 
نیا هب  ٍدوُقَِحل » َهَدَّوَم  ـال   » و ٌهَّوُُخا » ٍدوُقَِحل  َسیل  نوچمه « : یثیداـحا  .تشاد  دـنهاوخن  تّدوـم  هطبار  وا  اـب  مه  نارگید  دـنز ، یم  مه 

.دراد (2) هراشا  هتکن 

ار يریوصت  ره  هنیآ  .دـشاب  هنیآ  لثم  دـیاب  ناسنا  لد  هک  تسا  یـسراف  ياه  لثم  رد  .تسین  تشذـگ  زا  رتهب  یهار  نآ  نامرد  يارب 
فرح یسک  زا  رگا  دشاب و  هتـشاد  یبلق  نینچ  دیاب  مه  نمؤم  ناسنا  .دراد  یمن  هگن  دوخ  رد  ابیز  هچ  تشز و  هچ  دتفیب ؛ نآ  رد  هک 

.دنک وفع  دربب و  دای  زا  دریگن و  لد  هب  دید ، تناها  ینمشد و  بسانمانراتفر و  ای  تشز 

84 ص :

ثیدح 2203. نامه  - 1
ثیدح 7483 و 1043. مکحلاررغ ، - 2
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نتفگ اب  دوشخب و  ار  همه  هکم  حـتف  زور  دوب ، هدـید  شیرق  زا  هک  ینمـشد  افج و  همه  نآ  اـب  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) مالـسا ربماـیپ 
.تشاذگن یقاب  توادع  يارب  یهار  ِءاقلُطلا ) ُمتناف  اوبَهذإ  )

مکیلع ِبیرثَت  ال   ) ِنتفگ اب  دندرک ، فارتعا  شیوخ  ياطخ  هب  وا  شیپ  یتقو  ناردارب ، يوس  زا  افج  همه  نآ  زا  سپ  فسوی  ترضح 
.تشذگ (1) نانآ  زا  تسین ، امش  رب  یتمالم  زورما  ینعی  مویلا )

: دومرف ادخ 6  لوسر  .دیآ  رامش  هب  تسکش  دهاکب و  ناسنا  ردق  زا  هکنآ  هن  دوش ، یم  تّزع  هیام  تشذگو ، وفع 

؛(2) ...هللا ُمُکّزُِعی  اوُفْعاَف  ًاّزِع ، ِّالا  َْدبَعلا  ُدیزَی  ُوفعلا ال 

.دشخبب ناتتّزع  دنوادخ  ات  دیرذگرد  سپ  دیازفا ، یمن  هدنب  تّزع  هب  زج  تشذگ ، وفع و 

ار اه  هنیک  نارگید ، اب  نتشاد  زاب  هرهچ  بوخ و  دروخرب 

 (: هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) لوسر ترضح  ریبعت  هب  .درب  یم  نیب  زا 

؛(3) همیخَّسلِاب ُبَهْذَی  ِرِْشبلا  ُنْسُح 

.دیادز یم  ار  هنیک  ییورشوخ 

زا زین  .تشذـگ (4)  یم  درک و  یم  وفع  هکلب  تفرگن ، ماقتنا  دوخ  عفن  هب  یـسک  زا  زگره  هک  تسا  هدـمآ  ربمایپ  یقـالخا  هریـس  رد 
حور نادـجو و  دـشابن ، لد  رد  هنیک  یتقو  .تفرگ  یمن  لد  هب  هنیک  تشذـگ و  یم  رتدوز  همه  زا  دـش و  یم  نیگمـشخ  رترید  همه 

مدرم اب  طباور  رت و  مارآ  ناسنا 

85 ص :

هیآ 92. فسوی ، - 1
ص 319. ج 5 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 2
ثیدح 4071. همکحلا ، نازیم  - 3

ص 51. ییابطابط ، همالع  یبنلا ، ننس  - 4
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.دشاب ینورد  باذعو  جنر  رد  هراومه  هکنآ  هن  درب ، یم  تّذل  دوخ  یگدنز  زا  تشذگ ، اب  ِدرف  دوش و  یم  رت  هنامیمص 

کنآ زا  مینک ، زواجت  مصخ ، هانگ  زا  ام 

تسین ماقتنا  رد  هک  تسا  یتّذل  وفع  رد 

هب يزرو  هنیک  یهاگ  .تسا  ناگرزب  نامیرک و  تلصخ  تشذگ  وفع و  یلو  تسا ، تیفرظ  مک  هیامورف و  دارفا  تلصخ  يزوت  هنیک 
: تسا مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  نانخس  زا  .تسا  رت  تشز  رت و  شزرا  یب  نیا  هک  تسا  يویند  لئاسم  رطاخ 

؛(1) ُداقحألا اَهیف  َعاُطت  ْنَا  ْنِم  ُرَْزنَا  ُرَقْحَا َو  ُرَغْصَا َو  اینّدلا 

.دوش تعاطا  اه  هنیک  زا  نآ  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتزیچان  رتریقح و  رت ، کچوک  ایند 

: سرد تالاؤس 

؟ دراد يدومنهر  هچ  هنیک  هرابرد  نآرق  . 1

؟ تسیچ تشذگ  وفع و  هدیاف  . 2

؟ دوب هچ  هنیک  دروم  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ  تلصخ  . 3

86 ص :

ثیدح 1804. مکحلا ، ررغ  - 1
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دسح « 5»

ترهـش و ملع و  ماقم و  لام و  يرگید  هکنیا  زا  دـشاب و  هتـشادن  نارگید  رد  ار  اـه  تمعن  ندـید  مشچ  ناـسنا  هک  تسا  نآ  دـسح ،
، يریگ ههبج  ییوگدـب ، ینمـشد ، هب  ار  دوـسح »  » دـسرب و ینوریب  هلحرم  هب  ینورد  یتحاراـن  نـیا  دوـش و  تحاراـن  دراد  ّتیبوـبحم 

.دراداو دوسحم »  » زا يریگ  ماقتنا  ییوجبیع و 

مه هب  تبسن  هناخ  رد  ناکدوک  ِتداسح  زا  .ددرگ  یمرب  دسح  هب  رگیدکی  اب  دارفا  ياه  يریگ  ههبج  اه و  ینمشد  زا  يرایـسب  هشیر 
، يرنه یملع ، فورعم  ياه  هرهچ  تداسح  ات  هرادا  طیحم  رد  نادـنمراک  تداسح  و  هسردـم ، رد  نازومآ  شناد  تداسح  ات  هتفرگ 

.دوش یم  ارتفا  تمهت و  تبیغ و  اه و  لباقت  اه و  شنت  زورب  أشنم  اهنیا  همه  یسایس ، یبدا و 

(: مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما ریبعت  هب  .تسا  دوسح  ینورد  یمئاد و  شجنر  هیام  هک  تسا  یقالخا  هلیذر  کی  دسح 

؛(1) ٍدوُسَِحل َهَحار  ال 

.تسین دوسح  يارب  شیاسآ  یتحار و 

87 ص :

ص 252. ج 73 ، راونالاراحب ، - 1
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یسک نوردنا  مرازاین  هکنآ  مناوت 

(1) تسا رد  جنر  هب  دوخز  وک  منک ؟ هچ  ار  دوسح 

زیزع ربماـیپ  هب  مه  میرک  نآرق  .ددرگ  یم  هنتف  رـش و  هیاـم  نیا  هک  دـسر  یم  زورب  روـهظ و  هب  یهاـگ  .تـسا  لد  رد  یهاـگ  دـسح 
(2) (. دَسَح اذا  ٍدساح  ِّرش  نم  و  : ) دربب هانپ  ادخ  هب  دزروب ، دسح  هک  هاگنآ  دوسح ، رش  زا  هک  دهد  یم  روتسد 

: درامش یمرب  نینچ  ار  دوسح  ياه  هناشن   7 قداص ماما 

؛(3) ِهَبیصُملِاب ُتِمْشَی  َو  َدِهَش ، اِذا  ُقَّلمَتَی  َو  َباغ ، اِذا  ُباتْغَی  ٍتامالع : ُثالث  ِدِساحِلل 

یم نابز  مخز  هدرک ، تتامش  الب ، تبیصم و  ببس  هب  دیوگ و  یم  ّقلمت  ور  شیپ  دنک ، یم  تبیغ  رـس  تشپ  دراد : هناشن  هس  دوسح 
.دنز

: تسا نآرق  رد  .تسا  هتشاد  ینازرا  ادخ  هک  تسا  ییاه  تمعن  زا  نارگید  يرادروخرب  هب  ندرب  کشر  دوسح ، رگید  هناشن 

(4) ؛) ِِهلْضَف ْنِم  ُهللا  ُمُهاتآ  ام  یلَع  ساّنلا  َنودُسْحَی  ْمَا  )

.دنزرو یم  دسح  تسا  هداد  نانآ  هب  ادخ  هک  ییاه  تمعن  ببس  هب  مدرم  هب  تبسن  هکلب 

88 ص :

.يدعس - 1
هیآ 5. قلف ، - 2

ص 60. ج1 ، قودص ، خیش  لاصخ ، - 3
هیآ 54. ءاسن ، - 4
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.ددرگ یم  ینمشد  ببس  مه  دراد ، یم  زاب  نارگید  يایازم  اه و  تمعن  هب  فارتعا  لوبق و  زا  ار  دوسح  مه  دسح ،

.دندش ببس  ار  بوقعی  تّدم  ینالوط  قارف  دنتخادنا و  هاچ  هب  ار  وا  دش  ببس  وا ، هب  تبسن  فسوی  ناردارب  دسح 

همئا و دـنزرو و  ینمـشد  نادـناخ  نیا  اب  هتـسویپ  دـش  ببـس  تیب ، لها  ّتیبوبحم  لـیاضف و  هب  تبـسن  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  دـسح 
.دنناسرب لتق  هب  ار  ربمایپ  نادنزرف 

.دراد دسح  رد  هشیر  هداتفا و  قافتا  خیرات  رد  هک  رگید  تایانج  يرایسب  .دشکب و  ار  لیباه  شردارب  لیباق ، دش  ببس  دسح ،

: تسا هدومرف  مالّسلا ) هیلع  ) رقاب ترضح  هک  نانچنآ  دوش ، یم  نامیا  يدوبان  ببس  دسح ،

؛(1) َبَطَحلا ُراّنلا  ُلُکأَت  امَک  َنامیالا  ُلُکأَیل  َدَسَحلا  َّنِا 

.دنک یم  دوبان  دروخ و  یم  ار  مزیه  شتآ ، هک  روط  نامه  دروخ ، یم  ار  نامیا  دسح ،

جنر نیا  زا  یتـحار  ار  دوسح  تسا ، دوـسحم  رد  تمعن  یتـقو  اـت  تسا و  ریذـپان  لاوز  هّصغ  مغ و  راـچد  تسا ، دـسح  راـچد  هکنآ 
هک هنوگنآ  دراد ، وا  يارب  یمـسج  ضراوع  دزادنا و  یم  یتحار  تحارتسا و  زا  دنک و  یم  رغال  ار  دوسح  هصغ ، نیا  .تسین  ینورد 

: تسا هدش  حیرصت  نآ  هب   7 یلع ماما  ثیدح  رد 

89 ص :

ص 306. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
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؛(1) َدَسَجلا ُبیُذی  ُدَسَْحلَا 

.دنک یم  بوذ  ار  ندب  دسح ،

هن میوش ، لاحشوخ  مینک و  رکش  ار  ادخ  دیاب  میشاب ، ناملسم  کی  یعامتجا  تفرشیپ  يداصتقا و  دشر  یملع و  ّتیقفوم  دهاش  رگا 
.میشاب هتشاد  ار  وا  ترهش  ّتیقفوم و  تمعن و  لاوز  يوزرآو  میربب  جنر  هکنیا 

: هلمج زا  دنا ، هدرک  نایب  ییاه  لح  هار  قالخا  ناگرزب  یقالخا ، هلیذر  نیا  نامرد  يارب 

؟ دشن نوعلم  دورطم و  درکن و  ربّکت  دیزرون و  دسح  رگم  سیلبا  .دسح  ءوس  بقاوع  هب  هجوت  . 1

.دوسح يورخا  باذع  هب  هّجوت  . 2

.دزرون دسح  دنادب و  ار  شیاه  هتشاد  ردق  ات  دوخ ، زا  رت  مورحم  ِدارفا  هب  هجوت  . 3

.دوش نک  هشیر  فیعض و  دسح  نآ  ات  دوسحم ، هب  ّتبحم  زاربا  یکین و  . 4

.دوش یم  دوسح  دوخ  ریگنماد  دسرب ، دوسحم  هب  هکنآ  زا  شیپ  دسح ، ِنایز  هکنیا  هب  هجوت  . 5

(: مالّسلا هیلع  ) قداص ماما  ریبعت  هب 

؛(2) ِدوُسْحَملِاب َّرُضَت  ْنَا  ُْلبَق  ِهِسْفَِنب  ٌّرِضُم  ُدِساحلا 

.دنز یم  ررض  شدوخ  هب  دنزب ، ررض  دوسحم  هب  هکنآ  زا  شیپ  دوسح ،

90 ص :

ثیدح 981. مکحلاررغ ، - . 1
ص 255. ج73 ، راونالاراحب ، - 2
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هب ینیبدـب  یگیامورف ، لهج ، یبلط ، يرترب  یهاوخ ، نوزفا  ّربکت ، عمط ، صرح ، لثم  دـسح ، ياـه  هشیر  اـه و  هنیمز  ندرب  نیب  زا  . 6
 ... دنوادخ و

تسا دسح  دریذپن ، نامرد  هک  درد  نآ 

تسا دد  وید و  هدعاق  دسح ، نییآ 

دشاب مدرم  مصخ  دوسح ، دنیوگ 

تسا دوخ  مصخ  يرگنرد ، وکن  هکنآ  رگ 

یم وزرآ  هطبغ ، رد  اما  دراد ، ار  يرگید  زا  تمعن  لاوز  يوزرآ  صخـش  دسح ، رد  .دراد  قرف  هطبغ  اب  دسح  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب 
.دشاب رادروخرب  تمعن  نآ  زا  مه  شدوخ  هک  دنک 

: دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر 

؛(1) ُدُسْحَی ُِقفانُملاَو  ُِطبْغَی ، َنِمؤملا  َّنِا 

.دزرو یم  دسح  قفانم  دروخ و  یم  هطبغ  نمؤم 

: سرد تالاؤس 

؟ دینک فیرعت  ار  دسح  . 1

؟ تسیچ دسح  یناور  یحور و  ياه  نایز  . 2

؟ تسا مادک  دسح  نامرد  هار  . 3

91 ص :

ص 330. ج 5 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 1
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عمط «6»

یتشز راک  ره  هب  نت  شیاه  هتساوخ  هب  ندیـسر  يارب  راکعمط  .دنک  یم  لیلذ  راوخ و  ار  ناسنا  هک  تسا  يدنـسپان  تافـص  زا  عمط 
لقع و هریاد  زا  ار  ناسنا  دنک و  یم  لتق  يّدعت و  ملظ و  دنز ، یم  مرج  هانگ و  هب  تسد  دنک ، یم  راوخ  فیفخ و  ار  دوخ  دـهد ؛ یم 

.درب یم  نوریب  فاصنا  عرش و 

هـشیمه دـشاب  هتـشاد  زآ  عمط و  هکنآ  .دـشاب  ناسنا  هاوخلد  هچنآ  ره  اذـغ و  هب  یهاگ  ماقم ، هب  یهاـگ  تسا ، لاـم  هب  یهاـگ  عمط ،
.تسا رتشیب  تورث  یپ  رد  دوش و  یمن  ریس  دشاب  هتشاد  هچ  ره  دنک و  یم  دوبمک  ساسحا 

(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  هدومرف  هب 

؛(1) ِعَرَْولا َریثَک  ُدِسُْفی  ِعَمَّطلا  ُلیلق 

.دنک یم  دساف  ار  رایسب  ییاسراپ  عرو و  كدنا ، عمط 

: تسا هدمآ  ماشه  هب  مالّسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  يایاصو  رد 

(2) ؛  ...لقعلا ُسالتخاو  ِّلُّذلا  ُحاتْفِم  َعمّطلا  َّناف  َنیقولخملا ، َنِم  َعمّطلا  ِِتمَا  َو  ِساّنلا ، يدیا  یف  اّمم  ِسأیلاب  َکیلَع  َو  َعمّطلاَو ، َكاِّیا 

يدوباـن و هیاـم  تلّذ و  دـیلک  عمط ، هک  ارچ  ناریمب ، ار  مدرم  هب  عمط  رادرب و  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  زا  مشچ  زیهرپـب و  عمط  زا 
.تسا لقع  شهاک 

93 ص :

ثیدح 6729. مکحلاررغ ، - 1
ص 315. ج 78 ، راونالاراحب ، - 2
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جرخ نتخودـنا و  لاـم و  عـمج  اـه و  يزودـنا  تورث  زا  يرایـسب  هشیر  .تسا  نارگید  لاـم  رد  عـمط  اـه ، يدزد  زا  يرایـسب  هـشیر 
.دناشک یم  قحان  لطاب و  هب  ار  ناسنا  تسایر ، هب  عمط  .ددرگ  یم  لتق  لماع  یـسک  تورث  رد  عمط  یهاگ  .تسا  يدـنمزآ  ندرکن ،

یمن ریگ  یهام  دایص و  ِبّالق  راتفرگ  دشاب ، هتشادن  همعط  عمط  رگا  یهام  .دنتفا  یمن  ماد  هب  دنشاب ، هتـشادن  هناد  عمط  رگا  ناگدنرپ 
.دوش

، دوبن تموکح  عمط  رگا  تشک و  یمن  ار  مالّـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تفر و  یمن  البرک  هب  دعـس  رمع  دوبن ، ير » » ِتسایر عمط  رگا 
.درک یمن  دیهش  ار  مالّسلا ) هیلع  ) اضر ماما  نومأم 

زا .دوش  یمن  يویند  تاقلعت  ریـسا  دتفا و  یمن  ایند  ماد  رد  ددرگ ، رادروخرب  تعانق  هیحور  زا  دشاب و  هتـشاد  دـنلب  تمه  هک  یـسک 
: دنیوگ یم  ایند  هب  باطخ  هتسراو  ياه  ناسنا  ور ، نیا 

هنایشآ تسا  دنلب  ار  اقنع  هک  هن  رگد  غرم  رب  ماد  نیا  ورب 

ثیدح دنچ  هب  .تالیامت  اه و  هتساوخ  تراسا  تسا ؛ تراسا  یگدرب و  هدش ، نایب  راکعمط  يارب  تایاور ، رد  هک  یتفـص  نیرتزراب 
: دوش یم  هراشا 

(1) ٌدَّبؤم ؛ ٌّقِر  ُعَمَّطلا  مالّسلا :) هیلع  ) یلع ماما 

.تسا يدبا  یگدرب  عمط ،

؛(2) هُدوُقَی ٌعَمَط  َُهل  ٌْدبَع  ُْدبَْعلا  َْسِئب  مالّسلا :) هیلع  ) رقاب ماما 

.دناشک یم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  وا  هک  دشاب  هتشاد  یعمط  هک  يا  هدنب  تسا ، يا  هدنب  دب 

94 ص :

تمکح 180. هغالبلا ، جهن  - 1
ص 320. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2
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؛(1) هَْبلَق َعَمَّطلا  ِنِکُسی  الف  ِِهتایَح  َماّیَا  ًاّرُح  َشیعَی  ْنَا  َدارَا  ْنَم  (: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما 

.دهدن ياج  دوخ  لد  رد  ار  عمط  دنک ، یگدنز  دازآ » » یگدنز نارود  رد  دهاوخ  یم  سک  ره 

؛(2) ُهُّلُِذت ٌهَبْغَر  َُهل  َنوکَت  ْنَا  ِنِمْؤُْملِاب  َحَْبقَا  ام  مالّسلا :) هیلع  ) يرکسع ماما 

.دزاس یم  راوخ  ار  وا  هک  دشاب  هتشاد  يا  هتساوخ  تبغر و  هک  تسا  تشز  هچ  نمؤم  يارب 

؛(3) ِهرِخآلاَو اینّدلا  ُلُذ  ِعمَّطلا  ُهَرَمَث  مالّسلا :) هیلع  ) یلع ماما 

.تسا ترخآ  ایند و  ِتلّذ  عمط ، هرمث 

: يزیربت بئاص  لوق  هب  .دوش  یمن  عمط  صرح و  زآ و  لها  تسا  دنم  هقالع  شیوخ  تمارک  تیصخش و  وربآ و  هب  هک  یسک 

ینک یم  ناسک  شیپ  هک  عمط  تسد 

شیوخ يوربآ  زا  يرذگب  هک  يا  هتسب  لپ  زارد 

ار دوخ  هک  یـسک  .تسا  نآ  لانم  لام و  ایند و  زا  شیب  مه  ناسنا  شزرا  .تسا  رادـیاپان  یناف و  همه  ذـیاذل ، ماقم و  تورث و  ایند و 
هب عمط  تسا  بوخ  تسه  یعمط  رگا  .تسا  هتخورف  نازرا  ار  دوخ  هتخانشن و  ار  دوخ  یناسنا  ردق  دشاب ، هتشاد  عمط  دزاس و  تسپ 

هکلب تسین ، دـب  اهنت  هن  یعمط  نینچ  هک  دـشاب  يونعم  تاماقم  ادـخ و  هب  برق  يدـبا ، ياـه  تمعن  یهلا ، ناوضر  تشهب ، ترخآ ،
.دناسر یم  ار  ناسنا  يالاو  فده  قیمع و  تخانش  دنلب و  تمه  تسا و  بولطم 

95 ص :

ثیدح 11213. همکحلا ، نازیم  - 1
ص 374. ج 78 ، راونالاراحب ، - 2

ثیدح 4639. مکحلاررغ ، - 3
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: سرد تالاؤس 

؟ تسیچ عمط  نایز  ررض و  . 1

.دیهد حیضوت  ار  یگدرب  عمط و  هطبار  . 2

؟ تسا مادک  بوخ  عمط  . 3

96 ص :
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باتش هلجع و  «7»

هدیجنـسن ياه  مادقا  هتخپان و  ياه  میمـصت  ینامیـشپ و  شزغل و  هیام  هک  تسا  یتفـص  تسا و  ربص  ربدت و  ّینأت ، لباقم  هطقن  هلجع 
اب نآرق  دراد و  دوجو  ناسنا  داهن  رد  اـیوگ   (2)( ًالوُجَع ُناسنالا  َناـک  َو   ) هیآ )(1) و  ٍلَجَع ْنِم  ُناْسنالا  َِقلُخ   ) هیآ ساـسارب  .دوش  یم 

.دنک یم  دای  نآ  زا  زیمآ  خیبوت  نحل 

، دننک لوبق  ار  لیلد  یب  فرح  ره  دنریذپب و  تاّیعقاو  ناونع  هب  ار  تاعیاش  اسب  هچ  دننک و  یم  هلجع  فرح ، ره  نتفریذپ  رد  یـضعب 
يایازم هب  يرگن ، هدنیآ  ربّدت و  ثحب  رد  .دنوش  یم  نیبدب  نانآ  هب  دننک و  یم  رواب  دوز  نارگید  دروم  رد  ار  دارفا  ياه  ییوجبیع  ای 

.دش هراشا  لمعو  نخس  رد  یگدز  باتش  زا  يرود  گنردو و  لمأت 

: دومرف تیصو  نینچ  مالّسلا ) هیلع  ) نسح ماما  شدنزرف  هب  تداهش ، هناتسآ  رد  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 

؛(3) ِلعِفلاو ِلوَقلاب  ِعُّرَسَّتلا  ِنَع  كاهنَا 

.منک یم  یهن  لمع  راتفگ و  رد  یگدزباتش  زا  ار  وت 

97 ص :

هیآ 37. ءایبنا ، - 1
هیآ 11. ءارسا ، - 2

ثیدح 11923. همکحلا ، نازیم  - 3
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: تسا هدمآ  هلجع  ياه  نایز  رد  زین  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص   ) ادخ لوسر  زا 

؛(1) ٌدحا ِْکلْهَی  َْمل  اُوتَّبَثَت  َساّنلا  َّنَا  َولَو  ُهَلَجَعلا ، َساّنلا  کلهَا  اّمنِا 

.دش یمن  كاله  یسک  زگره  دندرک  یم  لمأت  گنرد و  مدرم  رگا  درک ؛ دوبان  هلجع  ار  مدرم  نانامه 

ای صخـش  نآ  اسب  هچ  هک  دـنلفاغ  تسا ؛ صاخـشا  قباوس  نانآ ، نخـس  ياـنبم  دـنزادرپ و  یم  يرگید  زا  ییوجبیع  هب  یناـسک  هاـگ 
تواضقو و نخـس  رد  هلجع  لاح ، ره  هب  .دننزب  فرح  نانآ  هرابرد  دوز  تسیاب  یمن  سپ  دنا ، هدش  حالـصا  ای  هدرک  هبوت  صاخـشا 

(: مالّسلا هیلع  ) نانمؤمریما ریبعت  هب  .دوش  یم  اه  شزغل  زا  يرایسب  ببس  مادقا 

؛(2) َُللّزلا ُُرثْکَی  ِلَجَعلا  َعَم 

.دوش یم  دایز  اه  شزغل  هلجع ، اب 

اسب هچ  دنکن ، لوبق  دوز  ار  نایوگغورد  نانیچ و  نخس  ياه  فرح  هک  دنک  یم  شرافس  ار  رتشا  کلام  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 
: دننک بارخ  ار  نارگید  هرهچ  دنهاوخب  زوسلد ، رهاظ  هب  بناجب و  قح  يا  هفایق  هناهاوخریخ و  نحل  اب  ضرغم ، دارفا 

؛(3) َنیحِصاّنلاب َهَّبَشَت  ْنِاَو  ٌّشاغ  َیعاّسلا  َّنإف  ٍعاس ، ِقیدْصَت  یِلا  َّنلَْجعَت  ال 

.دهد هولج  ناهاوخریخ  هیبش  ار  دوخ  دنچ  ره  .تسا  رگ  هلیح  وگغورد و  نیچ  نخس  نکن ؛ هلجع  نیچ  نخس  ِفرح  لوبق  رد 

98 ص :

ص 340. ج1 ، یقرب ، نساحم ، - 1
.9740 ثیدح مکحلا ، ررغ  - 2

همان 53. هغالبلا ، جهن  - 3
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ار هجیتن  صقان و  ار  راک  هدیسرن ، نآ  عقوم  هک  يراک  ماجنا  رد  هلجع  .دبلط  یم  بسانم » نامز  ، » راک کی  ماجنا  یهاگ 

.بسانم عقوم  زا  لبق  رذب  ندناشفا  ای  ندیسر  زا  لبق  هویم  ندیچ  لثم  .دنک  یم  بارخ 

: تسا نیا  مالّسلا ) هیلع  ) ریما ترضح  هیصوت 

؛(1) اِهنامَز َدنع  اهیف  َُطقاسَّتلاو  اِهناوَا  َْلبَق  ِرومألِاب  َهَلَجَعلا  َكاِّیا َو 

.اهنآ نامز  ندیسر  ارف  ماگنه  اهراک  رد  یتسس  زا  زیهرپب  اهنآ و  تقو  زا  شیپ  اهراک  رد  هلجع  زا  زیهرپب 

.دش دهاوخ  ماکان  هک  دنزب ، سردوز  هلمح  هب  تسد  یلبق ، ياه  یگدامآ  مزال و  ییاسانش  زا  شیپ  ههبج ، رد  رکشل  کی  هکنآ  لثم 
هب یعامتجا  همانرب  کی  ماجنا  هب  میمـصت  ای  .تشاد  دـهاوخ  ءوس  ضراوع  هک  دـننک ، لـقن  دـسرب  شتقو  هکنآ  زا  شیپ  ار  يربخ  اـی 

.درک دهاوخ  صقان  قفّومان و  ار  نآ  هک  مزال ، ياه  يزاس  هنیمز  زا  شیپ  هدزباتش و  تروص 

.دورب تسد  زا  اه  تصرف  تسا  نکمم  نوچ  تسا ، بوخ  ریخ  راک  رد  هلجع  هتبلا 

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  ترضح 

ار صخش  دوش و  لمع  دراو  ناطیش  اسب  هچ  دزادنیب ، ریخأت  رگا  نوچ  دهد ، ماجنا  دوز  ار  نآ  تفرگ ، ریخ  راک  هب  میمـصت  سک  ره 
(2) .دنک فرصنم  لمع  نآ  زا 

99 ص :

ص 147. لوقعلا ، فحت  - 1
(. ص 143 ج2 ، یفاک ،  ) ًهَرْظَن ِهِیف  ِناَْطیَّشِلل  َّنِإَف  ٌریِخْأَت  ِهِیف  ْیَش ٍء  َّلُک  َّنِإَف  ُْهلِّجَُعْیلَف  ِْریَْخلا  َنِم  ْیَِشب ٍء  َّمَه  ْنَم  - 2
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.دوش یم  تفآ  راچد  دنزادنیب ، ریخأت  رگا  شبسانم  عقوم  زا  ار  بوخ  راک  تافآ » ریخأتلا  یف  : » دنا هتفگ  میدق  زا 

: سرد تالاؤس 

يا هیصوت  هچ  هلجع  دروم  رد  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  . 1

؟ تسا هدومرف 

؟ تسیچ باتش  هلجع و  نایز  . 2

؟ تسا بوخ  يدراوم  هچ  رد  هلجع  . 3

100 ص :
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ریذبت فارسا و  « 8»

.تسا هدش  دای  هشیعملا » ریدقت   » هب نآ  زا  تایاور ، رد  هک  تسا  يزیر  همانرب  ریبدت و  لداعتم ، ملاس و  یگدنز  رد  رثؤم  لماوع  زا 

مه تسا ، دـنوادخ  يوـس  زا  تمعن  بلـس  مه  شا ، هجیتـن  تساـه و  تمعن  نداد  ردـه  فرـصم و  رد  يور  هداـیز  یعوـن  فارـسا ،
.یعامتجا نالک  حطس  رد  هچ  يدرف ، یگدنز  رد  هچ  ندش ، نارحب  دوبمک و  راتفرگ 

(2) .دنا شتآ  لها  نافرسم  (1) و  .درادن تسود  ار  ناراکفارسا  دنوادخ ، هک : تسا  هدمآ  نآرق  رد 

دنشاب هتشاد  دوجو  ینادنمزاین  هعماج ، رد  هک  تسا  رتراکشآ  یتقو  صوصخب  شاپ ، تخیر و  یجرخلو و  فارسا و  یتشز 

.دزاس فرطرب  ار  نانآ  زاین  دناوت  یم  فارسا ، دروم  ياه  تمعن  لاوما و  هک 

یفاضا و ياه  هنیزه  مزال و  ریغ  ياه  جرخ  عون  ره  .تسا  فارـسا  مه  تسردان  فرـصم  هکلب  تسین ؛ دایز  فرـصم  اـهنت  فارـسا ،
.دور یم  رامش  هب  فارسا  هنایارگ ، فرصم  یتالمجت و  جراخم 

.دشاب تسا  راوازس  هچنآ  زا  شیب  فرصم ، هک  تسا  نآ  فارسا 

.دشاب تسین  راوازس  هک  يدروم  رد  لام  فرصم  هک  تسا  نآ  ریذبت 

101 ص :

(. هیآ 31 فارعا ، نیفرسملا ( ) ُبحی  هللا ال  ّنا  - ) 1
(. هیآ 43 رفاغ ، ( ) راّنلا باحصا  مه  نیفرسملا  ّنا  - ) 2
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: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

؛(1) َِکبارَش َلْضَف  کّبَص  یّتَح  ٍءیَِشل َو  ُحَلْصَت  اّهنإَف  َهاّونلا ، َکَحرط  یّتح  هُضِغُبی  َفَرَّسلا  َّنِا  َّلَجوَّزَع َو  ُهللا  هُّبُحی  ٌرما  َدْصَقلا  َّنِا 

ارچ تسا ، فارـسا  هتـسه  ندنکفا  رود  یتح  دراد ، یم  نمـشد  ار  فارـسا  دراد و  تسود  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  يرما  يور  هنایم 
.تسا فارسا  هلایپ )  ناویل و  رد   ) یندیشون بآ  هفاضا  ِنتخیر  رود  یتح  دروخ و  یم  يراک  درد  هب  هک 

ناگداپ اه ، ناروتـسر  اه ، لته  اه ، ناتـسرامیب  رد  یفرـصم  داوم  نانو و  اهاذغ  نتخیر  رود  یهلا و  ياه  تمعن  نداد  رده  هنافـسأتم 
ییاریذپ و تاناکما  اه و  هویم  اهاذغ و  عاونا  ای  .تسا  فارـسا  قادـصم  همه ، هک  تسا  ناوارف  متخو  یـسورع  سلاجم  تارادا ، اه ،

.تسا (2) فارسا  زا  يرگید  هنومن  دوش ، یم  فرصم  فلتخم  مسارم  رد  هک  اه  نآ  عّونت 

فرـصم ریذبت ، فارـسا و  هک  دناسر  یم  نیا  .دنک  یم  یهن  فارـسا  زا  مه  دـهد ، یم  نامرف  اه  تمعن  زا  هدافتـسا  هب  مه  دـنوادخ ،
: دیامرف یم  .تساه  تمعن  تسردان 

(3) ؛) َنیفِرْسُملا ُّبُِحی  ّهنِا ال  اُوفِرُْست  الَو  اُوبرَْشا  اولُک َو  )

.درادن تسود  ار  ناراکفارسا  وا  انامه  دینکن ، فارسا  دیماشایب و  دیروخب و 

102 ص :

ص 52. ج4 ، یفاک ، عورف  - 1
هنازور مه  یفرط  زا  .دـنریم  یم  نآ  ياهدـمایپ  یگنـسرگ و  رثارب  ناهج  مدرم  زا  رفن  رازه  هنازور 50  تسا : هدـمآ  اهرامآ  رد  - . 2

، هنـالداعان عیزوت  لداـعت و  مدـع  نیا  .دوـش  یم  هتخیر  رود  یتعنـص  ینغ و  ياـهروشک  رد  هدافتـسا  لـباق  ییاذـغ  داوـم  ُنت  نارازه 
.دراد یپ  رد  باذع  تسا و  فارسا  نشور  قادصم 

هیآ 31. فارعا ، - 3
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یم هابتشا  تواخس  اب  ار  یجرخلو  تسا و  مولعمان  یضعب  يارب  نآ  ياهزرم  دح و  یهاگ  تسا ، فارسا  یفراصم  عون  هچ  هکنیا  رد 
: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  .ناسحا  اب  ار  فارسا  دننک و 

؛(1) ٌفارِْسا ٌریذبت َو  ِهِّقَح  ِریغ  یف  ِلاملا  ُءاطِعا 

.تسا فارسا  ریذبت و  قح ، دروم  ریغ  رد  لام  ششخب 

: دیامرف یم  هتسناد ، فارسا  مه  ار  ندروخ  رد  يور  هدایز  یتح   6 ادخ ربمایپ 

؛(2) َْتیَهَتْشا اَم  َلُکأَت  ْنَا  ِفَرَّسلا  َنِم  َّنِا 

.يروخب تساوخ  تلد  ار  هچ  ره  هک  نیا  تسا  فارسا  زا 

(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  ریبعت  هب  .تسا  رایسب  تورث  ندش  دوبان  فارسا ، موش  راثآ  زا 

؛(3) َلیزَجلا ِینُفی  ُفارْسإلا 

.دزاس یم  یناف  ار  ناوارف  لام  فارسا ،

اونیب راکفارسا  تلم 

اوه دود  ار  هیامرس  دنک  یم 

ریقف ددرگ  یم  جرخلو  تلم 

ریسا جاتحم و  هتسباو ، یتلم 

دوب نوزفا  دحز  فرصم  ار  هک  ره 

دوب نوخلد  هدرسفا و  تبقاع 

میوش عنام  اه  فارسا  زا  دیاب 

(4) میروآ تعانق » گنهرف  » هب ور 

: هک تسا  مالّسلا ) هیلع  ) داجس ماما  ياعد  رد 

103 ص :
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هبطخ 126. هغالبلا ، جهن  - 1
ثیدح 7366. لامعلا ، زنک  - 2
ثیدح 335. مکحلاررغ ، - . 3

.هدنسیون زا  - 4
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؛(1) ریذبّتلا ِنَع  َکِفُْطِلب  ینِْضبقاَو  ِریدقّتلا ، َنْسُح  ْینِمّلَعَو  ِداصتقإلاو ، ِلْذَبلِاب  یْنمِّوَقو  دایدزإلاو ، ِفَرَّسلا  ِنَع  یْنبُجحاَو 

زومایب و ار  بوخ  يریگ  هزادنا  ِشور  نم  هب  رادب ، راوتسا  يور  هنایم  شـشخب و  اب  ارم  راد و  زاب  يور  هدایز  فارـسا و  زا  ارم  ایادخ 
.رادب زاب  ریذبت ، زا  ارم  شیوخ ، فطل  اب 

ینادان لهج و  ای  تسا ، يزاس  رهاظ  ایر و  ای  تسا ، یمـشچ  مه  مشچ و  ای  تسا ، رخاـفت  ییاـمندوخ و  اـی  ریذـبت ، فارـسا و  هزیگنا 
دنوادخ ضغب  دروم  دنـسپان و  يرما  فارـسا  هک  تسا  نیا  زا  تلفغ  ای  تسا ، هدروآ  داب  ياه  تورث  هیاس  رد  يرگ  نایغط  ای  تسا ،

.دریگب ار  اه  فارسا  یخرب  يولج  يزاس  هاگآ  اسب  هچ  .تسا 

زا كاشوپ ، سابل و  یگناخ ، مزاول  هویم ، نان ،  اذغ و  تخوس ، يژرنا ، زاگ ، قرب ، بآ ، ِتسردان  فرصم  نداد و  رده  عون  ره  سپ 
رذـحرب اـه  تمعن  تاـناکما و  نداد  ردـه  زا  ار  نارگید  مه  میزیهرپب ، نآ  زا  ناـمدوخ  دـیاب  مه  .دنـسپان  تسا و  فارـسا  قیداـصم 

.میراد

عمط يراوخ ز  تسا و  تعانقز  تّزع 

بلطم يراوخ  زاسب و  دوخ  تّزع  اب 

: سرد تالاؤس 

؟ دینک فیرعت  ار  فارسا  . 1

؟ تسیچ ریذبت  فارسا و  قرف  . 2

زیهرپ هرابرد  يا  هتساوخ  هچ   7 داجس ماما  ياعد  رد  . 3

؟ تسا فارسا  زا 

104 ص :

ياعد 30. هیداجس ، هفیحص  - 1
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تمعن نارفک  « 9»

مه یسانشن  ردق  یساپسان و  تسا ، تفرعم  درخ و  هناشن  بوخ و  دنوادخ ، ياه  تمعن  هب  تبسن  ساپـس  رکـش و  هک  هزادنا  نامه  هب 
لاوز ای  شهاـک  ببـس  مه  تمعن  نارفک  تسا ، تمعن  شیازفا  هیاـم  رکـش ، هک  روط  ناـمه  .تسا  تلفغ  تلاـهج و  هناـشن  تشز و 

.ددرگ یم  تمعن 

هنوگنآ .تسا  یساپسان  ندرکن ، دای  تسا و  ساپس  یعون  تمعن ، دای   (1) .دینک دای  ار  ادخ  ياه  تمعن  هک  دهد  یم  نامرف  دنوادخ ،
: تسا هدومرف  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  هک 

؛(2) َریثکلا ُرُکشَی  َلیلْقلا ال  ُرُکْشَی  ْنَم ال  ٌرفُک َو  ُهُکْرَت  ٌرْکُش َو  ِهللا  ِمَِعِنب  ُثُّدَحَّتلَا 

، دنکن رکش  ار  كدنا  تمعن  سک  ره  تسا و  یساپسان  ندرکن  دای  تسا و  رکش  ادخ  ياه  تمعن  زا  ندرک  دای 

.درک دهاوخن  رکش  مه  ار  رایسب  تمعن 

.ساپس لباق  دنمشزرا و  تسادخ و  يوس  زا  هرخألاب  دشاب ، کچوک  مک و  دنچ  ره  تمعن 

نآ لمع ، هلحرم  رد  اما  .مینکن  یظفل  رکـش  مینکن و  داـی  میـسانشن ، ار  تمعن  هک  تسا  نآ  یناـبز ، یبلق و  هلحرم  رد  تمعن ، نارفک 
هک تسا 

105 ص :

(. هیآ 11 یحض ، () ثِّدَحَف کبّر  همعنب  اما  و  - ) 1
ثیدح 1202. هحاصفلا ، جهن  - 2
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رد هک  هنوگنآ  دوش ، یم  اه  تمعن  رییغت  زاس  هنیمز  نیا  .مینک  هدافتـسا  مارح  هار  رد  اـی  مینک ، فارـسا  میهد و  ردـه  ار  ادـخ  تمعن 
: تسا لیمک  ياعد 

؛ َمَعِّنلا ُِّریَُغت  یتَّلا  َبُونُّذلا  یلْرِفِْغا  مُهّللا 

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

(1) ِهیصاعم ؛ یلَع  ِهِمَِعِنب  اُونیعَتسَت  ّالَا  ِهِّلل  مکُمَْزلَی  ام  ُّلَقَا 

.دینکن تیصعم  ار  وا  ادخ  ياه  تمعن  هلیسو  هب  هک  تسا  نیا  دیراد ، هفیظو  ادخ  ربارب  رد  هک  يزیچ  نیرتمک 

رپ همین  ینعی  میرادن ، هچنآ  هب  هن  مینک  هّجوت  میراد  هچنآ  هب  مینک و  دای  ار  اه  تمعن  هتسویپ  دیاب  میوشن ، یساپسان  راچد  هکنیا  يارب 
.دیآ راتفرگ  یتبیصم  هب  هک  دناد  یسک  تیفاع  ردق  يدعس : لوق  هب  .ار  یلاخ  همین  هن  مینیبب  ار  ناویل 

.درک دای  ار  يرامیب  نارود  دیاب  یتمالس ، تمعن  هب  هجوت  يارب 

.تسا هداتفا  راک  زا  ناریپ  هب  هجوت  اب  یناوج  تمعن  تخانش 

.دوش یم  هتخانش  گرم  روصت  اب  تایح ، تمعن 

رک روک و  وضعلا و  صقان  ریگ و  نیمز  جلف و  هک  نانآ  هب  دیاب  مینادب ، ار  نابز  شوگ و  مشچ و  اپ و  تسد و  تمعن  ردق  هکنآ  يارب 
.مینکن یساپسان  میراد و  ییاه  تمعن  هچ  مینیبب  ات  مینک  هاگن  دنا  لال  و 

: تسا هدمآ  ینادمه  ثراح  هب  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  همان  رد 

؛(2) رِکُّشلا ِباوبَا  ْنِم  َِکلذ  َّنِاَف  هیَلَع ، َْتلُِّضف  ْنَم  یِلا  َرُْظنَت  ْنَا  ِْرثْکَا 

.تسا ساپس  رکش و  ياهرد  زا  یکی  نیا  هک  رگنب ، رایسب  يراد  يرترب  نانآ  هب  تبسن  وت  هک  یناسک  هب 

106 ص :

تمکح 330. هغالبلا ، جهن  - 1
همان 69. هغالبلا ، جهن  - 2
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.درک یساپسان  يونعم  ینطاب و  ياه  تمعن  هب  تبسن  تسناد و  يرهاظ  يدام و  ياه  تمعن  رد  دیابن  طقف  مه  ار  اه  تمعن 

: دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر 

(1) .تسا کیدزن  شباذع  صقان و  شراک  دنیبب ، یندیشون  كاشوپ و  كاروخ و  رد  طقف  ار  ادخ  تمعن  سکره 

نوچمه ییاه  تمعن  زا  مینادـب و  تمعن  ار  اه  یندیـشوپ  اـه و  یندـیماشآ  اـه و  یندروخ  اـهنت  هک  تسا  یـساپسان  یعون  نیا  ینعی 
باذع زاس  هنیمز  تمعن ، زا  تلفغ  هک  نوچ  میشاب ، لفاغ  تیب و ...  لها  تیالو  عّیـشت ، نآرق ، مالـسا ، ّتینما ، تیفاع ، نامیا ، لقع ،

(2) .تسا هدمآ  نآرق  رد  هک  هنوگنآ  تسا ؛ یهلا 

نیرت مهم  تسا و  رکش  اه ، تمعن  شیازفا  موادت و  يارب  لماع  نیرتهب  دناسر : یم  ار  یلک  نومـضم  نیا  هک  تسا  يرایـسب  تایاور 
: تسا نیا  تایاور  نآ  زا  یکی  .تسا  یسانشنردق  یساپسان و  نآ ، شهاک  تمعن و  لاوز  يارب  لماع 

: دیامرف یم  تاروت  زا  لقن  هب  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

؛(3) ِرَیِغلا َنِم  ٌنامَا  ِنلا َو  ِمَعّ یف  ٌهدایز  ُرکّشلاو  ْتَرِفُک ، اِذا  اَهل  َءاَقب  الَو  ْتَرِکُش  اِذا  ِءامعَّنِلل  َلاوَز  ال 

ینوزفا هیام  ساپس  رکش و  .دنام  یمن  یقاب  دریگ ، رارق  یساپسان  دروم  رگا  دوش و  یمن  لیاز  دریگ ، رارق  ساپـس  دروم  تمعن  هاگره 
.دوش یم  تمعن » بلس  لماع « یساپسان  تسا و  تمعن ) لاوز   ) ینوگرگد زا  ینمیا  اه و  تمعن 

107 ص :

ص 316. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - . 1
(. هیآ 7 میهاربا ، ( ) دیدََشل یباذَع  َّنِا  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  َو  - ) 2

ص 94. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 3
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دنک نوزفا  تتمعن  تمعن  رکش 

دنک نوریب  تفک  زا  تمعن  رفک 

هزیگنا دـشابن ، ناگدـنب  تمعن  یبوـخو و  ناـسحا  سانـشردق  هـک  یـسک  .تـسا  نـینچ  زین  مدرم  ياـه  تـمعن  هـب  تبـسن  یـساپسان 
« یکین ریخ و  نانزهر   » ناوت یم  ار  یناسک  نینچ  .دوش  یم  عطق  زین  مدرم  يوس  زا  تمعن  نآ  همادا  دنک و  یم  تسـس  ار  ناراکوکین 

: دیامرف یم  دروم  نیا  رد   7 قداص ماما  .دیمان 

(1) ...هِریغ یِلا  َکلذ  َعَنْصَی  ْنَا  ْنِم  ُهَبِحاص  ُعَنْمَیَف  ُهرُفْکَیَف  ُفوْرعَملا  هیِلا  ُعَنُْصی  ُلُجّرلا  وُه  َو  ِفورعملا ، لیبَس  یعِطاق  ُهللا  َنََعل 

هک دوش  یم  عنام  سپ  دنک ، یم  یـساپسان  یلو  دوش ، یم  یبوخ  وا  هب  هک  تسا  یـسک  وا  ار ، یکین  ریخ و  نانزهر  دـنک  تنعل  ادـخ 
.دهد ماجنا  مه  يرگید  قح  رد  ار  یبوخ  نآ  شقیفر 

.درادن کمن  هک  تسد  نیا  دنکشب  دنیوگ : یم  اه  لثم  رد 

.دوش ریدقت  یسانشردق و  ناراکوکین  زا  دیاب  دوش ، تیوقت  دبای و  جاور  يرای  کمک و  یکین و  ناسحا و  گنهرف  میهاوخب  رگا 

: سرد تالاؤس 

.دیهد حیضوت  ار  تمعن  نارفک  . 1

؟ تسیچ اه  تمعن  لاوز  لماع  . 2

؟ دنا یکین  ریخ و  نانزهر  یناسک  هچ  . 3

108 ص :

ص 241. دیفم ، خیش  صاصتخا ، - 1
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يدنسپدوخ بجع و  « 10»

هراشا

رد دوش و  ادـیپ  وا  رد  جاهتبا  يدنـسپ و  دوخ  ِتلاح  نآ ، رطاخ  هب  دـنک و  روصت  ار  یلامک  شدوخ  رد  ناـسنا  هک  تسا  نآ  بجُع » »
دـنادب و بولطم  بوخ و  ار  شدوخ  ياهراک  همه  دـنیبن و  یبیع  ناـصقن و  چـیه  دوخ  رد  درادـنپب و  نارگید  زا  رتهب  ار  دوخ  هجیتن ،

یم لامک » مّهوت   » راـچد دـنک و  یم  روصت  نینچ  مه  یهاـگ  .تسه  وا  رد  یلاـمک  تفـص  کـی  ًاـعقاو  یهاـگ  .ددرگ  رورغ  راـچد 
.ددرگ

بِجعُم و ياه  ناسنا  دنوادخ  .ددـنب  یم  ناسنا  يور  هب  ار  رترب  لامک  هار  دروآ و  یم  دـیدپ  باجح  ادـخو  ناسنا  نایم  تفـص ، نیا 
( مالّـسلا هیلع  ) قداص ماما  .دوش  یم  شزرا  یب  مه  نانآ  کین  لامعا  دنک و  یم  قیفوت  بلـس  نانآ  زا  درادـن و  تسود  ار  دنـسپدوخ 

: دومرف

؛(1) َکلَه ُبْجُعلا  ُهَلَخَد  ْنَم 

.دوش یم  كاله  دوش  دراو  سک  ره  هب  بجُع 

: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

(2) َدایزإلا ؛ ُعَنْمَی  َباجْعِإلا  َّنِا 

.دوش یم  تالامک  ِندوزفا  عنام  يدنسپدوخ 

109 ص :

ص 312. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
تمکح 167. هغالبلا ، جهن  - . 2
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: هلمج زا  تسا ، رایسب  يدنسپدوخ  ياه  نایز 

: نارگید رب  ربکت  . 1

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  .دشاب  هتشاد  يدایز  ناهاوخدب  دنسپدوخ ، درف  دوش  یم  ببس  نارگید ، هب  تبسن  ندیزرو  ربک 

؛(1) َکیلَع ُطِخاّسلا  َُرثْکَیَف  َکِسْفَن ، ْنَع  یضرَت  ْنَا  َكّآِیا 

.دنوش یم  نوزفا  وت  زا  نایضاران  هجیتن ، رد  هک  يوش ، یضار  دوخ  زا  هکنیا  زا  زیهرپب 

: تشحو ییاهنت و  ساسحا  . 2

هجیتن رد  دـنک و  یمن  تسلاجم  نانآ  اب  اـی  دـنیب ، یمن  یتسود  قیـال  ار  نارگید  دـناد ، یم  همه  زا  رترب  ار  دوخ  نوچ  دنـسپدوخ  درف 
(2) .تسین بجُع  زا  رتراب  تشحو  ییاهنت ، چیه  هک  تسا  ( مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  نخس  رد  دوش و  یم  ییاهنت  راتفرگ 

: دوکر لماع  .3

.يزومآ ملع  هنیمز  رد  یتح  دنیب ، یمن  رترب  لامک  يارب  شالت  هب  يزاین  درادنپ ، یم  رترب  ار  دوخ  نوچ  دوش ، یم  بجُع  راچد  هکنآ 
: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

؛(3) ِْملِْعلا ِبَلَط  ْنَع  ٌفِراص  ُبْجُعلا 

.دراد یم  زاب  شناد  بلط  زا  ار  ناسنا  بجع ،

: ریخ لمع  هدننک  هابت  . 4

هراشا

.دوش یم  رجا  یب  هابت و  مه  کین  ياه  لمع  تسا ، هارمه  رورغ  یشورفرخف و  ربکت و  اب  نوچ  تفص  نیا 

110 ص :

ثیدح 3965. مکحلاررغ ، - 1
« بجُعلا نم  ُشحوا  هدحو  ال  ، » تمکح 113 هغالبلا ، جهن  - 2

ثیدح 11818. همکحلا ، نازیم  - 3
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: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

یم قساف  دـباع ، نآ  هک  یلاح  رد  دـنیآ ، یم  نوریب  دجـسم  زا  و  قساف ، يرگید  دـباع و  یکی  دـنوش ؛ یم  دجـسم  دراو  صخـش  ود 
هب متـسه و  يدـباع  ناـسنا  هچ  هک  تسا  نیا  رکف  هـب  هتـسویپ  دجـسم ، رد  دـباع  هـک  ارچ  دوـش ، یم  نیقیّدـص  زا  قساـف  نآ  ددرگ و 

(1) .دنک یم  رافغتسا  هبوت و  تسا و  هانگ  زا  ینامیشپ  هبوت و  هشیدنا  رد  قساف  اما  دزان ، یم  شتدابع 

: تسا هدومرف  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هک  تسا  نیا 

؛(2) َُکبِْجُعت ٍهنَسَح  ْنِم  ِهللا  ِدنِع  ٌْریَخ  كُءوُسَت  ٌهَئِّیَس 

.دروآ يدنسپدوخ  بجع و  هب  ار  وت  هک  تسا  يا  هنسح  زا  رتهب  ادخ  دزن  دنک ، تحاران  ار  وت  هک  یهانگ 

بجُع نامرد 

لقع هب  بجُع  تردق ، هب  بجع  ابیز ، تروصو  مادنا  لامج و  هب  بجُع  لثم  دنا ، هدرک  رکذ  یماسقا  بجُع  يارب  یقالخا ، بتک  رد 
ناراداوه و نارای و  يدایز  هب  بجُع  نادـنمتردق ، نیطالـس و  هب  باـستنا  هب  بجُع  نادـناخ ، بسن و  هب  بجُع  تواـکذ ، شوه و  و 

راـچد هناـگ  تـشه  لـماوع  نـیا  زا  یکی  ببــس  هـب  سک  ره  .هشیدـنا  يأر و  هـب  بـجع  تورث ، لاـم و  هـب  بـجُع  مَـشَح ، مَدَـخ و 
.دشورف (3) یم  رخف  نارگید  رب  دوش و  یم  ینیبرتربدوخ  يدنسپدوخ و 

111 ص :

ص 354. عیارشلا ، للع  - 1
تمکح 46. هغالبلا ، جهن  - 2

ص 330. ج1 ، یقارن ، تاداعسلا ، عماج  و  ص168 ، ّربُش ، قالخالا ، ص 262 ، ج 6 ، ءاضیبلا ، هجحم  رد : رتشیب  حیضوت  - 3

یعامتجا يدرف و  قالخا  شزومآ  نتم  www.Ghaemiyeh.comقالخا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 273زکرم  هحفص 124 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14658/AKS BARNAMEH/#content_note_111_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14658/AKS BARNAMEH/#content_note_111_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14658/AKS BARNAMEH/#content_note_111_3
http://www.ghaemiyeh.com


راچد درف ، ای  .دنز  یم  نیمز  رب  ار  يوق  ناسنا  هداس ، بت  کی  یهاگ  .تسا  روما  نیا  نایاپ  رخآ و  بقاوع و  رد  ربّدـت  اه  نیا  نامرد 
.دوش یمن  بوسحم  یتلیضف  ناسنا  يارب  هک  مه  نامدود  لیاضف  .ددرگ  یم  رکف  لالتخا 

لضاف دوب  وت  ردپ  مریگ 

لصاح هچ  ار  وت  ردپ  لضف  زا 

نارای لامج و  تردق و  .دنروفنم  مدرم  ادخ و  دزن  نادنمتردق ، ًالومعم  نوچ  درادن ، یشزرا  مه  نیطالس  هب  باستنا 

هیام اهنیا  زا  کی  چیه  سپ  .دشاب  هابتشا  تسا  نکمم  مه  رظن  رکف و  .تسا  رادیاپان  ینتفر و  نیب  زا  همه  تورث  لام و  ناراداوه و  و 
.تسین تاهابم  رخف و 

: تسا هدومرف  لقاع  ياه  ناسنا  فصو  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ 

؛(1) ِهِسْفَن ْنِم  ِْریَْخلا  َریثَک  ُّلِقَتْسَی  ِهِْریَغ َو  ْنِم  ِریْخلا  َلیلَق  ُِرثْکَتْسَی 

.درامش یم  كدنا  دشاب ، دایز  دنچ  ره  ار  دوخ  بوخ  راک  درامش و  یم  رایسب  دشاب  كدنا  دنچره  ار  نارگید  کین  راک 

: تسا هدش  هدرمش  نکش  رمک  زیچ  هس  مالّسلا ،) هیلع  ) رقاب ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

، شیوخ راک  ندرمش  دایز  یکی ،

، دوخ ناهانگ  ِندرک  شومارف  مود ، 

(2) .ندید همه  زا  رترب  ار  دوخ  يأر  موس ،

.دوش نک  هشیر  تفص  نیا  ات  داهن ، جرا  نارگید  کین  راک  هب  تفرگ و  هدیدان  ار  دوخ  لمع  دوخ و  دیاب  سپ 

112 ص :

ثیدح 11840. همکحلا ، نازیم  - 1
ثیدح 11844. نامه ، - 2

یعامتجا يدرف و  قالخا  شزومآ  نتم  www.Ghaemiyeh.comقالخا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 273زکرم  هحفص 125 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14658/AKS BARNAMEH/#content_note_112_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14658/AKS BARNAMEH/#content_note_112_2
http://www.ghaemiyeh.com


: يراصنا هللادبع  هجاوخ  لوق  هب 

ار دوخ  ندیشک  رب  گرزب  تسا  بیع 

ار دوخ  ندیزگرب  قلخ ، هلمج  زا 

تخومآ دیابب  هدید  کمدرم  زا 

(1) ار دوخ  ندیدن  ار و  سک  همه  ندید 

: سرد تالاؤس 

؟ دیآ یم  دوجو  هب  هنوگچ  تسیچ و  بجُع  . 1

؟ تسا هنسح  زا  رتهب  هئیس ، مادک  . 2

؟ درک نامرد  ار  بجُع  ناوت  یم  هنوگچ  . 3

113 ص :

ص 91. ج 2 ، اه ، هشیدنا  هدیکچ  - 1
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رگید یقالخا  ياه  « دیابن «» 11»

هراشا

اه نآ  زا  ار  دوخ  راتفر  درک و  زیهرپ  مه  اه  نآ  زا  دیاب  يدرف » قالخا   » شخب رد  هک  هدـمآ  قالخا  بتک  رد  يرگید  یقالخا  لیاذر 
ار رگید  عوضوم  هد  .تسا  دیفم  مزال و  دننک ، یم  راک  يزاسدوخ  ریـسم  رد  هک  یناسک  يارب  مه  تاعوضوم  نآ  هب  هجوت  .تساریپ 

.دوش هعجارم  لصفم  بتک  هب  یلیصفت  ثحب  يارب  .مینک  یم  هدنسب  ثیدح  کی  رکذ  هب  مادک  ره  يارب  مینک و  یم  دای 

: ایند بح  . 1

؛(1) ِباقِعلا َمیلَا  ُبِجُوی  ِهَمْکِْحلا و  ِعامِس  نَع  َبلَْقلا  ُّمُهَی  َلْقَعلا َو  ُدِسُْفی  اینُّدلا  ُّبُح  مالّسلا :) هیلع  ) یلع ماما 

.دوش یم  كاندرد  رفیک  بجوم  دراد و  یمزاب  تمکح  ندینش  زا  ار  لد  دزاس و  یم  هابت  ار  لقع  یتسود ، ایند 

بلق تواسق  . 2

؛(2) بونُّذلا ِهرثَِکل  ِّالا  ُبولُقلا  ِتَسَق  ام  َو  ِبولُقلا ، ِهَوْسَِقل  ّالِإ  ُعومُّدلا  ِتَّفَج  ام  مالّسلا :) هیلع  ) یلع ماما 

115 ص :

ثیدح 4878. مکحلاررغ ، - 1
قودص ص 81. عیارشلا ، للع  - 2
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.ناهانگ يدایز  ببس  هب  رگم  دبای  یمن  تواسق  اه  لد  و  اه ، لد  تواسق  ببس  هب  رگم  دوش  یمن  کشخ  اه  کشا 

تجاجل . 3

؛(1) ٌهَماِدن اهُرِخآ  ٌلْهَج و  اَهلّوَا  َّنإَف  َهَجاّجِللاو ، َكاّیا  هلآ :)  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ 

.ینامیشپ شرخآ  تسا و  لهج  نآ  لوا  هک  زیهرپب ، تجاجل  زا 

توهش . 4

؛(2) َراَّنلا َلَخَد  اَهَتَوْهَش  اَهَتََّذل َو  ُهَسْفَن  یَطْعَأ  ْنَمَف  ِتاَوَهَّشلا  ِتاَّذَّللِاب َو  ٌهَفوُفْحَم  ُمَّنَهَج  مالّسلا :) هیلع  ) رقاب ماما 

یم شتآ  دراو  دوش ، میلـست  شتوهـش  تذل و  هرابرد  سفن  ياه  هتـساوخ  هب  سک  ره  .تساه  توهـش  اه و  تذل  هب  هتخیمآ  منهج 
.دوش

ربک . 5

؛(3) ِنامحّرلا ُهیصعم  ِنایغُّطلا و  ُسأر  ُّهنِإَف  َْربِکلا ، ِرَذِْحا  (: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما 

.تسا دنوادخ  ینامرفان  نایغط و  هشیر  نآ  هک  شاب ، رذح  رب  ربک  زا 

کش . 6

؛(4) ِهنیقَی یلَع  ِّکَّشلا  ِهَبَلَغ  ْنِم  ِهنیِدل  َکَلْهَا  ٌءیَش  ِءرَْمِلل  َْسیَلَف  ِّکَّشلا ، ِبُّنَجَت  ِنیقیلا َو  ِموُزِلب  َکیلَع  مالّسلا :) هیلع  ) یلع ماما 

116 ص :

ص 20. لوقعلا ، فحت  - 1
ثیدح 7. ص 89 ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2

ثیدح 2609. مکحلاررغ ، - 3
ثیدح 6164. نامه ، - 4
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وا نیقی  رب  کش  هک  تسین  نآ  زا  نید ، يارب  رت  هدـننک  هابت  ناسنا  يارب  زیچ  چـیه  .کش  زا  زیهرپ  ندوب و  نیقی  اب  هراومه  داـب  وت  رب 
.دنک هبلغ 

یفرحرپ . 7

؛(1) ُهُؤایح َّلَق  ُهُؤاطَخ  َُرثَک  ْنَم  َو  ُهُؤاطَخ ، َُرثَک  ُهُمالَک  َُرثَک  ْنَم  مالّسلا :) هیلع  ) یلع ماما 

.ددرگ یم  مک  شیایح  دوش ، دایز  شیاطخ  هک  ره  دوش و  یم  دایز  شیاطخ  دشاب ، فرحرپ  سک  ره 

غورد . 8

؛(2) ُهَّدِج َُهلْزَه و  َبْذِکلا  َكُْرتَی  یّتَح  ِنامیإلا  َمْعَط  ٌْدبَع  ُدِجَی  ال  مالّسلا :) هیلع  ) یلع ماما 

.دنک كرت  يّدج ، هچ  یخوش و  هب  هچ  ار  غورد  هکنآ  رگم  دبای  یمن  ار  نامیا  معط  زگره  هدنب ،

زآ صرح و  . 9

ِجورُخلا َنِم  اَهل  َدَْـعبَا  َناک  ًاَّفل  اهِـسْفَن  یلَع  ِّزَقلا  َنِم  ْتَدادْزا  امَّلُک  ِّزَقلا ، ِهَدوُد  ُلَثَم  اینّدـلا  یَلَع  ِصیرَْحلا  ُلَثَم  مالّـسلا :) هیلع  ) رقاب ماـما 
؛(3) ًاّمغ َتوُمَت  یّتَح 

هـصغ زا  هکنآ  ات  دوش ، یم  رتراوشد  شجورخ  هار  دَـنَتب ، شدوخرود  رتشیب  هچ  ره  هک  تسا  مشیربا  مرک  لثم  اـیند  رب  صیرح  لَـثَم 
.دریم یم 

117 ص :

تمکح 349. هغالبلا ، جهن  - 1
ج 2 ص 340. یفاک ، لوصا  - 2

ص 316. نامه ، - 3
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سفن ياوه  . 10

(1) مِِهئاَوْهَأ ؛ ِعاَبِّتا  ِنِم  ِلاَجِّرِلل  يَدْعَأ  ْیَش ٌء  َْسیَلَف  ْمُکَءاَدْعَأ  َنوُرَذْحَت  اَمَک  ْمُکَءاَوْهَأ  اوُرَذْحإ  (: مالّسلا هیلع  ) قداص ماما 

زا يوریپ  زا  رت  نمـشد  زیچ  چـیه  نادرم  يارب  هک  ارچ  دـیزیهرپ ، یم  ناتنانمـشد  زا  هـک  هنوـگنآ  دـیزیهرپب ، دوـخ  سفن  ياـهاوه  زا 
.تسین لد  ياه  هتساوخ 

: سرد تالاؤس 

.دینک نایب  ار  ایند  ّبح  ياه  نایز  . 1

؟ دراد ینایز  هچ  یفرحرپ  . 2

؟ تسیچ مشیربا  مرک  هب  صیرح  تهابش  تلع  . 3

118 ص :

ص 335. نامه ، - 1
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یعامتجا قالخا  مود : شخب 
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اهدیاب فلا :

هراشا

قلخ نسح  .1

تشذگ وفع و  .2

یتشآ حالصا و  .3

ییاشگراک تمدخ و  .4

نارگید قوقح  تیاعر  .5

نآ بادآ  یتسود و  .6

تناما قدص و  .7

يرادینشو يراتفگ  بدا  .8

يرادزار يراد و  وربآ  .9

ینزیار تروشم و  .10

يراد مدرم  ارادم و  .11

قیوشت ریدقت و  .12
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قلخ نسح  «1»

اب نآرق  رد  ار  شزیزع  ربمایپ  دنوادخ ، .تسا  هدیدنسپ  کین و  قالخا  و  قلُخ » نسح  اه « تلیضف  نیرترب  نیرتمهم و  زا 

: تسا هدومرف  تمحر  ربمایپ  نآ  دوخ  .تسا  هدرک  دای  وا  يوکین  قالخا  زا  فلتخم ، تایآ  رد  (1) و  تسا هدوتس  میظع » قلُخ  »

؛(2) ِمئاْقلا ِِمئاّصلا  َهَجَرَد  ِهِقلُخ  ِنْسُِحب  ُكِرُدی  َلُجَّرلا  َّنِا 

.دسر یم  راد  هدنز  بش  راد  هزور  هجرد  هب  شیوکین  قالخااب  ناسنا 

ناسنا لامعا  هفک  تمایق  رد  هک  هدرمش  يزیچ  نیرت  نیگنس  ار  نآ  ادخ  ربمایپ  .تسا  هدمآ  قلخ  نسح  تلیضف  رد  يرایـسب  تایاور 
یم بوذ  ار  اهاطخ  .تسا  تشهب  هب  دورو  هلیسو  تسا و  بوبحم  رایسب  دنوادخ  دزن  تسا و  نامیا  لامک  ناشن  دوش و  یم  هتـشاذگ 

(3) .دراد ادخ  هار  رد  داهج  باوث  دزاس و  یم  دابآ  ار  اهرهش  دایز و  ار  رمع  دنک ،

: تساه نیا  اه  هنومن  دراوم و  هلمج  زا  .تسا  ناوارف  هک  تسا  قلخ  نسح  ياه  هنومن  اه و  قادصم  تخانش  تسا ، مزال  هچنآ 

لوا دروخرب  رد  هحفاصم  مالس و  . 1

121 ص :

هیآ 4. ملق ، - . 1
ثیدح 5012. همکحلا ، نازیم  - 2

.دعب هب  ص 99  ج 2 ، یفاک ، لوصا  .ر ك : - 3
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مسبت نادنخ و  هرهچ  اب  نارگید  اب  تاقالم  . 2

هنابدؤم بوخ و  نیریش و  راتفگ  . 3

نارگید زا  ییادز  مغ  روآ و  يداش  وکین و  دروخرب  . 4

مدرم اب  دروخرب  رد  عضاوت  . 5

نارگید ياه  یبوخ  زا  ساپس  رکشت و  . 6

اه يرگشاخرپ  اه و  يدنت  لمحت  . 7

يرابدرب يروبص و  ملح و  . 8

هناردارب بوخ و  ترشاعم  ییوخ و  مرن  . 9

لد رد  هنیک  نتشادن  یتشآ و  تشذگ و  وفع و  .10

اه یگدنزو  تسا  ناوارف  نآ  دربراک  .ییاراد  لاوما و  زا  رتدنمشزرا  تسا  يا  هیامرس  .تساه  لد  رد  تیبوبحم  ببس  وکین ، قالخا 
تمدخ یـسک  .دزاس  یم  تسود  هب  لیدبت  مرن و  ار  نانمـشد  یتح  دـنک ، یم  ریذـپلد  ار  راک  طیحم  افـصاب و  ار  هعماج  نیریـش و  ار 

نید دیـسرپ : دمآ و  تسار  تمـس  زا  .قلخ  نسح  دومرف : تسیچ ؟ نید  هللا  لوسر  ای  دیـسرپ : دمآ و  ور  هبور  زا  دیـسر   6 ادخ ربمایپ 
ار باوج  ناـمه  ترـضح  درک و  رارکت  ار  لاؤس  ناـمه  دـمآ و  رـس  تشپ  زا  پچ و  تمـس  زا  سپـس  .قلخ  نسح  دومرف : تسیچ ؟

(1) .داد

دوخ هک  هنوگنآ  مینک ، ّتیعبت  وا  زا  قالخا  رد  هک  تساجب  .دوب  وکین  قالخا  وا  زراب  صخاش و  تفـص  هک  میتسه  يربماـیپ  وریپ  اـم 
: دومرف ترضح  نآ 

؛(2) ًاَْقلُخ ْمُُکنَسْحَأ  ِیب  ْمُکُهَبْشَأ 

.دشاب رت  قالخا  شوخ  هک  یسک  نم  هب  امش  نیرت  هیبش 

122 ص :

ثیدح 5030. همکحلا ، نازیم  - 1
ص 296. ج 70 ، راونالاراحب ، - 2
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، خاتسگ بدا و  یب  نشخ ، ربکتم ، دروخربدب ، ومخا ، جنردوز ، هلصوح ، مک  كاّته ، ینابـصع ، وجبیع ، ناهددب ، وخدنت ، هک  یـسک 
یقالخا دراد ، هلـصاف  قالخا ، مراکم  زا  تسرود و  قلخ  نسُح  زا  دشاب ، دوسح  زوت و  هنیک  ایح ، یب  هدـننک ، ازهتـسا  هدـننک ، نیهوت 

: تسا هدومرف  هدش و  ثوعبم  اه  نآ  لیمکت  ياربادخ  ربمایپ  هک 

؛(1) قالخألا َمِراکَم  َمِّمَتُال  ُْتثُِعب  اّمنِا 

.مناسرب مامتا  هب  ار  قالخا  مراکم  ات  ما  هدش  ثوعبم  انامه 

یم ار  سفن  اب  داهج  نیا  داد و  تداع  کین ، قالخا  ياه  هنومن  اب  ار  دوخ  دیسر و  نآ  هب  دیاب  نیرمت  اب  هک  تسا  يزیچ  قلخ  نسح 
، ربق باذع  اه ، لمع  یهابت  هیام  هدش و  شهوکن  قلخ » ءوس   » زا هدش ، شیاتـس  قلخ  نسح  زا  تایاور  رد  هک  هزادنا  نامه  هب  .دـبلط 

.تسا هدمآ  رامش  هب  یگدنز  رد  یتخس  ناسنا و  ندنام  تسود  یب  يورخا ،  تبوقع 

.دوش یم  هتشون  هنسح  وا  ياپ  هب  تسا و  تلیضف  رایعم  نمؤم  ناسنا  يارب  ییوگ  شوخ  ییوخ و  شوخ  ییور ، شوخ 

: تسا هدمآ  مالّسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  ثیدح  رد  هک  نانچمه 

؛(2) ٌهَنَسَح ِهیخا  ِهْجَو  یف  ِلُجَّرلا  ُمُّسَبَت 

.تسا هنسح  شا  ینید  ردارب  هرهچ  رد  صخش  دنخبل 

.دـناشنب اه  هرهچ  رب  يا  هدـنخ  دـیادزب و  اه  لد  زا  یمغ  دـنک و  داش  ار  يرطاخ  شیوخ ، قالخا  اب  دـناوتب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ 
.دنیوگب بدااب  ابیز و  خساپ  مه  نارگید  دوش  یم  ببس  تسا و  قلخ  نسح  ياه  هناشن  زا  مه  نتفگ  هنابدؤم  ابیز و  مالک 

123 ص :

ثیدح 5217. لامعلا ، زنک  - 1
ص 188. ج2 ، یفاک ، لوصا  - 2
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: تسا مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  نانخس  رد 

؛(1) ِباوجلا َلیمَج  اوُعَمْسَت  ِباطِخلا  یف  اُولِمْجَا 

.دیونشب ابیز  باوج  ات  دینک  باطخ  ابیز 

قالخا شوخ  زا  دروخرب  راتفگ و  رد  موصعم ، ناـماما  ربماـیپ و  هریـس  مالـسا و  میلاـعت  زا  يریگ  هرهب  اـب  ناملـسم ، هک  تسا  راوازس 
زا رتابیز  یقـالخا  نیدـتمریغ  اـی  ناملـسم  ریغ  دارفا  هک  دـشابن  ناـنچ  دـهد و  ناـشن  لـمع  رد  ار  دوخ  یناملـسم  دـشاب و  مدرم  نیرت 

.دنشاب هتشاد  یهللا  بزح  ياه  یبهذم  ناناملسم و 

: تسا هدومرف  هدرمشرب و  نید  زا  یمین  مالسا و  هنییآ  ار  کین  قالخا  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ 

(3) ؛» نیّدلا ُفصن  ُنَسَحلا  ُْقلُخلا   » »(2) و ِْقلُخلا ُنْسُح  ُمالْسإلا  »

.تسا نید  زا  یمین  وکین  قالخا  تسا و  قلخ  نسح  مالسا ،

.دناسر یم  ار  نآ  هاگیاجو  تیمها  اهریبعت ، هنوگ  نیا  و 

: سرد تالاؤس 

.دینک نایب  ییاه  هنومن  تسیچ ؟ قلخ  نسح  . 1

؟ تسیچ وکین  قالخا  راثآ  . 2

؟ تسا ربمایپ  هب  مدرم  نیرت  هیبش  یسک  هچ  . 3

124 ص :

ص 139. ج1 ، مکحلاررغ ، - 1
 . ثیدح 4988 همکحلا ، نازیم  - 2

ثیدح 4990. نامه ، - 3
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تشذگ وفع و  « 2»

.اطخ ای  دـمع ، تروص  هب  هچ  دـیآ ؛ یم  شیپ  نارگید  يوس  زا  ییاهافج  ملظ و  ای  دـنت  ياـهدروخرب  یهاـگ  یعاـمتجا ، طـباور  رد 
، وفع ندرک و  تشذگ  اما  .دناشفا  یم  عازن  ینمـشد و  رذب  دروآ و  یم  شیپ  بهتلم  تیعـضو  هنایوج ، ماقتنا  هنازوت و  هنیک  دروخرب 

یم نیب  زا  ار  هنیرید  ياه  ینمـشد  ددرگ و  یم  یتسود  تفلا و  هیام  تسا و  يزوت  هنیک  ینمـشد و  ياه  هلعـش  يور  رب  يدرـس  بآ 
.درب

ورف و  ظیغ » مظک  ، » نیتسار نانمؤم  یگژیو  زا  میرک  نآرق  .دنز  یم  رـس  گرزب  الاب و  ياه  هیحور  زا  تسا و  هدنزرا  یتلـصخ  وفع ،
: دننک وفع  هک  دهد  یم  روتسد  نانمؤم  هب  (1) و  دنک یم  دای  مدرم  زا  تشذگو  مشخ  ندروخ 

(2)( مکل ُهللاَرِفغَی  ْنَا  َنّوبُِحت  الَا  اوحَفصَْیلَو ، اوُفْعَْیلَو  )

.دیاشخبب ار  امش  مه  دنوادخ  هک  دیرادن  تسود  ایآ  .دنرذگب  دننک و  وفع  دیاب 

رارق متـس  يدب و  دروم  هک  یناسنا  هچرگ  .دشاب  تشذگ  لها  دیاب  مه  شدوخ  دراد ، دـنوادخ  زا  شیاشخب  وفع و  راظتنا  هک  یـسک 
: تسا رتهب  تشذگ  یلو  دراد ، لثم  هب  هلباقم  قح  تسا ، هتفرگ 

125 ص :

(. هیآ 134 نارمع ، لآ  () سانلا نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاکلا  و  - ) 1
هیآ 22. رون ، - 2
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(1)( هللا یَلَع  ُهُرجأَف  َحَلْصَا  افَع َو  ْنَمَف  اُهْلثِم ، ٌهَئِّیَس  ٍهئیَّس  ُءازَج  (َو 

.تسادخ هدهع  رب  وا  شاداپ  دنک ، حالصا  دیاشخبب و  یسک  رگ  سپ ا  .تسا  هزادنا  نامه  هب  يدب  يدب ، شاداپ 

هبلغ لثم  هب  هلباقم  ییوج و  ماقتنا  ّسح  رب  درب و  ورف  ار  دوخ  بضغ  مشخ و  دشاب و  طلـسم  دوخ  رب  هک  دـنک  وفع  دـناوت  یم  یـسک 
« ملح » ِتفص رد  اه  نیاهمه  .دنک 

، تخاس یم  عیاض  ار  وا  قح  ای  درک  یم  يدب  وا  هب  یـسک  رگا  ور  نیا  زا  دوب ، میلح  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  .تسا  عمج 
.تخاس یم  دوخ  قالخا  هتفیش  ار  فرط  تشذگ و  یم  شیوخ  یصخش  قح  زا  هکلب  درک ، یمن  ییوج  ماقتنا 

وفع يارب  ّتیبوبحمو  تّزع  دارفا ، ناـیم  اـه  هنیک  نتفر  نیب  زا  لـیبق : زا  تسا ، هدـش  ناـیب  تشذـگو  وفع  يارب  يراـثآ  تاـیاور ، رد 
.نانآ تیامح  بلج  مدرم و  حالصا  رمع ، لوط  هدننک ،

.داد رارق  وفع  دروم  دندوب ، هداد  رازآ  ار  ترضح  نآ  اه  لاس  هک  ار ، رهش  نآ  مدرم  هکم ، حتفرد  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر 
ار نانآ  دوشخب و  یم  ار  شیوخ  راکاطخ  نامالغ  مالّـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  .دوشخب  ار  شیوخ  راکاطخ  ناردارب  فسوی ، ترـضح 

شزرمآ بلط  وا  يارب  ات  تفر  دجسم  هب  درک و  وفع  دوب  هدرک  تناها  وا  هب  هفوک  رازاب  رد  هک  ار  یـسک  رتشا  کلام  .درک  یمن  هیبنت 
، دنز یمرـس  ییاهاطخ  تیعر  مدرم و  زا  یهاگ  هک  دسیون  یم  وا  هب  رتشا  کلام  هماندـهع  رد  زین  مالّـسلا ) هیلع  ) ریما ترـضح  .دـنک 

تیمها اه ، هزومآ  هدش و  دای  ياه  شور  نیا  .دریگب  هدیدان  ار  ناشیاهاطخ  درذـگب و  نانآ  زا  هک  تسا  سک  نیرتهب  مکاحو ، یلاو 
، دهد یم  ناشن  مالسا  یقالخا  میلاعت  رد  ار  تشذگ  وفع و 

126 ص :

هیآ 40. يروش ، - 1
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نز و نایم  هک  یفالتخا  رد  .دـماجنا  یم  اه  تموصخ  اه و  لباقت  اه و  شنت  شهاـک  یعاـمتجا و  طـباور  ماکحتـسا  هب  هک  یتلـصخ 
اطخ هکنآ  رگا  ددرگ ، یم  ییادـج  رهق و  هب  رجنم  دـهد و  یم  خر  ینید  ردارب  ود  نیب  هک  يدـنت  دروـخرب  اـی  دـیآ  یم  شیپ  رهوـش 

.دور یم  نیب  زا  اه  ترودک  اه و  يراجنهان  زا  يرایسب  دنک ، وفع  يرگید  دبلطب و  شزوپ  هدرک 

: تسا ترخآ  ایند و  قالخا  نیرتهب  زا  تلصخ  راهچ  دیامرف : یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر 

.تسا هدرک  متس  وت  هب  هک  یسک  وفع  َکَمَلَظ : نَّمَع  ُوفعلا  . 1

.تسا هدرک  هطبار  عطق  وت  اب  هک  یسک  اب  ینک  رارقرب  دنویپ  َکَعطَق : ْنَم  ُلِصَت  َو  . 2

.تسا هدرک  يدب  وت  هب  هک  یسک  هب  یکین  َکَیِلا : َءاسَا  ْنَم  یِلا  ُناسحِإلا  َو  . 3

(1) .تسا هدومن  مورحم  ار  وت  هک  یسک  هب  ندیشخب  و  َکمَرَح : نم  ُءاطِعاَو  . 4

یسک رگا  .دنهد  یم  باوج  يدب  اب  ار  يدب  دننک و  یم  لثم  هب  هلباقم  ًالومعم  دارفا  اریز  تسا ، یتمیق  هتسجرب و  رایسب  تافـص ، نیا 
، تردـق اب  وفع  .تسا  یقالخا  گرزب  رنه  کی  نیا  تسا و  هتفای  تسد  ییـالاو  ِیقـالخا  لاـمک  هب  دـهد ، باوج  یبوخ  اـب  ار  يدـب 

هک یسک  یلو  .میتشذگ  دنیوگ : یم  دنرادن ، ندرک  یفالت  ماقتنا و  تردق  یضعب  .دراد  يرتشیب  شزرا 

127 ص :

ص 107. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
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هدومرف هب  .تسا  هدرک  يرتمهم  راک  دیاشخب ، یم  دـنک و  یم  يراوگرزب  یلو  دـهد ، رفیک  دریگب و  ماقتنا  دـناوت  یم  دراد و  تردـق 
(: مالّسلا هیلع  ) نیسح ماما 

؛(1) ِِهتَرُدق َدنِع  یفَع  ْنَم  ِساّنلا  یَفعَا  َّنِا 

.دیاشخبب تردق ، ماگنه  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرت  هدننک  وفع 

: تسا هدومرف  زین  نانمؤمریما 

؛(2) ِْوفَعلا ُهلیضف  ُرَهْظَت  ِهردُقلا  ِلامک  َْدنِع 

.دوش یم  راکشآ  لماک  يدنمتردق  ماگنه  وفع ، تلیضف  شزرا و 

: سرد تالاؤس 

؟ دیوگ یم  هچ  وفع  هرابرد  نآرق  . 1

.دینک نایب  ار  وفع  دروم  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ  هریس  . 2

؟ تسیچ تشذگ  وفع و  جیاتن  راثآ و  . 3

128 ص :

ثیدح 13210. همکحلا ، نازیم  - 1
ثیدح 6215. مکحلاررغ ، - 2
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یتشآ حالصا و  «3»

یـشخب و تفلا  یتشآ و  حلـص و  داجیا  تسا ، هانگ  تشز و  فـالتخا ، داـجیا  ینز و  مه  هب  ود  ینیچ و  نخـس  هک  هزادـنا  ناـمه  هب 
.درب یم  نیب  زا  ار  هعماج  دارفا  نیب  تسسگ  دنک و  یم  کمک  یعامتجا  طباور  میکحت  هب  دراد و  باوث  ینیرفآ  تدحو 

ناراکمه ناگیاسمه و  نیب  نادنواشیوخ ، نیب  ردارب ، ود  دنزرف ، ردـپ و  رهوش ، نز و  نایم  تسا و  یعیبط  دارفا ، نایم  رهق  ییادـج و 
.میهد یتشآ  میناکـشخب و  ار  ییادج  ياه  هشیر  تینالقع ، ریبدـت و  ینابز و  شوخ  اب  هک  تسا  نآ  مهم  .دـیآ  یم  شیپ  ناتـسود  و 

.دنراد تلزنم  ادخ  دزن  ناگدنهد  یتشآ  دراد و  يدایز  رجا  تسا و  دنسپادخ  ياهراک  نیرتهب  زا  نیا 

: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

؛(1) اوُدَعابَت اِذا  مُهَْنَیب  ٌبُراقت  اوُدَسافَت و  اِذا  ِساّنلا  َْنَیب  ٌحالِصا  ُهللا  اهُّبُِحی  ٌهَقَدَص 

دوش و بارخ  ناشاه  هطبار  هک  هاگنآ  تسا  مدرم  نایم  نداد  یتشآ  دراد ، یم  تسود  ار  نآ  دنوادخ  هک  يا  هقدص 

129 ص :

ص 209. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
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.دنوش رود  مه  زا  هک  هاگنآ  رگیدکی ، هب  نانآ  نتخاس  کیدزن 

مدرم نیب  حالصا  هلمج  زا  دراد ، یفلتخم  ياه  لکش  تسین ، نداد  لوپ  اهنت  هقدص ، هک  دیامرف  یم  نایب  نخس  نیا  رد  ترـضح ، نآ 
(1) .مهد هقدص  رانید  ود  هک  تسا  نآ  زا  رت  بوبحم  نم  دزن  مهد ، یتشآ  ار  رفن  ود  نیب  هکنیا  دیامرف : یم  یثیدح  رد  تسا و 

: دیامرف یم  تسوا ، صاخ  باحصا  زا  هک  لّضفم ، هب  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  تسا  مهم  ردق  نآ  هلأسم 

.دوش فرطرب  عازن  ات  نک  جرخ  تسوت ) دزن  هک  ) نم لام  زا  يدید ، یعازن  ام  نایعیش  زا  رفن  ود  نایم  هاگره 

فالتخا ات  درک ، یم  هنیزه  مالّـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا  دوب ، یـضعب  ناـیم  هک  یلاـم  تارجاـشم  رد  درک و  یم  نینچ  مه  لّـضفم 
.ددرگ (2) نیزگیاج  افص  حلص و  دوش و  فرطرب 

« هلصاف طخ  هن  دشاب ، هفطاع  ِواو  ناسنا  هک  تسا  نآرنه  : » رفن کی  لوق  هب 

میدمآ ندرک  لصف  يارب  ین  میدمآ  ندرک  لصو  يارب  ام 

: دیامرف یم  تسا و  مدرم  نایم  ینیرفآ  حلص  نیمه  رب  مه  میرک  نآرق  دیکأت 

(3) ؛) مکیوَخَا نیب  اوُِحلْصأَف  ٌهوِخا  َنونِمؤملا  اّمنِا  )

130 ص :

.نامه - 1
.نامه - 2

(. هیآ 1 لافنا ، ( ) مکنیب تاذ  اوحلصاو  :) زین هیآ 10 ؛ تارجح ، - 3
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.دیهد یتشآ  ناتناردارب  نایم  سپ  .دنردارب  مه  اب  نانمؤم 

يارب دوش  یم  مزال  یهاگ  .دارفا  نایم  نداد  یتشآ  ینعی  تسا ، هدـمآ  تایاور  رد  مه  نیبلا » ِتاذ  حالـصا   » ریبعت اـب  کـین  راـک  نیا 
رایـسب تعافـش  هوحن  نیا  .دوش  هطـساو  هداوناخ  ود  ای  هورگ ، ود  ای  رفن  ود  نایم  یـسک  یتشآ ، مهاـفت و  داـجیا  اـه و  ترودـک  عفر 

فرطرب ار  عازن  هنیک و  هک  دـنزب  ییاه  فرح  يرگید  هب  فرط  ره  لوق  زا  هک  دوش  یم  مزال  تطاـسو ، نیا  رد  یهاـگ  .تسا  بوخ 
: تسا هدمآ  تایاور  رد  .درادن  یعنام  داد ، یتشآ  هار  نیا  زا  ناوتب  رگا  یلو  تسا ، گرزب  ناهانگ  زا  غورد ، هکنآ  اب  .دزاس 

؛(1) ٍبِذاِکب َْسَیل  ُِحلْصُملا 

.تسین وگغورد  هدنهد ، یتشآ 

: تسا هتفگ  وکین  هچ  يدعس  .تسا و  حالصا  هنیمز  هکلب  تسین ، غورد  دیوگ  یم  مه  هچنآ  ینعی 

« زیگنا هنتف  ِتسار  زا  هب  زیمآ ، تحلصم  غورد  »

: دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر 

؛(2) هَِقلاْحلا یِه  نیبلا  ِتاذ  َداسَف  َّنِاَف  نیبلا ، ُتاذ  ُحالِصا  ِهقَدَّصلاَو ؟  ِهالَّصلاو  ِمایّصلا  ِهجَرَد  ْنِم  َلَْضفأب  مکُِربُْخا  الَا 

هشیر مدرم ، نایم  عازن  هک  ارچ  تسا ، دارفا  نایم  یتشآ  تسا ؟ رترب  هقدص  زامن و  هزور و  هبتر  زا  هک  يراک  هب  مهد  ربخ  امـش  هب  ایآ 
.تسا قالخا )  نید و   ) هدننک نک 

دوسألا رجح  بصن  ماگنه  تثعب ، زا  شیپ  نامز  رد  یتح  .دوب  تفلا  حالـصا و  حلـص و  ياوشیپ  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر 
يانب دیدجت  زا  سپ  هک  دوخ  ياج  رد 

131 ص :

ص 210. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ثیدح 5480. لامعلا ، زنک  - 2
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یصاخ ریبدت  اب   6 ادخ لوسر  دیآ ، شیپ  گنج  يزیرنوخ و  ریاشع  لیابق و  نایم  دوب  کیدزن  دوب و  لیس  ببس  هب  نآ  یبارخ  هبعک و 
ود تدم  زارد  ياه  گنج  ترـضح ، نآ  ریبدـت  اب  مه  ترجه  زا  سپ  .تفرگ  ار  عازن  يولج  درک و  میهـس  رما  نیا  رد  ار  نانآ  همه 

.دندرک یتشآ  مه  اب  تفای و  نایاپ  هنیدم  رد  جرزخ »  » و سوا »  » هلیبق

: سرد تالاؤس 

؟ دوب هچ  لّضفم  هب  قداص  ماما  هیصوت  . 1

؟ هچ ینعی  زیمآ  تحلصم  غورد  . 2

؟ تسیچ نداد  یتشآ  هرابرد  نآرق  دومنهر  . 3

132 ص :
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ییاشگراک تمدخ و  « 4»

نک ناجاتهم  تمدخ  ناهج  هب  یناوت  ات 

یمدق ای  یملق ، ای  یمرِد ، ای  یمد ، هب 

.تسا دارفا  هعماج و  نآ  رد  تیناسنا » حور  » ندوب هدـنز  هناشن  نامورحم ، هب  تمدـخ  ناعونمه و  هب  کـمک  یعاـمتجا ، یگدـنز  رد 
هب تمدـخ  رد  ناشتّذـل  مه  یـضعب  .دـننک  راک  دوخ  شیاسآ  هافر و  يارب  طقف  دـنراد  تسود  دـنهاوخ و  یم  ار  دوخ »  » اهنت یـضعب 

.تسا ناعونمه 

.تسا ییاشگراک  تمدخ و  نیمه  هب  قیوشت  تسا  حرطم  ام  تایاور  رد  هک  نیملسم » روما  هب  مامتها   » ِگنهرف

: دومرف  ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ 

َنِم َْسیَلَف  ُهـْبُِجی  ْمَـلَف  َنیِِملْـسُْمَلل  اَـی  يِداَُـنی  ًالُجَرَدِهَـش  ْنَـم  ْیَـش ٍء َو  ِیف  ِماَلْـسإلا  َنـِم  َْسیَلَف  َنیِِملْـسُْملا  ِرُومُاـِب  ُّمَـتْهَی  ـال  َحَبْـصَأ  ْنَـم 
؛(1) نیِِملْسُْملا

دشاب دهاش  سک  ره  تسا و  هدربن  مالـسا  زا  يا  هرهب  دشاب ، مامتها  انتعا و  یب  ناناملـسم  روما  هب  هک  یلاح  رد  دنک ، حبـص  سک  ره 
.تسین ناناملسم  زا  دهدن ، وا  هب  یخساپ  اما  دناوخ ، یم  ارف  کمک  هب  ار  ناناملسم  یسک  هک 

133 ص :

(. ص 163 یفاک ج2 ، ٍملسُِمب ، َْسیَلَف  َنیِِملْسُْملا  ِرُومُِاب  ُّمَتْهَی  َال  َحَبْصَأ  ْنَم  هدمآ : يرگید  لقن  رد  ص 21  ج 72 ، راونالا ، راحب  - 1
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دوش یم  زین  مدرم  نایم  يرورس  ّتیبوبحم و  ببس  تسا ، ناوارف  رجا  ادخ و  ياضر  هیام  هک  نارگید  هب  تمدخ  یتسود و  مدرم  نیا 
: هک تسا  ثیدح  رد  و 

؛(1) ْمُهُمِداخ ِموَقلا  ُدِّیَس 

.تسا نانآ  رازگتمدخ  هورگ ، ره  رورس 

زاین ناسنا  ینعی  تسا ، تلیضف  اب  رایسب  دروخ و  یم  مشچ  هب  دایز  نمؤم » تجاح  ءاضق   » ِناونع یثیدح  عبانم  رد 

دشاب ادخ  ياضر  يارب  تبرق و  دصق  اب  دیاب  تمدخ  نیا  دنک و  لح  ار  شتالکـشم  دزادنا و  هار  ار  وا  راک  دروآرب و  ار  ینید  ردارب 
نآ زا  دنادب و  ار  نآ  ردق  دیاب  ددرگ  یم  زاین  عفر  تمدخ و  نیا  هب  قفوم  هکنآ  تسا و  یهلا  قیفوت  کی  نیا  .دشاب  هتـشاد  شزرا  ات 

.دنادب ادخ  يوس  زا  تمعن »  » کی ار  نآ  دوشن و  هتسخ 

: تسا هدومرف  مالّسلا ) هیلع  ) اضر ماما 

؛(2) ِهَمایقلا َموَی  َنُونِمآلا  ُمُه  ِساّنلا ، ِِجئاوَح  یف  َنوَعْسَی  ِضرألا  یف  ًادابع  ِهِّلل  َّنِا 

.دنا هدوسآ  نمیا و  تمایق ، زور  رد  نانآ  .دنشوک  یم  مدرم  ياهزاین  ندروآرب  رد  هک  دراد  یناگدنب  نیمز  يور  رد  دنوادخ 

( مالّـسلا هیلع  ) نیدـباعلا نیز  ترـضح  .دنـشاب  مدرم  رازگتمدـخ  هک  دـنتخومآ  یم  ناوریپ  هب  دوخ  یلمع  هریـس  اـب  موصعم ،: ناـماما 
اب ار  نآ  دش و  یم  هدایپ  دوخ  بکرم  زا  دروخ ، یمرب  یخولک  هب  هاگره  تشذگ ، یم  هک  یهارزا 

134 ص :

ص 710. ج 6 ، لامعلا ، زنک  - 1
ص 197. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2
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لوغشم مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  .داد (1)  یم  همادا  دوخ  هار  هب  دـش و  یم  راوس  سپـس  تشاد ، یمرب  هار  طسو  زا  شیوخ  ناتـسد 
.تفر نمؤم  نآ  راک  یپ  رد  درک و  اهر  ار  فاوط  ترضح  .تشاد  راک  ترضح  نآ  اب  درک و  ادص  ار  وا  یسک  دوب  بحتسم  فاوط 
اهنیا همه  .تسا  رتـشیب  فاوط  نآ  زا  نمؤم  تجاـح  ياـضق  شاداـپ  دومرف : يدرک ، عطق  ار  فاوـط  ارچ  تفگ  هک  یـسک  خـساپ  رد 

.دناسر یم  ار  نآ  باوث  مدرم و  هب  یناسر  تمدخ  شزرا  تیمها و 

: تسا هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ  ثیدح  رد 

؛(2) ُساّنلا ِِهب  َعَفَتنا  ِنَم  ِساّنلا  ُریَخ 

.دنوش دنم  هرهب  وا  دوجو  زا  مدرم  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتهب 

(3) ییاناوت تقو  رد  ار  نافیعض  بایرددنام  یمن  باداش  ناتسوب  نیا  لگ  مئاد 

زا خـساپ  ِتشادمـشچ  عـقوت و  هکنآ  یب  تسا ، ندوـب  ادـخ  يارب  صـالخا و  دـهد ، یم  شزرا  ییاـشگراک  تمدـخ و  نیا  هب  هچنآ 
.دراذگب تنم  راک  نیا  يارب  ای  دشاب ، هتشاد  نارگید 

، تشاذگ هیام  دوخ  يوربآ  رابتعا و  زا  تشون و  همان  دیاب  یهاگ  درک ، اضما  دـیاب  یهاگ  دز ؛ فرح  دـیاب  یهاگ  ییاشگراک ، يارب 
.تسین لوپ  ندرک  جرخ  هب  نمؤم  تجاح  ياضق  هشیمه  ینعی  .دومن  لح  ار  یلکـشم  ساـمت  نفلت و  اـب  اـی  درک ، رفـس  دـیاب  یهاـگ 

وا هک  تسا  یسک  هب  ییامنهار  یهاگ 

135 ص :

ص 50. ج 72 ، راونالاراحب ، - 1
ص 23. نامه ، - 2

.ظفاح - 3
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.تسا مامتها  مدع  يراگنا و  لهس  ییانتعا و  یب  تسا ، دنسپان  هچنآ  .دنک  یکمک  دناوت  یم 

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

هرهچ اـب  وا  دـنک ، هعجارم  وا  هب  يزاـین  عفر  يارب  وا  ینیدردارب  هاـگره  هک  یـسک  تسا  هدرواـین  ناـمیا  یلع  دـمحم و  هب  ادـخ و  هب 
دورب و يرگید  غارس  تسا ، نوریب  وا  تسد  زا  راک  رگا  دروآرب و  ار  وا  تجاح  دناوت ، یم  رگا  دنکن ، دروخرب  صخش  نآ  اب  نادنخ 

.دنک (1) لح  ار  شلکشم  وا  قیرط  زا 

زین ترضح  نآ  زا  .تسا  هدنزرا  دراد و  باوث  راک  نیا  هب  ترـشابم  لثم  مه  یناسر  تمدخ  لکـشم و  لح  يارب  ندش  هطـساو  سپ 
: تسا هدش  لقن 

زج هک  فورعم » رد   » ِمان هب  دراد  يرد  تشهب ، .دیـشاب  یکین  تفرعم و  لها  دیهد و  هقباسم  ینید  ناردارب  هب  تبـسن  یکین  ماجنا  رد 
دنوادخ دور ، یم  شا  ینید  ردارب  راک  ماجنا  یپ  رد  يا  هدنب  هک  یتقو  .دنوش  یمن  دراو  نآ  زا  دـنا  هدوب  یکین  لها  ایند  رد  هک  نانآ 

هک دـننک  یم  اـعد  دـننک و  یم  رافغتـسا  وا  يارب  دـننک و  یم  تکرح  وا  پچ  تسار و  تمـس  زا  هک  دـنک  یم  وا  رومأـم  هتـشرف  ود 
(2) .دوش یم  لاحشوخ  نمؤم  تجاح  ياضق  زا  مه  ربمایپ  دومرف : سپس  .دوش  هدروآرب  شتجاح 

: تسا مالّسلا ) هیلع  ) اضر ترضح  نانخس  زا 

136 ص :

ص 177. ج 72 ، راونالاراحب ، - 1
ص 195. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2
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؛(1) ِهَمایقلا َمْوَی  ِهْبلَق  ْنَع  ُهللا  َجَّرَف  ٍنمُؤم  نَع  َجَّرَف  ْنَم 

.دیادز یم  شلد  زا  مغ  تمایق ، زور  دنوادخ  دیادزب ، ینمؤم  زا  ار  یهودنا  هک  یسک 

.داد شرتسگ  هعماج  رد  درک و  ظفح  دیاب  ار  هیحور  نیا  .تسا  دنمشزرا  یسب  نارگید  هب  تمدخ  هیحور 

: سرد تالاؤس 

هچ ناناملسم  روما  هب  مامتها  هرابرد  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ  . 1

؟ تسا هدومرف 

.دیهد حیضوت  نینمؤم  هب  تمدخ  هرابرد  ار  ناماما  هریس  . 2

؟ تسا یسک  هچ  مدرم  نیرتهب  . 3

137 ص :

ص 200. نامه ، - 1
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نارگید قوقح  تیاعر  « 5»

، تسا هبناجود  تروص  هب  قوقح ، نیا  .دنراد  یفیاظو  مه  هب  تبـسن  هجیتن  رد  دنراد و  یقوقح  رگیدـکی  هب  تبـسن  دارفا  هعماج ، رد 
دوش یم  هدیچرب  اه  عازن  زا  يرایسب  دشاب ، هفرط  ود  مه  لمع  دننک و  لمع  نآ  هب  دنـسانشب و  ار  قوقح  نیا  يدارفا  رگا  .هفرطکی  هن 

.دیآ یم  دوجو  هب  تیمورحم  ملظ و  یشک و  قح  زا  رود  بوخ و  ملاس و  طباور  اب  يا  هعماج  و 

کیرـش ناگیاسمه ، نادنزرف ، نیدلاو و  رهوش ، نز و  ِلباقتم  قوقح  لثم : دنرایـسب ، دنراد  لباقتم  قوقح  مه  هب  تبـسن  هک  يراشقا 
، رجأتـسم رجوم و  هاوخ ، تروشم  رواشم و  درگاـش ، ملعم و  نادـنمراک ، هرادا و  سیئر  نازابرـسو ، هدـنامرف  مدرم ، تموکح و  اـه ،

(1) .مه هب  تبسن  ینید  ناردارب  مه ، هب  تبسن  نادنواشیوخ  راک ، بحاصو  رگراک 

یهاوخدوخ و رطاخ  هب  ای  تسا ، دارفا  يربخ  یب  لهج و  لـیلد  هب  اـی  دوش ، یمن  تیاـعر  رگا  .تسا  همه  عفن  هب  قوقح  نیا  تیاـعر 
ياپ نآ  هب  دنشاب و  هاگآ  دنراد  مه  هب  تبسن  هک  یفیاظو  هب  رهوش  نز و  یگداوناخ ، یگدنز  رد  رگا  ًالثم ، .یصخش  عفانم  هب  هجوت 

.تسا لح  لباق  یتحار  هب  دیآ ، شیپ  مه  رگا  دیآ و  یمن  شیپ  یگداوناخ  فالتخا  دندرگ  دنب 

139 ص :

لوقعلا و فحت  لثم  یبتک  رد  هک  تسا  مالّـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  قوقحلا » هلاسر  : » دروم نیا  رد  یثیدح  ینید و  عبانم  زا  یکی  - 1
.دنا هدرک  رشتنم  پاچ و  لقتسم  باتک  رد  حرش  همجرت و  اب  ار  هلاسر  نیا  مه  یضعب  هدمآ و  قالخالا  مراکم 
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: دوش یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  رایسب  دراد  رگید  ناملسم  ربارب  رد  ناملسم  ره  هک  یلباقتم  قوقح  فیاظو و 

ماـما هدوـمرف  هب  .ددنـسپن  مه  يرگید  رب  ددنـسپ ، یمن  دوـخ  رب  هچنآ  دـهاوخب و  مه  يرگید  يارب  دـهاوخ  یم  دوـخ  يارب  هچنآ  . 1
(: مالّسلا هیلع  ) قداص

؛(1) کِسْفَِنل ُهَرْکَت  اَم  َُهل  َهَرْکَت  َکِسْفَِنل َو  ُّبُِحت  اَم  َُهل  َّبُِحت  ْنَأ  اَْهنِم  ٍّقَح  ُرَْسیَأ 

يدنـسپ یمن  دوخ  يارب  هچنآ  يرادـب و  تسود  مه  وا  يارب  يراد  تسود  تدوخ  يارب  هچنآ  هک  تسا  نآ  قوقح  نیا  نیرت  ناسآ 
.يدنسپن مه  وا  يارب 

: دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ  .دنشاب  هدوسآ  وا  تسد  زا  ناناملسم  درازاین و  ار  وا  . 2

؛(2) هِدَی ِِهناِسل َو  ْنِم  َنوِملْسُملا  َِملَس  نَم  ُِملْسُملا 

.دنشاب ناما  رد  وا  تسد  نابز و  زا  ناناملسم  هک  تسا  یسک  ناملسم 

.دزیهرپب ّربکت  زا  دشاب و  عضاوتم  ینید  ردارب  ربارب  رد  هکنیا  . 3

مه رگا  دهدن و  رثا  بیترت  اه  ییوجبیع  اه و  تمهت  اه و  ینیچ  نخس  هب  دریذپن و  دونـشن و  ینید  ردارب  هرابرد  ار  نارگید  فرح  . 4
.دنکن يزیروربآ  دزاسن و  شاف  ار  نآ  دیمهفو ، دینش  ار  يدروم 

رارقرب ددـجم  هطبار  دـنک و  یتشآ  رتدوز  هچ  ره  دـمآ ، شیپ  ییادـج  رهق و  رگا  دزیهرپب و  هطبار  عطق  ییادـج و  ندرک و  رهق  زا  . 5
.دنک

.دنک دروخرب  نانآ  اب  هداشگ  زاب و  هرهچ  اب  . 6

140 ص :

ص 354. ج 3 ، ءاضیبلا ، هجحم  - 1
ص 358. نامه ، - 2
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.دشاب دنب  ياپ  اهرارق  لوق و  هب  دنک و  افو  دوخ  دهع  هب  . 7

.دوشن دراو  وا  یصخش  میرح  هب  دناوخن و  ار  شا  همان  دنزن ، تسد  وا  لیاسو  هب  ای  دوشن  يرگید  هناخ  دراو  هدزرس ، هزاجا و  یب  . 8

.دشاب فاصنا  لها  وا  اب  دروخرب  رد  . 9

.دشاب هتشاد  ینابرهم  تفأر و  اهرت  کچوک  اب  دنک و  مارتحا  اهرت  گرزب  هب  . 10

.دنک عافد  دننک  یم  تبیغ  شرس  تشپ  رگا  دنک و  ظفح  شبایغ  رد  ار  وا  يوربآ  . 11

.دشاب هتشاد  يزرورهم  تبحم و  هقناعم و  هحفاصم و  مالس و  دروخرب ، رد  . 12

وا هداوناخ  هب  دنک و  تکرـش  يراوگوس  يراپـسکاخ و  عییـشت و  مسارم  رد  تفر ، ایند  زا  رگا  .دورب  شتدایع  هب  دـش  رامیب  رگا  . 13
.دنک يدردمه  دیوگب و  تیلست 

اهنت اه  یتخـس  رد  ار  وا  دباتـشب و  شیرای  هب  دیبلط  يرای  رگا  دهدب و  تساوخ  ضرق  رگا  دننک و  کمک  وا  هب  دوب  دنمزاین  رگا  . 14
.دراذگن

ناردارب قوقح  هرابرد  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  سینخ  نب  یلعم  يزور  .تسا  تایاور  رد  هدـش  حرطم  قوقح  زا  یخرب  اـه  نیا 
: دراد قح  تفه  نمؤم  ندرگرب  نمؤم  دومرف : میوگب ، ینک  یم  لمع  رگا  تفرگ  دهعت  هکنآ  زا  سپ  ترضح  .دیسرپ  ناملسم 

.ددنسپن مه  وا  يارب  ددنسپ  یمن  دوخ  يارب  هچنآ  دهاوخب و  مه  وا  يارب  دهاوخ  یم  دوخ  يارب  هچنآ  لوا :

.دنک يرای  ار  وا  نابز ، تسدو و  ناج  لام و  اب  مود :

141 ص :
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.دشاب وا  تیاضر  بلج  یپ  رد  موس :

.دشاب هنیآ  امنهار و  مشچ و  لثم  وا  يارب  مراهچ :

.هنهرب وا  دشاب و  هدیشوپ  شدوخ  هنشت ، وا  دشاب و  باریس  شدوخ  هنسرگ ، وا  دشاب و  ریس  شدوخ  هک  دشابن  نانچ  مجنپ :

.دنک یگدیسر  مه  وا  ياهراک  هب  شرسمه  ای  مداخ  .تسا  رسمه  یب  وا  دراد و  يرسمه  ای  مداخ  رگا  مشش :

یتجاح رگا  دزادرپب و  وا  عییـشت  هب  شگرم  رد  دور و  شتدایع  هب  يرامیب  رد  دنک ، لوبق  ار  شتوعد  دریذپب ، دروخ  مسق  رگا  متفه :
(1) .دشوکب نآ  عفر  رد  تشاد 

.تسا مزال  مهم و  اه  نآ  يادا  ینید و  ردارب  قوقح  تخانش 

(: مالّسلا هیلع  ) قداص ماما  هدومرف  هب 

؛(2) ِنِمؤملا ِّقَح  ِءادَا  ْنِم  َلَْضفَا  ٍئِشب  ُهللا  َِدبُع  ام 

.تسا هدشن  تدابع  نمؤم  قح  يادا  زا  رترب  يزیچ  هب  دنوادخ 

.دننک یم  هفیظو  كرت  دنا ، ینامدوخ  نوچ  دنناد و  یمن  قوقح  نیا  تیاعر  هب  فّظوم  ار  دوخ  تقافر ، تیمیمص و  رطاخ  هب  یضعب 
: دیامرف یم  هلأسم  نیا  هرابرد  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 

؛(3) ُهَّقَح َْتعَّیَض  ْنَم  ٍخَِاب  کل  َْسَیل  ُّهنِاَف  ُهَنَیب ، َکَنیب َو  ام  یلَع  ًالاکِّتا  َکیخأ  َّقَح  َّنَعِّیَُضت  ال 

142 ص :

ص 28. دیفم ، خیش  صاصتخا ، - 1
ص 243. ج 71 ، راونالاراحب ، - 2

ص 65. ج71 ، راونألاراحب ، همان 31 ، هغالبلا ، جهن  - 3
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! تسین وت  ردارب  ینک ، عیاض  ار  شقح  هک  یسک  نوچ  ، تسوا وت و  نیب  هک  یطباور  ياکّتا  هب  نکم ، عیاض  ار  دوخ  ینید  ردارب  قح 

: سرد تالاؤس 

؟ تسیچ قوقح  ندوب  هبناج  ود  زا  دوصقم  . 1

.دینک نایب  ار  ناملسم  ردارب  قوقح  زا  هنومن  دنچ  . 2

ردارب قح  تیمیمص ، تقافر و  رطاخ  هب  ناوت  یم  ایآ  . 3

؟ تفرگ هدیدان  ار  نمؤم 
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نآ بادآ  یتسود و  « 6»

تـسود دـنمزاین  يریپ  ات  یکدوک  زا  ناسنا  تسا و  یگدـنز  رد  یمرگلد  هناوتـشپ و  نتـشاد  حور و  طاشن  هیاـم  نارگید  اـب  یتسود 
زا زیهرپ  هتـسیاش و  بوخ و  تسود  باختنا  دراد ، ناـسنا  راـتفر  قـالخا و  رکف و  رب  ناوارف  ریثأـت  تسود ، هک  اـجنآ  زا  نکیل  .تسا 

.تسا مهم  رایسب  بسانمان  ناتسود 

یتسیز نایک  اب  وگب  لوا  وت 

یتسیک وت  هک  میوگب  هگنآ  سپ 

یم هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) مرکا ربماـیپ  .دنـسانش  یم  شناتـسود  اـب  ار  سک  ره  تسوا و  تیـصخش  هدـنهد  ناـشن  سک  ره  تسود 
: دیامرف

؛(1) ُِللاُخی ْنَم  ْمُکُدَحَا  ْرُْظنَْیلَف  ِِهلیلَخ ، ِنیِد  یلَع  ُءرَْملَا 

.دنک یم  یتسود  یسک  هچ  اب  هک  درگنب  امش  زا  کی  ره  سپ  تسا ، دوخ  تسود  نییآ  رب  سک  ره 

: دیامرف یم  ناتسود  اب  تیخنس  موزل  هرابرد  مه  مالّسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

؛(2) ًالِکاشُم ُهْذِخَّتاَف  ِهعقُّرلاک  ُبِحاّصلا 

.نک باختنا  لکش  مهار  نآ  سپ  تسا ، هماج  هلصو  نوچمه  تسود 

145 ص :

ثیدح 10221. همکحلا ، نازیم  - 1
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یئوس راثآ  تسین و  بسانم  دنتـسین  روج  گنهامه و  ام  اب  یگداوناخ و ...  قالخا ، يداقتعا ، يرکف ، رظن  زا  هک  یناسک  اـب  یتسود 
.دراد

زاب اب  زاب  رتوبک  اب  رتوبک 

زاورپ سنج  مه  اب  سنج  مه  دنک 

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  ناتسود ، زا  ناسنا  يریذپ  رثا  هرابرد 

؛(1) ًانتن ْتَلَمَح  ِِنتَّنلِاب  ْتَّرَم  اِذا  ِحیّرلاک  َرَّشلا ، ُبِسْکَت  رارشألا  ُهَبْحُص 

.دروآ یم  دوخ  اب  دب  يوب  دنک ، یم  روبع  رازنجل  هب  یتقو  هک  داب  لثم  دروآ ، یم  يدب  نادب ، اب  ینیشنمه 

: تسا هدومرف  زین  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر 

؛(2) ِهِحیر ْنِم  ََکباصَا  هِرطِع  ْنِم  َکِطُْعی  َْمل  ْنِا  ِرّاطَعلا ، ُلَثَم  ِِحلاّصلا  ِسیلَْجلا  ُلَثَم 

.دسر یم  وت  هب  وا  شوخ  يوب  زا  یلو  دهدن ، وت  هب  دوخ  رطع  زا  هچ  رگا  هک  تسا  راطَع  لثم  بوخ ، نیشنمه  لَثَم 

رد دشاب ، وت  تنیز  هیام  هک  تسا  یـسک  بوخ  تسود  تایاور ، هاگدـید  زا  .دـشاب  یبتکم  ياهرایعم  ساسارب  دـیاب  تسود  باختنا 
راثیا لها  دناسرب ، يرای  وت  هب  زاین  ماگنه  دباتشب ، وت  کمک  هب  اه  يراتفرگ  تالکـشم و  رد  دشاب ، وت  روای  نید ، رد  ریخ و  ياهراک 

وت بویع  فشک  یپ  رد  دنک ، قیدـصت  ار  وت  فرح  دربن ، دای  زا  ار  وت  ياه  یبوخ  دـنکن ، ییوگدـب  وت  رـس  تشپ  دـشاب ، تاساوم  و 
اب ور  هب  ور  رـس و  تشپ  رد  نطاب و  رهاظ و  رد  دنکن ، ینیچ  نخـس  دنزن ، تشز  فرح  وت  هرابرد  تینابـصع ، مشخ و  ماگنه  دشابن ،

 ... . دوشن و تسود  وت  اب  تورث  لام و  عمط  هب  دنکن ، اهر  ار  وت  الب  رقف و  ماگنه  دشاب ، ناسکی  وت 
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، نک ناحتما  هک  هدش  هیـصوت  .دنک  تقافر  دنا  هداد  ناحتما  هک  نانآ  اب  دـیاب  دـنیبن ، بیـسآ  یتسود  رذـگهر  زا  ناسنا  هک  نیا  يارب 
(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  هدومرف  هب  .وش  تسود  هاگنآ 

؛(1) ِهَربُخلا َْلبَق  ِقیدّصلاب  ِْقثَت  ال 

.نکن نانیمطا  ندومزآ  زا  لبق  تسود ، هب 

: هک تسا  هدمآ  ینامقل  ياه  تمکح  رد  و 

؛(2) هیلا َِکتَجاح  َْدنِع  ِّالا  َكاخَا  ُفِْرعَت  ال 

.یسانش یمن  وا  هب  يدنمزاین  ماگنه  زج  ار  تردارب 

: لیبق زا  تسا ، هدش  یهن  یناسک  اب  یتسود  تقافر و  زا  ینید  ياه  هیصوت  رد 

نخـس نادـب ، رارـشا و  تسا ، هدرک  محر  عطق  هکنآ  هیامورف ، تسپ و  دارفا  هانگ ، قسف و  لها  وگغورد ، قمحا ، لهاج و  اـب  یتسود 
رـصتخم نیا  رد  هک  تسا  ددـعتم  تایاور  دراوم ، نیا  زا  کی  ره  يارب  ثیبخ و ...  وجبیع ، رگمتـس ، نئاـخ ، قسف ، هب  رهاـجتم  نیچ ،

: دوش یم  هراشا  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  یلع  ماما  زا  ثیدح  کی  هب  طقف  دجنگ و  یمن 

؛(3) ْمُْهنِم مُهبِحاصُم  ْمَلْسَی  َْمل  ُهَّنِاَف  ِساّنلا ، ِبویُع  ِبَتَتُم  یعّ َهَرَشاعُم  َكاّیا َو 

.دننام یمن  ملاس  نانآ  تسد  زا  دارفا ، نینچ  نانیشنمه  هک  ارچ  زیهرپب ، تسا  مدرم  بویع  یپ  رد  هک  یسک  اب  یتسود  ترشاعم و  زا 

ار یمیدق  ياه  تقافر  دنک و  یم  دراو  للخ  یتسود  رد  اهراک  اه و  تلصخ  زا  یـضعب  .رتهب  نآ  موادت  تسا و  بوخ  یتسود  لصا 
مه رب 
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.لخب دسح و  یهاوخدوخ ، رخافت و  تالداجم ، اه و  ثحب  ّرج و  دروم ، یب  ياه  یخوش  لثم  دنز ، یم 

.دلسگ یم  مه  زا  ار  راوتـسا  ياهدنویپ  دنک و  یم  بارخ  ار  نهک  ياه  یتسود  لادج ، ءارم و  دیامرف : یم  مالّـسلا ) هیلع  ) يداه ماما 
(1)

(2) .دوش یم  مک  شتسود  دنک ، عازن  هشقانم و  شناردارب  اب  سک  ره  دیامرف : یم  زین  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

رد دیاب  مه  و  رایسب ، » نمشد  کی  تسا و  مک  تسود  رازه   » هک ارچ  تشاد ، هتسیاش  تسود  رتشیب  هچ  ره  ات  دیـشوک  دیاب  مه  سپ 
.درک زیهرپ  دنز  یم  مه  هب  ار  اه  تقادص  هک  يروما  زا  درک و  شالت  اه  یتسود  ناتسود و  ظفح 

: دومرف هک  دورن  نامدای  زا  مه  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  يابیز  مالک  نیا 

؛(3) ْمُْهنِم ِِهب  َرِفَظ  نَم  َعَّیَض  ْنَم  ُْهنِم  ُزَجْعاَو  ِناوخإلا ، ِباِستِکا  ْنَع  َزَجَع  ْنَم  ِساّنلا  ُزِجْعَا 

هدروآ تسد  هب  ناتسود  هک  تسا  یسک  وا  زا  رت  ناوتان  .دشاب  ناوتان  ناتـسود  ندروآ  تسد  هب  زا  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتزجاع 
.دهدب تسد  زا  ار 

: سرد تالاؤس 

.دیهد حیضوت  ار  دب  تسود  بوخ و  تسود  ریثأت  . 1

؟ میسانشب ار  دوخ  ناتسود  هنوگچ  . 2

؟ مینکن یتسود  یناسک  هچ  اب  . 3

148 ص :
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تناما قدص و  «7»

تسرد ییوگتسار ، .تسا  تناما »  » و قدص » » هلأسم نیرت  مهم  شخب ، نانیمطا  ملاس و  یطباور  دشر و  هب  ور  يا  هعماج  نتشاد  يارب 
تسـس و اهراک  نآ ، نودـب  دـیامن و  یم  کمک  یعامتجا  دـشر  هب  هک  دـنک  یم  داـجیا  ار  داـمتعا  زا  يّوج  ندوب ، نیما  يرادرک و 

.دوب دهاوخ  لزلزتم  اهرارق  لوق و  نئمطمان و  اهدادرارق 

قدص و صخش ، نامیا  یناملـسم و  رایعم  تسا  هدمآ  تایاور  رد  هک  تسا  ساسح  الاو و  ردق  نآ  تفـص ، ود  نیا  یـشزرا  هاگیاج 
: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  شدوجس ! عوکر و  زامن و  هن  تسوا ، تناما 

ِقْدِـص َدـْنِع  ْمُهوُِربَتْخا  ِنَِکل  َشَحْوَتْـسا َو  ُهَکَرَت  َْول  یَّتَح  ِمْوَّصلا  ِهالَّصلِاب َو  َجَِـهل  اَمَّبُر  َلُجَّرلا  َّنِإَف  ْمِهِماَیِِـصب  اـَل  ْمِِهتاَلَِـصب َو  اوُّرَتْغَت  ـال 
؛(1) ِهَناَمَألا ِءاَدَأ  ِثیِدَْحلا َو 

تـشحو راچد  دنک  كرت  رگا  هک  دشاب  هدرک  تداع  هزور  زامن و  هب  اسب  هچ  صخـش  هک  ارچ  دـیروخن ، ار  نانآ  هزور  زامن و  بیرف 
.دینک ناحتما  يراد  تناما  ییوگتسار و  اب  ار  نانآ  نکیل  دوش ،

149 ص :
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یعامتجا يدرف و  قالخا  شزومآ  نتم  www.Ghaemiyeh.comقالخا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 273زکرم  هحفص 162 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14658/AKS BARNAMEH/#content_note_149_1
http://www.ghaemiyeh.com


ماـما .تسادـخ  نید  یـساسا  يروحم و  ياـه  هماـنرب  زا  تسا و  هدوـب  ءاـیبنا  همه  ياـه  توـعد  وزج  يرادرک  تسار  ییوگتـسار و 
: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) قداص

(1) .راکدب راکوکین و  هب  تناما  يادا  ییوگتسار و  هب  رگم  تخیگناینرب ، ار  يربمایپ  چیه  دنوادخ 

یلو دهدب  رامآ  یـضوع ، یلو  دسیونب  روتکاف  زیمآ ، هغلابم  یلو  دـهد  شرازگ  دـنکن ، زیهرپ  غورد  زا  یلو  دـنزب ، فرح  یـسک  رگا 
مـسق غورد ، هب  یلو  دهدب  تداهـش  غورد ، رابخا  تاعیاش و  ساسارب  یلو  دسیونب  هلاقم  ساسا ، یب  یلو  دـنک  رـشتنمربخ  تسردان ،

.دشاب تناماو  قدص  لها  هک  تسا  یسک  ناملسم  .تسا  ضراعت  رد  مالسا  نامیا و  اب  همه  اه  نیا  اجبان ، اما  دروخب 

یلو دشاب  وا  تناما  رد  يا  هناخ  دنک ، هدافتـسا  ءوس  یلو  دشاب  شرایتخا  رد  يا  هلیـسو  دـنک ، تنایخ  تناما  رد  یـسک  رگا  نینچمه 
اه نیا  دزاس ، شاف  ار  نآ  یلو  دشاب  ربخاب  يزار  زا  دنک ، لّلعت  ضرق  يادا  رد  یلو  دشاب  راکهدب  دـنک ، یهاتوک  نآ  يراد  هگن  رد 

.تسا راگزاسان  یناملسم  حور  اب  تسا و  تناما  رد  تنایخ  زا  ییاه  هنومن  زین 

، یلام ياه  هدافتـسا  ءوس  يزاسدنـس و  سیلدـت و  لعج و  هتفـس و  کچ و  ِناینادـنز  زا  يرایـسب  دادـعت  زورما  هک  تسا  نیا  زج  ایآ 
نیا دـیاب  ینید  روتـسد  نیرت  یلوا  نیرت و  هداس  نیا  اـیآ  دـنروخ ؟ یم  ار  يرادـتناما ) ییوگتـسار و  ) تفـص ود  نیا  نتـشادن  ِبوچ 

.رت قیمع  رتالاب و  بتارم  هب  دسر  هچ  ات  .دنتسه  گنل  یناملسم  ياه  ماگ  نیلوا  رد  اه  یضعب  دشاب ؟ كورتم  روجهمردق و 

150 ص :
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دمحم نب  رفعج  هک  وگب  وا  هب  ناسرب و  ارم  مالس  روفعی  یبا  نب  هللادبع  هب  دیوگ : یم  يوار  هب  یثیدح  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما 
هیلع ) یلع انامه  .شاب  نآ  هب  مزلم  مه  وت  دیـسر ،  6 ادخ ربمایپ  دزن  ماقم  نآ  هب  هلیـسو  هچ  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع هک  رگنب  دیوگ : یم 

؛ يراد تناما  ییوگتسار و  هیاس  رد  رگم  دیسرن ، ربمایپ  دزن  ماقم  نآ  هب  مالّسلا )

(1) .ِهنامألا ِءادا  ِثیدحلا َو  ِقدِصب  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) هللا ِلوسَر  َْدنِع  ِِهب  َغََلب  ام  َغََلب  اّمنِا  مالّسلا ) هیلع   ) ًاّیلع َّنِاف 

يدنب ياپ  .تسا  ثیدحلا » قدص   » نیمه وزج  مه  هدعو  هب  يافو  نداد و  هدـعو  .تسا  لامک  يونعم و  هشیر  يامنهار  ثیدـح  نیا 
: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  .تسا  ییوگتسار  نشور  قادصم  هدعو ، هب  لمع  اهرارق و  لوق و  هب  مارتحا  تادهعت و  هب 

رظتنم اج  نامه  رد  لاس  کی  تشاذگ و  رارق  ییاج  رد  یـسک  اب  هک  هدش  هتفگ  دعولا » قداص   » تهج نآ  زا  لیعامـسا  ترـضح  هب 
(2) .مدوب وت  رظتنم  نانچمه  نم  تفگ : يو  هب  لیعامسا  ترضح  دمآ ، یتقو  .دوب  صخش  نآ 

وا ياه  بقل  زا  نیما » دـمحم   » .دنتخانـش یم  تناما  ییوگتـسار و  هب  تثعب  زا  شیپ  مدرم  ار  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) لوسر ترـضح 
: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  .دنا  هدرک  دیکأت  رایسب  تناما  قدص و  يور  مه  هعیش  ناماما  .دوب 

یمرب وا  هب  ار  تناـما  مریذـپب ، نم  و  دـهاوخب ، یتروـشم  اـی  تحیـصن  نم  زا  اـی  دراپـسب  نم  هب  یتناـما  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع لـتاق  رگا 
.منادرگ (3)

151 ص :

ص 104. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 105. نامه ، - 2

ثیدح 1495. همکحلا ، نازیم  - 3
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: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

(1) .ناگدازربمایپ نیلتاق  هب  دنچ  ره  دینادرگرب ، ار  تناما 

ار نید  معط  نیما ، ریغ  وگغورد و  مدآ  و  رتالاب ؟ نیا  زا  يا  هیامرـس  هچ  تسا و  هعماـج  داـمتعا  دروم  راـک ، تسرد  وگتـسار و  مدآ 
 (: هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  هدومرف  هب  تسا و  هدیشچن 

؛(2) َُهل هَنامَا  ْنَِمل ال  َنامیا  ال 

.درادن نامیا  تسین ، راد  تناما  هک  ره 

: سرد تالاؤس 

؟ تسا يرادنید  صخاش  تناما ، قدص و  هنوگچ  . 1

؟ تسیچ تنایخ  غورد و  ءوس  راثآ  . 2

نیموصعم هریس  رد  ار  يراد  تناما  زا  ییاه  هنومن  . 3

؟ دینک نایب 

152 ص :

ثیدح 1493. نامه ، - 1
ص 198. ج 72 ، راونالاراحب ، - 2
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يرادینشو يراتفگ  بدا  « 8»

ای بلاـطم  هچ  هب  مییوگن ؟ ار  ینانخـس  هچ  مییوـگب ؟ هنوـگچ  مییوـگب ، هچ  هکنیا  .تساـم  هّرمزور  مهم و  راـک  ود  ندینـش ، نتفگ و 
اه هخاش  بدا »  » رگا .تسا  يدربراک  دـیفم و  مزال و  ثحابم  زا  همه  تسیچ ؟ رادینـش  راتفگ و  رد  بدا  میهدـن ؟ شوگ  ییاهادـص 

.دوش یم  راکشآ  نداد  شوگو  ندینش  نتفگ و  رد  مه  نآ  زا  یشخب  دراد ، ییاه  هبعشو 

یم دب  ِفرح  دـنز و  یم  فرح  دـب  هک  یـسک  .نخـس  رد  تفع  قالخا و  تکازن و  بدا و  تیاعر  زا  تسا  ترابع  يراتفگ » بدا  »
(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  ریبعت  هب  .تسا  بدا  یب  دنز ،

؛(1)، ِقْطُّنلا ِئّیَِسل  َبَدَا  ال 

.درادن بدا  تسا ، راتفگدب  هک  یسک 

اب ای  مارتحا  نودب  یسک  ندرک  ادص  ندروآرد ، ار  یسک  يادا  غورد ، نارگید ، ندرک  هرخـسم  ینیچ ، نخـس  یکاته ، نداد ، شحف 
.تسا يراتفگ » بدا  » نتشادن زا  ییاه  هنومن  تشز ، ياه  بقل 

ناوت یم  شمالک  هنیآ  رد  ار  سک  ره  تیـصخش  تسا و  ناسنا  بدا  روعـش و  لقع و  هناشن  مالک ، ياوتحم  نتفگ و  نخـس  تیفیک 
.تخانش

153 ص :

ثیدح 10596. مکحلاررغ ، - 1
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دشاب هتفهن  شرنه  بیع و  دشاب  هتفگن  نخس  درم  ات 

نیا تیاعر  ًاعبط  .تسا  هدش  تّمذـم  یفرحرپ  ییوگ و  نجهتـسم  ییوگ ، وغل  هدوهیب ، هفاضا و  نانخـس  راتفگ ، يدـب  زا  تایاور ، رد 
(1)( .ًانسُح ِساّنلل  اولوق  و  : ) دنک یم  رما  وکین  مالک  هب  میرک  نآرق  .دروآ  رامش  هب  راتفگ  رد  بدا  زا  ناوت  یم  مه  ار  هتکن 

: دیامرف یم  زین  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

؛(2) ِلْوَْقلا ِحِیبَق  ِلوُضُْفلا َو  ِنَع  اَهوُّفُک  ْمُکَتَنِْسلَأ َو  اوُظَفْحا  ًانْسُح َو  ِساَّنِلل  اُولُوق  ًاْنیَش  اَْنیَلَع  اُونوُکَت  ًاْنیَز َو ال  اََنل  اُونوُک  ِهَعیِّشلا  َرِشاَعَم 

دینک و ظفح  ار  دوخ  ياه  نابز  دییوگب ، نخـس  وکین  مدرم  اب  .دیـشابن  ام  راع  گنن و  هیام  دیـشاب و  تنیز  ام  يارب  هعیـش ! هورگ  يا 
.دیراد هگن  تشز  نانخس  دیاز و  ياه  فرح  زا  ار  نآ 

: تسا هدومرف  زین  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

؛(3) َكوُضِْغبُم ُّلِقَی  َكّوُبُِحم َو  ُُرثْکَی  ِمالَّسلا  َلَْذب  ِمالَْکلا َو  َنیل  َِکناِسل  ْدِّوَع 

.دوش مک  تناهاوخدب  دایز و  تنارادتسود  ات  نداد ، مالس  مرن و  راتفگ  هب  هدب  تداع  ار  تنابز 

تبحم هیام  تسا و  بدا  یعون  ندینش ، هب  يدنم  هقالع  نداد  ناشن  هتسیاش ، هجوت  بطاخم و  فرح  هب  نداد  شوگ 

ناشن تبحص و ...  فرط  ملعم ، نارنخس ، هدنیوگ ، فرح  هب  ندادن  شوگ  بوخ  سکعرب  .ددرگ  یم 

154 ص :

هیآ 83. هرقب ، - 1
ثیدح 17947. همکحلا ، نازیم  - 2

ثیدح 6231. مکحلاررغ ، - 3
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بوخ  ) عامتـسالا ُنسح  رب  هدـش ، دـیکأت  مـالکلا  نسح  لوـقلا و  ُنسح  رب  تاـیاور  رد  هک  ناـنچمه  تسا و  یبدا  یب  ییاـنتعا و  یب 
.تسا هدش  شرافس  دیکأت و  مه  نداد ) شوگ 

تیانع هجوت و  دروم  بوخ ،» عمتسم  » ناونع هب  مه  میمهفب ، ار  بلطم  سرد و  نخـس و  مه  دوش  یم  ببـس  نداد ، شوگ  بوخ  رنه 
.میروآ قوش  رس  رب  ار  هدنیوگ  مه  میریگب و  رارق  نخس  بحاص 

.درک (1) یم  شوگ  ناقفانم  نافلاخم و  یتح  مدرم ، فرح  هب  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر 

رخآ هب  ات  درک  یمن  عطق  ار  یسک  مالک  هک  تسا  هدمآ  ترضح  نآ  هریـس  رد  .درک  یمن  عطق  ار  وا  مالک  دز ، یم  فرح  هک  یـسک 
مه مالّسلا ) هیلع  ) اضر ماما  هریسرد  شور  نیا  .دسرب 

هدوب نیمه  رب  مسر  زین  ترـضح  نآ  سلجم  رد  .دیهد  شوگ  مدرم  فرح  هب  هک  تسا  ربمایپ  ياه  هیـصوت  زا  (2) و  .تسا هدش  لقن 
: تسا

؛(3) َغَْرفَی یّتح  هل  اُوتَْصنَا  َمَّلَکَت ، ْنَم 

.دبای نایاپ  شمالک  ات  دنداد  یم  شوگ  دندرک و  یم  توکس  تفگ ، یم  نخس  سک  ره 

هیلع ) داجـس ماـما  قوقحلا » هلاـسر   » رد هک  تسا  نداد  شوـگ  بوـخ  درگاـش ، رب  ملعم  قوـقح  زا  هدنونـش و  رب  هدـنیوگ  قوـقح  زا 
نایب نداد  شوگ  مه  ار  هدنوش  تحیـصن  رب  رگ  تحیـصن  قح  ترـضح ، نآ  (4) و  .تسا هدمآ  عامتسإلا » نسح   » ناونع اب  مالّـسلا )

(5) .تسا هدرک 

155 ص :

(. هیآ 61 هبوت ، () مکل ریخ  ُنُذا  لق  ٌنذا ، وه  نولوقی  - ) 1
(. ص 90 ج 49 ، راونالاراحب ،  ) هنم َغرفَی  یتح  ُهَمالک  ٍدحا  یلع  َعَطَق  ُتیأر  ام  - 2

ص 18. یبنلا ، ننس  ص 15 ، یسربط ، قالخالا ، مراکم  - 3
ص 620. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 4

.نامه ص 625. - 5
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.تسا بدا  زا  مه  دنمدرد  راتفرگ و  دارفا  ياه  لددرد  هب  نداد  شوگ 

(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  هدومرف  هب 

؛(1) فوُهلَملا يَوْکَش  ِعامتسِإل  ُربَّصلا  ِدَدؤّسلا  ْنِم 

.تسا دنمدرد  هلان  يوکش و  ندینش  يارب  ندرک  ربص  يرورس ، يراوگرزب و  زا 

تسا يرادینش » بدا   » هلمج زا  مه  نداتسیان ) شوگ  هب  ) نارگید يّرس  هنامرحم و  ياه  فرح  هب  ندرکن  شوگ  بادآ ، نیا  رانک  رد 
.دنک یم  عازن  ینمشد و  داجیا  هوالع  هب  .تسا  هدش  هداد  باذع  هدعو  دهد ، شوگ  يرگید  هنامرحم  نانخس  هب  هک  یسک  يارب  و 

زا ادخ  ياضر  فالخ  هوای و  هانگ و  هب  اه  نآ  ندولاین  ریخ و  هار  رد  اه  نیا  زا  يریگ  هرهب  .تسا  یهلا  مهم  تمعن  ود  شوگو  نابز 
.تساه تمعن  نیا  زا  يدنم  هرهب  بادآ 

: سرد تالاؤس 

؟ دوش یم  بوسحم  راتفگ  رد  یبدا  یب  زا  يدراوم  هچ  . 1

؟ تسیچ مالک  بدا  هرابرد  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هیصوت  . 2

.دیهد حیضوت  ار  بوخ » نداد  شوگ   » زا دوصقم  . 3

156 ص :

ثیدح 9443. مکحلاررغ ، - 1
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يرادزار يراد و  وربآ  « 9»

هب تناما  تّفع و  قالخا و  بدا و  تیاعر  اه و  يدب  زا  يرود  نتسیز و  كاپ  رمع  کی  هیاس  رد  هک  تسا  يدنمشزرا  هیامرس  وربآ 
.درک ظفح  دیاب  ار  هیامرس  نیا  .دروآ  یم  دیدپ  نارگید  نیب  دامتعا  ههجو و  صخش ، يارب  دیآ و  یم  تسد 

.تسین تشگزاب  لباق  رگید  دور و  یم  داب  رب  هانگ  فالخ و  ینارـسوه و  ای  تلفغ  هظحل  کی  رثا  رد  رمع ، کی  يوربآ  مه  یهاـگ 
یتحار نیا  هب  تیثیح  هداـعا  .دوش  راد  هکل  وا  تیثیح  دوش و  هدـنکارپ  يا  هعیاـش  اـی  دـننزب  تمهت » ، » هاـنگ یب  کـی  هب  تسا  نکمم 

.دش دهاوخن  لوا  لثم  دننک ، مه  میمرت  رگا  ار  هتسکش  فرظ  تسین و  ریذپ  ناکما 

.دنشاب اشوک  قیقد و  نمؤم  کی  يوربآ  ظفح  رد  دنراد  هفیظو  مه  نارگید  .دنک  ظفح  ار  دوخ  يوربآ  تسا  فّظوم  صخش  ره 

مدرم رارسا  ياشفا  .دنامب  ظوفحم  دیاب  مه  نارگید  رارـسا  .تسا  مارح  دنک  اوسر  ار  وا  دنزب و  همطل  یـسک  يوربآ  هب  هک  يزیچ  ره 
.تسا هدروخ  هرگ  زار »  » کی اب  وربآ  یهاگ  نوچ  تسین ، زیاج  تسا و  نانآ  يوربآ  هب  ندز  هبرض  یعون  هب 

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) ریما ترضح 

؛(1) ُهَْرتَس ُّبُِحت  ام  َکیف  هناْحبُس  ُهللا  ُِرتْسَی  َْتعَطَتسا ، ام  َهروَْعلا  ُِرتُْسا 

157 ص :

ثیدح 3354. مکحلاررغ ، - 1
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.دناشوپب دنامب ، هدیشوپ  يراد  تسود  تسوت و  رد  هک  هچنآ  مه  دنوادخ  ات  ناشوپب ، یناوت  یم  ات  ار  تردارب  تروع  بیع و 

ماما نخـس  رد  هک  هنوگنآ  دنک ، یم  وربآ  یب  ار  وا  مه  دنوادخ  دشاب ، نارگید  ياهزار  بویع و  ياشفا  فشک و  یپ  رد  یـسک  رگا 
: تسا مالّسلا ) هیلع  ) یلع

(1)، ُهَتَروَع ُهللا  فَشَک  ِساّنلا  ِتاروَع  َعبَّتَت  ْنَم 

هب تبـسن  يرادوربآ  .دوشن  شاـف  نارگید  يارب  شیاـهاطخ  بیاـعم و  رارـسا و  اـت  دـنک  تبقارم  دـیاب  شدوخ  ناـسنا  لوا  هجرد  رد 
؟ دنشاب وا  رارسا  ظفاح  هک  دراد  يراظتنا  هچ  نارگید  زا  دشوکن ، شرارسا  ظفح  رد  هک  یسک  .تسا  مزال  مه  شیوخ 

شیوخ لد  زار  وگم  هناگیب  مدرم  اب 

درادن راد  هگن  زار  لد  هناگیب ،

یلو تسا ، فقاو  شناگدـنب  بویع  رارـسا و  یناهنپ و  ياـه  يدـب  همه  هب  هک  تخومآ  دـنوادخ  زا  دـیاب  ار  يرادوربآ  يراد و  زار 
: تسا لیمک  ياعد  رد   (2) .دورن شناگدنب  يوربآ  ات  هدیشک  اه  نآ  يور  يا  هدرپ 

؛  ...يّرِس نم  هیلع  َْتعَلّطا  ام  ِّیفَِخب  ینْحَضفَت  الَو 

.یهاگآ نآ  زا  هک  نم  ناهنپ  ياهزار  ببس  هب  نکن  اوسر  ارم  ایادخ 

158 ص :

ثیدح 8796. نامه ، - 1
وا مه  زاب  نم  یلو  دناشوپ ، یم  ارم  دنـسپان  تلـصخ  بیع و  ره  وا  ِهیَـصْعَا ، » اَنَاَو  ٍهَرْوَع  َّلُک  َّیلَع  ُرتْسَی  و  : » تسا حاتتفا  ياعد  رد  - 2

.منک یم  ینامرفان  ار 
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اه و يرتسگداد  اه ، هاگداد  رد  هک  یناسک  صوصخب  .تسا  تناما  رد  تنایخ  نآ  ندرک  شاف  تسام و  دزن  یتناما  لثم  مدرم  رارسا 
رد ای  دـننک ، یم  راک  كرادـم  دانـسا و  اه و  شرازگ  ناـنکراک و  قباوس  اـه و  شنیزگ  صاخـشا و  هدـنورپ  هب  طوبرم  ياـه  شخب 

، اه ملیف  تاملاکم ، ریواصت ، هب  یـسرتسد  دنلوغـشم و  هارمه و ...  نفلت  تارباخم و  يرادربملیف و  یـساکع و  هب  طوبرم  ياه  شخب 
.دنربن ار  صاخشا  يوربآ  هک  دننک  يرتشیب  تقد  دیاب  دنراد ، كرادم و ... 

کی قوقح  اب  هنامرحم ، هدش و  يدنب  هقبط  تاعالطا  تسا و  تموکح  ماظن و  هب  طوبرم  رارسا  زا  یـضعب  یهاگ  رگید  يا  هبترم  رد 
تسا و بجاو  ماظن  رارسا  ظفح  ور  نیا  زا  .دنز  یم  ماظن  تلم و  کی  هب  هبرـض  اهنآ  ياشفا  فشک و  دنک و  یم  ادیپ  طابترا  هعماج 
هاـنگ و هناـگیب  يارب  یـسوساج  تهج  نیمه  هب  .تسا  مارح  عوـنمم و  ، دـنزب هبرـض  تلم  روـشک و  تیثـیح  وربآ و  هب  هک  يراـک  ره 
، دنراد ربخ  هژیو  ناهنپ و  ای  لوا  تسد  رابخا  زا  دنتـسه و  یعلطم  مدآ  دـنهد  ناشن  هکنآ  يارب  اه  یـضعب  .دور  یم  رامـش  هب  تنایخ 

دارفا هعماج و  هب  ملظ  نیا  هک  دننک  یم  يزاب  نارگید  يوربآ  اب  ای  دننک  یم  شاف  ار  رارـسا  دـنیوگ و  یم  ار  اه  ینتفگان  زا  يرایـسب 
.دنشاب وگخساپ  دیاب  تسا و 

اج ره  رد  ینخس  ره  نتفگ 

ادخ نادرم  هویش  دوبن 

دراد یماقم  اج و  نخس  ره 

دراد یمالک  ظفح  قح ، درم 

انف داب  دهد  راک  لصاح 

اج ره  رد  ینخس  ره  نتفگ 

هک ینیمرجم  ای  تسا ، یمومع  قوقح  نایز  هب  هک  دـنک  یم  ییاه  یـسوساج  اه و  تناـیخ  اـه و  فلخت  یـسک  هک  يدراوم  رد  هتبلا 
، دندرگیپ تحت 

159 ص :
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.دراد يرگید  مکح  تسادج و  هلأسم  نیا  زا  نآ  لاثما  اه و  هاگداد  رد  نیدسفم  ناراکهبت و  دض  رب  دهاوش  دانسا و  هئارا  ای 

يزاسدوخ يراد و  نتشیوخ  نیا  دزاسن و  شاف  ار  ناشرارسا  بویع و  درامشب و  مرتحم  ار  نارگید  يوربآ  نمؤم ، هک  تسا  نآ  مهم 
: تسا هدومرف  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  .دبلط  یم 

؛(1) ِهَمایقلا َموی  ُهَسْفَن  ُهللا  َلاقَا  ِساّنلا  ِضارْعَا  ْنَع  ُهَسْفَن  َّفَک  ْنَم 

.دیاشخب یم  دنک و  یم  ظفح  ار  وا  تمایق  زور  مه  دنوادخ  دراد ، هگن  مدرم  يوربآ  ضرِع و  هب  ضرعت  زا  ار  دوخ  سک  ره 

: سرد تالاؤس 

؟ دراد یتیمها  هچ  نارگید  يوربآ  ظفح  . 1

؟ میزومآ یم  دنوادخ  زا  يزیچ  هچ  رارسا ، ظفح  رد  . 2

.دیهد حیضوت  ار  ماظن  رارسا  ظفح  . 3

160 ص :

ص 305. ج2 ، یفاک ، لوصا  - 1
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ینزیار تروشم و  « 10»

رتهب و يریگ  میمصت  رد  ار  ام  دناوت  یم  نانآ  یتروشم  رظن  دنیاناد و  هک  تسا  نارگید  هبرجت  مهف و  ملع و  زا  يریگ  هرهب  تروشم ،
.دهاکب ام  ياهاطخ  زا  دنک و  يرای  رت ، قیقد 

مهف و نیرت  تسرد  دنریگ ، یم  میمصت  دنمهف و  یم  ناشدوخ  ار  هچنآ  دنرادنپ  یم  يأردوخ  دارفا  .تسا  دنسپان  يأر » هب  دادبتـسا  »
یم لمع  هنادبتـسم  دـننیب و  یم  نارگید  ییامنهار  هبرجت و  رظن و  زا  زاـین  یب  ار  دوخ  دـنراد ، هک  يرورغ  رطاـخ  هب  تسا و  میمـصت 

.دننک

هللا یّلص  ) ادخ ربمایپ  زا  (1) و  ؛) مُهَنَیب يروُش  ْمُهُْرمَا  َو  : ) تسا ییاروش  ناشراک  هک  دـنک  یم  دای  یکین  هب  یناناملـسم  زا  میرک  نآرق 
تروشم راک  رد  مدرم  اب  هک  دهاوخ  یم  هلآ )  هیلع و 

(2) ؛) ....ْرمألا یف  ْمُهْرِواشَو  : ) دنک لکوت  ادخ  رب  تفرگ ، میمصت  نوچ  دنک و 

ربماـیپ ياـه  هیـصوت  زا  .تسا  رایـسب  صقن  ههاریب و  اـطخ و  تروشم ، نودـب  ياـهراک  رد  .دـنک  یمن  ررـض  تروشم  زا  سک  چـیه 
: دوب نیا  درک ، مازعا  نمی  هب  ار  يو  هک  یتقو  مالّسلا ،) هیلع  ) نانمؤمریما هب  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ

161 ص :

هیآ 38. يروش ، - 1
هیآ 159. نارمع ، لآ  - 2
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؛(1) راشتسا ِنَم  َمِدَن  َو ال  راخَتسا ، ِنَم  َراح  ام  ّیلع ! ای 

.ددرگ یمن  نامیشپ  دنک  تروشم  سک  ره  دوش و  یمن  ناریح  دنک  ریخ  بلط  ادخ  زا  اهراک  رد  سک  ره 

ناریزو و اـسؤر و  یتقو  دـسرب ، بیوصت  هب  نارظن  بحاـص  ینزیار  اـب  نیناوق  اـت  دراد  دوجو  اروش » سلجم  ، » روشک کـی  رد  یتقو 
اروش رامیب ، کی  راوشد  هجلاعم  رد  ناکـشزپ  ای  مهم  ياه  هدنورپ  رد  تاُضق  یتقو  دـننک ، یم  باختنا  رواشم » » دوخ يارب  نالوئـسم 
لمع میمـصت و  رد  اطخ  زا  نتـساک  رد  نآ  هدـیاف  تروشم و  تیمها  هناشن  اه  نیا  دـنزادرپ ، یم  رظن  لداـبت  هب  دـنهد و  یم  لیکـشت 

.میزاس مورحم  نانآ  تارظن  راکفا و  بوخ و  نارواشم  ِتمعن  زا  ار  دوخ  دیابن  يدرف  روما  رد  مه  ام  .تسا 

، هبرجتاـب لـقاع ، رادـنید ، دارفا  اـب  هک  تسا  هدـمآ  ینید  ياـه  هیـصوت  رد  .تسا  بوـخ » رواـشم   » کـی ِتافـص  تسا ، مـهم  هـچنآ 
نینچمه .دیوش  یم  نامیـشپ  هک  دینکن  تفلاخم  مه  نانآ  یتروشم  رظن  اب  دینک و  هرواشم  زوسلد  ضرغ و  یب  هاوخریخ ، سرتادـخ ،

هیلع ) یلع ترـضح  هماندـهع  رد  .دـیزیهرپب  جوجل  نّولتم و  هاوخدوخ ، صیرح ، لیخب ، وسرت ، دارفا  اـب  تروشم  زا  هک  هدـش  هیـصوت 
: تسا هدمآ  رتشا  کلام  هب  مالّسلا )

َهَرَّشلا ََکل  ُنِّیَُزی  ًاصیِرَح  ِرُومُألا َو ال  ِنَع  َکُفِّعَُـضی  ًاناَبَج  َْرقَْفلا َو ال  َكُدِعَی  ِلْضَْفلا َو  ِنَع  َِکب  ُلِدْعَی  ًالیَِخب  َِکتَروشَم  ِیف  َّنَلِخُْدت  ال 
؛(2) رْوَْجلِاب

زا دنک و  یم  فرصنم  ششخب  ناسحا و  زا  ار  وت  هک  لیخب ،»  » یکی نکن : دراو  دوخ  تروشم  رد  ار  سک  هس 

رقف

162 ص :

ثیدح 9846. همکحلا ، نازیم  - 1
همان 53. هغالبلا ، جهن  - 2
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هتـسارآ وت  يارب  متـس  اب  ار  صرح  هک  صیرح » » یموس دنک و  یم  تسـس  اهراک  هب  مادقا  رد  ار  وت  هک  وسرت »  » يرگید دـناسرت ، یم 
.دزاس یم 

نامیا هک  ارچ  دننک ، یم  دیکأت  سرتادـخ  دارفا  اب  تروشم  هب  دوخ  نانخـس  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  و  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ماما 
: دنریگب رظن  رد  ار  ادخ  دنهدن و  رظن  عمط  سفن و  ياوه  قبط  یتروشم ، رظن  رد  دوش  یم  ببس  نانآ 

؛(1) ُدُشرَت هللا ، َنوَشْخَی  َنیّذلا  َكِرُوُما  یف  ْرِواش 

.یسرب قح  هب  ات  دنسرت ، یم  ادخ  زا  هک  نک  تروشم  یناسک  اب  تیاهراک  رد 

تسا و صخش  نآ  حالص  تاعارم  رظن و  رد  يزوسلد  قح و  نتفگ  دریگ ، یم  رارق  تروشم  فرط  هک  یسک  هفیظو  رگید  يوس  زا 
.دناشکن ههاریب  هب  دنکن و  تنایخ  هکنیا 

: دیامرف یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ 

؛(2) ُهَُّبل ُهللا  ُهَبَلَس  َهَحیصَنلا  ُهْضَحْمَی  ْمَلَف  ُنِمْؤُْملا  ُهوُخَا  ُهَراشَتسا  ِنَم 

یم وا  زا  ار  لقع  دـنوادخ  دـیوگن ، وا  هب  هناـهاوخریخ  صلاـخ و  تحیـصن  وا  یلو  دـنک ، تروشم  وا  اـب  شنمؤم  ردارب  هک  سک  ره 
.دریگ

زا ور  نیا  زا  .دوـش  مک  میمـصت  رکف و  رد  اـطخ  بیرـض  اـت  تسا ، نارگید  هبرجت  ملع و  لـقع و  زا  يریگ  هرهب  هرواـشم ، زا  فدـه 
.تسا هبرجت  ییاناد و  يدنمدرخ و  رواشم ، تافص  نیرتهب 

163 ص :

ص 98. ج 75 ،  راونالاراحب ، ثیدح 5756 ؛ مکحلاررغ ، - 1
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: تسا هدمآ  زین  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  نخس  رد 

؛(1) ِمْزَْحلاَو ِبِراجَتلا  اولُوا  ِْملِعلا َو  یهُّنلا و  اوُوَذ  َتْرَواش  ْنَم  ُْریَخ 

.تسا یشیدنارود  هبرجت و  نابحاص  شناد و  درخ و  نابحاص  ینک  یم  تروشم  نانآ  اب  هک  یناسک  نیرتهب 

ره اه ، لمع  اه و  میمـصت  هار و  باختنا  رد  ات  دوزفا ، دوخ  لقع  رب  ار  نانآ  لقع  درمـش و  منتغم  ار  نارگید  رکف  درواتـسد  دیاب  سپ 
.دنام نوصم  هابتشا  زا  دور و  تسرد  هار  هب  رتشیب  هچ 

: سرد تالاؤس 

؟ دیامرف یم  هچ  تروشم  هرابرد  نآرق  . 1

.دینک نایب  ار  بوخ  رواشم  فاصوا  . 2

؟ تسیچ تروشم  جیاتن  راثآ و  . 3

164 ص :

ثیدح 4990. مکحلاررغ ، - 1
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يراد مدرم  ارادم و  «11»

ینابز و دنت  ییوگدب و  دنت و  ياه  قالخا  زا  یخرب  .تسا  نارگید  اب  هتـسیاش  راتفر  قلخ و  نسح  ياه  هولج  زا  ارادم  يراد و  مدرم 
قالخاو شوخ  نابز  و  شمرن ، شـشخب ، راثیا ، تشذـگ ، دـننام  یتافـص  .دـهد  یم  يرارف  ناسنا  رود  زا  ار  مدرم  شاخرپ ، داـقتنا و 

يراوگرزب تشذگ و  تلـصخ  تسا و  راتفر  رد  يراد  مدرم  زا  يا  هنومن  شدوخ  ارادم  .دنک  یم  بلج  بذـج و  ار  مدرم  هنامیرک ،
مدرم حلـص و  ارادـم و  لها  دـیاب  نارگید  زا  شیب  تسا ، یمدرم  ناشراک  دـنا و  مدرم  اب  طابترا  رد  هک  یناـسک  .دـهد  یم  ناـشن  ار 

.دنشاب تشذگ  يراد و 

: دیامرف یم  مدرم  اب  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ راتفر  هرابرد  دنوادخ 

(1) ؛) َِکلوَح ْنِم  اوُّضَفنال  ِْبلَقلا  َظیلَغ  ًاّظَف  َْتنُک  ولو  ْمَُهل ، َْتِنل  ِهللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اِمبَف  )

.دندش یم  هدنکارپ  وت  رب  رود و  زا  يدوب  لدگنس  نشخ و  رگا  يدش و  وخ  مرن  مدرم  يارب  هک  دوب  ادخ  بناج  زا  یتمحر  ببس  هب 

يداه هک   6 مرکا ربمایپ  .تسا  یقالخا  فیلکت  کی  ناونع  هب  ارادـم  .تسارادـم  زا  يا  هولج  هناعـضاوتم ، مرن و  کین و  قـالخا  نیا 
: دومرف یم  تشاد و  يراتفر  نینچ  دوب ، هعماج  ربهر  مدرم و 
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؛(1) ِِضئارفلا ِءادَِاب  ینَرَمَا  امَک  ِساّنلا  ِهارادُِمب  ّیبَر  ینَرَمَا 

.تسا هداد  نامرف  تابجاو  يادا  هب  هک  هنوگنآ  هداد ، نامرف  مدرم  اب  ارادم  هب  ارم  مراگدورپ 

: هک تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا  و 

؛(2) ِْشیَعلا ُفِصن  ْمِِهب  ُْقفِّرلاو  ِنامیإلا  ُفِْصن  ِساّنلا  هارادُم 

.تسا یگدنز  زا  یمین  نانآ  اب  یمرن  قفر و  تسا و  نامیا  زا  یمین  مدرم  اب  ارادم 

فلتخم تاقبط  اب  ارادـم  .دـنک  یم  نایب  یگدـنز  تشیعم و  رد  ار  نآ  هاـگیاج  مه  ناـمیا و  رد  ار  ارادـم  هاـگیاج  مه  ثیدـح ، نیا 
.تسا هدیدنسپ  تافص  زا  میراد  راک  ورس  نانآ  اب  هک  یناسک  هعماج و 

هزاغم و رد  مه  نیعجارم ، اب  هرادا  رد  مه  نازومآ ، شناد  اب  هسردـم  رد  مه  تسا ، حرطم  نادـنزرف  رـسمه و  اـب  هناـخ  رد  مه  ارادـم 
.نارفسمه اب  رفس  رد  مه  ناگیاسمه ، اب  هلحم  رد  مه  نیمهتم ، اب  نادنز  رد  مه  ناراکهدب ، نایرتشم و  اب  رازاب 

یم رارق  یتیاضران  رهق و  يارب  هناـهب  ار  هلأـسم  ره  دـنریگ و  یم  داریا  يزیچ  ره  زا  تسا و  دـنت  ناـشقالخا  دـنراگزاسان و  هک  ناـنآ 
یلو .دننک  یم  خلت  نارگید  رب  مه  دوخ و  رب  مه  ار  یگدـنز  دـنیآ ، یمن  هاتوک  دوخ  دنـسپ  هتـساوخ و  زا  يدروم  چـیه  رد  دـنهد و 
نانآ روای  دنرب و  یم  تذل  نانآ  رانک  رد  ندوب  زا  مه  نارگید  دنراد و  افصاب  یگدنز  دنا ، تشذگ  شزاس و  ارادم و  لها  هک  نانآ 

.دنوش یم 
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رانک مدرم  اب  دناوت  یمن  دشاب  هتـشادن  ار  اه  نیا  هک  یـسک  .دراد  مزال  راثیا  لمحت و  تیفرظ و  و  ردص » هعـس  ، » ارادم يراد و  مدرم 
ریثأـت نارگید  راـتفر  رب  دـنک و  ذوفن  اـه  لد  رد  زور ، نآ  یلهاـج  هعماـج  رد  تسناوت  هک  دوب  تافـص  نیمه  اـب   6 ادخ ربمایپ  .دـیایب 

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  .دزاس  لیدبت  رگراثیا  یناردارب  هب  ار  هاوخدوخ  رورغم و  نشخ و  موق  نآ  دراذگب و 

؛(1) مُکیِلا اوُّنَح  ُمتْشِع  نِا  مکیلَع َو  اْوََکب  اهَعَم  ْمُّتِم  ْنِا  ًهَطلاُخم  َساّنلا  اوُِطلاخ 

.دنشاب هتشاد  ینابرهم  تقفش و  امشرب  دیدوب ، هدنز  رگا  دنیرگب و  امش  رب  دیدرم ، رگا  هک  دینک  ترشاعم  یگدنز و  نانچ  مدرم  اب 

: دسر یمن  لامک  مامت و  هب  شراک  چیه  دشابن ، سک  ره  رد  هک  تسا  تفص  هس  دومرف : هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ 

.دنک ظفح  ناهانگ  زا  ار  وا  هک  یعرو  . 1

.دنک ارادم  مدرم  اب  نآ  ببس  هب  هک  یقالخا  . 2

(2) .دنک در  ار  لهاج  لهج  نآ ، اب  هک  یملح  . 3

: تسا مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  نانخس  زا 

؛(3) مُهناغْضَا ْتُمَت  ِرِْشبلِاب  ْمُهَْقلاَو  ْمِهئاخِِاب ، ِْعتْمَتْسَت  َساّنلاِراد 

.دریمب ناشیاه  هنیک  ات  نک ، دروخرب  زاب  هرهچ  اب  نانآ  اب  يوش و  دنم  هرهب  نانآ  يردارب  زا  ات  نک ، ارادم  مدرم  اب 

.دشن ریگرد  نانآ  اب  تفرگ و  هدیدان  ار  نادرخبان  تلاهج  دیاب  یهاگ 

167 ص :
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.دریذپ نایاپ  فالتخا  عازن و  ات  تشذگ ، یصخش  قح  زا  دیاب  یهاگ 

.دورب شیپ  همانرب  فده و  ات  درک ، لمحت  ار  نارگید  تامحز  اه و  یتخس  دیاب  یهاگ 

.دیاین شیپ  یلکشم  ات  درک ، لّمحت  ار  تسود  هیاسمه و  راکمه ، رسمه ، یقالخادب  دیاب  یهاگ 

.دنوش هیلخت  ات  داد ، شوگ  نارگید  ياه  لدرد  اه و  فرح  هب  تشاد و  هلصوح  دیاب  یهاگ 

دورب يزاوننرا  شوگ ، هب  هقلح  هدنب 

شوگ هب  هقلح  دوش  هناگیب  هک  فطل ، نک  فطل 

: سرد تالاؤس 

؟ دوب هچ  مدرم  توعد  رد  ربمایپ  تیقفوم  زمر  . 1

.دینک فیرعت  ار  يراد  مدرم  . 2

دیاب هنوگچ  مدرم  اب  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هدومرف  هب  . 3

؟ درک یگدنز 
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قیوشت ریدقت و  «12»

رگا سکعرب ، .دنک  یم  رتشیب  رتهب و  راک  يارب  هزیگنا  داجیا  مه  تسا ، تفرعم  هناشن  مه  نارگید ، تامدـخ  تامحز و  زا  ینادردـق 
.دنک یمن  ادیپ  جاور  مه  بوخ  ياهراک  دنوش و  یم  هزیگنا  یب  تسس و  دوشن ، ریدقت  هتسیاش  دارفا  زا  نابوخ و  راک  زا 

: دیامرف یم  هیصوت  نینچ  رتشا  کلام  هماندهع  رد  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

یَلَع ِهَئاَسِإلا  ِلْهَأل  ٌبیِرْدَت  ِناَسْحِإلا َو  ِیف  ِناَسْحِإلا  ِلْهأل  ًادیِهْزَت  َِکلَذ  ِیف  َّنِإَف  ٍءاَوَس  ٍَهلِْزنَِمب  َكَْدنِع  یِـسُْملا ُء  ُنِسْحُْملا َو  َّنَنوُکَی  ال 
(1) ِهَئاَسِإلا ؛

يراکوکین و رد  ناراکوکین  یتبغر  یب  راک ، نیا  رد  هک  ارچ  دنشابن ، تلزنم  کی  رد  ناسکی و  وت  دزن  راکدب  راکوکین و  کلام ! يا 
.تسا يدب  هب  ناراکدب  ِقوش 

زیمآریدـقت ياـهدروخرب  اـه و  قـیوشت  ببـس  هب  بلغا  تسا ، هتـشگ  افوکـش  شیاـه  دادعتـسا  هدرک و  دـشر  يا  هنیمز  رد  سک  ره 
يدـنمراک ای  دریگ ، یم  رارق  قیوشت  دروم  هک  یبیطخ  ای  دـنک ، یم  تفایرد  همانریدـقت  هک  يزومآ  شناد  لـثم  تسا ، هدوب  نارگید 

يادها ثیدح ، نآرق و  ظفح  يروآون ، ّتیقالخ و  تئارق ، ملق ، رعش ، رطاخ  هب  هک  یـسک  ای  دوش ، یم  باختنا  هنومن » ناونع « هب  هک 
رصنع .دریگ  یم  رارق  ساپس  ریدقت و  دروم  نوخ و ... 
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.دش لفاغ  نآ  زا  تفرگ و  هدیدان  دیابن  یشزرا  گنهرف  داجیا  اه و  یبوخ  شرتسگ  رد  ار  قیوشت 

هب مدرم  زا  يرازگـساپس  هک  دهد  یم  ناشن  نیا  تسا و  هدـمآ  ادـخ  زا  رکـش  ساپـس و  رانک  رد  مدرم  زا  ساپـس  رکـش ، تایاور  رد 
.تسا قیوشت  یعون  دنک و  یم  بیغرت  ریخ  راک  هب  ار  نانآ  ناشناسحا  بوخ و  ياهراک  رطاخ 

: هک تسا  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ثیدح  رد 

ماجنا زا  ار  راکوکین  دـننک و  یم  نارفک  یـساپسان و  یلو  دوش  یم  یکین  نانآ  هب  هک  یناـسک  ینعی  ریخ ، هار  ناـنزهر  رب  ادـخ  تنعل 
.دنراد (1) یم  زاب  نارگید  هب  یکین 

دـب و ياـهراک  زا  دارفا  نتـشادزاب  ياـه  هار  زا  یکی  .ددرگ  یم  نارگید  هب  ناـسحا  زا  ناراـکوکین  يدرـسلد  هیاـم  راـتفر ، هنوگ  نیا 
: تسا هدومرف   7 یلع ترضح  .دیآ  یم  رامش  هب  میقتسم  ریغ  غیلبت  یعون  نیا  تسا و  نابوخ  زا  رکشت  ریدقت و  فالخ ،

؛(2) ِنِسحُملا ِباوِثب  َئیسُملا  ِرُجُزا 

.رادب زاب  شراکزا  ار  راکدب  راکوکین ، هب  نداد  شاداپ  اب 

اهنت یخرب  یلو  .تسا  هدمآ  ریذن »  » و رّـشبم »  » ام ربمایپ  فاصوا  رد  تسا و  هدوب  راذـنا »  » و ریـشبت »  » اب هارمه  هشیمه  ناربمایپ  توعد 
تشهب و قوش  داجیا  ریدقت و  قیوشت و  هویـش  زا  دننک و  یم  هدافتـسا  یهلا  تبوقع  منهج و  زا  ندناسرت  خیبوت و  دیدهت و  هیبنت و  زا 

یهلا ياه  شاداپ  زا  ندرک  دای 

! دشاب دیدهت  زا  شیب  قیوشت  ریثأت  اسب  هچ  هک  یلاح  رد  دنریگ ، یمن  هرهب 

170 ص :
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دوش یم  لاحشوخ  ریدقت  زا  دراد و  قیوشت  هب  زاین  یطیارش  لاس و  نس و  ره  رد  یناسنا  ره  تسین ، ناکدوک  هب  طوبرم  اهنت  قیوشت ،
هدرک و دای  یکین  هب  هتـسیاش  ناگدنب  بوخ و  ياه  اسنا ن  زا  یهاگ  نآرق ، تایآ  رد  لاعتم  دنوادخ  .دوش  یم  تیوقت  شا  هزیگنا  و 
اه نیا  همه  هک  هدرک  دای  ار  اه  لمع  یخرب  یهاگ  هدوتـس ، ار  فهک  باحـصا  نوچمه  ییاـه  هورگ  یهاـگ  .تسا  هدوتـس  ار  ناـنآ 
هک يراک  نآ  تیب و  لها  نأـش  رد  یتا » لـه   » هروس لوزن  اـیآ  .دـشاب  قشمرـس  دـناوت  یم  نارگید  يارب  دراد و  یهدوگلا »  » ِتلاـح

میرم و میهاربا و  نوچ  یناسک  ندـش  حرطم  لَثَم  هوُسا و  اـیآ  دروآ ؟ یمن  دـیدپ  ار  هناـصلاخ  ِناـسحا  قاـفنا و  قوش  دـنداد ، ماـجنا 
؟ تسین اهوگلا  نیا  هب  نارگید  بذج  هیام  هیسآ ،

( : مالّسلا هیلع  ) ریما ترضح  ریبعت  هب  .تسا  دنسپان  طیرفت  هک  نانچمه  دوش ، زیهرپ  مه  طارفا  زا  دیاب  ریدقت  قیوشت و  رد 

؛(1) ٌدَسَح ْوَأ  ٌّیِع  ِقاَقِْحتْسِالا  ِنَع  ُریِصْقَّتلا  ٌقَلَم َو  ِقاَقِْحتْسِالا  َنِم  َرَثْکَِأب  ُءاَنَّثلا 

.تسا تداسح  ای  یناوتان  قاقحتسا ، دح  زا  رتمک  تسا و  یسولپاچ  ّقلمت و  قاقحتسا ، دح  زا  شیب  شیاتس  فیرعت و 

: دشاب هتشاد  ار  طیارش  نیا  هک  تسا  نآ  بوخ  رّکشت  ریدقت و  تفگ  ناوت  یم 

.دشاب فرط  تفرشیپ  دشر و  ياه  هنیمز  تخانش  اب  هارمه  قیوشت  . 1

.دوش یم  قیوشت  ارچ  دنادب  دوش و  هدناسانش  فرط ، يارب  بوخ  لمع  شزرا  . 2

171 ص :
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.دوشن یّقلت  باسح » قح و   » دیاین و باسح  هب  هوشر » قیوشت « . 3

.فراعتم زا  جراخ  دح و  زا  شیب  هن  دشاب ، اجب  هزادنا و  هب  . 4

.دتفین ریدقت  لمع و  نیب  يدایز  هلصاف  دشاب و  کین  لمع  اب  نامزمه  هارمه و  . 1

.دناشکب کین  راک  هب  مه  ار  نارگید  ات  دشاب  نارگید  روضح  رد  . 2

دروخرب زیمآ و  تبحم  راـتفر  اـی  نیرفآ ، هللا ، كراـب  تنـسحا ، نتفگ  .تسا  راـتفگ  هب  یهاـگ  تسین ؛ یلوپ  یلاـم و  هشیمه  قیوشت ،
یم دای  تسا ) يا  هدنب  بوخ  « ) ُدبعلا َمِعن   » نتفگ اب  بویا  ترـضح  زا  نآرق  رد  دنوادخ  .دیآ  یم  رامـش  هب  قیوشت  یعون  مه  بوخ 
نایب اب  هارمه  یـسک  زا  ریخ  رکذ  ریدقت و  رگا  هک  دـهد  یم  ناشن  نیا   (1) .دنک یم  دای  وا  ياعد  تدابع و  ربص و  ِتفـص  زا  دـنک و 

.دوش یم  وگلا  مه  نارگید  يارب  دشاب ، وا  بوخ  فاصوا 

: سرد تالاؤس 

؟ تسیچ ناکینزا  ریدقت  هرابرد  کلام  هب  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  هیصوت  . 1

.دیهد حیضوت  ار  میقتسمریغ  قیوشت  غیلبت و  . 1

؟ تسا مادک  قیوشت  طیارش  . 2

172 ص :

هیآ 44. ص ، - 1
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تکراشم نواعت و  «13»

.تسا یعیبط  تنـس  ناسنا و  ترطف  فالخرب  يدرف  یگدنز  .دنتـسین  رگیدکی  زا  زاین  یب  هک  دنا  هدش  هدـیرفآ  يا  هنوگ  هب  اه  ناسنا 
.دننک هدافتسا  رگیدکی  ناوت  زا  دوش و  میسقت  دارفا  شود  رب  اهراب  ات  تسا ، نواعت  تکراشم و  يرایمه و  هب  زاین  یگدنز ، نینچ  رد 

مه یهلا  باوث  زا  ناسنا  هک  تسا  حلاص  لامعا  رد  تکراشم  ریخ و  روما  رد  نواعت  هدـش ، هیـصوت  یمالـسا  قالخا  نید و  رد  هچنآ 
.تسا ناراکوکین  نتفای  هناوتشپ  هعماج و  رد  اه  یبوخ  جاور  تاحلاص و  دشر  هب  یکمک  هکنیا  رب  نوزفا  .دوش  یم  دنم  هرهب 

: تسا نینچ  نآرق  دومنهر 

(1) ؛) ناوْدُْعلا ِْمثِِإلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  يْوقَّتلا َو ال  ِِّرْبلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  (َو 

.دینکن يرای  زواجت  هانگ و  رب  ار  رگیدکی  دیشاب و  هتشاد  نواعت  اوقت  یکین و  رب 

نامرجم هانگ  رد  نانآ  .ناراکوکین  ناکین و  راکددـم  مه  یخرب  دـنوش ، یم  نافرحنم  نارگمتـس و  ناراکهنگ و  راک  کـمک  یخرب 
نانیا دنا و  کیرش 

173 ص :

هیآ 2. هدئام ، - 1

یعامتجا يدرف و  قالخا  شزومآ  نتم  www.Ghaemiyeh.comقالخا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 273زکرم  هحفص 186 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14658/AKS BARNAMEH/#content_note_173_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا هدش  شهوکن  رایسب  نارگمتس ) روای  ) همَلَّظلا ُناوعا  زا  ینید  فراعم  رد  .ناکین  ِباوث  رد 

مشابن يراخ  متسین ، لگ  رگا  مراد  وزرآ 

مشابن يراب  متسین ، یشودز  را  رادرب ، راب 

مدرگن نمشد  یلدبحاص ، اب  تسود  متشگن  رگ 

مشابن يران  متسین ، را  لیلخ  رهب  ناتسوب 

ملاظ یمولظم ز  ِداد  مناتس  مناوتن  هچرگ 

مشابن يراکمتس  راکمه  هک  مهاوخ  نیا  زاب 

زگره وا ، ياه  تیامح  ادخ و  ياه  تمعن  زا  يرادروخرب  هنارکـش  هب  هک  داد  هدعو  دـنوادخ  هب  مه  مالّـسلا ) هیلع  ) یـسوم ترـضح 
(1) .دوشن نامرجم  نابیتشپ 

ساسحا بوخ  ِدارفا  رگا  .تسا  تکراشم  کمک و  اه ، شزرا  قنور  تایح و  هعماج و  رد  یکین  ریخ و  جیورت  تیوقت و  ياه  هار  زا 
دـنوش و فرـصنم  ریخ  هار  همادا  زا  اسب  هچ  دـنا ، هدـنام  روای  یب  اهنت و  ریخ ، هار  رد  دـنک و  یمن  ینابیتشپ  ناـنآ  زا  یـسک  هک  دـننک 

يراکمه یتقو  .دزاس  یم  رت  هزیگنا  اب  رت و  مصم  ار  نانآ  نارگید ، یهارمه  تکراشم و  رگ و  يرای  ياه  تسد  اما  .دـندرگ  تسس 
یم دراو  نانآ  رب  يرتمک  راشف  ناراکمه ، نایم  تیلوئـسم  راب  راک و  ینیگنـس  میـسقت  اـب  دـسر و  یم  هجیتن  هب  رتدوز  اـهراک  دـشاب ،

.دوش

ات دندروآ  یم  لیاسو  بوچ و  گنـس و  دنتـشاد و  يراکمه  یهارمه و  همه  هنیدم ، رد  دجـسم  نیلّوا  نتخاس  رد  مالـسا ، ردص  رد 
يورـشیپ لباقم  رد  ار  یعیبط  عنام  نآ  ات  دنتـشاد ، نواعت  ناناملـسم  همه  زین ، بازحا  گنج  رد  قدنخ  رفح  رد  .دـش  هتخاس  دجـسم 

.ار راک  هجیتن  مه  دیازفا ، یم  ار  راک  تعرس  مه  نواعت ، .دندروآ  دیدپ  راّفک 

174 ص :

(. هیآ 17 صصق ، () َنیمرجمِلل ًاریهظ  َنوکا  نَلَف  ّیلع  تمعنا  امب  ّبر  لاق  - ) 1
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رگا دنهاوخ  یم  دنتسین و  نارگید  اب  يراکمه  هب  رضاح  سفن ، ّبحو  يروحمدوخ  یهاوخدوخ و  لیلد  هب  یناسک  یهاگ 

تکراشم یعمج  کین  ياهراک  رد  دـشاب ، هتخاسدوخ  هتـسراو و  ناسنا  رگا  .دوش  مامت  نانآ  مان  هب  دریگ ، یم  ماجنا  مه  یبوخ  راک 
لئاسم رد  مه  تسا ، یعامتجا  یمومع و  لئاسم  دروم  رد  مه  نواـعت ، نیا  .دوشن  ماـمت  یـصاخ  صخـش  ماـن  هب  دـنچ  ره  دـنک ، یم 

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  .ناناملسم  يدرف 

؛(1) هیخأ ِنْوَع  یف  ُنِمؤملا  َناک  ام  ِنِمؤملا  ِنْوَع  یف  ُهللاَو 

.تسوا يرای  یپ  رد  مه  ادخ  دشاب ، شا  ینید  ردارب  يرای  یپ  رد  ینمؤم  هک  یتقو  ات 

: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  .دراد  ءوس  بقاوع  مه  نمؤم  ردارب  يرای  نواعت و  رد  یتسس 

هقیاضم یلو  دـناوتب  مه  وا  دـهاوخب و  کمک  وا  زا  شراک  رد  دورب و  شا  ینید  ناردارب  زا  یکی  غارـس  رگا  اـم  نایعیـش  زا  کـی  ره 
راک کمک  هک  دوش  یم  نآ  راتفرگ  دنک ،

.دوش (2) یم  باذع  تمایق  رد  مه  ببس  نیمه  هب  دوش و  ام  نانمشد 

: تسا ترضح  نآ  زا  زین 

؛(3) هَجاَْحلا ِلْهَأل  ُهاَساَوُْملا  ِفُطاَعَّتلا َو  یَلَع  ُنُواَعَّتلا  ِلُصاَوَّتلا َو  ِیف  ُداَِهتْجِالا  َنیِِملْسُْملا  یَلَع  ُّقِحَی 

ّتیدج شالت و  نادنمزاین ، هب  یگدیـسر  دوخ و  نایم  فطاوع  داجیا  نواعت و  رگیدکی و  اب  دنویپ  يارب  ناناملـسم  هک  تسا  راوازس 
.دننک

175 ص :

ص 200. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 366. نامه ، - 2
ص 175. نامه ، - 3
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یم هلمج  زا  تسا ، ینید  ناردارب  هب  یناسر  يرای  نآ  روحم  هدومرف و  یفعج  رباج  هب  مالّسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  هک  یلـصفم  ثیدح  رد 
: دیامرف

، ینک یم  حرطم  ار  دوخ  زاین  وت  دنتـسه ؛ وت  هب  تبـسن  دارفا  نیرت  هدـننک  يرای  نیرت و  هنیزه  مک  ایند  رد  اوقت  لـها  رباـج ! يا  نادـب 
(1) .دنروآ یم  تدای  هب  ینک  شومارف  رگا  دننک و  یم  تیرای  نانآ 

ار هیحور  نیا  .تسا  یقالخا  لیاضف  زا  نواعت » هیحور   » نتشاد تسا و  دنوادخ  ياضر  بجوم  ریخ ، ياهراک  رد  تکراشم  نواعت و 
تکراشم و لها  مه  یمومع  ياه  هنحـص  یعامتجا و  ياه  تیلوئـسم  رد  ات  مینک ، تیوقت  داجیا و  هناخ  طیحم  زا  دوخ  نادنزرف  رد 
هب هناخ  ياهراک  رد  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ ربمایپ  .تسا  قالخا  نیا  هدـنهد  ناشن  هناخ ، ياهراک  رد  کـمک  .دنـشاب  یهارمه 

.تسا تکراشم  زا  يا  هولج  مه  نیا  .درک  یم  کمک  شنارسمه 

: سرد تالاؤس 

؟ تسا بوخ  ییاه  هنیمز  هچ  رد  نواعت  . 1

؟ داد ادخ  هب  یلوق  هچ  مالّسلا ) هیلع  ) یسوم ترضح  . 2

قنور جاور و  ببس  تکراشم ، نواعت و  هنوگچ  . 3

؟ دوش یم  اه  یبوخ 

176 ص :

ص133. نامه ، - 1
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يریذپ دقن  « 14»

بویع و یهاوـخریخ  يور  زا  یـسک  رگا  .دراد  فعـض  اـطخ و  ناـسنا  ياـه  لـمعو  اـه  فرح  یهاـگ  .تسین  بیع  یب  سک  چـیه 
ارچ تسا ، هتـشادرب  ولج  هب  یماگ  دشاب ، اهاطخ  ناربج  بویع و  عفر  ددصرد  دریذپب و  هنافـصنم  مه  وا  دـیوگب و  ار  وا  ياه  یتساک 

.تساه فعض  ناربج  بویع و  حالصا  لامک ، همدقم  هک 

ار يداقتنا  چـیه  دنتـسین  رـضاح  هاوخدوخ ، ّربکتم و  رورغم و  دارفا  .دراد  عضاوت »   » هب زاـین  نارگید  داـقتنا  هظعوم و  دـنپ و  شریذـپ 
: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  .دنرب  یم  رس  هب  شیوخ  صیاقن  بویع و  اب  هارمه  هشیمه  دنریذپب و 

؛(1) یبویُع ََّیِلا  يدهَا  ْنَم  ََّیِلا  یناوِخا  ُّبَحَا 

.دنک ادها  نم  هب  ارم  ياه  بیع  هک  تسا  یسک  نم  دزن  مناردارب  نیرت  بوبحم 

: تسا هدمآ  زین  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  مالک  رد 

؛(2) ْكّوُدَع َوُهَف  َکْبیَع  َكرَتاس  ْنَم  كُدوُدَو ، َوُهَف  کَْبیَع  َکل  َنابَا  ْنَم 

177 ص :

ص 366. لوقعلا ، فحت  - 1
ثیدح 8210. مکحلاررغ ، - . 2
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.تسوت نمشد  دناشوپب  وت  زا  ار  وت  بیع  هکنآ  تسوت و  رادتسود  دنک  راکشآ  وت  يارب  ار  وت  بیع  سک  ره 

تسا هدمآ  يزاسدوخ  یقالخا و  ياه  هیصوت  رد  .دنک  لابقتسا  نارگید  داقتنا  زا  دیاب  دشاب ، دنم  هقالع  شیوخ  لامک  هب  هک  یـسک 
یماگ نیا  .دینک  رکشت  هکلب  دیجنرن ، نانآ  زا  دنهدب و  رّکذت  امش  هب  ار  امش  بویع  دیهاوخب  دوخ  یمیمص  صلاخ و  ناتسود  زا  هک 

یم اه  بیع  رد  دجنرب ، نارگید  داقتنا  زا  هک  یـسک  .تسا  رورغم  دنادب ، بیع  یب  ار  دوخ  هک  یـسک  .تسا  نتـشیوخ  حالـصا  يارب 
.دنام

رگ و تحیصن  قح  هرابرد  تسا ، هتخادرپام  ندرگرب  فلتخم  دارفا  قوقح  نایب  هب  هک  قوقحلا » هلاسر   » رد مالّسلا ) هیلع  ) داجـس ماما 
: دیامرف یم  ام  رب  حصان 

ادخ دوب ، اجب  تسرد و  شفرح  رگا  .یهد  شوگ  وا  ياه  فرح  هب  یهد و  ناشن  شمرن  وا  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  وت  رب  حصان  قح 
(1) ینزن تمهت  وا  هب  ینک و  تبحص  یمرن  هب  وا  اب  دوبن ، تسرد  رگا  و  يدیمهف ) ار  دوخ  بیع  هک  ، ) ینک رکش  ار 

( مالّـسلا هیلع  ) یلع ترـضح  .تسا  هدمآ  يدنمـشزرا  بلاطم  يریذپدقن ) يریذپ و  دـنپ  «، ) حـصنلا لوبق   » ِناونع تحت  تایاور ، رد 
: تسا هدومرف 

؛(2) هحیضَفلا َنِم  َنِمَا  َهحیصَّنلا  َِلبَق  ْنَم 

.دوش یم  نمیا  ییاوسر  زا  دشاب ، ریذپ  تحیصن  سک  ره 

: تسا هدومرف  زین  مالّسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

178 ص :

ثیدح 20152. همکحلا ، نازیم  - 1
ثیدح 8344. مکحلاررغ ، - 2
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؛(1) ٌّشاَغ ََکل  َوُه  َکُکِحُْضی َو  ْنَم  ِْعبَّتَت  ٌحِصاَن َو ال  ََکل  َوُه  َکیِْکُبی َو  ْنَم  ِْعبَّتإ 

.دنادنخ یم  ار  وت  هناراکبیرف  هک  نکم  يوریپ  یسک  زا  دزادنا و  یم  هیرگ  هب  ار  وت  هناهاوخریخ  هک  نک  يوریپ  یسک  زا 

يراک و یلغـش و  لئاسم  رد  هکلب  یقـالخا ، لـئاسم  رد  اـهنت  هن  تسوج ، لاـمک  ياـه  ناـسنا  رد  ملاـس  حور  هناـشن  هک  يریذـپدقن ،
، دشاب ریذپدقن  رگا  مه  و ...  ملعم ، نارنخس ، دنمرنه ، زاسملیف ، رعاش ، هدنسیون ، کی  .دراد  دوجو  مه  ییارجا  يدیلوت و  یتیریدم و 

: يا هدنسیون  لوق  هب  .تسا  هتخاس  مورحم  ار  دوخ  دشاب ، اه  تحیصن  اهداقتنا و  اهدقن و  هب  انتعا  یب  رگا  دنک و  یم  دشر 

(2) .تسا هدش  عطق  تبقارم  جرب  اب  شطابترا  هک  تسا  ییامیپاوه  لثم  تسا ، هدرک  رهق  شراثآ  نیدقتنم  زا  هک  يرعاش  »

دصق هب  یتسود و  فاصنا ، یهاوخریخ ، يور  زا  دیاب  مه  تحیصن  رکذت و  دقن و  تسا ، یبوخ  تفص  يریذپدقن  رگا 

یبسانم لماعت  هطبار و  دیاب  دقن  فرط  دقتنم و  نیب  .دسح  یهاوخدب و  ریقحت و  يزاس و  اوسر  بیرخت و  هزیگنا  اب  هن  دشاب ، حالـصا 
بویع عفر  هب  قفوم  زگره  دنک ، ینمـشد  دسح و  يزرو و  ضرغ  رب  لمح  ار  يرکذت  داقتنا و  ره  دجنرب و  دقن  زا  هک  یـسک  .دـشاب 

.دوش یمن  شیوخ 

(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  هدومرف  هب 

179 ص :

ص 440. ج 2 ، یقرب ، نساحم  - 1
ص 44. ینیسح ، نسح  اه ، هدارب  - 2
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؛(1) َحیصّنلا َُهل  ُضِّغَُبی  َحیبقلا َو  َُهل  ُنِّسَُحی  ٍّقلمتُم  ٍحدام  ِلوَِقب  ُّرَتغُملا  ِساّنلا  ُلَهْجَا 

ار یبوخ  دهد و  یم  هولج  ابیز  وا  رظن  رد  ار  تشز  هک  دروخب  ار  یسولپاچ  رگشیاتس  نخس  بیرف  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرت  نادان 
.دهد یم  ناشن  تشز  شرظن  رد 

مجنر هب  یتسود  تبحص  زا 

دیامن نسح  مدب  قالخ  اک 

؟ اناد مشچ  خوش  نمشد  وک 

دیامن نم  هب  ارم  بیع  ات 

: سرد تالاؤس 

؟ دراد يزیچ  هب  زاین  دقن ، شریذپ  . 1

؟ تسیچ ریذپ  تحیصن  رب  حصان  قح  . 2

؟ دراد یجیاتن  هچ  راک ، لغش و  هرابرد  يریذپ  دقن  . 3

180 ص :

ثیدح 2938. مکحلاررغ ، - 1
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دهعت تیلوئسم و  «15»

یم وا  فارطا  رد  هچنآ  هعماج و  دـب  کین و  هب  تبـسن  ناسنا  .دراد  یمهم  هاگیاج  یـسانش » تیلوئـسم   » مالـسا یعامتجا  میلاـعت  رد 
تراـظن و قح  مه  درکلمع  هب  تبـسن  هعماـج  داـحآ  .دـنراد  مه  هب  تبـسن  لـباقتم  هفیظو  تموـکح ، مدرم و  .تسا  لوئـسم  درذـگ 

تایاور رد  .رگید  ياه  لکش  هب  ای  تسا ، حرطم  رکنم » زا  یهن  فورعم و  هب  رما   » تروص هب  یهاگ  تیلوئـسم  نیا  .دنراد  ییامنهار 
: هک تسا 

(1) .تسین ناملسم  دشابن ، رکف  هب  دهدن و  ّتیمها  ناناملسم  روما  هب  هک  یلاح  رد  دنک ، حبص  سک  ره 

دـشاب و توافت  یب  نآ  هب  تبـسن  دـناوت  یمن  دراد ، یفنم  ای  تبثم  رثا  مه  وا  هداوناخ  درف و  رب  هعماـج ، داـسف  حالـص و  هک  اـجنآ  زا 
«. هچ نم  هب  : » دیوگب

تسا نید  عورف  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف  ود  .تسا  ینید  تابجاو  ءزج  يدب ، زا  یهن  نتشادزاب و  یکین و  هب  توعد 
تیلوئـسم و ّسح  فیلکت ، نیا  ییاـفک .» بجاو  » تروص هب  نکیل  تسا ، بجاو  ناملـسم  ره  رب  داـهج  هزور و  زاـمن و  فیدر  رد  و 

: هیآ نیا  رد  هلمج  زا  دراد ، دیکأت  نآ  رب  فلتخم  تایآ  رد  میرک  نآرق  .دهد  یم  ناشن  ار  یعامتجا  دهعت 

؛(2) رکنُملا ِنع  َنوَْهنَت  ِفوْرعَْملِاب َو  َنوُرمأت  ٍهُّما  َریخ  متنُک 

181 ص :

 (. هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ  زا  ص 163 ، ج2 ، یفاک ، لوصا  - 1
هیآ 110. نارمع ، لآ  - 2
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.دینک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  دیا  هدمآرب  مدرم  يارب  دیتسه  تما  نیرتهب  امش 

لهاج داشرا  ای  تسا ، مزال  قافنا  هقدص و  نیمورحم و  هب  کمک  ای  تسا ، حرطم  مدرم » نیب  حالـصا   » هفیظو مالـسا ، میلاعت  رد  رگا 
، ناملسم کی  ناج  لام و  زا  عافد  زواجتم و  ربارب  رد  عافد  ای  هدش ، رکذ  نایاوشیپ » هب  تبسن  تحیصن  فیلکت « ای  هدمآ ، تایاور  رد 

یـشخب رد  یعون و  هب  مادـک  ره  تسا ، ینید  نوتم  رد  هک  تسد  نیا  زا  ینیوانع  نمؤم و  تجاـح  ياـضق  اـی  مولظم ، زا  تیاـمح  اـی 
.دهد یم  ناشن  ار  ناملسم  کی  دهعت  هفیظو و 

رد تلاخد  يانعم  هب  دارفا ، يوس  زا  مرج  هانگ و  باکترا  اـی  نالوئـسم  درکلمع  رب  تراـظن  رد  صوصخ  هب  دـهعت ، تیلوئـسم و  نیا 
ناراکفالخ نامرجم و  دشابن ، تلاخد  ای  تراظن  نیا  رگا  .تسا  هعماج  قح  دوخ و  قح  زا  عافد  هکلب  تسین ، نارگید  یـصخش  روما 

کی راوس  ییا  هدع  رگا  هکنیا : نآ  هدش و  حرطم  یبلاج  لاثم  تایاور ، یخرب  رد  .دنهد  یم  رارق  زات  تخات و  دروم  ار  هعماج  میرح 
وا هب  همه  ور  نیا  زا  .دـنوش  یم  قرغ  همه  دوش ، یتـشک  لـخاد  اـج  نآ  زا  بآ  دـنک و  خاروس  ار  دوخ  يولج  یـسک  دـنا و  یتـشک 

اـه و مرج  یعاـمتجا و  ياـه  هزب  .منک  یم  خاروس  ار  مدوخ  يولج  نم  هچ ، امـش  هب  هک  دـیوگب  دـناوت  یمن  وا  دـننک و  یم  ضارتعا 
هتخیـسگ ماجل  ِيدازآ  نوچ  دـهد ، ماجنا  تساوخ  شلد  راک  ره  هک  تسین  دازآ  یـسک  دراد و  دارفا  همه  رب  یفنم  ریثأت  زین  ناـهانگ 

.دوش یم  نارگید  زا  يدازآ  بلس  ببس  دارفا ،

یلو تسا ، طوبرم  ياهداهن  تموکح و  راک  یلمع ، دروخرب  .دراد  یلمع  یناـبز و  یبلق ، هلحرم  هس  فورعم ، هب  رما  رکنم و  زا  یهن 
دنک و یهن  اه  يدب  زا  هن  دنک و  یبوخ  هب  توعد  نابز  هب  هن  یسک  رگا  تسا و  یناگمه  فیلکت  دیآ و  یمرب  همه  زا  یناسل » رکذت  »

نابوخ و رادفرط  ًابلق  هن 

182 ص :
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.تسامن (1) هدنز  هدرم  وا  مالّسلا ،) هیلع  ) یلع ترضح  ریبعت  هب  تسا و  تیلوئسم  یب  یناسنا  وا  دشاب ، نادب  زا  رازیب 

مکاح ربارب  رد  مدرم  فیلکت  مدرم و  ربارب  رد  مکاح  هفیظو  هب  دومرف  داریا  نیفـص  رد  هک  يا  هبطخ  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 
: دومرف درمش و  نید  تّزع  مدرم و  تفلا  هعماج و  ماوق  هیام  ار  هفیظو  نیا  هب  لمع  درک و  هراشا 

یم سأی  هب  نانمشد  عمط  ددرگ ، یم  اپرب  اه  تنـس  دوش ، یم  حلاص  نامز  دننک ، لمع  هبناج  ود  هفیظو  نیا  هب  تموکح  مدرم و  رگا 
یم هدرتسگ  متس  داسف و  يدرسلد و  فالتخا و  دننکن ، لمع  دوخ  فیاظو  هب  رگا  یلو  .تسا  تلود  ءاقب  ماود و  هب  يدیما  دیارگ و 

یمن ساّسح  لطاب ، جاور  ادخ و  ماکحا  یلیطعت  هب  تبـسن  یـسک  رگید  دندرگ و  یم  لددب  مدرم  هدـش ، لیطعت  یهلا  ماکحا  دوش و 
(2) .دندرگ یم  ّطلسم  رارشا  دنوش و  یم  لیلذ  ناکین  .دوش 

: دیامرف یم  رگید  ینخس  رد  ترضح  نآ  .تسا  مدرم  يدهعت  یب  یسانش و  تیلوئسم  دمایپ  اه ، نیا 

؛(3) مکل ُباجتُسی  الف  َنوُعْدَت  َُّمث  مکُرارِش ، مکیلَع  ّیلُویَف  ِرَْکنُملا  ِنَع  َیهّنلاَو  ِفورعملاب  رمألا  اوُکُْرتَت  ال 

دینک و یم  اعد  هاگنآ  دـنوش ، یم  طلـسم  امـش  رب  امـش  نادـَب  دـینک ، نینچ  رگا  هک  دـینکن ، كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
.دوش یمن  باجتسم  ناتیاعد 

183 ص :

(. تمکح 374 هغالبلا ، جهن  ءایحألا ( ُتیم  ُکلاذف  - 1
هبطخ 216. هغالبلا ، جهن  - 2

همان 47. نامه ، - 3
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ناشدوخ و هک  دـهد  یم  روتـسد  ار  ناـنمؤم  میرک  نآرق  .عاـمتجا  رد  مه  تسا ، هداوناـخ  رد  مه  دـهعت ، یعاـمتجا و  تیلوئـسم  نیا 
؛ دنراد هگن  خزود  شتآ  زا  ار  ناش  هداوناخ 

هرابرد زین   6 ادخ ربمایپ  .تسا  هدش  ریـسفت  رکنم  زا  یهن  ییامنهار و  داشرا و  هب  تایاور ، رد  هک   (1) ؛) ...ًاران مکیلهَا  مکَسُفنأ َو  اُوق  )
: دیامرف یم  یّلک  تروص  هب  دارفا  مومع  تیلوئسم  دهعت و 

؛(2) ِِهتَّیعَر ْنَع  ٌلوئسَم  ْمُکُّلُک  ٍعار و  مُکّلُک 

.دش دیهاوخ  لاؤس  هفیظو  نیا  زا  فّلکم و  دیرگتیاعر و  امش  همه 

: سرد تالاؤس 

؟ تسا لوئسم  هعماج  هب  تبسن  ناسنا  ارچ  . 1

تیلوئسم هدنهد  ناشن  مالسا ، زا  یماکحا  هچ  . 2

؟ تسا دهعت  و 

؟ دیآ یم  شیپ  هچ  مینکن ، لمع  رکنم  زا  یهن  هفیظو  هب  رگا  . 3

184 ص :

هیآ 6. میرحت ، - 1
هک روـط  ناـمه  .تسا  ناـپوچ  ياـنعم  هب  یعار  هرامـش 2163 ، ثیدح  هدـنیاپ ) ، ) هحاصفلا جـهن  ص 38 ؛ ج 72 ، راونـالاراحب ، - 2

.دهعتم تسا و  لوئسم  هعماج  رد  مه  ناسنا  دراد ، ینابهگن  هفیظو  نادنفسوگ  هب  تبسن  ناپوچ 
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اهدیابن ب :

هراشا

نظ ءوس  .1

ییوج بیع  .2

ءازهتسا .3

ءاِرم لدج و  .4

ییادج رهق و  .5

یلوقدبو ینکش  نامیپ  .6

شحف ینابزدب و  .7

بیرف رکم و  .8

ملاسان طباور  .9

شیتفت سّسجت و  .10

نیهوت ریقحت و  .11

تمهت تبیغ و  .12

ینکارپ هعیاش  غورد و  .13

تمحازم يرازآ و  مدرم  .14

يراوخ مارح  .15

185 ص :
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نظ ءوس  «1»

ّسح نارگید ، بساـنمان  ياـهراتفر  مه  یهاـگ  .دراد  یناور  هـشیر  تـسا و  یقـالخا  ياـه  يراـمیب  زا  یکی  نارگید  هـب  ینامگدـب 
.دروآ یم  دیدپ  ناسنا  رد  ار  ینامگدب 

هب دننک و  یم  لیلحت  هناراکایر  هنامـصخ و  ياه  هزیگنا  ساسارب  ار  نانآ  ياهراک  دنا و  نیبدب  همه  هب  دنراد ، نظ » ءوس   » هک يدارفا 
لکـش نیرتدب  هب  ار  راک  ره  دننک و  یم  لمح  يزرو  ضرغ  رب  هتـسناد و  ینمـشد  یعون  هب  ار  فرح  ره  دننک و  یمن  دامتعا  یـسک 

یمن تسود  یـسک  اب  دـننک ، یمن  نانیمطا  یـسک  هب  دـنناد ، یم  دـب  ار  همه  نوچ  دارفا ، هنوگنیا  .دـننک  یم  لـیلحت  ریـسفت و  نکمم 
.دننام یم  اهنت  هجیتن  رد  دنوش و 

زا میرک  نآرق  .تسا  ناهانگ  زا  یکی  نظ  ءوس  .تسا  ببـس  لیلد و  هنوگره  نودب  مه  یهاگ  .دراد  یـصاخ  أشنم  یهاگ  نظ ، ءوس 
: تسا هدومرف  هدرک و  یهن  نآ 

(1) ؛) ْمثِإ ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًاریثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )

.تسا هانگ  اه  نامگ  زا  یضعب  انامه  دینک ، زیهرپ  اه  نامگ  زا  يرایسب  زا  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 

187 ص :

هیآ 12. تارجح ، - 1
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نارگید هرابرد  ینامگدـب  .تسا  هدـش  نایب  نظ » ءوس   » نارگید و قح  رد  دـب  ناـمگ  تسا ، هاـنگ  هک  یناـمگ  زا  روظنم  ریـسافت ، رد 
.دـنک راب  نآرب  ینیقی  ياه  هتـسناد  راـثآ  دـنک و  یّقلت  یعطق  ار  ناـمگ »  » نآ دروآ و  يور  تمهت  تبیغ و  هب  ناـسنا  دوش  یم  ببس 

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ترضح 

؛(1) ِءاَْملا ِیف  ُْحلِْملا  ُثاَْمنَی  اَمَک  ِِهْبلَق  ْنِم  ُناَمیِإلا  َثاَْمنِا  ُهاَخَأ  ُنِمْؤُْملا  َمَهَّتا  اَذِإ 

.دوش یم  لح  بآ  رد  کمن  هک  نانچمه  دوش ، یم  بوذ  شلد  رد  نامیا  دنزب ، تمهت  شردارب  هب  نمؤم  هاگره 

یم تمهت  دـشاب  نامگدـب  یـسک  یتقو  .تسا  ینامیا  یب  زا  ناتهب  تمهت و  .دـهد  یم  داب  رب  ار  ناسنا  نامیا  نید و  یهاگ  نظ  ءوس 
هب تبـسن  يدرم  رگا  ًالثم  .دراد  یماو  شیتفت  سّـسجت و  هب  ینامگدـب  مه  یهاگ  .دوش  یم  ناـمیا  نتفر  نیب  زا  ببـس  نیمه  دـنز و 

یخنرـس هب  ات  دـنک  یم  سـسجت  وا  ياهراک  رد  دریگ و  یم  رظن  ریز  ار  وا  تاکرح  اهدـمآو و  تفر  اه و  نفلت  دـشاب ، نیبدـب  شنز 
: هک تسا  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) لوسر ترضح  نانخس  زا  .دروآ  مهارف  ار  فالتخا  عازن و  ینمشد و  هنیمز  اسب  هچ  نیمه  دسرب و 

؛(2) اوُقِّقَُحت الَف  ُْمْتنَنَظ  اذإ 

.دینکن قیقحت  دیدش ، نامگ  راچد  هاگره 

هب ینعی  دـنک ، تحـص  رب  لمح  ار  ینید  ردارب  راـک  هک  تسا  نیا  نید  ناـیاوشیپ  و  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص   ) لوسر ترـضح  هیـصوت 
يارب دناوت  یم  هک  یلمحم  نیرتهب 

188 ص :

(. دنام یمن  یقاب  ینامیا  نظ  ءوس  اب  ّنّظلا ؛ ءوس  َعَم  َنامیا  ال  تسا : ثیدح  رد  ص 361 ( ، ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ثیدح 7585. لامعلازنک ، - 2
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نآ تحـص  هب  لمح  .دـنراد  دولآ  هانگ  طباور  مییوگب  هک  تسا  نآ  نظ  ءوس  میدـید ، ینز  اب  ار  يدرم  رگا  ًـالثم  .دروآ  رظن  رد  نآ 
.تسا شناگتسب  زا  ای  شرهاوخ  دیاش  مییوگب  هک  تسا 

: تسا نینچ  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  مالک 

ِْریَْخلا ِیف  اََهل  ُدِـجَت  َْتنَأ  ًاءوُس َو  َکـیِخَأ  ْنِم  ْتَجَرَخ  ٍهَِملَِکب  َّنَّنُظَت  ـال  ُْهنِم َو  َکـُِبْلغَی  اَـم  َکَِـیتْأَی  یَّتَح  ِِهنَـسْحَأ  یَلَع  َکـیِخَأ  َْرمَأ  ْعَض 
؛(1) ًالِمْحَم

زا هک  ینخـس  هب  زگ  ره  .دـیآ و  بلاغ  رظن ، نآ  رب  هک  یبای  تسد  يزیچ  هب  هکنآ  ات  راذـگب ، نآ  ِتروص  نیرتهب  رب  ار  تردارب  راک 
.یبای یم  یتسرد  بوخ و  لمحم  نآ  يارب  هک  یتقو  ات  ربم ، دب  نامگ  دوش ، یم  جراخ  تردارب  ناهد 

هب ار  يرگید  راتفر  ره  دراد ، رورغ  شدوخ  یـسک  ًالثم  .دنوش  یم  تلاح  نیا  راچد  ناشدوخ  يدب  ببـس  هب  یهاگ  نامگدـب ، دارفا 
راـکایر شدوخ  .دـنک  یم  لـیلحت  ینارچ  مشچ  هزیگنا  اـب  ار  یهاـگن  ره  تسا ، نارچ  مشچ  شدوخ  .دـنک  یم  لـمح  ّربکت  رورغ و 
تایاور رد  .درادـنپ  دوخ  شیک  هب  ار  همه  رفاک  فورعم : لوق  هب  .دـنک  یم  لمح  اـیر  رهاـظت و  هب  ار  نارگید  کـین  راـک  ره  تسا ،
: تسا هدومرف  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  .دننک  یم  تشحو  همه  زا  دنرادنپ و  یم  نئاخ  ار  همه  نیبدب ، دارفا  هک  تسا  هدمآ 

؛(2) ٍدَحَا ِّلُک  ْنِم  َشَحوَتْسِإ  ُهَّنَظ  ْنِسُْحی  َْمل  ْنَم 

.دنک یم  تشحو  سک  ره  زا  دشابن ، نامگ  شوخ  سک  ره 

189 ص :

ص 362. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ثیدح 9084. مکحلاررغ ، - 2
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( : مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  مالک  مه  زاب  .دنک  یم  هدنیاسرف  تالایخ  مهوت و  راچد  ار  یمدآ  بارخ و  ار  ناسنا  رکف  ینامگدب ،

؛(2) ُُهنوخَی ْنَِمب ال  َهَنایخلا  َدقتِعا  ُهنُونُظ  ْتَءاس  ْنَم  ، (1) ُهُمْهَو َءاس  ُهُّنَظ  َءاس  ْنَم 

یمن تنایخ  وا  هب  هک  یسک  هرابرد  دشاب ، دب  شیاه  نامگ  هک  یسک  .دوش  یم  دب  مه  شمهوت  رکف و  دشاب ، دب  شنامگ  هک  یـسک 
.دنک یم  ادیپ  تنایخ  هب  داقتعا  دنک ،

یم ببـس  ینیبشوخ  تسا و  حالـص  هب  بوخ و  ندوب  نیبدـب  مه  دراوم  یخرب  رد  دراد ، ینامگدـب  هک  یئوس  راثآ  یتشز و  همه  اـب 
: تسا مالّسلا ) هیلع  ) ریما ترضح  نانخس  رد  .دورب  شرس  هالک  دروخب و  بیرف  ناسنا  دوش 

هکنآ یب  دربب ، دب  نامگ  يرگید  هب  یسک  رگا  یطیارش  نانچ  رد  دندوب ، بوخ  مدرم  دوب و  مکاح  ینامز  رب  یبوخ  حالص و  هاگره 
رد دشاب ، هعماج  مدرم و  رب  داسف  يالیتسا  هنامز  هنامز ، رگا  .تسا و  هدرک  ملظ  وا  قح  رد  دشاب ، هدـید  وا  زا  یهانگ  شزغل و  اطخ و 

(3) .تسا هدروخ  بیرف  نیبشوخ ، ناسنا  یطیارش  نانچ 

: تسا هدش  لقن  زین  مالّسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  مالک  نیا  هیبش 

؛(4) ٌزْجَع ٍدَحَا  ِّلُک  یِلا  ُهَنینأمُّطلاَف  ٍرْدَغ  َلهأ  ُُهلهَا  ٍرْوَج و  َنامَز  ُنامّزلا  َناک  اذإ 

190 ص :

7960 و 8837. ثیدح نامه ، - 1
.نامه - 2

( ....هلها نامزلا و  یلع  حالصلا  یلوتسا  اذا  ، ) تمکح 114 هغالبلا ، جهن  - 3
ص 357. لوقعلا ، فحت  - 4
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زجع یناوتان و  سک ، ره  هب  ندرک  دامتعا  نانیمطا و  دنـشاب ، کلک  گنرین و  لها  نامز  نآ  مدرم  دـشاب و  متـس  نامز  نامز ، هاگره 
.تسا

: دنک یم  هیصوت  وا  هب  رتشا  کلام  هماندهع  رد  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح 

تلفاغ ات  دنک  یم  یتسود  راهظا  دوش و  یم  کیدزن  نمشد  یهاگ  هک  ارچ  شاب ، رذحرب  تنمشد  زا  يدرک ، حلـص  نمـشد  اب  یتقو 
(1) .شاب هتشادن  نّظ  نسح  دروم ، نیا  رد  نک و  طایتحا  سپ  .دنک 

نانمشد هب  ینامگ  شوخ  دیآ و  یمنرب  ینمـشد  زج  نمـشد  زا  هک  ارچ  تسا ، روآ  نایز  نمـشد ، هب  ینامگ  شوخ  هک  تسا  نشور 
.تسا یحول  هداس  تیاهن  زوت ، هنیک 

: سرد تالاؤس 

؟ دناد یم  هانگ  ار  نامگ  مادک  نآرق ، . 1

؟ هچ ینعی  تحص  هب  لمح  . 2

؟ تسا نظ  نسح  زا  رتهب  نظ  ءوس  اجک  رد  . 3

191 ص :

( ...هحلص دعب  كّودع  نم  رذحلا  ّلک  رذحلا  ، ) 53 همان هغالبلا ، جهن  - 1
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ییوج بیع  «2»

، درف هک  ینعم  نیا  هب  تسا ، ییوج  بیع  یقالخا  لیاذر  زا  یکی  تسادـخ .» بیع ، یب  لگ   » .دراد ییاـه  بیع  شیب  مک و  سک  ره 
تاعوبطم تالاقم و  رد  ای  دـیوگب ، نآ  نیا و  شیپ  ار  اـه  نآ  دـشاب و  اـه  نآ  نتخاـس  ـالمرب  فشک و  نارگید و  ياـه  بیع  لاـبند 

ار اه  بیع  اه و  شزغل  اهنت  دنیبن و  ار  اه  نآ  دنـشاب  هتـشاد  مه  يدنمـشزرا  ياه  درکلمع  لیاضف و  اه و  یبوخ  نانآ  رگا  دـسیونب و 
.دنیبب

مه یـضعب  .دننک  یم  دیلوت  لسع  دنکم و  یم  دهـش  دننیـشن و  یم  وبـشوخ  ياه  لگ  يور  اهنت  هک  دنا ، لسع  روبنز  لثم  اه  یـضعب 
ارچ درک ، دـیلوت  دهـش  لسع ، روبنز  لثم  ناوت  یم  ات  .دننیـشن  یم  یگدولآ  كرچ و  مخز و  يور  طقف  هک  دنتارـشح  سگم و  لـثم 

؟ دوب سگم  نوچ  دیاب 

.دشکب تسد  نارگید  ییوجبیع  زا  درگنب و  دوخ  ياه  بیع  هب  ناسنا  تسا  بوخ  هک  هدش  هیصوت  يرایسب  تایاور  رد 

(: مالّسلا هیلع  ) یلع ترضح  هدومرف  هب 

؛(1) ساّنلا ِبویُع  ْنَع  ُُهبیاعَم  ُهَلَغَش  ْنَم  ِساّنلا  ُلَْضفَا 

.درادزاب مدرم  بویع  زا  ار  وا  شدوخ  ياه  بیع  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرترب 

193 ص :

ثیدح 3090. مکحلاررغ ، - . 1
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هدومرف هب  .تسا  هدـش  تمالم  شهوکن و  رایـسب  دراد  دوجو  مه  شدوخ  رد  هک  دزادرپب  مدرم  رد  ییاه  بیع  هب  ناـسنا  هکنیا  زا  زین 
(: مالّسلا هیلع  ) نینمؤملاریما

؛(1) کیف وُه  اِمب  َكَریَغ  َبیعَت  ْنَا  ِْبیَعلا  ُربکَا 

.تسه وت  دوخ  رد  نامه  هک  ینک  ییوجبیع  يزیچ  هب  يرگید  زا  هک  تسا  نآ  بیع  نیرتگرزب 

: دوش یم  زاغآ  نینچ  تسا و  لصفم  هک  ار  زایپ  ریس و  يوگتفگ  یماصتعا ، نیورپ  تسا  هدورس  ابیز  هچ 

زایپ هب  دز  هنعط  زور  کی  ریس 

ییوبدب ردق  هچ  نیکسم  وت  هک 

زایپ هب  دز  هنعط  زور  کی  ریس 

ییوبدب ردق  هچ  نیکسم  وت  هک 

يربخ یب  شیوخ  بیع  زا  تفگ 

ییوج یم  بیع  قلخ ، زا  هر  نیز 

ناشن تسا و  هلیذر  کی  دنک  يزیروربآ  اه  نآ  نایب  اب  دـشاب و  يرگید  ياه  فعـض  هطقن  بویع و  نتفای  لابند  ناسنا  هک  نیا  لصا 
.تسا يرگید  هانگ  تشز و  تلـصخ  هلیذر و  نارگید  دزن  لفاحم و  رد  نآ  نداد  باتزاب  لـقن و  ،(2) و  دهد یم  يا  هدولآ  حور  زا 
وگزاب يرگید  دزن  مه  ار  امـش  بیع  هوالع  هب  تسا ، هاـنگ  ناـنآ  ياـه  فرح  ندینـش  تسا و  هدـنهدرازآ  دارفا ، هنوگنیا  اـب  تقاـفر 

ییوجبیع دنزگ  زا  مه  وت  اریز  زیهرپب ، دارفا  نینچ  اب  ترـشاعم  زا  تسا ، هدومرف  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  هک  نانچمه  درک و  دهاوخ 
(3) .دنام یهاوخن  نوصم  وا 

درمش دروآ و  وت  شیپ  نارگد  بیع  هک  ره 

درب دهاوخ  نارگد  شیپ  وت  بیع  نامگ  یب 

194 ص :

ثیدح 3167. نامه ، - 1
.دوش عوجر  شیتفت » سسجت و  ثحب « هب  - 2

(. ثیدح 2649 مکحلاررغ ،  ) مهنم مُهبحاصُم  ِْملسَی  مل  ّهناف  ِسانلا  بویع  یعبّتتم  َهرشاعم  َكایا و  - 3
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شدوخ زا  دنک و  تقد  شیوخ  بویع  صیاقن و  هب  ناسنا  تسا  بوخ  دـب ، تفـص  نیا  زا  ییاهر  هانگ و  نیا  زا  ندـنام  نوصم  يارب 
هعجارم نآ  هب  هتـسویپ  دنک و  تشاددای  ضامغا  تشذگ و  نودب  ار  دوخ  ياه  بیع  اهاطخ و  دنک و  هیهت  یلودج  دشکب و  باسح 

بویع لقن  ندید و  رگا  تسه و  مه  شدوخ  رد  دنیب ، یم  يرگید  رد  ار  بیع  نالف  رگا  دنادب  دوشن و  تلفغ  رورغ و  راچد  ات  دنک 
دنا هدز  لاثم  سوواط  هب  هنیمز  نیا  رد  یـسراف  تایبدا  رد  نارعاش  .دنک  عورـش  شدوخ  زا  هک  رتهب  تسا ، حالـصا  فده  اب  نارگید 
ياپ زا  دوشن ، شیاه  ییابیز  رورغم  هکنیا  يارب  تسا و  تشز  شیاـهاپ  دراد ، مد  رَپ و  لاـب و  رد  هک  ییاـبیز  هولج و  همه  نآ  اـب  هک 

: هلمج زا  دراد ؛ ییابیز  ياهرعش  دروم  نیا  رد  بئاص »  » .دوش یمن  لفاغ  دوخ  تشز 

ار سوواط  رپ ، لاب و  زا  تسا  رتهب  اپ  ندید 

ام میراد  رنه  زا  شیب  رظن  رد  ار  دوخ  بیع 

رظن مراد  دوخ  بیع  رب  رنه  دص  دوجو  اب 

مغراف اپ ، زا  دنادرگ  یمن  یسوواط  لاب 

: دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر 

؛(1) ِهِسفَن ْنِم  هیلَع  یمعَی  ام  ِساّنلا  َنِم  َرِصُبی  ْنَا  ًابیَع  ِءرملِاب  یفَک 

.تسانیبان شدوخ  رد  نامه  ندید  زا  هک  دنیبب  ار  يزیچ  مدرم  زا  هک  سب  نیمه  صخش  بیع  رد 

نداتفا زا  حالطـصا ، هب  مدرم و  بیع  هب  نتخادرپ  زا  ار  ناسنا  مه  تسا ، تسخن  ماگ  مه  شیوخ ، زا  حالـصا  دوخ و  بویع  هب  هجوت 
: تسا هدمآ  نینچ  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) لوسر ترضح  تاملک  رد  دومنهر ، نیا  .دراد  یم  زاب  نارگید  تسوپ  رد 

هیاس زج  يا  هیاس  هک  زور  نآ  دوب ؛ دـهاوخ  یهلا  شرع  هیاس  رد  دـشاب ، هک  ره  رد  اه  نآ  زا  یکی  اـی  هس  نیا  هک  تسا  تلـصخ  هس 
: تسین ادخ  فطل 

195 ص :

ص 460. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1

یعامتجا يدرف و  قالخا  شزومآ  نتم  www.Ghaemiyeh.comقالخا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 273زکرم  هحفص 208 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14658/AKS BARNAMEH/#content_note_195_1
http://www.ghaemiyeh.com


دنادب هکنآ  رگم  درادـنرب  مدـق  زا  مدـق  هکنآ  رگید  .دـنک  راتفر  روطنامه  مدرم  اب  مه  شدوخ  دراد ، عقوت  مدرم  زا  هچنآ  هکنآ  یکی 
: هکنآ موس  .تسادخ  ياضر  دروم  شراک  نیا 

ِنَع ِهِسْفَِنب  ًالُغُـش  ِءْرَْملِاب  یَفَک  ٌْبیَع َو  َُهل  اََدب  ّالِإ  ًاْبیَع  اَْهنِم  یِْفنَی  ُهَّنِإَف ال  ِهِسْفَن  ْنَع  َْبیَْعلا  َِکلَذ  َیِْفنَی  یَّتَح  ٍْبیَِعب  ُهاَخَأ  َبِعَی  َْمل  ٌلُجَر  َو 
؛(1) ِساَّنلا

یمن ار  یبیع  چـیه  شدوخ  رد  هک  یتسردـب  .دـیادزب  شدوخ  زا  ار  بیع  نآ  هکنآ  رگم  دریگن  یبـیع  چـیه  شردارب  زا  هک  یـسک  و 
.دزادرپب شدوخ  هب  هک  سب  نیمه  مدرم  زا  سک  ره  تیلوغشم  يارب  دوش و  یم  راکشآ  شیارب  يرگید  بیع  هکنآ  رگم  دیادز 

شاف ناسک  بیع  ینک  هچ  یبیع ، همه  دوخ  نوچ 

(2) یناردب مدرم  هدرپ  رگا  تسا  ملظ  دنوادخ  دیشوپب  هدرپ  نوچ  وت  بیع  رب  ینآ  زا  رتدب  دوخ  وت  وچ  يدنخ ، هچ  ریغ  رب 

: سرد تالاؤس 

؟ دزومآ یم  يا  هتکن  هچ  سگم  روبنز و  لاثم  . 1

؟ تسیچ بیع  نیرتدب  . 2

؟ دش اهر  ییوجبیع  زا  ناوت  یم  هنوگچ  . 3

196 ص :

ص 147. نامه ، - 1
ص124. ج2 ، اه ، هشیدنا  هدیکچ  - 2
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ءازهتسا « 3»

.دننک یم  هرخسم  ار  نانآ  دنرگن و  یم  ریقحت  هدید  هب  نارگید  هب  رورغم ، ناهاوخدوخ 

يارب ای  تسا ، یتیـصخش  ياهدوبمک  ناربج  يارب  ای  ینمـشد ، هنیک و  ای  تسا ، دـسح  يور  زا  ای  نارگید  ندرک  هرخـسم  ءازهتـسا و 
ینمـشد هب  ار  لباقم  فرط  دناشفا و  یم  توادع  رذب  دنک و  یم  درـس  هریت و  ار  یعامتجا  طباور  تشز ، تفـص  نیا  .ینیبرترب  دوخ 

.دزیگنا یمرب 

هب نیهوـت  ار  ءازهتـسا  تسا و  لـئاق  یتیـصخش  دوـخ  يارب  سک  ره  دریگ و  رارق  نارگید  رخـسمت  دروـم  درادـن  تسود  سک  چـیه 
داژن و لغـش و  ای  مادنا ، هفایق و  ای  هرهچ  گنر  ای  دشاب  یـسک  نابز  رطاخ  هب  ءازهتـسا  هک  دنک  یمن  یقرف  .دـناد  یم  شیوخ  هاگیاج 

 . ...و تیلم 

دننک و کچوک  کبـس و  اهرظن  رد  ار  نانآ  هلیـسو  نیدب  ات   (1) دندرک یم  هرخـسم  ار  یهلا  ناربمایپ  هشیمه  ناتـسرپ  تب  نارفاک و 
.دنوش ایبنا  بتکم  هب  مدرم  ندیورگ  عنام 

ربماـیپ هراـبرد  هک  تسا  ءازهتـسا  نیا  زا  ییاـه  هولج  زیمآ  نیهوت  بساـنمان و  ياـه  بقل  دـب و  ياـه  بسچرب  اوراـن و  ياـه  تبـسن 
.دش یم  هتفرگ  راک  هب  نیکرشم  يوس  زا   ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ

197 ص :

(. هیآ 30 سی ، () نؤزهتسی هب  اُوناک  ِّالا  ٍلوسَر  نِم  مهیتأی  ام  ( ) هیآ 10 ماعنا ، ( ) ...کلبق نِم  ٍلُسُِرب  َءِزُْهتِْسا  ِدََقلَو  - ) 1
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: دیامرف یم  دنک و  یم  یهن  هنالهاج  لمع  تشز و  تفص  نیا  زا  میرک  نآرق 

(1) ؛) نُْهنِم ًاْریَخ  َّنُکَی  ْنَأ  یسَع  ٍءاِسن  ْنِم  ٌءاِسن  ْمُْهنِم َو ال  ًاْریَخ  اُونوُکَی  ْنَأ  یسَع  ٍمْوَق  ْنِم  ٌمْوَق  ْرَخْسَی  (ال 

نانیا زا  نانآ  دیاش  دـننکن ، هرخـسمار  رگید  نانز  ینانز  دنـشاب و  رتهب  نانیا  زا  نانآ  دـیاش  دـننکن ، هرخـسم  ار  رگید  هورگ  یهورگ ،
.دنشاب رتهب 

یم مدرم ، ندرک  کـچوک  قیرط  زا  دـنراد و  تیـصخش  دوبمک  یعون  دـننک ، یم  هرخـسم  ار  مدرم  هک  یناـسک  يواـکناور  رظن  زا  »
دوخ رد  یناصقن  دوبمک و  هک  تیـصخشاب  دارفا  اذل  .دنیامن و  عابـشا  ار  دوخ  هار  نیا  زا  دننک و  ناربج  ار  دوخ  ياهدوبمک  دـنهاوخ 

(2)« .دنرب یم  جنر  تخس  يراتفر  نینچ  هدهاشم  زا  دننز و  یمن  راک  نیا  هب  تسد  زگره  دننک ، یمن  ساسحا 

ار يرگید  نانز ، نادرم و  زا  یـضعب  ربمایپ ، ناـمز  رد  هک  هدـش  لزاـن  یـصاخ  ناـیرج  هب  رظاـن  یـصاخ و  دروم  رد  هچرگ  قوف  هیآ 
نارگید سک  ره  .تسا  نتفرگ  قشمرس  لباق  سک  ره  هب  تبسن  نامز و  ره  رد  تسا و  یلک  هیآ  دومنهر  یلو  دندوب ، هدرک  هرخـسم 

ماما هدومرف  هب  .دـننک  یمن  داـمتعاوا  یتسود  هب  دـنوش و  یم  هدـیجنر  وا  زا  دارفا  دریگ و  یم  رارق  يرهم  یب  دروم  دـنک ، ءازهتـسا  ار 
(: مالّسلا هیلع  ) قداص

؛(3) ِهدّوملا ِقدِص  یف  ِساّنلاب  ُئِزهتسُملا  َّنَعَمْطَی  ال 

(. دش دهاوخن  فاص  نانآ  اب  مدرم  لد  ینعی   ) .دشاب هتشادن  هناقداص  یتسود  هب  عمط  دنک ، یم  هرخسم  ار  مدرم  هک  یسک 

198 ص :

هیآ 11. تارجح ، - 1
ص 108. یناحبس ، رفعج  تارجح ) هروس  ریسفت   ) مالسا یقالخا  ماظن  - 2

ثیدح 8384. همکحلا ، نازیم  - 3
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اب هچ  يریوصت و  هچ  یتوص ، هچ  یبتک ، هچ  یهافش ، هچ  تسا ، یقالخاریغ  يراک  مارح و  دشاب  هک  یلکـش  ره  هب  نارگید  ءازهتـسا 
.هدنخ

، دشاب کبس  تشز و  ياه  مان  اه و  بقل  تروص  هب  هچ 

، فرط راتفر  تاکرح و  ادص و  دیلقت  اب  هچ 

، روآ نهو  ياهروتاکیراک  هرهچ و  ندیشک  ای 

، سکع ژاتنوم  ملیف و  نتخاس  همانشیامن و  يارجا  ای 

.مادنا تسد و  ناهد و  بل و  وربا و  مشچ و  تاراشا  کمشچ و  اب  ای 

مشچ و اب  هک  تسا  زیمآ  هرخـسم  تاکرح  زا  يا  هنومن   (1)( هَزَُمل ٍهزَمُه  ِّلُِکل  ٌلـیو   ) تسا هدـمآ  نآرق  رد  هک  َهزَمُه »  » و هَزَُمل »  » ریبعت
.دوش یم  ییوجبیع  راتفگ ، نابز و  اب  ای  دریگ ، یم  ماجنا  هراشا 

یم نانمؤم  هب  نامرجم  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  .تساه  هدـنخ  عون  نیا  زا  دنخـشیر  .تسوا  ندرک  هرخـسم  یـسک  رب  هدـنخ  یهاگ 
هک ایند  رد  ینعی  .دندنخ (2) یم  نارفاک  هب  نانمؤم  مه  تمایق  زور  .دنراد  زیمآ  هرخـسم  ِتاراشا  دنرذگ  یم  نانآ  رب  نوچ  دندنخ و 

رارق نارگید  هرخـسم  دروم  دنوش ، یم  یهلا  باذع  راتفرگ  هک  تمایق  زور  دـنداد ، یم  رارق  ءازهتـسا  دنخـشین و  دروم  ار  نامیا  لها 
.دنریگ یم 

راوگرزب یباحص  دوعسم ،» نبا   » هک تسا  خیرات  رد  .تسا  دنسپان  زین  ناملسم  کی  هب  رخسمت  ریقحت و  هب  هتخیمآ  هاگن 

امرخ ات  تفر  یم  الاب  یلخن  تخرد  زا  ربمایپ  روتـسد  هب  نارای  ربمایپ و  عمج  رد  يزور  .تشاد  رغال  یمادـنا  هاـتوک و  يدـق  ربماـیپ ،
ود دیدنخ ؟ یم  هچ  يارب  دومرف : ترضح  .دندیدنخ  دندرک و  هاگن  وا  ياپ  قاس  یکیراب  هب  ربمایپ  ناهارمه  .دنیچب 

199 ص :

.1 هیآ هزمه ، - 1
(. 30 ات تایآ 29 نیففطم ، () ...نوکحضَی اونمآ  نیّذلا  َنِم  اوناک  اومرجَا  نیّذلا  ّنِا  - ) 2
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(1) .تسا رت  نیگنس  دُحا  هوک  زا  نازیم ، رد  هسیاقم و  ندیجنس و  ماگنه  رد  دوعسم  نبا  قاس 

دشاب و دیابن  ناملسم  کی  ترشاعم  رد  نارگید ، هب  تبسن  هدننک  ریقحت  زیمآ و  ءازهتـسا  دروخرب  راتفر و  نخـس و  هاگن و  چیه  سپ 
.دوش نآ  نیزگیاج  بدا  مارتحا و  میرکت و  دیاب 

: سرد تالاؤس 

؟ تسیچ ءازهتسا  زا  زیهرپ  هرابرد  نآرق  هیصوت  . 1

؟ دراد اه  یتسود  رب  يریثأت  هچ  نارگید  ندرک  هرخسم  . 2

.دینک نایب  ار  نارگید  ءازهتسا  زا  هنومن  دنچ  . 3

200 ص :

ص 259. ج 3 ، هباغلادسا ، - 1
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ءارِم لدج و  «4»

ار دوـخ  سفن  يزوریپ ، نیا  اـب  دـنک و  هبلغ  نارگید  رب  هک  دراد  یماو  ار  وا  تسا ، ناـسنا  رد  هـک  یهاوـخدوخو  یبـلط  يرترب  ّسح 
بلاغ اه  هرجاشم  رد  دشوک  یم  سک  ره  دنک و  یم  ادیپ  روهظ  ءارم  لدـج و  تروص  هب  دراوم  یـضعب  رد  ّسح  نیا  .دزاس  یـضار 

.دوش

.دراد مان  لادـج  هلداجم و  دوش  ماجنا  وس  ود  زا  رگا  و  تسا ، يزیچ  تابثا  يارب  ندروآ  تجح  هرظانم و  ثحب و  ياـنعم  هب  لدـج ،
هب هک  دهد  یم  روتـسد  ربمایپ  هب  میرک ، نآرق  .تسا  بوخ  دشاب  قح  ریخ و  يارب  لدـج  رگا  .تسانعم  نیمه  هب  مه  تارامم  ءاِرم و 

تشز دشاب  لطاب  هویش  هب  ای  لطاب  فده  يارب  رگا  یلو   (1) .دیامن توعد  ادخ  هار  هب  ار  نانآ  دنک و  لادج  نارفاک  اب  هویش  نیرتهب 
.تسا هدمآ  رامش  هب  یقالخا  بویع  زا  تسا و 

، قح شریذـپ  زا  زیرگ  يارب  هک  هدـش  دای  ناربمایپ  اب  یماوقا  صاخـشا و  ياه  ثحب  رج و  هدوهیب و  لادـج  زا  ییاـه  هنومن  نآرق  رد 
ناربمایپ ینامسآ  قطنم  ات  دندرک  یم  ییوج  هناهب  دنرواین و  نامیا  ات  دندرک ، یم  لدج  ثحب و  ءایبنا  اب  مکحم  یلیلد  نتـشاد  نودب 

.دنوشن نمؤم  دنریذپن و  ار 

ندـش نشور  دـصق  هب  هن  یـضعب  یلو  .دوش  یم  نشور  تقیقح  هک  تساهوگتفگ  رذـگهر  زا  تسا و  بوخ  هرظاـنم  ثحب و  لـصا 
هکلب قح ،

201 ص :

(. هیآ 125 لحن ،  () ُنسحا   َ یه یّتلاب  مهلداج  ِهنسحلا و  ِهظعوملا  ِهمکحلاب و  ِّکبر  لیبس  یلا  ُعُدا  - ) 1
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ورج هنوگنیا  .دنور  یمن  مه  راب  ریز  دننک و  یم  ثحب  ناشدوخ » فرح   » ندناشن یـسرک  هب  ندش و  بلاغ  يارب  ای  قح  زا  رارف  يارب 
ءاِرم لادج و  زا  ناسنا  تسا  بوخ  دروآ و  یم  دیدپ  توادع  هنیک و  قافن و  دـسر و  یمن  هجیتن  هب  تسارمث و  یب  هک  تساه  ثحب 

.دباین همادا  هرجاشم  عازن و  ات  دیایب  هاتوک  دیاین و  شیپ  لباقت  فالتخا و  هنتف و  ات  دزیهرپب ،

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) يداه ماما 

؛(1) ِهَعیِطَْقلا ِباَبْسَأ  ُّسُأ  ُهََبلاَغُْملا  ُهََبلاَغُْملا َو  ِهِیف  َنوُکَت  ْنَأ  ِهِیف  اَم  ُّلَقَأ  َهَقِیثَْولا َو  َهَدْقُْعلا  ُلِّلَُحی  َهَمیِدَْقلا َو  َهَقاَدَّصلا  ُدِسُْفی  ُءاَرِْملا 

یبلط يرترب  ییوج و  هبلغ  نآ  نایز  نیرتمک  .دلسگ  یم  دنک و  یم  بارخ  ار  راوتـسا  ياهدنویپ  نهک و  ياه  یتسود  لادج ، ءاِرم و 
.تسا ییادج  بابسا  نیرت  هدمع  نیا  تسا و 

ثحب و تسا  رتهب  دراد ، لدج  زیتسرس و  هکلب  تسین ، قح  شریذپ  قح و  تخانش  ددصرد  لباقم  فرط  هک  درک  سح  ناسنا  یتقو 
: يوبن فیرش  ثیدح  نیا  هلمج  زا  تسا ، یتایاور  نومضم  هتکن  نیا  .دشاب  وا  اب  قح  دنچ  ره  دنک ، اهر  ار  هرظانم 

؛(2) ًاّقُِحم َناَک  ْنِإ  َءاَرِْملا َو  َعَدَی  یَّتَح  ِناَمیإلا  َهَقیِقَح  ٌْدبَع  ُلِمْکَتْسَی  ال 

.دشاب وا  اب  قح  دنچره  دنک ، كرت  ار  ءارم  هکنآ  ات  دسر  یمن  لماک  نامیا  تقیقح  هب  هدنب 

: هلمج زا  تسا ، هدمآ  ءارم  لدج و  يارب  يرابنایز  راثآ  تایاور ، رد 

.دنک یم  فاصان  رامیب و  ینامیا  ناردارب  هب  تبسن  ار  اه  لد 

202 ص :

ثیدح 18826. همکحلا ، نازیم  - . 1
ص 135. ج 2 ، راونالاراحب ، ثیدح 18834 ؛ نامه ، - 2
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.دوش یم  یبلق  قافن  شیادیپ  بجوم 

.ددرگ یم  نانمشد  ندش  دایز  ببس 

.درب یم  نیب  زا  ار  ناسنا  راقو  تبیه و 

.دروآ یم  توادع  هنیک و 

.دزاس یم  انیبان  روک و  قح ، تخانش  زا  ار  ناسنا 

، عامتجا رد  هچ  راک ، لحم  رد  هچ  هناخ ، رد  هچ  نارگید ، اب  دوخ  یناـسنا  طـباور  رد  هک  تسا  ییاـهزیچ  ضراوع ، راـثآ و  نیا  همه 
یم ار  نآ  ياه  هنومن  یتاباختنا  ياه  تباقر  ینویزیولت و  تارظانم  اه و  یسرداد  اه و  هاگداد  رد  هچ  تاعوبطم ، اه و  هناسر  رد  هچ 

هدوهیب و ياه  لادج  نآ ، ببس  ددرگ و  یم  شودخمای  دروخ  یم  مه  هب  یلیماف  ياه  تیمص  ای  یگداوناخ  طباور  زا  يرایسب  .مینیب 
لطاب قح و  ثحب ، نادیم  رد  فیرح  رب  هبلغ  دوخ و  فرح  ندناشن  یـسرک  هب  يارب  سک  ره  هک  تسا  یقطنم  ریغ  ياه  ثحب  رج و 

.دراذگاو فیرح  هب  ار  نادیم  دروخب و  تسکش  ادابم  ات  دزیمآ ، یم  مه  هب  ار  حیحصان  حیحص و  غورد و  تسار و  و 

(: مالّسلا هیلع  ) یلع ترضح  هدومرف  هب 

؛(1) ءارِملا هُرثک  ِءانحّشلا  ُبَبَس 

.دوش یم  ینمشد  ببس  دایز ، لدج 

هدش هداد  یهلا  رجا  هدعو  دنشاب ، قح  رب  دنچ  ره  دننک  كرت  ار  ءارم  هک  یناسک  هب  هدوهیب ، ِتالداجم  زا  یهن  رب  هوالع  تایاور ، رد 
: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  هنوگنآ  دیآ ، یم  رامش  هب  عضاوت  ياه  هناشن  زا  یکی  ناونع  هب  نینچمه  ءارم  كرت  .تسا 

203 ص :

ثیدح 5524. مکحلاررغ ، - 1
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؛(1) ًاّقُِحم َناک  ْنِا  َءارِملا و  َكُْرتَی  ْنَا  ِعُضاّوتلا ...  َنِم  َّنِا 

.دشاب وا  اب  قح  دنچ  ره  دنک ، اهر  ار  لادج  ناسنا  هکنیا  تسا  عضاوت  زا 

هتخاسدوخ دارفا  هدنبیز  دریگ و  یم  همشچرس  رورغ  ربکت و  زا  دوخ ، فرح  ِیتسرد  ِتابثا  رد  نداد  ناشن  یتخسرس  هدوهیب و  لدج 
(2) .تسین

: سرد تالاؤس 

.دیهد حیضوت  ار  ءارم  لادج و  . 1

؟ تسیچ ءارم  لدج و  ياه  نایز  . 2

؟ دهد همادا  ار  ثحب  دیابن  ارچ  تسوا ، اب  قح  هک  یسک  . 3

204 ص :

ص 381. رابخالا ، یناعم  - 1
تافآ  » و ص 102 ، ج 1 ، یناشاک ، ضیف  ءاضیبلا ،» هجحم  : » هلمج زا  تسا ، هدش  ثحب  یقالخا  بتک  رد  هک  دراد  یتافآ  هرظانم ، - 2

.هدنسیون زا  ملع »
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ییادج رهق و  «5»

یم شیپ  دروخرب  عازن و  وگتفگ و  يا  هلأسم  رـس  رب  تسود  ای  دـنواشیوخ ، ود  راکمه ، ود  هیاـسمه ، ود  رهوش ، نز و  ناـیم  یهاـگ 
كرت رگیدکی ، هب  ییانتعا  یب  نتـشادن ، کیلع  مالـس و  ندزن ، فرح  هطبار ، عطق  تروص  هب  ندوب  رهق  .دنوش  یم  رهق  مه  اب  دیآ و 

.دنک یم  هولج  یگداوناخ و ...  دمآ  تفر و 

ییادج رهق و  دشاب ، تیمیمص  يزرورهم و  نوناک  دیاب  هداوناخ  هک  اجنآ  زا  تسا و  سنا  افـص و  تّوخا و  نید  مالـسا ، هک  اجنآ  زا 
درک و یتشآ  درب و  نیب  زا  ار  ییادـج  لماوع  درک و  فرطرب  ار  اه  هناهب  دـیاب  رت  عیرـس  هچ  ره  تسا و  هناکدوک  قـالخا  و  دنـسپان ،

.دراد دنوادخ  دزن  يرت  نوزفا  باوث  رجا و  رتشیب و  زایتما  دوش ، مدق  شیپ  دروم  نیا  رد  هک  ره  داد و  یتشآ 

، راظتنا زا  رود  دروخرب  ای  دـنت  نخـس  نیرتمک  هاگنآ  .دـشابن  راـثیا  تشذـگ و  وفع و  هک  دـبای  یم  همادا  دـیآ و  یم  شیپ  یتقو  رهق 
حلـص یتشآ و  دشکب  ازارد  هب  رگا  دـنک و  یم  رهق  تسا ، هتفرگ  لد  هب  ار  دروخرب  فرح و  نآ  هکنآ  دـنز و  یم  مه  هب  ار  اه  هطبار 

درک هطبار  دیدجت  یتشآ و  هب  لیدبت  ار  نآ  رت  عیرس  هچ  ره  دیاب  دمآ ، شیپ  يدروم  نینچ  رگا  .دوش  یم  رت  لکشم 

205 ص :
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: دومرف  6 ادخ لوسر  .ددرگ  تخس  یتشآ  دوش و  یمیدق  هنهک و  تشاذگ  دیابن  و 

؛(1) ٍثالَث َقْوَف  َهَرْجِه  ال 

.تسین اور  زور  هس  زا  شیب  رهق 

: تسا هدش  تیاور  دنسپان  قالخا  نیا  ِندوب  ینید  ریغ  هرابرد  ترضح  نآ  زا  زین 

نانآ نایم  دـنا و  جراخ  مالـسا  زا  دـننکن ، یتشآ  مه  اب  دـبای و  همادا  زور  هس  اـت  تلاـح  نیا  دـننک و  رهق  مه  اـب  ناملـسم  ود  هاـگره 
(2) .دنور یم  تشهب  هب  رتدوز  مه  تمایق  زور  رد  دننک ، یتشآ  رتدوز  مادک  ره  تسین و  يدنویپ 

تائاقلا کیرحت و  وس و  کی  زا  صخـش  ربکت  رورغ و  دوش ، یم  هرابود  دنویپ  یتشآ و  عنام  دروآ و  یم  شیپ  ار  ییادج  نیا  هچنآ 
نیا زا  .دوش  یم  هتسکش  ناشرورغ  دنوش ، یتشآ  رد  مدقشیپ  دنهاوخب  رگا  دننک  یم  رکف  ناگدننکرهق  .تسا  رگید  يوس  زا  ناطیش 
یم رهق  مه  اب  یتقو  ناکدوک  .دـهد  ناشن  یتشآ  هب  لیامت  یتسود و  راهظا  دـنک و  یهاوخرذـع  ادـتبا  لـباقم  فرط  اـت  دـنرظتنم  ور 

(3) .دننک یم  یتشآ  مه  دوز  دننک ،

رد هناکدوک  ياهدروخرب  نیا  دوش »! یمن  یـشک  تنم  : » وگب وا  هب  ورب  دیوگ : یم  هطـساو  هب  دـنک ، یتشآ  دـهاوخن  فرط  کی  رگا 
ود زا  لاح ، ره  هب  .دنهد  ناشن  عضاوت  دنراذگب و  شیوخ  سفن  يور  اپ  دنتسین  رضاح  دوش و  یم  هدید  یهاگ  مه  نالاسگرزب  نایم 

زا یکی  دشاب ، هطساو  کی  دنمزاین  یتشآ  داجیا  رگا  .دوش  لح  هلأسم  ات  دیایب  هاتوک  دیاب  یکی  ای  ود  ره  رهق ، عازن و  ِفرط 

206 ص :

ص 344. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
امهّیاف ٌهیالِو  امُهَْنَیب  نکی  مل  ِمالسِإلا و  َنِم  ْنیَجِراخ  اناک  ّالا  ِناحلطـصَی  ًاثالث ال  اثکمف  ارجاهت  َنیِملـسملا  امُّیَا  ، ) ص 345 نامه ، - 2

(. باسحلا موی  ِهنّجلا  یلا  ُقباسلا  َناک  هیخا  مالک  یلا  قبس 
.تسا هدش  دیجمت  هناکدوک  تفص  نیا  زا  تایاور ، رد  - 3
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يافیا تسا و  لصو  هب  اه  لصف  یتسود و  هب  اه  ینمـشد  یتشآ و  هب  اهرهق  لیدـبت  يارب  یناـیمرداپ  ندـش و  هطـساو  اـهراک  نیرتهب 
(1) .هورگ ود  ای  رفن  ود  نیب  ددجم  دنویپ  يرارقرب  رد  هفطاع » واو  » شقن

: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

؛(2) ِروُبْثلا َنِم  یَقل  ام  ْهَْلیَو  ای  يدان  ُُهلاصوا و  ْتَعّلَخَت  ُهاتَبْکُر و  ْتَّکَطْصإ  ایِقَْتِلا  اذإف  ِناِملْسُْملا ، رَجَتها  ام  ًاحِرَف  ُسیلبِا  ُلازَی  ال 

یم ناطیش  ِناوناز  دننک ، رادید  یتشآ و  مه  اب  هاگره  سپ  .دنشاب  رهق  مه  اب  ناملسم  ود  هک  یتقو  ات  تسا ، لاحشوخ  هراومه  سیلبا 
! مدش كاله  هک  نم  رب  ياو  دنز : یم  دایرف  دوش و  یم  هتسسگ  شدنب  زا  دنب  دزرل و 

: تسا هتفر  راک  هب  لیبق  نیا  زا  یتاریبعت  تسا و  هدش  تمذم  رایسب  تایاور  رد  ییادج  رهق و 

.تسوا نوخ  نتخیر  لثم  ناملسم ، کی  اب  رهق 

.تسا ییادج  داجیا  هب  شدیما  یلو  هدش ، دیماان  شتسرپ  برعلاهریزج  رد  هکنیا  زا  ناطیش 

.دندرگ یم  رازیب  نانآ  زا  همئا  دوش و  یم  تنعل  بجوم  ناملسم  ردارب  اب  ییادج  رهق و 

.دوش یمن  دنرهق  مه  اب  هک  نانآ  لماش  یهلا  تمحر 

.دنادرگ یمرب  يور  نانآ  زا  دنوادخ  دشکب ، لوط  زور  هس  زا  شیب  ییادج  یتقو 

.دیزیهرپب ییادج  رهق و  هطبار و  عطق  زا  دیشاب و  هتشاد  قفاوت  یهارمه و  دنویپ و  مه  اب 

207 ص :

.دوش عوجر  یتشآ » حالصا و   » ِثحب هب  - 1
ص 346. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 2
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: دومرف يرافغ  رذوبا  هب  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر 

؛(1) ِنارجِهلا َنِم  ُلَّبَقَُتی  لَمَعلا ال  َّنِاف  َکیخا ، َنارجِه  َكاّیا و  ٍّرذاباای !

.دوش یمن  لوبق  ییادج  دوجو  اب  لمع ، انامه  زیهرپب ، تردارب  اب  ییادج  رهق و  زا  رذوبا ! يا 

نیا يدراوم  نینچ  رد  نآرق  هیـصوت  .دـماجنا  یم  قـالط  هب  مه  یهاـگ  هک  تساـهرهوش ، نز و  ناـیم  ییادـج  زورب  دراوم  نیرتـشیب 
: تسا

درم هداوناـخ  فرط  زا  يرواد  نز و  هداوناـخ  فرط  زا  یمَکَح  رواد و  دـیآ ، شیپ  ییادـج  قـالط و  ناـنآ  ناـیم  هـک  دیدیـسرت  رگا 
.دروآ (2) دیدپ  تفلا  قافو و  نانآ  نایم  دنوادخ  دنشاب ، هتشاد  یتشآ  حالصا و  دصق  رگا  هک  دینک  باختنا 

هک یتروص  رد  هتبلا  تسا ، دیفم  رایـسب  ییادج  رهق و  ياه  هنیمز  ندودز  یتشآ و  حلـص و  داجیا  يارب  یگداوناخ » رواد   » هب هیـصوت 
تـشذگ عضاوت و  نتـشاد  يددجم  هطبار  ره  يرارقرب  یلـصا  لماع  .دنیآرب  حالـصا  ددصرد  دنـشاب و  نانآ  يأر  هب  میلـست  نیفرط ،

هدیـشک همکاحم و ...  هاگداد و  تیاکـش و  هب  راک  ات  ددرگ  لاـعف  یـصاخ  ياـه  نوناـک  یتشآ ، حالـصا و  يارب  هک  رتهب  هچ  .تسا 
.دنهد هلصیف  ار  هلأسم  فالتخا »  لح  ياهاروش   » دوشن و

: سرد تالاؤس 

؟ تسا ردق  هچ  ییادجو  رهق  تدم  رثکادح  . 1

؟ تسیچ ناسنا  لمع  لوبق  رد  ییادج  رهق و  ریثأت  . 2

.دیهد حیضوت  ار  یگداوناخ » رواد  . » 3

208 ص :

ثیدح 21089. همکحلا ، نازیم  - 1
(. 35 هیآ ءاسن ،  () ...امُهْنَیب َقاقِش  ُْمتْفِخ  ْنِا  و  - ) 2
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یلوقدبو ینکش  نامیپ  « 6»

نآ هب  دـنک  یم  دـهعت  هک  یـسک  رگا  .تساه  نامیپ  دـهع و  اهرارق و  لوق و  هب  دارفا  يرادافو  هب  هعماج ، رد  یمومع  داـمتعا  ساـسا 
دهع و فرح و  هب  سک  چـیه  رگید  دریگ و  یم  ارف  ار  هعماج  يدامتعا  یب  ّوج  دـنکن ، افو  دـهد  یم  هک  یلوق  هب  ای  دـشابن ، دـنب  ياپ 

ياه کچ  » نوچ دننک ، یمن  يدامتعا  نادـنچ  کچ »  » هب مدرم  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  .دـنک  یمن  نانیمطا  يرگید  دادرارق  اضما و 
.تسا هتخادنا  رابتعا  زا  ار  نآ  لحم » یب 

هب نآرق  .درادـن  نامیا  تسین ، دـنب  ياپ  شنامیپ  هب  دـنک و  یم  هدـعو  فلُخ  هک  یـسک  تسا و  دـهع  هب  يافو  نامیا ، ياه  هناـشن  زا 
: دهد یم  نامرف  دهع  هب  يافو 

(1) ؛) دوُقُْعلِاب اُوفْوَأ  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )

: دنک یم  شیاتس  ناشدهع  هب  ناگدننکافو  زا  و 

(2) ؛) اوُدَهاع اذِإ  ْمِهِدْهَِعب  َنُوفوُْملا  (َو 

دیاب همه  ینعی  تسا ، هدادن  رارق  نآ  رد  یتصخر  سک  چیه  يارب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  زیچ  هس  دیامرف : یم  مالّسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 
انثتسا دننک و  لمع  نآ  هب 

209 ص :

هیآ 1. هدئام ، - 1
هیآ 177. هرقب ، - 2
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(1) (. ِرِجافلاو ِّرَْبِلل  ِدْهَعلِاب  ُءافَولا  ( ؛ راکدب راکوکین و  هب  تبسن  تسا ، هدهع  هب  يافو  مه  یکی  تسین ، رادرب 

دوهی ای  ناکرشم  اب  یتقو  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ  .دراد  یّمهم  هاگیاج  مه  یللملا  نیب  طباور  تادهعت و  رد  نامیپ  هب  يافو 
هیواعم اب  هک  ار  يا  هدـهاعم  مالّـسلا ) هیلع  ) نسح ماما  .دـنک  ینکـش  دـهع  لباقم  فرط  هکنآ  ات  دوب ، رادافو  نآ  هب  تسب ، یم  نامیپ 

.درک ینکش  دهع  هیواعم  دنچ  ره  دوب ، رادافو  نآ  هب  رمع  رخآ  ات  درک ، اضما 

.درادـن ییاـج  ناـمیپ  هب  ياـفو  عقوت  نید ، یب  نمؤـم و  ریغ  دارفا  زا  ور  نیا  زا  .تسا  ناـمیا  تسا  دـهع  هب  ياـفو  هناوتـشپ  هک  هچنآ 
: تسا هدومرف  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  هک  هنوگنآ 

؛(2) َُهل َنید  ْنَم ال  ِدْهَِعب  َّنَِقثت  ال 

.نکن نانیمطا  درادن ، نید  هک  یسک  دهع  هب 

یهاوخداد تیاکش و  بیقعت و  لباق  یمرج  یقالخا ، هبنج  زا  ریغ  تادهعت ، هب  ندرکن  لمعو  تسا  فالخ  مرج و  کی  دهع ، ضقن 
: دیامرف یم  دنک و  یم  شرافس  سک  ره  هب  تبسن  دهع  هب  يافو  هب  یلک  نامرف  کی  رد  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  .تسا 

؛(3) ُْمتْدَهاع ْنَم  ِدْهَِعب  اُوفوَا 

.دینک افو  دیا ، هتسب  سک  ره  اب  هک  يدهع  هب 

ار ام  مدرم  ات  مینکن ، فّلخت  ای  رید  میوش و  رـضاح  تقو  رـس  دـیاب  میهد ، یم  ینیعم  تقو  رد  ییاـج  رد  روضح  يارب  هک  یلوق  قبط 
طبضنم

210 ص :

ص 162. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ثیدح 10163. مکحلاررغ ، - 2
ص94. ج 75 ، راونالاراحب ، - 3
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ریوصت ات  دـینک ، لمع  نآ  هب  دـیهد  یم  اه  هچب  هب  هک  یلوق  یّتح  تسا  هدـمآ  ینید  ياه  هیـصوت  رد  .دـنریگب  دای  اـم  زا  دنـسانشب و 
: تسا هدومرف  مالّسلا ) هیلع  ) اضر ترضح  .ددنبن  شقن  وا  نهذ  رد  امش  زا  یبسانمان 

؛(1) مهَنوقُزرَت َنیّذلا  مُکَّنَا  َنوَرَی  ْمُّهنِاَف  ْمَُهل ، اوُفَف  َناْیبِّصلا  ُْمتْدَعَو  اِذا 

.دیهد یم  يزور  نانآ  هب  هک  دییامش  هک  دنرادنپ  یم  نینچ  نانآ  اریز  دینک ، افو  نآ  هب  دیداد ، هدعو  ناکدوک  هب  هاگ  ره 

نانآ هب  ناطیش  دنروخ ، یم  ترسح  ناطیش  وریپ  ناراکهانگ  هک  تمایق  زور  .دننک  یم  هدعو  فلخ  هک  تسا  نانآ  سأر  رد  ناطیش 
، مدرک توعد  ار  امـش  مدوبن ، يا  هراک  نم  .مدرک  فّلخت  مداد و  هدعو  نم  یلو  داد ، تسار  قح و  هدعو  امـش  هب  ادـخ  دـیوگ : یم 

وریپ دـننک ، یم  افو  دوخ  دـهع  هب  هک  نانآ  اما   (2) .دینک شنزرـس  ار  ناتدوخ  دـینکن ، تمالم  ارم  سپ  دـیداتفا ، نم  یپ  رد  ناتدوخ 
َو (؛ تسا رت  هدـننک  افو  شا  هدـعو  هب  سک  ره  زا  )(3) و  داعیملا ُِفلُخی  هللا ال  نا  ( ؛ دنک یمن  هدعو  فلُخ  زگره  هک  دـنلاعتم  يادـخ 

(4) )؟ هللا َنِم  ِهِدْهَِعب  یفوا  نَم 

رارق هب  يدنب  ياپ  دهع و  هب  يافو  رد  ندوب ، ادخ  وریپ  ای  دهع ؟ ضقن  هدعو و  فلخ  اب  ندوب  ناطیش  طخ  رد  تسا ؟ رتهب  کی  مادک 
؟ دهعت و 

ییاه ندرک  ادرف  زورما و  .مینک  کمک  هعماج  یمومع  دامتعا  ّوج  هب  میریگب و  رارق  دامتعا  دروم  ات  میـشابن ، نکـش  نامیپ  لوقدـب و 
رد هک 

211 ص :

.تسا هدش  تیاور  زین  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ  زا  یثیدح  نینچ  ص 201 ، ج 15 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
(. هیآ 22 میهاربا ، ( ) ْمُکتفلخَاَف مکتُدعَو  ِقّحلا و  َدعو  مکدَعَو  هللا  َّنإ  - . ) 2

هیآ 31. دعر ، هیآ 9 ؛ نارمع ، لآ  - 3
هیآ 111. هبوت ، - 4
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تاقوا رایـسب  هچ  دنز و  یم  اهراک  دنور  هب  یناوارف  ياه  همطل  دوش ، یم  هدـید  دازآ  لغاشم  نادـنمراک و  تارادا و  دارفا و  یـضعب 
؟ درادن یعرش  تیلوئسم  اهنیا  ایآ  .دوش  یم  فلت  رذگهر  نیا  زا  هک  اهبنارگ 

: سرد تالاؤس 

.دیهد حیضوت  ار  هدعو  فلخ  . 1

؟ تسیچ دهع  هب  يافو  اب  يرادنید  طابترا  . 2

میهد یم  ناکدوک  هب  هک  يا  هدعو  هب  دیاب  ارچ  . 3

؟ مینک افو 

212 ص :
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شحف ینابزدب و  «7»

.دراذـگ یم  رثا  مه  راتفگ  هوحن  نابز و  نخـس و  رد  ـالاو ، تیبرت  بدا و   (1) .تسا ناسنا  ره  يامن  تیـصخش  هنیآ  راتفگ ، ناـبز و 
.دیاشگ یم  مالک  تّفع  زا  رود  کیکر و  نانخس  ییوگازسان و  مانشد و  هب  ار  نابز  دشاب ، هرهب  یب  بدا  تیبرت و  زا  هک  یسک 

نخس هب  يراد و  رذحرب  مانشد  ییوگ و  تشز  زا  ار  نآ  هک  دناد  یم  نآ  ار  نابز  قح  قوقحلا ،» هلاسر   » رد مالّسلا ) هیلع  ) داجس ماما 
.یهد (2) تداع  هدوهیب  ياه  فرح  كرت  نتفگ و  کین 

: دیامرف یم  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  .دشاب  ناسنا  رایتخا  رد  دیاب  تسا و  يزاسدوخ  كولس و  ریس و  یتامدقم  لحارم  زا  نابز  لرتنک 

؛(3) َرَقَع ُهَتیَّلَخ  ْنِا  ٌروُقَع  ٌبلَک  َناسّللا  َّنَا  مَلِْعا 

.دریگ یم  زاگ  ینک  شیاهر  رگا  هک  راه ، تسا  یگس  نابز ، هک  نادب 

شهوکن و دروم  ییوگازـسان ، هب  هدولآ  نابز  .تسا  تشز  ياه  فرح  ریقحت و  ءازهتـسا و  ینابزدـب و  مانـشد و  ناـمه  ناـبز ، شین 
.تسا دنوادخ  ترفن 

213 ص :

(. ثیدح 1282 مکحلاررغ ، ، ) ناسنالا ُنازیم  ُناسللا  - 1
(. ص 419 قالخالا ، مراکم   ) اهل هدیاف  یّتلا ال  لوضفلا  كرت  ریخلا و  هُدیوعت  ینْخلا و  نع  هُمارکا  ِناسّللا  ّقح  و  - 2

ص 287. ج 71 ، راونالاراحب ، - 3
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 (: هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ ترضح  هدومرف  هب 

؛(1) َشِّحَفَتُْملا َشِحافلا  ُّبُِحی  َّلجَوّزَع ال  هللا  َّنِاَف  َشحُفلاَو ، مکاّیا 

.دراد یمن  تسود  ار  نابزدب  يوگازسان  دنوادخ  انامه  دیزیهرپب ، مانشد  زا 

دنت و نابز  اب  یخرب  .دیاشگب  ازسان  ییوگدب و  هب  نابز  هک  دناد  یم  نآ  زا  رتالاو  ار  دوخ  دهد و  یمن  شحف  زگره  راوگرزب ، ناسنا 
.دـننک یم  ناشمارتحا  ، ناـنآ يوگازـسان  ناـبز  سرت  زا  مدرم  دـنروآ و  یم  دوجو  هب  ساره  بعر و  زا  یطیحم  دـنراد ، هک  یـشاّحف 

: دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) لوسر ترضح  هک  هنوگنآ  دنا ، مدرم  نیرتدب  نانیا 

؛(2) ِهِشُْحف َءاقّتا  ُساّنلا  ُهکرَت  ْنَم  ِساّنلا  ِّرَش  ْنِم  ّنِا 

؛(3) ِهِشْحُِفل ُهَتََسلاُجم  ُهَرکَت  ْنَم  ِهللادابع  ِّرَش  ْنِم  ّنِا 

؛(4) ِراّنلا یف  َوُهَف  ُهَناِسل  ُساّنلا  َفاخ  ْنَم  مالّسلا :) هیلع  ) یلع ماما 

.شا ییوگازسان  زا  زیهرپ  ببس  هب  دننک ، كرت  ار  وا  مدرم  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدب  زا 

.دیآ یم  تََدب  وا  اب  ینیشنمه  زا  وا ، شحف  رطاخ  هب  هک  تسا  یسک  ادخ  ناگدنب  نیرتدب  زا 

.تسا شتآ  رد  وا  دنسرتب ، وا  نابز  زا  مدرم  هک  سک  ره 

(5) .دیونـشب ابیز  ات  دـینک  باطخ  ابیز  هک : تسا  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  تاملک  رد  .دراد  تشز  باوج  تشز ، فرح  ًالومعم 
تسا قداص  زین  نآ  سکعرب 

214 ص :

ثیدح 8078. لامعلا ، زنک  - 1
ثیدح 8082. نامه ، - 2

ص 325. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 3
ثیدح 327. نامه ، - 4

.دوش هعجارم  يرادینش » يراتفگ و  بدا   » ِثحب هب  - 5
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ياـه شزرا  هـک  دروآ  یم  دـیدپ  يا  هدوـلآ  ياـضف  رگیدـکی ، هـب  رفن  ود  ییوگازـسان  هجیتـن  رد  دراد و  یپ  رد  ار  شحف  شحف ، و 
زاس هنیمز  نوچ  تسا ، رتشیب  تسا ، هدوب  شحف  رگ  زاغآ  هکنآ  هانگ  تروص ، نیا  رد  .دوش  یم  هتشاذگ  اپ  ریز  اه  تمرح  یقالخا و 

رتراکمتس هدرک ، عورـش  هکنآ  دنهد ، یم  مانـشد  مه  هب  هک  يرفن  ودزا  مالّـسلا :) هیلع  ) مظاک ماما  هدومرف  هب  .تسا  خساپ  رد  مانـشد 
.تسا شحف  کی  نآ  زاغآ  هطقن  هک  اه  يریگرد  اه و  عازن  اسب  هچ   (1) .تسوا رب  مه  يرگید  هانگ  تسا و 

مانشد دوخ  ردام  ردپ و  هب  یسک  هک  تسا  نآ  هریبک ) هانگ  ) ناهانگ نیرت  گرزب  زا  دندومرف : هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) لوسر ترضح 
یم مانشد  وا  ردام  ردپ و  هب  هتشگرب  لباقم  فرط  دهد ، یم  مانشد  دومرف : دهد ؟ یم  مانـشد  شردام  ردپ و  هب  هنوگچ  دنتفگ : .دهد 

.دهد (2)

شجنر هیام  .دراذـگ  یم  نانآ  رب  یتیبرت  یفنم  ریثأـت  دـنریگ و  یم  داـی  وا  زا  مه  شنادـنزرف  دـنکن ، اورپ  تشز  فرح  زا  هک  یـسک 
یم هدـنکارپ  وا  رب  رود و  زا  مه  کـین  دارفا  .دوش  یم  هتـساک  اـهرظن  رد  مه  شدوخ  شزرا  ردـق و  .دوـش  یم  زین  رگید  دارفا  رطاـخ 

: تسا هدومرف  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  .دنوش 

؛(3) َمارِکلا َْکنَع  ُرِّفَُنی  ِللا و  َمائّ َکیلَع  ُسِبْحَی  ُّهناف  ِمالَکلا ، َنِم  ُنَجهَتُْسی  ام  كاِّیا َو 

.دنامر یم  وت  زا  ار  راوگرزب  دارفا  یلو  دنک ، یم  عمج  وترود  ار  ناگیامورف  هک  ارچ  زیهرپب ، نجهتسم  تشز و  نانخس  زا 

215 ص :

ص 360. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 46. ج 74 ، راونالاراحب ، - . 2

ثیدح 2722. مکحلاررغ ، - 3
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یهاگ .دیآ  یم  اهدقن  اه و  هلاقم  رد  تسا و  بوتکم  تروص  هب  یهاگ  .تسین  یهافش  تروص  هب  هشیمه  کیکر ، نخـس  شحف و 
نارگیزاب هک  دوش  یم  هتخاس  ییاه  ملیف  ای  .دـنرب  یم  راک  هب  کیکر  تاملک  دنـسیون ، یم  هک  ییاـه  ناتـساد  رد  یناگدنـسیون  مه 

ار ینابزدب  دراد و  يزومآدب  يرنه  یملق و  راثآ  هنوگنیا  هک  تسا  یعیبط  .دنهد  یم  شحف  تابن ، لقن و  لثم  دـنرادن و  مالک  تّفع 
.دوب لفاغ  دیابن  یمومع  گنهرف  هب  نداد  لکش  رب  اه  هناسر  يراذگریثأت  زا  .دنک  یم  جیورت 

: سرد تالاؤس 

؟ تسا هدش  هیبشت  راه  گس  هب  نابز  ارچ  . 1

؟ تسیچ شاحف  نانابزدب  رفیک  . 2

حیضوت ار  يرنه  یبدا و  راثآ  رد  شحف  ینابزدب و  . 3

.دیهد
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بیرف رکم و  «8»

يارب ای  يراک  بیرف  .تسا  دروخرب  رد  قافن  یعون  تشز و  ياه  تلصخ  زا  دوصقم ، هب  ندیـسر  نارگید و  بیرف  يارب  يرگ  هلیح 
زا نوچ  .صاخشا و  عفانم  قوقح و  عییـضت  يرگید و  هب  ندز  هبرـض  يارب  ای  دریگ ، یم  تروص  یـصخش  يدام و  عفانم  هب  ندیـسر 

.دهد یم  ناشن  ار  هدنهد  بیرف  یگیامورف  تسا و  هانگ  تشز و  دوش ، یم  هتفرگ  هرهب  لغد  غورد و 

رد دور و  یم  راک  هب  مه  ردـغ  ّشغ و  هعدـخ ، هلیح ، هیوشت ، هیومت ، لالـضا ، سیلدـت ، ءاوغا ، لثم  يرگید  ریباـعت  اـب  عوضوم ، نیا 
یتسار نآ  لباقم  هطقن  .دریگ  یم  تروص  تکراشم و ...  جاودزا و  ترشاعم و  تراجت و  داصتقا و  لام و  لثم  فلتخم  ياه  هصرع 

(1) .تسا تقادص  و 

یلو دـنربخ ، یب  تسا  یناـهنپ  هک  نارگ  هلیح  فادـها  زا  دـنروخ ، یم  لوگ  هتفرگ و  رارق  هعدـخ  بیرف و  دروـم  هک  يدارفا  هچرگ 
.دناد یم  مه  ار  ناراکبیرف  یناهنپ  ياه  هشقن  تسا و  رازیب  ناراّکم  زا  دراد و  ربخ  دنوادخ 

: میرک نآرق  ریبعت  هب 

؛(2) َنورُکْمَت ام  َنوُبتْکَی  انَلُسُر  َّنِا 

.دنسیون یم  دینک  یم  رکم  ار  هچنآ  ام  نارومأم  اه و  هداتسرف 

217 ص :

.دوش هعجارم  يرادینش » يراتفگ و  بدا   » و تناما » قدص و   » ِثحب هب  - 1
هیآ 21. سنوی ، - 2
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هداد باذع  هدعو  دنـشک  یم  دب  ياه  هشقن  هک  نانآ  يارب  هدش و  تبحـص  ربمایپ  ادـخ و  نانمـشد  گنرین  زا  اهراب  میرک ، نآرق  رد 
.تسا (1) هدش 

داسف ياهدناب  اه و  هورگ  ای  یفارحنا  ياه  هقرف  چوپ و  ياه  کلـسم  هب  ار  ناربخ  یب  ناحول و  هداس  بیرف ، زا  يریگ  هرهب  اب  یناسک 
ياه يرگاوغا  نارسپ و  نارتخد و  طباور  هطیح  رد  ای  .دننک  یم  ناشدوبان  دنشک و  یم  یلام  یقالخا و 

.تسین لاثم  رکذ  هب  يزاین  هک  دراد  دوجو  دهاش  هنومن و  ردق  نآ  تفص ، هابور  ناراکبیرف 

یم هشقن  یبصغ ، نیمز  ای  یبـالق  سنج  کـی  شورف  يارب  دـنراذگ ، یم  هـالک  نارگید  رـس  تورث ، هب  نتفاـی  تسد  يارب  هک  ناـنآ 
یم گنرین  نارازه  ناشرظن  دروم  نز  رتخد و  هب  نتفاـی  تسد  يارب  دـنهد ، یم  لیکـشت  هورگ  نارگید ، لاوما  تراـغ  يارب  دنـشک ،

زا ناـنیا  همه  دـننک ، یم  میظنت  یعقاو  ریغ  ياـه  هنیزه  تروص  دـنزادرپ و  یم  دنـس  لـعج  هب  فـالخ  هار  زا  ندرب  دوس  يارب  دـننز ،
.دنور یم  یناسفن  ياهاوه  یپ  رد  گنرین  هسیسد و  اب  راک ، فالخ  ياهدناب  .دنا  بیرف  رکم و  لها  نشور  ياه  هنومن 

.درک نوریب  تشهب  زا  ار  اوح  مدآ و  دوخ ، رکم  نامه  اب  تسا و  ناراکبیرف  سأر  رد  ناطیش 

.دناشک یتسرپ  هلاسوگ  ِفارحنا  هب  ار  وا  موق  یسوم ، بایغ  رد  هک  دوب  يرگید  زاب  گنرین  يرماس ،

کلک اه ، هبنش  رد  یهام  دیص  ندوب  عونمم  رد  ادخ  نوناق  زا  رارف  يارب  هک  دندوب  يرگید  عمج  تبس ، باحصا  لیئارـسا و  ینب  موق 
(2) .دندرک یم  راوس 

218 ص :
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« ناورهن جراوخ   » دندناشک و فارحنا  هب  ار  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  نازابرـس  زا  یهورگ  ندرک ، هزین  يالاب  نآرق  اب  هیواعم  هاپس 
.دنتخاس هارمگ  ار  يا  هدع  ییادخ ، يربمایپ و  تیودهم و  ياعدا  بیرف و  رکم و  اب  تیئاهب ، هقرف  نارس  .دمآ  دیدپ 

ياه تکرش  اب  ای  دربن ، نوریب  قح  هار  زا  ار  دارفا  یتسرپ ، هفارخ  اب  دیاشگن و  یهاگتـسد  ناکد و  یـسک  هک  تسین  يزور  مه  زورما 
یم ههاریب  هب  دـنهد و  یم  بیرف  ار  دارفا  لـطاب ، قـح و  نتخیمآ  مه  هب  اـب  مه  نارگ  هـنتف  .دـنزن  بـیج  هـب  ار  نارگید  لاوـما  یمره ،

.دنشک

: دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر 

؛(1) راّنلا ِیف  ُهَنایخلاَو  ُهَعیدخلاَو  ُرکملا 

.تسا شتآ  رد  تنایخ  هعدخ و  گنرین و 

.دننک یم  عیاض  ار  هعماج  دارفا و  قوقح  هک  ارچ  دنا ، خزود  لها  نانئاخ  نازاب و  گنرین  ناراکم و  ینعی 

داجیا ناناملـسم و  مالـسا و  هب  ندز  هبرـض  ددص  رد  هعدـخ ، بیرف و  اب  هراومه  نونک ، ات  ربمایپ  نامز  زا  خـیرات و  لوط  رد  ناقفانم 
گنرین هعدـخ و  هویـش  زا  يرابکتـسا  یتسینویهـص و  ياه  هناسر  مه  زورما  .دـنا  هدوب  یتسـس  ینیبدـب و  داجیا  فوفـص و  رد  هقرفت 

ياهروشک اه و  تلم  رد  ذوفن  يارب  زین  رگرامعتسا  بلط و  هطلس  ياهروشک  .دننزب  هبرض  ناملسم  ياه  تلم  هب  ات  دننک  یم  هدافتسا 
.دزاس یم  اوسر  ار  رگ  هلیح  دوش و  یم  ور  نارگید ، اب  هنارگ  هلیح  دروخرب  .دـنریگ  یم  هرهب  یـسوساج  بیرف و  رکم و  زا  فیعض ،

: دومرف هک  تسا  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) لوسر ترضح  تاملک  زا  .ددنب  یمرب  تخر  شیگدنز  زا  مه  تکرب 
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؛(1) نیملسُمِلل ِساّنلا  ُّشَغَا  ْمُهَّنأل  ِهَمایقلا ، َموی  ِدوهَیلا  َعَم  َرِشُح  َنیِملْسُملا  َّشغ  ْنَم 

نیرتزاب گنرین  نانآ  هک  ارچ  دوش ، یم  روشحم  دوهی  اب  تمایق  زور  رد  دراذگب ، ناشرس  هالک  دنزب و  گنرین  ناناملـسم  هب  سک  ره 
.دنناناملسم هب  تبسن  مدرم 

: دومرف زین  مالّسلا ) هیلع  ) مظاک ماما 

؛(2) ُهَّرَغ ْوَا  ُهَرَکام  ْوَا  ًاِملْسُم  َّشَغ  ْنَم  ٌنوْعلَم 

.تسا نوعلم  دنک ، يراکبیرف  رکم و  وا  اب  ای  دنک ، تنایخ  هلیح و  یناملسم  هب  هک  یسک 

ایند نایامن  دـهاز  اسب  هچ  دـنزادرپ و  یم  تراغ  بیرف و  هب  ناپوچ  سابل  رد  هک  ییاه  گرگ  تریـسدب و  ناـتروص  شوخ  اـسب  هچ 
(3) .دنزادرپ یم  دیص  هب  هناراکایر  دنرتسگ و  یمرکم  ماد  هک  بلط 

كاپ هماج  اب  هن  تسا ، كاپ  تین  اب  دهز 

(4) .دراد ییادر  هزیکاپ  هک  هدولآ ، سب  يا 

: سرد تالاؤس 

حیضوت ار  طباور  هصرع  رد  بیرف  رکم و  زا  ییاه  هنومن  . 1

.دیهد . 2

؟ تسیچ تمایق  رد  نازاب  گنرین  رفیک  . 3

؟ تسا هدومرف  هچ  ناراکبیرف  هرابرد  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ  . 4

220 ص :

ثیدح 14968. همکحلا ، نازیم  - 1
ص 82. ج 103 ، راونالاراحب ، - 2

.دوش هعجارم  يدرف  قالخا  رد  رهاظت » ایر و  ثحب « هب  - 3
.یماصتعا نیورپ  - . 4
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ملاسان طباور  «9»

، یتـسود دـمآ ، تفر و  یندـب ، ساـمت  نتفگ ، نخـس  هاـگن ، نوچمه  یلئاـسم  .تسا  عّوـنتم  رگیدـکی  اـب  دارفا  طاـبترا  ياـه  لـکش 
هب هک  دراد  دوجو  ییاـه  میرح  ّدـح و  طـباور ، نیا  زا  کـی  ره  رد  .تسا  نارگید  اـب  هطبار  یعون  مادـک  ره  يرفـسمه ، يراـکمه ،

.دوش یم  ملاسان » ، » دوش زواجت  زاجم  هدودحم  زا  رگا  دوش و  یم  هدرمش  زاجمریغ  و  زمرق » طخ   » ناونع

.دنک تیاعر  اه  نیا  زا  کی  ره  رد  ار  مارح  لالح و  دشاب و  هتشاد  نید  بوچراهچ  رد  ار  طباور  نیا  دیاب  یبتکم  ناملسم  کی 

هاگن ، » نید ماکحا  رد  رگا  ًالثم  .دیآ  یم  دیدپ  طباور  نیا  ندوب  ملاسان  هار  زا  یقالخا  یعامتجا و  دسافم  زا  يرایسب 

یسک رگا  تسا ، عونمم  طیارـش  یـضعب  رد  یندب  سامت  ای  تسا ، زاجمریغ  مرحمان » درم  نز و  اب  تولخ   » ای تسا ، مارح  مرحمان » هب 
اب يراکمه  .تسا  هدش  یهن  مه  یـضعب  اب  یتسود  زا  .دوش  یم  شریگنماد  زین  نآ  یعامتجا  راثآ  دتفا و  یم  هانگ  هب  دـنکن ، تیاعر 

.دـنک یم  کمک  طباور  تمالـس  هب  اه  نآ  تیاعر  دراد و  يا  هفـسلف  تمکح و  اه  نیا  همه  .تسا  هدـش  هدرمـش  مارح  مه  یناسک 
.دزاس یم  تسس  ار  هداوناخ  ياه  هیاپ  ملاسان  تاطابترا 
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: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

؛(1) ٌمومْسَم َسیلبا  ِماهِس  ْنِم  ٌمْهَس  ُهَرْظَّنلا 

.تسا ناطیش  ياهریت  زا  مومسم  يریت  هاگن ،

.دـنوش یم  راتفرگ  ناطیـش  ماد  هب  دـننک و  یم  رارقرب  هطبار  دـنتفا ، یم  سوه  لابند  هب  دـنخبل ، هاگن و  کـی  یپ  رد  هک  دنرایـسب  هچ 
دننزن فرح  همـشرک  زان و  اب  دنورن و  نوریب  دننکن ، ییامندوخ  دنـشاب و  اه  هناخ  رد  هک  دنک  یم  هیـصوت  ربمایپ  نانز  هب  میرک  نآرق 

(2)( ٌضرَم هبلق  یف  يّذلا  َعَمْطیَف  ِلوقلِاب  َنْعَضْخَت  الف  : ) دنتفیب عمط  هب  نالد  رامیب  هک 

.دراد هراشا  یمالک  ياـه  طاـبترا  هنوگنیا  یفنم  تاریثأـت  هب  تسا و  ماـع  نآ  موهفم  یلو  تسا ، ربماـیپ  ناـنز  هب  هیآ  باـطخ  هچرگ 
داسف زیگنا و  توهـش  یندـب  ياه  سامت  هنوگنیا  نوچ  تسا ، دـش ه  یهن  مرحمان  نز  اـب  نداد  تسد  زا  تاـیاور ، هقف و  رد  نینچمه 

هک هنوگنآ  .دوش  یم  نانآ  لیاذر  دب و  قالخا  زا  يریذـپ  رثا  بجوم  نوچ  تسا ، عونمم  زین  نادـب  اب  تقافر  ینیـشنمه و  .تسا  روآ 
: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

یم تنوفع  يوب  شدوخ  اب  دـنک ، یم  روبع  هدرم  هشال  ای  رازنجل  هب  یتقو  هک  داـب  لـثم  دوش ، یم  ّرـش  بجوم  رارـشا ، اـب  ینیـشنمه  »
(3) «. دروآ

تروص یتسود  هک  دوشن  هارمه  مدـمه و  نانآ  اب  ناسنا  رگا  نوچ  تسا ، هدـش  یهن  روجف  قسف و  لها  اب  نتـشاد  هناتـسود  طباور  زا 
.دنک یم  هابت  ار  ایند  نید و  رابنایز ، هطبار  نیا  دوش ، طولخم  ناشناهانگ  رد  نانآ  اب  رگا  دریگ و  یمن 

222 ص :

ص 18. ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 1
هیآ 32و33. بازحا ، - 2

ثیدح 5839. مکحلاررغ ، - 3
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نارتخد مه  .دوش  یم  یهتنم  هانگ  داسف و  هب  تسا ، عرـش  دـح  زا  جراـخ  دوش و  یم  رارقرب  نارـسپ  نارتخد و  نیب  هک  ییاـه  یتسود 
هدیشک مارح  ياه  هطبار  هب  هداهن و  رتارف  یتسود  زرم  زا  ار  اپ  هراما ، سفن  هسوسو  هب  نارسپ  مه  دنریگ ، یم  رارق  هدافتسا  ءوس  دروم 

.دنوش یم 

یخرب ترـشاعم  طـالتخا و  اـی  دراد ، دوجو  راـک  طـیحم  رد  درم  نز و  نادـنمراک  زا  یـضعب  نیب  هک  یناـمدوخ  یمیمـص و  طـباور 
، تسا هانگ  مه  تسا ، عرش  ماکحا  طباوض و  زا  نوریب  هک  يرادربملیف  ای  نیرمت  نیح  رد  اه  لایرـس  اه و  ملیف  نارگیزاب  نادنمرنه و 
، كدـنا يا  هلعـش  ای  دـشک ، یم  شتآ  هب  ار  يا  هناـخ  کـچوک ، هقرج  کـی  اـه  تقو  یلیخ  .مینیب  یم  ار  نآ  یعاـمتجا  دـسافم  مه 

یم هدیـشک  ملاسان  مارح و  طباور  هب  اهدلوت ، نشج  اه ، یتراپ  اه ، ینامهم  یخرب  رد  تکرـش  یهاگ  .دـنک  یم  رتسکاخ  ار  یلگنج 
ملاسان ياه  هزیگنا  سوه و  ساـسارب  بلغا  دریگ و  یم  ماـجنا  تنرتنیا  يزاـجم و  ياـیند  رد  هک  ییاـه  طاـبترا  يزاـب و  تچ  .دوش 

رارق تلفغ  دروم  دـیابن  مه  ملاسان  طباور  داجیا  رد  هارمه » نفلت   » ياه یـشوگ  مهـس  .دروآ  یم  مهارف  ار  قالخا  داسف  هنیمز  تسا ،
.دریگ

.تسین ضراوع  هنوگنیا  زا  یلاخ  دشاب ، یگنهرف  یملع  یتح  یتحایس و  هک  نارسپ  نارتخد و  طلتخم  كرتشم و  ياهودرا 

.تسا ملاسان » طباور   » زا يا  هنومن  زین  یگداوناخ  ياه  ینامهم  گوس ، متخ و  سلاجم  اه ، یسورع  رد  درم  نز و  طالتخا 

یقالخا یعرـش و  زاجم و  هدودـحم  زا  جراخ  نارگیداب  ناـشیاه  هطبار  دنـشاب  بظاوم  دـیاب  صاخـشا  دوخ  مه  دراوم ، نیا  همه  رد 
ناشنادنزرف طباور  هب  تبـسن  مه  دشابن ، هدـننک  نییعت  لماع  ملاسان ، طباور  یخرب  نتـشاد  جاور  بلاغ و  ّوج  زور و  دنـسپ  دـشابن و 

.دنشاب هتشاد  قیقد  يدج و  تراظن 
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هب دنهاوخب  رگا  هن ، ای  دنشاب  لیماف  هچ  دنراد ، رارق  یسنج  یناوج و  ياه  ششک  جوا  رد  هک  ناوج  رـسپ  رتخد و  کی  رگا  کش  یب 
سیلبا ياه  هسوسو  ياپدر  دنشاب ، مه  اب  یلاوتم  ياه  تعاس  دنشاب و  هتشاد  هطبار  مه  اب  یسرد ، تالاکشا  عفر  ای  نابز  شزومآ  مان 

ار يدعب  ياه  ییاوسر  اه و  تمادن  يولج  دـیاب  شیپ  زا  .تسا  كانرطخ  هبنپ  شتآ و  تقافر  .درک  وجتـسج  دـیاب  طباور  نیا  رد  ار 
.تفرگ

: دومرف دندیسرپ ، اوقت  موهفم  هرابرد  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا 

؛(1) َكاهَن ُْثیَح  َكارَی  الَو  كَرَمَا  ُْثیَح  ُهللا  َكَدِقْفَی  ْنَا ال 

.دنیبن رضاح  ار  وت  هدرک ، یهن  ار  وت  هک  اجنآ  دنیبن و  بیاغ  ار  وت  هداد ، نامرف  ادخ  هک  اجنآ  هک  تسا  نآ  اوقت 

: سرد تالاؤس 

.دینک نایب  ار  ملاسان  طباور  زا  هنومن  دنچ  . 1

؟ دوش تیاعر  دیاب  يا  هتکن  هچ  سلاجم  اه و  ینامهم  رد  . 2

؟ دنا هدومرف  اوقت  يارب  ییانعم  هچ  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  . 3
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شیتفت سّسجت و  «10»

یم سسجت  شیتفت و  دارفا ، یـصخش  روما  زا  نارگید  یتقو  .تسا  شیاسآ »  » و تینما »  » زا يرادروخرب  سک ، ره  یناسنا  قوقح  زا 
يرارـسا لئاسم و  دوخ  یـصوصخ  یگدنز  رد  سک  ره  .دـننک  یم  شیاسآ  بلـس  دـنزادنا و  یم  هرطاخم  هب  ار  نانآ  تینما  دـننک ،

یعون نارگید ، روما  رد  سـسجت  .تسا  ناـهنپ  مدرم  زا  هک  دراد  ییاـه  فعـض  بویع و  اـی  .دـننادب  نارگید  دـهاوخ  یمن  هک  دراد 
.دشاب هک  يا  هزیگنا  ره  اب  تسا ، تشز  يراک  تسا و  نارگید  یصوصخ  یگدنز  میرح  هب  دورو  زار و  ياشفا 

ندش بارخ  يولج  دراد و  زاب  دنـسپان  تلـصخ  نیا  زا  ار  ناناملـسم  دهاوخ  یم  سّـسجت  دارفا و  هب  نظ  ءوس  زا  یهن  اب  میرک  نآرق 
(1)( اوُسّسجَت و ال  دریگب ( ؛ ار  یگداوناخ  یعامتجا و  طباور 

زا دـنا  مدرم  زا  ییوج  بیع  یپ  رد  هک  ار  يدارفا  دـنک  یم  هیـصوت  ناشیا  هب  رتشا ، کلام  هماندـهع  رد  مالّـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح 
: دیامرف یم  هدن و  تیعقوم  نانآ  هب  نک و  رود  تدوخ 

ياه بیع  .نکن  المرب  تسا ، هدیـشوپ  وت  زا  ار  هچنآ  سپ  .دـناشوپب  ار  اه  نآ  تسا  رتراوازـس  یلاو ، هک  تسا  ییاه  بیع  مدرم  رد  »
مه ناهنپ  ياه  بیع  ینک و  كاپ  دیاب  ار  راکشآ 
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، دـنامب هدیـشوپ  يراد  تسود  هک  ار  وت  زا  یبوـیع  مه  دـنوادخ  اـت  ناـشوپب ، ار  اـه  بیع  یناوـت  یم  اـت  سپ  .تسادـخ  اـب  شباـسح 
(1) .دناشوپب »

ماگنه رد  نمـشد  هب  تبـسن  ای  نادـسفم  نالتاق و  ای  تلم  هب  نینئاـخ  ناـسوساج و  بـالقنا و  دـض  نیمرجم و  بیقعت  دروم  رد  هتبلا 
، تسا هدوب  شیتفت  سّسجت و  هراومه  ناهج ، همه  رد  یتینما  یتاعالطا و  ياه  هاگتسد  راک  تسا و  مزال  سّـسجت  شیتفت و  گنج ،
دارفا و راـک  رد  یلوضف  تسا ، یهن  دروم  هچنآ  .ددرگن  عیاـض  مدرم  قوقح  ّتینما و  دوـشن و  دراو  هعماـج  ماـظن  مظن و  هب  یللخ  اـت 
هن تسا  دارفا  ياه  يدب  اه و  بیع  هب  تبسن  شیتفت  نیا  مه  بلغا  تسا و  نارگید  یصخش  روما  لاوحا و  رد  مزال  ریغ  ياه  شیتفت 

(2) .تسا دنسپان  يراک  هک  تسا  مدرم  تیثیح  وربآ و  هب  ندز  همطل  مه  فده  و  ناشلیاضف ، اه و  یبوخ 

یم یسک  زا  بولطمان  قباوس  اه و  شزغل  اه و  فعض  هطقن  يروآدرگو  فشک  لابند  یناسک  توادع ، تداسح و  ببـس  هب  یهاگ 
تسا ناسنا  تالاح  نیرتدب  زا  نیا  .دننک  لامعا  ار  دوخ  دسح  ینمشد و  دننزب و  نیمز  ار  فرط  اهنآ ، زا  هدافتـسا  اب  يزور  ات  دنور ،

بوـیع و یپ  رد  ینعی  تسا ، هدـش  داـی  نآ  زا  تراوـع » عـبّتت   » ِناوـنع اـب  مه  تاـیاور  رد  .درامـش  یم  تشز  رایـسب  ار  نآ  ادـخ  هک 
: تسا تیاور  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) لوسر ترضح  زا  .ندوب  نارگید  ناهنپ  ياهاطخ 

(3) ِِهْتَیب ِفْوَج  ِیف  َْول  ُهُحَضْفَی َو  ِِهتاَرَثَع  ُهَّللا  َعَّبَتَت  ْنَم  ِِهتاَرَثَع َو  ُهَّللا  َعَّبَتَت  ِهیِخَأ  ِتاَرَثَع  َعَّبَتَت  ْنَم  َّنِإَف  َنِینِمْؤُْملا  ِتاَرَثَع  اُوُبلْطَت  ال 
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وا بویع  اـهاطخ و  یپ  رد  مه  ادـخ  دـشاب ، شردارب  ياـهاطخ  لاـبند  سک  ره  دیـشابن ؛ نینمؤم  ياـه  شزغل  نتفاـی  فشک و  لاـبند 
.دشاب شا  هناخ  نورد  رد  دنچ  ره  دزاس ، یم  اوسر  ار  وا  دتفیب ، شیاه  شزغل  یپ  رد  ادخ  ار  سک  ره  دوب و  دهاوخ 

یثیدح رد  مه   6 لوسر ترضح  .میتسین  اه  نآ  زا  شیتفت  سسجت و  هب  رومأم  دنهد ، یم  ماجنا  افخ  رد  صاخـشا  هک  يدرف  ناهانگ 
: تسا هدومرف 

(. تسین سسجت  شیتفت و  نم  راک  ینعی   ) (1) .مفاکشب ار  ناشیاه  مکش  ای  منک  خاروس  ار  مدرم  ياهلد  هک  ما  هتفاین  نامرف  نم 

الاب راوید  زا  .دینش  زاوآ  زاس و  يادص  يا  هناخ  زا  .دز  یم  تشگ  هنیدم  رد  باطخ  نب  رمع  یبش  تسا : هدمآ  خیرات  رد 

رگا نکن ! هلجع  هفیلخ  يا  تفگ : درم  نآ  دناشوپ ؟ یم  وت  رب  ادـخ  ینک و  یم  هانگ  ینک  یم  لایخ  ادـخ  نمـشد  يا  تفگ : تفر و 
هدزرـس و هدومرف  دنوادخ  ًایناث  .يدرک  سـسجت  وت  هدرک و  یهن  سـسجت  زا  ادخ  ًالوا  يا ! هدرک  هانگ  هس  وت  ما  هدرک  هانگ  کی  نم 
زا رمع  .يدش  دراو  راوید  زا  وت  دیوش و  اه  هناخ  دراو  رد  ِهار  زا  هدومرف  ًاثلاث  يا ! درک ه  نینچ  وت  دیوشن و  یسک  هناخ  دراو  ربخ  یب 

.داد همادا  دوخ  هار  هب  تشذگ و  وا 

تسا و دنـسپان  مینک ، ادـیپ  یـسرتسد  نانآ  راکفا  اهرواب و  دـیاقع و  هب  اـت  دارفا  ندرک  میج  نیـس  .تسا  دنـسپان  مه  دـیاقع  شیتفت 
: تسا مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تاملک  رد  .دوش  یم  ناتسود  نداد  تسد  زا  ببس  یهاگ 

؛(2) ٍقیدَص ِالب  یْقبَتَف  ْمِِهنایْدَا  ْنَع  َساّنلا  ِتَُفت  ِشّ ال 
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.ینام یم  تسود  یب  هک  نکن  شیتفت  مدرم  راکفا  تاداقتعا و  زا 

ای .دـنراد  يزیمآ  تملاسم  یگدـنز  دـنا و  تسود  مه  اب  دـننک و  یم  یگدـنز  فلتخم  قیالـس  دـیاقع و  اب  دارفا  هعماج ، رد  یهاـگ 
اریز .دنک  دیاقع  شیتفت  ناسنا  هک  درادـن  یترورـض  .تسا  هدرک  داجیا  يدـنبزرم  مدرم  نایم  یـصاخ  تاداقتعا  راکفا و  هب  شیارگ 

.دروخ مه  هب  اه  یتسود  دوش و  هریت  شطباور  تسا ، راگزاسان  نوگمهان و  صخش  نآ  اب  شراکفا  دیمهف  یتقو  اسب  هچ 

دراوم نیا  رد  شیتفت  هک  تسا ، رگلالخا  مهتم و  مرجم و  سوساج و  هب  طوبرم  دراوم  ریغ  رد  اـه  نیا  همه  دـش ، هتفگ  هک  ناـنچمه 
.دریگ یم  ماجنا  یتموکح  زکارم  اهداهن و  يوس  زا  رتشیب  و  تسا ، مزال  تلادع  نوناق و  يارجا  يارب 

: سرد تالاؤس 

؟ تسیچ یشوپ  بیع  هرابرد  رتشا  کلام  هب  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  هیصوت  . 1

؟ دوش یم  شیتفت  سسجت و  ببس  یلماع  هچ  . 2

؟ درادن یلاکشا  سسجت  شیتفت و  يدراوم  هچ  رد  . 23
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نیهوت ریقحت و  «11»

هب دـیابن  سک  چـیه  هب  .تسا  ینامیا  یلقع و  دـشر  هناشن  اه  ناسنا  تیـصخش  ظفح  زیمآ و  مارتحا  دروخرب  دارفا و  هب  نداهن  تمرح 
دنوادخ دزن  هک  ناملـسم  نمؤم و  کی  هب  صوصخ  هب  .تشاد  هدننک  ریقحت  راتفر  زیمآ و  نیهوت  فرح  ای  درک ، هاگن  تراقح  مشچ 

.تسا مرتحم 

: دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر 

؛(1) ٌریبک ِهللا  َْدنِع  مهَریغَص  َّنِاَف  َنیِملْسُملا ، َنِم  ًادَحَا  َّنَرِّقَُحت  ال 

.تسا گرزب  دنوادخ  دزن  نانآ  کچوک  هک  ارچ  نکم ، ریقحت  ار  ناناملسم  زا  کی  چیه 

درگن یم  تراقح  هدید  هب  دنرادن ، ییابیز  ماقم و  تورث و  شناد و  هک  نانآ  هب  دراد ، لامج  ماقم و  ای  لام  ای  ملع  هک  یـسک  یهاگ 
: تسا هدش  لقن   6 ادخ ربمایپ  زا  .دراد  یم  نمشد  ار  وا  ادخ  تسا و  رورغ  تیاهن  نیا  .دنک  یم  نیهوت  ییانتعا و  یب  و 

؛(2) ُهُحَضْفَی َُّمث  ِهَماَیِْقلا  َمْوَی  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهَرَّهَش  ِهِدَی  ِتاَذ  ِهَِّلق  ْوَأ  ِهِْرقَِفل  ُهَرَّقَح  ْوَأ  ًهَنِمُْؤم  ْوَأ  ًانِمُْؤم  َّلَذَتْسا  ِنَم 

229 ص :

ثیدح 4077. همکحلا ، نازیم  - 1
ص 44. ج 72 ، راونالاراحب ، - 2
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امن تشگنا  ار  وا  تمایق  زور  لاعتم  يادخ  دنک ، ریقحت  ار  وا  یتسدـگنت  رقف و  رطاخ  هب  ای  دزاس  راوخ  ار  ینمؤم  درم  ای  نز  سک  ره 
.دزاس یم  اوسر  و 

: هک دنک  یم  تیاور  لاعتم  يادخ  لوق  زا  زین  مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

؛(1) ِیئایلوا ِهَرُصن  یِلا  ٍئَش  ُعَرْسَا  انَا  َو  یَتبَراحُِمل ، َدَصْرَا  ْدَقَف  ًاّیلَو  یل  َناهَا  ْنَم 

.مراد مناتسود  يرای  يارب  ار  باتش  نیرتشیب  نم  تسا و  هتساخرب  نم  گنج  هب  دنک ، تناها  نم  ِتسود  هب  تبسن  سک  ره 

ار ادخ  مشخ  ادخ ، ّیلو  هب  نیهوت  دور ، یم  رامـش  هب  ادـخ  تسود  ّیلو و  نمؤم ، تسا و  نینمؤم  يالوم  دـنوادخ ، هکنیا  هب  هجوت  اب 
هچ ام  .تسا  هدرک  ناـهنپ  مدرم  نیمه  ناـیم  رد  ار  دوخ  ياـیلوا  مه  ادـخ  تسا و  زیزع  نمؤم  .دراد  یماو  شنکاو  هب  دزیگنا و  یمرب 
هک تسا  تیاور   6 ادـخ ربمایپ  زا  دـشاب ! هللا  ءایلوا  زا  مینک ، یم  نیهوت  میرگن و  یم  وا  رد  تراـقح  مشچ  هب  هکنآ  دـیاش  میناد ؟ یم 
رد ار  دوخ  ّیلو  تیصعم و  رد  ار  شمـشخ  تعاط ، رد  ار  شتیاضر  تسا : هتـشاد  هدیـشوپ  ناهنپ و  زیچ  هس  رد  ار  زیچ  هس  دنوادخ ،

مولعم .تسناد  ریقح  دیابن  مه  ار  ادخ  قلخ  زا  کی  چیه  درمـش و  زیچان  دیابن  ار  يا  هدنب  تیـصعم و  تعاط و  چیه  سپ  .مدرم  ِنایم 
: دشاب ادخ  ّیلو  نانآ  زا  یکی  دیاش  تسین ،

؛(2) هللا ُّیلو  ْمُهُّیَا  يردَی  ُّهنِاَف ال  ِهللا ، ِْقلَخ  ْنِم  ٍدحَِاب  مکُدَحَا  َّنأَرْزَی  و ال 

230 ص :

ص 351. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 147. ج 72 ، راونالاراحب ، - 2
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.تسادخ ّیلو  نانآ  زا  کی  مادک  هک  دناد  یمن  نوچ  درامشن ، ریقح  راوخ و  ار  ادخ  قلخ  زا  يدحا  امش ، زا  کی  چیه 

دیاش  (1) مهنم ) ًاریخ  اونوکی  نا  یـسَع   ) هک لیلد  نیا  هب  هتـشاد ، رذحرب  دننک  هرخـسم  ار  رگیدکی  دارفا  هکنیا  زا  زین  میرک  نآرق  رد 
.دنشاب ناگدننک  هرخسم  زا  رتهب  دنریگ ، یم  رارق  رخسمت  دروم  هک  نانآ 

ای زیمآ ، نیهوت  تاریبعت  تشز و  تاملک  اب  ای  تاکرح ، ادص و  دـیلقت  ای  ندروآرد ، کلکـش  اب  ای  تسا ، هاگن  عون  اب  یهاگ  ریقحت ،
، زیمآوجه ياهرعش  ندورس  ای  نشیمینا ، ملیف و  نتخاس  ای  روتاکیراک  ندیشک  ای  زیمآزنط  هلاقم  نتـشون  اب  ای  بویع ، یخرب  ياشفا  اب 
ینابز و ای  داژن  کی  لها  ای  يرـشق  هورگ و  ای  دوش ، کبـس  فیفخ و  نارگید  رظن  رد  ینمؤم  هک  فلتخم  ياه  بلاق  اه و  هویـشاب  ای 

یم یهن  نآ  زا  مه  نآرق  هک  تسا  نیهوت  قیداصم  زا  مه  یـسک  يارب  نتـشاذگ  تشز  مان  بقل و  .دنریگ  رارق  رخـسمت  دروم  یتّیلم 
(2) .دنک

: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

؛(3) َعَنَص اّمِم  َبُوتَی  یّتَح  ًاروُقْحَم  ِهللا  َدنِع  ْلَزَی  ْمَلَف  ُهللا ، ُهَرَّقَح  ِِهلام  ِهّلِِقل  ًانِمؤم  رَّقَح  نَم 

زا ات  تسا ، ریقح  ادـخ  دزن  هراومه  وا  سپ  .دـنک  یم  ریقحت  ار  وا  مه  ادـخ  دـنک ، ریقحت  يراداـن  رقف و  ببـس  هب  ار  ینمؤم  سک  ره 
.دنک هبوت  هدرک  هچنآ 

231 ص :

هیآ 11. تارجح ، - 1
(. نامه () باقلالاب اوزبانتال  و  - .) 2
ص 145. ج 72 ، راونالاراحب ، - 3
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ناگدنب هب  تراقح  مشچ  هب  دیابن  سپ  .تساوقت  هب  يرتربو  دنربارب  مجع ، برع و  دیفس و  هایـس و  .كاخ  زا  مدآ  دنا و  مدآ  زا  همه 
(1) .تسیرگن ادخ 

: سرد تالاؤس 

؟ دوش یم  نارگید  ریقحت  هیام  یلئاسم  هچ  . 1

؟ تسیچ ناملسم  کی  هب  نیهوت  ریقحت و  هجیتن  . 2

.دینک نایب  ار  نیهوت  فلتخم  لاکشا  . 3

232 ص :

.دینک عوجر  ندرک » هرخسم  ءازهتسا و  ثحب « هب  - 1
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تمهت تبیغ و  « 12»

.دوش یم  نارگید  تمرح  کته  ساّنلا و  قح  عییضت  بجوم  تسا و  گرزب  ناهانگ  زا  ود  ره  تمهت  تبیغ و 

بویع و اه و  يدب  رکذ  ًالومعم  .دوش  تحاران  دونـشب  رگا  هک  ییوگب  وا  هرابرد  يزیچ  نمؤم ، ردارب  رـس  تشپ  هک  تسا  نآ  تبیغ ،
یـسک هب  ًالثم  تسین ، وا  رد  هک  دوش  هداد  یتبـسن  یـسک  هب  هک  تسا  نآ  تمهت ، .دنناد  یمن  نارگید  هک  تسوا  دب  لامعا  اهاطخ و 

.تساّربم وا  عقاو ، رد  هک  یلاحرد  .دننزب  یسوساج و ...  ای  انز  ای  هوشر  ای  يدزد  تمهت 

ار دارفا  يوربآ  دننز و  یم  فرح  نارگید  رـس  تشپ  سلاجم  يرایـسب  رد  تسا و  مدرم  نایم  ناهانگ  نیرت  جیار  زا  تبیغ  هنافـسأتم 
(1) .تسا هدرک  هیبشت  يرگید  هدرم  تشوگ  ندروخ  هب  ار  نآ  یتشز  هدرک و  یهن  نآ  زا  میرک  نآرق  .دنرب  یم 

ًالومعم .دزاس  یم  لدـبم  ینمـشد  هب  ار  اـه  یتسود  هریت و  ار  طـباور  درب و  یم  نیب  زا  یـشیاسرف  تروص  هب  ار  ناـمیا  نید و  تبیغ ،
.هنیک توادع و  ای  ینیبرتربدوخ ، ای  تسا ، دسح  ای  تبیغ ، هشیر 

ار دوخ  دنک و  بارخ  ار  وا  تبیغ ، اب  هک  دنک  یم  یعـس  دزروب ، دسح  يرگید  لامک  هب  تبـسن  ای  دسرب  یلامک  هب  دناوتن  هک  یـسک 
بیع یب 

233 ص :

(. هیآ 12 تارجح ، () هومتهرکف هیخا  محل  لکأی  نا  مکدحا  ّبُحیَا  ًاضعب  مکُضعب  بتغی  الو  - ) 1

یعامتجا يدرف و  قالخا  شزومآ  نتم  www.Ghaemiyeh.comقالخا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 273زکرم  هحفص 246 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14658/AKS BARNAMEH/#content_note_233_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1)« زجاعلا ُدهُج  ُهبیغلا  : » تسا هدرمش  زجاع  ِدرف  ِشالت  ار  تبیغ  مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  ور  نیا  زا  .دهد  ناشن 

: دومرف ربمایپ  هک  تسا  جارعم  ثیدح  رد 

یناسک هچ  نانیا  مدیـسرپ  لیئربج  زا  .دندیـشارخ  یم  ار  دوخ  ياه  تروص  ناشیاه  نخاـن  اـب  هک  مدـید  ار  یناـسک  جارعم ، بش  رد 
(2) .دننز یم  تمهت  دنرب و  یم  ار  دارفا  يوربآ  دننک و  یم  ار  مدرم  تبیغ  هک  دنا  یناسکاهنیا  تفگ : دنا ؟

، دنـسرپ یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ زا  ار  نآ  تلع  یتقو  انّزلا .) َنِم  ُّدَشا  هبیغلا  ( ؛ دنا هدرمـش  انز  زا  رتدب  ار  تبیغ  تایاور ، رد 
هکنآ رگم  دوش  یمن  هدیزرمآ  هدننک  تبیغ  یلو  .دنک  یم  لوبق  ار  شا  هبوت  مه  ادخ  دنک ، یم  هبوت  راکانز  هکنیا  يارب  دـیامرف : یم 

(3) .دوش یضار  وا  زا  هدش  تبیغ  ِدرف 

ربـخ نارگید  تسا و  یفخم  هک  یناـهانگ  اـی  تشز  ياـهراک  ینعی  تسا ، ءاـشحف » هعاـشا   » هک تـسا  تـهج  نآ  زا  تـبیغ ، یتـشز 
ببـس اسب  هچ  دتفا و  یم  مدرم  نابز  هب  دنـسپان  راک  نآ  دـنمهف و  یم  همه  دوش و  یم  المرب  تبیغ  اب  مدرم ، ناهنپ  بویع  ای  دـنرادن ،

.ددرگ يداع  دورب و  نیب  زا  نآ  حبق  دوش 

هک دنرادنپ  یم  مدینـش و  میاه  شوگ  اب  ای  مدید  منامـشچ  اب  مدوخ  دنیوگ : یم  دوش ، یم  ضارتعا  نوچ  و  دننک ، یم  تبیغ  یـضعب 
.دروآ یمرد  ندوب  تبیغ  زا  ار  نآ  دنا ، هدینش  ای  هدید  هک  يزیچ  لقن 

: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

234 ص :

تمکح 461. هغالبلا ، جهن  - 1
ثیدح 15477. همکحلا ، نازیم  - 2

ثیدح 15479. نامه ، - 3
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اب نانآ  زا  دنوادخ  هک  تسا  یناسک  زا  وا  تسا ، هدینـش  شیاه  شوگ  هدید و  شنامـشچ  هک  دـیوگب  يزیچ  ینمؤم  هرابرد  سک  ره 
(1) .تسا هدرک  دای  تارکنم » ناگدنهد  هعاشا   » ِناونع

باذـع مه  ترخآ  رد  دوش ، یم  اـه  يزیروربآ  اـه و  هطبار  عطق  اـه و  ینمـشد  ببـس  هک  تمهت  تبیغ و  يویند  ءوـس  راـثآ  زا  ریغ 
دوش و یمن  صـالخ  دـنکن  یـضار  ار  فرط  اـت  هدـننز ، تمهت  هدـننک و  تبیغ  دوش ، یم  یهاوخداد  هک  زور  نآ  رد  دراد و  دـیدش 

تبیغ هدـنورپ  هب  وا  ياـه  باوـث  دریگ و  رارق  هدـننک  تبیغ  شود  هب  ناـشناهانگراب  هکنیا  هب  رگم  دـنوش  یمن  یـضار  ناـنآ  یهاـگ 
: تسا هدومرف   6 ادخ ربمایپ  یثیدح  رد  .تسا  هدمآ  يددعتم  تایاور  رد  نومضم  نیا  .ددرگ  یضار  ات  دوش  لقتنم  هدنوش 

یم .تسین  نآ  رد  هداد  ماجنا  هک  یتانـسح  دـنیب  یم  دـنک ، یم  هعلاطم  دـنهد ، یم  ناشتـسد  هب  ار  یـضعب  لاـمعا  هماـن  تماـیق ، زور 
لقتنم نارگید  هدنورپ  هب  تتانـسح  يدرک ، تبیغ  نوچ  یلو  تسوت ، هدنورپ  ارچ ، دنیوگ  یم  .تسین  نم  هدنورپ  نیا  ایادخ  دـیوگ :

.تسا (2) هدش 

یم همه  هک  ار  دوهـشم  ناهانگ  ای  دوهـشم  بویع  یلو  دنک ، وگزاب  ناسنا  هدناشوپ ، ادخ  ار  هچنآ  هک  تساجنآ  تبیغ  دنامن : هتفگان 
 ... . ای تسا  مادنا  رغال  ای  تسا  هاتوک  دق  ینالف  مییوگب  هکنیا  لثم  تسین ، تبیغ  دوش  دای  رگا  دنناد ، یم  دننیب و 

تمهت ای  دوش  یم  تبیغ  هک  یسلجم  رد  دراد  هفیظو  ناسنا  .تسا  هانگ  مه  نآ  هب  نداد  شوگ  تبیغ و  ندینـش  هک  دنامن  هتفگان  زین 
، دننز یم  ارتفا  و 

235 ص :

ص 357. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 412. رابخالا ، عماج  - 2
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.دشابن تبیغ  هدنونش  ات  دنک ، كرت  ار  سلجم  نآ  لقاال  دناوت ، یمن  رگا  دوش و  تبیغ  عنام  دنک و  عافد  دناوت  یم  رگا 

: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما 

؛(1) ِباتغُملاک هبیغِلل  ُعِماّسلا 

.تسا هدننک  تبیغ  دننام  تبیغ ، هدنونش 

ینیگنـس يورخا  يویند و  ياهدـمایپ  تسا و  راوشد  یـسب  نآ  ناربج  هک  دـنزن  رـس  ام  نابز  زا  تمهت  تبیغ و  اـت  دوب  بظاوم  دـیاب 
.دراد

: سرد تالاؤس 

؟ تسیچ تبیغ  . 1

؟ درک لقن  ار  اه  هدینش  اه و  هدید  ناوت  یم  ایآ  . 2

؟ دراد یقرف  هچ  هدننک  تبیغ  اب  تبیغ  هدنونش  . 3

236 ص :

ثیدح 1171. مکحلاررغ ، - 1
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ینکارپ هعیاش  غورد و  « 13»

هتخادرپ هتخاس و  هچنآ  ندرک  وگزاب  ساسا و  یب  ياعدا  درادـن ، تیعقاو  هک  يربخ  لـقن  .دـنا  هداوناـخ  مه  مه ، اـب  هعیاـش  غورد و 
.دور یم  رامش  هب  غورد  تسا  ناضرغم  نهذ 

یم غورد  دمع  هب  یسک  یهاگ  .تساهراک  نیرت  تشز  زا  ینکارپ ، هعیاش  ندرک و  شخپ  ار  اه  غورد  نتشون و  غورد  نتفگ ، غورد 
یم نآ  هعاشا  لـقن و  هب  دـنک و  یم  رواـب  ار  يا  هعیاـش  غورد و  یـسک  یهاـگ  .تسا  رتشیب  شهاـنگ  هک  دزاـس ، یم  هعیاـش  دـفاب و 

.دراد یپ  رد  ار  مدرم  یهارمگ  ناهذا و  شیوشت  یعقاو و  ریغ  بلاطم  هئارا  تسا و  نامه  هجیتن  هک  دزادرپ ،

غورد .دنا  هتـسناد  راوخ  تسپ و  ار  وگغورد  ودنا  هدرک  یفرعم  یگیامورف  سفن و  تراقح  زا  هتـساخرب  ار  ییوگغورد  تایاور ، رد 
.دنک یم  راد  هشدخ  ار  یمومع  نانیمطا  تسا و  هعماج  درف و  هب  تنایخ  یعون  نتفگ 

(: مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  ریبعت  هب 

(1) ُبِذَکلا ؛ ِلوَقلا  ُّرَش 

.تسا نخس  نیرتدب  غورد ،

237 ص :

هبطخ 84. هغالبلا ، جهن  - 1
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 (: هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) لوسر ترضح  ریبعت  هب  .تسا  ییورود  قافن و  زا  يا  هبعش  نتفگ ، غورد 

؛(1) ِنلا قافّ ِباْوبَا  ْنِم  ٌباب  َبْذِکلا  َّنِا 

.تسا قافن  ياهرد  زا  يرد  غورد ،

اب ینیـشنمه  زا  تاـیاور ، رد  .تـسا  یـشورفوج » ییاـمن و  مدـنگ  » هیبـش يزیچ  دزادـنا و  یم  هابتــشا  یهارمگ و  هـب  ار  نارگید  اریز 
.دهد یم  هولج  رود  ار  کیدزن  کیدزن و  ار  رود  تسا و  امن ) بآ   ) بارس لثم  باّذک  نوچ  هدش ، هداد  زیهرپ  وگغورد 

تفـص ار  غورد  هب  نتـسب  ارتفا  نآرق  دـیوگ ، یمن  غورد  زگره  نمؤم  تسا و  نامیا  اب  یفانم  ییوگغورد  تایاور ، نآرق و  ساـسارب 
ای وسرت  تسا  نکمم  نمؤم  تسا : هدومرف  مه  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ   (2) .دنرادن هدیقع  یهلا  تایآ  هب  هک  دناد  یم  نانآ 

: تسا هدومرف  !(3) و  زگره وگغورد  یلو  دشاب ، لیخب 

؛(4) نامیِإلل ٌِبناجم  َبْذِکلا  َّنِاَف  َبْذِکلاَو ، ْمکاّیإ 

.تسا راگزاسان  نامیا  اب  غورد ، نوچ  دیزیهرپب ، غورد  زا 

يّدج و تسار و  هچ  دـخرچب ، غورد  هب  شنابز  هک  یـسک  .تساوران  زین  نیا  دـنیوگ ؛ یم  حازم  یخوش و  يور  زا  ار  غورد  یـضعب 
.دنک یم  تداع  دنسپان  تفص  نیا  هب  یخوش ، هچ 

: تسا مالّسلا ) هیلع  ) یلع ماما  نانخس  زا 

238 ص :

ثیدح 8212. لامعلا ، زنک  - 1
(. هیآ 105 لمن ، () هللا تایآب  نونمؤی  نیّذلا ال  َبِذَکلا  يرتفی  امنا  - ) 2

ثیدح 17400. همکحلا ، نازیم  - 3
ثیدح 17404. نامه ، - 4

یعامتجا يدرف و  قالخا  شزومآ  نتم  www.Ghaemiyeh.comقالخا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 273زکرم  هحفص 251 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14658/AKS BARNAMEH/#content_note_238_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14658/AKS BARNAMEH/#content_note_238_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14658/AKS BARNAMEH/#content_note_238_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14658/AKS BARNAMEH/#content_note_238_4
http://www.ghaemiyeh.com


؛(1) ُهَّدِج َُهلْزَه َو  َبْذِکلا  َكُْرتَی  یّتَح  ِنامیإلا  َمْعَط  ٌْدبَع  ُدِجَی  ال 

.دنک كرت  يدج  هچ  یخوش  هب  هچ  ار  غورد  هکنآ  رگم  دشچ ، یمن  ار  نامیا  معط  زگره  هدنب 

هب ندیـسر  هلیـسو  ار  غورد  دیوگ و  یم  غورد  يویند  ضارغا  ای  تسپ  فادـها  يارب  یهاگ  .درادـن  تیـصخش  تابث  وگغورد ، درف 
وا تسار  ياه  فرح  دش ، هتخانش  وگغورد  ناونع  هب  هک  یـسک  .تسین  مدرم  دامتعا  دروم  وگغورد  .دهد  یم  رارق  شیاه  هتـساوخ 
هچ .تسا  تیقح  نیا  نشور  هاوگ  تسا ، هدمآ  ناتسبد  یسرد  ياه  باتک  رد  هک  وگغورد » ناپوچ   » ِناتـساد .دننک  یمن  رواب  مه  ار 

: دنک یم  لقن  سیمع  تنب  ءامسا  .تسا  هانگ  تشز و  ودره  گرزب ، غورد  هچ  کچوک ، غورد 

ربمایپ هب  دیوگ : یم  .میرادن  لیم  دنتفگ : یخرب  دندروخ و  یخرب  دوب ؛ يریـش  فرظ  .میدیـسر  ربمایپ  تمدخ  نانز  زا  یعمج  هارمه 
هیلع و هللا  یّلص  ) ادخ لوسر  دور ؟ یم  رامش  هب  غورد  نیا  نایآ  مرادن ، لیم  دیوگب : دراد ، يزیچ  هب  لیم  هک  ام  زا  یـسک  رگا  متفگ :

(2)! دشاب کچوک  غورد  دنچ  ره  دوش ، یم  هتشون  غورد ، دومرف : هلآ ) 

یم دزد  رتش  دزد ، غرم  مخت  .دیوگ  یم  غورد  مه  گرزب  دراوم  رد  دنکن ، زیهرپ  غرود  زا  یئزج  روما  رد  هک  یـسک  دناسر  یم  نیا 
! دوش

ناسنا دشاب و  ساسا  یب  اسب  هچ  درک ، لقن  ار  هدینش  ره  دیابن  .دوش  یم  شخپ  تسار ، ربخ  کی  لکـش  هب  هک  تسا  یغورد  هعیاش ،
رشن هب  ًالمع 

239 ص :

ص 249. ج 72 ، راونالاراحب ، - 1
ثیدح 17419. همکحلا ، نازیم  - 2
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ترـضح نخـس  .دنک  قیقحت  نّیبت و  هکلب  دریذـپن ، ندینـش  ضحم  هب  ار  ربخ  ره  ناسنا  هک  تسا  نید  هیـصوت  .دـشاب  هتخادرپ  غورد 
: هک تسا  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) لوسر

؛(1) َعِمَس ام  ِّلُِکب  َثِّدَُحی  ْنَا  ِبْذِکلا  َنِم  ِءرَملِاب  یفَک 

.دنک لقن  دینش ، ار  هچ  ره  هک  سب  نیمه  صخش  ییوگغور  رد 

: هک تسا  تایاور  رد 

.دراد یپ  رد  ار  ترخآ  باذع  ایند و  يراوخ  غورد ،

.دنک یم  هایسور  ار  ناسنا  غورد ،

.درب یم  ار  ناسنا  تبیه  هوکش و  غورد ،

.دناشک یم  قافن  هب  ار  یمدآ  غورد ،

.دریگ یمن  رارق  مدرم  دامتعا  دروم  وگغورد ،

.دوش یم  بش  زامن  يارب  قیفوت  بلس  ببس  غورد ،

.ددرگ یم  رقف  قزر و  شهاک  بجوم  غورد ،

(2) .دوش یم  نایسن  راچد  دهد و  یم  تسد  زا  ار  شا  هظفاح  وگغورد ،

رثا ناسنا  رد  غورد  نانخـس  اسب  هچ  .تسا  مارح  مه  تمهت  هعیاـش و  غورد و  هب  نداد  شوگ  تسا ، مارح  نتفگ  غورد  هک  ناـنچمه 
.دنک ادیپ  ینمشد  ای  یفنم  هاگدید  فلتخم ، تاعوضوم  ثداوح و  ای  صاخشا  هب  تبسن  دراذگب و 

تساه غورد  راکهدب  ناششوگ  هک  ینایدوهی  زا  میرک  نآرق  .دادن  هار  نآ  هب  ار  غورد  تشاذگ و  رتلیف » » شوگ يارب  دیاب  ور  نیا  زا 
داقتنا

240 ص :

ثیدح 8208. لامعلازنک ، - 1
.دوش هعجارم  وراونالاراحب ...  همکحلا ، نازیم  رد  نآ  تایاور  هب  - 2
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ماـما زین  قوقحلا » هلاـسر  » رد  (2) .دنونــش یمن  غورد  وـغل و  فرح  تـشهب ، رد  دــیامرف : یم  ناــیتشهب  فـصو  رد  (1) و  .دنک یم 
ظفح تسین ، اور  لـالح و  شندینـش  هک  هچ  ره  تبیغ و  ندینـش  زا  ار  نآ  هک  هدرمـش  رب  نیا  ار  شوـگ  قـح  مالّـسلا ) هـیلع  ) داـجس

رب دامتعا » ّسح  » زا هعماج  دوش ، هدـیچ  رب  اه  نابز  اه و  لقن  لـفاحم ، تاـعوبطم ، اـه ، يرازگربخ  زا  هعیاـش ، غورد و  رگا   (3) .مینک
.دنام یم  ظوفحم  مه  اهوربآ  دوش و  یم  رادروخ 

: سرد تالاوس 

.دیهد حیضوت  ار  قافن  غورد و  هطبار  . 1

؟ تسا مارح  مه  یخوش  غورد  ایآ  . 2

؟ مینک لقن  میدینش  ار  هچره  میزاجم  ایآ  . 3

241 ص :

هیآ 41. هدئام ، - 1
هیآ 35. أبن ، - 2

ص 419. یسربط ، قالخالا ، مراکم  - 3
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تمحازم يرازآ و  مدرم  «14»

محازم دنزن و  یحور  یمـسج و  بیـسآ  وا  هب  یـسک  دشاب و  ناما  رد  نارگید  رازآ  تیّذا و  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  هب  یگدنز  تّذل 
نانآ قح  رد  دـنک  مورحم  قح  نیا  زا  ار  نارگید  هک  ره  .تسا  ناسنا  ره  یعیبط  قح  نیا  .ددرگن  وا  شیاـسآ  يرادروخرب و  هاـفر و 

.تسا هدرک  ملظ 

تحارتسا باوخ و  محازم  لثم  تسا ، شیاسآ  بلـس  هب  یهاگ  .نیهوت  شحف و  تبیغ و  لـثم  تسا ، ناـبز  هب  یهاـگ  نارگید  رازآ 
ار رورم  روبع و  هار  ای  نتخادنا ، هار  هب  شارخ  شوگ  ياه  ادص  ورس  ای  نتفرگ ، وا  زا  ار  ندیـشیدنا  هعلاطم و  تصرف  ای  ندش  یـسک 

: دومرف هک  تسا  فورعم   6 ادخ ربمایپ  ثیدح  نیا  .نتسب 

؛(1) ِِهناِسل ِهِدَی َو  ْنِم  َنوُِملْسُْملا  َِملَس  ْنَم  ُِملْسُملا 

.دنشاب هدوسآ  وا  نابز  تسد و  زا  ناناملسم  هک  تسا  یسک  ناملسم 

ناراکمه و ناگیاسمه و  رازآ  بجوم  یـضعب  .دـسر  یم  نادـنزرف  هب  ناشتّیذا  دـنهد و  یم  رازآ  ار  دوخ  رـسمه  هداوناخ و  یـضعب 
اه یسالکمه 

243 ص :

ج 72 ص 148. راونالا ، راحب  - 1
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كراپ وگدنلب ، يادص  ندرک  دنلب  لیبق : زا  ییاهراک  .دننک  یم  تمحازم  داجیا  نارگید  ناسآ  دمآ  تفر و  يارب  یـضعب  .دنوش  یم 
، مدرم تحارتـسا  ماـگنه  هچوک  رد  اـه  هچب  يزاـب  نداد ، مدرم  دروخ  هب  يراـخب  نیـشام و  دود  مدرم ، هناـخ  يوـلج  نیـشام  ندرک 

مارآ طیحم  رد  دـنلب  ندز  فرح  طیحم ، ياه  هدـنیالآ  ای  راجنهان  ياهادـص  هدـننک  دـیلوت  ياه  هزاغم  ثادـحا  ای  هناخراک  سیـسأت 
ردو دـیآ  یم  باسح  هب  يرازآ  مدرم  وزج  دارفا و ...  یـصوصخ  میرح  هناخ و  هب  ندیـشک  كرـس  ینفلت ، ياه  تمحازم  هناخباتک ،

: تسا نیا  مدرم  مالک  هیکت  هک  تسا  يدح  ات  نارگید  رازآ  یتشز  .تسا  هانگ  هدش و  شهوکن  اه  راک  هنوگ  نیا  ینید  ياه  هیصوت 
: دومرف مالّسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  نکم .» يرازآ  مدرم  نازوسب ، ربنم  روخب ، یم  »

؛(1) ٍهَحار یف  ُْهنِم  ُساّنلاَو  ٍبَعَت  یف  ُْهنِم  ُهُسْفَن  ُنِمؤُملا 

( بلط مدرم  تحار  دوخ و  جنر  دنا ( شیاسآ  رد  وا  يوس  زا  نارگید  تسا و  جنر  رد  شدوخ  تسد  زا  شدوخ  نموم 

تسا شیاشخب  هدنب  نآ  رب  ار  ادخ 

تسا شیاسآ  رد  شدوجو  زا  قلخ  هک 

تحار و دنتـشاد ، وا  هب  تبـسن  نارگید  رگا  دراد ، نارگید  اب  هک  يراـتفر  دـنیبب  دراذـگب و  دوخ  ياـج  هب  ار  نارگید  دـیاب  سک  ره 
.میوشن نارگید  رازآ  شجنر و  ببس  نامدوخ  میتحاران ، نارگید  يرازآ  مدرم  زا  رگا  هک  دنک  یم  باجیا  فاصنا  دوب ؟ یضار 

: دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ ربمایپ 

244 ص :

ص 53. نامه ، - 1
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؛(1) ِهِّرَش َءاقِّتا  ُساّنلا  ُهَمَرْکَا  ْنَم  َِکلذ  ْنِم  ٌّرَش  ُساّنلا َو  ِِهب  يّذأَت  ْنَم  ِساّنلا  ُّرَش 

یم شمارتحا  وا  ياهترارش  میب  زا  مدرم  هک  تسا  یسک  وا  زا  رتدب  دنشاب و  تیّذا  رد  وا  ببس  هب  مدرم  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدب 
.دننک

.درک یم  یگدنز  یـسک  وا  یگیاسمه  رد  تشاد و  یغاب  هنیدم  رد  بدـنج  نب  هرمـس  مان  هب  یـسک  تسا ، هدـمآ  مالـسا  خـیرات  رد 
دش و یم  فرط  هناخ  دراو  هزاجا  یب  هدزرـس و  هاگیب و  هاگ و  ببـس  نیمه  هب  دوب و  هیاسمه  هناخ  رد  وا  لخن  ياه  تخرد  زا  یکی 

غاب بحاص  درم  نآ  ات  دش  هطـساو  هلآ )  هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادـخ لوسر  .درب  ربمایپ  دزن  تیاکـش  .دوب  باذـع  رد  وا  راتفر  زا  هیاسمه 
يراکمه هب  رـضاح  وحن  چـیه  هب  يو  .دـنک  هضواعم  يرگید  يامرخ  ناتخرد  اب  ای  دـشورفب ، ار  امرخ  تخرد  نآ  اـی  دریگب ، هزاـجا 

ررـض و قح  یـسک  مالـسا  رد  زادنیب ؛ شفرط  هب  نکب و  هشیر  زا  ار  وا  تخرد  ورب و  تفگ : هناخ  نآ  بحاص  هب   6 ادخ لوسر  .دشن 
(2) «. رارض ررض و ال  ال   » درادن يرگید  هب  ندناسر  رازآ 

رازیب و لمع  نیا  زا  ادـخ  .دـشاب  ناناملـسم  تمحازم  ّتیذا و  بجومدـیابن  دراد ، هدـیقع  باـسح  ترخآ و  هب  هک  رواـب  ادـخ  نمؤم 
یم یگدنز  هدوسآ  شدوخ  مه  ادخ ، دزن  مه  و  تسا ، بوبحم  مدرم  دزن  مه  دسرن ، نارگید  هب  شرازآ  هک  یسک  .تسا  نیگمـشخ 

.تسا صخش  دوخ  دوس  هب  يرازآ  مدرم  كرت  هجیتن  نارگید و  مه  دنک 

245 ص :

ص 54. ج 72 ، راونالاراحب ، - 1
ج 17 ص 341. هعیش ، لئاسو  - 2
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 (: هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ هدومرف  هب 

(1) َکِسْفَن ؛ یلَع  اهب  ُقَّدَصَت  ٌهَقَدَص  ّهناف  ِساّنلا ، ِنَع  َكاذَا  ِّفَک 

.یهد یم  ماجنا  تدوخ  ّقح  رد  هک  تسا  یناسحا  هقدص و  راک  نیا  هک  ارچ  رادب ، زاب  مدرم  زا  ار  تدوخ  رازآ 

زور مین  مدید  هتفخ  ار  یملاظ  ِهب  هدرب  شباوخ  تسا ، هنتف  نیا  متفگ : زور  مین  مدید  هتفخ  ار  یملاظ 

ِهب هدرب  شباوخ  تسا ، هنتف  نیا  متفگ :

تسا يرادیب  زا  رتهب  شباوخ  هکنآ 

ِهب (2) هدرم  یناگدنز ، دب  نانچنآ 

: سرد تالاوس 

؟ تسا هنوگچ  نارگید  اب  راتفر  رد  ناملسم  . 1

.دینک نایب  ار  تمحازم  زا  هنومن  دنچ  . 2

.دیهد حرش  ار  بدنج » نب  هرمس  » ناتساد . 3

246 ص :

ج72 ص 54. راونالاراحب ، - 1
.ناتسلگ رد  يدعس  - 2

یعامتجا يدرف و  قالخا  شزومآ  نتم  www.Ghaemiyeh.comقالخا :  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 273زکرم  هحفص 259 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14658/AKS BARNAMEH/#content_note_246_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14658/AKS BARNAMEH/#content_note_246_2
http://www.ghaemiyeh.com


يراوخ مارح  «15»

هناملاظ عورـشمان و  مارح و  دمآرد  ياه  هار   (1) .دوب يداصتقا » بالقنا  : » درک داجیا  رشب  یگدنز  رد  مالـسا  هک  یمهم  تالّوحت  زا 
، بصغ هوشر ، رامق ، يدزد ، هار  زا  هلـصاح  ياهدـمآرد  دوشگ و  ار  دـیفم  هنالداع و  ملاس و  يداصتقا  ياـه  تیلاـعف  هار  تسب و  ار 

.تخاس مارح  عونمم و  ار  نامیتی و ...  لاوما  رد  فرصت  ابر ، راکتحا ، یشورف ، مک 

ندروـخ تسا و  مارح  فـالخ ، هاـنگ و  هار  زا  هدـمآ  تـسد  هـب  ياـه  تورث  تـسا و  یهلا  یتـمعن  عورـشم ، دـمآرد  لـالح و  قزر 
رد دراد و  وا  هداوناخ  نادنزرف و  لسن و  ناسنا و  دوخ  راکفا  قالخا و  رب  ءوس  ریثأت  تسا و  يراوخ » مارح  » نآ

.تفرگدهاوخ رارق  هذخاؤم  دروم  مه  ترخآ 

تخس رایسب  عورشم  تورث  لالح و  يزور  ندروآ  تسد  هب  تسا و  رایـسب  مارح  ياه  لغـش  عورـشمان و  ياهدمآرد  هبذاج  زورما ،
.دیآ یم  رامش  هب  داهج  یعون  تسا و 

: دومرف هلآ )  هیلع و  هللا  یّلص  ) ادخ لوسر 

: دومرف .دوش (2) و  یمن  لوبق  وا  زامن  زور  لهچ  ات  دروخب ، مارح  زا  همقل  کی  سکره 

247 ص :

.دوش عوجر  یسراف  نیدلا  لالج  مالسا » یلماکت  بالقنا  » هب دراوم  نیا  رد  - 1
.9266 ثیدح لامعلا ، زنک  - 2
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(1) .تسا هدومن  مارح  تشهب  رب  دشاب ، هدرک  هیذغت  مارح  زا  هک  ار  یندب  دسج و  دنوادخ ،

: دومرف و 

؛(2) ِلَمَّرلا یَلَع  ِءاِنبلاک  ِمارَحلا  ِلکَا  َعَم  ُهَدابِعلا 

(. درادن تابث  ینعی  ) تسا رازگیر  رب  يزاس  انب  لثم  يراوخ ، مارح  اب  هارمه  تدابع 

هیذـغت مارح  لاوما  زا  شا  هداوناخ  دوخ و  دـیآ و  تسد  هب  عورـشمان  هار  زا  وا  يزور  قزر و  دوش و  يراوخ  مارح  راـچد  هک  یـسک 
یتخبدب تواقـش و  هجیتن  رد  رگید و  ياه  مارح  هب  تبـسن  یتالابم  یب  قالخا و  نید و  زا  نتفرگ  هلـصاف  رد  نآ  یعـضو  رثا  دـننک ،

نوخ نتخیر  لتق و  هب  ندولآ  تسد  زا  درک و  تحیصن  ار  هفوک  هاپـس  همه  نآ  اروشاع  زور  مالّـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  .تسا  یمتح 
رپ مارح  زا  امش  ياه  مکش  دیرادن ، يریـصقت  دومرف  .دوبن  ادخ  تّجح  مالک  راکهدب  نانآ  شوگ  یلو  تشاد ، رذح  رب  ربمایپ  دنزرف 

: تسا هدش  هدز  رهم  امش  ياهلد  رب  هدش و 

(3) .مکبوُلق یلع  ْتَِعبُط  ِمارَحلا و  َنِم  مکنوُطب  تَِئُلم  ْدَقَف 

دیاب نانیا.دشاب  دهاوخ  یم  هک  هار  ره  زا  دنوش ، دنمتورث  هک  تسا  نآ  مهم  ناشیارب  دنا ، لایخ  یب  دوخ  ياهدمآرد  هب  تبسن  یخرب 
«. ٌباقع اهمارح  یف  ٌباسح و« اهلالح  یف  تسا و  باسح  زور  هک  دنشاب  هتشاد  تمایقزور  يارب  مه  یخساپ 

248 ص :

ثیدح 9261. نامه ، - 1
ثیدح 3664. همکحلا ، نازیم  - 2

ص 8. ج 45 ، راونالاراحب ، - 3
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تیب زا  هدافتسا  ءوس  نتفرگ ، هوشر  يراوخ ، ابر  هار  زا  هک  نآ  دراد ؟ هدیاف  هچ  دشاب  ترخآ  باذع  اب  هارمه  یتقو  ایند ، لام  ینیریش 
غورد و یهدـب ، نادادـن  سپ  نارگید ، لام  یناودـع  فّرـصت  یمره ، ياه  تکرـش  رامق ، سالتخا ، روتکاـف ، دنـس و  لـعج  لاـملا ،

تکرب یب  اه  تورث  هنوگ  نیا  تسا و  ناریو  شترخآ  یلو  دنک ، دابآ  ار  دوخ  يایند  دیاش  دـسر ، یم  تورث  لام و  هب  سیلدـت و ... 
.دهد یم  باذع  ار  وا  هدش ، لیدبت  برقع  رام و  هب  مه  ربق  رد  تسا و 

: تسا يوبن  ثیدح  رد 

؛(1) راّنلا َیِلا  ُهُّدار  ّناک  ِلِح ، ِهّ ِریغ  ْنِم  ًالام  َبَسَتْکا  ِنَم 

.دنادرگ یمرب  خزود  هب  ار  وا  دروآ ، تسد  هب  تورث  لالح  ریغ  هار  زا  سکره 

مارح تسرپرس ، یب  ناریغص  نامیتی و  لام  ندروخ  .تسا  مارح  شتیاضر ، نودب  وا  ّقح  هب  يّدعت  ای  يرگید  لامرد  فرـصت  عونره 
.تسا

: دیامرف یم  یّلک  هّیصوت  کی  رد  نآرق 

(2) ؛) لِطابلِاب ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومَا  اولُکأَت  اُونَمآ ال  َنیّذلا  اهّیا  ای  )

.دیروخن لطاب  هب  دوخ  نیب  ار  ناتلاوما  نامیا ، لها  يا 

ءوس فّلخت و  هک  يراکنامیپ  ای  دزد ، یم  راـک  زا  هک  يدـنمراک  اـی  دـنک ، یمن  راـک  دریگ  یم  هک  يدزمتـسد  هزادـنا  هب  هک  یـسک 
یم یگدنز  فرـص  دیآ و  یم  تسد  هب  هار  نیا  زا  هک  یتورث  دراذگ ، یم  هالک  يرتشم  رـس  هک  يا  هدنـشورف  ای  دـنک ، یم  هدافتـسا 

.تسا يراوخ » مارح  » قادصم دوش ،

249 ص :

ج 2 ص 445. یقرب ، نساحملا ، - 1
هیآ 29. ءاسن ، - 2
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.دـشاب قیقد  ساّسح و  شجراخم  لخادـم و  هب  تبـسن  دـیاب  دوشن  ناطیـش  هاـگارچ  شیگدـنز  هک  نآ  يارب  دّـهعتم ، ناملـسم  کـی 
لـالح وا  لاوما  دـهد ، یمن  سمخ  یلو  هتفرگ  قـّلعت  سمخ  وا  دـمآرد  هب  هک  یـسکو  دـهد  یمن  تاـکز  هک  يرادـماد  زرواـشک و 

.تفرگ دهاوخ  رارق  باقع  هذخاؤم و  دروم  تسا و  مارح  هب  هتخیمآ 

: سرد تالاوس 

؟ دوش یم  هتفگ  یسک  هچ  هب  راوخ  مارح  . 1

.دیربب مان  ار  مارح  ياه  دمآرد  زا  دروم  دنچ  . 2

؟ تسیچ يراوخمارح  ءوس  راثآ  . 3

250 ص :
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مهم یعامتجا  فیلکت  ود 

: دنک یم  ینیگنس  ام  شود  رب  گرزب  فیلکت  ود 

« رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  »

ردو دـح  نیا  ات  مهم ، هضیرف  ود  نیا  هک  اتفگـش ...  .ینید  هفیظو  دـنا و  یهلا  بجاو  داهج  جـح و  هزور و  زامن و  نوچمه  زین  اـهنیا 
تمالـس هب  تبـسن  دهعت  هکلب  دارفا  یگدنز  رد  تلاخد  هن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  .دنا  مولظ  روجهم و  كورتم و  تما ، نایم 

تـسا يزاس  دودـحم  رگا  .تسا  هعماج  يدازآ  نیمات  هکلب  صاخـشا  يدازآ  نیمات  هکلب  صاخـشا  يدازآ  بلـس  هن  .تسا  عاـمتجا 
.تسا شتآ  ياه  هلعش  ندناشن  ورف  يارب  تسا  تلاخد  رگا  .تسا  تینوصم  داجیا  يارب 

تـسا رابجا  مازلا و  یهاگ  رگا  .تسا  هحناس  ناگدید  بیـسآ  هب  کمک  ندـناسر و  دادـما  يارب  تسا  یـصخش  میرح  هب  دورو  رگا 
زا نایهان  فورعم و  هب  نارمآ  راـک  .تساـضف  ياـه  هدـنیالآ  زا  يریگولج  اـیرادریگاو  ریگارف و  ياـهیرامیب  رد  نسکاو  قیرزت  لـثم 

تاجن ياهورین  كرمگ و  ناسرزاب  زوسلد و  ناراتـسرپ  یناشن و  شتآ  نارومأم  رمحا و  لاله  نارگدادما  راک  هب  تهابـش  یب  رکنم 
.تسین سیلپ  تامدخ  تشادهب و  نارومأم  قیرغ و 

زا زیهرپ  تـسا و  يراکادــف  يرگراـثیا و  یناـبرهم و  تفوـطع و  یهاوـخریخ و  يزوـسلد و  تـسا ، ناـمداخ  نـیا  راـک  رازبا  هـچنآ 
ینابز و یگدـنرادزاب  رکنم  زا  یهن  نارگید ؛ رورغ  نتـسکش  یـصخش و  باـسح  هیوست  يریگ و  ماـقتنا  ییوخدـنت و  ییاـمندوخ و 

ملاس هیر ي  هب  دـنک ، یم  هضرع  دـساف  يالاک  ، دزاس یم  خاروس  ار  یتشک  دـنک ، یم  هدولآ  ار  اـضف  هک  تسا  یـسک  راـک  زا  یلمع 
نکاما ربعم و  هب  ار  دوخ  یگدنز  نفعتم  بالضاف  بادنگ و  دنک ، یم  مومسم  ار  رهـش  کی  لالز  بآ  .دنک  یم  دراو  درود  نارگید 

نید دوخ  لد  رطاخ  هب  دنک و  یم  اهر  یمومع 

251 ص :
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ضارتعا ایآ  هعماج ؟ قح  زا  عافد  ای  تسا  نارگید  راک  رد  یلوضف  طلغ ، ياهراجنه  هنوگ  نیا  زا  یهن  ایآ  .دنک  یم  تسـس  ار  مدرم 
؟ دارفا یندم  قوقح  هب  نداهن  تمرح  ای  تسا  یسارکومد  اب  تفلاخم  دارفا و  يدازآ  بلـس  ناراکهزب  نانکـش و  نوناق  نایطاخ و  هب 
قح و یب  هدومخ ، هدرم ، يا  هعماج  فورعم  هب  رما  نودب  هعماج  .تسا  هعماج  کی  یگدـنلاب  دـشر و  تایح و  هناشن  فورعم  هب  رما 

تریغ یعاـمتجا ، دـهعت  یقـالخا ، هفیظو ي  یعرـش ، فـیلکت  تسا و  ینید  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  .تـسا  دـهعت  یب 
تراظن تیوقت  تیلوئـسم و  ساـسحا  شزرو  دـهعت ، نیرمت  .تسا  يروآداـی  رکذـت و  نوناـق ، زا  تیاـمح  یکاـپ ، جـیورت  یناـسنا ،

نیب ندز  لـپ  .تسا  ناحلـصم  ناـحلاص و  يارب  هار  ثادـحا  تاـحلاص و  هداـج ي  ندرک  تلافـسآ  فورعم  هب  رما  .تسا  یناـگمه 
تیعبت ترتع ، ناورهر  اب  یهارمه  قح ، ناوریپ  اب  یلدمه  ناسانش ، هفیظو  هب  نداد  یمرگلد  نابوخ ، قیوشت  .تساه  یبوخ  اهناسنا و 

رما .تساه  تلیـضف  هب  نداهن  جرا  اهـشزرا و  هب  نداد  اهب  یهلا ، يایلوا  اب  یگنرمه  نادیهـش ، ناقیدص و  زا  يوریپ  ناماما ، ایبنا و  زا 
یگدنز ياه  مادنا  اهگر و  رد  ادخ  دای  قیرزت  .تسا  شنیب  رواب و  شرتسگ  دیلوت و  رد  يراذـگ  هیامرـس  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب 

.تسا دلوت  حبص  تینارون و  یکاپ و  ترطف و  قاثیم  يروآدای  .تسا 

ناگتـشرف لـفحم  هب  یناوخارف  تسا ، ریخ  رما  رد  نارگید  ندرک  میهـس  ناـمیا و  نشج  رد  تکرـش  يارب  توـعد  تراـک  نداتـسرف 
.تسا

دودحم رکنم  زا  یهن  اما  و . ...  تسا ، یقالخا  ياه  تسسگ  میمرت  ندرک و  وفر  تسا ، سفن  ياوه  زا  مومسم  ياوهرد  یناشفا  رطع 
.دیآ مهارف  ناحلاص  يارب  یتینوصم  ات  نامرجم  نتخاس 

ات تسا  زیخ  هرشح  قالتاب  ندناکشخ  .درازاین  ار  اهناسنا  ماشم  تیصعم ، تنوفع  ات  تسا  ییادز  تفآ  هدولآ و  ياه  طیحم  یشاپمس 
يارب ینادیم  لاجم و  ات  تسا  سوه  بورکیم  لقان  ياه  هلابز  نفد  دزاسن ، امیب  ار  ناناوج  هانگ  يایرالم 
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ادص هب  تسا ، نادـسفم  نادـساف و  ربارب  رد  تسب  نب  داجیا  دنیـشنب ، راب  هب  تیونعم  ياه  هفوکـش  دـشاب و  اوقت  نامیا و  لگ  شیور 
.تسا هرد  هاگترپ و  طوقس و  یبیشارس  نادزد و  هاگ  نیمک  هب  ریژآ  ندیشک  رطخ و  ریژآ  ندیشک  رطخ و  گنز  ندروآرد 

.تسادخ ياضر  بجوم  دنک  یم  یضاران  تحاران و  ار  نارسدوخ  ناراکاطخ و  رگا  رکنم  زا  یهن 

.تسا نابوخ  لاجم  هدنرتسگ ي  دنک  یم  گنت  ناراکهنگ  ياربار  هصرع  رگا 

.تسا هعماج  ناتسوب  زا  زره  ياهفلع  ندرک  نیجو  رکنم  زا  یهن 

.تساه یبوخ  طش  ندش  رت  ناور  يارب  تیناسفن  ياه  نجل  زا  هعماج  یبوریال 

.تساهناسنا بیرف  رد  ناطیش  حالس  علخ 

سیلبا رب  رود و  ندرک  یلاخ  .تسا  تیـصعم  ناطرـس  نامرد  .تسا  هعماج  تمالـس  هدننک  دیدهت  هک  تسا  هانگ  ياه  هدغ  یحارج 
.تسا سفن  ناگدروخ  بیرف  زا 

.تسا رورغ  تردق و  ناتسمرس  ياه  یشومچ  راهم  .تسا  نادجو  تینالقع و  مادنارد  تیناسفن  برقع  شین  رهز  داپ 

زا یهن  .دنک  يریگولج  ایند  نید و  فداصت  زا  دریگب و  ار  تمایق  زا  نایاورپ  یب  ياه  يوردـنت  ات  تسا  یگدـنز  هداج  رد  اوقت  زمرت 
مه تسا و  ناـگمه  قح  مه  ضارتعا  نیا  .دـنک  یم  هدولآ  ملاـس  سفنت  يارب  ار  عماـج  ياـضف  هک  تسا  یناـسک  هب  ضارتـعا  رکنم 

.دبای یم  شیازفا  هانگ  فالخ و  دوش و  یم  گنرمک  هعماج  رد  اهیبوخ  هچ » نم  هب  دیوگب «  سکره  رگا  .نانآ  هفیظو 

يدازآ شیاسآ و  ساـسحا  ناراـکفالخ  نادـسفم و  دوش  اـیحا  یمومع  گـنهرف  کـی  ناونع  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رگا 
.دننیب یم  گنت  دوخرب  ار  طیحم  هکلب  دننک  یمن 

.تسین وت  نم و  عامتجا  زج  يزیچ  هعماج 
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؟ تسا لوئسم  یسک  هچ  سپ  میشابن  نآ  حالصا  حالص و  رکف  هب  وت  نم و  رگا 

؟ دشاب یضار  نادب  راک  هب  هک  یسک 

.دیآ یم  دیدپ  کچوک  ياه  هقرج  زا  داسف  ریگ  نماد  ياه  هعلش 

هب .دـشک  یم  دوخ  ماـک  رد  ار  همه  دوش  رو  هلعـش  رگا  هک  تسا  ییاـه  هقرج  زا  يریگـشیپ  لرتـنک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
.دنک یمن  محر  داسف ، حالص و 

ساسح و شا  هداوناخ  دوخ و  یکاپ  تمالس و  هب  یسک  دوش  یم  رگم  .دوش  یم  ریگارف  یهلا  رفیک  دنـشاب  توافت  یب  رگا  مه  مدرم 
؟ دشابن اه  هدنیالآ  ندودز  شتآ و  راهم  هعماج و  تمالس  رکف  هب  یلو  دشاب  دنم  هقالع 

ياه بصع  رد  توخر  یـسح و  یب  هناشن ي  اهیرتسگ  داسف  اهیراب و  دـنب و  یب  اـهیراجنهان و  ربارب  رد  یتیلوئـسم  یب  یتواـفت و  یب 
.تسا نادجو  نامیا و 

ناج یب  دـهعت و  یب  دارفا  هک  تسا  نیا  .دزوس  یمن  دـیآ و  یمن  شدرد  دالج  چـیه  غیت  رتشین و  چـیه  شین  زا  دوش  سح  یب  هکنآ 
.دنمه لثم 

اهیدـب و اهیبوخ و  هب  تبـسن  همه  تساـهناسنا و  ندوب  هدـنز  هناـشن  هعماـجرد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاـیح  هک  تسا  نیا  و 
.تسا ییاناوت  تاکز  مادقا ، دهعت و  تراظن و  نیا  هک  ارچ  دنرت  لوئسمو  رت  ساسح  دسافم  حلاصم و 
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عبانم تسرهف 

.میرک نآرق  . 1

.هعالبلا جهن  . 2
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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