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ینامسآ ردپ 

باتک تاصخشم 

-1365 دمحم ، دیس  هداز ، نموم  هسانشرس : 

ینامسآ ردپ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1394 ترتع ، رطع  مق : رشن :  تاصخشم 

س م.21/5×14/5 56ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 9-118-243-600-978: 20000 کباش : 

رصتخم ياپیف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. تسا یسرتسد  لباق   http://opac.nlai.ir یناشن : رد  رثا  نیا  لماک  یسیونتسرهف  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  نینچمه  56 ؛ ص . همانباتک : تشاددای : 

3795826 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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راتفگشیپ

یگمه ات  مهد  رکذت  مولظم  یتقیقح  هب  ار  مناتـسود  ناناوج و  مسیونب و  ملاع  مولظم  نیلوا  زا  يرطـس  دنچ  داد  قیفوت  هک  مرکاش  ار  ادـخ 
: میوش ابیز  تیاور  نیا  لومشم 

َرَفَغ اَِهب  ًاّرِقُم  ِِهِلئاَضَف  ْنِم  ًهَلیِضَف  َرَکَذ  ْنَمَف  ًهَْرثَک  یَصُْحت  َال  َِلئاَضَف  یِخَِأل  َلَعَج  َیلاَعَت  َهَّللا  َّنِإ  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  »
َیلِإ یَغْـصَأ  ْنَم  َو  ٌمْسَر  َِهباَتِْکلا  َْکِلِتل  َیَِقب  اَم  َُهل  ُرِفْغَتْـسَت  ُهَِکئاَلَْملا  ِلَزَت  َْمل  ِِهِلئاَضَف  ْنِم  ًهَلیِـضَف  َبَتَک  ْنَم  َو  َرَّخَأَت  اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  اَـم  ُهَّللا 
ِیتَّلا َبُونُّذلا  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  مالسلا  هیلع  ٍِّیلَع  ِِلئاَضَف  ِیف  ٍباَتِک  ِیف  َرَظَن  ْنَم  َو  ِعاَِمتْسالِاب   ] اَهَبَسَتْکا ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  ِِهِلئاَضَف  ْنِم  ٍهَلیِـضَف 
َناَمیِإ ُهَّللا  ُلَبْقَی  َال  َو  ٌهَداَبِع ] ُهُرْکِذ  َو   ] ٌهَداَبِع مالسلاامهیلع  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َیلِإ  ُرَظَّنلا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  َلاَق  َُّمث  ِرَظَّنلِاب  اَهَبَکَتْرا ]

« ِِهئاَدْعَأ ْنِم  ِهَءاَرَْبلا  َو  ِِهتَیَالَِول  اَّلِإ  ْمِهِّلُک ] ِهِداَبِع  ْنِم   ] ٍْدبَع

تلیضف مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مردارب  يارب  هک  دومرف : ترـضح  نآ  انامه  هدش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  زا 
ار وا  ةدنیآ  هتـشذگ و  ناهانگ  دـنوادخ  دـشاب  هتـشاد  تلیـضف  نآ  هب  مه  رارقا  دـنک و  لقن  ار  اهنآ  زا  یکی  سک  ره  تسیرامـش  یب  ياه 
زا یتلیضف  سک  ره  دننک و  شزرمآ  بلط  شیارب  ناگتشرف  دشاب  یقاب  هتشون  نآ  هک  هاگنآ  ات  دسیونب  وا  زا  ار  یتلیضف  سک  ره  دزرمایب و 

هب سک  ره  دزرمایب و  هداد  ماجنا  شوگ  ۀلیسوب  هک  ار  یناهانگ  دنوادخ  دهد  شوگ  ار  اهنآ 
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. دوش هدیزرمآ  هداد  ماجنا  مشچ  هلیسوب  هک  یناهانگ  دنک  هاگن  وا  لئاضف  زا  یتلیضف 

مریخا رفس  رد  یناتساد  تروص  هب  هک  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نارک  یب  لیاضف  زا  يا  هرطق  لماش  رـصتخم  نیا 
. دنک بلج  ار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  میالوم  اقآ و  تیاضر  هدش ، عقاو  دیفم  مراودیما  هدش و  هتشون  شرهطم  مرح  هب 

رطاخب فلوم  اذل  دوش  یم  افتکا  راتشون  لاقم و  رد  اهنت  ِیلع  هب  تاقوا  رتشیب  رد  فسالا  عم  هزورما  هک  تسا  يرورض  زین  هتکن  نیا  نتفگ 
بقل مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  كرابم  مان  راـنک  رد  هک  دـید  ضرف  دوخ  رب  مالـسلا ،  مهیلع  تیبلا  لـها  ِندرب  ماـن  ثحب  ندوب  مهم 

، تسا هدیرفآ  نونک  ات  یلاعت  كرابت و  يادـخ  هک  یتاقولخم  یمامت  یتسه و  ناهج  لک  رد  هک  ارچ  دـیامن . هفاضا  ار  نینمؤملاریما  يابیز 
. دش دهاوخن  رختفم  یمان  نینچ  هب  یسک  تمایق  هللا  موی  ات  هدشن و  نینمؤملاریما ”  “ هب بقلم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  ریغ  یسک 

فذـح مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  كرابم  مان  زا  ار  دراد  صاصتخا  رفن  کی  هب  طقف  طقف و  هک  نینمؤملاریما  بقل  رگا  دراد  لاوس  ياج 
! تسا هدرک  باختنا  شا  هدنب  نیرتبوبحم  يارب  هک  یمان  مهنآ  دشاب ؟ هتشاد  دناوت  یم  یئانعم  هچ  مینک 

؟ دنک هدافتسا  هتفرگ  رظن  رد  شا  هفیلخ  يارب  ادخ  هک  یبقل  زا  هعیش ، تسین  رتهب  ایآ 

www.Ghaemiyeh.comراتفگشیپ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


7 ص :

www.Ghaemiyeh.comراتفگشیپ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


8 ص :

هلهابم لوا :  لصف 

هلهابم

. موش جراخ  یتلاح  نینچ  زا  تساوخ  یمن  ملد  ما و  هتسشن  نیرب  دلخ  رد  ییوگ  درک  یم  ندیزو  يزیگنا  لد  رطع  اب  هارمه  ییابرلد  میسن 
ار شبحاـص  ردـق  هک  یتـشهب  نآ  دربـب  تذـل  نیرب  تشهب  زا  دنیـشنب و  هک  تسنیا  يا  هلاو  قشاـع  ره  ۀـقالع  هک  مدوـب  هتـسشن  یئاـج  رد 

تلاجخ ما . هتسشن  شیارـس  نحـص و  رد  لاس  دصراهچ  رازه و  زا  دعب  نالا  دندرک . اهر  هنامولظم  اهنت و  اهناتـسلخن  رد  ار  وا  دنتـسنادن و 
، هنامز ياه  یتفرعم  یب  اه و  یمارم  یب  زا  نامز ، نامیخژد  ملظ  زا  میامن  يرای  ار  وا  منک و  يراک  اـت  ناـمز  نآ  رد  ما  هدوبن  هک  مشک  یم 

. تسین راک  رد  يرارکت  ددرگ و  یمن  رب  بقع  هب  نامز  هک  فیح  دص  فیح و 

نیب رد  هنابیرغ  تشادن و  يرای  مه  زاب  اه  هناشن  لئالد و  مغریلع  شتخانشن و  یـسک  تفر و  هنامولظم  تسیز و  هنامولظم  ردارب ، يا  يرآ 
نودـب ار  تماص  نآرق  دـندرک و  اهر  ار  قطاـن  نآرق  هدز و  باوخ  هب  ار  دوخ  راـید  نآ  مدرم  دومن و  یم  رمع  رذـگ  اـههاچ  اهناتـسلخن و 

: دندومرف اهراب  اهراب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هک  دندوب  هدینشن  دندش . کسمتم  قطان  نآرق 

(1)« ضْوَْحلا َیَلَع  اَدِرَی  یَّتَح  اَقِرَتْفَی  َْنل  اَمُهَّنَأ  یْتَیب .. َلْهأ  یتَْرتِعَو  ِهَّللا  َباتِک  ْنیَلَقَّثلا  ُمُکیف  ٌكِرات  ّینإ  »

 ..- 1/519 ثیدـحلاراد ) ط -  ( ؛.. 1/209 هیمالـسإلا ) ط -   ) یفاکلا یمقلا 1/4 -..  ریـسفت  یلالهلا 2/616 -..  سیق  نب  میلـس  باتک  - 1
لهأ یلع  جاجتحإلا   ..- 517 یسوطلل )  ) یلامألا همعنلا 1/244 -..  مامت  نیدـلا و  لامک  لاصخلا 1/65 -..   ..- 415 قودصلل ) یلامألا (

يذمرت 4/663 ننس   3/14 هماع ] ] دمحا دنسم  .. – 22/312 توریب ) ط -   ) راونألا راحب   ..- 3/404 یسربطلل )  ) جاجللا
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هارمگ زگره  دیراگتـسر و  زوریپ و  دییامن  کسمت  اهنآ  يود  ره  هب  رگا  مراذگ  یم  ناغمرا  هب  ناتیارب  ار  اهبنارگ  ءیـش  ود  مور و  یم  نم 
. دش دیهاوخن 

. ییاهنت هب  ترتع  هن  ییاهنت و  هب  نآرق  هن  تسا و  اهبنارگ  ءیـش  ود  زا  تیعبت  رد  يراگتـسر  هک  اهنآ  يودره  هب  دـیوش  کسمتم  دومرف  و 
: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اهراب  اهراب و  هکنیا  امک  دنشاب  مه  رانک  رد  ود  ره  دیاب 

(1) َضوَحلا » َّیَلَع  ادِرَی  یّتَح  اقِرَتفَی  َنل  ٍِّیلَع ، َعَم  ُنآرُقلا  َو  ِنآرُقلا  َعَم  ٌِّیلَع  »

. دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  ات  دنوش ، یمن  ادج  مه  زا  یلع ؛ اب  نآرق ، تسا و  نآرق  اب  یلع ،

شوخ هچ  هدرک و  لقن  خیرات  شوخ  هچ  دشاب  یم  نآرق  مالسلاامهیلع  بلاطیبا  نبا  یلع  ریسفت  دشاب و  یم  نینموملاریما  اقآ  نآرق  ریـسفت 
 . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  شیامرف  دش  ریسفت 

ءادْعألا ِهب  َدِهَش  اَم  ُلْضَفلا 

. دهد تداهش  نآ  هب  نمشد  هک  تسنآ  يرترب 

سابع نبا  ةرظانم 

هب دنک  یم  نینمؤملاریما  لیاضف  نایب  سابع  نبا  یتسشن ، هچ  هک  وا  شوگ  هب  دیـسر  ربخ  یتقو  نایفـس ? یبا  نب  هیواعم  مالـسا  ودع  ءادعا 
زا مد  زونه  درک  لاوس  هیلع  هللا  تنعل  هیواعم  دیسر ، نایاپ  هب  سابع  نبا  سرد  یتقو  دش  سابع  نبا  ریسفت  سرد  یسرک  مزاع  دمآ و  دوخ 

 [ مالسلا هیلع  یلع [ [ نینمؤملاریما ترضح   ] لیاضف

ثیدح 4566 نیحیحصلا  یلع  كردتسم  - 1
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تبوـقع هب  ـالتبم  هکنیا  زا  سرتـب  ما . هدرک  عوـنمم  ار  مالـسلا ]  هـیلع  یلع [ [ نینمؤـملاریما ترـضح   ] لـیاضف رکذ  یناد  یمن  رگم  ینزیم ؟
. یشاب هتشادن  ییاهر  نآ  زا  زگره  هک  يوحنب  يدرگ  یتخس 

ادـخ ربمغیپ  زا  نکل  منک  یمن  يراج  نابز  رب  يرگید  نخـس  نآرق  ریـسفت  زا  ریغ  هب  نم  هک  دـندهاش  هنیدـم  لها  ماـمت  دومرف  ساـبع  نبا 
: دندومرف هک  ما  هدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

(1)« راَّنلا َنِم  ُهَدَعْقَم  ْأَّوَبَتَْیلَف  ِِهیْأَِرب  َنآْرُْقلا  َرَّسَف  ْنَم  »

. تسا هدرک  باختنا  خزود  شتآ  رد  ییاج  دوخ  يارب  دنک ، ریسفت  شیوخ  يأر  هب  ار  نآرق  سکره 

. نکم انعم  مه  غورد  تقیقح و  فالخ  وگب و  ریـسفت  تفگ : هیلع  هللا  تنعل  هیواعم  منک . یمن  ریـسفت  عقاو  فـالخ  رب  ار  نآرق  زگره  اذـل 
یهاگ یلو  بوخ ، رایسب  تفگ : سابع  نبا  ینزب . مالسلاامهیلع ]  بلاطیبا [ نب  یلع  [ نینمؤملاریما ترضح   ] لیاضف زا  مد  يرادن  قح  نکل 

: مناوخ یم  ار  هفیرش  ۀیآ  نیا  نم 

(2){ ًاریسَأ َو  ًامیتَی  َو  ًانیکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  َو  }

« دنهد یم  ماعط  میتی  لفط  ریسا و  ریقف و  هب  ادخ  یتسود  رب  «و 

ار هیآ  دشاب  یم  همداخ  ۀضف  همطاف و  یلع و  نانآ  میوگب  رگا  دنک  یم  شیاتـس  یناسک  هچ  زا  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  دننک  یم  لاوس  نم  زا 
يارب ار  رگید  تایآ  تفگ : هیلع  هللا  تنعل  هیواـعم  ما . هدرک  ریـسفت  عقاو  فـالخ  غورد و  هب  ار  هیآ  اـّلإ  ما و  هدومن  ریـسفت  تقیقح  وحن  هب 

؟ درادن يرگید  ۀیآ  نآرق  رگم  نک  ریسفت  مدرم 

یفاصلا 1/35 ریسفت   - 4/354 هینیدلا 4/104 ؛ ثیداحألا  یف  هیزیزعلا  یلائللا  یلاوع  - 1
ۀفیرش 8 ۀیآ  ناسنالا )  ) رهد ۀکرابم  ةروس  - 2
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: دناوخ ار  هیآ  نیا  هاگنآ  مناوخ و  یم  رگید  يا  هیآ  کنیا  بوخرایسب ، تفگ : سابع  نبا 

َمْوَْـقلا يِدـْهَی  ـال  َهَّللا  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاـسِر  َْتغََّلب  اـمَف  ْلَـعْفَت  ْمـَل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنـِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُـسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی  }
(1){ نیِرفاْکلا

غالبا هدـش  لزان  وت  رب  مالـسلا ]  هیلع  نینمؤملاریما  بلاط  یبأ  نب  یلع  يربهر  تیالو و  ةرابرد   ] تراـگدرورپ يوس  زا  هچنآ  ربماـیپ ! يا  »
تیاده ار  نارفاک  هورگ  ادخ  ًاعطق  دراد  یم  هگن  مدرم  دنزگ ] بیـسآ و   ] زا ار  وت  ادخ  و  يا . هدناسرن  ار  ادخ  مایپ  یهدن  ماجنا  رگا  نک و 

« دنک یمن 

ًالـصا ایوگ  درک  یمن  غـالبا  ارنآ  رگا  هک  هدوب  یعوضوم  هچ  غـالبا  هب  روماـم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـننک  یم  لاوس  نم  زا 
ۀفیلخ ناونع  هب  ار  مالسلا ]  هیلع  یلع [ [ نینمؤملاریما ترضح   ] ات دوب  رومام  مخ  ریدغ  رد  ربمغیپ  میوگب  رگا  هدرکن . غالبا  ار  دوخ  تلاسر 

. ما هتفگ  نخس  عقاو  فالخرب  الإ  ما و  هدرک  ریسفت  تسرد  ار  هیآ  دیامن  یفرعم  دوخ  لصفالب 

. ناوخب يرگید  هیآ  ینک ؟ ریسفت  ار  هیآ  نیا  دیاب  امتحرگم  تفگ : هیلع  هللا  تنعل  هیواعم 

: ونشب ار  هفیرش  ۀیآ  نیا   : تفگ سابع  نبا 

ٌروـُفَغ َهَّللا  َّنِإَـف  اوُدِـجَت  َْمل  ْنِإَـف  ُرَهْطَأ  َو  ْمَُکل  ٌْریَخ  َکـِلذ  ًهَقَدَـص  ْمُکاوَْـجن  ْيَدَـی  َْنَیب  اُومِّدَـقَف  َلوُـسَّرلا  ُُمْتیَجاـن  اذِإ  اوـُنَمآ  َنـیذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  }
(2){ میحَر

ۀفیرش 67 ۀیآ  هدئام  ۀکرابم  ةروس  - 1
ۀفیرش 12 ۀیآ  هلداجم  ۀکرابم  ةروس  - 2

سابع نبا  www.Ghaemiyeh.comةرظانم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 17 

http://www.ghaemiyeh.com


12 ص :

رتهب امـش  يارب  نیا  دیهد ، هقدص  دوخ  هنامرحم  يوگتفگ  زا  شیپ  دینک ، هنامرحم  يوگتفگ  ربمایپ  اب  دـیهاوخ  یم  هک  ینامز  نانمؤم ! يا  »
« تسا نابرهم  هدنزرمآ و  رایسب  ادخ  اریز  دینک ] وگتفگ  هنامرحم  دیراد  هزاجا   ] دیتفاین هقدص  يارب  يزیچ  رگا  و  تسا ، رت  هزیکاپ  و 

هکنیا اب  وا  تسا و  یلع  هدومن  لمع  هیآ  نیا  هب  هک  یـسک  اهنت  مییوگب  رگا  هدومن ؟ لمع  هفیرـش  ۀیآ  نیا  هب  یـسک  ایآ  دنـسرپ  یم  نم  زا 
اوجن ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  تساوخ  یم  هاگره  تخورف و  مهرد  هد  هب  ار  رانید  کی  لاح  نیا  اب  تشادـن  رتشیب  رانید  کی 

ار نآ  تارج  زگره  نم  ما و  هتـسب  غورد  دنوادخ  رب  الإ  ما و  هدرک  ریـسفت  حیحـص  ار  هیآ  تروص  نیا  رد  داد  یم  هقدص  مهرد  کی  دنک 
. منک ریسفت  ار  نآرق  عقاو  فالخرب  هک  مرادن 

. ناوخب نآرق  رگید  تایآ  زا   : تفگ هیلع  هللا  تنعل  هیواعم 

: دناوخ سابع  نبا 

(1){ دابِْعلِاب ٌفَُؤر  ُهَّللا  َو  ِهَّللا  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  }

« تسا نابرهم  ناگدنب  هب  ادخ  و  مالسلا ]  هیلع  نینمؤملاریما  دننام   ] دشورف یم  ادخ  يدونشخ  يارب  ار  شناج  هک  تسا  یسک  مدرم  زا  «و 

ترــضح  ] صخــش نآ  مییوـگب  رگا  هدوـب ؟ هـک  هدوـمن  لذـب  ادــخ  تیاـضر  هار  رد  ار  دوـخ  ناـج  هـک  یناـسک  نآ  : دنــسرپ یم  نـم  زا 
هکنیا ات  دیباوخ  رتسب  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  ياجب  تیبملا  هلیل  رد  هک  دوب  مالـسلا ]  هیلع  یلع [ [ نینمؤملاریما

نآ
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. ما هداد  غورد  دانسا  دنوادخ  هب  الإ  ما و  هدومن  ریسفت  عقاو  تقیقح و  وحن  هب  ار  هیآ  دنک ، ترجح  هنیدم  هب  دناوتب  ترضح 

. ناوخب نآرق  رگید  تایآ  زا  تفگ : هیلع  هللا  تنعل  هیواعم 

: نک شوگ  ار  هفیرش  ۀیآ  نیا  : تفگ سابع  نبا 

(1){ اریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُری  امَّنِإ  }

نسح همطاف ، یلع ، دّمحم ، ینس  هعیش و  تیاور  هب  هک   ] تیب لها  امـش  زا  ار  يدیلپ  هنوگ  ره  دهاوخ  یم  ادخ  هراومه  هک  تسین  نیا  زج  »
« دنادرگ هزیکاپ  كاپ و  یصاعم ] ناهانگ و  همه  زا   ] تسا هتسیاش  هک  نانچ  ار  امش  و  دیامن ، فرطرب  دنا ] مالسلا  مهیلع  نیسح  و 

مرکا ربمغیپ  تیب  لها  نانآ  میوگب  رگا  ؟ دنتسه یناسک  هچ  هدومن  لیاز  اهنآ  زا  ار  يدیلپ  سجر و  ره  دنوادخ  هکینانآ  دنـسرپ : یم  نم  زا 
. ما هدومن  ریسفت  غورد  هب  ار  هیآ  الإ  ما و  هتفگ  نخس  یتسار  هب  دنتسه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

؟ تسین يرگید  ۀیآ  نآرق  رد  رگم  تفگ : هیلع  هللا  تنعل  هیواعم 

: دومن تئارق  ار  هفیرش  ۀیآ  نیا  سابع  نبا 

ْلَعْجَنَف ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأ  َو  انَسُْفنَأ  َو  ْمُکَءاِسن  َو  انَءاِسن  َو  ْمُکَءاْنبَأ  َو  انَءاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدَْعب  ْنِم  ِهیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  }
(2){ نیبِذاْکلا یَلَع  ِهَّللا  َتَنَْعل 

ۀفیرش 33 ۀیآ  بازحا  ۀکرابم  ةروس  - 1
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، دنک زیتس  هلداجم و  دمآ ، یهاگآ  ملع و  يو ] لاوحا  هب  تبسن  یحو ، هطساو  هب   ] وت رب  هکنآ  زا  سپ  یسیع ]  ] وا هرابرد  وت  اب  هک  ره  سپ  »
سپس مینک  توعد  ار  ناتسوفن  امش  ار و  نامسوفن  ام  و  ار ، ناتنانز  امش  ار و  نامنانز  ام  و  ار ، ناتنارسپ  امش  ار و  نامنارـسپ  ام  دییایب  وگب :

« میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  سپ  مییامن ، نیرفن  ار  رگیدکی 

مه قح  رد  دش  انب  هک  نارجن  ياراصن  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  ۀلهابم  ناتـساد  دننک  یم  لاوس  نم  زا  تفگ  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  میوگب  دیاب  منک  ریـسفت  عقاو  قبط  مهاوخب  رگا  تسیچ ؟ دربب  نیب  زا  ار  وگغورد  دنوادخ  ات  دننک  نیرفن 
رگا اما  درک  دوخ  ناج  سفن و  هب  ریـسفت  یلع  زا  درک و  هارمه  دوخ  اـب  ار  یلع : ارهز و  نینـسح و  دوخ  دـنزرف  ود  هلهاـبم  زور  رد  ملـس  و 

رب زگره  نم  ما و  هتفگ  غورد  اعطق  درک  هارمه  دوخ  اب  هلهاـبم  تهج  ار  مالـسلا ]  هیلع  یلع [ [ نینمؤملاریما ترـضح   ] زا ریغ  يدرم  میوگب 
. منک یمن  ریسفت  ار  يا  هیآ  عقاو  فالخ 

: دناوخ سابع  نبا  ناوخب . يرگید  هیآ  تفگ : هیلع  هللا  تنعل  هیواعم 

(1){ َنوُعِکار ْمُه  َو  َهاکَّزلا  َنُوتُْؤی  َو  َهالَّصلا  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  ُُهلوُسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِإ  }

رد دنراد و  یم  اپرب  ار  زامن  هراومه  هک  دـنا ] بلاط  یبا  نب  یلع  دـننام   ] ینانمؤم تسوا و  لوسر  ادـخ و  طقف  امـش  تسود  تسرپرـس و  »
« دنهد یم  تاکز  ناتسدیهت ] هب   ] دنعوکر رد  هک  یلاح 

رب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  زا  دعب  هک  سک  نآ  دنسرپب  نم  زا  رگا  تفگ : سپ 
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تقیقح وحن  هب  تسا  یلع  وا  میوگب  رگا  تسیک ؟ هداد  تاـکز  زاـمن  عوـکر  لاـح  رد  هک  هدوـب  تفـص  نیا  يراراد  دراد و  تیـالو  مدرم 
. شاب هتشادن  يراظتنا  نینچ  نم  زا  ما و  هدرک  ریسفت  تقیقح  فالخ  هب  ار  هیآ  الإ  ما و  هدنار  نخس 

ترـضح  ] ناـش رد  هک  دوـب  یتاـیآ  نیمه  لـماش  طـقف  نآرق  رگم  نک  ریـسفت  مدرم  يارب  ار  يرگید  ۀـیآ   : تـفگ هـیلع  هللا  تـنعل  هیواـعم 
: ونشب ار  هیآ  نیا  سپ   : تفگ سابع  نبا  يدرک ؟ ریسفت  مالسلا ]  هیلع  یلع [ [ نینمؤملاریما

(1){ داه ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو  ٌرِْذنُم  َْتنَأ  امَّنِإ  هِّبَر  ْنِم  ٌهَیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  َْول ال  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُلوُقَی  َو  }

يا هدـننک  زاجعا  هن   ] يا هدـنهد  میب  طقف  وت  هدـشن ؟ لزان  وا  رب  نآرق ] ریغ   ] يا هزجعم  شراگدرورپ  يوس  زا  ارچ  دـنیوگ : یم  نارفاک  «و 
« تسا يا  هدننک  تیاده  یموق  ره  ياربو  ینزب ] زاجعا  هب  تسد  دهاوخب ، یقطنم  ریغ  یفده  ره  يارب  سک و  ره  نامز  ره  هک 

رگا میـسانش . یمن  ار  تما  يداه  اما  میا  هتخانـش  دـشاب  مرکا  ربمایپ  هک  ار  رذـنم ”  “ اـم تسیچ ؟ هیآ  نیا  ریـسفت  هک  دوش  یم  لاوس  نم  زا 
هماع هصاخ و  ياملع  مامت  اریز  ما  هتفگ  نخس  یتسار  هب  تسا  مالـسلا ]  هیلع  یلع [ [ نینمؤملاریما ترـضح   ] تما يداه  زا  دوصقم  میوگب 

: هدرک تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  يربط  هک  دنا  هدومن  لقن  ربمغیپ  زا  ار  فیرش  ثیدح  نیا 

(2)« يِدَْعب ْنِم  َنوُدَتْهُْملا  يِدَتْهَی  َِکب  َو  يِداهلا  ٌُیلَع  َو  ُرِْذنُْملا  اَنَأ  »

ۀفیرش 7 ۀیآ  دعر  ۀکرابم  ةروس  - 1
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. دنبای تیاده  ناگدنوش  تیاده  یلع  يا  وت  اب  تسا و  يداه  یلع  رذنم و  نم 

. مرادن ار  دنوادخ  تبوقع  تقاط  نم  دوب و  مهاوخ  راکهنگ  منک  ریسفت  عقاو  فالخ  ار  هفیرش  ۀیآ  هاگره  و 

؟ ینک ریسفت  هک  درادن  يرگید  تایآ  نآرق  رگم  تفگ : هیلع  هللا  تنعل  هیواعم 

: نک شوگ  يرگید  ۀیآ  بوخ  رایسب  تفگ : سابع  نبا 

(1){ باتِْکلا ُْملِع  ُهَْدنِع  ْنَم  َو  ْمُکَْنَیب  َو  یْنَیب  ًادیهَش  ِهَّللِاب  یفَک  ُْلق  ًالَسُْرم  َتَْسل  اوُرَفَک  َنیذَّلا  ُلوُقَی  َو  }

نینمؤملاریما نوچ   ] یسک و  شنآرق ] راوتسا  مکحم و  تایآ  اب   ] ادخ هک  تسا  یفاک  وگب : یتسین . ادخ ]  ] هداتـسرف وت  دنیوگ : یم  نارفاک  »
« دنشاب هاوگ  ما ] يربمایپ  هب  تبسن   ] امش نم و  نایم  تسوا ، دزن  باتک  شناد  هک  بلاط ] یبا  نب  یلع 

اریز ما  هتفگ  نخس  یتسارب  تسا  یلع  میوگب  رگا  تسا ؟ یـسک  هچ  هدوب  نآرق  ملع  وا  دزن  رد  هک  یـسک  نآ  دننک  یم  لاوس  نم  زا  مدرم 
دزن رد  نآرق  ملع  هک  یسک  نآ  دش  لاوس  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  دنا  هدرک  لقن  عیـشت  تنـس و  لها  زا  نیرـسفم  مامت 

اهراب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هوالعب  تسا  مالـسلا ]  هیلع  یلع [ [ نینمؤملاریما ترـضح   ] دومرف تسیک ؟ تسوا 
: دندومرف

(2) َباَْبلا » ِتْأَْیلَف  َْملِْعلا  َداَرَأ  ْنَمَف  اَُهبَاب  ٌِّیلَع  َو  ِْملِْعلا  ُهَنیِدَم  اَنَأ  »
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. دوش یلع  نماد  هب  تسد  ادتبا  دیاب  دهاوخ  یم  شناد  سکره  سپ  تسا  تمکحو  ملع  باب  هلزنم  هب  یلعو  مملع  رهش  نم 

. نک تئارق  نآرق  رگید  تایآ  زا  تفگ : هیلع  هللا  تنعل  هیواعم 

: مناوخ یم  ار  هفیرش  ۀیآ  نیا  تفگ : سابع  نبا 

ُْمْتنُک َو  ًاناوْخِإ  ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبُوُلق  َْنَیب  َفَّلَأَف  ًءادـْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  َو  اُوقَّرَفَت  َو ال  ًاعیمَج  ِهَّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعا  َو  }
(1){ َنوُدَتْهَت ْمُکَّلََعل  ِِهتایآ  ْمَُکل  ُهَّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  اْهنِم  ْمُکَذَْقنَأَف  ِراَّنلا  َنِم  ٍهَْرفُح  افَش  یلَع 

دای دوخ  رب  ار  ادخ  تمعن  دیوشن و  هورگ  هورگ  هدنکارپ و  و  دینز ، گنچ  مالـسلا ]  مهیلع  تیب  لها  نآرق و   ] ادـخ نامـسیر  هب  یگمه  «و 
رد درک ، رارقرب  تفلا  دـنویپ و  امـش  ياهلد  نایم  سپ  دـیدوب ، نمـشد  رگیدـکی  اب  نآرق ] لوزن  ربمایپ و  تثعب  زا  شیپ   ] هک هاگ  نآ  دـینک 

هناشن هنوگ ، نیا  ادـخ  داد  تاجن  نآ  زا  ار  امـش  یلو  دـیدوب ، شتآ  زا  یلادوگ  بل  رب  و  دـیدش ، ردارب  مه  اـب  وا  فطل  تمحر و  هب  هجیتن 
« دیوش تیاده  ات  دزاس  یم  نشور  امش  يارب  ار  دوخ  تمحر ] فطل و  تردق ،  ] ياه

لها دنوشن  فالتخا  راچد  ات  دننزب  گنچ  نآ  هب  دیاب  مدرم  هک  ینامسیر  زا  دوصقم  میوگب  رگا  دننک . یم  لاوس  هیآ  نیا  ریـسفت  زا  نم  زا 
اریز ما  هتفگ  نخـس  یتسارب  تسا  مالـسلا ]  هیلع  یلع [ نینمؤملاریما ] ترـضح   ] ناـنآ سار  رد  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب 

: دومرف هک  دنا  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  كرابم  دوجو  زا  ار  ثیدح  نیا  رتاوت  وحنب  هماع  هصاخ و 

ۀفیرش 103 ۀیآ  نارمع  لآ  ۀکرابم  ةروس  - 1
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َو ِضرألَا  َیِلا  ِءامَّسلا  َنِم  ٌدوُدْـمَم  ٌْلبَح  هللا  ُباتِک  ِرَخَالَا ، َنِم  ٌرَبْکَا  امُهُدَـحَا  ًادـَبَا ، اّولِـضَت  َْنل  اـمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنإ  یْنیَْلبَح ، ْمُکیف  ُتْکَرَت  ینا  »
(1)« ضْوَحلا َّیَلَع  ادِرَی  یّتَح  اقِرَتفی  َْنل  امُهَّناَف  یتیب . َلهأ  یتَْرتِع 

زگره دنزب  گنچ  مکحم  نامسیر  ود  نیا  هب  سک  ره  و  مراذگیم ، راگدای  هب  دوخ  تّما  نیب  رد  ار  مکحم  نامـسیر  ود  نم  هک  یتسرد  هب 
يرگید هدش و  هدیـشک  نیمز  هب  نامـسآ  زا  نامـسیر  نوچ  هک  تسا  نآرق  نآ  تسا و  يرگید  زا  رت  گرزب  اهنآ  زا  یکی  دوشیمن ، هارمگ 

. دندرگ دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هکنیا  ات  دنوشیمن  ادج  مه  زا  ود  نیا  تسا و  نم  ترتع 

هیواعم نایاپ  رد  درک . مهاوخن  نینچ  زگره  نم  ما و  هدومن  ینعم  تقیقح  فـالخ  رب  منک  ریـسفت  نیا  زا  ریغ  هب  ار  هیآ  نم  رگا  هیواـعم  يا 
. تسا نآرق  رد  تایآ  نیمه  طقف  رگم  تفگ  یتحاران  اب  هیلع  هللا  تنعل 

 : تفگ هیواعم  ناوخب : هیآ  کی  وت  هیواعم   : تفگ سابع  نبا 

(2){ اَهلاْزلِز ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز  اذِإ  }

« یندیزرل هچ  دتفا  یم  هزرل  هب  نیمز  هک  ینامز  انامه  »

!!! تسا مالسلاامهیلع ]  بلاطیبا [  نبا  یلع  نینمؤملاریما ]  ترضح   ] تبقنم لضف و  رد  مه  هیآ  نیمه  هیواعم  يا  تفگ : سابع  نبا 

نیا اب  یطابترا  هچ  مالسلا ]  هیلع  یلع [ [ نینمؤملاریما ترضح  : ] تفگ هیلع  هللا  تنعل  هیواعم 

10/369؛ توریب ) ط -   ) راونألا راحب  مالسلا 2/31 -  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  لاصخلا 1/65 -  مالسلا 59 -  هیلع  اضرلا  مامإلا  هفیحص  - 1
يزار 8/173 ریسفت  دمحا 3/14  دنسم   -.. 12/576 بئارغلا 3/186 ؛ رحب  قئاقدلا و  زنک  ریسفت  36/21 - ..؛ 23/106 ؛
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؟ دراد هیآ 

همه هدش و  مکاح  هنیدم  رد  يا  هلزلز  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمغیپ  تداهـش ]  ] زا دعب  لاس  کی  هک  يدینـشن  تفگ : سابع  نبا 
رارق مدرم  نیب  رد  دـش و  دراو  مالـسلاامهیلع ]  بلاـطیبا [ نبا  یلع  هک  دـندید  دـندمآ و  رد  اـه  هناـخ  زا  تـشحو  سرت و  تدـش  زا  مدرم 

: دناوخ ار  هیآ  نیا  دیبوک و  نیمز  رب  ار  كرابم  ياپ  تفرگ و 

{ اََهلاَْزلِز ُضْرَْألا  َِتلِْزلُز  اَذِإ  }

يولع یلاع  رما  هب  دیزرل ، یم  مدرم  ۀمه  ياپ  ریز  رد  هک  ینیمز  دندوب  دـهاش  همه  ” . . . شاب مارآ  هک  دـنکیم  رما  وت  رب  بارتوبا   “ دومرف و 
] بلاـطیبا نـبا  یلع  ار  شریـسفت  حرـش و  دـناوخب و  ار  هـیآ  نـیا  یـسک  سپ  نآ  زا  مدـیدن  تـفرگ . مارآ  نیدـحوملا  یلوـم  ياـپ  ریز  رد 

. دنادن مالسلاامهیلع ] 

تسه مالسلا  هیلع  یلع  تسه  نآرق  ات 

: تفگ سابع و  نبا  هب  درک  ور  دیچیپ  یم  دوخ  رد  بضغ  زا  هک  هیلع  هللا  تنعل  هیواعم 

(1) تسه .!!! زین  بلاطیبا  نبا  یلع  دشاب  نآرق  ات  وگب  تحار  سپ 

زاب دوب  هتشاذگ  ياج  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  ناربمغیپ  متاخ  هک  یلدتـسم  مکحم و  حضاو ، نئارق  مامت  اب 
ابو نابز  اب  نآرق و  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  ررکم  رد  ررکم  دوش . رادیب  یک  هتفر  باوخ  هتبلا  دنتفریذپن و  مه 
هب ملاع  ناج  هک  دیسر  ناج  هب  تبحص  تسا . نم  دوخ  الـصا  تسا و  نم  ناج  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دنامهف  لمع 

دوش یم  ایآ  متفگ  مدوخ  اب  تفر  تسد  زا  هنابیرغ  هک  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  اقآ  ناهج  ناج  يادف 

یناگیاپلگ ینرق  هیالولا  جاهنم  - 1
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؟ دنرادن نییبن  متاخ  اب  یتهابش  الصا  هک  یناسک  تفر !؟ رگید  ناسک  لابند  درک و  اهر  ار  یتسه  ناهج  لوا  صخش  سفن  ناج و 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سفن 

هب ارم  دـیبوک و  مه  رد  ار  مراکفا  هتـشر  شلاوس  اب  یـصخش  هک  مدوب  ـالط  ناویا  لاـمج  وحم  راو  هناوید  مدوب و  قرغ  تارکفت  نیمه  رد 
لوسر ترـضح  سفن  ناج و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دشاب  هدـننک  نایب  هک  میراد  نآرق  زا  يا  هیآ  دیـسرپ  دروآ ؛ مدوخ 

مدوب مراکفا  رد  قرغ  نم  بلاج  هچ  هک  قافتا  نیا  هب  هکلب  زیزع  نیا  لاوس  هب  هن  مدرک  يا  هدنخ  تسا ؟ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
: يا هدیدن  ار  هیآ  نیا  رگم  میراد  يا  هیآ  يرآ  متفگ  وا  هب  دوب  بلاج  میارب  اعقاو  نآ . اب  طبترم  مه  لاوس  و 

نِم ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  َنیَِرتْمُْملا  َنِّم  نُکَت  اَلَف  َکِّبَّر  نِم  ُّقَْحلا  ُنوُکَیَف  نُک  َُهل  َلاَق  َُّمث  ٍباَُرت  نِم  ُهَقَلَخ  َمَداَء  ِلَثَمَک  ِهَّللا  َدـنِع  َیـسیِع  َلَـثَم  َّنِإ  }
َیلَع ِهَّللا  َتَنْعَّل  لَعْجَنَف  ْلَِهْتبَن  َُّمث  ْمُکَـسُفنَأ  َو  اَنَـسُفنَأ  َو  ْمُکَءاَِسن  َو  اَنَءاَِسن  َو  ُمکَءاَْـنبَأ ْ  َو  اـَنَءاَْنبَأ  ُعْدـَن  ْاَْولاَـعَت  ْلـُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاَـج  اَـم  ِدـَْعب 

{ نِیبِذَْکلا

كاخ زا  ار  وا  رکیپ ]  ] هک تسا ، مالـسلا  هیلع  مدآ  ناتـساد  دننام  شنیرفآ ] یگنوگچ  رظن  زا   ] ادخ دزن  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ناتـساد  ًاعطق  »
زا نیارباـنب  تسوت  راـگدرورپ  هیحاـن ]  ] زا قح  دـش . هدـنز ] دوجوم   ] گـنرد یب  سپ  شاـب  هدـنز ] دوـجوم  : ] دوـمرف وا  هب  سپـس  دـیرفآ ،

یهاگآ ملع و  يو ] لاوحا  هب  تبـسن  یحو ، ۀطـساو  هب   ] وت رب  هکنآ  زا  سپ  یـسیع ]  ] وا ةرابرد  وت  اـب  هک  ره  سپ  شاـبم . ناگدـننکدیدرت 
ار و نامنانز  ام  و  ار ، ناتنارسپ  امش  ار و  نامنارسپ  ام  دییایب  وگب : دنک ، زیتس  هلداجم و  دمآ ،
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رارق نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  سپ  مییامن ، نیرفن  ار  رگیدکی  سپس  مینک  توعد  ار  ناتسوفن  امش  ار و  نامسوفن  ام  و  ار ، ناتنانز  امش 
« میهد

. هن هک  ارچ  متفگ  دیهد  حیضوت  میارب  دوش  یم  تفگ 

هللا یلص  دمحم  ترـضح  نوماریپ  قیقحت  يارب  دیـس  بقاع و  دننام  ناشیاهفقـسا  املع و  زا  نت  دنچ  اب  هارمه  نارجن  نایحیـسم  زا  یهورگ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ناشلا  میظع  ربمایپ  تمدخ  ندش  بایفرش  زا  دعب  دندمآ . هنیدم  هب  وا  اب  هرظانم  هثحابم و  ملـس و  هلآ و  هیلع و 

هیلع یسیع  ترضح  دلوت  نامه  اهنآ  لیلد  دندومن و  یفرعم  ادخ  رسپ  ار  یسیع  دوخ ، نانخـس  نمـض  اهنآ  دندومن . هرظانم  هب  عورـش  ملس 
زا ار  وا  هک  تسا  مدآ  ناتـساد  نوچمه  دنوادخ  دزن  یـسیع  ناتـساد  هک  دراد  یم  راهظا  اهنآ  خساپ  رد  دـنوادخ  دوب . ردـپ  نودـب  مالـسلا 
ادخ رـسپ  یگژیو  نآ  رطاخ  هب  ار  یـسیع  هک  دشاب  انب  رگا  تشادن و  ردام  مه  ردپ و  مه  مدآ  تشادن  ردپ  یـسیع  رگا  ینعی  دیرفآ  كاخ 

اب دنوادخ  تسا و  دنوادخ  قولخم  رفن  ود  ره  هک  یلاح  رد  تسا  یلوا  مدآ  هکلب  دیشاب  هتشاد  يا  هدیقع  نینچ  زین  مدآ  هرابرد  دیاب  دننادب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  دییات  تهج  مهم ، ِبلطم  نیا  نایب  زا  دعب  دنوادخ  تسا . هدیرفآ  لومعم  ریغ  روطب  ار  اهنآ  دوخ  تردق 

مالـسا ربمایپ  تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا  هدن  هار  تلد  هب  کش  دشاب و  یم  تراگدرورپ  اب  قح  هک  دزاس  یم  رختفم  باطخ  نیا  هب  ار  وا  ملس 
هورگ دندومرف  نافلاخم  فیعضت  رتشیب و  دیکات  تهج  زا  لاعتم  دنوادخ  نکیلو  دنتشادن  لد  رد  یکش  الـصا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

تروص نیا  هب  درک  توعد  هلهابم  هب  ار  اهنآ  دنوادخ  روتـسد  هب  ربمایپ  اذل  دنتفریذپن . دوب  یقطنم  لدتـسم و  اعقاو  هک  ار  خساپ  نیا  نارجن 
هورگ ود  ره  دـنریگب و  رارق  مه  يوربور  دـننک و  نینچ  زین  اهنیا  دـنناوخب و  ار  ناشیاهناج  نانز و  نادـنزرف و  دـننام  دوخ  نازیزع  اهنآ  هک 

رد دنرادرب و  اعد  هب  تسد 
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یم هلهابم  ار  لمع  نیا  دـنهدب  رارق  نایوگ  غورد  رب  ار  ادـخ  تنعل  دـننک و  نیرفن  ار  رگید  فرط  دـنیامن و  يراز  عرـضت و  ادـخ  هاگـشیپ 
یم لزان  نانآ  رب  یهلا  باذـع  دـش و  یم  نیرفن  راتفرگ  دوب  قحاـن  هک  یفرط  تفرگ  یم  ماـجنا  شدوخ  صاـخ  طیارـش  اـب  رگا  دـنتفگ و 

ترضح مدق  تابث  رطاخ و  نانیمطا  اهنآ  درک و  توعد  هلهابم  هب  ار  اهنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  یتقو  تشگ .
. دنشیدنایب هراب  نیا  رد  ات  دنتساوخ  تلهم  بش  کی  وا  زا  دندید  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

تلهم

اهنآ گرزب  فقـسا  دندرک . تروشم  رگیدـمه  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  داهنـشیپ  هب  عجار  دنتـشگرب و  دوخ  هاگرارق  هب  اهنآ 
وا اب  هلهابم  زا  دـمآ  هلهابم  يارب  دوخ  هداوناـخ  ناـکیدزن و  اـب  ملـس ]  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم [ ترـضح ]  ] رگا دـیرگنب  ادرف  تفگ 

دندید ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  زور  نآ  يادرف  دینک . هلهابم  وا  اب  دمآ  دوخ  باحـصا  اب  رگا  یلو  دینک ، يراددوخ 
ترـضح ناـنز و  ناوـنع  هب  یتـسه  ناـهج  ةراـصع  ءارهزلا و  همطاـف  نادـنزرف و  ناوـنع  هب  نیـسح  نسح و  دوـخ  هنادرد  ود  اـب  هارمه  هک 

زا يراصن  دیآ  یم  هلهابم  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناج  سفن و  ناونع  هب  مظعا  رین  رون  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 
نیرتزیزع ربمایپ و  داماد  هک  تسا  مالسلاامهیلع ]  بلاط [ یبا  نب  یلع  دینیب  یم  هک  درم  نآ  دندینش  خساپ  رد  دندیسرپ  هورگ  نیا  بیکرت 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رتخد  نز ، نآ  دنتـسه . ربمایپ  ياه  هون  مالـسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  هنادرُد ، ود  نآ  تسوا و  شیپ  صخش 
: تفگ دید  ار  هرظنم  نیا  هک  نارجن  هورگ  فقسا  هثراح  دراد . یم  شتسود  رایسب  هک  تسا  ملس 

دنتفگ وا  هب  نوچ  تسا و  هدمآ  هلهابم  هب  ناربمایپ  دننامه  هک  مسق  ادخ  هب 
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رد هک  دـشاب  وگتـسار  هک  مسرت  یم  مرادـن و  ار  هلهابم  تارج  ناوت و  بات و  اه  هرهچ  نیا  لباقم  رد  نم  تفگ  دـنک  عورـش  ار  هلهابم  هک 
یلـص مالـسا  ربمایپ  هب  باطخ  هاگنآ  دوش  یمن  ادیپ  ینارـصن  چیه  ایند  رد  هکنیا  رگم  درذـگ  یمن  لاس  کی  منک  هلهابم  رگا  تروص  نیا 

نایحیـسم زا  نَت  ود  یتدـم  زا  دـعب  و  مینک . یم  هحلاـصم  وت  اـب  مینک و  یمن  هلهاـبم  وـت  اـب  اـم  مساـقلاوبا  يا  تفگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
. دندروآ نامیا  دیس ”  “ و بقاع ” “

هلباقم ياج  هب  دـیاب  تسا و  ربماـیپ  ناـج  ربماـیپ ، ناـج  هک  دـنتفای  دـندید  ار  ربماـیپ  ناـج  نایحیـسم  یتقو  هک  دوب  هنوگنیا  ردارب  يا  يرآ 
نآ یتخبدـب  هایـس  ياه  هچوک  رد  هتـسب  تسد  هناـمولظم و  ار  وا  هکلب  دـندرکن  تیعبت  اـهنت  هن  مینیب  یم  نکیلو  تیعبت . درک و  تبحاـصم 

هناخ ار  ینولس (1)  لئاق  و  دندیشک . ناهج  مدرم  یتخبشوخ  تداعس و  رب  یطخ  دندرب و  دجسم  هب  ناشک  ناشک  هنامز ،

نینمؤملاریما ترضح  طقف  دز  ار  فرح  نیا  هک  یسک  اهنت  دیهدب . تسد  زا  ارم  هکنیا  زا  لبق  دیسرپب  نم  زا  ینودقفت : نأ  لبق  ینولـس  - 1
زا تسا . تبث  خیرات  رد  يرایسب  ياه  هنومن  دش . حضتفم  سلجم  نامه  رد  درک  اعدا  ار  هتفگ  نیا  هک  ره  وا  زا  ریغ  دوب . مالـسلا  هیلع  یلع 

دش و هفوک  لخاد  وا  هک  تسا  هدرک  تیاور  هداتق  زا  فاّشک »  » رد يرشخمز  ینودقفت  نأ  لبق  ینولس  نتفگ  زا  سپ  هداتق  ییاوسر  هلمج :
هک یلاح  رد  هفینحوبأ  دیسرپب و  دیهاوخ  یم  هچ  ره  زا  ُمْتئِـش .” اّمَع  اُولَـس  : “ تفگ مدرم  هب  لاح  نیا  رد  دندش . عمج  يو  درگادرگ  مدرم 
وا دندیسرپ و  وا  زا  هدام ؟ ای  تسا  هدوب  رن  ایآ  نامیلس » ۀچروم   » نامیلس هلمن  هک  دیسرپب  هداتق  زا  تفگ : وا  دوب ، رضاح  دوب  یـسرون  ناوج 

ٌهَلْمَن َتلاَق  دـیوگ : یم  هک  اجنآ  ادـخ  باـتک  زا  تفگ : یتسناد ؟ اـجک  زا  دـنتفگ : تسا . هدوب  هداـم  تفگ : هفینحوبأ  دـنام . ورف  باوج  رد 
هب دنفـسوگ » رتوبک و   » ٌهأش ٌهَماَمَح و  لثم  ٌهلمن  هک  تسا  نآ  تهج  هب  نیا  و  ٌهَلْمَن . َلاَق  دـیوگب : دـیاب  دوب  رن  رگا  اریز  هچروم » کی  تفگ  »

جراخ یتمالع  زا  ریکذت ، ثینأت و  نیب  زیمت  يارب  دـیاب  تروص  نیا  رد  دوش ، یم  قالطا  ّثنؤم  رب  مه  رکذـم و  رب  مه  تسا ، سنج  يانعم 
عجار هک  وه  ریمض  و  هدام ، رتوبک  رن و  رتوبک  [ » 451] َیِه َو  َوُه  و  یَثنأ ، ٌهماَمَح  َو  ٍرَکَذ  ٌهَماَمَح  دنیوگ : یم  هکنیا  لثم  دومن  هدافتـسا  نآ  زا 

لقن شفیناصت  زا  یـضعب  رد  بجاح  نبا  زا  راونالا » راحب   » رد هیلع  هللا  ناوضر  یـسلجم  تسا » هدام  هب  عجار  هک  یه  ریمـض  تسا و  رن  هب 
هلمن هک : تسا  هتـشادنپ  هک  یـسک  راتفگ  تهج  نیمه  زا  تسا و  یظفل  ثینأت  تاناویح ، زا  هلمن  همامح و  هاش و  لثم  ثینأت  هک : دنک  یم 

( هلمن  ) هچروم نآ  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا ، طلغ  تلاق  رد  ثینأت  ءات  دورو  تلع  هب  تسا  هدوب  هدام  ٌهلْمَن  َتلاَق  یلاعت : دـنوادخ  لوق  رد 
ِهَداَتَق ُماْحفإ  هک : تسا  هدش  هتفگ  تهج  نیمه  زا  دشاب . یظفل  ثنؤم  لعف  رد  نآ  دورو  دننام  ثینأت  ءات  دورو  دـشاب و  هدوب  رن  تقیقح  رد 

لبق ینولـس  نتفگ  زا  سپ  یماج  دمحا  یئاوسر  هفینحوبأ  خساپ  زا  هداتق ، ندنام  ورف  خساپ  رد  ندش و  موکحم   » َهَفنَح یبأ  ِباوَج  نِم  ٌریَخ 
هدرپ تشپ  زا  ینز  ناهگان  دیـسرپب . نم  زا  دـیهاوخ  یم  هچ  ره  مدرم  يا  تفگ : تفر و  ربنم  يـالاب  رب  یماـج  دـمحا  يزور  ینودـقفت  نأ 

 [ مالـسلا هیلع  یلع [ [ نینمؤملاریما ترـضح   ] زج سک  چیه  درک . دهاوخ  تیاوسر  دنوادخ  اریز  نکن  هدوهیب  ياعدا  درم  يا  هک : دز  دایرف 
نآ تفگ : نز  مهدـب .. باوج  ات  سرپب  يراد  یلاؤس  رگا  تفگ : یماج  دـمحا  دـناد . یم  ار  تالاؤس  ماـمت  خـساپ  هک  دـیوگب  دـناوت  یمن 
هک نم  تسا ؟ یلاؤس  هچ  رگید  نیا  یتشادن  يرگید  لاؤس  ایآ  تفگ : خیـش  هدام ؟ ای  دوب  رن  دـمآ ، یبن  نامیلـس  هار  رـس  رب  هک  يا  هچروم 

یتشاد ییانشآ  نآرق  اب  رگا  یشاب ، هدوب  نامز  نآ  رد  وت  هک  تسین  يزاین  تفگ : نز  هدام . ای  تسا  هدوب  رن  منیبب  هک  ما  هدوبن  نامز  نآ  رد 
مدرم هدام . ای  تسا  هدوب  رن  هچروم  هک  دوشیم  صخـشم  نیا  زا  هلمن " تلاق   " هک تسا  هدـمآ  لـمن  ةروس  نآرق  رد  یتسناد . یم  ار  باوج 

ای يا  هدرک  تکرـش  هسلج  نیا  رد  ترهوش  ةزاجا  اب  ایآ  نز  يا  وگب  تفگ : خیـش  دـندیدنخ . نز  یکریز  یماج و  دـمحا  خیـش  ِلـهج  هب 
: تفگ نز  دنک . نعل  ار  تدوخ  دنوادخ  يا  هدمآ  هزاجا  یب  رگا  دنک و  نعل  ار  ترهوش  ادخ  هک  يا  هدمآ  هزاجا  اب  رگا  وا ؟ هزاجا  نودـب 
؟ هزاجا نودـب  ای  دوب و  هدـمآ  مالـسلا ]  هیلع  یلع [ [ نینمؤملاریما ترـضح   ] دوخ نامز  ماما  گنج  هب  ربمایپ  ةزاجا  اب  هشیاـع  اـیآ  منیبب  وگب 
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. دش رامیب  ییاوسر  ۀصغ  زا  يزور  دـنچ  تفر و  لزنم  هب  دـمآ و  ریز  هب  ربنم  زا  دـیوگ و  باوج  تسناوتن  هراچیب  یماج  دـمحا  خیـش  سپ 
ریدغلا 11/359
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. ار ملعلا  هنیدم  رد  یتسب  هک  ایند  يا  وت  رب  فا  دندومن . نیشن 

رگید هناد  کی 

یتسه سفن و  هک  دریذـپ  یم  لقع  ایآ  يداد .” یم  امب  رگید  نینمؤملاریما  کی  شاک  ایند  يا   “ هک یحیـسم  قادرج  جرج  تفگ  اـبیز  هچ 
؟ دومن هدامآ  باوج  دنوادخ  لباقم  رد  ناوت  یم  ایآ  ؟ میور ربمغیپ  ریغ  لابند  هب  هدرک و  اهر  ار  ربمغیپ 
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نایرب غرم  مود :  لصف 

نایرب غرم 

نتفر ناوت  ْياپ  هن  هک  يردق  هب  دوب  تخـس  یناکم  نینچ  زا  ندنک  لد  هک  دـنچ  ره  متفر . یم  تماقا  لحمب  مداتفا و  یم  هار  دـیاب  مک  مک 
دندـیدن رگم  هک  مدوب  هتفر  ورف  مراـکفا  رد  تدـش  هب  یلو  مدـمآ  نوریب  شیارـس  نحـص و  زا  قـیرط  ره  هب  يرود . ناوـت  لد  هن  تشاد و 

قح رب  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  زا  مه  تصرف  نیرتکچوک  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـندیدن  رگم  ار ؟ لیاضف  همهنیا 
درک بلج  دوخ  هب  ار  ما  هجوت  ییادـص  ماگنه  نیا  رد  هریغ .. ریدـغ و  هنیفـس ، ثیدـح  ای  طاسب  ثیدـح  ناـیرج  لـثم  تفگ ؟ یم  شندوب 

. راوز دییامرفب  نایرب  غرم  غرم  ینعی  جاجد  جاجد  تفگ : یم  دنلب  يادص  اب  دوب  ناروتسر  هدنشورف 

. دنا هدرک  رکذ  ار  تیاور  نیا  ینـس  هعیـش و  دنک و  یم  لقن  ربمایپ  مداخ  ْسَنَا  هک  یتیاور  نآ  مدروآ  رطاخب  دش و  هدز  منهذ  رد  يا  هقرج 
؟ دنراد مه  هب  یطبر  هچ  تیاور  و  غرم ! دیایب  شیپ  لاوس  یسکره  يارب  لوا  هلحرم  رد  دیاش 

هدنب نیرت  بوبحم 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ناقشاع  نارادتسود و  زا  یصخش  رود  ۀنامز  نآ  رد  ناراگزور  زا  يزور  هک  دوش  یم  عورـش  اجنیا  زا  نایرج 
هیده ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يارب  دومن و  نایرب  ار  یغرم  شراگدرورپ ، بوبحم  يارب  هقالع  قشع و  يور  زا  ملـس  هلآ و 
مداخ سنا  برع ، درم  نآ  نتفر  زا  دـعب  دومن . لوبق  وا  زا  هداشگ  يور  هنـسح و  قالخا  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  زیزع  ربماـیپ  دروآ 

باطخ هنوگنیا  ار  لاعتم  يادـخ  درک و  نامـسآ  هب  ور  ار  شناتـسد  داهن و  دوخ  يور  لباقم  ار  غرم  میالوم  مبابرا و  دـنک  یم  لقن  ربماـیپ 
: دومن
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« دوش اذغ  مه  غرم  نیا  ندروخ  رد  نم  اب  ات  تسرفب  ار  نیمز  يور  رب  تا  هدنب  نیرتبوبحم  نیرتزیزع و  »

یم دوخ  اب  دـنیامن  تفایرد  ار  گرزب  لادـم  نیا  دـنیایب و  مناتـسود  ناگتـسب و  زا  هک  متـشاد  تسود  دوبن . ملد  يوت  لد  دـیوگ  یم  سنا 
یلـص ربمغیپ  زا  دعب  دنوادخ  قلخ  نیرتبوبحم  هک  تسا  یـسک  هچ  گرزب ، نآ  دتفا ؟ یم  یـصخش  هچ  هب  یگرزب  تزع و  ۀعرق  نیا  متفگ 

. تسا یسک  هچ  منیبب  ات  متفر  رد  تشپ  دیسر  شوگ  هب  رد  ندیبوک  يادص  ناهگان  هک  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

متسه بلاطیبا  رسپ 

یمن دـش  راـختفا  نیا  هب  رختفم  مالـسلاامهیلع ]  بلاـط [ یبا  نب  یلع  لوـمعم  قـبط  ياو  يا  متفگ  متـسه . بلاـط  یبا  نب  یلع  دـمآ  ادـص 
يرگید تقو  دنتـسین و  ربمغیپ  متفگ  دنلب  ییادـص  اب  رطاخ  نیمه  هب  دوش  مالـسلاامهیلع ]  بلاطیبا [ نب  یلع  بیـصن  فرـش  نیا  متـساوخ 

رابنیا دمآ . ادص  هب  رد  زاب  تشذگن  يدنچ  دیایب . مالـسلاامهیلع ]  بلاطیبا [ نب  یلع  زا  ریغ  يرگید  صخـش  متـشاد  تسود  رایـسب  دییایب .
يا یلع  نامه  مالسلاامهیلع ]  بلاطیبا [ نب  یلع  زاب  متفگ  مدوخ  اب  مالسلاامهیلع ]  بلاطیبا [ نب  یلع  دمآ  ادص  تسا ؟ یسک  هچ  مدیـسرپ 

. تسا قلخ  یمامت  رب  مدقم  لومعم  قبط  هک 

قیاقد دش و  یم  يرپس  تاظحل  دییایب . ادعب  دنتسین  ربمغیپ  متفگ  غورد  هب  دشاب و  يرگید  صخش  تبون  دشابن و  ناشیا  راب  نیا  دیاش  یلو 
اب یلو  دمآ . رد  يادص  هرابود  هک  مدـش  راک  لوغـشم  دوش  مولعم  دـنوادخ  دزن  رد  قلخ  نیرتبوبحم  ات  دـنناد  یم  يرگید  هب  ار  دوخ  ياج 

دوب رتمکحم  درک و  یم  قرف  یلبق  تاعفد 
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رد تشپ  زا  راوتـسا  اسر و  ییادص  دـنز ؟ یم  رد  هک  تسیک  دـندز  ادـص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مدرک . ار  رد  ندرک  زاب  مزع 
: دمآ

”. دیتسین امش  تفگ  یم  راب  ره  رد  سنا  میآ و  یم  امش  هناخ  رد  هب  تسا  موس  راب  نیا  ادخ  لوسر  يا  بلاط ؛ یبا  نب  یلع  “

؟ يا هدش  غورد  هب  التبم  هک  تسا  هدش  هچ  سنا  يا  دیامرف : یم  دنک و  یم  سنا  هب  ور  كانبضغ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
متشاد تسود  نم  دوش  اذغ  مه  امـش  اب  ات  دتـسرفب  ار  شقلخ  نیرتبوبحم  دنوادخ  هک  دیتشادرب  اعد  هب  تسد  امـش  یتقو  تفگ : خساپ  رد 

نیرتبوبحم ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هنوگنیا  دشاب . منایانـشآ  ناتـسود و  زا  یکی  مالـسلاامهیلع ]  بلاطیبا [ نب  یلع  ياجب 
لخاد دیاب  رد  مادک  زا  تسیچ و  تداعـس  هار  هک  دندنامهف  یم  مدرم  هب  توافتم  قرطب  دندومن و  یفرعم  راب  نیمدنچ  يارب  ار  ادـخ  ةدـنب 

. دش

لطاب لایخ 

ِییادخ رون  ناشماخ  لایخ  هب  دنـشکب و  يولع  لیاضف  ساملا  رب  ار  ینادان  تملظ و  ۀـچراپ  دنتـساوخ  یم  هک  دـندوب  رایـسب  اه  سَنَا  لاثما 
: هکنیا زا  لفاغ  یلو  دنیامن  شوماخ  تسا  نکمم  هک  قیرط  ره  هب  ار  يردیح 

(1){ نوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  َو  ُهَرُون  َِّمُتی  ْنَأ  َّالِإ  ُهَّللا  َیبْأَی  َو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطی  ْنَأ  َنوُدیُری  }

، دنک لماک  ار  دوخ  رون  هکنیا  زج  ادـخ  یلو  دـننک  شوماخ  دوخ  هیاپ ] یب  ِتاغیلبت  و   ] لطاب نانخـس  اب  ار  ادـخ  رون  دـنهاوخ  یم  هراومه  »
دنچ ره  دهاوخ ، یمن 

ۀفیرش 32 ۀیآ  هبوت  ۀکرابم  ةروس  - 1
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« دنشاب هتشادن  شوخ  نارفاک 

زیت شوگ  رگا  مه  زاب  دـندوب  هداد  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اقآ  لیاضف  ندـنازوس  ثیدـح و  عنم  روتـسد  هنامز  ناـملاظ  هکنیا  مغریلع 
تفگ ابیز  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  اقآ  لیاضف  زا  ییاهاپ  در  مینیب  یم  نایعیـش  هماـع و  لـها  بتک  رد  مینک  عمج  ساوح  هدومن و 

: رعاش

تسین یفاک  رحب  بآ  ار  وت  لضف  باتک 

مرامشب هحفص  تشگنا و  رس  منک  رت  هک 

يا يرآ  دـشاب  یم  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  لیاضف  نیدـنچ  زا  یکی  نایرب ” غرم   “ ای يوشم ” ریط   “ ثیدـح
دنشاب زجاع  یماما  نیچمه  ندروآ  زا  نارگید  هک  مییامن  یفرعم  یتسه  ناهج  هب  ار  یماما  مامت ، راختفا  اب  مینک و  الاب  رس  میناوت  یم  ردارب 

: فورعم لوق  هب  تمصع و .. تمکح ، تعاجش ، ملع ، تفص  هب  فصتم  هک  مینک  یفرعم  یماما  دنکمب  ناهد  رد  بجعت  تشگنا  و 

. يراد اجکی  وت  دنراد ، همه  نابوخ  هچره 

؟ تسیک دزن  ملع 

شوخ هچ  دشاب . سونایقا  لباقم  رد  هرطق  هک  يدح  هب  دشاب  هتـشادن  ملع  رد  ییاتمه  دشاب و  ملاع  دیاب  ماما  دـمآ ؛ نایم  هب  ملع  زا  تبحص 
: دومرف رایسب  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما  ترضح  دیوگ : یعبر  نب  هیابع  نابز  زا  خیرات  هدرک  لقن 

(1) ..« ِینوُدِقْفَت ْنَأ  َْلبَق  ِینُولَس  »..

لئاسو یفاکلا 2/363 -  حرش  یفوکلا 640 -  تارف  ریـسفت   - 1/6 همیدـقلا ) ط -   ) تاراغلا یلالهلا 2/802 -  سیق  نب  میلـس  باتک  - 1
26/146؛ 26/64 ؛ 24/243 ؛ 24/179 ؛ 14/461 ؛ 10/128 ؛ یلا 10/121 ؛  10/117 3/225 ؛ توریب ) ط -   ) راونألا راـحب  هعیشلا 15/128 - 

یلاعت هللا  لجع  بئاغلا  هجحلا  تابثإ  یف  بصانلا  مازلإ   - 110/40 .. 34/118 33/366 ؛ 30/705 ؛ 30/670 ؛ 29/647 ؛ 26/257 ؛ 26/152 ؛
 - .. 2/196 فیرشلا 2/143 ؛ هجرف 
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دنک و هارمگ  ار  رفن  دص  هک  یهورگ  هن  تسین و  یکـشخ  ای  زبس و  نیمز  چیه  هک  دنگوس  ادخب  اما  . دیباین ارم  هکنیا  زا  لبق  دیـسرپب  نم  زا 
. تمایق ات  ارنآ  يوگنخس  ارنآ و  كرحم  نآ و  رادولج  مسانش  یم  نم  هکنیا  رگم  دنک  تیاده  ار  رفن  دص  ای 

ياـههار نم  و  داد . مهاوخ  ربـخ  امـش  هب  هکنیا  رگم  دیـسرپ  یمن  تماـیق  اـت  يا  هثداـح  چـیه  زا  دـنگوس  ادـخب  هک  دیـسرپب  نم  زا  دومرف :
برد یلع  مملع و  رهش  نم   “ دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  اهراب  مناد و  یم  نیمز  ياههار  زا  رتهب  ار  اهنامـسآ 

نآ رد  شنافلاخم  نابز  زا  خیرات  درک  لقن  ابیز  هچ  و  دیایب ” رد  زا  دیاب  دوش  دراو  مملع  رهش  هب  دهاوخ  یم  امش  زا  یـسک  ره  سپ  تسنآ 
. میا هدینش  ناشمود  ۀفیلخ  زا  هماع  لها  یهاوگ  هب  ًاررکم  ار  بلطم  نیمه  هکنیا  امک  مدش ” یم  كاله  هنیآ  ره  دوبن  یلع  رگا   “ هک هنامز 

نب دیعس  نع  دیعس  نب  ییحی  نع  يروثلا  نایفس  انثدح  لیعامـسإ  نب  لمؤم  انثدح  يریراوقلا  رمع  نب  هللا  دیبع  انثدح  ریهز  نبا  دمحأ  لاق 
دارأف رهشأ  هتسل  تعضو  یتلا  یفو  اهمجرب  رمأ  یتلا  هنونجملا  یف  لاقو  نسحلا  وبأ  اهل  سیل  هلضعم  نم  هللااب  ذوعتی  رمع  ناک  لاق  بیـسملا 
ناکف ثیدحلا  نونجملا  نع  ملقلا  عفر  هللا  نإ  هل  لاقو  ثیدحلا  ارهش  نوثالث  هلاصفو  هلمحو  لوقی  یلاعت  هللا  نإ  یلع  هل  لاقف  اهمجر  رمع 

(1). رمع کلهل  یلع  الول  لوقی  رمع 

هک ینز  دروم  رد  درک و  وا  راسگنس  هب  رما  رَمُع  هک  يا  هناوید  نز  ةرابرد  و 

باعیتسا 3/1103 - 1
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وا هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  سپ  دـنک  راسگنـس  ار  اـهنآ  هک  تساوخ  رَمُع  سپ  دوب  هدـمآ  اـیند  هب  شا  هچب  ههاـم  شش 
هناوید زا  ار  فیلکت  ادخ  انامه  تفگ  وا  هب  نینچمه  و  تسا ...  هام  یـس  شنداد  ریـش  نز و  لمح  و  دیوگ : یم  لاعتم  يادخ  انامه  تفگ 

. دش یم  كاله  رمع  دوبن  یلع  رگا  تفگ : یم  رَمُع  سپ  تسا ... هتشادرب 

دـشاب و هنوگنیا  دـیاب  ماما  هتبلا  دـندرب . یم  هرهب  شیهانتیال  مولع  رحب  زا  دـندرک و  یم  هدافتـسا  شملع  زا  نمـشد  تسود و  نامز  نآ  رد 
تیعبت وا  زا  هدـش و  باطخ  ماما  وا  هک  دریذـپ  یم  لقع  ایآ  دـشاب ، شنامز  صاخـشا  دـح  رد  شتامولعم  دـشابن و  وا  رد  یملع  هک  یماما 

؟ دوش

ماجنا هدوهیب  راک  یتح  دشابن و  وا  راتفر  لمع و  رد  یـصقن  چیه  دشاب و  نادـیم  زات  هکی  تمـصع  رد  دـیاب  ماما  دـش  تمـصع  زا  تبحص 
اب يوار  هانگ . دوخ  هب  دـسرب  هچ  مینک  یمن  مه  هانگ  رکف  تیبلا : لها  ام  دـنیامرف  یم  و  دـنکن . مه  هاـنگ  رکف  یتح  نآ  زا  رتـالاب  دـهدن و 

؟” دینک یم  ار  تاساجن  تاروذاق و  ندروخ  رکف  امش  ایآ  : “ دش هداد  باوج  دینک ؟ یمن  هانگ  رکف  دسرپ  یم  بجعت 

دنک یم  هدولآ  ار  رهاظ  تاساجن  اریز  دـشاب  یم  رت  تسپ  هکلب  تاساجن  لـثم  هاـنگ  مه  اـم  رظن  رد  : “ دـندومرف همادا  رد  ریخ  تفگ  يوار 
”. دنک یم  هدولآ  مه ] اب  ] ار رهاظ  نطاب و  هانگ  یلو 

هک داد  رارق  ماما  ار  یـسک  ناوت  یم  ایآ  دراد . یمرب  مدق  یلاعتیراب  ياضر  ریـسم  رد  امامت  دنک و  یمن  ییادخ  ریغ  ِراک  ِرکف  تیاده ، ماما 
؟ دشاب هدمآ  هوتس  هب  شملظ  زا  خیرات  هک  داد  رارق  ماما  ار  یسک  ناوت  یم  ایآ  ؟ دشاب هانگ  هب  هدولآ  اهتدم 
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، ناوج يا  دننک !؟ یم  هچ  دنیارُس و  یم  هچ  ام  مولظم  ماما  يارب  نارگید  دینیبب  میتشادنرب . یمدق  یماما ، نینچ  تخانش  يارب  هک  اترسحاو 
دننز سپ  ار  مالـسلاامهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دنناوتب  ات  دندش  لسوتم  يا  هبرح  ره  هب  خیرات  مامت  رد  درادن . یگزات  سنا  لاثما  سَنَا و  راک 

. دش یم  بآ  رب  شقن  ناشیاه  هشقن  دندشن و  قفوم  یلو  دنریگ  یپ  ار  دوخ  قیرط  و 

ام ۀفیظو 

ندرک هنیـسکاو  نمـض  هتـشادرب و  تیادـه  ملع  نامنید  فراعم  يریگدای  اب  هک  تسنیا  امـش  نم و  ۀـفیظو  الاح  ریمـض ، نشور  ناوج  يا 
میوش سومشلا  سمش  فوئر و  ماما  ياعد  لومشم  ات  مییامن  ظفح  دنتسه  یتیالو  یب  ياهـسوریو  ضرعم  رد  هک  ار  یمدرم  میناوتب  دوخ ،

: دومرف هک 

، َساّنلا اهُمِّلَُعی  انَمُولُع و  ُمَّلَعَتَی  : » َلاق ْمُکَْرمأ »؟ ِییُْحی  َْفیَکَف  : » َُهل ُْتلُقَف  يواّرلا ]: لاق  ،«] انَْرمأ ایْحَا  اْدبَع  ُهّللا  َمِحَر   : » مالسلا هیلع  اضِّرلا  ُمامالا 
(1)« انوُعَبَّتَال انِمالَک  َنِساحَم  اوُِملَع  َْول  َساّنلا  َّنِإَف 

ام زا  گنرد  یب  ارام  مالک  ياهیبوخ  دننادب  مدرم  رگا  هک  دنازومایب  نارگید  هبو  دزومایب  ار  ام  فراعم  هک  ار  يا  هدـنب  دـنک  تمحر  ادـخ 
. دننک یم  تیعبت 

( توریب ط -   ) راونألا راحب  هعیشلا 27/92 -  لئاسو  یفاولا 1/215 -  رابخألا 180 -  یناعم  مالـسلا 1/307 -  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  - 1
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ربیخ موس :  لصف 

ربیخ

رون و يوضترم و  لامج  يولع ، تبیه  دوبن  مدوخ  تسد  مدـش  شیارـس  نحـص و  مزاع  هرابود  يوق  دـیدجت  تحارتسا و  یکدـنا  زا  دـعب 
. منک یم  ریس  اهنامسآ  رد  متسین و  هنامز  نیا  رد  ًالصا  ییوگ  دوب . هدومن  نونجم  ارم  تخس  يردیح  ۀبذج 

یکی دندوب . هدش  ترایز  فرَش  هب  فَّرشُم  هک  یمدرم  تالاح  مدرک  یم  رورم  متـسشن ، الط  ناویا  لباقم  یحور  ياوق  دیدجت  يارب  یتقو 
رد درک و  یم  هرابود  ترایز  بلط  یکی  دناوخ . یم  نآرق  یکی  تفگ . یم  لد  زار  شدوخ  يالوم  اب  هیرگ  لاح  اب  تسیرگ و  یم  تخس 

هیلع یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  یهلا  نما  ياول  ةدنهانپ  مدرم  ۀمه  مدـش  هجوتم  مدرک  تقد  بوخ  یتقو  دوب . ترـضح  نآ  اب  عادو  لاح 
: دومرف اهراب  ربمایپ  هک  دنا  هدرب  دوخ  يونعم  ردپ  هب  هانپ  دنا و  هدش  مالسلا 

(1)« هَّمُْألا ِهِذَه  اََوبَأ  ٌِیلَع  َو  اَنَأ  »

. میتما نیا  ناردپ  یلع  نم و 

هداهن نیمز  رب  زجع  رس  شتعاجش  لباقم  رد  گنسلد  ناملاظ  یتح  هجنپ و  يوق  ناریش  رکیپ و  يوق  نالی  هک  دندوب  هدش  ییاج  هب  هدنهانپ 
نوچ ییوگ  و 

مامت نیدـلا و  لامک  مالـسلا 2/85 - ..  هیلع  اضرلا  رابخأ  نویع  مالسلا 330 -..  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا  - 1
.. 16/95 توریب ) ط -   ) راونألا راحب  عئارشلا 1/127 - ..  للع  همعنلا 1/261 - .. 
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هتسکش ملق  هدروآ و  مک  نابز  شتعاجش  فصو  زا  هک  يریما  يارب  دنا  هدومن  شنرک  دنریسا . دنمروز  يوق و  صخـش  ناتـسد  رد  يروم 
. تسا

الب رپس 

. دوب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  رپس  شیریلد  تعاجـش و  اهناکم ، اهنامز و  تـالاح و  یماـمت  رد  هک  يدرم  نآ 
یلص ربمایپ  ناج  هک  هنامز  نیرتساسح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  تبارق  نایعدم  ۀیقب  هک  ینامز  رد  گنج  رد  یهاگ 
نیا یلو  دنداد . حیجرت  رارق  رب  ار  رارف  یهوک  زب  نوچمه  اهلقن  زا  یـضعب  هب  انب  دنتـشاذگ و  رارف  هب  اپ  دوب  رطخ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

تـساوخ هب  نکیلو  دومن ؛ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  ناج  يادـف  ار  دوخ  ناج  هک  دوب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هلیل هب  فورعم  هک  یبش  نآ  رد  دندش  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رپس  گنج  ریغ  رد  یهاگ  دیسرن . ناشیدب  یبیسآ  ادخ 

میـالوم نیا  دـنهدب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نینزاـن  رْمع  هب  همتاـخ  دـندوب  هدـش  نآ  رب  ناـشنانامیپ  مه  راـفک و  دوب و  تیبملا 
. دیناهر رافک * رش  زا  ار  شیادخ  بوبحم  دیباوخ و  شمع  رسپ  ياج  رب  رتسب  رد  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ناناولهپ

هماع و نیب  هک  یگنج  ار ؛ قیاـقح  زا  یتقیقح  ار و  لـیاضف  زا  یتلیـضف  مدومن  داـی  هراـبود  دیـسر  يریلد  گـنج و  تعاجـش و  هب  تبحص 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  ۀباحص  رثکا  هک  یگنج  نآ  دنا . هدومن  ییاسرف  ملق  شفـصو  رد  ناراگن  خیرات  رتشیب  تسا و  فورعم  هصاخ 

یم اهمادنا  هب  هزرل  وا  مان  ندینـش  زا  هک  یناولهپ  دوب . بحرم  مان  هب  یناولهپ  زا  تبحـص  هک  یگنج  نآ  دـندوب . نآ  رگ  هراظن  ملـس  هلآ و 
. داتفا

هب انب  دوب . بحرم  شناولهپ  هک  دنک  حتف  ار  يا  هعلق  مالسا  هاپس  دوب  رارق 
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. تسا هدوب  بایسآ  گنس  شدوخ  هالک  اهلقن  زا  یضعب 

ینیب هک  دوب  یناولهپ  مه  ناناملسم  هاپـس  رد  یلو  دنوش . وربور  یـسک  نینچ  اب  دوب  رارق  دوب و  ناناملـسم  لد  رد  بحرم  زا  یبعر  هصالخ 
. دوب هدیلام  نیمز  هب  ار  دودبع  نبرْمَع 

: دنک یم  شرازگ  هنوگنیا  گنج  نارگشرازگ  زا  یکی  دیسر . ارف  دوعوم  زور 

ۀـصمخم راـچد  هک  دیـشک  لوط  ردـقنآ  هرـصاحم  نیا  میدرک و  هرـصاحم  ار  ربیخ  لـها  هاـگنآ  میدیـسر  دوب  ربیخ  شماـن  هک  يا  هعلق  هب 
گنج ياول  ملـس ]  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ [ لوسر  هک  دوب  نانچنآ  درک و  حتف  ام  يارب  ار  اجنآ  لاعتم  يادخ  سپـس  میدش . يدیدش 

رمع و هک  تشذـگن  يدـنچ  یلو  دـنتفر ، ربـیخ  رگـشل  لد  هب  هدوـمن و  ماـیق  وا  اـب  رکـشل  زا  يا  هدـع  داد و  باـطخ  نـبرمع  تـسد  هـب  ار 
دـیناسرت و یم  ار  دوـخ  ناـیهارمه  وا و  هک  یلاـح  رد  دنتـشگرب  ملـس ]  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ [ لوـسر  دزن  هدرک  رارف  شناـیهارمه 

یتقو دومرف  دماین و  نوریب  همیخ  زا  دش و  هقیقش  درد  راچد  ملـس ]  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ [ لوسر  دندناسرت و  یم  ار  وا  شنایهارمه 
؟ دندرک هچ  ربیخ  اب  مدرم  دیسرپ : دعب  دمآ  مهاوخ  نوریب  دش  بوخ  مرس 

: دومرف دنتفگ  شیارب  ار  نایرج 

. دـنراد یم  تسود  ار  يو  وا ، لوـسر  ادـخ و  دراد و  یم  تسود  ار  شلوـسر  ادـخ و  هک  مهد  یم  يدرم  هب  ار  گـنج  مچرپ  اـمتح  ادرف  “
”. دنک حتف  وا  تسد  هب  ار  ربیخ  ادخ  ات  ددرگ  یمنرب  نمشد  فص  زا  هتشاذگن و  رارف  هب  اپ  زگره  هک  متسرف  یم  ار  يدرم 

بانج نآ  دزن  یگمه  مدرم  دش  حبـص  یتقو  دهد . یم  یـسک  هچ  تسدـب  ار  تیأر  ادرف  هک  دـندرب  حبـص  هب  رکف  نیا  اب  ار  بش  نآ  مدرم 
یلاح رد  دندش  رضاح 

الب www.Ghaemiyeh.comرپس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


37 ص :

] بلاـطیبا نب  یلع  : دوـمرف ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دـهدب . وا  تسدـب  ار  تـیأر  هـک  تـشاد  ار  دـیما  نـیا  سک  ره  هـک 
هللا یلـص  ربمایپ [ دندروآ . ار  شترـضح  شدیروایب و  دومرف : هتفرگ . مشچ  درد  وا  هللا  لوسر  ای  دنتـشاد  هضرع  تساجک ؟ مالـسلاامهیلع ] 

هک يروطب  تفای ، دوبهب  مد  رد  دـیلام و  مالـسلا ]  هیلع  یلع [ [ نینمؤملاریما ترـضح   ] ناگدـید هب  ار  دوخ  ناـهد  بآ  ملـس ]  هلآ و  هیلع و 
لاتق نانآ  اب  هللا  لوسر  ای  :“ دیسرپ مالسلا ]  هیلع  یلع [ [ نینمؤملاریما ترضح  . ] داد يو  هب  ار  تیأر  هاگنآ  تشادن . مشچ  درد  الـصا  ییوگ 

: دومرف دنوش ؟” ناملسم  ام  دننام  ات  منک 

دراد ناشندرگ  هب  ادـخ  هک  ار  یقوقح  نک و  ناشتوعد  مالـسا  هب  هاـگنآ  يوش  دراو  هعلق  نورد  هب  اـت  نک  يورـشیپ  یگنرد  چـیه  نودـب  “
هک هچنآ  ره  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  دنک  تیاده  وت  تسد  هب  ار  درم  کی  یلاعت  يادخ  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب  هکنیا  يارب  نک  نایب  ناشیارب 

”. دبات یم  باتفآ  وا  رب 

زجر

: تفگ یم  دناوخ و  یم  زجر  هک  یلاح  رد  دمآ  نوریب  بحرم  نمشد  رگشل  زا  دش . زاغآ  گنج  هرخالب 

برجم لطب  یحالس  یکاش  *** بحرم ینا  ربیخ  تملع  دق 

بهتلت تلبقا  ثویللا  اذا  *** برضا انیحو  انایحا  نعطا 

 : ینعم

هب یهاگ  مرب ) یم  راکب  ار  هزین   ) نعط هب  یهاگ  متسه . هدومزآ  ناولهپ  نم  هدیـشوپ و  لماک  حالـس  متـسه . بحرم  نم  هک  دناد  یم  ربیخ 
کیدزن هک  تسا  هاگهانپ  دننام  منک  یم  تیامح  نم  ار  هچنآ  دنیآ  یم  شیپ  هتخورفا  لاح  اب  ناریـش  هک  یماگنه  منزیم ) ریـشمش   ) برض

. تفر ناوت  یمن  نآ 
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: دیسر مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  تبون  هاگنآ 

ٌهَرَوْسَق ٌْثَیل  َو  ٍماَجآ  ُماَغْرِض  *** ٌهَرَْدیَح یِّمُأ  ِیْنتَّمَس  يِذَّلا  اَنَأ 

ِهَرَْظنَْملا ِهیِرَک  ٍتَاباَغ  ِْثیَلَک  *** ٌهَرَصَْقلا ُدیِدَش  ِْنیَعاَرِّذلا  ُْلبَع 

هَْرقِْفلا ُنِیُبی  ًابْرَض  ْمُُکبِرْضَأ  *** ِهَرَْدنَّسلا َْلیَک  ِْفیَّسلِاب  ْمُُکلیِکَأ 

: ینعم

جایتحا هک  هردنس  لیک  دننام  نم  تبرض  تسا و  تشحو  شندید  هک  ملگنج  ریش  نوچ  نم  تشاذگ . ردیح  ار  ممان  مردام  هک  منامه  نم 
. درادن رارکت  هب  جایتحا  درادن ، ندرک  نزو  رابود  هب 

تبرض کی 

رد و  دـش . حـتف  شتـسد  هب  ربیخ  تخادـنا و  شتکاله  كاخ  هب  تفاکـش و  ار  بحرم  رـس  قرف  تبرـض ، کی  اب  هار  درگ  نامه  زا  هاگنآ 
یلکشم یلو  دش  یم  هعلق  دراو  دیاب  بحرم  هب  نتفای  تسد  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  تسا  هدش  دراو  اهلقن  زا  یـضعب 

الا تشادن  ییاهنت  هب  ار  نآ  ندرک  زاب  ناوت  یـسک  دوب و  یگنج  درم  دنچ  هب  زاین  شنتـسب  ندرک و  زاب  يارب  هک  دوب  هعلق  برد  نآ  دوب و 
يرآ دومن . راومه  هاپـس  ندـمآ  يارب  ار  هار  هدروآ و  رد  ياج  زا  ار  رد  ناشکرابم  ناتـسد  اب  هک  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
ساره لاعتم  يادـخ  زا  ریغ  يزیچ  زا  نینمؤملاریما  الوم  دـیامن . یناشف  ناج  شلوسر  ادـخ و  هار  رد  دـیاب  دـشاب . ریلد  عاجـش و  دـیاب  ماما 

. تشادن

مزر

. تشادـن تشپ  هک  دومن  یم  نت  رب  يا  یگنج  ساـبل  هرز و  دومن ، یم  نادـیم  مزع  مالـسلاامهیلع  بلاـطیبا  نب  یلع  یتقو  خـیرات  ۀـتفگ  هب 
گنج مزر و  نایعدم  فالخب 
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. دوب ظفاحم  تشاد و  تشپ  هک  دندیشوپ  یم  ییاهسابل  دنتفر  یم  نادیم  هب  گنج  يارب  تقو  ره  هک 

دنتـسکش ار  هناخ  بحاص  هناخ و  تمرح  هنوگچ  دندروآ و  موجح  شا  هناخ  هب  دندرک و  هچ  وا  اب  هک  يدـید  فیح  نارازه  فیح و  یلو 
ربمایپ دجسم ، نامه  رد  اهراب  هک  يدجسم  دندرب . دجسم  هب  هتـسب  تسد  هنوگچ  ار  لطاب  هیلع  قح  دربن  ياه  هنحـص  ۀجنپ  يوق  لی  نیا  و 

. دیا هدومن  نم  اب  راگنا  دینک  وا  اب  هچره  تسا  نم  دننامه  یلع  دومرف : یم  نومضم  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  زیزع 

اهارچ باوج 

ندیسر يارب  تسا ؟ هدرک  لقن  خیرات  هک  دننک  نانچ  وا  اب  دندنبب و  ار  شتسد  ات  داد  تصخر  ارچ  تعاجـش  همه  نیا  اب  ینک  لاوس  دیاش 
: داد ارف  ناج  شوگ  بلطم  دنچ  هب  دیاب  تقیقح  هب 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیصو  میلست  *

یماو شنکاو  هب  ار  وا  هچنآ  هدوب و  یهلا  ياـهنامرف  ضحم  عیطم  شا ، یگدـنز  نارود  ماـمت  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 
. داد یمن  ناشن  شنکاو  دوخ  زا  یصخش  عفانم  بضغ و  بصعت ، رطاخ  هب  زگره  دوب و  یهلا  رماوا  طقف  طقف و  تشاد ،

قبط هدوب و  میظع  ياهتبیـصم  نیا  ربارب  رد  یئابیکـش  ربص و  هب  رومأم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  شلوسر  ادـخ و  بناـج  زا  ترـضحنآ 
. دربن ریشمش  هب  تسد  تیصو  نامرف و  نیمه 

: دسیون یم  مالسلا  مهیلع  همئألا  صئاصخ  فیرش  باتک  رد  يوسوم  نیدلا  یضر  دیس  موحرم 
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ْذِإ َِکلَذَـک  ْمُه  اَْنیَبَف  ِراَْصنَْألاَو  َنیِرِجاَهُْملا  َنِم  ِباَْبلِاب  ُساَّنلا  َّجَـضَو  ُتاَوْصَْألا  ِتَعَفَتْراَو  َنیِْکبَی  ُءاَسِّنلا  ِْهیَلَع  َلَخَد  َلاَق  ِِهتَقاَفِإ  َدـَْعب  َناَک  اَمَف  »..
َُکلَثَم اَمَّنِإَف  ْمُُهلَغْشَی  اَم  یِّنَع  ْمُُهلَغْشَیَس  َمْوَْقلا  َّنَأ  یِخَأ ... اَی  َلاَقَف  ِْهیَلَع  ُْتبَبَْکناَف  مالسلا  هیلع  ٌِّیلَع  َلاَق  ِْهیَلَع  َلَخَد  یَّتَح  َلَْبقَأَف  ٌِّیلَع  َْنیَأ  َيِدُون 

َوُهَو ِنیِّدلا  ُرُونَو  يَدُْهلا  ُمَلَع  َْتنَأ  اَمَّنِإَو  ِیتْأَت  َالَو  ٍقیِحَـس  ٍيَْأنَو  ٍقیِمَع  ٍّجَـف  ِّلُک  ْنِم  یَتُْؤت  اَمَّنِإَو  ًامَلَع  ِساَّنِلل  ُهَّللا  اَهَبَـصَن  ِهَبْعَْکلا  ُلَثَم  ِهَّمُْألا  ِیف 
ْنِم ْمُهَمَْزلَأَو  َکِّقَح  ْنِم  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َضَرَْتفا  اَم  اًلُجَر  اًلُجَر  ْمُُهتْرَبْخَأ  ْنَأ  َدَْعب  ِدیِعَْولِاب  ْمِْهَیلِإ  ُْتمَّدَـق  ْدََـقل  ِّقَْحلِاب  ِینَثََعب  يِذَّلاَو  یِخَأ  اَی  ِهَّللا  ُرُون 

ْمَْزلاَف يِْربَق  ِیف  ِینَْتبَّیَغَو  ِِهب  َکیِـصوُأ  اَم  ِعیِمَج  ْنِم  َتْغَرَفَو  ُتِْضُبق  اَذِإَف  ْمِِهلْوَق  َفاَلِخ  ُمَلْعََأل  یِّنِإَو  َْرمَْألا  َْکَیلِإ  َمَّلَـسَو  َباَجَأ  ٌّلُکَو  َکـِتَعاَط 
َْکیَلَعَو ِِهب  َُکتْرَمَأ  اَم  یَلَع  َو ] ِهِِمئاَزَع   ] همئال ریغ  یَلَع  َِکلَذ ]  ] ِْضما َُّمث  ِِهلیِْزنَت  یَلَع  َماَکْحَْألاَو  َِضئاَرَْفلاَو  ِهِفِیلْأَت  یَلَع  َنآْرُْقلا  ِعَمْجاَو  َکَْتَیب 

(1)« َّیَلَع اُومَدْقَت  یَّتَح  همطافب ] ینعی   ] اَِهبَو َِکب  ُلِْزنَی  اَم  یَلَع  ِْربَّصلِاب 

یلص ادخ  لوسر  ندمآ  شوه  هب  زا  سپ  مدیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  مردپ  زا  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ترـضح 
مغ و راهظا  هدش و  عمج  راصنا  نیرجاهم و  دندرک ، دنلب  هیرگ  هب  ادص  دندش و  لخاد  اهنز  دومرف : داتفا ؟ قافتا  هچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

ربمغیپ ندب  يور  ار  مدوخ  مدش و  دراو  دـندز ، ادـص  ارم  ناهگان  دومرف : مالـسلا ]  هیلع  یلع [ [ نینمؤملاریما ترـضح  ، ] دـندرک یم  هودـنا 
، متخادنا
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لثم درادن ، زاب  نم  هب  یگدیـسر  زا  ار  وت  یلو  دش ؛ دنهاوخ  لوغـشم  ناشدوخ  يایند  هب  درک و  دـنهاوخ  اهر  ارم  مدرم  نیا  مردارب ، : دومرف
زا متفر و  ایند  زا  نوچ  سپ  دـنیایب ... نآ  دزن  رود  ياههار  زا  ات  تسا  هداد  رارق  هناشن  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  هبعک  لثم  تما  نیا  نیب  رد  وت 

ساسا رب  ما ، هداد  روتـسد  هک  هنوگنآ  ار  نآرق  نیـشنب و  تا  هناخ  رد  یتشاذـگ ، ربق  رد  ار  مندـب  يدـش و  غراف  مدرک  تیـصو  وت  هب  هچنآ 
 ، مالـسلااهیلع ارهز  همطاف  وت و  هب  هورگ  نیا  زا  هک  هچنآ  ربارب  رد  يراـبدرب  هب  ار  وت  نک ، يروآ  عمج  لوزن  بیترت  ماـکحا و  تاـبجاو و 

. يوش دراو  نم  رب  ات  نک  ربص  منک ، یم  شرافس  دیسر  دهاوخ 

: دنک یم  لقن  یلاله  سیق  نب  میلس  يرگید  تیاور  رد 

ُناَْملَس اَی  َلاَقَف  مالسلاامهیلع  اَْهیَْنبا  َیلِإَو  مالـسلا  هیلع  اَِهْلَعب  َیلِإَو  مالـسلااهیلع  َهَمِطاَف  َیلِإ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َرَظَن  َُّمث  »
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ُِّیبَّنلا  َلَْبقَأ  َُّمث  ِهَّنَْجلا  ِیف  یِعَم  ْمُهَّنِإ  اَمَأ  ْمُهََملاَس  ْنَِمل  ٌْملِسَو  ْمَُهبَراَح  ْنَِمل  ٌبْرَح  یِّنَأ  َهَّللا  ُدِهْـشُأ  هیلع  هللا  تمحر 

[ ْمِْهیَلَع  ] ًاناَوْعَأ َتْدَجَو  ْنِإَف  ََکل  ْمِهِْملُظ  َو  َْکیَلَع  ْمِهِرُهاَظَت  ْنِم  ًهَّدِش  ٍْشیَُرق  ْنِم  يِدَْعب ]  ] یَْقلَتَس َکَّنِإ  ُِّیلَع  اَی  َلاَقَف  مالـسلا  هیلع  ٍِّیلَع  یَلَع 
َِهلِْزنَِمب یِّنِم ]  ] َکَّنِإَف ِهَُکلْهَّتلا  َیلِإ  َكِدَِـیب  ِْقُلت  َو ال  َكَدَـی  َّفُک  َو  ِْربْصاَف  ًاناَوْعَأ  ْدِـجَت  َْمل  ْنِإَف  َکَقَفاَو  ْنَِمب  َکََفلاَخ  ْنَم  ْلـِتاَق  َو  ْمُهْدِـهاَجَف 

(1)« ِینَنُوُلتْقَی اوُداک  َو  ِینوُفَعْضَتْسا  َمْوَْقلا  َّنِإ  یَسُوم  ِهیِخَِأل  َلاَق  ُهَّنِإ  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسُأ  َنوُراَِهب  ََکل  َو  یَسُوم  ْنِم  َنوُراَه 

يدارفا مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ  ناملس ! يا  دومرف : درک و  یهاگن  شرـسپ : ود  وا و  رـسمه  همطاف و  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هک دینادب  دنا ، هدرک  حلص  نم  اب  دنشاب  هتشاد  حلص  يور  نانیا  اب  هک  يدارفا  دنا ، هدیگنج  نم  اب  دنگنجب  نانیا  اب  هک 
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. دننم هارمه  تشهب  رد  نانیا 

دحتم شیرق و  زا  نم ، زا  سپ  يدوز  هب  وت  یلع ! يا  دومرف : درک و  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  یهاگن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپس 
رگا گنجب و  نانآ  اب  تنیقفاوم  ۀلیسو  هب  نک و  داهج  نانآ  اب  یتفای  ینارای  رگا  دیشک . یهاوخ  یتخـس  ناشمتـس  تدوخ و  هیلع  ناشندش 

نوراه دـننامه  نم  هب  تبـسن  وت  زادـنیم . يدوبان  هب  ار  دوخ  شیوخ ، تسد  اب  رادـهگن و  تسد  نک و  ربص  یتفاین ، يروای  راک و  کـمک 
ارم دوب  کیدزن  دندرمش و  فیعض  ارم  موق  نیا  تفگ : یـسوم  شردارب  هب  تسا ، یبوخ  يوگلا  وت  يارب  نوراه  یتسه ، یـسوم  هب  تبـسن 

. دنشکب

: دومرف رَمُع  هب  باطخ  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  دش ، لقن  میلس  زا  هک  نیشیپ  تیاور  ۀمادا  رد 

(1)« ِیْتَیب ُلُخْدَت  َکَّنَأ ال  َتِْملََعل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  ََّیلِإ  ُهَدِهَع  ٌدْهَع  َو  َقَبَس  ِهَّللا  َنِم  ٌباتِک  َْول ال  َكاَهُص  َْنبا  اَی  »

وت هک  يدیمهف  یم  هنیآ  ره  دوبن ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شرافس  نامیپ و  يدنوادخ و  تاردقم  رگا  كاّحـص ! رـسپ  يا 
. يرادن ارم  هناخ  هب  دورو  تردق 

. مینک یم  هدنسب  تیاور  دنچ  نیمه  هب  ور  نیا  زا  دجنگب ؛ رصتخم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  باب  نیا  رد  تایاور  هتبلا 

مینادب هک  دوش  یم  صخشم  راک  نیا  شزرا  ینامز  دیایب !؟ نوریب  یتخـس  ناحتما  نینچ  زا  دناوت  یم  راّرک  ردیح  زج  یـسک  هچ  یتسار  هب 
نالی ناناولهپ و  هدرک ، هلمح  نمشد  رب  نایژ  ریش  نوچمه  دربن ، نادیم  رد  هک  تسا  یسک  نامه  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح 

؟ تشادیمرب هار  رس  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  رفک 
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یم شدوخ  هالک  اب  هارمه  ار  يدوهی  بحرم  رـس  قرف  رگید  يزور  دلام و  یم  كاخ  هب  ار  دودبع  نب  رمع  نوچمه  یناولهپ  تشپ  يزور 
. دفاکش

نامه هک  دش  نیا  نامرف  رگید  زور  یلو  دنشاب ؛ هتشادن  هدوسآ  باوخ  شراقفلاوذ  سرت  زا  نانمـشد  هک  دوب  نیا  دنوادخ  نامرف  زور ، نآ 
. دنوش سویأم  نآ  ندرک  دوبان  زا  مالسا  نانمشد  دوش و  ظفح  مالسا  ساسا  ات  دشاب  ماین  رد  راقفلاوذ 

: يریگرد ماگنه  مالسلااهیلع  ءارهز  ترضح  تداهش  لامتحا  *

هب ضرعت  زا  نمـشد  دصق  هک  دنادب  یـسک  رگا  هک  تسا  نشور  اما  تسا ؛ اهناسنا  ۀـمه  نایم  كرتشم  يرطف و  لئاسم  زا  سومان ، زا  عافد 
رب طلـست  ریبدـت و  اب  لقاع ، ناـسنا  دـنبای ؛ تسد  يرت  موش  رتمهم و  دوصقم  هب  اـت  دـننک  راداو  شنکاو  هب  ار  وا  هک  تسا  نیا  يو  سوماـن 

. دسرب شدوصقم  هب  نمشد  هک  درک  دهاوخن  يراک  زگره  شیوخ ، سفن 

، تصرف نیا  زا  هدافتـسا  اب  دننک و  راداو  شنکاو  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دوب  نیا  یحو  ۀناخ  هب  نیمجاهم  دصق 
زا ار  يدایز  دارفا  هک  دش  رضاح  يویند  تموکح  هب  ندیسر  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  دننامه  یصخش  هک  دننک  تباث 

. دنارذگب ریشمش  مد 

همطاف ترـضح  هک  دوب  نکمم  دـش ، یم  ریگرد  اهنآ  اب  داد و  یم  ناشن  شنکاو  دوخ  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  رگا  زین 
هب يارب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  دندرک  یم  عیاش  نانمشد  سپـس  دوش ، هتـشک  اه  يریگرد  نیا  رد  مالـسلااهیلع  ءارهز 

، رسای رامع  ةرابرد  هچنانچ  دش ؛ شرسمه  نتشک  ببس  هک  دوب  وا  تقیقح  رد  درک و  ادف  زین  ار  شرسمه  ییایند ، تموکح  ندروآ  تسد 
رادافو رای 

اهارچ www.Ghaemiyeh.comباوج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


44 ص :

. دندرک نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نیشناج 

رگنایغط هورگ 

ار وا  مالـسا  ربمایپ  دروآ ، یم  ات  ود  ات  ود  وا  دنتـشاد ، یمرب  تشخ  کی  هک  نارگید  فالخرب  رـسای  رامع  هنیدـم ، دجـسم  نتخاس  ماـگنه 
: دومرف سپ  دودز و  رامع  نینزان  تروص  رس و  زا  ار  رابغ  شکرابم ، تسد  اب  دید ،

(1)« راَّنلا َیلِإ  ُهَنوُعْدَیَو  ِهَّنَْجلا ، َیلِإ  ْمُهوُعْدَی  ُهَیِغاَْبلا ، ُهَئِْفلا  ُُهُلتْقَت  ٍراَّمَع  َْحیَو  »

. مّنهج هب  ار  وا  نانآ  دناوخ و  یم  تشهب  هب  ار  نانآ  وا  دنشک ، یم  رگمتس  هورگ  ار  رامع 

یم تباث  زین  دـندوب و  هاگآ  نآ  زا  مدرم  مامت  دوب و  یعطق  راّـمع  قح  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تیاور  نیا  رودـص 
يرایسب لد  رب  هزرل  هدش و  هتشک  رامع  دینش  هیواعم  هک  یماگنه  ور  نیا  زا  دنتسه ؛ راکبان  هورگ  نامه  شا  هتسد  راد و  هیواعم و  هک  درک 

سپ دیبلط و  روضح  هب  ار  صاع  ورمع  تسا ، هداتفا  اهنابز  رـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  شیامرف  نیا  و  هتخادنا ، مدرم  زا 
رامع نوچ  هک  دندرک  لالدتـسا  هنوگ  نیا  تسا و  هتـشک  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هک  دندرک  عیاش  وا  اب  تروشم  زا 

هللا تمحر  رامع  لتاق  وا  سپ  تسا ؛ هداتـسرف  گنج  هب  ار  وا  مالـسلا ]  هیلع  یلع [ تسا و  هدوب  وا  هارمه  و  مالـسلا ]  هیلع  یلع [ ۀـهبج  رد 
. تسا هیلع 

، ریسلاو داهجلا  ح 2657 ، ص1035 ، و ج3 ، ِدِجْـسَْملا ، ِءاَِنب  یف  ِنُواَعَّتلا  بَاب  ، هالـصلا باتک  ح436 ، ص172 ، يراخبلا ج 1 ، حیحـص  - 1
33/22؛ 31/204 ؛ 31/196 ؛ ج 19 ص 124 ؛  توریب ) ط -   ) راونألا راـحب  نیفـص 232 -  هعقو  ِلِیبَّسلا -  ِیف  ِساَّنلا  ِنَع  ِراَبُْغلا  ِحْـسَم  باب 

33 صنلا 30 ؛ یشکلا  لاجر  یشکلا 1/129 -  لاجر   - 33/23
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: دسیون یم  شدنسم  رد  لبنج  نب  دمحا 

ُلوُسَر َلاَق  ْدَـقَو  ٌراَّمَع  َِلُتق  َلاَقَف  ِصاَْعلا  ِْنب  وِرْمَع  یَلَع  ٍمْزَح  ُْنب  وُرْمَع  َلَخَد  ٍرِـساَی  ُْنب  ُراَّمَع  َِلُتق  اََّمل  َلاَـق  ِهِیبَأ  ْنَع  ٍمْزَح  ِْنب  وِرْمَع  ِْنب  ِدَّمَُحم 
َلاَقَف َهَیِواَعُم  یَلَع  َلَخَد  یَّتَح  ُعِّجَُری  اًعِزَف  ِصاَْعلا  ُْنب  وُرْمَع  َماَقَف  ُهَیِغاَْبلا  ُهَئِْفلا  ُُهُلتْقَت  ملس ]  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  َمَّلَـسَو [ ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا 

هیلع و هللا  یلص  َمَّلَـس [ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  وٌرْمَع  َلاَق  اَذاَمَف  ٌراَّمَع  َِلُتق  ْدَق  ُهَیِواَعُم  َلاَقَف  ٌراَّمَع  َِلُتق  َلاَق  َُکنْأَش  اَم  ُهَیِواَعُم  َُهل 
َْنَیب ُهْوَْقلَأ  یَّتَح  ِِهب  اوُءاَج  ُُهباَحْـصَأَو  ٌِّیلَع  ُهَلَتَق  اَمَّنِإ  ُهاَْنلَتَق  ُنَْحنَوَأ  َِکلَْوب  ِیف  َتْضِحُد  ُهَیِواَـعُم  َُهل  َلاَـقَف  ُهَیِغاَْـبلا  ُهَئِْفلا  ُُهُلتْقَت  ُلوُقَی  ملـس ]  هلآ و 

(1). اَِنفُویُس َْنَیب  َلاَق  َْوأ  اَنِحاَمِر 

: تفگ هک  دنک  یم  لقن  شردپ  زا  مزح  نب  ورمع  نب  دمحم  نب  رکبوبا 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دش ، هتـشک  رامع  تفگ : تفر و  صاع  ورمع  دزن  مزح  نب  ورمع  دیـسر ، تداهـش  هب  رـسای  رامع  هک  یماگنه 
ات تفگ  یم  ار  هللااب » الا  هوق  الو  لوح  ال   » ۀلمج دش و  تحاران  صاع  ورمع  دنشک ، یم  ار  رامع  رگمتـس ، هورگ  تسا : هدومرف  ملـس  هلآ و 

هیلع هللا  تنعل  هیواـعم  تسا . هدـش  هتـشک  راـمع  تفگ : تسا ؟ هدـش  هچ  دیـسرپ : هیلع  هللا  تنعل  هیواـعم  تفر ، هیلع  هللا  تنعل  هیواـعم  دزن 
ار رامع  دومرف : یم  هک  مدینـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  تفگ : ورمع  تسا ؟ هدش  هچ  الاح  دش ، هک  دش  هتـشک  تفگ :

دنتشک شنارای  و  مالسلا ]  هیلع  یلع [ ار  رامع  میا ، هتشک  ار  وا  ام  رگم  تفگ : هیلع  هللا  تنعل  هیواعم  تشک ، دهاوخ  رگمتس  یغاب و  هورگ 
گنج هب  راداو  شیوخ  هارمه  ار  وا  هک 

ص 420 و ص 426 ءالبنلا ج 1 ، مالعأ  ریس  ص189 -  يربکلا ج8 ، یقهیبلا  ننس  ح 17813 -  ص199 ، لبنح ج4 ، نب  دمحأ  دنسم  - 1
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. دنداد رارق  ام  ياهریشمش  اه و  هزین  نیب  ار  وا  دندرک و 

: دیوگ یم  تیاور  لقن  زا  سپ  یمثیه 

(1). هقث وهو  دمحأ  هاور 

. تسا نانیمطا  دروم  وا  هدرک و  تیاور  ارنآ  لبنح  نب  دمحا 

: دیوگ یم  تیاور  لقن  زا  سپ  يروباشین  مکاح  و 

(2). هقایسلا هذهب  هاجرخی  ملو  نیخشلا  طرش  یلع  حیحص  ثیدح  اذه 

. دنا هدرکن  لقن  تروص  نیا  هب  اهنآ  یلو  تسا ؛ حیحص  دنراد ، لوبق  ملسم  يراخب و  هک  یطئارش  اب  ثیدح  نیا 

: دسیون یم  یبطرق  زا  لقن  هب  يوانم 

یلص هّللا  لوسر  ّنأب  ّیلع  هباجأف  هجرخأ ، نم  هلتق  اّمنإ  لاق : هراکنإ  یلع  هیواعم  ردقی  مل  اّملو  اهّحـصأو ، ثیداحألا  تبثأ  ثیدحلا  اذه  و 
. هجرخأ نیح  هزمح  لتق  نذإ  ملسو  هیلع  هّللا 

(3). اهیلع ضارتعا  هّجحو ال  هنع ، باوج  يذلا ال  محفم  مازلإ  یلع  نم  اذهو  هیحد : نبا  لاق 

ار رامع  تفگ : تشادـن ، شراکنا  رب  تردـق  هیلع ]  هللا  تنعل  هیواعم [ نوچ  تسا و  ثیداـحا  نیرت  حیحـص  نیرتمکحم و  زا  ثیدـح  نیا 
: دومرف شخساپ  رد  مالسلا ]  هیلع  یلع [ [ نینمؤملاریما ترضح   ] اذل تسا و  هدروآ  دوخ  هارمه  ار  وا  هک  تشک  یسک 

ص242 دئاوفلا ج7 ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم  - 1
ص155 نیحیحصلا ج2 ، یلع  كردتسملا  - 2

ص 366 ریغصلا ج 6 ، عماجلا  حرش  ریدقلا  ضیف  - 3
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هک دوب  ترـضح  نآ  نوچ  تسا ؛ هتـشک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دُُـحا  گـنج  رد  مه  ار  هیلع  هللا  تمحر  هزمح  نیارباـنب  سپ 
. دوب هدروآ  شدوخ  هارمه  ار  هیلع  هللا  تمحر  هزمح 

. تسین نآ  رب  يداقتنا  هک  تسا  یلیلد  دراذگ و  یمن  یقاب  نتفگ  يارب  یفرح  هک  تسا  هدنبوک  نانچ  یلع  خساپ  نیا  دیوگ : یم  هیحد  نبا 

: تفرگ ار  میمصت  نیرتهب  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  *

هدع نآ  رب  هکنیا  ای  درذگب ؛ دوخ  قح  زا  دـیامن و  ظفح  ار  مالـسا  ساسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هکنیا  نیب  دوب  رئاد  رما 
هب ار  مالـسا  ساسا  تصرف ، نیا  زا  هدافتـسا  اب  نیقفانم  مالـسا و  نانمـشد  ضوع ، رد  دـنارذگب و  غیت  مد  زا  ار  اهنآ  هدومن و  هلمح  كدـنا 

نانمشد ظفح و  هشیمه  يارب  ار  مالسا  نید  يراکادف  نیا  اب  دیزگرب و  ار  مود  هار  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دنزادنیب . رطخ 
. تسا هدوب  رت  هنالقاع  میمصت  نیا  عطق  روطب  درک و  دیماان  ار  مالسا 

: دیامرف یم  هغالبلا  جهن  موس  ۀبطخ  رد 

یَْقلَی یَّتَح  ٌنِمُْؤم  اَهِیف  ُحَدْکَیَو  ُریِغَّصلا  اَهِیف  ُبیِـشَیَو  ُرِیبَْکلا  اَهِیف  ُمَرْهَی  َءاَیْمَع . ٍهَیْخَط  یَلَع  َِربْصَأ  َْوأ  َءاَّذَج  ٍدَِیب  َلوُصَأ  ْنَأ  َْنَیب  ِیئَتْرَأ  ُْتقِفَطَو  »
« ًابْهَن ِیثاَُرت  َيرَأ  اًجَش . ِْقلَْحلا  ِیفَو  يًذَق  ِْنیَْعلا  ِیفَو  ُتْرَبَصَف  یَجْحَأ . اَتاَه  یَلَع  َْربَّصلا  َّنَأ  ُْتیَأَرَف  ُهَّبَر .

ناقفخ و رپ  طیحم  نیا  رد  ای  و  مریگب ) ار  مدرم  دوخ و  قح  و   ) مزیخ اپ  هب  يروای ) یب  اب   ) اهنت تسد  اب  هک : مدوب  هتفر  ورف  هشیدـنا  نیا  رد 
جنر هب  یگدنز  مد  نیـسپاو  ات  ار  نامیا  اب  نادرم  و  ریپ ، ار  ناناوج  هدوسرف ، ار  ناریپ  هک : یطیحم  منک ، ربص  دنا  هدروآ  دیدپ  هک  ییکیرات 

. دراد یم  او 

یئابیکش اذل  تسا ؛ رتکیدزن  درخ  لقع و  هب  ربص  يرابدرب و  مدید  تبقاع ) )
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مثاریم مدید ، یم  دوخ  مشچ  اب  هتفرگ ، ار  شیولگ  هار  ناوختسا  و  هدرک ، رپ  ار  شمـشچ  كاشاخ  هک : مدنام  یم  یـسک  هب  یلو  مدیزرو ؛
. دنرب یم  تراغ  هب  ار 

هب تیعقوم  زا  هدافتـسا  دولآ و  لگ  بآ  زا  یهام  نتفرگ  دصق  هب  نایفـسوبا  دننامه  یـصخش  هک  یماگنه  هغالبلا ، جهن  مجنپ  ۀـبطخ  رد  و 
: دومرف دناوخ و  هبطخ  مالسلا  هیلع  ماما  داد ، ار  رکبوبأ  اب  گنج  تعیب و  داهنشپ  دمآ و  ترضح  نآ  دزن  تشاد ، هدمآ  تسد 

ْتُکْسَأ ْنِإَو  ِْکلُْملا  یَلَع  َصَرَح  اُولوُقَی  ُْلقَأ  ْنِإَف  َحاَرَأَف ... َمَلْسَتْسا  َِوأ  ٍحاَنَِجب  َضَهَن  ْنَم  َحَْلفَأ  ِهاَجَّنلا ... ِنُفُِسب  ِنَتِْفلا  َجاَْومَأ  اوُّقُش  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  »
ٍْملِع ِنُونْکَم  یَلَع  ُتْجَمَْدنا  َِلب  ِهِّمُأ . ِيْدَِـثب  ِلْفِّطلا  َنِم  ِتْوَْملِاب  ُسَنآ  ٍِبلاَط  ِیبَأ  ُْنبال  ِهَّللاَو  ِیتَّلاَو  اَّیَتَّللا  َدـَْعب  َتاَْهیَه  ِتْوَْملا  َنِم  َعِزَج  اُولوُقَی 

« ِهَدیِعَْبلا ِّيِوَّطلا  ِیف  ِهَیِشْرَْألا  َباَرِطْضا  ُْمْتبَرَطْضال  ِِهب  ُتُْحب  َْول 

رای و نتـشاد  اب  هک  سکنآ  دندومیپ ) ار  حیحـص  هار  سک  ود  ...) دینکـشب مه  رد  تاجن  ياهیتشک  اب  ار ، اه  هنتف  رکیپ  هوک  جاوما  مدرم  يا 
رگا تخاس . تحار  ار  مدرم  درک و  يریگ  هرانک  یفاک  يورین  نتـشادن  اب  هک  سکنآ  و  دـش ، زوریپ  تساخ و  اـپ  هب  یفاـک  يورین  رواـی و 

زا تفگ  دنهاوخ  منیـشن ) تکاس   ) مدـنب ورف  مَد  رگا  تسا و  صیرح  تموکح  تسایر و  رب  دـنیوگ  منک ) هبلاطم  ار  مقح  و   ) میوگ نخس 
هب بلاطوبا ، دنزرف  ۀقالع  دنگوس  ادـخ  هب  تسا .) اوران  سب  هتفگ  نیا   ) ثداوح اهگنج و  همه  نآ  زا  سپ  تاهیه  اما ) . ) دـسرت یم  گرم 

ياه هاچ  رد  اهبانط  دننامه  میوگب  رگا  هک  مهاگآ  یثداوح  مولع و  زا  نم  اما  تسا ؛ رتشیب  ردام  ناتـسپ  هب  راوخریـش  لفط  ۀقالع  زا  گرم 
. دیئآ یمرد  هزرل  هب  قیمع 
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وِرد لصف  مراهچ :  لصف 

ورِد لصف 

شرف ار  دوخ  لـباقان  ناـج  مینک و  عاـفد  هاـم  رهم و  زا  میناوتب  اـت  میتشادـن  روـضح  يرجه  هدزاـی  لاـس  رد  هک  دروـخ  مقر  يروـط  هناـمز 
نآ رد  ناشتبرغ ؛ یـسک و  یب  رد  میـشاب  يرای  همه ، زا  رتـالاب  میهد و  تاـجن  نود  تسپ و  ياه (1)  ِهلاّجَر  تسد  زا  مییامن و  ناشمودـق 

... تفگ یم  هاچ  اب  لد  زار  درب و  یم  ورف  هاچ  رد  رس  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  یناراگزور 

میشک رب  لد  قامعا  زا  هآ  مینیشنب و  دیاب  نالا  هک  اترسحاو 

هب رـس  رای ، ِیکدـنا  زا  هک  تسا  ییالوم  زونه  تسا ، هنامز  رد  يرگید  یلاـع  یلع  زونه  زیخرب  دـیوگ  یم  هک  تسا  يدـیما  زونه  هن ، یلو 
روای رای و  یب  هدرب و  ورف  تبیغ  هاچ  رد  رس  شیپ  لاس  يدنا  رازه و  رد  شدج  دننام  درب . یم  رـسب  ییاهنت  تبرغ و  رد  هتـشاذگ و  اهنابایب 

. دورب یبیرغ  ياه  هچوک  رد  هتسب  تسد  نامماما  میراذگن  هک  تسا  تقو  زونه  ردارب  يا  يرآ  دروخ . یم  هصغ 

؛ مینک شیرای  ناوت  مامت  اب  میزیخرب 

: دیامرف یم  نآرق  هک  يدینشن  رگم  میوشن  مالسلا ،  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  شدج  راگزور  ناحتما  هب  راتفرگ  ات 

(2){ ٍقَبَط ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل  }

« دتفا یم  قافتا  مه  نارود  نیا  رد  دتفا  یم  قافتا  لبق  ياهتما  رد  هچره  »

هک دنتسه  یناسک  زونه  دندوجوم و  نیطایش  نارگمتس و  اه ، هلاجر  زونه 

تسپ هیامورف ، ینعی  هلاجر  - 1
ۀفیرش 19 ۀیآ  قاقشنا  ۀکرابم  ةروس  - 2

وِرد لصف  مراهچ :  www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


51 ص :

؟ هنوگچ اما  میشابن . شا  هدنمرش  ات  شاب  شرای  زیخ و  اپ  هب  دننک . شوماخ  ار  تماما  رون  دنهاوخب 

ناگدـنیامن تماما و  سنج  تسا و  تملظ  زا  هانگ  سنج  اریز  تسامـش . ناهانگ  امـش  ام و  نیب  ۀلـصاف  دـندومرف  اهراب  هک  مینکن  هاـنگ  *
. دریگ یمن  رارق  رون  رانک  رد  تملظ  تقو  چیه  هک  رون  زا  دنوادخ ، قحرب 

دنوادـخ زا  ار  ماما  ْنینزان  نآ  یتمالـس  مینک و  اعد  شروهظ  يارب  میراپـسن و  یـشومارف  تسد  هب  ار  وا  میـشاب و  شترـضح  دای  هب  ًامئاد  *
. میهاوخب

: دومرف اهراب  دنک و  یم  اعد  ام  يارب  تسه و  ام  دایب  وا  میشابن  هچ  میشاب و  شدایب  هچ  ماما 

[ ِِهتَعاَِطل ُهَّللا  ُمُهَقَّفَو   ] اَنَعاَیْشَأ َّنَأ  َْول  َو  ُءاَدْعَْألا  ُمُکَمَلَطْصا  َو  ُءاَوْأَّللا  ُمُِکب  َلَزََنل  َِکلَذ  َال  َْول  َو  ْمُکِرْکِِذل  َنیِـساَن  َال  َو  ْمُِکتاَعاَرُِمل  َنِیلَمْهُم  ُْریَغ  اَّنِإ  »
(1)« هُهَرْکَن اَّمِم  اَِنب  ُلِصَّتَی  اَِمل  اَّلِإ  اَُنتَدَهاَشُم  ْمُْهنَع  ُسَبُْحی  اَمَف  اَِنئاَِقِلب  ُنُْمْیلا  ُمُْهنَع  َرَّخَأَت  اََمل  ِبُولُْقلا  ِعاَِمتْجا  یَلَع 

دـش و یم  لزان  امـش  رب  وس  ره  زا  يراتفرگ  دوبن ، نیا  رگا  و  میرب . یمن  داـی  زا  ار  امـش  مینک و  یمن  یهاـتوک  امـش  لاـح  تاـعارم  زا  اـم 
دنک قفوم  ار  اهنآ  دوخ  تعاط  رب  دنوادخ  هک  ام  ناعیش  رگا  دندش و  یم  هریچ  امش  رب  نانمشد 

كردتسم  - 53/175 توریب ) ط -   ) راونـألا راـحب   - 2/497 یـسربطلل )  ) جاجللا لهأ  یلع  جاـجتحإلا  حئارجلا 2/903 -  جـئارخلا و  - 1
 - .. فیرشلا 1/410 هجرف  یلاعت  ههلا  لجع  بئاغلا  هجحلا  تابثإ  یف  بصانلا  مازلإ  لئاسملا 3/225 -  طبنتسم  لئاسولا و 
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هک یلامعا  زا  رگم  دـندشن  مورحم  ام  رادـید  زا  سپ  داتفا  یمن  ریخات  هب  ناـشیارب  اـم  رادـید  تداعـس  تساوخ ، یم  ارم  ندـمآ  ناـشیاهبلق 
. دسریم ام  هب  ناشیا  زا  میراد و  تهارک 

ِلد رد  مدوب .  ارماس ]  ] َيأَر نم  َّرُس  مرح  رد  دنک  یم  لقن  هیلع  هللا  تمحر  سوواط  نب  دیس  مان  هب  هعیـش  گرزب  ياملع  زا  یکی  هکیئاج  ات 
مـشوگ هب  ییانـشآ  يادص  ناهگان  متفر  یم  نییاپ  بادرـس  ياه  هلپ  زا  یتقو  مدرک  ار  شرهطم  بادرـس  رد  تدابع  لسوت و  دـصق  بش ،

اعد هب  تسد  هک  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هجح  ترـضحیلعا  مدـید  مدرک  تقد  هـک  بوـخ  دیـسر .
”. امن اطع  اهنآ  هب  نم  ياهیبوخ  باوث و  زا  رذگرد و  يدهم  نم  هب  ام  نایعیش  ناهانگ  زا  ایادخ  : “ دنک یم  ضرع  شیادخ  رضحم  هتشادرب 

تفای ناماس  راک  یتفرگب و  نم  تسد  وت  *** فطل رد  زا  اپ و  مداتف ز  راب  رازه 

تفای نایاپ  تسود  ناسحا  هک ز  اه  هصغ  هچ  *** يدرک اود  متسنادن و  هک  اهدرد  هچ 

تفای نافرع  حور  وت  زا  اعد  هک  قح  قح ,  هب  *** یتسه ناتسود  يوگاعد  هک  ما  هدینش 

تفای نامیا  زاب  وت  هاگن  لد ز  هک  الا  *** مهاوخ ار  وت  بجع  منورد  بیع  رازه 

(1) تفای ناناج  يوک  هب  هر  نالد  هتسکش  لد  *** میآ یم  هتسکشاپ  تا  هلفاق  يافق 

ار يدابع  لامعا  هدرک و  تاریخ  میهد . هقدـص  شیارب  مییامن . کیرـش  ار  وا  ریخ  لامعا  رد  هک  تسنیا  ندوب  دای  هبو  تدارا  قیداصم  زا  *
. مییامن شمیدقت 

هب هدرک و  یط  یبوخب  ار  تداعس  هار  مینک و  یم  تیعبت  وا  زا  شترضح ، تخانش  تروص  رد  هک  مییامن  ینابرهم  ماما  تخانش  رد  یعس  *
. میسر یم  میدش  قلخ  شرطاخب  هک  یتیناسنا  لماکت 

يراهب نسح  رعاش : - 1
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53 ص :

تیب ندز  شتآ  ناشماما و  ندرک  نیـشن  هناخ  ياجب  اعطق  دنتخانـش ، یم  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هناـمز  نآ  مدرم  رگا 
. دندش یم  زوریپ  دنمتداعس و  هشیمه  يارب  دندرک و  یم  تیعبت  وا  زا  یحو ،

: دیایب هک  مینک  اعد  شترضح  يارب  هک  نیا  زا  رتهب  یمالک  هچ  دربب . منهج  ای  تشهب  هب  ار  شبحاص  دناوت  یم  هک  تسییوضع  نابز 

(1)« هِجَرَف ِلیِْجعَِتب  ِءاَعُّدِلل  ُهَقَّفَو  َو  ِِهتَماَمِِإب  ِلْوَْقلا  یَلَع  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُهَتَّبَث  ْنَم  اَّلِإ  اَهِیف  ِهَکَلَْهلا  َنِم  وُْجنَی  َال  ًهَْبیَغ  َّنَبیِغََیل  ِهَّللا  َو  »

تباث ترضح  نآ  تماما  رب  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  یسک  رگم  دبای  یمن  تاجن  تکاله  زا  یسک  نآ  رد  هک  دنکیم  یتبیغ  دنگوس  ادخ  هب 
. دنک قفوم  ار  يو  ناشیا ، جرف  لیجعت  يارب  اعد  رب  هتشاد و  مدق 

: هک میرآرب  دایرف  لد  زوس  زا  سپ  یترخآ ، ۀجیتن  مه  دشاب و  هتشاد  یئایند  ریخ  مه  هک  نابز  زا  اعد  زا  رتهب  یلوصحم  هچ  و 

جرفلا کیلول  لجع  مهللا 

جرفلا کیلول  لجع  مهللا 

جرفلا کیلول  لجع  مهللا 

جرفلا کیلول  لجع  مهللا 

جرفلا کیلول  لجع  مهللا 

 - تازجعملا 5/95 صوصنلاب و  هادهلا  تابثإ  یفاولا 2/395 -   - 2/526 همیدقلا ) ط -   ) مالسلا مهیلع  همئألا  هفرعم  یف  همغلا  فشک  - 1
1/319 فیرشلا 1/206 ؛ هجرف  یلاعت  هللا  لجع  بئاغلا  هجحلا  تابثإ  یف  بصانلا  مازلإ   - 52/24 توریب ) ط -   ) راونألا راحب 
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هتشون لد 

هعیش حیبست 

تسا ردیح  راتفرگ  تسم و  هشیمه  تقلخ  *** تسا ردیح  رابرهگ  مان  هعیش  حیبست 

تسا ردیح  راوازس  هشیمه  بقل  نیا  سپ  *** تسا یلع  طقف  يدینش  هک  يربکا  قیدص 

تسا ردیح  راک  قح  لطاب و  نیب  ناقرف  *** یحو حیرص  صن  هب  تسا  مظعا  قوراف 

تسا ردیح  راسخر  ندید  تشهب  الصا  *** میتساوخن ار  ادخ  تشهب  یلع  یب  ام 

تساردیح رایعم  همه ، ام  قلخ  رایعم  *** تسا خزود  نیع  یلع  يالو  یب  يایند 

تسا ردیح  رازاب  یمرگ  نیسح  مان  *** تسوا قح  فرح  البو  برک  مایق  کش  یب 

تسا ردیح  رامآ  رتفد  نایم  شمان  *** وا نیسح  قشع  هب  هتسکش  رس  هک  سک  ره 

تسا ردیح  راکهدب  رمع  مامت  هعیش  *** تسا هدیرفآ  یلع  قشع  هب  ادخ  ار  ام 

تسا ردیح  رادافو  بلک  دنمتسم  نیا  *** موریمن ْتَیوُک  دننز ز  رگا  مگنس 

تسا ردیح  راتفر  هریس و  فالخ  اهنیا  *** تسوت ناش  رسک  تدوخ  هب  وگن  گس  دنتفگ 

تسا ردیح  رابرد  گس  شرخآ  دندید  *** یلو دنا  هدرک  ادص  دبع  مالغ و  ار  نم 

ردیح

ردیح راب  هد  دص و  الاب  زارتالاب  *** ردیح راب  هد  دص و  اب  ایند  قلخ  دش 

ردیح راب  هد  ودص  ایرد  شمارآ  *** هدرک مارآ  فجن  ار  مبلق  نافوط 

ردیح راب  هد  دص و  اهاط  بل  رکذ  *** دروخیم راک  رب  هرگ  نادیمرد  هک  اجره 

ردیح راب  هد  دص و  ارهزلا  هحیبست  *** هزمح نینوخ  تبرت  مهاوگ  دشاب 

ردیح راب  هد  دص و  اه  لکشم  حاتف  *** ارهز مان  رب  مسق  هزغ  مدرم  يا 

ردیح راب  هد  دص و  اروشاع  ریبکت  *** دوب یلع  مان  رس  اوعد  البرک  رد 
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ردیح راب  هد  دص و  الیل  هدازهش ي  *** ِنابل رکذ  نیرت  نیریش  ناذا  تقو 

ردیح راب  هد  دص و  اب  اقس  رای  قح  *** هتشون لضافوبا  دنبرس  يور  رب 

(1) ردیح تسا  قح  نینموملاریما  ناطلس  *** رشحم زور  ات  قح  راد  قریب  تسیک  وا 

یتمعن مساق  رعاش : - 1
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بارتوبا

تسوت رواجم  ملد  منیبب  هک  نامز  نآ  شوخ  *** تسوت رطاخب  همه  نم  ندز  سفن  سفن 

تسوت رطاخب  ما  هتشگ  ادخ  ِدبع  هک  رگا  *** یتسه متعاط  یلوبق  طورش  همه 

تسوت رعاش  تسا ، رعاش  رگا  هکیسک  اشوخ  *** دز مهاوخن  مد  وت  زج  یسک  چیه  فصو  هب 

تسوت رصاق  وچ  نابز  میامن !؟ فصو  هنوگچ  *** تیبم لیل  ردب و  هب  ربیخ ، هب  وت  تعاجش 

تسوت رباعم  رس  هداتف  هک  ینت  اشوخ  دوش و ...***... ادج  امش  هار  هب  هک  يرس  اشوخ 

تسوت رفاسم  ملد  هدنامن  هنیس  هب  سفن  *** ینری تمی  نمف  مدینش  هک  نامز  نآ  زا 

تسوت رکاذ  هشیمه  مدوجو  ِدنب  دنب  هک  *** میوگ یلع  طقف  مدنربب  مه  تشهب 

تسوت رکنم  تسا و  دباع  یسک  هکنیا  بیجع  *** دنریگ ادخ  ار  وت  مدرم  هک  تسین  بیجع 

تسوت رجاتم  هویش ي  مرک ، دوج و  اطع و  *** تسا دوس  رس  ود  وت  رازاب  رس  هلماعم 

تسوت (1) رئاز  هرابود  مراز  لد  نیا  دنیب  هک  ***!؟ دوش هچ  ینک  میهار  فجن  هب  رگا  ارم 

يزاریش داوج  دمحم  رعاش : - 1
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ذخآم عبانم و 

(، مالـسلا مهیلع   ) همئألا صئاـصخ  406ه ) ياـفوتم  ) يدادـغبلا يوسوملا  یـسوم  نب  نیـسحلا  نب  دـمحم  نسحلا  یبأ  یـضرلا ، فیرـشلا  1
، ناریإ دهـشم –  هسدـقملا  هیوضرلا  هناتـسآلا  هیمالـسإلا  ثوحبلا  عمجم  رـشان : ینیمـألا ، يداـه  دـمحم  روتکدـلا  قیلعتو : قـیقحت  ص73 ،

1406ه

 - توریب ءافولا -  هسسؤم  رشان : يدوبهبلا ، رقابلا  دمحم  قیقحت : ص 484 ، ج 22 ، راونألا ، راحب  يافوتم 1111ه ،)  ) رقاب دمحم  یسلجملا ، 2
1983 م.  - 1403 هححصملا ، هیناثلا  هعبطلا : نانبل ،

1405ه. یلوألا ، هعبطلا  مق ، يداه  تاراشتنا  رشان : ص569 ، یلالهلا ، سیق  نب  میلس  باتک  80ه ،) يافوتم  ) سیق نب  میلس  یلالهلا ، 3

يراخبلا حیحص  256ه ،) يافوتم  ) هللادبع وبأ  لیعامسإ  نب  دمحم  یفعجلا ، يراخبلا  4

رصم هبطرق –  هسسؤم  رشان : ح 17813 ، ص199 ، ج4 ، لبنح ، نب  دمحأ  دنسم  241ه ،) يافوتم  ) هللادبع وبأ  لبنح  نب  دمحأ  ینابیشلا ، 5

 - زابلا راد  هبتکم  رشان : ص189 ، ج8 ، يربکلا ، یقهیبلا  ننس  يافوتم 458ه ،)  ) رکب وبأ  یـسوم  نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  دمحأ  یقهیبلا ، 6
1994؛  - 1414 اطع ، رداقلا  دبع  دمحم  قیقحت : همرکملا ، هکم 

بیعش قیقحت : ص 426 ، و  ص 420  ج 1 ، ءالبنلا ، مـالعأ  ریـس  748ه ،) يافوتم ، ) نامثع نب  دمحأ  نب  دمحم  نیدـلا  سمـش  یبهذـلا ، 7
1413ه. هعساتلا ، هعبطلا : توریب ، هلاسرلا -  هسسؤم  رشان : یسوسقرعلا ، میعن  دمحم  طوؤانرألا ،

 - یبرعلا باتکلا  راد  ثارتلل / نایرلا  راد  رشان : ص242 ، ج7 ، دئاوفلا ، عبنمو  دئاوزلا  عمجم  يافوتم 807 ه ،)  ) رکب یبأ  نب  یلع  یمثیهلا ، 8
توریب – 1407ه. هرهاقلا ،

دبع یفطصم  قیقحت : ص155 ، ج2 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  يافوتم 405 ه ،)  ) هللادبع وبأ  هللادبع  نب  دـمحم  يروباسینلا ، مکاحلا  9
1990م. 1411ه -  یلوألا ، هعبطلا : توریب  هیملعلا -  بتکلا  راد  رشان : اطع ، رداقلا 

، رصم يربکلا -  هیراجتلا  هبتکملا  رشان : ص 366 ، ج 6 ، ریغصلا ، عماجلا  حرش  ریدقلا  ضیف  1031ه ،) يافوتم :  ) فوؤرلا دبع  يوانملا ، 10
1356ه یلوألا ، هعبطلا :

همئألا نینمؤملا و  ریمأ  بقانم  نم  هبقنم  هئام  11

باعیتسالا ربلادبع –  نبا  12

1364 ش ردق ، تاراشتنا  ینیما ، دمحم  همجرت  ینارحب ، مشاه  دیس  فیلأت  هنسلاو ، یلع  همجرت  تنس ، لها  تیاور  هب  یلع  يامیس  13و 

ریدـغلا يرکاـش ، یفجن  نآرق  رد  ع )  ) یلع نینمؤـملاریما  يزاریـش ، هللا  هیآ  نآرق  رد  ع )  ) یلع نینمؤـملاریما  يرتـشوش ، قـحلا  قاـقحا  14
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نایبلا عمجم  ریسفت  نازیملا ، ریسفت  ینیما ، همالع 
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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
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود 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  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: 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

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 69زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


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
... يرگشدرگ و 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

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و 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  هارمه و ... 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
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