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www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 38زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


دوعوم يرای  نز و 

باتک تاصخشم 

143 ص. يرهاظ :  تاصخشم  یبنلا 1387 . طبـس  مق : رـشن :  تاصخـشم  نافلوم . زا  یعمج  دوعوم /  يرای  نز و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
هب دــلج  تـشپ  تشادداـی :   5-08-5240-600-978 لاــیر :   15000 کـباش :  يودــهم . هداوناــخ  ياــهباتک  يرــس  زا  تـسورف ... : 

نبدـمحم عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  . Masoud Deris. Woman and aid to mooud: یسیلگنا
 : ییوید يدـنب  هدر  BP224/4/ز87 1387  هرگنک :  يدـنب  هدر  تیودـهم  عوضوم :  نارواـی  255ق -- - . مهدزاود ، ماما  جـع ،)  ) نسح

1768000 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/462

همدقم

نز ّتیـصخش  تفگ : ناوت  یم  هک  ییاج  اـت  دومن ، راـبتعا  شزرا و  ياراد  ار  وا  هدومن و  ءاـیحا  ار  نز  هدـش  لاـمیاپ  قوقح  مالـسا  مـالس 
زا یخرب  تسا . هدـش  شومارف  هرابود  نآ  هبناـج ي  همه  قوقح  ناناملـسم  یتح  عماوج ، همه ي  رد  هنافـسأتم  اـما  تسا . نید  نیا  نوهرم 
رد ار  هناـحیر  نیا  هداد و  وا  تسد  هب  ار  ندـعم  تعنـص و  خرچ  هدومن و  ادـج  هداوناـخ  هناـخ و  ینعی  شا  یلـصا  هفیظو  زا  ار  نز  عـماوج 

. دـنا هتخاس  مورحم  شقوقح  نیرت  ! کچوک زا  هدـناجنگ و  هناخ  جـنک  رد  ار  وا  زین  یخرب  دـنا . هداد  يزاب  تخـس  ياهراک  اه و  هناخراک 
یلـصا و هاگیاج  هب  نز  هرابود  روهظ  رـصع  تایاور  ساسا  رب  اذـل  دـیداز ، یم  ار  اه  طیرفت  طارفا و  ماـمت  يدـهم  ماـما  یناـهج  تموکح 

تاهج زا  زین  هتـشاد  نایب  کیرات  هریت و  ار ، ناـمزلا  رخآ  رد  ناـنز  يامیـس  هک  یتاـیاور  تسا : رکذ  هب  مزـال  ددرگ . یم  رب  شیوخ  یعقاو 
اه بیـسآ  هنوگنیا  هب  هدوـلآ  دـننادب و  ار  دوـخ  تمظع  ردـق و  ناوناـب  هک  تسا  نیا  اـه  تهج  نآ  زا  یکی  تسناد . قـیقد  مهم و  يداـیز 

هفیظو ي هاگ  جـیه  دنـشاب و  یلامتحا  تارطخ  هب  هاگآ  هک  تسا  نانز  أـصوصخ  هعماـج  هب  يرادـشه  ثیداـحا ، نیا  تقیقح  رد  دـنوشن .
: دیامرف یم  ینیمخ  ماما  دننک . یم  تیبرت  هدروآ و  ایند  هب  ار  زاس  هنیمز  لسن  هک  دنتـسه  نانز  دـننکن . شومارف  ار  دوخ  یمالـسا  یناسنا و 
هب امـش  يارب  دینک ، تیبرت  ناسنا  کی  رگا  تسا ، رتهب  ملاع  همه ي  زا  امـش  يارب  دیهدب ، لیوحت  هعماج  هب  بوخ  دنزرف  کی  امـش  رگا  "

ناوناب ور  نیا  زا   1 . " دوشب تسرد  دـیاب  نآ  زا  ناسنا  هک  تسا  ینماد  اهردام  نماد  منک ... ناـیب  مناوت  یمن  نم  هک  دراد  تفارـش  يردـق 
هعماج میدـقت  هک  دـنا  هدومن  فیلأت  هیهت و  ار  يدنمـشزرا  بلاطم  رهـشمرخ  نادابآ - دوعوم  يدـهم  ترـضح  یگنهرف  داـینب  هتخیهرف ي 

ص 076 ج 7 ، رون ، هفیحص ي  سیرد 1  دوعسم  مییامن . یم  نارظتنم 

نامز ماما  تموکح  نانز و 

( تایاور نآرق -  ) یمالسا َگنهرف  رد  نز  هاگیاج  - 1

ناسنا رگتیاده  نآرق  فلا :

نآرق نوـچ  دراد . یهاـگیاپ  هچ  نآرق  رد  ناـسنا  هک : تسا  نیا  رب  ینتبم  تسا ، رادروـخرب  یمیظع  هاـگیاپ  هـچ  زا  نآرق  رد  نز  هـک ، نـیا 
و دنک ، یم  حیرـشت  ار  تلاسر  فده  یتقو  اذل  تسا ، هدمآ  ناسنا "   " تیاده يارب  هکلب  تسا ، هدماین  درم "  " تیادـه يارب  زگره  میرک 
هک تسا  یهام  ناضمر  هاـم  ِساَنلِّل 1 ) يًدُـه  ُناَءزُقلا  ِهِیف  َلِزنُأ  ئِذَّلَا  َناَضَمَر  ُرهَـش  : ) دـیامرف یم  دـیامن ، یم  وگزاـب  ار  یحو  لوزن  ضرغ 
ای صوصخم  فنص  تسا ، حرطم  نآرق  رد  ناسنا "  تیاده   " ناونع هب  هک  سان  ءهملک  مدرم . تیاده  يارب  نآرق  نآ  رد  تسا  هدش  لزان 

ص 71. لامج ، لالج و  هنیآ ي  رد  نز  . 1 1. دوش یم  ناسکی  روط  هب  درم  نز و  لماش  هکلب  درادن  رظن  رد  ار  یصاخ  هورگ 
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ص 71. لامج ، لالج و  هنیآ ي  رد  نز  . 1 1. دوش یم  ناسکی  روط  هب  درم  نز و  لماش  هکلب  درادن  رظن  رد  ار  یصاخ  هورگ 

بّیط تایح  ب :

درم و هچ  دنک - هتـسیاش  راک  سک  ره   2( ًۀَـبیَط ًهوَیَح  ُهَّنَِییُحنَلَف ر  نِمُوم  َوُهَو  یَثنا  وأ  ٍرکَذ  نِم  اًِحلـص  َلِمَع  نَم  : ) دـیامرف یم  نآرق  هک  نیا 
: یکی دنراد  شقن  زیچ  ود  طقف  بیط  تایح  هب  ندیـسر  رد  ینعی  میـشخب . تایح  يا  هزیکاپ  یگدنز  اب  ار  اًاعطق و  دـشاب  نموم  و  نز - هچ 
، لحن نیا 2 . رکذم . هاوخ  دشاب  ثنوم  ندب  هاوخ   " حور ، ندوب  نموم   " مان هب  یلعاف  ِنسُح  يرگید : حـلاص " و  لمع   " مان هب  یلعف  ِنسُح 

دیاب راک  ینعی   1، دـشاب یلعف  نسح  هب  رطان  ًاحلاص " لمع  دـشاب و"  نموم  دـیاب  ناج  ینعی  تسا ، یلعاف  نسح  هب  رظان  نموم "  وه  . "97
نانز هجیتن  رد  دنروآ . یم  راب  هب  ار  بیط  تایح  دندش  همیمض  مه  رانک  هک  نسُح  ود  نیا  حیحص ، رگراک  زا  حیحـص  راک  دشاب ، حیحص 

اب ات  دـنا  هدـمآ  ایند  هب  نادرم  نانز و  همه ي  دـنراد . يدـحاو  فدـه  ناـسکی و  يرطف  ياـه  یگزیو  ناـسنا ، عون  دارفا  ناونع  هب  نادرم  و 
تـشهب رد  دنبای و  تسد  اه - ییابیز  هب  ندیـسر  دنوادخ و  هب  برقت  ینعی  تقلخ - ییاهن  فدـه ! هب  دوخ  یتاذ  ياه  تمارک  زا  هدافتـسا 

هب رطاخ  نیا  هب  تسین و  دنوادخ  هب  برق  یکیدزن و  هناشن ي  ندوب  درم  ای  ندوب  نز  میرک ، نآرق  هاگدـید  زا  دـننیزگ . لزنم  یهلا  دـیواج 
نآ زا  ّبیط  كاپ و  تایح  تساه و  نآ  یلاـص  لـمع  ناـمیا و  نازیم  هب  درم  نز و  تلزنم  حرا و  دوش . یمن  هداد  یـصاخ  شاداـپ  یـسک 

نآرق و ص 90 2  لامج ، لالج و  هنیآ ي  رد  نز  . 1 2. دیامن مایق  هتسیاش  لامعا  هب  دنک و  نامیا  زا  راشرس  ار  دوخ  بلق  هک  تسا  یـسک 
.163 ص 162 - ج 3 ، ینید ، تامیلعت 

مالسا خیرات  رد  راکادف  ناوناب  - 2

متـس اب  هزرابم  ناـیرج  رد  هک  هچنآ  اـما  تسا ، هداد  هئارا  وگلا  ناونع  هب  ار  ینادرم  متـس ، هیلع  هزراـبم  بضغ و  ءهلأـسم  يارب  میرک  نآرق 
ناونع هب  دندرک  تیبرت  هدومن و  ظفح  ندش  هتـشک  زا  ار  یـسوم  هک  نز  هس  زا  میرک  نآرق  تسا . نانز  تازرابم  دوش ، یم  حرطم  نوعرف 

نز هس  نیا  نوعرف و  نز  یسوم و  رهاوخ  یسوم ، ردام  تسا : هدوب  نز  هس  نیا  هدهع  هب  میلک ، یـسوم  شرورپ  نایرج  دنک . یم  دای  هنومن 
ردام یتقو  وسکی  زا   2 یَسُوم ) ِّما  َیلِإ  َاَنیَحوأَو   ) 1 دی : ام  رف  یم  نآرق  تفای  شرورپ  درم  نیا  ات  دـندرک ، هزرابم  زور  نآ  یـسایس  عضو  اب 

، لامج لالحهنیآ و  رد  نز  . 1 نک . بیقعت  ار  هبعج  نیا  تفگ : یسوم  رهاوخ  هب  تخادنا ، ایرد  هب  یهلا  روتسد  هب  ار  دنزرف  النسلا  یسوم 
ًدـَلَو 1)2 ُهَذِـختَن ر  وأ  آَـنَعَفنَی  نأ  یَـسَع  ُهُوُلتقَت  اـَل  : ) تقگ نوعرف  رـسمه  رگید  يوس  زا   1( ِهیُِّصق ءِِهتخُِأل  َتلاَـقَو  . ) 7، صصق ص 149 2 .

مهارف ار  یـسوم !  تیبرت  دـشر و  ءهنیمز  نز ، هس  نیا  عومجم  رد  و  میریگب . يدـنزرف  هب  ار  وا  ای  دـناسر  ام  هب  يدوس  دـیاش  ار  وا  دیـشکن 
هک نیا  هچ  تسین . یناسآ  راک  نتفر  نوعرف  رـصق  ات  هبعج  لابند  هب  هک ، تسا  نشور  یبوخ  هب  اذل  دش . هدـیچرب  نوعرف  طاسب  ات  دـندرک ،

نوعرف ءهناخ  شریسم  ياهتنم  رگا  روآ و  تسد  هب  عالطا  نآ ، ریسم  ياهتنم  زا  نک و  بیقعت  ار  هبعج  نیا  دیوگب ، شرتخد  هب  يردام  رگا 
، صصق . 3 . 9، صصق  2 . 11، صصق . 1 3( نوُحِـصَن َُهل  مُهَو  مکل  ُهَنُولُفکَی  ٍتَیب  ِلقأ  یلَع  مُُکلُدا  لَه  : ) وگب هدـب و  هیاد  داـهنتنیپ  ورب و  دوب ،
هک زور  نآ  دشاب . یمن  یلهس  رما  زین ، دنشاب ؟ شزوسلد  دنراد و  هگن  امش  يارب  امـش  وا  هک  يا  هداوناخ  هب  ار  امـش  منک  ییامنهار  ایآ   12
ره هن  دـهد ، یم  ریـش  دوش  یم  ردام  هک  ینز  طقف  نوچ  رتخد . اـی  هدوب  رـسپ  وا  دازون  هک  دـنمهفب  اـت  دـندرک  یم  بیقعت  ار  هدریتن  نز  ره 

وربور رطخ و  ۀصرع  رد  نداهن  مدق  هکلب  تسین  يداع  رما  کی  ریجا  ناونع  هب  هدریش  نز  کی  یفرعم  داهنشیپ و  یتیعضو  نینچ  رد  ینز -
نآ تیـسنج  دازون و  زا  ناینوعرف  لاح  ره  هب  دوب و  هنایقخم  زین  یـسوم !  ردام  ِندش  ردام  هک  نیا  رب  هوالع  تسا . مادعا  گرم و  اب  ندـش 

- یحَتسَیَو مُهَءآَنبأ  ُغیَُذی   ) 1: دیامرف یم  هچنانچ  دنربب  نیب  زا  ار  يرسپ  دازون  ره  ات  دندوب . بیقعت  رد  َابترم  اهنآ  نوچ  دندرک ، یم - لاوئس 
سپ تشا . یم د  هگن  هدنز  ار  ناشنارتخد  تشک و  یم  ار  ناشنارـسپ  ! 4، صصق . 2 ص 150 . لامج ، لالج و  ْهنیآ  رد  نز   1 2( مُهَءاَِسن  6

نآ دـهدب 0  روتـسد  یـسوم  ردام  هک  دوبن  یکچوک  راـک  مه  نآ  دریگب و  هدـهع  هب  الـس  یـسوم ا! رهاوخ  هک  دوبن  يداـع  رما  کـی  نیا ،
ساسح عطقم  نیا  رد  درب ، یم  رـس  هب  رـصع  مدرم  نیرت  ماـشآ  نوخ  اـب  هک  یـسک  دوبن و  یناـسآ  داهنـشیپ  کـی  مه  نوعرف  نز  داهنـشیپ 
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زا یشخب  نیاربانب ، دزاس . یم  رگ  هولج  ار  نز  نیا  تعاجش  تماهـش و  داهنـشیپ ، نیا  أدلو 1 ) هذّختن  وأ  انعفنی  نأ  یـسع  هولتقتالا  دیوگب :
تیعقوم نز  دوخ  دـیاب  الوا ، نکلو  دنـشاب ، هتـشادن  یمهـس  نانز  هدوب و  زاتـشیی  نادرم  طقف  شخب  نآ  رد  هک  درادـن  دوجو  یحور  ياوق 

نادیم رد  هک  دوش  یبایزرا  هاگنآ  دننکب ، مهارف  ار  تاناکما  ًاثلاث ، دـنهنب و  تمرح  تیعقوم  نیا  هب  نارگید  َایناث ، دـنک و  كرد  ار  شیوخ 
لالج و ۀنیآ  رد  نز  هیآ 9 2 . صصق ، هروم  . 1 2. دنک تفرـشیپ  دناوت  یم  درم  هزادنا  هچ  دوشب و  قفوم  دناوت  یم  نز  هزادنا ، هچ  نومزآ ،

ص 151 لامج ،

فلتخم ياه  هصرع  رد  نز  رثوم  شفن  - 3

یگنهرف فلا :

رد یهلا  نایدا  هزوح  شرتسگ  نونف و  مولع و  تفرـشیپ  یناسنا و  عماوج  یلماکت  دنور  اه  ناسنا  خیرات  رد  هدش  هتفریذپ  تایعقاو  زا  یکی 
هچنآ نایم  نیا  رد  دشاب  یم  راکنا  لباق  ریغ  خیرات  نتخاس  رد  یهلا  ياه  ناسنا  هدـنزاس  شقن  یترابع  هب  دـشاب  یم  فلتخم  ياه  نیمزرس 
خیرات يرامعم  یگدـنزاس و  رد  نادرم  نانز و  ینعی  اه  ناسنا  زا  سنج  ود  شقن  ءافیا  یگنوگچ  شقن و  هتفرگ  رارق  لاوس  ثحب و  دروم 

نز و تیلاعف  هب  طوبرم  ار  خیرات  یگدنزاس  یـضعب  دـنا . دراذگاو 5ه  نادرم  هدهع  هب  ار  خپرات  یگدـنزاس  شقن  طقف  یـضعب  دـشاب . یم 
ریغ شقن  نانز  يارب  میقتسم و  شقن  نادرم  يارب  یضعب  دنا . هدش  میسقت  هورگ . ود  هب  دارفا  زاب  نازادرپ  هیرظن  نیا  نیب  رد  دنناد . یم  درم 

شقن  1. دنتسه لئاق  خیرات  یگدنزاس  رد  میقتسم  ریغ  میقتسم و  شقن  نانز  نادرم و  یخرب  دنا و  هدش  لئاق  خیرات  یگدنزاس  رد  میقتـسم 
لالقتـسا خـیرات ، رد  نز  میقتـسم  ینیرفآ  شقن  مئالع  اه و  هصخـشم  زا  یکی  اـه  ناـسنا  خـیرات و  یگدـنزاس  رد  ارهز  ترـضح  میقتـسم 

بحاص ملع ، یهاگآ و  دشاب . یم - درم  هب  یگتسباو  نودب  وا  رطن  هدارا و  لامعا  تالامک و  بسک  رد  وا  یگتسباو  مدع  وا و  یتیـصخش 
يداصتقا لالقتـسا  نتـشاد ، ادـخ  اب  میقتـسم  طابترا  ندوب و  هدنتـسرپ  تیقالخ  تعاجـش ، يروالد و  نتـشاد ، لقتـسم  هدارا  ندوب ، رایتخا 

قح قاقحا  نتشاد  یسایس  یعامتجا ، نوگانوگ  ياه  هنحـص  رد  ندومن  تلاخد  قح  نتـشاد و  هعماج  هناخ و  رد  يأر  رظن و  قح  نتـشاد ،
لماک وحن  هب  اه  هنومن  قیداصم و  نیا  ءهمه  هک  دشاب  یم  نز  یتیصخش  لالقتسا  قیداصم  زا  يدادعت  نتشاد  ینارنخس  هباطخ و  ندومن و 
دوجو ارهز ! ترضح  روی . یلین  يدهم  ص 560 ، هیمطاف ، گنهرف  هریس 1  یگدنز و  رد  مالسا  سدقم  عرـش  ياه  هبوچراچ  هب  هجوت  اب  و 
تسا يدرف  اهنت  یمارگ ! لوسر  تلحر  زا  سپ  َِأل  ! ارهز ترـضح   1. دنشاب یم  خیرات  رد  نز  میقتسم  يراذگریثأت  رگنایامن  تسا و  هتـشاد 

یـسایس و يرالاس  اغوغ  رد  دنک و  یم  شالت  عیـشت  بتکم  يراذگ  هیاپ  رد  تداهـش  داهج و  زرم  ات  لالدتـسا  قیرط  زا  دوجو  همه  اب  هک 
رد درک  افیا  یـساسا  شقن  عیثمت  يزاس  گنهرف  رد  دومن و  تیامح  میـسرت و  ار  يولع  یتّیندم  لیـصا و  یلدمت  هنیدـم  رب  مکاح  یگهرف 
هک یطیارـش  رد  دوب  دنلب  مدرم  روضح  رد  هنیدم  دجـسم  رد  اعارهز !! همطاف  يادـن  دـیچیپ  یم  ولگ  رد  یلع !  ترـضح  دایرف  هک  یطیارش 
رد ا   ! یلع ترضح  ینعی  تشاد  مایق  دوب و  هداتسیا  دوخ  نامز  روج  ءهفیلخ  ربارب  رد  ! ارهز همطاف  دوب  هدومن  فالغ  ریشمش  یلع !  ترضح 

گنهرک  1 دوب . ناـنآ  يرکف  مارم  نیقفاـنم و  یئاوسر  عیـشت و  بتکم  فیرعت  یهلا  ماـیق  نیمه  هجیتن  دوب و  ماـیق  رد  همطاـف !  دوب و  دوعق 
هب هک  یهارمگ  ناقفانم  تشاد ، یمن  دوجو  َِالأإل  همطاف ا! رگا  هک  مروخ  یم  دـنگوس  دوخ  ناـج  هب  روی و  یلین  يدـهم  ص 561 ، هیمطاف ،

نادناعم و نیب  تسناوت  شترـضح  اریز  دندش ، یمن - هتخانـش  دنتفرگ  هدیدان  ار  تیالو  صوصن  دـندرک و  نت  رب  ار  تفالخ  نهاریپ  روز ،
بوکرـس دوخ  نشور  لیالد  نیهارب و  اب  ار  نانآ  ياه  يراک - هابتـشا  يزادـنا و  طلغ  دـلامب ، كاخ  هب  دوخ  ياه  تجح  اـب  ار  ناـشکرس 

ص 195. یفطصملا ، دق  هجهب  ارهزلا ا  همطاف  . 1 1. دنز وس  کی  هب  نانآ  هرهچ  زا  دوخ  ياه  ینارنخس  اب  ار  قافن  باقن  دنک و 

عامتجا تسایس و  ب :
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. تسأ مزال  یهاتوک  ءهمدقم  رکذ  ثحب  ندش  نشور  يارب  زین  دروم  نیا  رد  هک  تسا  ّمهم  زین  عامتجا  تسایـس و  ءهنحـص  رد  نز  روضح 
ناونع هب  ار  یفیاطو  هلـسلس  کی  تسا . دـقتعم  یعمج  تیوه  کی  ناسنا  يارب  و  درگن ، یم  یعمج  دـید  اب  ار  رـشب  هک  تهج  نآ  زا  نید 

دنشیدنا و کت  ای  دنتسین ، رادروخرب  غوبن  زا  هک  اهنآ  دناوخ . یم  ارف  فیاظو  نآ  ماجنا  هب  ار  ناناملسم  دنک و  یم  حرطم  یعامتجا  لئاسم 
راثیا راثن و  ناوت  دـندرک  كرد  ار  هعماج  یلک  طوطخ  رگا  ای  دـننک  یمن  كرد  ار  یعامتجا  یلک  طوطخ  دنتـسه ، ناشدوخ  رکف  هب  طقف 

ار رـشب  یعامتجا  تیوه  ءهلأسم  مه  هک  دوش  یم  مولعم  دوب  مادقا  مایق و  لها  یـسک  رگا  دنهن . یمن  مدق  عامتجا  ءهنحـص  رد  اذل  دـنرادن ،
ار نیتـسار  نینموم  میرک  نآرق  تسا . هدرک  لیـصحت  بوخ  ار  یعمج  تیوه  تشادـیمارگ  يارب  يارکادـف  موزل  مه  هدرک ، كرد  بوخ 
ُهُولدئـشَی ج یتَح  ْاُوبَهذَـی  م   ! ٍعِماَمج ٍضما  یلَع  ُهَعَم ر  اُونا   ! اَذاَو ِِهلوُسَرَو - ِهَّللِاب  أُونَما  َنیِذ 6َ  َتُونِموُملَا ا! اَمَنِإ  : ) هک دـنک  یم  یفرعم  نینچ 

نإ َهَّللا  ُُملَا  زِفغَتـسَاَو  مُهنِم  َتئِـش  نَمِّل  ندأَف  مِهلأَش  ِضعَِبل  َكُوندئـسآ  اَذِإَف  حءِِهلوُسَرَو  ِهَّللَاـِب  نُونِمُوی  َنیِذَّلا  ِثًئلْوُأ  َکَنُوندَتـشَی  َنیِذَّلآ  َّنِإ 
یعامتجا لئاسم  كرد  رظن  زا  مه  دندفتعم و  شربمایپ  ادخ و  هب  هدیقع  رظن  زا  مه  هک  دنتـسه  یناسک  نیتسار  نینموم  ویِحَّر 1 ) روُفَغ  َهَّللا 

یعمج لئاسم  نامه  عماج ، رما  دنتسین . يوزنم  دنراد و  روضح  هراومه  یعمج  لئاسم  رد  دنسانش و  یم  بوخ  ار  هعماج  یعمج ، شوه  و 
يربـهر و دـییأت  تاـباختنا ، رد  روضح  رابکتـسا ، ناـیغط و  هیلع  تارهاـطت ، تسا ، عماـج  رما  کـی  هعمج  زاـمن  َـالثم  تسا 0  ماظن  کـی 

روما همه  لـیبق  نیا  زا  هنومن  اهدـص  یعمج و  رکنم  زا  یهن  یموـمع و  فورعم  هب  رما  نیتـسار ، ناراذـگتمدخ  دـییأت  یمالـسا ، نیلووـسم 
دـنراذگ و یمن  اهنت  ار  ناشربهر  عماج  رما   62، رون حیه 1 . رد  هک  دنتـسه  یناسک  نیتسار  نینموم  دیامرف : یم  دنوادخ  اذل  دنتـسه . عماج 

هدمآ تایآ  زا  شخب  نیمه  لیذ  رد  هکئالملا )، لیـسغ   " هلطنح ءهصق  هک  دننک  یمن  كرت ! ار  هنحـص  ربهر ، ماقم  زا  هزاجا  بسک  نودـب 
يردق هب  یعمج  تیثیح  تیاعر  یعامتجا و  شوه  نتشاد   1. تسا هدرک  كرت  ار  گنج  هنحص  َاتقوم  أِسیوَءادخ  لوسر  هزاجا  هب  هک  تسا 

هعماج یعمج  لئاسم  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نیتسار  نینموم  دـیامرف : یم  هتـسناد و  نینموم  ياـه  یگزیو  زا  ار  نآ  نآرق  هک  تسا  مرتحم 
یمن عالطا  نودب  دندوب  روذعم  مه  رگا  دننک و  یمن  كرت  ار  هنحـص  هّجوم  رذع  نودب  دنراذگ و  یمن  اهنت  ار  ناشربهر  دـنراد و  روضح 

هار ات  میآ  یمن  مضیرم  نوچ  هک  دنک  یم  مالعا  هکلب  دنک ، یمن  صکرت  ار  هنحص  مالعا ، نودب  تسا  ضیرم  َالثم  هک  یـسک  یتح  دنور .
زا ار  یتلیضف  مه  زاب  درک  صکرت  ار  هنحـص  يربهر  ماقم  نذا  هب  دوب و  روذعم  یـسمک  رگا  هاگنآ  دنکن . زاب  نارگید  يارب  ار  يریگ  هناهب 
وت هک  دهد  یم  روتـسد  شلوسر !  هب  دنوادخ  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ  ص 296  لامح ، لالج و  ْهنیآ  رد  نر  ور 1  نیا  زا  دهد . یم  تسد 
یم مولعم  نیاربانب  نک . رافغتـسا  دنیآ  یمن  هنحـص  رد  رذع  مالعا  زوجم و  بسک  اب  دننک و  یم  كرت  ار  هنحـص  رذع  اب  هک  ییاهنآ  يارب 

لوسر رافغتـسا  اب  دـیاب  هک  تسا  هدـنام  هرهب  یب  یـضیف  زا  دـنک  ادـیپ  روضح  یعامتجا  ءهلأسم  کـی  رد  دـشن  قفوم  یـسک  رگا  هک  دوش 
يالصم رد  دریگب و  وضو  رگا  هک  دنا  هتفگ  تسا و  مورحم  زامن  قیفوت  زا  هام  مایا  زا  یـضعب  رد  نز  هک  يروطنامه  دوش . میمرت  اِمل  ؟ ادخ

رد تسناوتن  دوب و  روذعم  یسک  رگا  مه  اجنیا  رد  تسه  باوث  نآ  میسرت  دیما  دیوگب  رکذ  زامن ، تقو  رادقم  هب  دنیشنب و  هلبق  هب  ور  دوخ 
ءهیام یهلا  ناربهر  ترفغم  بلط  نوچ  دننک ، ترفغم  بلط  وا  يارب  هک  دنرومأم  یهلا  ناربهر  تفر ، زوجم  اب  دـنک و  ادـیپ  روضح  هنحص 
شخب نیا  رد  دنک و  یم  میـسرت  ار  نآ  نآرق  هک  تسا  هعماج  دارفا  یعمج  ءهفیظو  زا  يرادومن  نیا  دوش . یم  وا  بلق  ءهنینأمط  شمارآ و 

ص 296 لامج ، لالج و  هنیآ  رد  نز  . 1 تسین . درم  نز و  نیب  یقرف 

مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  میظع  بالقنا  رد  نز  شقن  - 4

مالـسا ردص  نارود  رد  هک  دنراد  ار  یـشقن  نامه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  تموکح  رد  نانز  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
، هدرک اوادم  ار  نایمخز  هک : تسا  هدش  هراشا  تیاور  رد  دنچ  ره  مینک . یم  یسررب  راگزور  نآ  رد  ار  نانز  شقن  راصتخا ،  هب  دنا  هتشاد 
. دشاب مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  راگزور  رد  نانز  تامدخ  نیرت  مهم  زا  يا  هنومن  نیا  دیاش  یلو  دننک . یم  يراتـسرپ  نارامیبزا  و 
. تشاد دنهاوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نامز  رد  ار  شقن  نیمه  دنا و  هتـشاد  مه  يرگید  ياه  تیلاعف  نانآ  اریز 
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نامز رد  دـنداد ، یم  ماجنا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  نامز  رد  هک  ار  ییاهراک  نامه  نانز  :" دـیامرف یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ندناسر نوچ  مه  يرگید  فیاظو  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  ياه  گنج  رد  نانز  داد " . دـنهاوخ  ماجنازین  جـع )  ) مئاق ترـضح 
تکرـش ادهـش ، لاقتنا  تازیهجت ، ریمعت  تامهم ، ندناسر  وراد ، ءهیهت  ناگدنمزر ، لیاسو  يراد  هگن  يزپشآ ، ناگدنمزر ، هب  اذـغ  بآ و 

نانز هیبشت  دـندوب .  راد  هدـهع  ار  دربن و ... ءهنحـص  رد  نانآ  قیوشت  ههبج ، هب  تمیزع  يارب  ناگدـنمزر  قیوشت  یعاـفد ، ياـه  گـنج  رد 
رب ار  ام  مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  ءهلیسو  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارود  نانز  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نارود 

، دنتشاد یمهم  شقن  اه  تیلاعف  نیا  رد  هک  ینانز  زا  یضعب  میوش .  روآدای  مالـسا  ردص  رد  ار  نانآ  ياه  تیلاعف  زا  یخرب  هک  تشاد  نآ 
زا یکی  دـیوگیم :  هـیطع  ما   1 دوـب . يو  تامدـخ  هلمج  زا  ناـیمخز  ياوادـم  درک . تکرـش  هوزغ  تـفه  رد  وا  هـیطع ؛ ما  . 1 زا : دـنترابع 

شیاتـس و دروم  هک  دوب  يردق  هب  دـحا  گنج  رد  وا  ياه  تداشر  هبیـسن ؛)  ) هرامع ما  .2 2. دوب نازابرـس  لیاسو  زا  ینابهگن  نم  فیاظو 
هللا لجع  يدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  ص 331 . جدنم 4 ، هناوعوبا ، . 1 3. تفرگرارق مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناوارف  ریدقت 

.3 فیرـشلا . هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  تموـکح  هـب  يزادـنا  مـشچ  ص 270  ج 1 ، يزاـغم ، يدــقاو ، . 2 فیرـشلا . هجرف  یلاـعت 
یهار هک  دوب  ینز  شش  وزج  وا  هیبا ؛ ما  . 3 فیرشلا . هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  ص 345  ج 4 ، لامعلازنک ،

نآ هرهچ  رب  ار  مشخ  راثآ  نوچ  دیوگ : یم  هیبا  ّما  دیا " ؟ هدـمآ  اج  نیا  هب  یـسک  هچ  روتـسد  هب  : " دومرف نانآ  هب  ربمایپ  دـش . ربیخ  ءهعلق 
اج نآ  رد  ام  ندـنام  اب  ترـضح  هاگ  نآ  میا . هدـمآ  نایمخز  ياوادـم  روظنم  هب  وراد  يرادـقم  اـب  اـم  میتفگ : میدرک ، هدـهاشم  ترـضح 
 . 5 1. درک یم  اوادـم  ار  نایمخز  اـه ، گـنج  رد  نمیا ؛  ما  . 4 دوب . اذـغ  نتخپ  نایمخز و  ياوادـم  گنج  نیا  رد  ام  لغـش  درک . تقفاوم 

هعیبر . 6 2. داد تسد  زا  دربـن  ءههبج  رد  ار  دوخ  ییاد  ردارب و  رهوـش ، وا  درک . یم  اوادـم  ار  ناـنآ  دـناسر و  یم  بآ  ناـیمخز  هب  هنّمح ؛ 
ج هباصالا ، . 1 میداد . لاقتنا  هنیدم  هب  ار  ادهـش  میدش و  دربن  مزاع  ادخ  لوسر  اب  دیوگ : یم  وا   3. درک یم  اوادم  ار  نایمخز  ذوعم ؛  رتخد 
هب يزادنا  مشچ  ص 241. ج 8 ، تاقبط ، دعـس ، نبا   2 فیرـشلا . هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  تموکح  هب  يزادـنا  مشچ  ص 433  ، 4
هب يزادنا  مشچ  ص 168  ص 14 ، حیحـص ،  يرا  زب  ص 451 .  ج 5 ،  هباغلادـسا .   3 فیرـشلا . هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  تموکح 

نایمخز ياوادم  يارب  ربیخ  گنج  ءهقطنم  هب  هک  دوب  ینز  شش  هلمج  زا  وا  دایز ؛  ما  . 6 فیرشلا . هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح 
ضرع هدیـسر ، ربمایپ  روضح  هب  رافغ  ینب  نانز  زا  یهورگ  اـب  دـیوگ : یم  وا  دـش . ناملـسم  ترجه  زا  سپ  سیق ؛  رتخد  هّیما  . 8 1 تفر .
هناـشن هب  ربماـیپ  مینک . تکرح  ربیخ  يوس  هب  ناگدـنمزر ، هب  کـمک  ناـیمخز و  ءهجلاـعم  يارب  امـش  تمدـخ  رد  میتـسه  لـیام  میدرک : 

مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هک  مدوب  ینز  نم  دیوگ  یم  هیرافغ : يالیل  . 9 2 . " نک تکرح  یهلا  تایانع  اب  : " دومرف يدونـشخ 
گنج رد  دوب  هلماح  هک  نیا  اب  دناسر و  یم  بآ  ناگدنمزر  هب  دحا  گنج  رد  میلـس : ّما  . 10 3. متفر یم  گنج  هب  نایمخز  ياوادم  يارب 

ج 5، هباغلا ، دسا  . 2 فیرـشلا . هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  هب  يزادـنا  مشچ  ص 444 ، ج 4 ، هباـصالا ، .4و5 1 .  درک تکرش 
یلاعت هللا  لجع  يدهم  تموکح  هب  يزادـنا  مشچ  ص 425 ، ج 8 ، تاقبط ، دعـس ، نبا   . 4 ص 22 . گنج ، رد  ناـنز  شقن  ص 405 3 . 

. یسبط نیدلا  مجن  ص 78 ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  هب  يزادنا  مشچ   . 5 فیرشلا . هجرف 

یلیمحت گنج  ناریا و  یمالسا  بالقنا  رد  نز  شقن  . 5

یمالسا بالقنا  رد  نانز  لوحت  فلا :

ياه مناخ  ات  کچوک  ياهرتخد  زا  گرزب ، ياهدرم  اـت  کـچوک  ياـه  هچب  زا  ممـصم  هدارا  اـب  يرکف  لوحت  کـی  یحور ، لوحت  کـی 
روج کی  اه  نز  ءهعماج  رد  نم   1. ادُرف ًاعمج و  ادخ  يارب  مایق  اوموقت هللا ) نا   ) دندرک تماقتـسا  دـندرک و  مایق  مه  اب  راشقا  همه  گرزب ،
نیا رد  دندرک  تمدخ  مالـسا  هب  مرتحم  ءهعماج  نیا  يردقنآ  هدش و  ادـیپ  اهدرم  رد  هک  تسا  یلوحت  زا  رتشیب  هک  منیب  یم  یبیجع  لوحت 
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شقن . 2 مراهچ . لصف  ص 159 ،  ینیمخ ، ماما  هشیدـنا  رد  نز  هاگیاج  . 1 2. دندرک تمدخ  اهدرم  هک  تسا  يرادـقم  نیا  زا  رتشیب  نامز 
ص 164. ینیمخ ، ماما  هشیدنا  رد  نز  هاگیاج  بالقنا 167 ، يوترپ  رد  نانز 

ناریا بالقنا  رد  نانز  ندوب  مدقشیپ  ب :

رد اهنآ  دـیتسه ... دـیدوب و  مدـق  شیپ  يزوریپ  نیا  رد  ریلد  نانز  امـش  دـیامرف : یم  هراب  نیا  رد  بالقنا  نیا  گرزب  راـمعم  ینیمخ ، ماـما 
بالقنا يوترپ  رد  ناـنز  شقن  .1 1. دندش عیـشت  اهنآ  تادـهاجم  زا  دـندش . عاجـش  اهنآ  زا  مه  اهدرم  هکنیا  يارب  دنتـسه  عقاو  لوا  فص 

ص 167. ینیمخ ، ماما  هشیدنا  رد  نز  هاگیاج  ، 167

تارهاظت رد  نانز  روضح  ج :

دیتسه و يرادیاپ  مایق  نیا  رد  ادخ  يارب  دیدرک و  مایق  ادخ  يارب  مرتحم  ناوناب  امـش  دیامرف : یم  صوصخ  نیا  رد  هللا  محر ? ینیمخ  ماما 
2. دیورب شیپ  هب  دینک و  ظفح  ار  بالقنا  دینک و  رت  هدرـشف  ار  ناتدوخ  فوفـص  نیا  دیناوت  یم  دیناد - یم  هچ  ره  دید  دـیهاوخن  بیـسآ 

ص 183. ینیمخ ، ماما  هشیدنا  رد  نز  هاگیاج  بالقنا 167 ، يوترپ  رد  نانز  شقن  .1

نیفعضتسم هب  نانز  یلام  ياه  کمک  د :

ياه کمک  دیدرک و  کمک  نادنمتسم  يارب  مه  نالا  دیتشاد و  یفاک  طخ  یمالسا  تضهن  رد  هک  دنک  ظفح  ار  نانموم  امـش  دنوادخ  - 
نانز شقن  . 1 1 دنک . ظفح  ار  امش  دنوادخ  تسا  نادرم  ياه  کمک  ربارب  دنچ  شـشزرا  ناوناب  ياه  کمک  تسا ، شزرا  اب  رایـسب  امش 

نایب 335. ص 185 ، بالقنا ، يزوریپ  رد 

روهظ يارب  يزاس  هنیمز  رد  نز  شفن  . 6

. تسا نز  اه  ناسنا  یبرم  دـنوش . یم  ادـیپ  اـه  ناـسنا  نز  نماد  زا  تسا . هعماـج  یبرم  نز  گرزب . ناـسنا  کـی  مه  نآ  تسا . ناـسنا  نز 
شدوخ حیحـص  تیبرت  اب  دنک و  یم  تسرد  ناسنا  شدوخ ، حیحـص  تیبرت  اب  نز  تسا . نز  دوجو  هب  هتـسب  اهروشک  تواقـش  تداعس و 
ۀشیدنا رد  نز  هاگیاج  . 2 2. دشاب دیاب  اه  تداعس  همه  أدبم  نز  دوش . یم  دنلب  نز  نماد  زا  اه  تداعس  همه  أدبم  دنک . یم  دابآ  ار  روشک 

ص 57. هللا ،  محر ? ینیمخ  ماما 

مالّسلا هیلع  نامز  ماما  تموکح  رد  نز  شفن  - 7

تسد یهجوت  لباق  تاکن  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  زا  سپ  شیپ و  نانز  شقن  هرابرد  تایاور  یـسررب  اب 
نموم و ینانز  ناـنآ ، راـنک  رد  یلو   1. دـنهد یم  لیکـشت  نانز  دوهی و  ار  لاّجد  ناوریپ  رثکا  تایاور  زا  یـضعب  قبط  دـنچ  ره  میباـی . یم 
مدـق و تابث  زا  نانز  زا  یخرب  دـنرثأتم . رایـسب  روهظ  زا  شیپ  عاضوا  زا  هدوب  شوک  تخـس  دوخ  هدـیقع  ظـفح  رد  هک  دنتـسه  زین  فیفع 
رب دنزاس . یم  راکـشآ  ار  وا  یناسنا  دض  تیهام  لاّجد  هیلع  یتاغیلبت  گنج  اب  دنور  یم  هک  اج  ره  دنرادروخرب و  يا  هنارگداهج  ءهیحور 
رد اهنآ  رثکا  دننک و  یم  یهارمه  ار  ترضح  نآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  مایق  ماگنه  نز  دصراهچ  تایاور  زا  یخرب  ءهیاپ 

دنراد دوجو  نز  هاجنپ  ترضح  باحـصا  نایم  رد  دنیوگ : یم  تایاور  زا  يدادعت   2. دنشاب یم  تیلاعف  لوغـشم  نامرد  تشادهب و  شخب 
يدهم تموکح  هب  يرادنا  مشچ  . 2 ص 15 . ج 7 ، دئاوزلا ، عمجم  ص 424 ، ، 5 رابخ ؛ ـال  سود ا  رف  ص 76 ، ج 2 ، دمحا ، دنسم ، . 1 3

هاگیاج و عوضوم ، نیا  دـنراد . هدـهعرب  ار  ناحورجم  ياوادـم  تیلوئـسم  نز  هدزیـس  یتیاور ، قبط  و  راحب 52،223 . . 3 ص 68 . جع ،) )
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رود هب  مه  هنانیب  عقاو  هاگیاج  نیا  دزاس . یم  یلمع  دوخ  دهع  رد  ترضح  هک  دهد  یم  ناشن  نآ  ندمت  مالسا و  رد  ار  نانز  گرزب  شقن 
ریقحت و هنوگ  ره  زا  رود  هب  مه  دروخ و  یم  مشچ  هب  اـم  ياـهروشک  رد  ناـنز  اـب  دروخرب  رد  زوـنه  هنافـسأتم  هک  تسا  یلهاـج  راـتفر  زا 

ص 282. یناروک ، یلع  روهظ ، رصع  .1 1. دننآ راتفرگ  برغ  ندمت  رد  نانز  هک  تسا  یلاذتبا 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  نانز و 

: همدقم

لوسر رتخد   1" ٌهَنَسَح ٌهوسا  یل  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ۀنبا  یف  و  : " دنیامرف یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 
مکاح چـیه  اب  شفیرـش  رمع  نایاپ  ات  مالّـسلااهیلعارهز  ترـضح  تسا . وکین  ییوگلا  هوسا و  نم  يارب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

هک يروط  نامه  درادن  ندرگ  رب  ار  يرگمتس  ناطلـس  چیه  تعیب  مه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  درکن  تعیب  یملاظ 
دنتشاد اور  مالّسلااهیلع  همطاف  ترضح  هب  تبسن  نانمشد  ص 537 . ج 2 ، جاجتحا ، ص 286 ؛ یسوط ، خیش  تبیغ  هک 1 . يرازآ  تیذا و 

مدقم دوخ  رب  ار  نارگید  هکلب  دشکب ، تسد  ناناملسم  يارب  اعد  زا  ناشیا  هک  دشن  ببس  مادک  چیه  دندرک  هشیپ  ناناملسم  هک  یتوکس  و 
اعد ییامنهار و  يزوس و  لد  زا  دـنک و  یم  لمحت  ار  اهراکنا  اه و  ملظ  نیا  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  تشاد ، یم 

وا تسا . یگدنز  ياه  یتخـس  دیادش و  ربارب  رد  تمواقم  ربص ، یگداتـسیا ، يوگلا  مالّـسلااهیلع  همطاف  دراذگ . یمن  ورف  يزیچ  ام ، يارب 
نـسح ماـما  نوچ  ینادرم  تسناوت  هک  دوب  مالّـسلااهیلع  يربک  هجیدـخ  نوچ  ینز  ریلد  تیبرت  مالـسا و  یمارگ  ربماـیپ  تاـمحز  جـنرتسد 

لیوحت یمالـسا  هعماج  هب  ار  مالّـسلااهیلع  يربک  بنیز  نوچ  ریذپان  یگتـسخ  دـهاجم و  زرابم ، ینز  مالّـسلا و  هیلعادهـشلادیس  یبتجم و 
شزرل و رد  ناشذفان  هاگن  تمظع  ناشمالک و  ياسآدعر  بیهن  میب  زا  متـس  هتـشارفا  ياه  خاک  هراومه  هک  دنیرفایب  یلـسن  نانچ  دـهد و 

هزات نانز  نایم  رد  ار  یمالـسا  اـنعم  ماـمت  هب  يوگلا  کـی  يدوجو  ـالخ  دوبمک و  هک  نارود  نآ  رد  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  دنـشاب . فوخ 
و هدرک ، شیوخ  تیب  نانز  نارتخد و  یمالـسا  یناسنا و  تیبرت  فوطعم  ار  دوخ  تمه  ناوت ، مامت  اب  دندرک ، یم  ساسحا  هدـش  ناملـسم 

هکلب نانز  يوگلا  ربهر  اهنت  هن  نانز  يوگلا  ربهر  ناشیا  هدوب . مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  حـنر  تسد  لصاح  مالّـسلااهیلع  همطاـف 
زا نتفرگ  وگلا  اب  خیرات  رکفنشور  نانز  درک . دهاوخن  باریس  ار  اهنآ  هنشت  ماک  تقیقح ، لالز  زج  هک  دنتـسه  يا  هدازآ  ياه  ناسنا  مامت 
هک تخومآ  عماوج  هب  تنـس  نآرق و  اریز  دـنرادرب . یگرزب  ياه  ماگ  يداصتقا  یعامتجا و  یـسایس ، ياـه  هصرع  رد  دنتـسناوت  ترـضح 
یم هک  تسا  يدوجوم  اتکی  نز  تساهنآ . مسج  رد  طقف  توافت  هدیرفآ و  حور  کی  زا  ار  ود  ره  دـنوادخ  تسین و  درم  نز و  نایم  یقرف 

یناسنا يالاو  ياه  شزرا  تماقتـسا و  هب  اه  هعماج  هکلب  هعماج  کی  شتاکرب  زا  هک  دـهد  لیوحت  هعماـج  هب  يدارفا  دوخ  نماد  زا  دـناوت 
یجنم اهنت  روهظ  يارب  یمومع  شریذپ  قلخ ، رب  ادخ  تجح  مالـسا و  هب  یعقاو  تفرعم  ندیرفآ  اب  هک  تسا  نامز  نآ  رد  دـنوش . هدیـشک 

. دمآ دهاوخ  شیپ  ملاع 

مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارود  رد  نانز  شقن 

هتشاد مالسا  ردص  نارود  رد  هک  دنراد  ار  شقن  نامه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  رد  نانز  هکنیا  هب  هجوت  اب 
رد دـنداد  یم  ماجنا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  هک  ار  ییاهراک  نامه  نانز  : " دـیامرف یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنا .

مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  گنج  رد  ناـنز   1 داد " . دـنهاوخ  ماجنا  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ترـضح  نامز 
، تاـمهم ندـناسر  وراد ، هیهت  ناگدـنمزر ، لـیاسو  يراد  هگن  يزپـشآ ، ناگدـنمزر ، هب  اذـغ  بآ و  ندـناسر  نوچ  مه  يرگید  فیاـظو 
ار دربن و ... هنحـص  رد  نانآ  قیوشت  ههبج  هب  تمیزع  يارب  ناگدـنمزر  قیوشت  یعافد ، ياه  گنج  رد  تکرـش  ادهـش ، لاـقتنا  تازیهجت ،
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ص 75 ج 3 ، ةادهلا ، تابثا  1 دوب . يو  تامدخ  هلمج  زا  نایمخز  ياوادم  درک ، تکرـش  هوزغ  تفه  رد  وا  هیطع : ما  دندوب ? . راد  هدـهع 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناوارف  ریدقت  شیاتـس و  دروم  هک  دوب  يردـق  هب  دـحا  گنج  رد  وا  ياه  تداشر  هبیـسن :)  ) هرامع ما  ?

خر دحا "  " دربن ردب " هنادنمزوریپ ي"  یتدیقع و  راکیپ  زا  هام  هدزیـس  تشذـگ  زا  سپ  دـحا : زور  رد  مالّـسلااهیلع  همطاف  . ? تفرگ رارق 
تداهـش رتسب  رد  تشاد  رارق  نانآ  ردـص  رد  هزمح  بانج  هک  ربمایپ  هدـیزگرب ي  هتـسیاش و  نارای  زا  رفن  داتفه  زا  شیب  دربن  نیا  رد  داد .

هرهچ نوخ  تفرگ . رارق  نمـشد  ياه  يزادـناریت  فدـه  شاـه  نادـند  یمارگ و  ربماـیپ  سدـقم  یناـشیپ  هک  دوب  گـنج  نیا  رد  دـیمرآ ،
هبوبحم هارمه  هب  هزمح  رهاوخ  ربمایپ و  همع  مشاه و  ینب  هدازآ ي  تخد  هیفـص  تفرگ ? . ارف  ار  وا  فیرـش  نساحم  ناهد و  شکراـبم و 

ربمایپ هب  ار  دوخ  ناود  ناود  مالّسلااهیلع  همطاف  هیفص و  دندرک . تکرح  دحا  نینوخ  نادیم  يوس  هب  مالّـسلااهیلع  همطاف  ربمایپ ، ادخ و  ي 
. دندناسر هزمح  ءهتفخ  نوخ  هب  دسج  و 

مالّسلااهیلع بنیز  ترضح  ربص 

ترـضح نآ  ربص  زا  ناگتـشرف  اذـل  دوب و  اراد  تایـصوصخ  همه ي  اب  ار  ربص  بتارم  مامت   1" تاومَّسلا َۀَکئالَم  ِكِْربَص  ْنِم  تَبِجَعْدَـق  "

رد ردارب و  کیرـش  بیاصم  عیمج  رد  نوچ  بنیز  ترـضح  اما  و  دندوب ، هدشن  بجعتم  وا  زا  لبق  يدحا  ربص  زا  هکنیا  اب  دـندش . بجعتم 
نوچ رت و  تخـس  شتقرافم  رتدایز ، هچ  ره  هب  شتبحم  سک  ره  تسا ، مولعم  هدوب  یـصوصخم  تایـصوصخ  ياراد  هدوب  رباص  لاـح  ره 
نینچ رب  ربص  وا  هب  ءهقالع  هزادنا  هب  وا  تقرافم  سپ  تشاد  ادهشلادیس  ترضح  هب  يدایز  هقالع  ملاع  نیا  رد  مالّسلااهیلع  بنیز  ترضح 

رـضاح ردارب  تمزالم  هب  دومن و  قیالع  عیمج  كرت  هک  تسا  نیا  هدوب  دایز  ردارب  هب  وا  هقالع  هک  نیا  رب  دهاش  درادن و  تیاهن  تبیـصم ،
همان ترایز  ص 317"  ج 98 ، راونـالاراحب ، يْربَـص 1 . ْنَع  َربَّصلا  ُزِْجعَی  یتَـح  ُِربْصَاَـس  دـنتفگ : همرکم  ترـضح  نآ  لوق  زا  اذـل  و  دـش .

ثعاب مالّسلااهیلع  بنیز  ترـضح  . ددرگ ناوتان  نم  ربص  زا  ربص  دوخ  هک  منک  تماقتـسا  ربص و  نانچ  نآ  مالّـسلااهیلع " بنیز  ترـضح 
ظفح ار  نآ  رگا  دـش  تمایق  زور  ات  سوفن  هیلک  تیادـه  ببـس  اریز  تسین  مولعم  یگداس  هب  لمع  نیا  رجا  دـش . يدـمحم  مالـسا  ظـفح 

. دنام یمن  یقاب  یمسا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  يدمحم  مالسا  زا  هیما ، ینب  تالایخ  نآ  اب  دوب  هدومنن 

مالسا رظن  زا  نانز 

نامتخاس رد  دناوت  یم  يدشر  نینچ  اب  بسانتم  دنهد و  یم  اقترا  يدح  ات  ار  مالسا  دنراد و  یمالسا  هعماج  يانب  رد  یساسح  شقن  نانز 
ياکتا دنک ، یم  نایب  ابس "  " هکلم ناتـساد  رد  ار  تموکح  عون  نیا  زراب  هنومن  نآرق  دریگب : هدهع  هب  ییاه  تیلوئـسم  یمالـسا  تموکح 

، نازوت هنیک  گنج  ياـج  هب  هناـهاگآ  هنـالداع و  حلـص  تسایـس  ذاـختا  وا ، هب  مدرم  داـمتعا  یتموکح ، متـسیس  رد  اروش  شور  هب  سیقلب 
ییاناوت رب  لیلد  نآرق و  دـییأت  دروم  تموکح ، زا  وا  ینطاب  تفرعم  نامیلـس ، ترـضح  ینید  توعد  ربارب  رد  هناهاش  ربکت  نتفرگ  هدـیدان 

و نید ، هب  هدـننک  توعد  ربمایپ  ود  اب  نوعرف  سیقلب و  دروخرب  هسیاقم  تسا . ماع  ینعم  هب  تیریدـم  يرادـمامز و  رب  نانز  یعیبط  یتاذ و 
داسف حالـص و  تسا . نارظنبحاص  رظن  ارآ و  ساسارب  تیمکاح  لامعا  رد  سیقلب  تلادـع  درخ و  زا  ناشن  ود ، نیا  تیمکاح  لاـمعا  عون 

هک نانز  تسا و  هعماج  نآ  یناسنا  ياه  هیامرـس  هعماج ، هعـسوت  یلاعت و  یلـصا  هیاـپ  هک  ارچ  تساـهنز  داـسف  حالـص و  ورگ  رد  هعماـج 
ارهز ترضح  تیـصخش  رد  ار  يراذگریثأت  نیا  یلجت  جوا  دنراد . ار  یـساسا  شقن  دنتـسه . هیامرـس  ناگدننک  تیاده  ناگدننکدیلوت و 
يوس نآ  ات  كاخ  زا  ناشرون  هک  درک  تیبرت  ییاه  ناسنا  رقحم  يا  هناخ  کـچوک و  يا  هرجح  رد  هک  ینز  دـید . ناوت  یم  مالّـسلااهیلع 

. دشخرد یم  یلعا  توکلم  يوس  نآ  ات  کلم  زا  كالفا و 

یملع ياه  تیلاعف  نز و 
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یم عـیفر  ناـهجود ) رد   ) ار ملاـع  نادنمــشناد  ناـمیا و  لـها  ماــقم  ادــخ   1  ( ٍتَـجَرَد َمـلِعلا  أوـُتوا  َنیِذــَلَاَو  مُـکنِم  أوــُنَم  َنـیِذَّلا ا  ُهَّللا  ) 
تـسا شزرا  تیمها و  ياراد  يا  هنوگ  هب  رما  نیا  دشاب و  یم  هعماج  رد  نز  روضح  ياه  هبنج  زا  یکی  شناد  ملع و  لیـصحت و  . دـنادرگ

زا هداد و  نامرف  ملع  لیصحت  هب  تبسن  نامه  هب  زین  ار  نانز  دناد  یم  بجاو  نادرم  يارب  ار  شناد  ملع و  بسک  هک  روط  نامه  مالـسا  هک 
داجم . 1 درادـن . نادرم  هب  صاصتخا  هفیرـش  هیآ  نیا  اریز  تسا . هدومن  بیغرت  مهم  رما  نیا  هب  ماجنارـس  ات  زاغآ  زا  ینعی  روگ  اـت  هراوهگ 

هی 11. آ  هل ،

يداصتقا ياه  تیلاعف  نز و 

نآ هب  ادـخ  هک  یتیزم  تلیـضف و  رد  اـجیب ) عقوت  و   ) وزرآ . 32 ءاسن ،  . 2 2  ( نبَسَتکا اّمم  بیِـصَن  ِءآَسَنللَو  اُوبَـسَتکا  اَمِّم  بیِـصَن  ِلاَجِّرِلل  ) 
ادـخ لضف  زا  دـیهاوخ  هچ  ره  دـنوشدنم و  هرهب  دـننک  باستکا  هچنآ  زا  نز  درم و  زا  هکره  هک  دـینکم  هداد  يرترب  یـضعب  رب  ار  یـضعب 
بلـس قح  سک  حیه  مالـسا ، سدقم  میلاعت  ساسارب  تسا . اناد  زیچ  همه  هب  ادـخ  هک  دـنک ) اطعا  امـش  هب  ات   ) قلخزا هن  دـینک  تساوخرد 

زا دنتـسه  دنم  هرهب  یعامتجا  قوقح  ریاس  زا  هک  هنوگ  نامه  نانز  درادن و  ار  وا  يداصتقا  ياه  تیلاعف  يارب  عنام  داجیا  نز و  زا  تیکلام 
. دوب دنهاوخ  رادروخرب  زین  یهلا  قح  نیا 

هعماج رد  نانز  لاعف  روضح  تیبثت 

يو تدـهاجم  شالت و  هعماـج و  رد  نز  روضح  مهرجا ) مهنیزجنل  هبیط و  هویح  هنییحنلف  نموم  وه  یثنا و  ارکذ و  نم  اـحلاص  لـمع  نم  )
میلاـعت هاگدـید  زا  تسا . هدوب  نیداـینب  ثحاـبم  زا  هراومه  هک  تسا  یمهم  لـئاسم  تاـعوضوم و  زا  یعاـمتجا  فـلتخم  ياـه  هصرع  رد 

رد نانآ  لاعف  روضح  ياه  هار  دـناوت  یمن  يراصح  عناـم و  چـیه  دنـشاب و  یم  دـنم  هرهب  یعاـمتجا  قوقح  هیلک  زا  ناـنز  مالـسا ، سدـقم 
یم شیپ  رد  ار  هنایم  یهار  یمالـسا  يزاس  یناهج  دنادرگ . مورحم  عامتجا  هب  یناسر  هرهب  زا  ار  قالخ  ناسنا  نیا  دـیامن و  دـس  ار  هعماج 

ناسنا نیب  هطبار  رد  لدع  قح و  روحم  رب  دسانـش و  یمن  رایعم  اهنت  ار  درف  تیکلام  رد  يراد  هیامرـس  یطارفا  یئارگدرف  یبلطایند و  دریگ 
فلتخم يایاوز  داعبا و  یتسرد ، هب  میناوتن  ام  رگا  دزیتس . یم  اه  ناسنا  قوقح  هب  یبای  تسد  يارب  یعناـم  هنوگ  ره  اـب  دـنز و  یم  رود  اـه 
هشیدنا هلفاق  زا  میجنسب . ندش  یناهج  اب  ار  نآ  طابترا  هب  تبسن  مینک و  وگزاب  رضاح  رصع  رد  يودهم  هشیدنا  رد  ار  نانز  ییاهر  يوگلا 

للم میهد . لکش  یبوخ  هب  یناهج  ناشخرد  هدنیآ  هرابرد  ار  يرشب  مهف  كرد و  تسناوت  میهاوخن  دوب و  میهاوخ  رود  هب  زور  نامتفگ  و 
لجع يودهم  تموکح  ندش  یناهج  هک  درک  کیدزن  رواب  نیا  هب  دـیاب  ار  ضیعبت  زا  نانز  ییاهر  ناراد  هیعاد  هژیو  هب  ناهج  رد  فلتخم 

هژیو هب  مدرم   " ًاملظ . ًاروج و  تئلم  امک  الدـع  ًاطـسق و  هب  ضرالا  ًالمیف   " تساه تلیـضف  دـش  یناهج  يانعم  هب  فیرـش  هجرف  یلاعت  هللا 
تموکح و دنـشیدنیب و  بوخ  هک  تفای  دـهاوخ  یتصرف  فیرـش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  یناهج  تموکح  هصرع  رد  ناـنز 

. دننک یم  مکح  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  هب  دوخ  هناخ  رد  نانز  هک  يروط  هب  دنزومایب  ار  یعقاو  شناد 

یهلا رهم  لامج و  رهظم  نز 

رد ار  نز  مالـسا  دنک . یم  هدافتـسا  یتیبرت  روحم  کی  ناونع  هب  نز  هفطاع ي  زا  اما  دـنک  یم  توعد  باجح  هب  ار  اه  نز  مالـسا  هکنیا  اب 
باجح برغ ، هژیو  هب  ینونک  يایند  دشاب . افـص  فطل و  نامرد ، تقر ، هفطاع ، ملعم  ات  دروآ  یم  باسح  هب  لئاضف  ریاس  باجح و  هیاس 
نامرف تسین  هفطاع  ملعم  رگید  دـمآ  هعماج  هب  هزیرغ  هیامرـس  اب  یتقو  نز  دـنک . نیمأت  ار  هزیرغ  دـیایب و  رازاـب  هب  نز  اـت  تفرگ  نز  زا  ار 

دنمورحم و نآ  زا  هدـش  هداد  نز  هب  هفطاع ، مان  اب  هک  يدادادـخ  لامج  تلیـضف و  رنه و  نآ  ینعی  تشذـگ . روتـسد  هن  دـهد  یم  توهش 
ینامـسج تایـصوصخ  تافـص و  يدوجوم  ره  رگا  تاروت  نوناق  قبط  دنا . هدرک  طلـسم  دوخرب  ار  نآ  داد  نز  تعیبط  هب  ادـخ  هک  هچنآ 
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یفنم تیـصخش  زا  رت  يوق  یناسنا  تبثم  تیـصخش  دشر  هنیمز  دـشاب ، هتـشاد  تبثم  یناسنا و  تهج  كدوک ، هب  هدـش  لقتنم  هک  ار  دوخ 
. دوب دهاوخ  رتدیدش  تیـصخش  یفنم  دشر  هنیمز  دنـشاب  یناسنا  يونعم و  ياه  یگتـسیاش  زا  رود  یلاقتنا  تافـص  هچنانچ  و  دوب . دهاوخ 

هیحور نآ  دندرک  هدهاشم  لمج  گنج  رد  نمشد  اب  ییورایور  رد  ار  هیفنح  دمحم  ناشدنزرف  سرت  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  هاگنآ 
نتـشاد يارب  نیا  اما  دـندوب  ریظن  یب  تعاجـش  رد  مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکنیا  اـب  هتـسناد  شرداـم  زا  هدـنام  ياـج  هب  راـثآ  زا  زین  ار 

ییافوکـش دـنزرف و  تیـصخش  يریگ  لکـش  رد  نز  یـساسا  زاـتمم و  شقن  رب  ترـضح  هلیـسو  نیدـب  تـسین و  یفاـک  عاجــش  يدـنزرف 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  دنک . يربارب  یناسنا  یهلا و  هفیظو  نیا  اب  هک  تسه  یتیلوئـسم  ایآ  دـیامرف . یم  دـیکأت  وا  ياهدادعتـسا 

رد هداوناخ ا ش و  نایم  رد  ، دشاب نمادـکاپ  دـناشوپب و  ار  شدوخ  دـشاب  نابرهم  دـیازب و  دـنزرف  هک  تسا  ینز  امـش ، نانز  نیرتهب  دومرف :
ششوپ و دنک . تعاطا  ار  وا  دونشب و  ار  شرهوش  نخـس  دنک ، ظفح  ار  دوخ  هناگیب  نادرم  ربارب  رد  دهدب و  هولج  ار  دوخ  شرـسمه  ربارب 
هب شـشوپ  دنقفوم . نادرم  رد  شطع  بلط و  تلاح  داجیا  درم و  بذج  رد  رتمک  دنرادن  شـشوپ  هک  ینانز  تسا ، مهم  رایـسب  ینمادـکاپ 

اه و يرگ  هولج  اب  هک  ینانز  اما  دـهد . یم  رارق  يا  هناسفا  ياه  تب  تروص  هب  نادرم  لد  رد  ار  اـهنآ  دـشخب و  یم  تمظع  راـقو و  ناـنز 
دنرادن و شزرا  نادرم  دزن  رد  دنراد  شـشوپ  هک  ینانز  مرازه  کی  هک  دننادب  دـنهد ، یم  جاور  هعماج  رد  ار  تیلهاج  قالخا  اه ، يزانط 
هب زین  ینمادکاپ  دـنراد . یـشحو  ییاج و  همه  یلد  دـنهد  یم  لد  اهنآ  هب  هک  ینادرم  دنتـسین و  مه  قفوم  شیوخ  راک  رد  تهج  نیمه  هب 

طقف هک  دـننادب  دـیاب  اهنآ   . دـننک زاب  یلد  رد  ییاـج  دوخ  يارب  دـنناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  هزره  ناـنز  دـهد . یم  شزرا  نز  دوجو  رهوگ 
سنوم مدمه و  رای و  یگدنز و  کیرش  ناونع  هب  اهنآ  رب  یـسک  زگره  دنتـسه و  زابـسوه  نادرم  ناطیـش  توهـش  يافطا  يارب  يا  هلیـسو 

یم ینیریـش  درگ  راو  سگم  هک  ینادرم  نآ  هک  دـنوش  یم  هجوتم  دـنداد ، تسد  زا  ار  دوخ  یناوـج  هوـلج ، هک  يزور  دـنک و  یمن  هاـگن 
ره رد  دوخ  نامز  ماما  نتخانـش  مالّـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تیالو  نامـسیر  هب  کسمت  اب  اهنت  نیاربانب  . دننک یم  شومارف  ار  اهنآ  دنخرچ ،

ار تسا  ملاع  رد  نز  نیرت  كاپ  هک  مالّسلااهیلع  ارهز  ترضح  ناوت  یم  هک  ار  میقتسم  طارص  دش و  رود  یگدولآ  ره  زا  ناوت  یم  ینامز 
هدوب ناماما  مامت  يارب  ییوگلا  ردام  نیا  تسا  مالّـسلااهیلع  ارهز  مردام  نم  هوسا  وگلا و  دیامرف  یم  نامز  ماما  داد و  رارق  یگدنز  يوگلا 

. دوش ردپ  نیشناج  تسناوت  یم  دوبن  نز  رگا  هک  دراد  ییالاو  یماقم  و 

فیرش هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مایق  رد  نانز  شقن 

تـسد یهجوت  لباق  تاکن  هب  فیرـش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  زا  سپ  شیپ و  نانز  شقن  هرابرد  تایاور  یـسررب  اب 
فیفع نموم و  نانز  نانآ ، رانک  رد  یلو  دنهد . یم  لیکشت  نانز  دوهی و  ار  لاجد  ناوریپ  رثکا  تایاور ، زا  یضعب  قبط  دنچ  ره  میبای . یم 
هیحور مدـق و  تابث  زا  نانز  زا  یخرب  دـنرثأتم . رایـسب  روهظ  زا  شیپ  عاضوا  زا  هدوب ، شوک  تخـس  دوخ  هدـیقع  ظفح  رد  هک  دنتـسه  زین 

هیاپ رب  دـنزاس  یم  راکـشآ  ار  وا  یناسنا  دـض  تیهام  لاجد ، هیلع  یتاغیلبت  گنج  اب  دـنور  یم  هک  اج  ره  دـنرادروخرب و  يا  هنارگ  ناهج 
شخب رد  اهنآ  رثکا  دننک و  یم  یهارمه  ار  ترضح  نآ  فیرـش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  مایق  ماگنه  نز  دصراهچ  تایاور  زا  یخرب 

فالتخا دوب ، دنهاوخ  وا  اب  ترضح  مایق  ماگنه  هب  هک  ینانز  دادعت  هرابرد  تایاور  رد  هتبلا  دنـشاب  یم  تیلاعف  لوغـشم  نامرد  تشادهب و 
یم شترضح  اب  فیرش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  ماگنه  هک  دنرب  یم  مان  نز  هدزیس  زا  تایاور  زا  یخرب  دراد و  دوجو 
ددع زین  تایاور  زا  یخرب  دنشاب . یم  فیرـش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ییادتبا  ياهورین  زا  هک  دنتـسه  یناسک  زا  اهنآ  دیاش  دنـشاب و 

ترضح مایق ، زا  سپ  هک  دنتسه  ینانز  نانآ  تسا و  هدرک  رکذ  رفن  دصتشه  رازه و  تفه  دنناسر ، یم  يرای  ترضح  هب  دعب  هک  ار  ینانز 
اب نز  دصتـشه  نیب  رد  میرم  نب  یـسیع  دـیامرف : یم  ادـخ  لوسر   1. دـننک یم  کمک  ترـضح  نآ  هب  اـهراک  رد  دـننک و  یم  یهارمه  ار 

: دنیامرف یم  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما   2. دنتسه هتشذگ  نانز  نیرت  حلاص  زا  نیمز و  يور  نانکاس  نیرتهب  زا  نانآ  هک  دیآ  یم  دورف  دصراهچ 
مالّـسلا هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  رمع  نب  لضفم  تسا . اهنآ  نایم  رد  زین  نز  هاجنپ  دمآ و  دنهاوخ  رفن  يدناو  دصیـس  دـنگوس  ادـخ  هب 
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، نامه . 2 ص 68 .  يدهم ، تموکح  هب  يزادنا  مشچ  دننک و 1. یم  هچ  نانآ  مدرک  ضرع  دنتسه  نز  هدزیس  مئاق  ترـضح  هارمه  دومرف 
یم يراتـسرپ  نارامیب  زا  دـننک و  یم  اوادـم  ار  اـه  یمخز  دومرف : تشاد ؟ دـنهاوخ  یـشقن  هچ  ص 328 . ج 14 ، لاـمعلازنک ، زا  لـقن  هب 

ما دیشر ، رتخد  اونق  دومرف : دیربب . مان  اررفن  هدزیس  نآ  دنتفگ  ندوب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يادخ  لوسر  هارمه  هک  نانچمه  دنیامن ،
باـتک رد   1  . هینهج دـلاخ  ما  هطـشام و  هنایـص  هیفنح ، دیعـس  ما  هیمحا ، دـلاخ  ما  هدـیبز ،  رـسای ، راـمع  رداـم  هیمـس  هیبلا ، هباـبح و  نمیا ،

یم زاب  ایند  هب  هتـشگ و  هدنز  نایمخز  هجلاعم  يارب  نز  هدزیـسفیرش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تلود  رد  تسا  هدـمآ  هیمطاف  صئاصخ 
هب هک  دوب  نوعرف  يومع  رسپ  راد و  هنیجنگ  لیقزح  تسا .  هدوب  نوعرف  رتخد  رگـشیارآ  لیقزح و  رـسمه  هنایـص  اهنآ  زا  یکی  هک  دندرگ 

دنرادب تسود  ار  رگیدکی  دنریگ  یم  دای  مدرم  فیرش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يودهم  تموکح  هصرع  رد  دروآ . نامیا  یـسوم  ترـضح 
ج 3، ةادهلا ، تابثا  زا  لقن  هب  نامه ، یهابت 1 . داسف و  زا  يراع  يا  هعماج  دنـشاب و  ارگ  قالخا  روحم و  دیحوت  دننکن ، زواجت  مه  قح  هب 

ناکدوکو نانز  هیلع  رب  اه  ملظ  اه  ضیعبت  زا  يرثا  رگیدو  تسا .  تلادع  طسق و  اج  همه  يدهم  هلضاف  هنیدم  رد   . دنهد لیکشت  ص 75 .
دنرادار يا  همان  رب  نینچ  راظتنا  هک  اهنآ   . دش دهاوخ  هدرتسگ  هعماج  يادیپان  يایاوزو  ناهج  طاقن  اصقا  ات  وا  تلادع  هنمادو  دوب  دهاوخن 

دیون دنناوت  یم  هک  دنتـسه  یناسک  اهنت  اهنآ  دنـشوکب . شیوخ  لامعا  حالـصا  رد  مهو  دنرببالاب  ار  دوخ  نامیاو  یهاگآ  حطـس  دـیاب  مه 
هن . دنا هناگیب  حـلاص  لمع  نامیا و  اب  هک  اهنآ  هنو  دـنراد  يراکمه  متـسو  ملظ  اب  هک  اهنآ  هن  دـنهدب ، دوخ  هب  ار  وا  تموکح  رد  یماگمه 

تسد هک  يراک  یبو  لبنتو  تسـس  دارفا  هنو  دنـسرت  یم  مه  دوخ  هیاس  زا  یتح  زیچ  همه  زا  نامیا  فعـض  رثا  رب  هک  ینوبز  وسرت و  دارفا 
یمن داسف  اب  هزرابم  هار  رد  شـشوکو  شالت  نیرتمکو  هدرک  رایتخا  توکـس  ناش  هعماجو  طیحم  دـسافم  ربارب  ردو  هدراذـگ  تسد  يور 
ینامز دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  یمالـسا .  هعماجردفیرـش ي  هجرف  یلاعت  هللا  لجعیدـهم  مایق  راـظتنا  هدـنزاس  رثا  تسا  نیا   . دـننک

رهاظ ددرگ و  دیدپان  نانآ  نایم  زا  لاعتم  يادخ  تجح  هک  تسا  رت  یـضار  ناشیا  زا  ادـخ  دـنرت و  کیدزن  وا  هب  گرزب  يادـخ  ناگدـنب 
راظتنا مشچ  ماش  حبـص و  ره  نامز ، نآ  رد  تسا  هدشن  لطاب  ادخ  قاثیم  تجح و  هک  دننادب  همه  نیا  دـننادن . مه  ار  شیاج  نانآ  دوشن و 
قالخا يراکزیهرپ و  هب  دشاب و  رظتنم  دیاب  دشاب ، مالّسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نارای  زا  هکنیا  زا  ددرگ  یم  نامداش  سک  ره  دیـشاب . جرف 

هلآ و هیلع و  کتاولص  انیبن  دقف  کیلا  اوکشن  انا  مهللا  ص 158" . ج 52 ، ون ا ر ، راحب ا ال   . 1 1 تسا . یعقاو  رظتنم  وا  دیامن  راتفر  وکین 
زا نامماما  یناهنپ  تبیغ و  زا  ناـمربمغیپ ، نداد  تسد  زا  نادـقف و  زا  ایادـخ !  1 . " انب نتفلا  ةدش  انددع و  ۀـلق  انودـع و  ةرثک  انیلو و  ۀـبیغ 

. حاتتفا ياعد  نانجل ، حـیتافم ا  نامیوس 1. هب  اـه  هنتف  ندروآ  يور  زا  ناـمتارفن  دادـعت  یکدـنا  یمک و  زا  نامنانمـشد ، يرایـسب  ترثک و 
یم يرورض  هتکن  نیا  نایب  روهظ  زا  سپ  لبق و  رصع  رد  نانز  هاگیاج  دروم  رد  ثحب  عورش  زا  لبق  میروآ . یم  وت  دزن  تیاکـش  هوکش و 

اب هک  ارچ  دراد . دوجو  عامتجا  هداوناخ و  هصرع  رد  اهنآ  ياه  تیلوئـسم  درم و  نز و  تقلخ  نیب  یتوافت  هچ  الوصا  مینادب  ادـتبا  هک  دـیآ 
مهیلع تیب  لها  دنوادخ و  بناج  زا  ردقنیا  دیاب  ارچ  دراد  يدرف  یتاذ و  روط  هب  عامتجا  هداوناخ و  رد  نز  هک  ییاه  تیدودـحم  هب  هجوت 

یم هدـهاشم  یبوخ  هب  صاخ  هاگیاج  نیا  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  ثیداـحا  یهلا و  تاـیآ  رد  قمعت  اـب  دریگ و  رارق  هجوت  دروم  مالّـسلا 
زین صقاون  نیا  زا  اهدـعب  هک   ) تسا هتفهن  درم  هب  تبـسن  نز  کـی  دوجو  رد  هک  یـصقاون  همه  هب  هجوت  اـب  ناوـت  یم  هنوـگچ  زین  ددرگ و 

یهدـنامرف یئارجا و  روما  رد  نانز  مّلـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  لآ  يدـهم  روهظ  نارود  رد  هک  دیـسر  رواـب  نیا  هب  تفگ ) میهاوخ 
هراومه هک  تسا  یشسرپ  نیا  دتفا و  یم  قافتا  هنوگچ  يرما  نینچ  دراد  دوجو  اه  یتساک  همه  نیا  رگا  سپ  دنریگ . یم  رارق  روشک  روما 

همه خساپ  هدنیآ  ياه  ثحب  رد  هک  هدرک  لوغشم  دوخ  هب  ار  فیرش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  تبیغ  نارود  ياه  ناسنا  زا  يرایسب  نهذ 
. دوش یم  هداد  اه  شسرپ  نیا 

تیودهم گنهرف  رد  نز  هاگیاج 

مالّسلا هیلع  یلع  ماما  هاگدید  زا  نادرم  نانز و  توافت  نایب 
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هیلع هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  زا  سپ  سک  چیه  دنشناد و  تلیضف و  ملع و  زا  ییایرد  دوخ  هک  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نانمومریما 
هتکن اسر  یمایپ  اویش و  نایب  رد  دش و  دهاوخن  هدشن و  قلخ  یهلا  مولع  همه  زا  يرادروخرب  تعسو  رد  ناشیا  ياتمه  اپمه و  مّلس  هلآ و  و 

( لقعلا صقان   ) دنراد هدیقع  هک  یخرب  طلغ  ياهریبعت  اهرادنپ و  فالخرب  دنوش و  یم  رکذتم  یبوخ  هب  ار  نانز  ندوب  لقعلا ) صقان   ) مهم
یجالح تردق  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  مدرم  هب  تبـسن  نز  بناج  زا  نوگانوگ  لئاسم  مهف  كرد و  نازیم  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  نز  ندوب 

هلئـسم نآ  ندرب  راـک  هب  يریگ و  هجیتـن  مهف و  كرد و  رد  نادرم  هراومه  تسا و  جراـخ  يو  لـقع  هطیح  زا  لـئاسم  نآ  يریگ  هجیتـن  و 
مولع و يایرد  يرـشب و  خـیرات  درم  گرزب  هکنآ  لاـح  تشاد  هیکت  نز  یلقع  تاـکاردا  هب  ناوت  یمن  زگره  لـیلد  نیا  هب  دـنرت  دـنمناوت 
زا يرو  هرهب  نامیا و  رد  نادرم  اب  نانز  انامه  مدرم  يا  دنیامرف : یم  هراب  نیا  رد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح  نانموم  ریما  نوگانوگ  فراعم 
اب ناشلقع  توافت  اما  و  تساهنآ . هناهام  تداع  مایا  رد  هزور  زامن و  زا  ندوب  رانکرب  رد  ناوناب  نامیا  تواـفت  اـما  دـنتوافتم  لـقع  لاوما و 

ثرا فصن  نانز  ثرا  هکنآ  لاوما  زا  يرو  هرهب  رد  توافت  تلع  تسا و  درم  کی  تداهـش  ربارب  نز  ود  تداهـش  هک  تهج  نادب  نادرم 
ینعی ٍتُوفَت ) نِم  نَمحَّرلا  ِقلَخ  ِیف  يََرت  ام   ) کلم هروس ي  موس  هیآ  رد  توافت  تواـفت و  ینعی  اـجنیا  رد  صقاون  دـشاب . یم  تسا  نادرم 

نیا زا  . ددرگ ظفح  دیاب  مادک  ره  هاگیاج  دنراد و  دوخ  هب  صوصخم  تافـص  تایحور و  مادـک  ره  درم  نز و  دـیامرفب : دـهاوخ  یم  ماما 
تایحورو تاساسحا  رد  توافتم  لاح  نیع  رد  بیجع و  هدـیچیپ ، یتقلخ  نز  هک  دـیمهف  ناوت  یم  یبوخ  هب  مالّـسلا  هیلع  یلع  ـالوم  ناـیب 

نـشور حوضو  هب  رما  نیا  راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  مالّـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  سدقم  هاگیاج  هب  هجوت  اب  هک  دراد  ار  درم  هب  تبـسن 
روهظ زا  سپ  تبیغ و  رـصع  نانز  ثحب  ناوت  یم  همدقم  نیا  اب  دـشاب . اراد  ار  تقلخ  تیروحم  دـناوت  یم  نز  کی  هنوگچ  هک  ددرگ  یم 
کی فیاظو  لصا  اب  میناوتب  ات  میزادرپ  یم  زین  نآرق  رد  هدش  نایب  یعامتجا  یقالخا و  تاکن  هب  لاح  دومن  حرطم  رت  نشور  رتهب و  زین  ار 

ِكَرَّهَطَو ِکَفطـصَا  َهللاآ  نِإ  ُمَیرَمَی  ُۀَِکئَلَملا  َِتلاَق  ذِإَو  : ) دیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  نآرق  رد  میوش . انـشآ  رتشیب  تیودـهم  گنهرف  رد  نز 
دنوادخ انامه  میرم  يا  دنتفگ : ناگتـشرف  هاگنآ  )1 و  َنیِعِکرلا َعَم  یِعَکرَاَو  يِدُجساَو  ِکبَِرل  یُتِنقا  ُمَیرَمَی  َنیِمَلَعلا * ِءاَِسن  َیلَع  ِکَفطـصاَو 

لآ .1 روآ . اجب  تعاط  لها  اب  ار  زامن  شاب و  ادخ  رادربنامرف  میرم  يا  دیشخب * يرترب  ناهج  نانز  رب  هدینادرگ و  هزیکاپ  هدیزگرب و  ار  وت 
زارحا ار  یهلا  برق  ماقم  دـناوت  یم  هنوگچ  میرم  نوچمه  نز  کـی  هک  تسا  بلطم  نیا  رگناـیب  هفیرـش  هیآ  نیا  هیآ 42 و 43 . نا ، رمع 

زمر سپ  هدیدرگ . نایب  یبوخ  هب  نز  دروم  رد  فافع  ینمادکاپ و  تیمها  سپ  ددرگ . یقلت  ملاع  نانز  نیرترب  نیرت و  كاپ  ءزج  هدومن و 
تموکح یئارجا  روـما  رد  ناـنز و  نیرترب  زج  فیرـش  هجرف  یلاـعت  هللا  لجعرـصع  یلو  تیمکاـح  نارود  رد  دـهاوخب  هک  ینز  تیقفوـم 

مهیلع تیب  لها  ملاع و  راگدرورپ  صاـخ  هجوت  دروم  رما  نیمه  تسوا و  ینمادـکاپ  فاـفع و  هلأـسم  ناـمه  دریگ  رارق  ماـما  نآ  یناـهج 
تشاد هراشا  نادب  دیاب  هفیرش  هیآ  رد  هک  يرگید  هجوت  لباق  هتکن  ددرگ . یم  روهظ  رصع  رد  نانز  تفرـشیپ  ثعاب  هتفرگ و  رارق  مالّـسلا 
توعد یهلا  ياوقت  هب  ار  وا  میرم  فافع  هلاسم  حرط  زا  سپ  لاعتم  دـنوادخ  هیآ  نیا  رد  تسا . يراگزیهرپ  دـهز و  اوقت و  نامیا و  هلأسم 

هک دـیامن  یم  رما  يو  هب  دـهد و  یم  رارق  شیگدـنز  همانرب  هحولرـس  دراد  یم  زاب  ییاشحف  رکنم و  ره  زا  ار  اناسنا  هک  يزامن  دـنک و  یم 
هتـشاد ینازرا  يو  هب  هک  یگرزب  تمعن  فطل و  ربارب  رد  هدروآ و  دورف  یهلا  نامرف  هب  رـس  نارازگزامن ، ناگدـنروآ و  نامیا  ریاس  دـننام 

نآ دوجو  تیمها  تیودهم و  رـصع  نانز  اب  هطبار  رد  اوقت  دهز و  هلاسم  هب  ناوت  یم  زین  اج  نیمه  زا  اذـل  دروآ . دورف  میظعت  میلـست و  رس 
روهظ رصع  رد  ینانز  هک  دیمهف  درب و  یپ  نتفرگ  رارق  یعامتجا  يدرف و  تانوئش  همه  سأر  رد  یگدنز و  همانرب  کی  ندوب  قشمرـس  رد 
فرظ هدوب و  كاپ  يدـیلپ  تلاذر و  هنوگ  ره  زا  ناشبولق  هک  دـنریگ  یم  رارق  مالـسلا  هیلع  مظعالا  هّللا  هیقب  ترـضح  صاـخ  هجوت  دروم 
یقرـش کـلامم  رد  هچ  یبرغ و  عماوج  رد  هچ  هنافـسأتم  هک  تبیغ  نارود  ناـنز  تیعقوم  هب  هجوت  اـب  نیا  تسا و  هتفرگ  رارق  یهلا  ياوـقت 

تیمها و زئاح  رایـسب  میـشاب  یم  ندـش )  عقاو  نانز  باجح  فافع و  نانزهار  ناراکبان و  تسد  تلآ  رظن  زا  تیعقوم (  نیا  لزلزت  دـهاش 
تیعقوم نز و  هب  ار  دوخ  صاـخ  هجوـت  لاـعتم  دـنوادخ  اـهنآ  همه  رد  هک  دراد  دوـجو  نآرق  رد  رگید  هیآ  اـه  هد  هیآ و  نیا  تسا . هجوـت 

دوش یم  یناسنا  تالامک  هب  وا  ندیـسر  داـسف و  یهاـبت و  هطرو  زا  تاـجن  ثعاـب  هک  یلئاـسم  همه  حرط  اـب  دراد و  وا  یعاـمتجا  يدرف و 
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یم مامت  يو  رب  ار  تجح  رگید  يا  هتفگ  هبو  هدرک  صخـشم  دنلماعت  رد  هنوگ  ره  هب  يو  اب  هک  يدارفا  همه  اب  هطبار  رد  زین  ار  وا  فیلکت 
رد نتفر  ورف  هک  تسا  یتسه  ملاع  هدیچیپ  فیرظ و  دوجوم  نیا  دوجو  هب  هتـسب  هعماج  کی  تیبرت  نآ  عبت  هب  درف  تیبرت  هک  ارچ  دـیامرف 

لـصا رد  تسا و  یناسنا  تالامک  جوا  هب  هعماج  کی  ندیـسر  ثعاب  وا  یناسنا  تالامک  دـشر  سکعلاب ، هعماج و  کی  یهابت  اـب  ربارب  وا 
هیآ رد  مالّسلا  مهیلع  موصعم  ماما  قح و  هاگشیپ  رد  مالّسلااهیلع  ارهز  ترضح  هاگیاج  تسا . هعماج  هکلب  هداوناخ و  یتشک  رادناکس  نز 

َیبرُقلا ِیف  ةدَوَملا  الِإ  اًرجأ  ِهیَلَع  مُکلئَسا  ُلق ال  : ) تسا هدمآ  نینچ  دوش  یم  نایب  مالّـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  يدوجو  تمظع  جوا  هک  يا 
، ادخ مایپ  ندـیناسر  ربارب  رد  وگب  مّلـس ! هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يا  ناه   1( ُروُکَشٌروُفَغ َهللاَا  َّنِإ  اًنـسُح  اَهِیف  َُهل  دِزَّن  ًۀَنَـسَح  فِرَتقَی  نَمَو 

نیمه اـب  رگید  هیآ  نیدـنچ  هیآ و  نیا  رد  هیآ 23 . يروش ، هروس  .1 مناکیدزن " ... نتـشاد  تسود  زج  مهاوخ  یمن  امـش  زا  یـشاداپ  چیه 
نیمه هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هدش  هداد  ناشن  یبوخ  هب  ربمایپ  ناکیدزن  نتـشاد  تسود  هلئـسم  رب  دنوادخ  دیکأت  نآ  هباشم  عوضوم  ای  عوضوم 
انامه هک  دـنیامن  یم  یفرعم  ار  ربمایپ  هداوناخ  یبرق "   " هملک ریـسفت  رد  ًاقفتم  یگمه  هک  تسا  یفاک  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هتفگ 
لها ياه  باتک  رد  هکلب  هعیـش  فلتخم  بتک  رد  اهنت  هن  هلاسم  نیا  دنـشاب و  یم  مالّـسلا  مهیلع  ناـشراوگرزب  دـنزرف  ود  همطاـف و  یلع و 

هک دنا  هتشاد  ناعذا  لوقلا  قفتم  لکش  هب  عوضوم  نیا  رب  ینس  هعیـش و  نادنمـشناد  ءاملع و  تسا 1 و  هدـیدرگ  تیاور  ربمایپ  زا  زین  تنس 
زا تیاور  نیمه  لوق  نیا  تابثا  يارب  دشاب . دناوت  یمن  مالّسلا  مهیلع  ناشیا  نادنزرف  همطاف و  یلع و  ءزج  یسک  ربمایپ  ناشیوخ  زا  روظنم 

هتـشاد و تسود  ارم  درادب  تسود  ار  وا  هک  ره  تسا ، نم  نت  هراپ  همطاف  دنیامرف : یم  ناشراوگرزب  رتخد  دروم  رد  هک  تسا  یفاک  ربمایپ 
یف ۀـسمخلا  لـئاضف  ك : ر . . 1 تسا . نم  راـگدرورپ  ياـضر  نـم و  ياـضر  وا  ياـضر  هدرک و  ینمـشد  ارم  درادـب  نمـشد  ار  وا  هـک  ره 

تیعقوم و هچ  مالّسلااهیلع  ارهز  ترضح  هک  تفایرد  ناوت  یم  یبوخ  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هتفگ  نیا  زا  ۀتـسلا . حاحـصلا 
دوش یمن  زارحا  مک ، لاس  نس و  نآ  رد  مه  نآ  نز  کی  طسوت  ماقم  نیا  دـنا و  هتـشاد  ناـشیا  دوخ  راـگدرورپ و  هاگـشیپ  رد  یهاـگیاج 

یتسه ملاع  ناوناب  نیرت  هتسیاش  نیرترب و  ناونع  هب  ملسلااهیلع  هیضرم  يارهز  هک  یبلق  تراهط  یکاپ و  ییاسراپ و  دهز و  نتـشاد  اب  رگم 
هدومن و بسک  تیدحا  هاگرد  رد  ار  یلالج  هاج و  نینچ  نیا  دنا  هتـسناوت  هک  دـنا  هتـشاد  اج  کی  ار  یقالخا  مراکم  تالامک و  نیا  همه 

دنزرف هک  دوش  یم  هنوگچ  هک : درک  حرطم  ار  شسرپ  نیا  ناوت  یم  عوضوم  نیا  حرط  اب  لاح  ددرگ . قئالخ  تقلخ  هناهب  شقلاخ  لوق  هب 
ودب زا  یگدـنز  تانوئـش  هیلک  رد  فیرـش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  ترـضح  نیمز  يور  رد  یهلا  هریخذ  نیرخآ  ناشزیزع و 

زا يوریپ  ياعدا  هک  نانز  ام  اما  دیامن . یفرعم  مالّـسلااهیلع  ارهز  ناشردام  ار  دوخ  یگدـنز  يوگلا  نیرتهب  ناشفیرـش  رمع  نایاپ  ات  دـلوت 
ار يو  ناشزیزع  دنزرف  هب  ندناسر  يرای  يارب  میناوتن  میراد  ار  مالّسلااهیلع  رهطا  يارهز  سدقم  دوجو  صخالاب  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم 

نینچ نیا  همطاف  يدهم  يرآ  میدش ؟ تیالو  كاچ  هنیس  یماح  مالّسلااهیلع  همطاف  نوچمه  هداهن  قالخا  قبط  رد  هداد و  رارق  هنسح  هوسا 
نیا رد  دنیامن و  هلباقم  نانمشد  اب  ًانلع  هیقف  تیالو  مالسا و  نید  زا  تیامح  هار  رد  راو  همطاف  هک  دهاوخ  یم  دوخ  روهظ  رـصع  رد  ینانز 
دیاب هعیـش  ناملـسم  نانز  ام  دنراپـس و  ناج  نامرآ  نیا  رـس  رب  مالّـسلااهیلع  همطاف  نوچ  رگا  یتح  دنیامنن  راذگورف  یـششوک  چیه  زا  هار 

. دروخ یم  مقر  نامترخآ  ایند و  تداعس  نآ  هلیسو  هب  هک  هدومن  رادروخرب  نید  رد  یتمعن  زا  ار  ام  هک  میشاب  رکاش  یهلا  هاگرد  هب  رایـسب 
رد ار  هعیـش "   " ناملـسم نانز  ریاس  ای  نم  دوخ  تسناوت  یم  لاعتم  دنوادخ  هک  منک  یم  رورم  ار  عوضوم  نیا  دوخ  نهذ  رد  هراومه  هدنب 

لماش نابرهم  قلاخ  نیا  نارکیب  فطل  اما  دنیرفایب  عیشت  يالاو  بهذم  مالسا و  زا  ریغ  یکلـسم  نید و  ره  اب  ناریا و  زا  ریغ  رگید  ياج  ره 
زا تبحم  کی  نیمه  طقف  رگا  تسا و  هدومن  هعیـش  رترب  بهذـم  مالـسا و  تمعن  هب  معنتم  ار  ام  هک  هتـشگ  هعیـش  ناـنز  رگید  نم و  لاـح 

مالک ناج  میتشاد  یمنرب  رکـش  هاگ  هدجـس  زا  رـس  رمع  ناـیاپ  اـت  میدرک  یم  كرد  یبوخ  هب  ار  شیوخ  بوبحم  دوبعم و  تبحم  نارازه 
هک مالّـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هاگیاج  ثحب  نیتسخن  هلوقم  هب  میدرگ  یمرب  زاب  نخـس  رخآ  رد  و  اجک ؟  تمعنو  رکـش  اجک و  اـم  هکنآ 

يوناب گرزب  نیا  تلزنم  ماقم و  رگید  هیآ  اه  هد  رون و  هیآ  زین  یتا و  له  هروس  تایآ  هلهاـبم و  هیآ  رد  یبرق  هیآ  زا  ریغ  لاـعتم  دـنوادخ 
ندرب الاب  تایقلخ و  ندرک  کیدزن  رد  یعـس  نز  کی  ناونع  هب  تایآ  نیا  رد  لمأت  تمعن و  اب  هک  تسام  رب  دیامرف و  یم  نایب  ار  خـیرات 
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ناصاخ ءزج  میناوتب  ات  میئامن  مالّسلااهیلع  ارهز  ترضح  ناهج  يوناب  گرزب  شور  هریس و  یگدنز و  هب  شیوخ  یگدنز  تایونعم  حطس 
. هّللا ءاش  نا  تفای . تسد  همه  نیا  هب  ناوت  یم  تیدج  شالت و  یمک  اب  هک  میریگ  رارق  شدنزرف  روهظ  رصع 

روهظ رصع  رد  نانز 

دش هتفگ  نخس  مالّسلااهیلع  موصعم  ناماما  دزن  میرک و  نآرق  رد  نز  هاگیاج  درم و  نز و  تقلخ  نیب  توافت  رب  هک  یحرـش  زا  سپ  اما  و 
ماقم سدقت  نز و  نأش  رد  همه  نیا  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  تیب  لها  لاعتم و  دنوادخ  هک  لاح  میسر  یم  ثحب  دروم  یلصا  عوضوم  هب 

هک ینانز  فیلکت  دراد و  یـشقن  هنوگچ  تیرـشب  ملاع  یجنم  نیرخآ  روهظ  نارود  رد  نز  نیا  دـنا  هدومرف  حرطم  ناوارف  ياـه  نخـس  وا 
دهاش ار  یفلتخم  تایاور  نآ  دروم  رد  هک  تعجر  ثحب  ندـش  حرطم  اب  هک  ارچ  دـشاب ؟ دـناوت  یم  هچ  دـننک  یمن  كرد  ار  روهظ  رـصع 
کش یب  دندرگ و  یم  زاب  ایند  نیا  هب  ناشگرم  زا  سپ  قلطم  نادب  قلطم و  نابوخ  زا  مدرم  هتـسد  ود  ترـضح  روهظ  رـصع  رد  می  دوب ه ا 
ماما نآ  ناگدـننک  ترـصن  نارای و  ءزج  تسا  رارق  هدرک و  تعجر  قلطم  نابوخ  ناه  هورگ  رد  هک  دوب  دـنهاوخ  مه  یناـنز  ناـنآ  نیب  رد 

فاـفع و یکی  هک  دراد  دوجو  دـنوادخ  دزن  رد  دـب  زا  بوخ  زیمت  يارب  مهم  هصخـشم  ود  هک  میتفگ  هتـشذگ  ثحب  رد  . دـنوش رتـسگداد 
یمارگ رتخد  مالّـسلااهیلع  همطاف  نوچ  ینانز  هک  هدـیدرگ  بجوم  رما  ود  نیمه  هک  تسا  یگـشیپ  اوقت  ییاـسراپ و  يرگید  ینمادـکاپ و 

ینانز دنا  نینچمه  دنوش و  هتخانش  ملاع  نانز  نیرترب  ءزج  تیحیسم  گرزب  ربمایپ  ردام  میرم  زین  مّلس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  لوسر 
یمک اب  مالّسلااهیلع  تجح  ترضح  راوگرزب  ردام  نوتاخ  سجرن  بانج  و  نوعرف ، رسمه  هیـسآ  مالّـسلااهیلع  يربک  هجیدخ  نوچ  رگید 

مالّـسلااهیلع يربک  بنیز  مالّـسلااهیلع ،  همطاـف  راوگرزب  رتخد  هک  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  ناـنز  يرایـسب  ناـنز و  نیا  یگدـنز  رد  لـمأت 
نانآ تخسرس  نانمشد  یتح  هک  دنک  یم  ادیپ  ناهج  مالـسا و  نانز  نیب  رد  یمان  نانچ  تیالو  هصرع  فکرب  ناج  یماح  البرک و  نزریش 

رد اهنآ  نتفای  يرترب  رد  اوقت  دـهز و  ینمادـکاپ و  شقن  هک  تفایرد  ناوت  یم  یبوخ  هب  دـننک .  یم  فارتعا  نانآ  یناسنا  تـالامک  هب  زین 
زین ار  تیالو  زا  هناتخـسرس  تیامح  يزیتس و  نمـشد  تعاجـش و  یقـالخا ، مراـکم  نیا  راـنک  رد  رگا  تساـجک و  هب  اـت  ناـنز  رگید  نیب 

تیناسنا و جوا  هب  دـیاب  یهار  هچ  زا  هک  دـنام  یمن  یقاب  روهظ  نارود  زا  دـعب  هچ  لـبق و  هچ  ینز  چـیه  يارب  یلاوس  ياـج  رگید  مییازفیب 
هدـمآ نینچ  روهظ  رـصع  نانز  دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  رقابدـمحم  ماما  زا  یتیاور  رد  دیـسر . راگدرورپ  هاگـشیپ  رد  نز  يونعم  ماـقم  دـشر 

نیحورجم و ياوادم  دومرف : دننک ؟ یم  هچ  اهنآ  درک : ضرع  دوب " . دنهاوخ  نت  هدزیس  دصیس و  ینعی  هدع  نآ  هارمه  نز  هدزیـس  : " تسا
هک تسا  حضاو  یبوخ  هب  راوگرزب  ماما  هدومرف  نیا  زا  . دـندوب مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هکنانچ  دـننک  یم  ناضیرم  يراتـسرپ 
ریش البرک  رد  رگا  هک  هنوگنامه  درک . دنهاوخ  افیا  مالسلا  هیلع  ماما  یناهج  لدع  تموکح  دربشیپ  رد  ار  یمهم  شقن  هچ  هرود  نیا  نانز 
ارچ دـمآ . یم  ناشراوگرزب  ردارب  تضهن  رـس  رب  هچ  دوبن  مولعم  اروشاع  هعجاف  ناگدـنامزاب  نامیتی و  زا  يراتـسرپ  رد  دوبن  تیب  لها  نز 

دنزرف و زا  راوگرزب  نآ  تداهـش  زا  سپ  تداهـش و  هماگنه  ات  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  ناشیا  هظحل  هب  هظحل  غیرد و  یب  تیامح  هک 
هب لطاب  قح و  هرهچ  هک  دـش  ثعاب  نایدـیزی  هنایـشحو  تایانجزا  خـیرات  ناسنا  گرزب  نیا  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ناشمولظم  نیـشناج 

دنراد ار  وناب  نیا  تبحم  ياعدا  هک  ینانز  همه  يارب  گرزب  یـسرد  عیاقو  نیا  رانک  رد  دوش و  هدناسانـش  دـبا  ات  نایناهج  همه  هب  ینـشور 
نمـشد لباقم  رد  نانز  نایک  ظفح  اب  ناج  ياپ  ات  دـنرادنرب و  شیوخ  نامز  ماما  يرای  زا  تسد  نامز  زا  ههرب  ره  رد  راو  بنیز  هک  دـشاب 

. دنیامن یگداتسیا  دوخ  ماما 

هتکن

میهاوخب میراد  تسد  رد  نانآ  دادعت  روهظ و  رـصع  نانز  دروم  رد  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  هک  يددـعتم  تایاور  رطاخ  هب  هکنیا 
داـقتعا هتفگ و  دوش  یم  طـقاس  ناـنز  ریاـس  زا  فیلکت  يادا  رگید  نز  دادـعت  نیا  دوجو  اـب  هک  مینارورپـب  دوـخ  دوـجو  رد  ار  داـقتعا  نیا 
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يداع یگدـنز  نیمز  يور  ياـه  ناـسنا  همه  ناـمز  نآ  رد  تسا و  لومـش  ناـهج  یتموکح  ترـضح ، تموکح  هک  ارچ  تسا . ییاـجبان 
مالـسا و یعقاو  نید  يایحا  زین  ناهج و  همه  رد  يرتسگ  تلادـع  يرورپ و  تلادـع  هلاـسم  هب  هجوت  اـب  دـنریگ و  یم  شیپ  رد  ار  شیوخ 
1( انید مالـسالا  مکل  تیـضر   ) نایناهج همه  يارب  نید  نیرترب  ناونع  هب  نآ  باختنا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدـمحم  بان  مالـسا 

تیب لـها  تاـیاور  رد  هدـش  صخـشم  دادـعت  ناـمه  طـقف  ترـضح  نآ  تموکح  هرود  ناـنز  هک  دـش  رکنم  ار  رما  نیا  ناوت  یم  هنوـگچ 
ياه نیرترب  نداد  ناشن  رطاخ  هب  دوش  یم  صخـشم  مالّـسلا  مهیلع  موصعم  ماما  هلیـسو  هب  نانز  نیا  دادعت  هکنیا  دنـشاب . یم  مالّـسلااهیلع 

ًاملـسم دـیآ  یم  شیپ  یهلا  ناحتما  زا  نخـس  هک  ناکم  ره  اج و  ره  رد  هشیمه  هک  ارچ  دـشاب  یم  نامز  نآ  ناـنز  رگید  نیب  رد  ناـنز  نیا 
نآ زا  تیاهن  رد  هدیرخ و  ناج  هب  ار  اه  یتخس  نارگید  زا  شیب  قیرط  نیا  رد  دنا و  هدومن  ششوک  شالت و  رتشیب  هار  نیا  رد  هک  یناسک 
یتح نز  دارفا  دادعت  نیا  هرود  نآ  رد  هیآ 3 . هدئام ، هر  وس  هک 1 . دنـشاب  یم  يدودعم  دادعت  دنا  هدمآ  نوریب  قفوم  یهلا  گرزب  نومزآ 

فیلاکت و يادا  رد  هک  تسا  حضاورپ  و  دنریگ . یم  رارق  زین  ترضح  تموکح  ییارجا  روما  سأر  رد  هدوبر و  نادرم  زا  ار  تقبـس  يوگ 
دندرگ یم  یفرعم  نارگید  هب  هدش و  باختنا  اه  لوا  درگاش  هنایماع  لوق  هب  اه و  نیرترب  ناونع  هب  يدادـعت  یـشیامزآ  ره  زا  يریگ  هجیتن 

رد ددرگ و  دنم  هرهب  تمعن  نیا  زا  دناوت  یم  دـهد  یم  جرخ  هب  ینومزآ  ره  رد  هک  یتیدـج  شـشوک و  شالت و  روخارف  هب  سک  ره  سپ 
نیا موصعم  هدراـهچ  عباـت  ار  دوخ  هتفریذـپ و  رترب  بهذـم  ناونع  هب  ار  عیـشت  بهذـم  هک  ینز  ره  تفگ  دـیاب  ثحب  دروم  عوضوم  دروم 

نیبختنم و ءزج  گرزب  یجنم  نآ  روهظ  هماگنه  رد  ات  هدرب  راـک  هب  ار  شدوخ  شـالت  شـشوک و  تیاـهن  دـیاب  دـناد  یم  ضیفرپ  بهذـم 
هتـسیاش ناگدنب  ار  نیمز  انامه  َنوُحلاصلا ) َيِداَبِع  اَُهثِرَی  َضرَألا  َّنأ  : ) میرک نآرق  هتفگ  هب  هک  دریگ  رارق  يودهم  تموکح  ناگدـیزگرب 
ناوریپ هب  یهلا  هاـگرد  ناـصاخ  مالّـسلا و  مهیلع  نیموصعم  رب  هوـالع  هتـسیاش  ناگدـنب  نیا  زا  روظنم  هک  درب . دـنهاوخ  ثرا  هب  دـنوادخ 

دوش یم  هتفگ  هتـسیاش  نادرم  هب  مه  نانز و  هب  مه  یلک  روط  هب  ناگتـسیاش  ناصاخ و  زین  دوش و  یم  قـالتا  زین  ناـشیا  نیتسار  یقیقح و 
هب هجوت  اب  دنراد و  يریگ  مشچ  روضح  اه  هصرع  همه  رد  نادرم  ياپ  هب  اپ  هراومه  نانز  هک  تفایرد  ناوت  یم  زین  هفیرـش  هیآ  نیا  زا  سپ 

نز و نیب  توافت  هدش  هداد  حیضوت  مالّـسلا  هیلع  یلع  نانمومریما  حیرـص  هتفگ  اب  نز  ندوب  لقعلا  صقان  ثحبم  هک  هلاقم  نیا  هیلوا  ثحب 
اهنآ لـعفلاب  ياوـق  اـه و  يدـنمناوت  نازیم  رد  هن  تساـهنآ  نیب  تواـفتم  فـطاوع  تاـساسحا و  نازیم  تقلخ و  عوـن  ثـحب  رد  طـقف  درم 

یعامتجا يداصتقا  یـسایس  یگنهرف  ياه  هصرع  همه  رد  نانز  هک  میتسه  هلوقم  نیا  دـهاش  یگمه  زین  يزورما  ياـیند  رد  هک  هنوگناـمه 
اب سپ  دـنا . هدـیدرگ  رهاظ  زین  نادرم  زا  رتهب  اه  هصرع  نیا  رد  هاگ  دـنا و  هتفرگ  رارق  نادرم  ياتمه  اپمه و  ایند  ياج  همه  رد  هعماـج  و ...
اب ددرگ و  جراخ  دوخ  يداع  لاور  زا  نایناهج  یگدنز  هک  تسین  نیا  رب  رارق  ناشیا  تموکح  زاغآ  جع )  ) دوعوم يدـهم  ترـضح  روهظ 
هک درک  دـنهاوخ  افیا  نامز  نآ  رد  نادرم  زا  رت  فیعـض  رتمک و  یـشقن  نانز  هک  مییوگب  ترـضح  ناروای  هرمز  رد  نادرم  تیرثکا  دوجو 

تماهـش و هیحور  ظفح  اب  هک  هدوب  نامیا  اب  عاجـش و  ناـنز  دوجو  دـهاش  هشیمه  يرـشب  تاـیح  لوط  رد  هک  ارچ  تسا  یطلغ  رادـنپ  نیا 
اب يدارفا  تیبرت  اب  دـنا و  هدوب  ناشبهذـم  نید و  رگ  يرای  هراومه  دوخ  سدـقم  دـنلب و  ياه  نامرآ  هب  ندیـسر  هار  رد  شیوخ  تعاـجش 

لاس تشه  لوط  رد  نامدوخ و  ناریا  رد  حوضو  هب  ار  ینانز  نینچ  لثم  دنا . هدرک  هنادواج  خیرات  میوقت  رد  ار  دوخ  مان  تاصخشم  نامه 
یماح رگناریو  گنج  نیا  رد  راو  بنیز  هک  ینانز  مالـسا  هدرورپ  بتکم  نانز  ریـش  نینچ  نیا  رگا  هک  میدوب  دهاش  میدید و  سدقم  عافد 

زا يرایـسب  نوچ  دـنام و  یمن  ياج  رب  نام  یبالقنا  سدـقم  تضهن  زا  يزیچ  دـندوبن  ناش  نامز  ماما  نارواـی  گـنج و  نادرم  ناـبیتشپ  و 
زین بالقنا  تضهن و  نیا  دـندش  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  دوز  یلیخ  نید  گـنهرف  تاـیونعم و  دوبن  تلع  هب  هک  اـه  تضهن  بتاـکم و 
نانز نامه  بالقنا  نیا  ماظن و  نیا  ياه  هیاپ  نیرت  یساسا  هک  تفگ  تأرج  هب  ناوت  یم  تفرگ و  یم  دوخ  هب  یشومارف  گنر  دوز  یلیخ 
. دوب دنهاوخ  زین  يودهم  تضهن  ناگدیزگرب  ناصاخ و  ءزج  جع )  ) رصع ماما  یناهج  تموکح  رد  هک  دنتسه  دندوب و  اوقتاب  لدریش و 

زورما ناهج  لکشم 
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نیرت یساسا  ناهج  رد  هزورما  هک  تفگ  دیاب  دش  مالسا  بتکم  هجوت  دروم  هتـسیاش و  نانز  هب  عجار  هک  ییاه  ثحب  هب  هجوت  اب  هنافـسأتم 
زا هدافتسا  اب  برغ  هک  تسا  یبرغ  حضتفم  لذتبم و  گنهرف  عویـش  تلع  هب  تسا  یگنهرف  یقالخا و  طاطحنا  نامه  هک  تیرـشب  لکـشم 

عاونا نداد  ناشن  اب  دراد و  یمالـسا  گنهرف  رد  نز  تلزنم  نأـش و  تیعقوم و  بیرخت  رد  یعـس  يزورما "  ندـمتم  نز   " ماـن هب  يا  هبرح 
راـکفا اـب  هزراـبم  تهج  رد  ار  دوخ  شـالت  نیرتشیب  ناـیناهج  هب  شیوخ  داـسف  بتکم  هتفاـی  شرورپ  ناـنز  زا  هدافتـسا  اـب  دوخ  ياـهوگلا 

يا هعماج  رد  دناد  یم  هک  ارچ  درب  یم  راک  هب  نانآ  نانز  نیب  رد  یعامتجا  ینید و  دسافم  عاونا  هنخر  نایعیش و  صوصخ  هب  ناناملـسم و 
فادـها دـنروآ  يور  یبرغ  ياهدـم  عاوـنا  هب  هتفرگ و  هلـصاف  نید  زا  رتـشیب  هچ  ره  دـنوش و  یگدز  برغ  يراـمیب  راـچد  نآ  ناـنز  هـک 

هیلع و هللا  یلـص  يدمحم  بان  نید  ینغ  فده  هک  هچنآ  مالـسا و  اب  هزرابم  تهج  رد  دـنناوت  یم  رتهب  ار  دوخ  دـیلپ  راکفا  هنایوجدوس و 
راوخنوخ و برغ  صوصخ  هب  ناملـسم . نانز  دیاقع  راکفا و  رب  طلـست  اب  رگم  دوش  یمن  لصاح  دارم  نیا  دـننک و  هدایپ  تسا  مّلـس  هلآ و 

زرم نیا  رد  زورید  ات  هک  ینانز  هک  هدمآرد  مالسا  هرکیپ  رب  لمحت  لباق  ریغ  گرزب و  درد  کی  تروص  هب  کنیا  هک  تسا  تفص  ناطیش 
عاونا رد  ندش  قرغ  یگنهرف و  یقالخا و  تالکـشم  نیرتدب  اب  هزورما  دنتـشگ  ماع  صاخ  دز  نابز  دندیرفآ و  اه  هسامح  یمالـسا  موب  و 

نیا رد  زین  يدایز  دودح  ات  هک  تسه  هدوب و  برغ  ناهج  یلـصا  فدـه  نامه  نیا  هک  دـننک  یم  مرن  هجنپ  تسد و  یناسنا  لئاذر  داسف و 
رادـیب تلفغ  باوخ  نیا  زا  یمک  دـییایب  ایند ... ياج  ره  رد  ناملـسم  رهاوخ  يا  و  یناریا ... نز  يا  سپ  تسا  هدومن  لـصاح  تیقفوم  هار 

دـنوادخ و دـش  عقاو  مشخ  دروـم  دـساف و  ناـنز  ياـج  هب  وـگلا  نیا  ینیزگیاـج  نید و  مالـسا و  گرزب  ناـنز  زا  يریگوـگلا  اـب  میوـش و 
بلج ترخآ  رد  هچ  اـیند و  نیا  رد  هچ  ار  وا  ياـضر  تسا  هدومرف  هدـعو  دوخ  دـیواج  تشهب  رد  هک  ار  ناـنآ  مالّـسلا  مهیلع  نیموـصعم 

. هّللاءاش نا  مینز  مقر  شیوخ  يارب  ار  ندوب  نیمز  يور  رد  دوخ  هریخذ  نیرخآ  باکر  راوج و  رد  زین  ایند  نیا  رد  هدومن و 

هجیتن

درک و ادیپ  يزورما  ناهج  رازاب  هتفشآ  نیا  رد  ار  دوخ  تشگ و  هاگآ  دوخ  يدوجو  هفـسلف  زا  نز  رگا  هک  دوب  دهاوخ  نیا  هجیتن  رخآ  رد 
رد ندش  قرغ  زا  ار  يا  هعماج  هکلب  هداوناخ و  کی  دوخ  بیذهت  اب  دشاب و  هتـشاد  دوخ  تلزنم  نأش و  يدوجو و  تامارک  دشر  رد  یعس 
زا تیرـشب  شخب  تاجن  نآ  ملاع و  بطق  نآ  یناهج  تضهن  نیبختنم  اه و  نیرترب  ءزج  زین  دوخ  هدیـشخب و  تاجن  یقـالخا  لـئاذر  عاونا 

يدونـشخ تیاضر و  بجوم  دـلاب و  یم  دوخ  رب  ددرگ  یم  لئان  اـهنآ  هب  روهظ  رـصع  رد  هک  تاراـختفا  هب  دریگ و  یم  رارق  یهاـبت  هطرو 
نآ دیما  هب  هللاءاش  نا  ددرگ  یم  یتسه  ناهج  رخآ  لوا و  يوناب  ترـضح و  راوگرزب  ردام  صخالاب  مالّـسلا  مهیلع  نیموصعم  دـنوادخ و 

ربارب رد  هنوگچ  هک  دوعوم ، تموکح  کی  یناهج و  بالقنا  کی  هب  دنـشیدنا ؛  یم  هدنیآ  هب  مدرم  زا  يرایـسب  دـننامه  ناوناب  زورما  زور 
؟ دنراد یـشقن  هچ  نامز  نآ  رد  نانز  دننک و  یم  يراکمه  وا  اب  یناسک  هچ  تسیچ ؟ وا  همانرب ي  دنک ! یم  ادیپ  هبلغ  گرزب  ياه  تردـق 

نامز ماما  روهظ  تبیغ و  مایا  رد  نانز  شقن  هاتوک  راتـشون  نیا  رد  ام  تسیچ ؟ ورگ  رد  شتیقفوم  زمر  زار و  دنا و  یناسک  هچ  شنانمـشد 
. میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  مالّسلا  هیلع 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تموکح  رد  نانز  شقن 

يرغص تبیغ  نارود  رد  نانز  شقن 

یم دـندوب و  ور  هب  ور  گرزب  شیاـمزآ  اـب  لاـس  تصـش  تسیود و  زا  سپ  نایعیـش  هک  ییاـهزور  رد  يرغـص ، تبیغ  تخـس  نارود  رد 
، مالّـسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  راوگرزب  ردام  نآ  دوش و  یم  یفرعم  هانپ  عزفم و  ناونع  هب  نز  کی  دـننک ، وخ  ماـما  تبیغ  اـب  تسیاـب 

ياه تیصخش  دندوب و  هدرک  مهارف  شیپ  زا  ار  تبیغ  هنیمز  مالّسلاامهیلع  يرکسع  نسح  ماما  يداه و  ماما  هچ  رگا  هرود ، نیا  رد  تسا .
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تیعقوم زا  یلیالد  هب  دندوب ، هدرک  یفرعم  لیکو  ناونع  هب  ار  نامثع  نبدـمحم  شرـسپ  يرمع و  دیعـس  نب  نامثع  دـننامه  يدامتعا  دروم 
اب میهاربا  نبدمحا  يوگتفگ  زا  دیدرگ . فورعم  هعیش  هانپ  يو  دش و  هدافتسا   " هّدج ،  " هب فورعم  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ردام 

نانچمه مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  تلحر  زا  لاـس  ود  تشذـگ  زا  سپ  هک  دـیآ  یمرب  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماـما  رتخد  همیکح "  "

هجح ترضح  فرط  زا  تقیقح  رد  یلو  تسا  هدش  یم  ماجنا  مالّسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  راوگرزب  ردام  تسد  هب  اهراک  زا  يرایـسب 
رد هک  تسا  هدرک  لقن  میهاربا  نبدمحا  زا  هللا  محر ? قودص  خیش  تسا . هتفرگ  تروص  ترضح  نآ  نامرف  هب  مالّـسلا و  هیلع  نسحلا  نب 

ناماما هب  شداقتعا  هراـبرد  وا  زا  متفگ و  نخـس  يو  اـب  هدرپ  سپ  زا  مدـش و  دراو  مالّـسلا  هیلع  داوج  ماـما  رتخد  همیکح  رب  لاس 262 ق .
: تفگ تساجک ؟ دنزرف  نیا  مدیـسرپ : وا  زا  ... درب مان  زین  ار  یلع  نب  نسحلا  نب  ۀجح  نینچمه  درمـش و  کیاکی  ار  اهنآ  همه  وا  مدیـسرپ .
: دوزفا سپس  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ردام  هدج ، هب  تفگ : دربب ؟ هانپ  یـسک  هچ  هب  هعیـش  سپ  متفگ  تسا . تبیغ  هدرپ  سپ  رد 

هیلع نیـسح  ماما  اریز  تسا . هتفرگ  تروص  مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يوریپ  هب  مالّـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما  يوس  زا  روتـسد  نیا 
ات هجیتن  رد  درک 1 و  تیصو  مالّـسلااهیلع  يربک  بنیز  شرهاوخ  هب  مالّـسلا  هیلع  داجـس  ماما  شدنزرف  ناج  ظفح  يارب  رهاظ  رد  مالّـسلا 

ترضح هب  دش  یم  رداص  مالّـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ص 230 .  یسوط ، تبیغ  ص 501 ، چ 2 ، نیدلا ، لامک  ماما 1  زا  هچنآ  ره  یتدـم 
یقاب هّدج  يارب  زایتما  نیا  دوش . رتمک  مالّسلا  هیلع  داجس  ماما  هب  تبسن  اه  تیساسح  ناهنپ و  رما  ات  دش  یم  هداد  تبسن  مالّسلا  هیلع  بنیز 

. دنتفای تلزنم  دندش و  هتخانش  نایعیش  نیب  رد  جع  نامز  ماما  صاخ  نابیان  ارفـس و  رگید  دیعـس "و  نب  نامثع   " دننام یناسک  هکنآ  ات  دوب 
دنا هتشون  داد . رییغت  نامز  ماما  بیقعت  هب  تبسن  ار  سابع  ینب  تفالخ  هاگتسد  رظن  وناب ، کی  مالّسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تداهـش  زا  سپ 

هب اهنآ  تسا ، هدنام  یقاب  ترـضح  نآ  زا  یلاسدرخ  دنزرف  مالّـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  رد  هک  باذـک ، رفعج  شرازگ  زا  سپ 
درک و راکنا  تسخن  وا  دندرک . هبلاطم  وا  زا  ار  لاسدرخ  دنزرف  ماما ) نازینک  زا  یکی   ) لقیص يریگتـسد  زا  سپ  دندرب و  موجه  ماما  هناخ 

تقو یضاق  براوشلا "  یبا   " تسد هب  ار  زینک  نآ  ور  نیا  زا  متسه . هلماح  نم  تفگ  دنام ، هدیشوپ  اهنآ  يارب  عوضوم  هکنیا  يارب  هاگنآ 
شروش یناقاخ و  نبدیبع  گرم  اب  تفالخ  هاگتسد  دش  یم  يرادهگن  یضاق  رظن  ریز  لقیـص  هک  یتدم  رد  دنک . تبقارم  وا  زا  ات  دندرپس 

ص 476. یسوط ، تبیغ  . 1 1. درک رارف  تسج و  دوس  هتفشآ  تیعضو  زا  لقیص  دش و  ور  هب  ور  جنزلا  بحاص 

روهظ نارود  رد  نانز  شقن 

هراشا

دنیآ یم  اجک  زا  دنرفن ؟ دنچ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  دننک ؟ یم  هچ  مالّسلا  هیلع  دمحم  لآ  مئاق  تموکح  رد  نانز  مینادب  تسا  راوازس  لاح 
: تسا هنوگ  راهچ  تیعقوم ، نامز و  رظن  زا  نانز  نیا  شقن  روضح و  تایاور ، زا  یخرب  ساسارب  دنراد ؟ هدهعرب  یتیلووسم  هچ  و 

ماما نارای  نیب  رد  نز  هاجنپ  روضح  فلا )

هراشا

هب مالّسلا  هیلع  ماما  نارای  رگید  دننامه  دنا و  هتسیز  یم  ماّیا  نآ  رد  هک  دنیاهنآ  دنباتش  یم  نامز  ماما  رـضحم  هب  هک  ینانز  زا  هورگ  نیلوا 
نمض هملـس  ّما  لوا : تیاور  دراد : دوجو  تیاور  ود  هراب  نیا  رد  دنـسر . یم  مالّـسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  یهلا  نما  مرح  رد  روهظ  ماگنه 

ۀقرفتملا ةدراولا  ّریطلاک  هیلإ  سانلا  عمتجیف  مرحلا  نم  ذـئاع  ذوعی  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  ربماـیپ  زا  روهظ ، میـالع  هراـبرد  یثیدـح 
یهلا نما  مرح  هب  ها ي  دنهانپ  ماگنه  نآ  رد   1 ... راّبج نبا  راّبج و  ّلک  یلع  رهظیف  ةوسن  هیف  الجر  رشع  ۀعبرأ  ةأم و  ثالث  هیلإ  عمتجی  یتح 

نآ دزن  رد  هکنیا  ات  دـنوش  یم  عمج  وا  يوس  هب  دـنرب  یم  موجه  وس  کی  هب  تمـس  راهچ  زا  هک  ینارتوبک  دـننامه  مدرم  دروآ و  یم  هانپ 

دوعوم يرای  www.Ghaemiyeh.comنز و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 38زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir


تیاور دوش . یم  زوریپ  يا  هدازرابج  رابج و  ره  رب  هک  دنـشاب  یم  نز  ناـنآ  زا  یخرب  هک  دـنیآ  یم  درگ  رفن  هدراـهچ  دصیـس و  ترـضح 
ءییجی و و  هک : هدرک  لقن  روهظ  ياه  هناشن  یخرب  نایب  رد  مالّسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلـصفم  ثیدح  نمـض  یفعج ، دیزی  نب ،  رباج  مود :
زل عمجم ا  مهـضعب 1 . عبتی  فیرخلا  عزقک  اعزق  داعیم  ریغ  یلع  ۀـکمب  نوعمتجی  ةارما  نوسمخ  مهیف  الجر  رـشع  ۀعـضب  ةأـم و  ثـالث  هللا 
ّنإ ًاعیمج  هللا  مکب  تأی  اونوکت  امنیا  : ) هللا لاق  یتلا  ۀـیالا  یه  و  ص 500 . ج 1 ، يدهمل ، مامالا ا  ثیداحالا  مجعم  ص 316 ، ج 7 ، دئاو ،

یلبق رارق  چیه  نودب  هک  دنتسه  نز  هدع  نیا  زا  رفن  هاجنپ  هک  دنیآ  یم  رفن  هدزیس  دصیـس و  دنگوس ، ادخ  هب  ( 1 ... ریدق ءیش  لک  یلع  هللا 
ره رب  وا  اریز  دنک . یم  رضاح  ار  امش  همه  دنوادخ  دیشاب  اج  ره  : " هفیرش هیآ  يانعم  تسا  نیا  دش . دنهاوخ  عمج  رگیدکی  رانک  هکم  رد 

. " تسا اناوت  يراک 

! رفن هدزیس  دصیس و  زا  نز  هاجنپ 

: دیامرف یم  مالّسلا  هیلع  ماما  ًالوا  اریز  دنتسه . رفن  هدزیس  دصیس و  نامه  هرمز  رد  رفن  دنچ  نیا  تفگ : ناوت  یم  هراب  نیا  رد  تفگش  هتکن 
زا هملک  نیا  دنتـسه و  درم  دارفا  نیا  رتشیب  هک  دشاب  ببـس  نیدب  نادرم  ریبعت  دیاش  مود : دشاب . یم  نز  هاجنپ  ددع  نیا  رد  ینعی   " مهیف ؛ "

دوب هدع  نیا  زا  جراخ  یهارمه  دوصقم  رگا  موس : ص 223 . ج 52 ، ون ا ر ، احب ر ا ال  تسا 1 .  هدش  رکذ  نینچ  نادرم ، ددع  ینوزف  باب 
همه دنا و  هدش  هدرمـشرب  ردب  باحـصا  ددع  دـننام  رفن  هدزیـس  دصیـس و  نیا  اریز   " مهیف ،  " دـیامرفب هکنیا  هن   " مهعم ، : " دومرف یم  ماما 

اب کش  نودب  اهنیا  دنوش و  یم  اجباج  ربا  اب  یخرب  هک  دنتسه  ییالاب  رایـسب  دح  رد  تردق  ماقم و  رظن  زا  هبتر و  یلاع  ناهدنامرف  نارای و 
تیعقوم هبتر و  اهنآ  يارب  دنتسه  رفن  هدزیس  دصیـس و  نامه  وزج  اهنآ  مییوگب  رگا  نیاربانب  دنراد . ییالاب  رایـسب  قرف  نامز  نآ  مدرم  هیقب 

. دنر در ا  وخ  رب  يرتمک  زایتما  زا  دنشاب  ترضح  رگید  نارای  هرمز  رد  مییوگب  رگا  می و  هدش ا  لئاق  هژیو 

ینامسآ نانز  ب )

هدرک هریخذ  نامسآ  رد  مالّسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  یناهج  تموکح  يارب  دنوادخ  هک  دنتـسه  هدیزگرب  يوناب  دصراهچ  مود  هتـسد 
مّلس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  رربمایپ  زا  هریرهوبا  دنیآ . یم  نیمز  هب  مالّسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  یهارمه  هب  ترـضح  نآ  روهظ  اب  تسا و 
میرم نب  یسیع   1. یضم نم  حلصأ  ضرألا و  یلع  نم  رایخ  ةأرما  ۀئام  عبرا  لجر و  ةام  مامث  یلع  میرم  نب  یـسیع  لزنی  هک : هدرک  تیاور 

نیـشیپ ياه  تما  زا  نانز  نیا  ایآ  دمآ . دـهاوخ  دورف  نیمز  يور  دارفا  نیرت  هتـسیاش  نیرتهب و  زا  نز  دـصراهچ  درم و  دصتـشه  هارمه  هب 
هب نامز و  هچ  زا  اهنآ  فلتخم ؟ ياه  نارود  زا  ای  مالّسلا  هیلع  نیموصعم  مّلسو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  نامز  یمالـسا  تما  ای  دنتـسه 

ییاه شـسرپ  اهنیا  رگید ؟ لیاسم  يارب  ای  دنیآ  یم  ترـضح  تموکح  رد  یبصنم  يراد  هدهع  يارب  دنا و  هدش  هدرب  نامـسآ  هب  تلع  هچ 
ص 69. يدهم ، تموکح  هب  يزادنا  مشچ  زا  لقن  هب  ص 338  ج 14 ، لامعلازنک ، . 1 دی . وگ  یمن  يزیچ  اهنآ  زا  ثیدح  نیا  هک  تسا 

نانز تعجر  ج )

راب درک و  دهاوخ  هدنز  ار  اهنآ  نامز  ماما  روهظ  تکرب  هب  دنوادخ  هک  دنتسه  ینانز  مالّسلا  هیلع  هللا  ۀیقب  ترضح  ناروای  زا  هورگ  نیموس 
زا طقف  رگید  یخرب  هدش و  هداد  ربخ  ناشندش  هدنز  زا  ناشن  مان و  اب  یخرب  دنا : هتـسد  ود  هورگ  نیا  دومن . دـنهاوخ  تعجر  ایند  هب  رگید 

هیلع هللا  لص  دمحم  لآ  مئاق  روهظ  ماگنه  هب  هک  دوش  یم  دای  نز  هدزیس  مان  یمالسا  ربتعم  عبانم  رد  تسا . هدمآ  نایم  هب  نخـس  ناشندمآ 
رد يربط  تخادرپ . دنهاوخ  نارامیب  یتسرپرـس  یگنج و  ناحورجم  ياوادـم  هب  نامز  ماما  رکـشل  رد  دـش و  دـنهاوخ  هدـنز  مّلـس  هلآ و  و 

هدزیس مّلس ) هلآ و  هیلع و  هللا  لص  دمحم  لآ   ) مئاق هارمه  دومرف : مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  هدرک  لقن  رمع  نب  لضفم  زا  ۀمامالا ، لئالد 
هدـهع هب  ار  نارامیب  یتسرپرـس  هتخادرپ ، ناـحورجم  ياوادـم  هب  دومرف : دـهاوخ ؟ یم  يراـک  هچ  يارب  ار  اـهنآ  متفگ  دوب . دـنهاوخ  ندز 
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هدـهع هب  ار  نارامیب  یتسرپرـس  هتخادرپ ، ناـحورجم  ياوادـم  هب  دومرف : دـهاوخ ؟ یم  يراـک  هچ  يارب  ار  اـهنآ  متفگ  دوب . دـنهاوخ  ندز 
( ، رـسای رامع  ردام   ) هیمـس هیبلا ، هبابح و  نمیا ، ما  يرجه ، دیـشر  رتخد  ءاونق  دومرف : دییامرفب . ار  اهنآ  مان  مدرک : ضرع  تفرگ . دنهاوخ 

ردام تسا و  هتسیز  یم  یسوم  ترضح  نامز  رد  هطشام  هنایـص   1. هیّنهج دلاخ  ما  هطشام ، هنایص  هیفنح ، دیعس  ما  هّیـسمحا ، دلاخ  ما  هدیبز 
مالّسلا و هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نامز  رد  ءاونق  مالّسلا و  هیلع  یلع  نامز  رد  هبابح  دیـسر . تداهـش  هب  تثعب  يادتبا  رد  رـسای  رامع 

تکرب هب  اهنآ ، زا  ینادردق  يارب  دنوادخ  درک و  دنهاوخ  تعجر  يرفن  هدزیس  هورگ  نیا  دنا . هدرک  یم  یگدنز  رگید  ياه  نامز  رد  هیقب 
باتک رد  دنک . یم  دای  ار  رفن  هن  مان  طقف  نز  هدزیـس  نآ  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  نیا  رد  درک . دهاوخ  هدـنز  ار  اهنآ  نامز  ماما 
لئالد . 1 2. تسا هدـش  هراشا  هیـشبحأ  هریتو و  ماـن  هب  رئاـصبلا  بختنم  باـتک  رد  و  هنیزاـم ، هبعک  رتخد  هیبسن ، ماـن  هب  هّیمطاـف  صیاـصخ 

ص 69. يدهم ، ترضح  تموکح  هب  يزادنا  مشچ  . 2 ص 259 . ۀمامالا ،

ارفارس ز نانز 

هطشام هنایص  -1

لیقزح  " رـسمه يو  ددرگ . یمزاب  ایند  هب  هدـش ، هدـنز  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تلود  رد  هک  تسا  ییوناب  هدزیـس  نامه  زا  یکی  وا 
دوب هدروآ  نامیا  یسوم  ترضح  دوخ ، نامز  ربمایپ  هب  شرهوش  دننامه  وا  دوب . نوعرف  رتخد  يرگشیارآ  شلغش  و  نوعرف ، يومع  رسپ  "،

رایتخا یب  داتفا و  شتسد  زا  هناش  هک  دوب  نوعرف  رتخد  شیارآ  لوغـشم  يو  يزور  دنا : هتـشون  درک . یم  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  نانچمه  اما 
هک مدروآ  نابز  رب  ار  یـسک  مان  هکلب  هن ، تفگ : يدروآ : نابز  رب  ارم  ردپ  مان  ایآ  تفگ : نوعرف  رتخد  تخاس . يراج  نابز  رب  ار  ادخ  مان 

فارتعا نم  ییادـخ  هب  تفگ : درک و  راـضحا  ار  هنایـص  نوعرف  درک و  وگزاـب  ردـپ  دزن  ار  ارجاـم  نوعرف  رتخد  تسا . هدـیرفآ  ار  وت  ردـپ 
همه دنزورفارب و  یسم  رونت  ات  داد  روتسد  نوعرف  منک . یمن  شتـسرپ  ار  وت  مشک و  یمن  تسد  یقیقح  ادخ  زا  نم  زگره ! تفگ : يرادن ؟

تئارب نید  زا  رهاظ  هب  تساوخ  یم  هنایـص  دیـسر  شراوخریـش  لفط  هب  تبون  نوچ  دـننکفا . شتآ  رد  شروضح  رد  ار  نز  نآ  ياـه  هچب 
رد ار  شراوخریـش  هچب  نز و  نآ  ناینوعرف  یتسه ! قح  رب  وت  هک  نک  ربص  ردام  تفگ : دـمآ و  ناـبز  هب  شراوخریـش  كدوک  هک  دـیوج 
نآ هب  مه  ات  دنادرگ  یم  هدنز  يدهم  ماما  تلود  رد  ار  وا  نید ، هار  رد  نز  نآ  لمحت  ربص و  رثا  رد  دنوادخ  دـندنازوس و  هدـنکفا ، شتآ 

ص 481. ج 5 ، هباغل ، ادسا  . 1 1 دریگب . ناینوعرف  زا  ار  دوخ  ماقتنا  مه  دنک و  تمدخ  ترضح 

رسای رامع  ردام  هیمس ، - 2

وا و تشاد . اور  وا  رب  ار  اه  هجنکـش  نیرتدب  دمآ و  مشخ  هب  تخـس  نمـشد ، ببـس  نیدب  دـیورگ و  مالـسا  هب  هک  دوب  يرفن  نیمتفه  يو 
نینچ هب  رـضاح  اهنآ  اما  دـنهد ، مانـشد  ار  ادـخ  ربمایپ  هک  درک  رابجا  ار  اهنآ  تسخن  وا  دـندمآ و  راتفرگ  لهجوبا  ماد  رد  رـسای  شرهوش 

یم روبع  ناشرانک  زا  هاگ  هک  ربمایپ  تشاد . هگن  نازوس  باتفآ  رد  ار  اهنآ  دـیناشوپ و  رـسای  هیمـس و  هب  ینهآ  هرز  زین  وا  دـندشن . يراـک 
دیزاس هشیپ  ربص  رسای ، نادناخ  يا  ۀنجلا . مکدعوم  ّنإف  رسای  لآ  ای  ًاربص  دومرف : یم  دومن و  یم  شرافس  تمواقم  ربص و  هب  ار  اهنآ  درک 

هب ار  نز  نیا  دنوادخ   1. دناسر تداهش  هب  ار  ناشیا  تخاس و  دراو  یتبرض  کی  ره  رب  لهجوبا  ماجنارس  . تسا تشهب  امـش  هاگ  هدعو  هک 
لآ يدهم  روهظ  مایا  رد  درک ، لمحت  ادخ  نمـشد  زا  ار  هجنکـش  نیرتدب  داد و  ناشن  مالـسا  يالتعا  هار  رد  هک  یتدـهاجم  ربص و  شاداپ 

تمدخ ترـضح  نآ  ناروای  هب  ادخ  ّیلو  رکـشل  رد  دنیبب و  ار  یهلا  هدعو  ققحت  ات  دومن  دهاوخ  هدنز  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  دـمحم 
ص353. ج 4 ، هعیرشلا ، نیحایر  . 1 دنک . 

هینزام بعک  رتخد  هبیسن ، . 3
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مّلـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ياه  گنج  زا  یخرب  رد  هک  تسا  مالـسا  ردـص  راکادـف  نانز  زا  هرامع " و  ما   " هب فورعم  وا 
ناناملـسم و رارف  هنحـص  ندید  اب  درک . افیا  ار  شقن  نیرتهب  دـحا  گنج  رد  وا  تسا . هدرک  اوادـم  ار  یگنج  ناحورجم  هتـسج و  تکرش 

ماقم زورما  دومرف : نینچ  هرامع  شدـنزرف  هب  دوتـس و  ار  يراکادـف  نیا  ربمایپ  تخادرپ . زیزع  ربمایپ  ناج  زا  عافد  هب  ربمایپ  نتـشاذگ  اـهنت 
هناخ هب  ناناملـسم  رگید  هارمه  هب  نیگنـس  مخز  هدزیـس  اب  هبیـسن  گـنج ، ندرک  شکورف  زا  سپ  تسا . رتـالاو  یگنج  نادرم  زا  وت  رداـم 

بیقعت هب  دـیاب  گنج  ناحورجم  طـقف  هک  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  ناـمرف  ندینـش  اـب  تخادرپ . تحارتسا  هب  تشگرب و 
زا ربمایپ  هک  نیمه  دـنک . تکرـش  تسناوتن  يزیرنوخ  تدـش  تلع  هب  اما  دـش ، نتفر  هدامآ  تساخرب و  باـج  زا  هبیـسن  دنباتـشب ، نمـشد 

داتسرف وا  دزن  هب  يو  یتمالس  هبیسن و  یـسرپلاوحا  يارب  ار  ینزام  بعک  نب  هّللادبع  دورب ، هناخ  هب  هکنآ  زا  شیپ  تشگرب ، نمـشد  بیقعت 
مالّسلا هیلع  يدهم  ماما  يرای  يارب  هک  تسا  یناسک  زا  هبیسن   1. داد ربخ  ربمایپ  هب  ار  عوضوم  نامداش  تشگ  هاگآ  يو  یتمالس  زا  نوچ  و 

ص 273. ج 1 ، يزاغم ،  1 دش . دهاوخ  هدنز 

نمیا ما  - 4

ۀیقب هذه  دومرف : یم  درک و  یم  باطخ  ردام  وا  هب  ربمایپ  تسا . مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  راکتمدخ  راکزیهرپ و  نانز  زا 
یم ناحورجم  ياوادـم  هب  گنج  ههبج  رد  دـهاجم ، نانز  رانک  رد  هراومه  يو  تسا . نم  نادـناخ  زا  يا  هدـنام  یقاب  نز ، نیا  یتیب . لـها 

. درک یفرعم  دهاش  ناونع  هب  ار  وا  مالّـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  كدف ، يارجام  رد  هک  دوب  تماما  نادناخ  ناگتفیـش  زا  نمیا  ما  تخادرپ .
دنادرگ یم  هدنز  ار  وا  روهظ ، ماگنه  هب  مالّسلا  هیلع  دمحم  لآ  يدهم  تکرب  هب  دنوادخ  تفر . ایند  زا  ربمایپ  زا  سپ  هام  شـش  ای  جنپ  يو 

. دنک تمدخ  ماما ، هاگرکشل  رد  ات 

دلاخ ما  - 5

دشاب هدیرب ) تسد   ) دیلا ۀعوطقم  دلاخ  ما  دوصقم  دیاش  هیّنهج . دلاخ  ما  هیسمحا و  دلاخ  ما  دنا : هدش  روهشم  مان  نیدب  وناب  ود  تیاور  رد 
باتک رد  درک . عطق  ندوب  هعیش  مرج  هب  ار  وا  تسد  هفوک ، رد  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  ندناسر  تداهـش  هب  زا  سپ  رمع ، نب  فسوی  هک 

ریـصبوبا تسا . تیمها  زئاح  هک  هدیدرگ  رکذ  یبلطم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا ، راکادف  نز  نیا  ماقم  تیـصخش و  هرابرد  یـشک  لاجر 
لیم ایآ  ریـصبابا ، يا  دومرف : ترـضح  دیـسر . هار  زا  دیلا  ۀعوطقم  دلاخ  ما  هک  میدوب  هتـسشن  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  رد  دـیوگ :

ما عقوم  نامه  رد  مدرگ ... یم  نامداش  نآ  ندینـش  اب  ادخ ، لوسر  دنزرف  يا  يرآ  مدرک : ضرع  نم  يونـشب ؟ ار  دلاخ  ما  مالک  هک  يراد 
عوضوم نوماریپ  ترـضح  سپـس  دنک . یم  تبحـص  تغالب  تحاصف و  لامک  رد  يو  مدید  تفگ . نخـس  دـمآ و  ماما  تمدـخ  هب  دـلاخ 

. تفگ نخس  وا  اب  نانمشد  زا  تئارب  تیالو و 

هدیبز - 6

: تسا هتفگ  شا  هرابرد  هللا  ? محر قودص  خیش  هک  دشاب  دیشرلا  نوراه  نز  هدیبز  دراد  لامتحا  تسا . هدشن  لقن  وا  زا  یلماک  تاصخـشم 
هدـیبز دـهد . شقـالط  هک  دروـخ  مسق  تسا  نایعیـش  زا  تسناد  نوراـه  هک  یماـگنه  تـسا . تـیب  لـها  ناوریپ  ناراداوـه و  زا  یکی  يو 

لوغـشم هتـسویپ  هک  تشاد  زینک  دـصکی  يو  دـنا  هتـشون  نینچمه  تسا  تافرع  هب  یناسربآ  یکی  هک  تشاد  يرایـسب  یتامدـخ  ياهراک 
يزادنا مشچ  .1 1 درک . تلحر  لاس 216 ق . رد  هدیبز  دش . هدینش  نآرق  توالت  يادص  وا  تنوکـس  لحم  زا  هشیمه  دندوب و  نآرق  ظفح 

ص 76. جع ،)  ) يدهم ماما  تموکح  هب 
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هّیبلا هباببح و  - 7

کی رد  تشاد . رارق  ناشیا  تیانع  فطل و  دروم  هتـسویپ  درک و  كرد  ار  موصعم  ماما  تشه  یگدـنز  هرود  هک  تسا  یماقمالاو  نانز  زا 
هیلع نانمومریما  اب  يو  تاقالم  نیلوا  دش . هدنادرگزاب  وا  هب  شا  یناوج  مالّـسلا  هیلعاضر  ماما  نیدـباعلا و  نیز  ماما  هلیـسو  هب  تبون  ود  ای 

شقن ار  دوخ  رهم  نآ  رب  تشادرب و  ار  یگنـس  يو  روضح  رد  ترـضح  درک . تساوخرد  تمامارب  یلیلد  ترـضح  نآ  زا  هک  دوب  مالّـسلا 
ماما وا  دراذـگب  ياج  رب  يرثا  نینچ  گنـس  نیا  رد  تسناوت  هک  ره  نم  زا  سپ  دومرف : وا  هب  تفرگ و  ياج  گنـس  رد  رهم  نآ  رثا  درک و 
شقن نآ  رثا  دندز و  یم  گنـس  نامه  رب  ار  دوخ  رهم  نانآ  تفر و  یم  يدـعب  ماما  دزن  یماما  ره  تداهـش  زا  سپ  هبابح  ور  نیا  زا  تسا .

دوب و هدنز  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  تلحر  زا  سپ  هام  هن  هبابح  درک . نینچ  زین  ترضح  دیسر  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  هک  تبون  تسب . یم 
شرمع زا  لاس  هدزیـس  دصکی و  دیـسر  نیدباعلا  نیز  ماما  تمدـخ  هب  هبابح  یتقو  هک  تسا  هدـش  تیاور  . تفگ تایح  دوردـب  نآزا  سپ 
يدایز زا  هبابح  تروص  دـنا : هتـشون  نینچمه  . تشگزاب شا  یناوج  دومن و  يا  هراـشا  دوخ  هبابـس  تشگنا  اـب  ترـضح  دوب . هدـش  يرپس 

. دوب هدش  يا  هدیکشخ  بوچ  دننامه  تدابع  زا  هتخوس و  دوجس 

ءاونق - 8

يو تسا . مالّسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترضح  يافواب  نارای  زا  دوخ  مالّسلا و  هیلع  یلع  ناوریپ  نایعیش و  زا  یکی  يرجه ، دیشر  رتخد 
هک دیآ  یمرب  دیفم  خیش  راتفگ  زا  دیسر . تداهش  هب  یـشارخلد  زرط  هب  نانمومریما  یتسود  تبحم و  هار  رد  هک  تسا  يدرم  گرزب  رتخد 

ردپ ناج  همین  ندب  نارگید  کمک  هب  هدوب و  دوخ  ردپ  ياپ  ود  تسد و  ود  عطق  دهاش  دایز  نب  هّللادیبع  دزن  شردپ  دورو  ماگنه  هب  ءاونق 
جـنر و هب  ار  دوـخ  همه  نیا  ارچ  ناجردـپ ، تفگ : شردـپ  هب  ءاوـنق  يزور  تسا . هدرک  لـقتنم  هناـخ  هـب  هدروآ و  نوریب  هراـمالاراد  زا  ار 
هک ام ، زا  ناشنامیا  تدش  ینید و  شنیب  هک  دمآ  دنهاوخ  یهورگ  ام  زا  سپ  مرتخد ، تفگ : باوج  رد  ردپ  يزادـنا ! یم  تدابع  تقـشم 

فیلات نامز ، ماما  تموکح  رد  نانز   " باتک زا  ار  نانز  نیا  لاح  حرش  . 1 1. تسا رتشیب  میا ، هتخادنا  تدابع  تمحز  هب  ار  دوخ  همه  نیا 
. میا هدومن  میدقت  یسبط  داوجدمحم  ياقآ 

رظتنم ناوناب  د .

ناشیا هب  دنا . هدرک  تلحر  مالّـسلا  هیلع  هللا  ۀیقب  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  هک  دنتـسه  يراکزیهرپ  ناوناب  نامز  ماما  ناروای  هورگ  نیمراهچ 
. دـش دـنهاوخ  هدـنز  راگدرورپ  هدارا  هب  زین  نانآ  یـشاب . هتـشاد  روضح  یناوت  یم  یلیام  رگا  تسا ، هتـشگ  رهاـظ  وت  ماـما  دوش : یم  هتفگ 

هیلع دـمحم  لآ  يدـهم  تموکح  رد  یگدـنز  طیارـش  اه و  هتـساوخ  اب  ار  دوخ  ییوناب  ره  تسین و  یـصاخ  هورگ  هب  طوبرم  نانز  تعجر 
ندناوخ طیارش  نآ  زا  یکی  دوش . هدنز  ماما  يرای  يارب  هتشگ ، دنم  هرهب  يدنوادخ  تمحر  زا  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  دهد  قیبطت  مالّـسلا 

هیلع قداص  ماما  هدومرف  هب  دنک . یم  داجیا  یهلا  هریخذ  نیرخآ  تموکح  شریذـپ  يارب  یگدامآ  یعون  درف ، رد  هک  تسا  دـهع "  " ياعد
وا دنوادخ  دورب  ایند  زا  ترـضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  مه  رگا  دشاب و  ام  مئاق  ناروای  زا  دناوخب  ار  دهع  ياعد  حبـص  لهچ  هک  ره  مالّـسلا : 

ص 204. ج 1 ، راحبلا ، ۀنیفس  . 1 1 ... دشاب ترضح  نآ  تمدخ  رد  ات  دروآ  نوریب  ربق  زا  ار 

جرف راظتنا 

شریذـپ يارب  لـماک  یگداـمآ  ینعی  تسا ؛  جرف  راـظتنا  ترـضح  نآ  اـب  رادـید  قیفوت  هللا و  ۀـیقب  تموـکح  رد  روـضح  طیارـش  زا  یکی 
ناگناگیب و زا  هطلـس  هنوگ  ره  یفن  ینعی  جرف  راظتنا  دهاوخ . یم  دیوگ و  یم  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  هک  هچنآ  هب  نتـسارآ  قح و  تموکح 
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یب مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  ربمایپ و  ادخ و  نانمـشد  زا  يرازیب  ینعی  جرف  راظتنا  مالک ، کی  رد  قالخا و  داسف  یفارحنا و  راکفا  اب  هزرابم 
لوسر يور  شیپ  رد  هک  تسا  یـسک  دننامه  يدهم  تلود  رظتنم ، درف  هکلب  تسا ، هدش  هدرمـش  لامعا  نیرتهب  زا  راظتنا  هک  تسین  ببس 
همطاف يدهم  همیخ  رد  هک  دشاب  یـسک  ناسب  دورب  ایند  زا  راظتنا  تلاح  نامه  رب  رگا  تسا و  هدـیتلغ  دوخ  نوخ  رد  هتـشگ و  دیهـش  ادـخ 

يزیچ هب  مهدن  ربخ  ار  امش  ایآ  دوم : رف  يزور  ترضح  نآ  هک  هدرک  تیاور  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا  دشاب . یم  مالّـسلااهیلع 
هللا یلـصربمایپ  تلاسر  ادخ و  تینادحو  رب  تداهـش  دومرف : يرآ . میتفگ : دنک ؟ یمن  لوبق  شناگدنب  زا  نآ  نودب  ار  یلمع  دـنوادخ  هک 

عرو و نتـشاد  زین  ام . زا  يوریپ  تعاطا و  نانمـشد و  زا  يرازیب  اـم و  یتسود  زا  هدومرف ،  دـنوادخ  هک  هچنآ  هب  رارقا  مّلـس و  هلآ و  هیلع و 
هدارا هک  ینامز  ره  ار  نآ  دنوادخ  تسا ، یتلود  ام  يارب  هک  یتسرد  هب  دومرف : هاگنآ  مالّسلا  هیلع  مئاق  يارب  ندیشک  راظتنا  يراکزیهرپ و 

عرو و هب  ار  دوخ  درب و  رـس  هب  راظتنا  رد  دیاب  دشاب  مالّـسلا  هیلع  مئاق  نارای  زا  دراد  تسود  سک  ره  دوزفا : سپـس  دزاس . یم  رارقرب  دنک 
یهتنم  . 1 1. دشاب هدرک  كرد  ار  ترضح  نآ  هک  تسا  یسک  دننامه  يرجا  وا  يارب  دریمب  لاح  نامه  رد  رگا  و  دیارایب ، قالخا  نساحم 

ص 486. ج 2 ، لامآلا ،

روای يدهم  نانز 

همدقم

هک تسا ، يرایسب  لماوع  هب  زاین  متس  روج و  ياه  تموکح  يدوبان  تسکـش و  بالقنا و  يزوریپ  يارب  هک  تسین  هدیـشوپ  سک  چیه  رب 
هب و  تسا ، ناشخرد  هدـنیآ  هب  دـیما  اه و  جـنر  لّمحت  یهاگآو و  ریذـپان ، یگتـسخ  شالت  تیاـمح و  هنحـص و  ربروضح  اـهنآ  سأر  رد 

ار مالّسلا  مهیلع  ناربمایپ  توعد  لحارم  یگدنز و  هک  یتقو  ام  دنتـسه . اه  یگژیو  نیا  ياراد  جع )  ) يدهم ترـضح  نارای  رگید  ترابع 
دیما و اب  دندوب و  هنحص  رد  عطاق  هناهاگآ و  روط  هب  ناروای  نایماح و  نیا  دنتشاد و  روای  یماح و  اهنآ  اجک  ره  مینک  یم  لیلحت  هیزجت و 

يرهاظ تسکـش  تروص  نیا  ریغ  رد  دیـسر و  یم  يزوریپ  هب  شفادـها  یـشخب  رد  دـنچ  ره  ناـشربمایپ  دـنتفر ، یم  شیپ  ادـخ  هب  لـکوت 
نآ دزن  تعاس  کی  رد  یگمه  هدمآ ، نوریب  رتسب  زا  یهلا  نذا  هب  هاگنابش  جع )  ) يدهم ترـضح  نارای  تایاور ، قبط   1. دش یم  شبیصن 

اب لیئربج ، تعیب  زا  سپ  نانآ  دنوش . یم  مارحلادجسم  دراو  شنارای  اب  دنک و  یم  روهظ  ناشیا  سپس  دننک . یم  عامتجا  هکم  رد  ترضح 
یم شیازفا  شنارای  دادـعت  هک  نیا  ات  دـنک  یم  مالعا  ار  دوخ  یبالقنا  تلاسر  جـع )  ) يدـهم ترـضح  اب  دـننک و  یم  تعیب  ترـضح  نآ 

يزاسکاپ ناراکمتس  ناراکهبت و  دوجو  ثول  زا  ار  نیمز  ات  دوش  یم  جراخ  هکم  زا  ترـضح  نآ  دندیـسر ، رفن  رازه  هد  هب  هک  یتقو  دبای ؛
زا بش  نانآ  هدش .، لزان  جـع )  ) مئاق نارای  هرابرد   2( اًعیِمَج ُهَّللا  ُمُِکب  ِتآَی  اُونوُکَت  اَم  نیأ   ) هیآ ي دومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـنک .

، يدراهتشا يدهمدمحم  تیالو ، نابات  غورف  جع )  ) يدهم ترـضح  . 1 دنتسه . ... هکم  رد  حبـص  هک  یلاح  رد  دنیآ ، یم  نوریب  ناشرتسب 
صالخا لها  زا  رفن  یتقو 313  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  مالّسلا  هیلع  داوج  ماما  زا  ینـسح  میظعلادبع  هیآ 148 . هرقب ، هروس   . 2 ص 159 .

یم جورخ  دـنوادخ  نذا  هب  دیـسر  رفن  رازه  هد  هب  شناراـی  دادـعت  هک  یماـگنه  دـنک و  یم  روـهظ  وا  دـندرک  عاـمتجا  جـع )  ) يدـهم دزن 
يدهم ترضح  تخانش   1 1 ... . ددرگ دونـشخ  وا  زا  دنوادخ  هک  دشک  یم  ار  ناشیا  دنکیمن  محر  ادخ  نانمـشد  زا  يدح  هب  سپـس  ، دنک

ص 160. يردیح ، دمحا  يرون و  یلع  اضر  یلع  جع ،) )

فیرش هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارای  ياه  یگژیو 

نآرق رد  ترضح  نآ  نارای  ياه  یگژیو 

هب رگا  هک  تسا  ییاه  تیعقاو  قیاقح و  رگنایب  تقیقح  رد  هیآ  نیا  تسا ، هدنزاس  شخب و  دـیما  رایـسب  هک  تسا  يا  هیآ  میرک ، نآرق  رد 
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هب دنوادخ  دهد . یم  تکرح  یناهج  حلـصم  لابقتـسا  هب  ار  ناهج  دراد و  یمرب  ار  هار  رـس  عناوم  ددرگ ، بیقعت  هبناج  همه  يدـج و  روط 
َلِزنُأ آَمَو  اَنَیِلا  َلِزنُا  اَمَو  ِهَّللِاب  انَماء  نأ  اَّلا  اَّنِم  َنوُمِقنَت  لَه  ِبَتِکلا  َلهَأَی  ُلق  : ) دـیامرف یم  هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  ناـنموم  میقتـسم ، روط 
دروآ یم  ار  یتیعمج  هدنیآ  رد  دنوادخ  تفر  نوریب  مالـسا  زا  دش و  دترم  امـش  زا  سک  ره  نانموم ! يا   "1( َنوُقِسَف مکرثکا  َّنَاَو  ُلبَق  نِم 

عضاـخ و ناـنموم ، ربارب  رد  - 2 دـنراد . تسود  ار  ادـخ  مه  اـهنآ  دراد و  تسود  ار  اـهنآ  دـنوادخ  - 1 دنتـسه : زایتما  جـنپ  نیا  ياراد  هک 
رد - 5 دـننک . یم  شالت  داـهج و  ادـخ  هار  رد  يریگیپ  روط  هب  - 4 دن . دنمورین  تخـسرس و  نانمـشد ، ناکرـشم و  ربارب  رد  - 3 دننابرهم .

دهاوخب سک  هیآ 59 . هدئام ، هروس  ره 1 . هب  تسادخ ، لضف  نیا  دنساره . یمن  هدننک ا ي  شنزرس  چیه  شنزرـس  زا  هفیظو  ماجنا  ریـسم 
قیداصم هیآ  نیا  يارب  تایاور  رد  تسا " . هاگآ  زیچ  همه  رب  وا  تسا و  رت  عیـسو  ادخ  تمحر  لضف و  دهد ، یم  دـنیبب ) هتـسیاش  ار  وا  (و 

اب اه  یگژیو  نیا  اب  هک  تسا  فیرـش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  نارای  دروم  رد  هیآ  نیا  هکنیا  هلمج  زا  دـش ه ، نایب  یفلتخم 
فیرـش و هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاـق  ماـما  لدـع  تموکح  يرارقرب  يارب  دنتـسیا و  یم  نانکـشراک  نیّدـترم و  لـباقم  رد  تردـق ، ماـمت 

هللا لجع  يدهم  ترضح   ) رما نیا  بحاص  : " دومرف مالّسلا  هیلع  قداص  ماما  یترابع  رد  دننک و  یم  شالت  ناهج  لک  رد  تلادع  يرارقرب 
یلاعت هللا  لجع  يدهم  ترـضح  . 1 1 تسا " . ظوفحم  روالد ) هاگآ و  ناراـی  نینچ  تیاـمح  رد   ) هیآ نیا  وترپ  رد  فیرـش ) هجرف  یلاـعت 

ص 161. تیالو ، نابات  غررف  فیرش ،  هجرف 

ثیداحا رد  ترضح  نآ  نارای  ياه  یگژیو 

. ... دوش یم  روآدای  نینچ  ار  فیرش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارای  تایصوصخ  یثیدح ، رد  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  2ـ1 . 
هار ناشلد  هب  یکـش  ادخ  دروم  رد  زگره  دـنرادروخرب ،)  خـسار  ینامیا  زا  تسا ( . نهآ  ياه  هکت  دـننامه  ناشیاه  بلق  هک  ییاه  ناسنا 

، دـنوش یمن  رافک ) ياهرهـش  زا   ) يرهـش دراو  دوخ  ياه  مچرپ  اب  دـننک ، یم  ناشیاج  زا  ار  اهنآ  دـننک ، هلمح  اه  هوک  هب  رگا  تسا . هتفاین 
يدهم ماما  درگ  اهنآ  دنلام ، یم  تسد  فیرش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  بسا  هب  كربت  تکرب و  يارب  دنزاس ، ناریو  ار  نآ  رگم 

لماک اسر و  روط  هب  دـهاوخب  نانآ  زا  هچنآ  دـننک و  یم  ناشیا  يالب  رپس  ار  دوخ  اه  گنج  رد  هتفرگ و  ار  فیرـش  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع 
یم يرپس  تدابع  هب  ار  بش  دـنراد ، ناروبنز  ءهمزمز  دـننام  يا  همزمز  ناشزامن  رد  دـنباوخ و  یمن  ار  بش  هک  ینادرم  دـنهد ، یم  ماـجنا 

رت عیطم  فیرش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  هب  تبسن  نانآ  دنزور ، ناریـس  بش و  نابهار  دنراوس ، دوخ  ياه  بسا  رب  ناهاگحبـص  درک ،؟
یم اعد  تداهش  يارب  دنکانمیب ، دنوادخ  زا  تسا ، یغارچ  ناشبلق  رد  راگنا  دنتسه ، ینارون  هتخورفارب و  دنتسه ، شیاقآ  هب  تبسن  زینک  زا 
دننک یم  تکرح  هک  یتقو  تسا . مالّـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یهاوخنوخ  ناشراعـش  دنوش ، هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  دننک  یم  وزرآ  دـننک و 

( دنـسرت یم  نانآ  زا  رود  ياـه  تفاـسم  زا  ناراـکهبت   ) تسا تکرح  رد  اـه  نآ  شیپاـشیپ  رد  هار  هاـم  کـی  تفاـسم  اـت  تشحو  بعر و 
نارظتنم و هرابرد  مالّسلا  هیلع  داجـس  ماما  . 2 - 2 1. دنک یم  يرای  نانآ  ءهلیـسو  هب  ار  فیرـش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  دـنوادخ 

تبیغ نامز  رد  هک  ییاه  ناسنا  : " دومرف نینچ  دلاخوبا  مان  هب  شناتسود  زا  یکی  هب  فیرش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ناروای 
ینامز ره  مدرم  زا  دنتـسه ، شمایق  روهظ و  رظتنم  ترـضح و  نآ  يربهر  تماـما و  هب  دـقتعم  دـنرب و  یم  رـس  هب  مالّـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما 

نوچمه نانآ  يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هک  درک ، رادروخرب  تخانـش  مهف و  لقع و  زا  نانچ  نآ  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  ارچ  دنرترب .
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  شیپاشیپ  ریشمش  اب  هک  هداد  رارق  ینادهاجم  نوچمه  نامز  نیا  رد  ار  اهنآ  دنوادخ  تسا ، ترضح  نآ  روهظ 

يدارفا نینچ  ام  نیتسار  نایعیـش  صلاخ و  ص 160 . يدهم ، ترضح  تخانش  نادرم 1. تقیقح  رد  دندیگنج ، یم  نمـشد  اب  مّلـس  هلآ و 
- ام مئاق  یتقو  : " دـندومرف يراتفگ  نمـض  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .3-4 1." دننک توعد  ادـخ  يوس  هب  ناهنپ  راکـشآ و  رد  هک  دنتـسه 

هراپ نوچمه  امـش  ياه  لد  و  دینک ، یم  ادـیپ  ورین  درم  لهچ  توق  هزادـنا  هب  امـش  زا  کی  ره  دـنک  مایق  فیرـشلا - هجرف  یلاعت  هللا  لجع 
هب تهابـش  تهج  نیا  زا  مالّـسلا  هیلع  يدهم  مایق  : " دومرف زین  2 و  ... " دنفاکـش یم  ار  اهنآ  دـننزب  اه  هوک  هب  رگا  هک  دوش  یم  نهآ  ياـه 
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مّلس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  نانمشد  دنک و  یم  مایق  ریشمش  اب  هک  دراد  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  رکـشل 
یمن هتـسکش  وا  زا  یمچرپ  چیه  هک  يزوریپ  نانچ  نآ  ددرگ ، یم  زوریپ  ندـناسرت  ریـشمش و  اب  دـناسر و  یم  لتق  هب  ار  ناگدـننک  هارمگ 

نامه نامه 3 . .2 تیالو . نابات  غورف   ، يدهم ترضح  .1 دوش .

يدهم تلود  ناوناب 

مالسا ردص  نانز  دننامه  نامز  نآ  رد  نز  شقن  دنراد . يدنمـشزرا  هاگیاج  ترـضح  نآ  تلود  رد  دهعتم  هتـسیاش و  ناوناب  دیدرت  نودب 
دهاوخ دنب  ياپ  نآ  هب  زین  روهظ  رـصع  رد  تسا  هتفرگ  شود  هب  مالـسا  نیئآ  قبط  ناملـسم  نز  کی  هک  یتلاسر  نامه  ینعی  دوب ؛ دهاوخ 

زا یـضعب  هیاپ ي  رب   1  . دنتـسه دـنمجرا  ناوناب  زا  ترـضح  نآ  نارازگراک  زا  هدـع ا ي  هک  تسا  نآ  دـیآ ، یمرب  تاـیاور  زا  هچنآ  دوب .
نامرد تشادهب و  شخب  رد  اهنآ  تیرثکا  هک  دـننک  یم  یهارمه  ار  ترـضح  نآ  مالّـسلا  هیلع  يدـهم  مایق  ماگنه  نز  دـصراهچ  تایاور 

اب روهظ  ماگنه  هک  دـنا  هدرب  مان  نز  هدزیـس  زا  تایاور  زا  یـضعب  دراد  دوجو  فالتخا  نانز  دادـعت  هرابرد  هتبلا  دنتـسه . تیلاـعف  لوغـشم 
رس جع )  ) نامز ماما  . 1 دنشاب . یم  فیرش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ییادتبا  ياهورین  زا  اهنآ  دیاش  هک  دنـشاب  یم  شترـضح 
هک دنا ، درک ه  رکذ  رفن  دصتـشه  رازه و  تفه  ار  نانز  دادـعت  مه  تایاور  یـضعب  ص 103 . این ، كاپ  میرکلادبع  ناهج ، طاشن  ءهمـشچ 

تایاور نیا  زا   1. دـننک یم  کمک  ترـضح  نآ  اب  اهراک  رد  دـننک و  یم  یهارمه  ار  ترـضح  مایق ، زا  سپ  هک  یناـنز  زا  دـناوت  یم  نیا 
هتـسراو ي ياه  ناسنا  تازایتما  نارای و  ياه  یگژیو  هب  نانز  رگا  تسا . يدـج  رایـسب  يدـهم  ماما  تلود  رد  نز  روضح  دوش  یم  تباـث 

فیرـش هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  نارای  زا  دـنناشوپب ، لـمع  هماـج ي  ار  تافـص  نیا  ًاـعقاو  دـنیارآیب و  ار  دوخ  تبیغ  رـصع 
تایاور نیا  همه ي  ص 69 . جع ،)  ) نامز ماما  تموکح  هب  يزادـنا  مشچ  كر : . 1 دنزوریپو . دنلبرـس  ترخآ  ایند و  رد  هدش و  بوسحم 

. تسا هدرک  رکذ  مهم  عبانم  زا  ار 

هدننک تعجر  نانز 

هدننک تعجر  نانز 

مامت مالّسلااهیلع  هجیدخ  ترـضح  دن . درک ه ا  شالت  ادخ  نید  يارب  هک  هتـشاد  دوجو  يرایـسب  نامیا  اب  راکادف و  نانز  مالـسا  خیرات  رد 
شا هنامولظم  تداهش  اب  دیشوک و  رایسب  تیالو  زا  تیامح  رد  زین  مالّسلااهیلع  همطاف  ترـضح  درک . مالـسا  فرـص  ار  دوخ  ياه  ییاراد 

يرایسب نانز  دناسر . نایناهج  هب  ار  اروشاع  مایپ  رامش  یب  ياه  یتخس  لمحت  اب  مالّسلااهیلع  بنیز  ترـضح  درک . راکـشآ  ار  قافن  هرهچ 
. دندرک یم  تبقارم  وا  زا  دندوب و  ربمایپ  هارمه  گنج  تخس  تاظحل  رد  دندوب و  ربمایپ  هارمه  اه  گنج  رد  هبیسن  نمیا و  ما  نوچ  زین 

يودهم تلود  رد  نانز  شقن 

هیلع رقاب  ماما  زا  یفعج  نبرباج  یتیاور  رد  دنتـسه . ییالاو  هاگیاج  ياراد  دـهعتم  نمؤم و  نانز  رـصع  یلو  ترـضح  یناهج  تموکح  رد 
هکم رد  یلبق  هدـعو  نودـب  دراد و  دوجو  نز  هاجنپ  اـهنآ  نیب  رد  هک  دـنیآ  یم  درم  يدـنا  دصیـس و  مسق  ادـخ  هب  دـنک : یم  لـقن  مالّـسلا 
مدرم رب  تمکح  ترـضح  نامز  رد  دـنک : یم  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  نیعا  نب  نادـمح  زین  يرگید  تیاور  رد   1. دننک یم  عامتجا 
يدنم هرهب  ناوناب و  تفرـشیپ  تیاور  نیا   2 دـننک . یم  تواضق  يوبن  تنـس  یهلا و  باتک  اب  لزنم  لـخ  اد  ناوناـب  یتح  دوش . یم  ینازرا 

ص 239. ینامعن ، تیغ  .2 ص 65 . ج 1 ، یشایع ، ریسفت  نیا 1 . رد  نانز  دهد . یم  ناشن  ار  يودـهم  تموکح  رد  تمکح  ملع و  زا  اهنآ 
ص یگدنز ، رصع  .1 1. تشاد دهاوخ  یساسا  شقن  نآ  نییبت  فراعم و  شزومآ  یمالـسا و  گنهرف  شرتسگ  یگدنزاس و  رد  تموکح 
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.75

تعجر موهفم 

. دـنیوگ یم  تعجر  هدـیدپ  نیا  هب  هک  دـنا  هتفر  اـیند  زا  هک  تسا  يدارفا  روضح  داـتفا  دـهاوخ  قاـفتا  روهظ  نارود  رد  هک  یمهم  هدـیدپ 
. تسا تشگزاب  يانعم  هب  تغل  رد  تعجر 

تعجر لیلد 

َّنأ مُهُِملَُکت  ِضرَألا  َنِّم  ًۀـّبآَد  مَهل  اَنجَرخأ  مِهیَلَع  ُلوَقلا  َعَقَو  اَذِإَو  : ) دـیام رف  یم  میرک  نآرق  تسا . عیـشت  بهذـم  ياـهرواب  وزج  تعجر 
هب ار  نانآ  میروآ و  یم  درگ  دـندرک - یم  بیذـکت  ار  ام  تایآ  هک  نانآ  زا  یجرف - یتلم  ره  زا  هک  يزور  َنُوِنقُوی ) َال  اَنتایاب  اُون  اَک  َساَّنلا 

تعجر : " داد خـساپ  ماما  تسیچ ؟  تعجر  هرابرد  امـش  رظن  دیـسرپ : مالّـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  نومأـم  هدـمآ ، یتیاور  رد   1 دننارب . فص 
هیآ 83. لحن ، هروس   1 3. دشاب هتشادن  رواب  تعجر  هب  هک  یـسک  تسین  ام  زا  دیامرف : یم  زین  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  درا " 2  تیعقاو د 

ص 451. ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  كردتسم  . 3 ص 59 . نامه ، . 2

تعجر ياه  یگژیو 

: تعجر لحارم  فلا )

نیا رد  دتفا . یم  قافتا  لبق  یمک  دیاش  مایق و  تاظحل  نیلوا  رد  هک  تسخن ، هلحرم  دوش : یم  میـسقت  هلحرم  هب و  ینامز  ظاحل  زا  تعجر 
رارقتسا زا  دعب  هک  مود  هلحرم   1. دنتسه ماما  رای  هدزیـس  دصیـس و  زج  اهنآ  زا  يدادعت  هک  دننک  یم  تعجر  ماما  نارای  زا  یهورگ  هلحرم 
تموـکح ندـید  يارب  هک  دنتـسه  یناـحلاص  لوا  هتـسد  دـننک . یم  تعجر  هورگ  ود  هلحرم  نیا  رد  تسا  تلادـع  شرتـسگ  تموـکح و 

یمزاب ترخآ  يراوخ  زا  لبق  ایند  يراوخ  ندیـشچ  يارب  هک  دنتـسه  یناراکمتـس  مود  هتـسد  دندرگ . یمرب  نآ  زا  يدنم  هرهب  ناحلاص و 
ص 18 و 27 و 28. تاجردلا ، رئاصب  رصتخم  . 2 ص 463 . همامالا ، لئال  .2 1 د  دندرگ

ناگدننک تعجر  هورگ  ب )

یم مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـندرگ . یمرب  اـیند  هب  یـصاخ  هدـع  اـهنت  هلحرم  ره  رد  تسین و  یمومع  يرما  تعجر  تاـیاور ، ساـسارب 
مولعم هدش  هتفگ  بلاطم  زا   1. دندرگ یمرب  صلاخ  ناکرـشم  نانموم و  اهنت  تسا و  اه  یخرب  صوصخم  تسین . یمومع  تعجر  دـیامرف :

یم ار  ماما  يرای  تداعـس  دـندرگ و  یمزاب  ایند  هب  فیرـش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  روهظ  نارود  رد  ناوناب  زا  یهورگ  دـیدرگ ،
هتشک ادخ  هار  رد  رگا  و   ) هیآ دروم  رد  مالّـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج  دنوش . یم  دنم  هرهب  ناحلاص  تلود  ماما و  روضح  تمعن  زا  دنبای و 

.1 دومرف : ماما  مونشب . امـش  زا  یتقو  رگم  ریخ ، درک : ضرع  تسیچ ؟ هللا  لیبس  یناد  یم  رباج  دندومرف : ماما  درک . لاوس  دیریمب ) ای  دیوش 
تسا هدش  هتشک  ادخ  هار  رد  دوش  هتشک  وا  تیالو  هار  رد  هک  یسک  تسا  شنادنزرف  یلع و  ترضح  هار  رد  ندش  هتـشک  ص 24 . نامه ،

. دوش هتشک  سک  ره  نیقی  هب  تسه . یعیبط  گرم  کی  ندش و  هتشک  کی  وا  يارب  هکنیا  رگم  دروآ  نامیا  هیآ  نیا  هب  هک  تسین  یسک  و 
. دوش هتشک  ات  دوش  یم  هتخیگنارب  دور  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  هک  ره  دور و  ایند  زا  یعیبط  گرم  هب  ات  دوش  یم  هتخیگنارب 

ناگدننک تعجر  ياه  یگژیو 
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صلاخ نامیا  فلا )

نامیا زا  روظنم  تشاد . صلاخ  يوق و  یناـمیا  دـیاب  روهظ  نارود  كرد  يارب  تسا . صلاـخ  ناـمیا  ناگدـننک  تعجر  یگژیو  نیرتمهم 
دروآ و نامیا  وا  نامرف  ادخ و  يارب  اهنت  ناسنا  دشاب و  هتـشادن  تلاخد  نآ  رد  یهلا  ریغ  يویند و  ياه  تین  هک  تسا  يا  هدـیقع  صلاخ ،

لباقم رد  تمواـقم  - 1 ددرگ : یم  یـسررب  تهج  ود  زا  هک  تسا  يرادـیاپ  اـهنآ  نیرتمهم  هک  دراد  يراـثآ  صلاـخ  ناـمیا  ددرگ . نموم 
ناکما دـح  ات  دنتـسه و  تمواقم  يرادـیاپ و  لـها  صلاـخ ، ناـمیا  ببـس  هب  هک  دـننک  یم  تعجر  روهظ  نارود  رد  هک  یناـسک  نمـشد :

ینعی دنرادم ، قح  صلاخ  نانموم  طیحم : ربارب  رد  تماقتسا  - 2 دنراد . یمنرب  تسد  نید  يایلوا  نید و  تیامح  زا  دننک و  یم  يرادـیاپ 
هکنآ دوجو  اب  دراذگ ... رثا  نانآ  رب  دناوت  یمن  طیحم  هعماج و  رب  مکاح  ّوج  دننک و  یم  لمع  نامه  هب  دنک  مکح  ناشیا  هب  نامیا  هچ  ره 

. دنهد یمن  تسد  زا  ار  دوخ  هدارا  دنوش و  یمن  لح  تیرثکا  رد  دنیامیپ و  یم  راوتسا  ياه  مدق  اب  ار  ادخ  هار  دنتسه  تیلقا  رد 

هناهاگآ يریذپ  تیالو  ب )

ربمایپ دنک ، یم  بلط  ار  فیرش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  ماما  كرد  قیفوت  یگنوگچ  دسر و  یم  ربمایپ  رـضحم  هب  ناملـس  هک  یماگنه 
نامز دریذپب ، اهنآ ) یعقاو  تخانـش   ) یتخانـش نینچ  ببـس  هب  ار  همئا  ای  مئاق  ماما  تیالو  هک  ره  وت و  لاثما  وت و  ناملـس ، يا  دنیامرف : یم 
. تسا شنیرفآ  ناهج  رد  ماما  هاگیاج  نتسناد  ماما ، بسن  مان و  نتسناد  رب  هوالع  یعقاو  تخانش  زا  روظنم  دنک . یم  كرد  ار  وا  روهظ 

تیب لها  اب  تیخنس  ج )

هداوناخ وزج  دنـسرب و   1 " تیبلا لها  انم  ناملـس   " ماقم هب  ناملـس  دننام  دـننک و  داجیا  دوخ  رد  ار  ناماما  اب  تیخنـس  دـنناوتب  هک  یناسک 
يا دـیامرف : یم  ربمایپ  ندوب : تیب  لها  زا  تیخنـس و  داـجیا  هار  تفاـی . دـنهاوخ  روضح  روهظ ، نارود  رد  دـنیآ ، یم  رامـش  هب  تیب  لـها 

هب دیوج ، يرازیب  اهنآ  نانمـشد  زا  دـنک و  یتسود  اهنآ  ناتـسود  اب  هجیتن  رد  هدرک ، ادـتقا  اهنآ  هب  دسانـشب و  ار  تیب  لها  سک  ره  ناملس 
. دوب دـهاوخ  زین  وا  تنوکـس  لحم  دـشاب ، ام  نکـسم  اجک  ره  دوش و  یم  دراو  زین  وا  میوش  دراو  ام  اجک  ره  تسام و  زا  وا  دـنگوس  ادـخ 

ص 62. ج 2 ، اضرلا ، رابخا  نویع  .1

تیب لها  هار  رد  تقشم  جنر و  د )

یم روضح  روهظ  نارود  رد  دـنداد ، یم  ناشرازآ  ناماما  هب  داقتعا  ببـس  هب  دـندرک و  یم  یگدـنز  روهظ  زا  لـبق  نارود  رد  هک  یناـسک 
اقمل لـئ ا  اوا  ص 42 ، ج 53 ، را ، ونـالاراحب   . 1 1 دـندرگ . یمرب  ندرک  صاصق  ماـقتنا و  نتفرگ  يارب  يدارفا  یتیاور ، ساـسارب  دـنبای .

،ص 77. تال

هزرابم داهج و  ه )

دنـساره و یمن  يرطخ  چیه  زا  هعماج  ندش  هدامآ  يارب  دـنگنج و  یم  هنادرم  روهظ  يزاس  هنیمز  يارب  ماما ، تبیغ  نارود  رد  هک  یناسک 
یمزاب ایند  هب  درذـگ  یم  هزرابم  هار  رد  ناشرمع  ای  دنـسر  یم  تداهـش  هب  ناـیاپ  رد  دـننک و  یم  دربن  يراگتـسر  تداعـس و  نانمـشد  اـب 

. دنبای یم  ار  دوخ  ییاهن  فده  نتفای  ققحت  دندرگ و 

هدننک تعجر  نانز 
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یم تعجر  نز  هدزیـس  مئاق  هارمه  دـیامرف : یم  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . تیاور  کی  رد  اهنت  درک  دـنهاوخ  تعجر  هک  یناـنز  ماـن 
. دن درک  یم  ار  راک  نیا  ربمایپ  هارمه  هک  هنوگ  نامه  دوش . یم  راذگاو  اهنآ  هب  نارامیب  زا  تبقارم  ناحورجم و  ياوادم  تیلوئسم  دننک و 

رسایرامع ردام  هیمس  هیبلا و  هبابح و  نمیا و  ما  دیشر و  رتخد  ءاونق  دومرف : دییامرف ، نایب  میارب  ار  اهنآ  مان  مدرک : ضرع  دیوگ : یم  يوار 
نیا تفرگ ، هجیتن  ناوت  یم  تیاور ، نتم  هب  هجوت  اـب   1. هینهج دلاخ  ما  رگشیارآ و  هنابص  هیفنح و  دیعـس  ما  هیـسمحا و  دلاخ  ما  هدیبز و  و 

تایاور زا  رگید ، يوس  زا  دـننک . یم  تکرـش  تموکح  رارقتـسا  يارب  ماما  هزرابم  ماـیق و  رد  دـننک و  یم  تعجر  روهظ  لـیاوا  رد  ناـنز 
ج 52، راونالاراحب ،  . 1 1 دنیآ . یم  رامـش  هب  ناگدننک  تعجر  زا  ماما  نارای  زا  يرامـش  هک  دیآ  یمرب  نینچ  ص 484 . همامالا ، لئالد  .1

ص86 ح86. ج 53 ، نامه ، ج 92 ؛ ص 346 ،

اه تف  ای  هر 

داسف و تسا و  تیونعم  تلیضف و  تموکح  ییالط  نارود  دیدرت  یب  فیرش  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  تموکح  نارود 
تفلا و سنا و  دـنز و  یم  جوماج  همه  یکاپ  دوش . یم  دـنوادخ  تدابع  یگدـنب و  لحم  نیمز  ددـنب و  یمرب  تخر  هانگ  متـس و  یهابت ،

هرهب نآ  يونعم  يدام و  ياه  تمعن  زا  دناوتب  ات  تسا  يا  هعماج  نینچ  رد  روضح  یـسک  ره  يوزرآ  . دسر یم  جوا  هب  هعماج  رد  تیناسنا 
ات تفاتش و  دیاب  دنک ، كرد  ار  نارود  نآ  دناوت  یم  دشاب ، ناملس  دننام  سک  ره  تسا و  زاب  روضح  هار  هک  میتفایرد  هک  لاح  دوش . دنم 

طرـش نیلوا  نتـشاد  صلاخ  نامیا  درک . يدـهم  تلود  رد  روضح  قیال  ار  دوخ  تفای و  تسد  گرزب  تداعـس  نیا  هب  تسا  یقاب  تصرف 
ماقم تخانـش  درک . شالت  هناصلاخ  نامیا  بسک  رد  دـیاب  سپ  تسا  فیرـش  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  تلود  كرد  تعجر و 

. تساهنآ اب  نتفای  تیخنـس  اهنآ و  تیالو  شریذـپ  هار  رد  مدـق  نیلوا  شنیرفآ  ناهج  رد  اهنآ  شقن  تیـصخش و  تمظع  مهف  تیب و  لها 
میشاب ریذپ  تیالو  نوزفازور ، تخانش  هارمه  دیاب  لیلد  نیمه  هب  تسا  يدعب  مدق  تفرعم ، تخانش و  رس  زا  مه  نآ  اهنآ ، تیالو  شریذپ 

مینک یعـس  دیاب  اذـل  تسا . روهظ  نارود  كرد  تعجر و  بجوم  تیب  لها  اب  تیخنـس  یگنر و  مه  میـشوکب . تلـصخ  نیا  تیوقت  رد  و 
مزال تیخنس  داجیا  يارب  مینک . لمع  میشیدنیب و  اهنآ  دننام  دیاب  دندنـسپ . یم  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  میـشاب  هتـشاد  يرادنپ  راتفر و 

تموکح نارود  رد  دننک و  یم  لمحت  ار  اه  یتخـس  اهراشف و  تیب  لها  هار  رد  هک  یناسک  مینک . يوریپ  اهنآ  زا  میـسانشب و  ار  اهنآ  تسا 
تفر و اه  یتخس  لابقتسا  هب  زاب  شوغآ  اب  نانآ  گنهرف  دشر  يارب  دیاب  هکلب  تشاد  همهاو  تالکشم  زا  دیابن  سپ  دنوش . یم  هدنز  اهنآ 

زین ار  مالـّـسلا  هـیلع  مئاـق  ماـما  يراـی  تداعــس  دـنک  هزراـبم  شـالت و  تـیب  لـها  هار  رد  سک  ره  درکن . توکــس  یــشک  قـح  ربارب  رد 
" هدننک تعجر  نانز  یگژیو  شدوعوم 2" . قرشم  یصصخت  یملع - همان  لصف  هلاقم  زا  هتفرگرب  . 1 1. تشاددهاوخ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

ْ ْ ُْ ٌْ ُِْ ِ َ َُْ َُِْْ
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