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( جع  ) رصع ماما  يارب  اعد  تیودهم :  ياهسرد  هلسلس  مهدزنیس :  هقلح 

: هدنسیون

یمشاه ینب  دمحم 

: یپاچ رشان 

رینم
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تسرهف
5تسرهف

( جع  ) رصع ماما  يارب  اعد  تیودهم :  ياهسرد  هلسلس  مهدزنیس :  7هقلح 

باتک 7تاصخشم 

7هراشا

بلاطم 11تسرهف 

نآ هاگتساخ  اعد و  بادآ  لوا  18شخب 

18همدقم

18هراشا

اعد بادآ  20لصف 1 - 

(1  ) اعد بادآ  لوا : 20سرد 

(2  ) اعد بادآ  مود : 32سرد 

(3  ) اعد بادآ  موس : 41سرد 

ات 3 ياهسرد 1  زا  یموهفم  53ياهشسرپ 

(4  ) اعد بادآ  مراهچ : 54سرد 

(5  ) اعد بادآ  مجنپ : 66سرد 

(6  ) اعد بادآ  مشش : 73سرد 

ات 6 ياهسرد 4  زا  یموهفم  83ياهشسرپ 

یهلا ياضق  هب  اضر  اب  اعد  تافانم  مدع  84لصف 2 - 

یهلا ياضق  هب  اضر  اب  اعد  يراگزاسان  مهوت  متفه : 84سرد 

ادخ ربارب  رد  یگدنب  میلست و  اضر و  یلجت  اعد ، متشه : 91سرد 

(1  ) ادخ زا  تیفاع  بلط  مهن : 101سرد 

(2  ) ادخ زا  تیفاع  بلط  مهد : 112سرد 

یهلا تمحر  ادخ و  يوس  هب  برقت  يانعم  مهدزای : 123سرد 
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133 پرسشهاي مفهومی از درسهاي 7 تا 11

134 بخش دوم : دعا در حق حضرت ولی عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشریف

134 اشاره

136 فصل 1 - انگیزه ها و محتواي دعا براي امام زمان علیه السالم

136 درس دوازدهم: انگیزه هاي دعا (1)

146 درس سیزدهم: انگیزه هاي دعا (2)

160 درس چهاردهم: برخی مضامین دعا براي امام عصر علیه السالم

166 فصل 2 - ضرورت دعا براي تعجیل فرج امام عصر علیه السالم

166 درس پانزدهم: ضرورت دعا براي تعجیل فرج امام عصر علیه السالم

177 پرسشهاي مفهومی ازدرسهاي 12 تا 15

178 فصل 3 - آثار و فوائد دعا در حق حضرت ولی عصر علیه السالم

178 درس شانزدهم: فوائد دعاي ما براي امام عصر علیه السالم

191 درس هفدهم: جلو افتادن فرج (1)

205 درس هجدهم: جلو افتادن فرج (2)

219 درس نوزدهم: فوائد دعا در حق امام عصر علیه السالم براي دعا کننده (1)

229 درس بیستم: فوائد دعا در حق امام عصر علیه السالم براي دعا کننده (2)

241 پرسشهاي مفهومی از درسهاي 16 تا 20
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( جع  ) رصع ماما  يارب  اعد  تیودهم :  ياهسرد  هلسلس  مهدزنیس :  هقلح 

باتک تاصخشم 

 - 1339 دمحمدیس ، یمشاهینب ، هسانشرس : 
. یمشاهینب دمحم  تیودهم /  ياهسرد  هلسلس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1389 - 1388 رینم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
14 ج. يرهاظ :  تاصخشم 

-539-964-978 ج.2 :  لاـیر :   29000 978-964-539-148-3 ؛  ج.1 :  لایر :  28000 978-964-539-158-2 ؛  هرود :  کـباش : 
-539-964-978 ج.5 :  لایر :  28000 978-964-539-151-3 ؛  ج.4 :  لایر :  31000 978-964-539-150-6 ؛  ج.3 :  149-0 ؛ 
-209-539-964-8978 ج . لایر :  26000 978-964-539-208-4 ؛  ج.7 : لایر :  35000 978-964-539-153-7 ؛  ج.6 :  152-0 ؛ 
: لاـیر  30000 978-964-539-211-4 ؛  ج.10 : لاـــیر :  35000 978-964-539-210-7 ؛  ج.9 : لاــــیر :  28000 1 ؛ : 
38000 978-964-539-223-7 ؛  ج.13 : لایر :  35000 12978-964-539-222-0 ؛ :  ج . لایر :  30000 ج.119789645392121 ؛ : 

4-224-539-964-978 ج.14 : لایر :
( اپاف  ) يراپسنورب یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. 1388 لوا : پاچ   ) 6 ج.1 -  تشاددای : 
(. 1389 لوا : پاچ   ) ج.11 تشاددای : 

(. 1389 لوا : پاچ   ) 14 ج.7 -  تشاددای : 
. همانباتک تشاددای : 

ماـما تمعن  ج.5 . تفرعم -. مزاوـل  ج.4 . مالـسلاهیلع -. ماما  تخانـش  ج.3 . ماـما -. تلزنم  ج.2 . یگدـنب -. تـفرعم و  ج.1 . تاجردـنم : 
ج.10. روـهظ -. زمر  ج.9 . تـبیغ -. زار  ج.8 . مالـسلاهیلع -. رـصع  ماما  تبیغ  ج.7 . مالـسلاهیلع -. رـصع  ماما  تبرغ  ج.6 . مالسلاهیلع -.

. اعد تیفیک  ج.14 . مالسلاهیلع -. رصع  ماما  يارب  اعد  ج.13 . تباجا -. اعد و  ج.12 . راظتنا -. تاکرب  ج.11 . جرف -. راظتنا 
 - 255ق مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

ثیداحا 255ق -- - . مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 
تبیغ 255ق -- - . مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 
اهاعد 255ق -- - . مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

تیودهم عوضوم : 
BP224/ب83س8 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 
1729415 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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ص:2
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ص:5

بلاطم تسرهف 
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ص:6
نآ هاگتساخ  اعد و  بادآ  لوا : شخب 

اعد – 15 بادآ  لوا : لصف 
15 ( – 1  ) اعد بادآ  لوا : سرد 

قلخ – 15 زا  سأی   – 1
یهلا – 17  ياضق  هب  اضر   – 2

تباجا – 19  هب  نیقی   – 3
زامن – 20  ندومن  مدقم   – 4

 22 میحرلا - » نمحرلا  هللا  مسب   » اب عورش   – 5
یهلا – 23  يانث  دمح و  ندرک  مدقم   – 6

اهنآ – 24  رکش  یهلا و  ياهتمعن  زا  ندرک  دای   – 7
 27 ( – 2  ) اعد بدآ  مود : سرد 

مالسلا – 27 مهیلع  وا  لآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  رکذ   – 8
مالسلا – 32  مهیلع  تیب  لها  هب  لسوت   – 9

 36 ( – 3  ) اعد بادآ  موس : سرد 
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ص:7
اهنآ – 36  زا  رافغتسا  ناهانگ و  هب  رارقا   – 10

اعد – 41 رد  نداد  میمعت   – 11
یناهنپ – 44  ندرک  اعد   – 12
ندرک – 45  اعد  یعمج   – 13

ات 3 – 48  ياهسرد 1  زا  یموهفم  ياهشسرپ 
49 ( – 4  ) اعد بادآ  مراهچ : سرد 

اعد – 49  رد  حاحلا  رارصا و   – 14
 53 ءاکب – )  ) نتسیرگ  – 15

یکابت – 54 
ادخ – 57  فوخ  زا  هیرگ 

ادخ – 58 فوخ  زا  ندیزرل 
لاهتبا – 59

61 ( – 5  ) اعد بادآ  مجنپ : سرد 
اعد – 61  يارب  بسانم  نامز  رایتخا   – 16

68 ( – 6  ) اعد بادآ  مشش : سرد 
اعد – 68 يارب  بسانم  ناکم  رایتخا   – 17

مارحلا – 68 دجسم 
ینیسح – 72 رئاح 

هزوریف – 76  قیقع و  رتشگنا  نتشاد  تسد  رد   – 18
ات 6 – 78  ياهسرد 4  زا  یموهفم  ياهشسرپ 

یهلا – 79 ياضق  هب  اضر  اب  اعد  تافانم  مدع  مود : لصف 
یهلا – 79 ياضق  هب  اضر  اب  اعد  يراگزاسان  مهوت  متفه : سرد 

دنوادخ – 79 ياضق  هب  میلست  اضر و  تیمها 
میلست – 80 اضر و  ماقم  اب  اعد  ضراعت  مهوت 

 84 دنوادخ – ! هب  برقت  هناشن  ندرکن  اعد  هنایفوص : هاگدید 
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ص:8
ادخ – 86 ربارب  رد  یگدنب  میلست و  اضر و  یلجت  اعد  متشه : سرد 

اعد – 86 هب  نایفوص  لاکشا  صاصتخا  مدع 
دنوادخ – 87 ینیوکت  یعیرشت و  ياضق  هب  ندوب  یضار 
88 دنوادخ -  یعیرشت  ياضق  هب  ندوب  یضار  همزال  اعد :

ادخ – 91 هب  دوخ  لماک  ندرپس  حیحص  يانعم 
94 زاین – ؟ ای  لالقتسا  هناشن  اعد :

96 ( – 1  ) ادخ زا  تیفاع  بلط  مهن : سرد 
ناسنا – 96 يارب  رش  ریخ و  تخانش  كالم 

اهاعد – 97 رد  ادخ  زا  تیفاع  بلط  رب  دیکأت 
تیفاع – 101 نتساوخن  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  تمذم 

ناسنا – 102 رش  ریخ و  اب  یبلط  تیفاع  هطبار 
ندرک – 104 اعد  حیحص  هوحن  هب  هجوت  موزل 

107 ( – 2  ) ادخ زا  تیفاع  بلط  مهد : سرد 
قیمع – 107 تفرعم  مدع  ببس  هب  رش  ياعد 

دنوادخ – 109 دزن  الب  عفر  يارب  اعد  تیبوبحم 
درادن – 116 دوجو  اعد  يارب  یعنم 

یهلا – 118 تمحر  ادخ و  يوس  هب  برقت  يانعم  مهدزای : سرد 
اعد – 119  زا  ضارعا  اب  ادخ  هب  برقت  ناکما  مدع 

ندرک – 123  اعد  هفیظو  اب  دنوادخ  رهق  ای  رهم  هطبار 
ات 11 – 128 ياهسرد 7  زا  یموهفم  ياهشسرپ 

هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  قح  رد  ندرک  اعد  مود : شخب 
مالسلا – 131  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  ياوتحم  اه و  هزیگنا  لوا : لصف 

 131 ( – 1  ) اعد ياه  هزیگنا  مهدزاود : سرد 
يرگید – 131  يارب  اعد  ياه  هزیگنا 
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ص:9
مالسلا – 134  هیلع  نامز  ماما  يارب  تمحر  تقفش و  ياعد   – 1

 141 ( – 2  ) اعد ياه  هزیگنا  مهدزیس : سرد 
ناشیا – 141 ناسحا  ندرک  یفالت  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  يارب  اعد   – 2

ناشیا – 147  ناسحا  هب  دیما  يور  زا  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  قح  رد  اعد   – 3
ناشیا – 150  لیلجت  میظعت و  هزیگنا  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد   – 4

ناشیا – 153  ياعد  سامتلا  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  قح  رد  اعد   – 5
مالسلا – 155  هیلع  رصع  ماما  يارب  اعد  نیماضم  یخرب  مهدراهچ : سرد 

مالسلا – 155  هیلع  نامز  ماما  زا  رورش  عفد  يارب  اعد   – 1
مالسلا – 156  هیلع  ماما  ظفح  تهج  رد  اعد   – 2

مالسلا – 157  هیلع  ماما  نانمشد  هیلع  ناتسود و  يارب  اعد   – 3
شتیعر – 158  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  يداش  يارب  اعد   – 4

مالسلا – 159  هیلع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد   – 5
مالسلا – 161  هیلع  رصع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  ترورض  مود : لصف 

مالسلا – 161  هیلع  رصع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  ترورض  مهدزناپ : سرد 
تبیغ – 161  تبیصم  الب و  هب  رکذت  اعد ، هلیسو  هب  تبیغ  يالب  عفر  فلا – 

جرف – 163  لیجعت  يارب  اعد  هب  زاین  ساسحا 
اعد – 163  نیا  دروم  رد  ندرکن  یتسس 
روهظ – 164  ندش  کیدزن  هب  نانیمطا 

جرف – 166 لیجعت  ياعد  تباجا  هب  نیقی 
نآ – 168  يارب  اعد  تیفیک  رد  روهظ  رما  ندوب  ییادخ  هب  داقتعا  ریثأت 

اعد – 169 راثکا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  رما  لاثتما  ب – 
مالسلا – 169 هیلع  ماما  عیقوت  ترابع  قیقد  يانعم 

مالسلا – 171  هیلع  ماما  رما  لاثتما  هب  مامتها  ترورض 
ات 15 – 172 ياهسرد 12  زا  یموهفم  ياهشسرپ 
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 10 ص :
مالسلا – 173 هیلع  رصع  یلو  ترضح  قح  رد  اعد  دئاوف  راثآ و  موس : لصف 

مالسلا – 173 هیلع  رصع  ماما  يارب  ام  ياعد  دئاوف  مهدزناش : سرد 
مالسلا – 173 هیلع  رصع  ماما  يارب  ام  ياهاعد  دئاوف  فلا – 

ام – 174  ياهاعد  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  جایتحا  مدع 
ناشیا – 175  دوخ  تکرب  هب  مالسلا  هیلع  ماما  قح  رد  ام  ياعد  ندوب  شخب  هدیاف 

ام – 179 ياعد  هب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  زا  ایالب  عفد  عفر و  لوا : هدیاف 
ام – 182 ياعد  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ماقم  نتفر  الاب  مود : هدیاف 

ام – 184  ياعد  هب  مالسلا  هیلع  ماما  روهظ  نداتفا  ولج  موس : هدیاف 
186 ( – 1  ) جرف نداتفا  ولج  مهدفه : سرد 

لیئارسا – 186 ینب  لمع  ماجنا  هب  جرف  لیجعت  ندوب  طورشم 
جرف – 190 لیجعت  يارب  لیئارسا  ینب  هجض  هیرگ و 

مالسلا – 193  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  ندوب  باذع  نادجو 
مالسلا – 195 هیلع  نامز  ماما  تفرعم  قمع  هناشن  هجض : هیرگ و  لاح 

تبیغ – 197 نامز  رد  نانمؤم  تفرعم  قیمعت  هب  رتشیب  مامتها  موزل 
 200 ( – 2  ) جرف نداتفا  ولج  مهدجه : سرد 

200 دشابن – ؟ نمؤم  بوبحم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  نداتفا  ولج  تسا  نکمم  ایآ 
 202 تسا – ؟ هتخادنا  ریخأت  هب  دنوادخ  هچ  نآ  رد  لیجعت  ای  جرف  لیجعت 

یهلا – 207 لدع  ياضتقم  رد  تهج  ود  کیکفت  موزل 
مالسلا – 210 هیلع  ماما  عیقوت  ياعد  رد  الاب  حطس  ياضاقت 

مالسلا – 211  هیلع  رصع  ماما  روهظ  دروم  رد  لاجعتسا  یفن 
214 ( – 1  ) هدننک اعد  يارب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  قح  رد  اعد  دئاوف  مهدزون : سرد 

هدننک – 214  اعد  يارب  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  قح  رد  اعد  راثآ  ب – 
هدننک – 214  اعد  يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  قح  رد  اعد  دئاوف 

جرف – 215  لیجعت  يارب  اعد  شزرا 
مالسلا – 218  هیلع  رصع  ماما  ناسحا  اعد و  ببس  هب  هدننک  اعد  جرف 
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ص:11 
مالسلا – 220 هیلع  نامز  ماما  ندرک  يرای  رطاخ  هب  هدننک  اعد  جرف 

224 ( – 2  ) هدننک اعد  يارب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  قح  رد  اعد  دئاوف  متسیب : سرد 
تبیغ – 224 نامز  رد  يرادنید  رب  ربص  قیرط  زا  هدننک  اعد  جرف 
هدننک – 228 اعد  يارب  گرزب  یجرف  جرف ، لیجعت  رب  اعد  راثکا 

هدننک – 234  اعد  يارب  يرگید  جرف  اوقت : لوصح 
ات 20 – 236  ياهسرد 16  زا  یموهفم  ياهشسرپ 

عبانم – 237  تسرهف 
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ص:12

نآ هاگتساخ  اعد و  بادآ  لوا  شخب 

همدقم

هراشا
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ص:13
نیـشیپ هقلح  رد  ار  اعد  تباجا  هب  طوبرم  لئاسم  نیرتمهم  نینچ  مه  نآ ، جـیاتن  راـثآ و  اـعد و  يداـقتعا  هاـگیاج  دروم  رد  مزـال  بلاـطم 

مه یهلا  ياـضق  هب  اـضر  اـب  اـعد  هطبار  دروم  رد  زین  ندرک و  اـعد  یگنوگچ  تیفیک و  صوصخ  رد  تسا  مزـال  نوـنکا  میدرک . یـسررب 
تسا . هتفرگ  رارق  یسررب  دروم  شخب  نیا  رد  بلطم  ود  نیا  مییوگب . نخس 
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14 ص :

اعد بادآ  لصف 1 - 

(1  ) اعد بادآ  لوا : سرد 

اهنآ زا  دروم  هدـجه  هب  لصف  نیا  رد  ام  هک  تسا  هدـش  نایب  یهلا  هاگرد  هب  ندرک  اعد  يارب  یبادآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تاـیاور  رد 
. دنتسه یحراوج  رگید  یخرب  یبلق و  روما  بادآ ، نیا  زا  یخرب  مینک . یم  هراشا 

قلخ  زا  سأی   – 1
زا دوخ  تجاح  عفر  رد  هک  ناسنا  دنک . دنلب  اعد  هب  تسد  ادـخ ، ریغ  زا  دـیما  لماک  عطق  اب  هدـننک  اعد  هک  تسا  نیا  اعد  یبلق  بدا  نیلوا 

دوخ ياهاعد  رد  دـناوتب  ناسنا  رگا  تسا . توافتم  هدـشن ، عطق  ادـخ  ریغ  زا  شدـیما  زونه  هک  یـسک  اب  شلاح  تسا ، سویأـم  ادـخ  قلخ 
صوصخ نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ددرگ . راودیما  رایسب  اهنآ  تباجا  هب  دناوت  یم  دشاب ، هتـشاد  ار  ادخ  ریغ  زا  سأی  لاح  هشیمه 

تسا : هدش  لقن  نینچ 

http://www.ghaemiyeh.com
www.lib.ommolketab.ir
www.lib.ommolketab.ir
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مل هبلق  نم  کلذ  هللا  ملع  اذاف  هللا  دـنع  نم  الا  ءاجر  هل  نوکی  مهلک و ال  سانلا  نم  سأیلف  هاطعا  الا  ًائیـش  هبر  لأسی  نا ال  مکدـحا  دارا  اذا 

(1). هاطعا الا  ًائیش  هلأسی 
يدیما دوش و  دیماان  مدرم  همه  زا  دیاب  سپ  دیامرف ، اطع  وا  هب  دنک ، یم  شراگدرورپ  زا  یتساوخرد  ره  هک  دهاوخب  امـش  زا  یکی  هاگره 
دشاب . سویأم  دیماان و  نآ  زا  رهاظ  باسح  هب  هچ  دنیبب و  وا  رد  ار  یبلق  تلاح  نیا  دنوادخ  رگا  دشاب . هتشادن  دنوادخ  بناج  زا  زج 

. دشاب هتـشاد  ندرک  اعد  ماگنه  رد  دیاب  نمؤم  ناسنا  کی  هک  تسا  یلاح  رگنایب  یبوخ  هب  هتفر ، راک  هب  صوصخ  نیا  رد  هک  یبلاج  ریبعت 
دومرف : وا  هب  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هب  باطخ  لاعتم  راگدرورپ  زا  یسدق  ثیدح  کی  رد  ریبعت  نیا 

. یعادلا ةدع  زا  لقن  هب  ثیدح 19 ، هحفص 314 ، دلج 93 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
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 (1). ثیغم هل  سیل  يذلا  نیزحلا  قیرفلا  ءاعد  ینعدا  یسیع ، ای 

ناوخب . درادن  یسردایرف  چیه  هک  یکانهودنا  ندش و  قرغ  لاح  رد  درف  نوچ  مه  ارم  یسیع ، يا 
دناوتب ناسنا  رگا  دناوخ ؟ یم  ار  ادـخ  هنوگچ  دـسرب ، شدایرف  هب  هک  درادـن  ار  سک  چـیه  تسایرد و  رد  ندـش  قرغ  لاح  رد  هک  یـسک 
ندوب رب  هاگ  چیه  نمؤم  ناسنا  هک  دش  نشور  هتـشذگ  تاحیـضوت  اب  دـیامرف . یم  تباجا  ار  وا  دـنوادخ  دـنک ، اعد  یلاح  نینچ  اب  هشیمه 

یمن دیماان  نآ  زا  شا  هتساوخ  تباجا  هار  رد  يرهاظ  عناوم  یـضعب  ندوب  رطاخ  هب  نینچ  مه  دنک . یمن  دامتعا  يرهاظ  بابـسا  اه و  هنیمز 
یم شا  هتساوخ  ققحت  يداع  طیارش  بابـسا و  ندومن  مهارف  غارـس  هک  نیا  دوجو  اب  دنک و  یم  هیکت  لاعتم  يادخ  رب  اهنت  هشیمه  ددرگ .

هشیمه دراد ، يداقتعا  نینچ  هک  یـسک  دنک . یم  دیما  عطق  وا  ریغ  زا  تسادخ و  هب  طقف  شدیما  همه  اما  دشوک ، یم  عناوم  عفر  رد  دور و 
دنک . هدایپ  دوخ  رد  ار  ندرک  اعد  مهم  بدا  نیا  دناوت  یم  دنیب و  یمن  دوخ  يارب  یسردایرف  هک  دراد  ار  یقیرغ  لاح 

یهلا  ياضق  هب  اضر   – 2
شیارب دنوادخ  هچ  نآ  هب  ًابلق  لاح  ره  رد  هکلب  دـنکن ، اعد  یهلا  ياضق  زا  اضر  مدـع  رطاخ  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  اعد  یبلق  بدا  نیمود 

باجتسم ار  شیاعد  هک  هدومرف  هدعو  دنوادخ  تروص  نیا  رد  دشاب . دونشخ  یضار و  دنیاشوخان –  هچ  دنیاشوخ و  هچ  هدومرف –  ردقم 
دندومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیامرف . یم 

. یعادلا ةدع  زا  لقن  هب  ثیدح 11 ، هحفص 341 ، دلج 93 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
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(1). هل باجتسیف  هللا  وعدی  نا  اضرلا  الا  هبلق  یف  سجهی  مل  نمل  نماضلا  انا  و  همسق ... طخسی  وه  ًانمؤم و  نمؤملا  نوکی  فیک 

زا  ) يدونشخ زج  يزیچ  هک  یسک  يارب  منماض  نم  و  دشاب ... یـضاران  دوخ  ردقم )  ) تمـسق زا  هک  یلاح  رد  تسا  نمؤم  ینمؤم ، هنوگچ 
دوش . باجتسم  دنوادخ  هاگرد  هب  وا  ياعد  هک  دشابن  شلد  رد  یهلا ) ياضق 

يانعم هب  یتحاران  نیا  رقف و ...  ای  يرامیب  زا  ًالثم  دـشاب ، تحاران  هدـمآ ، شیپ  شیارب  هک  یتیعـضو  زا  یهاـگ  تسا  نکمم  نمؤم  ناـسنا 
نیا هک  دـهد  یم  لامتحا  هتبلا  تسین . وا  قح  رد  یهلا  ریدـقت  زا  يدونـشخان  نآ ، همزـال  یلو  تسا ، تبیـصم  جـنر و  درد و  نوب  میـالمان 

لدـعزا اما  تسا ، یـضاران  شدوخ  ریـصقت  یهاتوک و  زا  ضرف  نیا  رد  دـشاب و  ناهانگ  باکترا  يرکـشان و  تلع  هب  رقف و ...  ای  يرامیب 
. دشاب یمن  دونشخان  هتخاس ، راتفرگ  شناهانگ  تبوقع  هب  ار  وا  هک  دنوادخ 

اقترا نامیا  زا  الاو  هجرد  نیا  هب  هک  یناسک  دنتـسه . مورحم  نآ  زا  رت ، نییاپ  بتارم  دراد و  صاصتخا  نامیا  يالاب  تاجرد  هب  داقتعا  نیا 
(2). تسین نانآ  قح  رد  یهلا  ریدقت  زا  يدونشخان  رطاخ  هب  دننک ، یم  افش  تیفاع و  بلط  دنوادخ  زا  یتقو  دنبای ،

. دنا هدومرف  نیمضت  ار  شتباجا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  ییاعد  نامه  نیا  و 

ثیدح 11 . ءاضقلاب ، اضرلا  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
. تفگ میهاوخ  نخس  لیصفت  هب  هدنیآ  لصف  رد  دروم  نیا  رد  . 2 - 2
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تباجا هب  نیقی   – 2

هراـبرد ثحب  تبـسانم  هب  هتـشذگ  هقلح  رد  دـناوخب . ار  دوخ  يادـخ  تباـجا ، هب  نیقی  اـب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  اـعد  رد  یبلق  بدا  نیموس 
سپ اهنآ  رد  هک  میدرک  لقن  ار  یثیداحا  تبسانم ، نیمه  هب  تسا و  یبلق » لابقا   » اهنآ نیرتمهم  زا  یکی  هک  میداد  حیـضوت  تباجا  طیارش 
ماقم رد  نونکا  هک  يا  هتکن  رب  دنتـسه  يدهاوش  ثیداحا ، نآ  دندوب . هتـساوخ  هدننک  اعد  زا  ار  تباجا  هب  نیقی  یبلق ، لابقا  هب  شرافـس  زا 

داجیا ناسنا  رد  يا  هداعلا  قوف  ترارح  روش و  اعد  ماگنهرد  یلاح  نینچ  دوجو  تباجا . هب  نیقی  لاح  اب  ندرک  اعد  ینعی  میتسه ، نآ  نایب 
ام دـمآ . دـهاوخن  دوجو  هب  اعد  ماگنه  رد  قوش  روش و  نآ  زگره  دـشاب ، لامتحا  اـی  کـش و  اـی  ناـمگ  نیقی ، ياـج  هب  رگا  هک  دـنک  یم 
هک هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـنا . هدوـمرف  هنیمز  نیا  رد  يددـعتم  ياهـشرافس  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  مـینک  یم  هظحـالم 

دندومرف :
(1). بابلاب کتجاح  نا  نظف  توعد  اذا 

 (2) نیقی ینک ، یم  اعد  هاگره 
تسا . رد  مد  تتجاح  هک  شاب  هتشاد 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  نیقی »  » ریبعت اب  بلطم  نیمه  تساعد . تباجا  هب  نتـشاد  نیقی  زا  هیانک  تجاح  ندید  رد  مد 
: تسا هدش  لقن 

(3). ۀباجالاب نونقوم  متنا  هللا و  اوعدا 
دینک . اعد  دیراد ، تباجا  هب  نیقی  هک  یلاح  رد 

ثیدح 1. ءاعدلا ، یف  نیقی ، باب  اعدلا ، باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
میتفگ . نخس  هتشذگ  هقلح  زا  مهدزناش  سرد  رد  دور ، یم  راک  هب  مه  نیقی  يانعم  هب  نظ »  » هملک هک  نیا  دروم  رد  . 2 - 2

یعادلا . ةدع  زا  لقن  هب  ثیدح 1 ، هحفص 305 ، دلج 93 ، راونالا ، راحب  . 3 - 3

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


ص:19
لاح اب  ناسنا  هک  ییاعد  اسب  هچ  تسین . اعد  تباـجا  دروم  رد  بیغ  ملع  ندوب  اراد  ییوگـشیپ و  ياـنعم  هب  اـعد  لاـح  رد  تباـجا  هب  نیقی 

لابقا رد  و  دـشاب . یم  رثؤم  رایـسب  ناسنا  ندرک  اعد  یگنوگچ  عون و  رد  لاح  نیا  دوجو  اـما  دوشن . باجتـسم  دـنک ، یم  تباـجا  هب  نیقی 
دیآ . یم  رامش  هب  اعد  بادآ  زا  یکی  نیا  دراد . يدایز  ریثأت  وا  یبلق 

زامن  ندومن  مدقم   – 4
هیلع قداص  ماما  زا  دزاس . یم  کیدزن  تباجتـسا  هب  ار  اعد  رما  نیا  تسا . نآ  رب  زامن  ندومن  مدقم  ندرک ، اعد  مهم  بادآ  زا  رگید  یکی 

دندومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  لجوزع و  هللا  یلع  ینثا  ملس و  مث  امهدوجـس  امهعوکر و  متاف  نیتعکر  یل  مث  ءوضولا  نسحاف  أضوت  نم 

(1). بخی مل  هناظم  یف  ریخلا  بلط  نم  هناظم و  یف  بلط  دقف  هتجاح  لأس  مث  هلآ 
مالـس هاگ  نآ  دـیامن  ادا  بوخ  لماک و  ار  نآ  دوجـس  عوکر و  درازگب و  زاـمن  تعکر  ود  سپـس  دریگب  لـماک  وکین و  يوضو  سک  ره 

تسا و تباجتسا  هنظم  رد  شیاعد  یـسک  نینچ  دهاوخب ، ار  دوخ  تجاح  سپـس  دنکب ، ار  وا  لوسر  لجوزع و  يادخ  يانث  دمح و  هداد ،
. دنام یم  ماکان  دنک ، ریخ  بلط  دور ، یم  تباجا  نامگ  هک  یتیعقوم  رد  سک  ره 

دجاو  يوضو  اب  لماک  زامن  ار  اعد  يوکین  بادآ  زا  یکی  اج  نیا  رد 

. قالخالا مراکم  زا  لقن  هب  ثیدح 20 ، هحفص 314 ، دلج 93 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
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یم اهتین  نیا  زا  یکی  دوش . یم  ادا  فلتخم  ياهتین  اب  هک  دشاب  یبحتـسم  زامن  تسا  نکمم  زامن  نیا  دـنا . هتـسناد  لامک  تحـص و  طیارش 
همئا شیامرف  قباطم  تسا . بجاو  زامن  دـهد ، یم  رارق  شیاعد  همدـقم  ناسنا  هک  يزامن  ره  زا  رتهب  اما  دـشاب . تجاـح  زاـمن  تین  دـناوت ،

راودیما بجاو  زامن  يادا  زا  سپ  اعد  تباجا  هب  ناوت  یم  لیلد  نیمه  هب  دراد و  باجتسم  ياعد  کی  بجاو  ازمن  ره  مالسلا  مهیلع  راهطا 
هک دنا  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  یمارگ  ناردپ  زا  مالسلا  امهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  متشه  ماما  دوب .

دندومرف : ناشیا 
(1). ۀباجتسم ةوعد  هللا  دنع  هلف  ۀضیرف  يدا  نم 

دشاب . یم  باجتسم  ياعد  کی  دنوادخ  دزن  وا  يارب  دیامن ، ادا  ار  بجاو  زامن  کی  سک  ره 
تسا . رازگزامن  نآ  ياعد  تباجتسا  نآ ، راثآ  زا  یکی  دشاب و  دنوادخ  هاگشیپ  هب  ناسنا  برقت  هلیسو  دناوت  یم  بجاو  زامن  ره  يادا 

(2) میدرک ، لقن  ار  نآ  ردص  رتشیب  هک  يرگید  ثیدح  رد 
ناهانگ ار  اعد  تباجا  يارب  شیامرف  همادا  رد  اما  دـنا . هتـسناد  ناسنا  ناهانگ  ار  اعد  تباجا  يارب  یـساسا  عنام  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

دوجو اب  اذل  ددرگ ، دیماان  شیاعد  تباجتـسا  زا  دسیابن  راکهانگ  درف  هک  دـنا  هدرک  دـیکأت  دوخ  شیامرف  همادا  رد  اما  دـنا . هتـسناد  ناسنا 
دندومرف : دهد . یم  ار  وا  خساپ  دنوادخ  دنک ، اعد  تسا ، هتسیاش  هک  يا  هنوگ  هب  رگا  تسا ، راکهانگ  هک  نیا 

نیصاع . متنک  نا  مکباجال و  ءاعدلا  ۀهج  نم  هومتوعد  ول 

لقن هب  ثیدح 7 ، هحفص 321 ، دلج 85 ، راونالا ، راحب  دـیفم و  سلاجم  زا  لقن  هب  ثیدح 8 ، هحفص 344 ، دلج 93 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
. مالسلا هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  زا 

. مهدفه سرد  هتشذگ  هقلح  . 2 - 2
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دیدوب . راکهانگ  هک  دنچ  ره  درک  یم  تباجا  ار  امش  دیدناوخ ، یم  ار  ادخ )  ) وا تسا ، اعد  هتسیاش  هک  هنوگ  نآ  رگا 

دندومرف : تسا ، بجاو  زامن  يادا  زا  سپ  نرک  اعد  نآ ، دروم  نیلوا  هک  دندومرف  رکذ  ار  یبادآ  تیاعر  ءاعدلا » ۀهج   » حیضوت رد  سپس 
 (1) ... ۀضیرفلا تیدا  اذا 

يدومن ... ادا  ار  بجاو  زامن  هاگره 
دومن . میهاوخ  هراشا  اهنآ  کی  کی  هب  ثحب  همادا  رد  هک  دنا  هدومرف  هراشا  یبادآ  هب  سپس 

« میحرلا نمحرلا  هللا  مسب   » اب عورش   – 5
هک هدـش  لـقن  مالـسا  مرکم  لوـسر  زا  تسا  میحرلا » نمحرلا  هللا  مـسب   » هفیرـش هـیآ  اـب  نآ  ندرک  عورـش  اـعد ، بادآ  نیرتاـبیز  زا  یکی 

دندومرف :
(2). میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  هلوا  ءاعد  دری  ال 

ددرگ . یمن  دودرم  دشاب ، میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » نآ يادتبا  هک  ییاعد 
. ددرگن دودرم  دتفا و  قح  هاگرد  لوبقم  ات  دوش  زاغآ  میحر »  » و نامحر »  » تافص هب  فصتم  هللا »  » سدقم مان  اب  اعد  هک  تسا  بوخ  هچ 
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یهلا  يانث  دمح و  ندرک  مدقم 

شخب تنیز  دیاب  هک  تسا  راگدرورپ  يانث  دمح و  لمع ، نیرتهب  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » هیآ اب  اعد  ندرک  عورـش  زامن و  يادا  زا  سپ 
زامن  ) هضیرف يادا  زا  سپ  ناشیا  میدرک ، لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ار  نآ  يادـتبا  هک  یثیدـح  رد  دـشاب . وا  هاگـشیپ  هب  ییاـعد  ره 

دنا : هدومرف  هتسناد و  دنوادخ  میظعت  دیجمت و  ار  اعد  بدا  نیلوا  بجاو )
(1) هیلع . ردقت  ام  لکب  هحدمت  هتمظع و  هللا و  تدجم  ۀضیرفلا  تیدا  اذا 

ییوگ . یم  حدم  يراد ، ناوت  رد  هچ  نآ  همه  اب  ار  وا  ینک و  یم  میظعت  دیجمت و  ار  دنوادخ  يدومن ، ادا  ار  بجاو  زامن  یتقو 
رت قیمع  رتالاب و  تفرعم  نیا  هچ  ره  تسا و  یبوبر  سدقم  تاذ  هب  تبسن  هدننک  اعد  تفرعم  قمع  رگناشن  تمظع ، هب  دنوادخ  ندرک  دای 

ياعد رد  ار  اهانث  دمح و  نیرتهب  نیرتابیز و  هک  تسا  تهج  نیمه  هب  دنک . یم  ادیپ  يرتشیب  شزرا  ردق و  نآ ، زا  هتـساخرب  ياعد  دشاب ،
زا شیب  بتارم  هب  دـنوادخ  میظعت  دـیجمت و  مجح  اـهاعد  نیا  زا  يرایـسب  رد  مینک . یم  هدـهاشم  مالـسلا  مـهیلع  نیرهاـط  هـمئا  زا  روثأـم 
رد ریبک » نشوج   » ياعد و  لولـشم »  » ياـعد هب  میناوت  یم  هنومن  اونع  هب  دوش . یم  هضرع  وا  هاگـشیپ  هب  هک  تسا  ییاـضاقت  اهتـساوخرد و 

مینک . هراشا  هنیمز  نیا 
دندومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یبلاج  ثیدح 

لبق  هحدملا  نا  هیلع : هللا  تاولص  نینمؤملا  ریما  باتک  یف  نا 
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. هدجمف لجوزع  هللا  توعد  اذاف  ۀلأسملا 

یم ار  لجوزع  يادـخ  هاـگره  سپ  تسا . تساوخرد  زا  شیپ  دـنوادخ )  ) شیاتـس هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هتـشون  رد  اـنامه 
نک . دیجمت  ار  وا  یناوخ ،

دندومرف : منک ؟ دیجمت  ار  دنوادخ  هنوگچ  مدرک : ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگ : یم  يوار 
سیل وه  نم  ای  یلعالا . رظنملاب  وه  نم  ای  هبلق  ءرملا و  نیب  لوحی  نم  ای  دـیری ، امل  ًـالاعف  اـی  دـیرولا ، لـبح  نم  یلا  برقا  وه  نم  اـی  لوقت :

(1). ءیش هلثمک 
ناـسنا و ناـیم  هک  یـسک  يا  یهد ، یم  ماـجنا  ینک ، هدارا  هچ  ره  هک  نآ  يا  يرتـکیدزن ، ندرگ  گر  زا  نم  هـب  هـک  نآ  يا  ییوـگ : یم 

يرادن . دننام  هک  یسک  يا  یتسه ، یلعا  رظنم  رد  هک  یسک  يا  يوش ، یم  لئاح  شبلق 
زا بدا  نیا  تیاعر  دروآ . نابز  هب  دـنوادخ  زا  تساوخرد  اعد و  زا  شیپ  ناوت  یم  هک  تسا  یهلا  يانث  دـمح و  زا  يا  هنومن  تارابع  نیا 

دیآ . رد  لمع  هب  ناسنا  هب  دنوادخ  ندرک  هجوت  يارب  دیاب  هک  تسا  يروما  نیرتمهم 
اهنآ  رکش  یهلا و  ياهتمعن  زا  ندرک  دای   – 7

هب تبـسن  يرازگرکـش  یهلا و  ياهتمعن  زا  ندرک  دای  فدوش  تیاـعر  ندرک  اـعد  رد  دـیاب  هک  يرگید  بدا  یهلا  ياـنث  دـمح و  زا  سپ 
شزومآ  نینچ  ار  ندرک  اعد  حیحص  هوحن  یثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تساهنآ .

ثیدح 2 . ءاعدلا ، لبق  ءانثلا  باب  ءاعدلا  باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
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دنیامرف : یم  دنهد ، یم 

(1) ... هرکشت مث  كدنع  ۀمعن  رکذت  هللا و  دمحتف  أدبت 
یم رکـش  ار  وا  سپـس  ینک  یم  دای  هتـشاد ، ینازرا  وت  هب  هک  ار  وا  ياـهتمعن  يروآ و  یم  اـج  هب  ار  دـنوادخ  دـمح  سپ  ینک ، یم  عورش 

... يرازگ
یبلق رکش  زا  هتساخرب  ینابز  رکـش  هتبلا  تسا . ینابز  رکـش  قیداصم  زا  دوخ  هتـشاد ، ینازرا  ناسنا  هب  دنوادخ  هک  ییاهتمعن  زا  ندرک  دای 

دمح و زا  سپ  هدـننک  اعد  هک  تسا  نآ  دور  یم  اجنیا  رد  هک  يراظتنا  لقادـح  تسا . یلمع  رکـش  يرازگرکـش  موس  هلحرم  دـشاب و  یم 
هک ییاهتمعن  ندروآ  نابز  هب  تسا  رازگـساپس  شیوخ  معنم  زا  ًابلق  هک  یلاح  رد  دـیوگب  رکـش  نابز  هب  ار  دـنوادخ  ياهتمعن  یهلا ، ياـنث 

قباطم يرازگرکش –  زا  زجع  هب  فارتعا  رارقا و  نینچ  مه  و  دیآ . یم  رامـش  هب  وا  رکـش  قیداصم  زا  هداد ، رارق  ناسنا  رایتخا  رد  دنوادخ 
(2). ددرگ یم  بوسحم  دنوادخ  رکش  قح  يادا  مالسلا –  مهیلع  همئا  شیامرف 

مهیلع وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  تاولـص  رکذ  زا  سپ  اهنآ ، هب  تبـسن  يرازگرکـش  دـنوادخ و  ياـهتمعن  ناـیب  یهاـگ 
دیجمت و نایب  هک  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیآ . یم  رامـش  هب  ندرک  اعد  يوکین  بادآ  زا  رگید  یکی  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا 

دنیامرف : یم  دنا ، هداد  رارق  دیکأت  دروم  هضیرف  يادا  زا  سپ  ار  دنوادخ  میظعت 
یلع  ةالصلا  هیلع و  ءانثلا  دیمحتلا هللا و  دعب  رکذت  مث 

ثیدح 8 . ءاعدلا ، لبق  ءانثلا  باب  ءاعدلا  باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
تسا . هدمآ  مجنپ  هقلح  رد  کی  ره  یلیصفت  نایب  يرازگرکش و  فلتخم  بتارم  . 2 - 2
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(1) کلذ ... یلع  هرکشت  هدمحتف و  کب  عنص  ام  کیلع و  كدنع و  ۀمعن  رکذت  كالوا و  كالبا و  ام  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا 

شیامزآ هلیسو  دنوادخ )  ) هچ نآ  زا  ینک  یم  دای  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  نداتـسرف  تاولـص  دنوادخ و  يانث  دمح و  زا  دعب  سپس 
هب هک  یفاطلا  تسوت و  دزن  رد  هتشاد و  ینازرا  وت  هب  هک  ییاهتمعن  زا  ینک  یم  دای  تسا و  هدومن  وت  هب  هک  ییاه  یکین  نآ  هداد و  رارق  وت 

يرازگ . یم  ساپس  ییاتس و  یم  اهنیا  همه  رطاخ  هب  ار  وا  هاگ  نآ  تسا ، هدومن  وت 
نارکیب فاطلا  زا  شا ، هتساوخ  ندومن  حرطم  زا  شیپ  هک  تسا  هتسیاش  رایـسب  دناوخ ، یم  ار  وا  دهاوخ و  یم  ادخ  زا  یتجاح  ناسنا  یتقو 

یم ناشن  راک  نیا  اب  درادب . هضرع  دوخ  معنم  هاگشیپ  هب  ار  دوخ  يرازگرکش  بتارم  دنک و  دای  هتـشاد ، ینازرا  وا  هب  تقو  نآ  ات  هک  یهلا 
هچ ره  هک  تسا  نیا  یهلا  ناوت  هدعاق و  تسین . لفاغ  دوخ  دزن  رد  دنوادخ  ناوارف  ياهتمعن  دوجو  زا  تسا و  یـسانش  ردق  هدـنب  هک  دـهد 

دیازفا . یم  وا  هب  تبسن  دوخ  فطل  رب  دشاب ، وا  ياهتمعن  رازگرکش  رتهب  رتشیب و  هدنب 
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(2  ) اعد بادآ  مود : سرد 

مالسلا مهیلع  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  رکذ   – 8
مهیلع ناشیا  یمارگ  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  نداتـسرف  تاولـص  دوش ، تیاعر  ًامتح  دیاب  هک  ندرک  اعد  بادآ  رگید  زا 
دندومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دنتسه . ناسنا  يارب  یهلا  تاکرب  تاریخ و  همه  همشچرس  أشنم و  هک  تسا  مالسلا 
یبنلا یلع  ةالصلا  هل و  حدملا  لجوزع و  هللا  یلع  ءانثلاب  أدبی  یتح  ةرخالا  ایندلا و  جئاوح  نم  ًائیش  هبر  نم  لاسی  نا  مکدحا  دارا  اذا  مکایا 

(1). هجئاوح هللا  لأسی  مث  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
يانث دـمح و  اب  ار ) دوخ  ياعد   ) هک نآ  رگم  دـنک  تساوخرد  ار  يورخا  ای  يویند  یتجاـح  دوخ  يادـخ  زا  دـهاوخب  امـش  زا  یکی  اداـبم 

دیامن . تساوخرد  دنوادخ  زا  ار  شیاهتجاح  سپس  دیامن ، زاغآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  دورد  لجوزع و  يادخ 

ثیدح 1 . ءاعدلا ، لبق  ءانثلا  باب  ءاعدلا  باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
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هک تسا  نشور  هتبلا  درب . یپ  اـعد  رد  بادآ  نیا  تیاـعر  تیمها  هب  ناوـت  یم  مکاـیا »  » هملک ندرب  راـک  هب  اـب  مالـسلا  هـیلع  ماـما  یهن  زا 

دوش . یمن  ققحم  مالسلا  مهیلع  ناشیا  تیب  لها  رب  تاولص  نودب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص 
دوجو هراب  نیا  رد  هک  یحیرص  هلدا  هب  هجوت  اب  هدشن ، حیرصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لآ  رب  تاولـص  موزل  هب  يدروم  رد  رگا  نیاربانب 

دندومرف : هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  هلدا  نیا  زا  یکی  تسا . نشور  ًالماک  هفیظو  دراد ،
دندومرف : وا  هب  مردپ  دمحم ، یلع  یلص  مهللا  تفگ : یم  دوب  هتخیوآ  رد  هبعک  هناخ  هب  هک  یلاح  رد  يدرم  هک  دندینش  مردپ 

 (1). هتیب لها  دمحم و  یلع  یلص  مهللا  لق : انقح  انملظت  اهرتبت ال  هللا ال  دبع  ای 
دورد وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ایادخ  وگب : نکم ، متـس  ام  هب  ام  قح  هرابرد  نکن ، شـصقان  ار ) تاولـص   ) ادخ هدنب  يا 

تسرف .
حدم میظعت و  دـیجمت و  موزل  رب  هک  نیا  زا  سپ  دـنا ، هداد  شزومآ  ار  ندرک  اعد  حیحـص  هوحن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یثیدـح  رد 

دنیامرف : یم  دنا ، هدرک  دیکأت  راگدرورپ 
(2). مالسلا مهیلع  يدهلا  همئا  یلع  یلصت  ۀلاسرلا و  غلبتی  هل  دهشت  هیلع و  ةالصلا  یف  دهتجت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  یلصت  و 

تداهش تلاسر  غیلبت  هب  ناشیا  قح  رد  یشوک و  یم  ناشیا  رب  نداتسرف  تاولص  رد  یتسرف و  یم  تاولص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  و 
یتسرف . یم  تاولص  نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولص   ) يده همئا  رب  یهد و  یم 

ثیدح 21 . مالسلا ، مهیلع  هتیب  لها  دمحم و  یبنلا  یلع  ةالصلا  باب  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  نداتسرف  تاولص  رد  ششوک  شالت و  ینعی  داهتجا »  » رب ترـضح  دیکأت  شیامرف  نیا  رد  هجوت  بلاج  هتکن 

دمحم نب  رفعج  ماما  زا  هنیمز  نیا  رد  رگید  ریبعت  دنا . هدرک  حیرصت  لقتسم  روط  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  رب  تاولـص  رب  هک  نیا  دشاب و  یم 
. تسا نینچ  مالسلا  امهیلع  قداصلا 

(1). طعت لس  مث  مالسلا  مهیلع  هلآ  یبنلا و  دمحم  یلع  لص  هیلع و  نثا  هلله و  هحبس و  هدمحا و  لجوزع و  هللا  دجمف  وعدت  نا  تدرا  اذا 
هللا ناحبس   ) نک حیبست  ار  وا  و  وگب ) هللادمحلا   ) نک شیاتس  دمح و  ار  وا  نک و  دیجمت  ار  لجوزع  يادخ  سپ  ینک ، اعد  یتساوخ  هاگره 

هب ات  نک  تساوخرد  سپس  تسرف  تاولص  مالسلا  مهیلع  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  نک و  شیانث  وگب و  هللا  الا  هلا  و ال  وگب )
دوش . اطع  وت 

یم اطع  ناسنا  هب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یتالامک  تاریخ و  همه  عبنم  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  یمارگ  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
یم باجتـسم  ناشیا  رـس  هقدص  مه  ام  ياهاعد  دسر ، یم  ام  هب  ناشیا  دوجو  لیفط  هب  ناشیا و  قیرط  زا  يریخ  ره  هک  روط  نامه  دـیامرف .

دوشن . تباجا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  تاولص  نودب  ییاعد  چیه  هک  هدومرف  ردقم  نینچ  لاعتم  يادخ  ور  نیا  زا  ددرگ .
دندومرف : هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

(2). دمحم لآ  دمحم و  یلع  یلصی  یتح  ٌابوجحم  ءاعدلا  لازی  ال 

ثیدح 5 . ءاعدلا ، لبق  ءانثلا  باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
ثیدح 1. مالسلا ، مهیلع  هتیب  لها  دمحم و  یبنلا  یلع  ةالصلا  باب  نامه ، . 2 - 2
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دوش . هداتسرف  تاولص  مالسلا  مهیلع  ناشیا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  هک  یتقو  ات  تسا  بوجحم  تباجا ) زا   ) اعد هراومه 

نینچ هدـشن ، هداتـسرف  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  تاولـص  یتقو  ات  هک  تسا  تباجا  زا  شندـش  هتـشاد  زاب  يانعم  هب  اـعد  ندوب  بوجحم 
تسا : هدمآ  نینچ  راوگرزب  ماما  نامه  زا  يرگید  ریبعت  رد  تسا .

(1). ءاعدلا عفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  رکذ  اذاف  هسأر  یلع  ءاعدلا  فزفر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  رکذی  مل  اعد و  نم 
زا هک  هاگ  نآ  سپ  دنز ، یم  لاب  لاب  هدنرپ ) نوچ  مه   ) شرـس الاب  اعد  نآ  دـنکن ، دای  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنک و  اعد  سک  ره 

دوش . یم  هدرب  الاب  اعد  دنک ، دای  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
هک هاگ  نآ  دوش و  یمن  باجتـسم  دـتفا و  یمن  یهلا  هاگرد  لوبقم  ینعی  دوش ، یمن  هدرب  ـالاب  هک  تسا  نیا  زا  هیاـنک  اـعد  ندز  لاـب  لاـب 

دریگ . یم  رارق  تباجا  دروم  دتسرف ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  تاولص 
رد دئاز  يا و  هیشاح  رما  کی  ار  نآ  دنک ، هجوت  اعد  تباجتسا  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  تاولـص  مهم  هداعلا  قوف  ریثأت  هب  ناسنا  رگا 

دهد . یم  ياج  طسو  اهتنا و  ادتبا و  رد  مه  نآ  اعد  نتم  رد  هکلب  دهد ، یمن  رارق  شیاعد 
دنا : هدومرف  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  لوق  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2). هطسو یف  هرخآ و  یف  ءاعدلا و  لوا  یف  ینولعجا  ءاش  اذا  هبرشیف  هحدق  المی  بکارلا  ناف  بکارلا  حدقک  ینولعجت  ال 

ثیدح 2. مالسلا ، مهیلع  هتیب  لها  دمحم و  یبنلا  یلع  ةالصلا  باب  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
ثیدح 5 . نامه ، . 2 - 2
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ص:30
ادتبا و رد  ارم  دشون . یم  ار  نا  دهاوخب  هک  نامز  ره  ات  دنک  یم  رپ  ار  دوخ  حدق  راک  راوس  اریز  دیهدن ، ردق  راک  راوس  حدق  نوچ  مه  ارم 

دیهد . رارق  اعد  طسو  اهتنا و 
هب زاین  تقو  ره  ات  دراد  یم  رب  بآ  زا  یحدق  دوش ، یم  بکرم  رب  راوس  هک  یـسک  دـنا  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یهیبشت  رد 

ریاس رد  دتفیب ، حدـق  دای  هب  یهاگ  دـنک و  یگنـشت  ساسحا  تردـن  هب  ای  دوشن  هنـشت  تسا  نکمم  لاح  دـشونب . نآ  زا  درک ، ساسحا  نآ 
حدـق دای  هب  یهاگ  هک  يراک  راوس  نوچ  مه  دـیابن  امـش  هک  تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نخـس  دـشاب . لـفاغ  نآ  زا  مه  تاـقوا 

اب ار  دوخ  ياعد  دـیاب  اذـل  دیـشاب . نم  دای  هب  ناتیاهراک  همه  سأر  رد  هشیمه و  دـیاب  هکلب  دـینک . دای  نم  زا  هاگیب  هاگ و  دـتفا ، یم  شبآ 
نیا هب  لمع  هنومن  دـیتسرفب . تاولـص  نم  رب  دـینک و  داـی  ارم  مه  نآ  نمـض  رد  دـیهد و  ناـیاپ  تاولـص  اـب  دـینک و  زاـغآ  نم  رب  تاولص 
ناوت یم  مالـسلا ) هیلع  داجـس  ماما  ياـهاعد   ) هیداجـس هفیحـص  ياـهاعد  زا  يرایـسب  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  شراـفس 

. درک هدهاشم 
راودیما دناوت  یم  تسا ، باجتسم  هشیمه  تاولص  ياعد  نوچ  دشاب ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  تاولـص  شیاعد  رخآ  لوا و  یـسک  رگا 

نیمه رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوش . باجتـسم  تاولـص –  تکرب  هب  زین –  دهاوخ  یم  ادـخ  زا  تاولـص  ود  نیب  رد  هچ  نآ  هک  دـشاب 
دنا : هدومرف  نینچ  صوصخ 

هللا ناف  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  ةالـصلاب  متخی  مث  هتجاح  لاسی  مث  هلآ  دمحم و  یلع  ةالـصلاب  أدبیلف  ۀجاح  لجوزع  هللا  یلا  هل  تناک  نم 
عدی  نیفرطلا و  لبقی  نا  نم  مرکا  لجوزع 
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(1). هنع بجحت  دمحم ال  لآ  دمحم و  یلع  ةالصلا  تناک  ذا  طسولا 

سپـس دنک ، زاغآ  شلآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  نداتـسرف  تاولـص  اب  دیاب  سپ  دراد ، لجوزع  يادخ  هاگرد  هب  یتجاح  سک  ره 
يادـخ دـهد . همتاخ  ناشیا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  نداتـسرف  تاولـص  اب  ار  دوخ  ياـعد  هاـگ  نآ  دـهاوخب . ار  دوخ  تجاـح 
ناشیا لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولـص  اریز  دراذگاو  ار  نآ  طسو  دریذپب و  ار  اعد  فرط  ود  هک  تسا  نآ  زا  رتمیرک  لجوزع 

دنام . یمن  بوجحم  دنوادخ  زا 
درب . یم  الاب  رایسب  ار  اهاعد  همه  تباجا  هب  دیما  اعد  طسو  اهتنا و  ادتبا و  رد  نداتسرف  تاولص  بیترت  نیا  هب 

مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  لسوت   – 9
عقاو رد  تساعد . تباجا  يارب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  عافـشتسا )  ) تعافـش بلط  لسوت و  اعد ، تباجا  رد  رثؤم  رایـسب  بادآ  رگید  زا 

هب دـنوادخ  ات  دـهد  رارق  هلیـسو  دنتـسه ، ادـخ  دزن  قیالخ  نیرتدـنموربآ  هک  ار  مالـسلا  مهیلع  وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناسنا ،
. دوش یم  ریبعت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  عافـشتسا »  » ای لسوت »  » هب هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دیامرف . باجتـسم  ار  وا  ياعد  اهنآ ، رطاخ 

دیامرف : یم  تسا ، حرطم  میرک  نآرق  رد  وکین  رایسب  لمع  نیا  هشیر 
(2) «. اهب هوعداف  ینسحلا  ءامسالا  هللا  «و 

دیناوخب . اهنآ  هب  ار  وا  سپ  تسا ، دنوادخ  نآ  زا  رتوکین  ءامسا  و 

ثیدح 16. مالسلا ، مهیلع  هتیب  لها  دمحم و  یبنلا  یلع  ةالصلا  باب  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
.180 فارعا ، . 2 - 2
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. تسیچ اهنآ  هب  دنوادخ  ندناوخ  وکین و  ءامسا  زا  روظنم  دید  دیاب 

دندومرف : مالسلا  هیلع  متشه  ماما  تسا . هدمآ  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ناسل  رد  هفیرش  هیآ  نیا  ریسفت 
اهب .» هوعداف  ینسحلا  ءامسالا  هللا  و  : » هللا لوق  وه  هللا و  یلع  انب  اونیعتساف  ةدش  مکب  تلزن  اذا 

هک تسا  دنوادخ  شیامرف  هب  دنتسم  بلطم  نیا  دیهاوخب و  کمک  دنوادخ  زا  ام  هطساو  هب  دمآ ، دیدپ  امـش  يارب  یتخـس  لکـشم  هاگره 
دیناوخب . اهنآ  هب  ار  وا  سپ  تسادخ  نآ  زا  رتوکین  ءامسا  دومرف :

لیذ رد  ناشیا  هک  دندومرف  دانتـسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ناش  یمارگ  دج  زا  یثیدـح  هب  دوخ  شیامرف  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
دنا : هدومرف  ینچ  هفیرش  هیآ 

(1). اهب هوعداف  انتفرعمب ... الا  دحا  نم  لبقی  يذلا ال  ینسحلا  ءامسالا  هللا  نحن و 
ار وا  ینسح ) ءامسا   ) اهنیا هب  سپ  دوش ... یمن  هتفریذپ  ام  تفرعم  ببس  هب  زج  یسک  زا  يزیچ )  ) هک ینـسح  ءامـسا  میتسه  ام  ادخ  هب  مسق 

دیناوخب .
هیآ قبط  دنتـسه . وا  ینیوکت  یماسا  نیرتوکین  مالـسلا  مهیلع  همئا  ینیوکت و  ءامـسا  یظفل و  ءامـسا  دراد : ءامـسا  هنوگ  ود  لاعتم  يادـخ 
رارق شهاگرد  هجوت  دروم  اعد  ات  دناوخ  مالسلا  مهیلع  همئا  هطساو  هب  ار  دنوادخ  دیاب  نآ  حیحص  ریـسفت  هب  هجوت  اب  فارعا  هروس  هفیرش 

دنوادخ هک  تسا  نیا  هتفرگ ، رارق  هراشا  دروم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  نمض  رد  هک  يا  هتکن  دریگ .

. یشایع ریسفت  زا  لقن  هب  ثیدح 7 ، هحفص 5 و 6 ، دلج 94 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
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هک تسا  هعیـش  داقتعا  تاملـسم  زا  نیا  دریذپ . یمن  مالـسلا  مهیلع  همئا  ماقم  نأش و  تفرعم  ببـس  هب  زج  یـسک  چـیه  زا  ار  یتدابع  چـیه 

(1). تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  لیصفت  هب  دوخ  لحم  رد  هک  دشاب  یم  مالسلا  مهیلع  همئا  تفرعم  تادابع  لامعا و  همه  یلوبق  طرش 
یم رکذـت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  لسوت  موزل  هب  ندرک  اـعد  هوحن  میلعت  ماـقم  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا 

دندومرف : هک  تسا  لوقنم  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  دنداد .
کلذ قحیف  ردقلا  نم  ًاردـق  نأشلا و  نم  اناش  كدـنع  امهل  ناف  یلع  دـمحم و  قحب  کلاسا  ینا  مهللا  لقف : هللا  یلا  ۀـجاح  کل  تناک  اذا 

(2). اذک اذک و  یب  لعفت  نا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  یلصت  نا  ردقلا  کلذ  قحب  نأشلا و 
، منک یم  تساوخرد  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  قح  هب  وت  زا  ایادخ  وگب : سپ  یتشاد ، یهلا  هاگرد  هب  یتجاح  هاگره 

لآ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  هک  مسق  تلزنم  نأش و  نآ  قح  هب  ار  وت  سپ  دنتـسه . گرزب  تلزنم  نأش و  ياراد  وت  دزن  ناـشیا  اریز 
ییامن . راتفر  نانچ  نینچ و  نم  اب  یتسرف و  دورد  ناشیا 

. تسا دونـشخ  نآ  هب  هتـساوخ و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  لسوت  رد  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  ییوگلا  نآ  اب  قباطم  ندرک  اـعد  هنوگ  نیا 
دزاس . یم  رتکیدزن  رت و  ناسآ  ار  اعد  تباجا  وگلا  نیا  هب  لمع 

هللادبع  نب  رباج  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترضح  ار  ییابیز  رایسب  ثیدح 

. مود هقلح  هب  دوش  عوجر  . 1 - 1
. يدنوار تاوعدلا  زا  لقن  هب  ثیدح 19 ، هحفص 22 ، دلج 94 ، راونالا ، راحب  . 2 - 2
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دیوگ : یم  رباج  دنا . هدومرف  لقن  هنیمز  نیمه  رد  يراصنا 

دییامرف ؟ یم  هچ  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هرابرد  مدرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب 
دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. یسفن كاذ 
. تسا نم  ناج  وا 

مدرک : ضرع 
؟ دییامرف یم  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  مالسلا و  هیلع  نسح  هرابرد 

دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
اذا رباج  ای  مهملاس . نمل  ملس  مهبراح ، نمل  برح  ینا  هللا  دهـشا  اهرـس  ام  ینرـسی  اهءاس و  ام  ینؤوسی  یتنبا  اهمهما  ۀمطاف  یحور و  امه 

(1). لجوزع هللا  یلا  ءامسالا  بحا  اهناف  مهئامساب  هعداف  کل  بیجتسیف  هللا  وعدت  نا  تدرا 
داش ار  وا  هچ  نآ  دنک و  یم  تحاران  ارم  دنک  تحاران  ار  وا  هچ  نآ  تسا ، نم  رتخد  ناشردام  مالسلا  اهیلع  همطاف  دنتـسه و  حور  ود  نآ 

مهیلع نیـسح  نسح و  ارهز و  همطاف  نینمؤملا و  ریما   ) ناشیا اب  هک  سک  ره  اب  نم  هک  مریگ  یم  دهاش  ار  ادخ  دنک . یم  داش  ارم  دنادرگ ،
ار ادخ  یتساوخ  هاگره  رباج  يا  متـسه . یتشآ  دیآ ، رد  یتشآ  رد  زا  ناشیا  اب  هک  سک  ره  اب  مراد و  گنج  دشاب ، هتـشاد  گنج  مالـسلا )

. دنتسه لجوزع  يادخ  دزن  اهمان  نیرتبوبحم  اهمان  نیا  اریز  ناوخب ، ناشیا  ياهمان  هب  ار  وا  دیامن ، باجتسم  ار  تیاعد  هک  یناوخب 

. صاصتخا زا  لقن  هب  ثیدح 16 ، هحفص 21 ، دلج 94 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1

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


ص:35

(3  ) اعد بادآ  موس : سرد 

اهنآ زا  رافغتسا  ناهانگ و  هب  رارقا   – 10
ناسنا ناهانگ  اعد  تباجا  عناوم  نیرتمهم  زا  هک  میناد  یم  تساهنآ . زا  رافغتـسا  ناهانگ و  هب  فارتعا  اعد ، بادآ  نیرتابیز  زا  رگید  یکی 

تسا .
كاپ اما  دوش . یم  مهارف  یبوخ  هب  اهاعد  تباجتـسا  يارب  هنیمز  ددرگ ، عفترم  يدـج  عنام  نیا  اـهنآ ، زا  رافغتـسا  هبوت و  اـب  رگا  ور  نیا  زا 

هیلع قداص  رفعج  ماما  زا  تسا . هدش  هداد  رارق  اعد  بادآ  ءزج  رما  نیا  اذل  درادـن . ناکما  اهنآ  هب  فارتعا  رارقا و  اب  زج  ناهانگ  زا  ندـش 
دندومرف : هک  تسا  لوقنم  مالسلا 

(1) رارقالاب . الا  بنذ  نم  دبع  جرخ  ام  هللا  هنا و  ۀلأسملا  مث  بنذلاب  رارقالا  مث  ءانثلا  مث  ۀحدملا  یه  امنا 
زا  ) تساوخرد سپس  هانگ ، هب  فارتعا  سپس  وا )  ) نتفگ انث  سپس  راگدرورپ )  ) شیاتس حدم و  زا : دنترابع  اعد  بادآ  هک  تسین  نیا  زج 

ثیدح 3 . ءاعدلا ، لبق  ءانثلا  باب  ءاعدلا  باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
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تسا . هدشن  جراخ  هانگ  زا  ناهانگ ) هب   ) فارتعا اب  زج  يا  هدنب  چیه  ادخ  هب  مسق  دنوادخ )

موحرم راوگرزب  همالع  هک  نانچ  هاـنگ . هب  رارقا  اـنث و  حدـم ، زا : دـنترابع  هک  هدـش  ناـیب  اـعد  بادآ  زا  بدا  هس  فیرـش  ثیدـح  نیا  رد 
(1) دنا ، هداد  لامتحا  هیلع –  یلاعت  هللا  ناوضر  یسلجم 

شیاتس انث ، زا  دوصقم  تسا و  هتشاد  ینازرا  ناگدنب  هب  هک  ییاهتمعن  زا  رظن  فرص  تسا ، یلک  روط  هب  راگدرورپ  شیاتس  حدم ، زا  دارم 
هب رارقا  اعد ، بادآ  تیاعر  رد  يدعب  مدق  تسوا . هاگشیپ  هب  يرازگرکـش  یعون  دوخ  راک  نیا  هک  دشاب  یم  شیاهتمعن  رطاخ  هب  دنوادخ 

دوش . یم  هدرمش  صخش  ندش  كاپ  يارب  مزال  يا  همدقم  رارقا  نیا  دوخ  هک  تسا  ناانگ 
، اهنآ هب  یگدولآ  زا  شناهانگ  هب  رارقا  اب  زج  سک  چـیه  هک  دـنک  یم  اضتقا  یهلا  هطباض  هدـعاق و  دـنا ، هدومرف  حیرـصت  هک  هنوگ  ناـمه 

تسا . ناهانگ  زا  یعقاو  رافغتسا  يارب  مزال  طرش  فارتعا  نیا  سپ  ددرگن . كاپ 
میظعت دـیجمت و  زا  سپ  دـنا ، هداد  شزوـمآ  ار  ندرک  اـعد  حیحـص  هوـحن  نآ ، رد  هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يرگید  شیاـمرف  رد 
مراهچ هلحرم  رد  دنوادخ ، ياهتمعن  رکش  يروآدای و  مالسلا و  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  نداتسرف  راگدرورپ و 

تسا : نینچ  ناشیا  ترابع  نیع  دنا ، هدومرف  هراشا  اهنآ  زا  رافغتسا  ناهانگ و  هب  فارتعا  رما  هب 
تنا کیـصاعم و  عیمج  نم  هللا  یلا  بوتتف  اهنم  کیلع  یفخ  ام  لمحت  اهنم و  ترکذ  امب  وا  اهب  اـهبرقت  بنذ و  بنذ  کبونذـب  فرتعت  مث 

ۀین و  قدص  ۀمادنب و  اهنم  هللا  رفغتست  دوعت و  الا  يونت 
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ص:37
(1) ... ءاجر فوخ و 

هچ نآ  هب  تبسن  دیآ و  یم  تدای  هک  یناهانگ  هب  طقف  ای  ییامن  یم  رارقا  اهنآ  ماجنا  هب  ینک و  یم  فارتعا  یکی  یکی  تناهانگ  هب  سپس 
رد ییامن  یم  هبوت  یهلا  هاگـشیپ  هب  تناهانگ  همه  زا  هاگ  نآ  ینک . یم  رارقا  فارتعا و  هتـسبرس  یلاـمجا و  تروص  هب  دـیآ ، یمن  تداـی 

تین ینامیـشپ و  لاح  اب  هارمه  ییامن  یم  ترفغم  بلط  اهنآ  رطاـخ  هب  دـنوادخ  زا  يدرگنرب و  اـهنآ  ماـجنا )  ) هب يراد  میمـصت  هک  یلاـح 
(. یهلا لضف  هب   ) دیما و  لدع ) زا   ) سرت قداص و 

مینک . یم  هراشا  اهنآ  هب  لامجا  هب  ام  هک  دنا  هدومرف  رکذ  هراشا  تروص  هب  ار  یمهم  فرژ و  بلاطم  رصتخم  تارابع  نیمهرد 
دای هب  ناسنا  هک  یهانگ  ره  دـنکن . افتکا  اهنآ  یلامجا  رکذ  هب  دروآ و  دای  هب  ار  شناهانگ  کی  کی  دـنک  یعـس  ناـسنا  تسا  بوخ  لوا :
اهنآ یکی  یکی  هب  یتقو  دزاس . یم  رتراوخ  رت و  عضاخ  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  ار  وا  هجرد  کی  دـنک ، یم  فارتعا  نآ  ماجنا  هب  دروآ و  یم 
هنیمز یحور  تلاح  نیا  دـیامن . یم  یگدنمرـش  ریـصقت و  ساسحا  شدوجو  همه  اب  دنکـش و  یم  شیادـخ  ربارب  رد  هاگنآ  درک ، فارتعا 

دوش . یم  شیاعد  تباجتسا  راگدرورپ و  تمحر  بلج  يارب  بوخ  زاس 
وف رثا  دـیامن ، يروآدای  ار  شناهانگ  نابز  هب  مه  لد و  رد  مه  ناسنا  رگا  ینابز . یبلق و  تسا : تروص  ود  هب  ناـهانگ  زا  ندرک  داـی  مود :

دراد . شیادخ  هاگشیپ  رد  وکین  يایح  یگدنمرش و  تلاح  داجیا  رد  يا  هداعلا 
یلامجا و  تروص  هب  دماین ، ناسنا  دای  هب  هک  ناهانگ  زا  رادقم  ره  موس :
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ص:38 
دیامن . رافغتسا  هبوت و  اهنآ  زا  سپس  فارتعا و  اهنآ  هب  تبسن  هتسبرس 

تسین . یعقاو  هبوت  هنرگ ، دشاب و  اهنآ  ماجنا  هب  تشگزاب  مدع  هب  تبسن  يدج  تین  اب  هارمه  دیاب  ناهانگ  زا  هبوت  مراهچ :
دیامن . رافغتسا  دوخ  یصاعم  زا  لاح  نیا  اب  دیاب  سپ  درادن . ناکما  اهنآ  ماجنا  زا  یعقاو  ینامیشپ  نودب  ناهانگ  زا  ترفغم  بلط  مجنپ :

دیامن . راذتعا  یهلا  هاگرد  هب  شدوجو  همه  اب  دشاب و  هتشاد  قداص  تین  دوخ  هبوت  رافغتسا و  رد  دیاب  یناسنا  نینچ  مشش :
لدـع اب  دـهاوخب  دـنوادخ  رگا  هک  تهج  نیا  زا  فوخ  دنـشاب . هتـشاد  دوجو  هراومه  دـسیاب  ءاجر  فوخ و  تلاـح  ود  رما  نیا  رد  متفه :

نیا قاقحتـسا  دوخ  لامعا  رب  هیکت  اب  سک  چیه  ینعی  دنک ، نینچ  دناوت  یم  دیاشخب و  یمن  ار  راکهانگ  ناسنا  زگره  دـنک ، راتفر  شیوخ 
هک دراد  دوجو  ینارگن  سرت و  نیا  اهرافغتـسا  اـهفارتعا و  همه  دوـجو  اـب  سپ  دـنک . یمن  ادـیپ  دوـش ، عـقاو  یهلا  ترفغم  لومـشم  هک  ار 

تشاد . نآ  ندرک  وحم  رد  یعس  دیابن  دنامب و  رادیاپ  ناسنا  رد  لاح  همه  رد  هشیمه و  دیاب  فوخ  نیا  دیاشخبن . ار  ناسنا  دنوادخ 
زا یلو  دزاس ، دیماان  دوخ »  » زا ار  وا  دیاب  يرآ ، دنک . دـیماان  ادـخ  تمحر  لضف و  زا  ارن  اسنا  دـیابن  فوخ  نیا  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اما 
اب هک  دراد  دوجو  مه  ناکما  نیا  دـنک ، راـتفر  لدـع »  » اـب تسا  نکمم  هک  روط  ناـمه  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  رد  بلطم  رـس  ریخ . ادـخ » »

يراودیما نیمه  دشاب و  راودیما  وا  لضف  هب  دسرت ، یم  ادخ  لدـع  زا  هک  ردـق  نامه  دـیاب  ناسنا  دـیامن . لمع  يدروم  رد  شیوخ  لضف » »
ضرف نیا  رد  هتبلا  دشابن . دیماان  یهلا  ترفغم  زا  مه  زاب  دـشاب ، تخـس  نیگنـس و  هداد ، ماجنا  هک  یناهانگ  ردـقچ  ره  هک  دوش  یم  ثعاب 

هب  تشگزاب  مدع  تین  رب  هوالع  دیاب 
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ص:39
نیا رد  اهنت  دنک . ناربج  هدومن  عیاض  هک  ار  ادخ  قح  نارگید و  قوقح  زا  رادقم  نآ  دنوادخ ، زا  نیتسار  ترفغم  بلط  هتشذگ و  ناهانگ 

(1). ددرگ یم  ققحم  هبوت  رافغتسا و  رد  تین  قدص  هک  تسا  تروص 
نیماضم هک  دنا  هداد  میلعت  ار  ییاعد  دنوادخ ، هاگشیپ  هب  هبوت  ناهانگ و  زا  رافغتسا  يارب  دوخ  شیامرف  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

ار ثیدح  همادا  اج  نیا  رد  ام  دنا . هدومرف  يراودیما  راهظا  بطاخم  تجاح  ندش  اور  يارب  رافغتسا  نیا  داریا  زا  سپ  دراد . یبلاج  رایـسب 
مینک : یم  لقن  لماک  روط  هب 

نم یلع  تبجوا  امل  ینقفو  کتعاط و  یلع  یننعاف  کیلا  بوتا  كرفغتـسا و  یبونذ و  نم  کـیلا  رذـتعا  ینا  مهللا  : » کـلوق نم  نوکی  و 
مث ۀـنجلا » کناوضر و  اهب  لانا  ۀـمعنب  یلع  معناف  کتعاط  لبق  هیلع  کتمعنب  الا  کتعاط  نم  ًائیـش  غلب  ًادـحا  را  مل  یناف  کیـضری  ام  لک 

(2). یلاعت هللا  ءاشنا  کبیخی  نا ال  وجرا  یناف  کتجاح  کلذ  دعب  لأست 
یم هبوت  تیوس  هب  ترفغم و  بلط  اهنآ ) رطاخ  هب   ) وت زا  مبلط و  یم  شزوپ  مناهانگ  رطاـخ  هب  وت  زا  نم  ایادـخ  : » دـشاب نینچ  تراـتفگ  و 

هک مدیدن  ار  یسک  نم  اریز  رادب . قفوم  تسوت ، يدونشخ  بجوم  هک  یتابجاو  ماجنا  هب  امرف و  يرای  دوخ  تعاط  ماجنا  رب  ارم  سپ  منک ،
هک نآ  رگم  دشاب ، هتفای  قیفوت  وت  تاعاط  زا  یکی  ماجنا  هب 

. دییامرف هظحالم  مراهچ  هقلح  زا  مهدزناپ  سرد  رد  دیناوت  یم  ار  نیتسار  رافغتسا  حیضوت  . 1 - 1
. لئاسلا حالف  زا  لقن  هب  هحفص 320 ، دلج 93 ، راونالا ، راحب  . 2 - 2

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


ص:40 
يدونشخ هب  نآ  ببـس  هب  هک  امرف  تیانع  یتمعن  مه  نم  هب  سپ  يا . هتـشاد  ینازرا  وا  هب  تعاط ) قیفوت  هنیمز  رد   ) ار تتمعن  نآ ، زا  شیپ 

«. مدرگ لئان  تشهب  هب  وت و 
. دنکن ماکان  ار  وت  یلاعت –  هللا  ءاشنا  دنوادخ  هک  مراد  دیما  نم  سپ  یهاوخ –  یم  ار  دوخ  تجاح  سپس 

اعد رد  نداد  میمعت   – 11
هکلب دـهاوخن ، شدوخ  يارب  طـقف  ار  نآ  دـنک ، یم  بلط  دـنوادخ  زا  ار  يریخ  یتقو  ناـسنا  هک  تسا  نیا  اـعد  بادآ  نیرتوکین  زا  یکی 

هچ نآ  دهاوخب  مه  نیریاس  يارب  ناسنا  هک  تسا  نیمه  اعد  رد  نداد  میمعت  زا  دوصقم  دنادرگ . کیرش  دوخ  هتـساوخ  رد  زین  ار  نارگید 
لوسر زا  ار  تقیقح  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  دنک  یم  رتکیدزن  تباجا  هب  ار  اعد  تلـصخ  نیا  دهاوخ . یم  دوخ  يارب  هک  ار 

دندومرف : لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ 
(1). ءاعدلل بجوا  هناف  معیلف  مکدحا  اعد  اذا 

. دوش یم  اعد  رتهب  تباجا  ثعاب  راک  نیا  اریز  دهد  میمعت  ار  نآ  دنک ، یم  اعد  امش  زا  یکی  هاگره 
ناسنا رد  نارگید  يارب  یهاوخریخ  يابیز  تفـص  هک  تسا  مزال  دریذپ ، ماجنا  ینورد  هزیگنا  اب  یعیبط و  روط  هب  تلاح  نیا  هک  نیا  يارب 
نانمؤم ریاس  هک  نیا  زا  وا  تسا . اراوگ  نیریـش و  شیارب  اعد  رد  نارگید  ندرک  میهـس  دراد ، ار  یحور  تلاح  نیا  هک  یـسک  دبای . ققحت 

راک ص:41 نیا  دنا ، هدومرف  هدعو  هک  روط  نامه  هتبلا  درب و  یم  تذل  دنشاب ، کیرش  وا  ریخ  رد 
باتک رد  ار  نآ  يدنوار  موحرم  هک  دراد  يا  همادا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شیامرف  نیمه  دوش . یم  شیاعد  رتعیرس  تباجتسا  بجوم 

: تسا نینچ  نآ  همادا  تسا . هدومرف  رکذ  تاوعدلا » »
(2). هسفن یف  مهیف و  هل  بیجتسا  هسفنل  وعدی  نا  لبق  هناوخا  نم  ًالجر  نیعبرا  مدق  نم  و 

نارگید شدوخ و  قـح  رد  وا  ياـعد  دـیامن ، مدـقم  ار  شا  ینید  ناردارب  زا  رفن  لـهچ  دـنک ، اـعد  دوـخ  يارب  هک  نآ  زا  شیپ  سک  ره  و 
دوش . یم  باجتسم 

هک نآ  رب  هوالع  تسا ، هدـننک  اعد  دوخ  يارب  تعفنم  ریخ و  بلج  ثعاب  اعد  رد  نانمؤم  زا  رفن  لـهچ  نرک  مدـقم  هک  دوش  یم  هظحـالم 
ددرگ . یم  باجتسم  مه  نانآ  قح  رد  شیاعد  دنک ، یم  اعد  ناشرس  تشپ  اهنآ  يارب  نوچ 

هام بجاو  ياهزامن  بیقعت  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  شرافـس  هب  لـمع  اـعد ، رد  نداد  تیمومع  قیداـصم  نیرتاـبیز  زا  یکی 
تسا . ناضمر  كرابم 

تسا : نینچ  هراب  نیا  رد  ناشیا  شیامرف  زا  یتمسق  نتم 
نغا مهللا  رورسلا  روبقلا  لها  یلع  لخدا  مهللا  وه : ۀمایقلا و  موی  یلا  هبونذ  هل  هللا  رفغ  ۀبوتکملا  دعب  ناضمر  رهش  یف  ءاعدلا  اذهب  اعد  نم 
مهللا بیرغ  لک  در  مهللا  بورکم  لک  نع  جرف  مهللا  نیدم  لک  نید  ضقا  مهللا  نایرع  لک  سکا  مهللا  عئاج  لک  عبـشا  مهللا  ریقف  لک 

حلصا  مهللا  ریسا  لک  کف 
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ص:42
(1) ... ضیرم لک  فشا  مهللا  نیملسملا  روما  نم  دساف  لک 

( اعد  ) نآ دـیاشخب و  یم  تمایق  زور  ات  ار  وا  ناهانگ  دـنوادخ  دـناوخب ، ار  اعد  نیا  بجاو ، زامن  يادا )  ) زا سپ  ناضمر  هاـم  رد  سک  ره 
ریـس ار  ناگنـسرگ  همه  ادـنوادخ  امرف ، زاین  یب  ار  نادـنمزاین  همه  اهلا  راب  نک ، لـخاد  ار  رورـس  يداـش و  ناـگدرم  رب  ایادـخ  تسا : نیا 
همه ایادخ  اشگب ، ناراتفرگ  همه  راک  زا  هرگ  ادنوادخ  نک ، ادا  ار  ناراکهدب  همه  ضرق  اهلا  راب  ناشوپب ، ار  ناگنهرب  همه  ایادخ  نادرگ ،

لیدبت حالص  هب  ناناملسم  ياهراک  رد  ار  يداسف  ره  ادنوادخ  نادرگ ، دازآ  ار  ارـسا  همه  اهلا  راب  نادرگزاب ، ناشیاه ) نطو  هب   ) ار نابیرغ 
... نک تمحرم  افش  ار  نارامیب  همه  ایادخ  امرف ،

ياعد نیمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا . هدش  تساوخرد  نادـنمزاین  ناراتفرگ و  همه  يارب  اهیبوخ  تاریخ و  همه  اعد  نیا  رد 
. تسا ندومن  اعد  هنوگ  نیا  صاخ  تلیضف  رگناشن  یباوث  نینچ  دنا . هتـسناد  تمایق  زور  ات  هدننک  اعد  ناهانگ  شزرمآ  بجوم  ار  یمومع 
هک دراد  ناکما  يداع  روط  هب  رگم  تسین . ریذپ  ققحت  لمع  رد  دنوادخ  زا  ییاهتـساوخرد  نینچ  کی  هک  دـنک  نامگ  سک  تسا  نکمم 

؟ دننک ادپی  افش  نارامیب  همه  دندرگ و  زاین  یب  نادنمزاین  همه  دنوش و  ریس  ناگنسرگ  همه 
مادک دیامرف  هدارا  دنوادخ  رگا  دراد ؟ دوجو  دوصقم  نیا  ققحت  يارب  یلقع  یلاکـشا  هچ  ًالوا  هک  دوش  یم  ضرع  مهوت  نیا  هب  خـساپ  رد 

؟ دنک یم  تمواقم  دنوادخ  تساوخ  ربارب  رد  عنام 
هداد  اعد  تباجا  فلتخم  لاکشا  رد  هک  یطوسبم  تاحیضوت  اب  ًایناث 

ثیدح 2. هحفص 447 ، دلج 7 ، لئاسولا ، كردتسم  . 1 - 1
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ًاموزل اعد  تباجتسا  نیاربانب  دشاب . لاکـشا  نآ  زا  یکی  هب  دناوت  یم  سک  ره  قح  رد  اهاعد  نیا  ندش  باجتـسم  هک  تفگ  ناوت  یم  دش ،

تسین . وا –  لیم  قباطم  هدننک –  اعد  ياه  هتساوخ  ققحت  هب 
هب مالیـسلا و  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  نامز  رد  اهنت  اه  هتـساوخ  نیا  همه  ققحت  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  لوا –  خساپ  لمکم  ناونع  هب  ًاثلاث – 

نیرتهب هک  تسا  مالـسلا  هیلع  زیزع  ماما  نآ  جرف  رد  لیجعت  يارب  اـعد  عقاو  رد  اـعد  نیا  اذـل  دریذـپ . یم  تروص  ناـشیا  تکرب  رپ  تسد 
. دیآ یم  رامش  هب  اهاعد 

یناهنپ  ندرک  اعد   – 12
مالسلا هیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  تسا . ندرک  اعد  يرـس  یناهنپ و  هدش ، شرافـس  نآ  ماجنا  هب  ثیداحا  زا  یخرب  رد  هک  یبادآ  زا  یکی 

دندومرف : هک  تسا  لقن 
(1). ۀینالع ةوعد  نیعبس  لدعت  ةدحاو  ةوعد  ًارس  دبعلا  ةوعد 

دنک . یم  يربارب  وا  ارکشآ  ياعد  داتفه  اب  یناهنپ  تروص  هب  هدنب  ياعد  کی 
دنا : هتسناد  لضفا  راکشآ ، ياعد  داتفه  زا  ار  یناهنپ  ياعد  کی  يرگید  تیاور  رد 

(2). اهرهظت ةوعد  نیعبس  نم  هللادنع  لضفا  اهیفخت  ةوعد 
دشاب . یم  رترب  ییامن  راکشآ  ار  نآ  هک  ییاعد  داتفه  زا  ادخ  دزن  ینک  شناهنپ  هک  ییاعد  کی 

زا  رود  ناهنپ و  تروص  هب  ناسنا  رگا  ار  يریخ  راک  ره  یلک  روط  هب 

ثیدح 1. ءاعدلا ، ءافخا  باب  ءاعدلا  باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
. نامه . 2 - 2
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یلک هدـعاق  نیا  زا  زین  اعد  دراد . يرتشیب  تلیـضف  دـیامن ، راکـشآ  ینلع و  ار  نامه  هک  ینامز  اب  هسیاـقم  رد  دـهد ، ماـجنا  نارگید  مشچ 

دشاب . یم  رت  تلیضف  اب  راکشآ  ياعد  زا  ناهنپ  ياعد  اذل  تسین و  ینثتسم 
ندرک  اعد  یعمج   – 13

مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  تسا . هدـش  شرافـس  ندرک  اـعد  یعمج  هب  ثیداـحا  زا  یخرب  رد  تشذـگ ، یلبق  دروـم  رد  هـچ  نآ  سکع  رب 
دندومرف :

رـشع لجوزع  هللا  نوعدی  ۀعبراف  نیعبرا  اونوکی  مل  ناف  مهل : هللا  باجتـسا  الا  رما  یف  لجوزع  هللا  اوعدف  اوعمتجا  ًالجر  نیعبرا  طهر  نم  ام 
(1). هل رابجلا  زیزعلا  هللا  بیجتسیف  ةرم  نیعبرا  هللا  وعدی  دحاوف  ۀعبرا  اونوکی  مل  ناف  مهل  هللا  باجتسا  الا  تارم 

دیامرف . باجتسم  ار  ناشیاعد  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دنناوخب ، يدروم  رد  ار  لجوزع  يادخ  هک  دنوش  یمن  عمج  يرفن  لهچ  هورگ  چیه 
لهچ ار  ادخ  هک  دشاب  رفن  کی  سپ  فدنناوخب  راب  هد  ار  لجوزع  يادـخ  کی  ره  هک  دنـشاب  رفن  راهچ  سپ  دـندوبن ، رفن  لهچ  رگا  لاح 

دنک . یم  باجتسم  ار  شیاعد  رابج  زیزع  دنوادخ  دناوخب ، راب 
. دسرب رفن  لهچ  هب  ناشدادعت  رگا  صوصخ  هب  دراد ، نانمؤم  عمج  هب  یـصاخ  تیانع  دنوادخ  هک  دوش  یم  مولعم  فیرـش  ثیدح  نیا  زا 

هب  ناشیاعد  دننک ، عامتجا  ندرک  اعد  يارب  رفن  لهچ  رگا  لوا  هجرد  رد 

ثیدح 1. ءاعدلا ، یف  عامتجالا  باب  ءاعدلا  باتک  یفاک  لوصا  . 1 - 1
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رتشیب دـنوادخ  هاگـشیپ  هب  ار  ناـشیاعد  دوش ، یم  رتمک  دادـعت  هچ  ره  دـندوبن –  رفن  لـهچ  رگا  دـعب –  هجرد  رد  تسا . رتکیدزن  تباـجا 

ددرگ . یم  مهارف  رتشیب  یهلا  تمحر  لوزن  تابجوم  دوش ، رتشیب  ناگدنب  نتفگ  ادخ  ادخ  هچ  ره  دننک .
هیلع قداص  ماما  زا  تسا . هدـش  دراو  نانمؤم  طسوت  دـنوادخ  ندـناوخ  راب  هد  تلیـضف  رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  يددـعتم  ثیداحا 

دندومرف : ناشنادنزرف  زا  یکی  هب  ناشراوگرزبردپ  هک  تسا  لوقنم  مالسلا 
1. کتجاح لس  يدبع  کیبل  یلاعت : كرابت و  برلا  هل  لاق  الا  طق  نینمؤملا  نم  دحا  اهلقی  مل  هناف  هللا  ای  هللا  ای  هللا  ای  تارم : رشع  لق 
تجاح نم ! هدنب  کیبل  دیامرفب : وا  هب  لاعتم  راگدرورپ  هک  نآ  رگم  دیوگب  نینچ  هک  تسین  ینمؤم  چیه  زگره  انامه  وگب ، هللا » ای   » راب هد 

. هاوخب ار  دوخ 
دندومرف : هک  تسا  لوقنم  مالسلا ) هیلع  رقاب  ترضح   ) ماما نامه  زا  دیوگب . بر » ای  ، » راب هد  رگا  تسا  نینچ  مه 

(1). کتجاح ام  کیبل  هل : لیق  بر  ای  بر  ای  تارم : رشع  لاق  نم 
؟ تسیچ تتجاح  کیبل  دوش : یم  باطخ  راگدرورپ ) بناجزا   ) وا هب  نم ) راگدرورپ  يا   ) بر ای  دیوگب : راب  هد  سک  ره 

ای   » ای هللا » ای   » ظفل اب  ار  ادخ  نمؤم  درف  کی  هک  تسا  یتروص  رد  نیا 

. يدناور تاوعدلا  زا  لقن  هب  ثیدح 7 ، هحفص 235 ، نامه ، . 2 - 1
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ادخ نمؤم  کی  رگا  لاح  کیبل . دوش : یم  هتفگ  اهنآ  همه  هب  دنناوخب ، ار  ناشیادخ  راب  هد  مادـک  ره  رفن  راهچ  رگا  دـناوخب . راب  هد  بر »
راثآ لهچ )  ) ددع نیا  تسا و  هدش  هدناوخ  دنوادخ  راب  لهچ  لاح  ره  هب  دنناوخب ، راب  هد  مادـک  ره  رفن  راهچ  نآ  ای  دـناوخب ، راب  لهچ  ار 

درادن . نآ  زا  رتمک  هک  دراد  يا  هژیو 
دنیامرف : یم  ناشراوگرزب  دنزرف  تسا . هنیمز  نیا  رد  یبوخ  يوگلا  مه  ندرک  اعد  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هریس 

(1). اونمآ اعد و  مث  نایبصلا  ءاسنلا و  عمج  رما  ۀنزح  اذا  یبا  ناک 
. دنتفگ یم  نیمآ  اهنآ  دندومرف و  یم  اعد  سپس  دندرک ، یم  عمج  ار  اه  هچب  نانز و  دش ، یم  مردپ  هودنا  مغ و  ثعاب  يرما  هاگره 

نیمآ نانآ  هدومن ، اعد  شدوخ  دـنک و  عمج  ندرک  اعد  يارب  ار  ناـکدوک  ناـنز و  ناـسنا  هک  تسا  نیا  یعمج  ياـعد  ءاـحنا  نآ  زا  یکی 
مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما  اذـل  دـیامن . رارکت  ار  اـعد  ناـمه  مه ، وا  هک  تسا  نیا  دـننام  صخـش  ياـعد  هب  يرگید  نتفگ  نیمآ  دـنیوگب .

دندومرف :
(2). ناکیرش رجالا  یف  نمؤملا  یعادلا و 

دنتسه . کیرش  اعد )  ) شاداپ رد  وگ  نیمآ  هدننک و  اعد 
ياـعد روطچ  سپ  دراد ، يدرف  ياـعد  هب  تبـسن  يرتـشیب  تلیـضف  یعمج  ياـعد  رگا  هک  تسا  نیا  دوـش ، یم  حرطم  هک  یلاؤـس  نوـنکا 

ندرک  اعد  یعمج  همزال  رگم  تسا ؟ هدش  هتسناد  راکشآ  ياعد  زا  رتهب  یناهنپ 

ثیدح 3. ءاعدلا ، یف  عامتجالا  باب  ءاعدلا  باتک  یفاک  لوصا  . 1 - 1
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؟ تسین نآ  ندش  راکشآ 

دنا : هدرک  حرطم  ار  هجو  ود  شسرپ  نیا  هب  خساپ  رد  هیلع –  یلاعت  هللا  ناوضر  یسلجم –  موحرم  راوگرزب  همالع 
رتمک ناهنپ  تروص  هب  يدرف  ياعد  هب  تبـسن  نآ  باوث  هک  دنچ  ره  دراد ، نآ  تباجا  رد  يرتشیب  يریثأت  اعد  يارب  دارفا  ندش  عمج  لوا :

. تسا
دشاب . رتکیدزن  مه  تباجا  هک  نیا  هن  دنا ، هتسناد  لضفا  ار  یناهنپ  ياعد  دش ، نایب  مهدزاود  بدا  حیضوت  رد  هک  یثیداحا 

ریغ رد  دنـشاب . ظوفحم  نوصم و  ناشیاعد  رد  ییامندوخ  ایر  زا  عمج  نآ  هک  تسا  يدرف  ياـعد  زا  رتهب  یتروص  رد  یعمج  ياـعد  مود :
(1). درادن هار  نآرد  ایر  لامتحا  نوچ  تسا ، رتهب  یناهنپ  تروص  هب  يدرف  ياعد  تروص  نیا 

ات 3 ياهسرد 1  زا  یموهفم  ياهشسرپ 

؟ تسا عمج  لباق  تباجا ، عناوم  طیارش و  ثحب  اب  هنوگچ  اعد  تباجا  هب  نیقی  . 1
؟ تسیچ اهب » هوعداف  ینسحلا  ءامسلا  و هللا   » هفیرش هیآ  رد  ینسح  ءامسا  ریسفت  . 2

؟ تسیچ اعد  رد  نداد  میمعت  زا  روظنم  . 3
؟ دراد دوجو  ضیرم » لک  فشا  مهللا  : » لیبق زا  ییاهاعد  تباجا  ناکما  ایآ  . 4

؟ دنتسه عمج  لباق  مه  اب  هنوگچ  ندرک » اعد  یعمج   » و یناهنپ » ندرک  اعد   » بدا ود  . 5

هحفص 76. دلج 12 ، لوقعلا ، ةآرم  . 1 - 1
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(4  ) اعد بادآ  مراهچ : سرد 

اعد رد  حاحلا  رارصا و   – 14
هتساوخ رب  ناسنا  رارصا  تساعد . رد  دوخ  هتـساوخرب  ندیزرو  رارـصا  دراد ، نآ  تباجا  رب  يرایـسب  ریثأت  هک  اعد  بادآ  نیرتمهم  زا  یکی 

بوبحم و رما  نیا  یبوبر  سدـقم  تاذ  هب  تبـسن  یلو  تسین ، لاـعتم  يادـخ  بولطم  هجو  چـیه  هب  دـشاب ، رگید  مدرم  ربارب  رد  رگا  دوخ 
دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . هدیدنسپ 

(1). هسفنل کلذ  بحا  ۀلأسملا و  یف  ضعب  یلع  مهضعب  سانلا  حاحلا  ةرک  لجوزع  هللا  نا 
دراد . یم  تسود  دوخ  هب  تبسن  ار  رما  نیا  اما  ددنسپ  یمن  ناشیاهتساوخرد  دروم  رد  رگیدکی  رب  ار  مدرم  رارصا  لجوزع  يادخ 

رارصا  دوخ  دننام  يرگید  درف  ربارب  رد  شا  هتساوخ  ماجنا  رب  هک  یسک 

ثیدح 4. ثبلتلا ، ءاعدلا و  یف  حاحلالا  باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
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ای دروآ  یم  تسد  هب  يزیچ  شلباـقم  رد  تسین  موـلعم  هـک  یلاـح  رد  دراذـگ . یم  شورف  ضرعم  رد  ار  دوـخ  يوربآ  تزع و  دزرو ، یم 
هک ددنسپ  یمن  دنوادخ  لاح  ره  هب  ریخ . ای  دزرا  یم  هدرک ، فرص  نآ  يارب  هک  يرابتعا  وربآ و  تمیق  هب  دروآ ، یم  تسد  هب  رگا  ریخ و 

يادخ ربارب  رد  هچ  ره  ناسنا  دراد . تسود  ار  رما  نیا  شدوخ  هب  تبـسن  اما  دنزروب ، رارـصا  رگیدـکی  هب  ناشیاه  هتـساوخ  ماجنا  رد  مدرم 
نیع یتسخ  قلاخ  ربارب  رد  یکچوک  تلذ و  هکلب  ددرگ ، یمن  راوخ  کچوک و  اهنت  هن  دنک ، رارصا  رتشیب  شیاه  هتساوخ  ماجنا  رب  گرزب 

تسا . یگرزب  تمظع و 
مزع و ینعی  تمیزع  تسا . لاؤس » رد  تمیزع  ، » دـشاب ناسنا  لمع  هجوت و  دروم  ندرک  اعد  رد  دـیاب  هک  ییاـهزیچ  زا  یکی  یلک  روط  هب 

ندیسر رب  طرش  دیق و  نودب  عطاق  تروص  هب  دیاب  دراد ، یم  هضرع  نانم  قلاخ  هاگشیپ  هب  ار  يا  هتساوخ  هک  یسک  یساسا . يدج و  دصق 
دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ور  نیا  زا  دشاب . ممصم  نآ  هب 

(1). ۀلأسملا مزعیل  تئش و  نا  ینمحرا  مهللا  ثئش ، نا  یل  رفغا  مهللا  مکدحا : لقی  ال 
، نک محر  نم  هب  یهاوخ  یم  رگا  ادنوادخ  رذگ ، رد  نم  زا  یهاوخ  یم  رگا  ایادخ  دیوگب : ندرک ) اعد  ماقم  رد   ) دیابن امـش  زا  کی  چیه 

دشاب . هتشاد  تیدج  مزع و  دوخ  تساوخرد  هب  تبسن  دیاب  هکلب 
ءاشنا  » ترابع نتفگ  دنادرگ . زاین  یب  ار  امش  ای  دهد  یتمالس  امـش  هب  هللا  ءاشنا  دنوادخ  دیوگب : دیابن  ندرک  اعد  ماقم  رد  هاگ  چیه  ناسنا 

هضرع  یهلا  هاگشیپ  هب  تجاح  ضرع  اعد و  يارب  هک  یتالمج  نمض  رد  هللا »

. قالخالا مراکم  زا  لقن  هب  ثیدح 9 ، هحفص 370 ، دلج 93 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
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بوخ و دهد ، ماجنا  دـهاوخ  یم  هدـنیآ  رد  يرگید  ای  ناسنا  دوخ  هک  ییاهراک  يارب  ترابع  نیا  ندرب  راک  هب  تسا . دروم  یب  دوش ، یم 

نیا يارب  لاؤس  اعد و  عقاو  رد  هللا ) ءاشنا   ) دـهاوخب ادـخ  رگا  دـیوگب : دـیابن  دـنک ، یم  بلط  ادـخ  زا  ار  يزیچ  ناسنا  یتقو  یلو  تساجب ،
نیمه هب  درادن . تبـسانم  یماقم  نینچ  رد  هیطرـش  هلمج  نآ  نتفگ  سپ  دبلط ، یم  دـنوادخ  زا  ار  یـصاخ  هدارا  تیـشم و  ناسنا  هک  تسا 

ماقم رد  یهاوخ » یم  رگا   » دیق رذگ . رد  نم  زا  یهاوخ  یم  رگا  ایادخ  دییوگن : هاگ  چـیه  هک  دـندومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تهج 
هلحرم نیلوا  لاؤس  رد  تمیزع  دورب . راک  هب  اعد  رد  دیابن  دنز و  یم  همطل  ناسنا  تمیزع  يدـج و  دـصق  هب  هکلب  تسین ، مزال  اهنت  هن  اعد 
لوسر دوشن . لولم  هتسخ و  ندرک  اعد  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  دعب  هلحرم  تسا . دنوادخ  زا  تساوخرد  رد  نتشاد  عطاق  میمصت  تیدج و 

دندومرف : شرافس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ 
(1). اولمت یتح  لمی  لجوزع ال  هللا  ناف  دهجیلف  ءاعد  باب  مکدحال  حتف  اذاف  ... 

لولم هتـسخ و  لجوزع  يادخ  اریز  دنک ، دهج  دج و  اعد ) رد   ) دیاب دوشگ ، ار  ییاعد  باب  امـش  زا  یکی  يارب  دـنوادخ )  ) هاگره سپ  ... 
دیوش . لولم  هتسخ و  دوخ  امش  هک  نیا  ات  دوش  یمن 

رب ندیزرو  رارـصا  نداد و  همادا  زا  هک  میتسه  ام  نیا  دوش . یمن  لولم  هتـسخ و  یتروص  چیه  رد  هاگ  چیه  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  نشور 
اهر ار  نآ  دـیوش و  هتـسخ  ندرک  اعد  زا  امـش  رگا  هک  تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دوصقم  میوش . یم  لولم  هتـسخ و  رما  کـی 

اهر  ار  امش  هتساوخ  مه  ادخ  دینک ،

. یسوط یلاما  زا  لقن  هب  ثیدح 8 ، هحفص 364 ، دلج 93 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
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ياعد تباجتـسا  راک  رد  ناـنچ  مه  دوش و  یمن  هتـسخ  دـنوادخ  دـیوشن ، هتـسخ  امـش  رگا  درادـن و  ناـتراک  هب  يراـک  رگید  دـنک و  یم 

. دیسرب دوخ  هتساوخ  هب  ناترارصا  اب  هک  نآ  ات  تسامش 
یمدآ حالص  هب  لوقعم و  هجو  چیه  هب  يویند  يدام و  ياه  هتـساوخ  زا  یخرب  رب  ندیزرو  رارـصا  هک  تفگ  میهاوخ  هدنیآ  لصف  رد  هتبلا 

. تسین
زا يونعم  روما  دننام  تسین ، حـیبق  دراوم  نانآ  رد  ندرک  رارـصا  هک  دوش  يدراوم  رب  لمح  دـیاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شیامرف  اذـل 

ار هدننک  اعد  تجاح  ًاعطق  لاعتم  يادـخ  هک  دـنا  هدرک  دای  مسق  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  يدراوم  نینچ  رد  ناهانگ . شزرمآ  لیبق 
دندومرف : دزاس ، یم  هدروآرب 

(1). هل اهاضق  الا  هتجاح  یف  لجوزع  هللا  یلع  نمؤم  دبع  حلی  هللا ال  و 
هتـساوخ دنوادخ )  ) هک نآرگم  دزرو  یمن  رارـصا  لجوزع  يادخ  هاگرد  هب  شتجاح  ندش  هدروآرب  رد  ینامیا  اب  هدنب  چیه  ادـخ  هب  مسق 

دنک . یم  هدروآرب  ار  شا 
ریما شیامرف  هب  ددرگ . یم  دراو  وا  دوش و  یم  زاب  شیور  هب  رد  هرخالاب  دزرو ، رارصا  نآ  ندش  زاب  رب  دبوکب و  ار  يرد  ناسنا  رگا  يرآ ،

(2). جل جل و  بابلا و  عرق  مادتسا  نم  مالسلا : هیلع  نانمؤم 
. دوش یم  دراو  هدش ) زاب  رد   ) هرخالاب دهد ، جرخ  هب  تجاجل  نآ  رد  دهد و  همادا  ار  رد  ندیبوک  سک  ره 

يرس دیآ  نورب  رد  ناز  تبقاع  يرد =  یبوک  رگ  هک  ربمغیپ  تفگ 

ثیدح 3. ثبلتلا ، ءاعدلا و  یف  حاحلا  باب  ءاعدلا  باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
ثیدح 3758. هحفص 193 ، اهتابجوم ، ءاعدلا و  ۀباجا  باب  مکحلا ، ررغ  . 2 - 2
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ءاکب )  ) نتسیرگ  – 15

مـشچ هب  هک  دـنچ  ره  هیرگ  تساعد . ماگنه  رد  ندرک  هیرگ  دوش –  لصاح  ناـسنا  يارب  رگا  ندرک –  اـعد  يوکین  بادآ  زا  رگید  یکی 
زا کشا  دنکـشن ، لد  اـت  سیعیبط  لومعم و  روط  هب  تسا و  لد  راـک  تقیقح  رد  اـما  ناـیرگ ، مشچ  دـنیوگ : یم  دوش و  یم  هداد  تبـسن 
دندومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  تسا . دنمشزرا  یتمیق و  رایسب  ادخ  دزن  نایرگ  لد  نیا  ددرگ . یمن  زیارس  مشچ 
اذاف ۀلذ  ورتق ال  اهجو  قهری  مل  اهئامب  نیعلا  تقر  ورغا  اذاف  ران  نم  ًاراحب  ءیفطت  ةرطقلا  ناف  عومدـلا  الا  نزو  لیک و  هل  الا و  ءیـش  نم  ام 

(1). اومحرل ۀما  یف  یکب  ًایکاب  نا  ول  رانلا و  یلع  هللا  ۀمرح  تصاف 
کشا زا  مشچ  هک  هاگ  نآ  سپ  دزاس . یم  شوماخ  ار  شتآ  زا  ییاهایرد  نآ  هرطق  کی  هب  هک  کشا  رگم  دراد  ینزو  هزادنا و  يزیچ  ره 
دنوادخ دوش ، ریزارـس  هدید ) زا  کشا   ) نوچ دنیـشنن و  تروص  نآ  رب  تلذ  یلاح و  ناشیرپ  درگ  ددرگ ) ریزارـس  هک  نآ  نودب   ) دوش رپ 
تمحر دروـم  اـهنآ  همه  دوـش ، ناـیرگ  یتـما  نیب  رد  رفن  کـی  رگا  دـنادرگ و  مارح  دـتفیب ، خزود  شتآ  رب  هک  نیا  زا  ار  تروـص )  ) نآ

دنریگ . یم  رارق  راگدرورپ ) )
هک تسا  یفاـک  ننک و  نییعت  نآ  يارب  یـشزرا  هک  تسا  نیا  زا  رتـالاب  دوش ، هتخیر  وا  يارب  هک  یکـشا  دـشاب و  ادـخ  يارب  هک  يا  هیرگ 

نیب  رد  رفن  کی 
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دنوش . عقاو  قح  تمحر  تیانع و  دروم  اهناهمه  ات  دشاب  هتشاد  یلاح  نینچ  تما  کی 

یکابت
ایآ دنک ؟ هچ  دیاب  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتشادن  ار  نآ  بسانم  لاح  اعد  ماگنه  رد  یـسک  تسا  نکمم  دیآ ، یم  رب  لد  زا  نوچ  هیرگ  اما 

تخیر ؟ کشا  درک و  هیرگ  یعنصت  تروص  هب  ناوت  یم 
کـشا یگتخاـس  روط  هب  دـنناوتب  یناـسک  مه  رگا  دـشاب و  نکمم  یعنـصت  تروص  هب  دارفا  مومع  يارب  هک  تسین  يزیچ  نتـسیرگ  ًاـعطق 

هک تساجنیا  ددرگ . یمن  بترتم  نآ  رب  هدش ، حرطم  ثیداحا  رد  هک  ءاکب »  » لیاضف زا  کی  چیه  درادن و  یـشزرا  چـیه  راک  نیا  دـنزیرب ،
قداص ماما  شیامرف  هب  دنا . هدومرف  هیـصوت  یکابت »  » هب ار  وا  درادن ، کشا  ءاکب و  لاح  یـسک  هک  ییاج  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  مینیب  یم 

دینک : هجوت  هنیمز  نیا  رد  مالسلا  هیلع 
(1). كابتف ءاکب  کب  نکت  مل  نا 

. نک راداو  هیرگ  هب  ار  دوخ  يرادن ، هیرگ  رگا 
(2). تسا هدمآ  ءاکبلا » فلکت   » يانعم هب  تغل  رد  یکابت  تسا . یکابت » ، » دنا هدرب  راک  هب  مالسلا  هیلع  ماما  هک  يا  هملک 

 (3) درادن . تداع  نآ  هب  هک  دنک  راداو  يراک  هب  ار  دوخ  تمحز  تقشم و  اب  ناسنا  هک  دور  یم  راک  هب  ییاج  رد  فلکت »  » ریبعت

ثیدح 8 . ءاکبلا ، باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
هحص 795. طیسولا ، مجعملا  هتداع  نم  سیل  هسفن و  یلع  هلمح  ءیشلا  فلکت  ۀقشم و  یلع  همشجت  رمالا : فلکت  . 2 - 2
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هیرگ هب  تمحز  فلکت و  اب  ار  دوخ  ناسنا  رگا  هلب ، تسین . ءاکب  هب  ندرک  رهاظت  ياـنعم  هب  یکاـبت  حیـضوت  نیا  اـب  هک  دوش  یم  هظحـالم 

ریغ انعم  نیا  اما  دنک . یم  یتشادرب  نینچ  دنیبب ، ار  وا  سک  ره  دـنک و  هیرگ  دـهاوخ  یم  هک  دـهد  یم  ناشن  وا  رهاظ  هاوخان  هاوخ  دراداو ،
دنک . یم  رهاظت  هیرگ  هب  ًافرص  ای  دروآ  یم  رد  ار  ندرک  هیرگ  يادا  صخش  دوش  هتفگ  هک  تسا  نآ  زا 

نیا زا  یکی  دـنک . یم  دـییأت  ار  رظن  دروم  ياـنعم  نیمه  هک  دراد  دوـجو  يا  هنیرق  دـنا ، هدرک  یکاـبت »  » هیـصوت هک  یتاـیاور  زا  یخرب  رد 
تسا : نینچ  نآ  زا  یتمسق  دنا ، هدومرف  ریصبوبا  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  یشیامرف  ثیداحا ،

(1). كاب دجاس  وه  لجوزع و  برلا  نم  دبعلا  نوکی  ام  برقا  نا  لوقی : ناک  یبا  نا  بابذلا  سأر  لثم  ول  كابت و  کتجاح و  لس  ... 
هدـنب تلاح  نیرتکیدزن  دومرف : یم  مردـپ  اـنامه  دـشاب ، سگم  رـس  هزادـنا  هب  هچ  رگا  راداو  هیرگ  هب  ار  دوخ  هاوخب و  ار  دوخ  تجاـح  ... 

. دشاب هدجس  رد  هیرگ  لاح  اب  هک  تسا  ینامز  لجوزع  راگدرورپ  هب  تبسن 
زا هدش  روط  ره  دنک  یعـس  دراداو و  هیرگ  هب  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسانعم  نیا  هب  دشاب ، سگم  رـس  هزادنا  هب  دنچ  ره  دـنا : هدومرف  هک  نیا 

. ددرگ بوطرم  ناسنا  کلپ  هک  دشاب  يا  هزادنا  هب  طقف  ینعی  دشاب ، رصتخم  سگم  رس  هزادنا  هب  کشا  نیا  هچ  رگا  دیایب  کشا  شمشچ 
دوخ زا  ار  ناگدـننک  هیرگ  يادا  یـسک  هک  انعم  نیا  هب  مینادـب  هیرگ  هب  رهاظت  فرـص  ار  یکابت  میناوت  یمن  سپ  تسا . یکابت  يانعم  نیا 

ءوس یعون  تشادرب  نیا  دروآ . رد 

ثیدح 10 . ءاکبلا ، باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
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تسا . یکابت  يانعم  زا  طابنتسا 

، هتفرگ رارق  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دییأت  دروم  هک  ییاههار  زا  یکی  دـنک ؟ هچ  دـیاب  دراداو ، هیرگ  هب  ار  دوخ  ناسنا  هک  نیا  يارب  لاح 
تقر نیمه  دنک . ادیپ  بلق  تقر  هدـش ، رثأتم  قیرط  نیا  زا  ات  دروآ و  دای  هب  ار  شناکیدزن  دوخ و  رب  دراو  ياهتبیـصم  ناسنا  هک  تسا  نیا 

دیوگ : یم  رامع  نب  قاحسا  دوش . وا  کشا  اب  هارمه  ياعد  يارب  يا  همدقم  هیرگ و  ببس  دناوت  یم  بلق 
ما هداوناخ  زا  یخرب  یهاگ  دیآ و  یمن  ما  هیرگ  یلو  منک  هیرگ  مراد  تسود  اعد  لاح  رد  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ 
دای هلب ، دـندومرف : ترـضح  تسا ؟ زیاج  يراک  نینچ  اـیآ  میرگ . یم  دزوس و  یم  ملد  هاـگ  نآ  مروآ ، یم  داـی  هب  دـنا ، هدرک  توف  هک  ار 

(1). ناوخب ار  دوخ  يادخ  نک و  هیرگ  تخوس ، تلد  یتقو  نکب ، اهنآ 
هب دوخ  رد  ار  ءاکب  هیرگ و  لاـح  دوخ ، نازیزع  رب  هدراو  ياهتبیـصم  ندرک  داـی  قیرط  زا  میناوت  یم  دـنا ، هداد  ترـضح  هک  يا  هزاـجا  اـب 

دوخ رد  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بئاصم  دای  اعد  رب  يا  همدق  ناونع  هب  اعد  نمـض  رد  هزاجا  نیمه  قبط  یـسک  رگا  لاح  میروآ . دوجو 
راونا رگید  ای  مالـسلا و  اهیلع  هقیدص  ترـضح  ای  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ياهتبیـصم  رب  شمـشچ  هک  هاگ  نآ  دنک و  هدنز  نارگید  و 

. تسا هدادـن  تسد  زا  شیاعد  رد  ار  تین  صولخ  درادـن و  یلاکـشا  چـیه  شلمع  تروص  نیا  رد  دـنک ، اعد  دـش ، ناـیرگ  یهلا  سدـقم 
دوش و نایرگ  رما  نیا  رطاخ  هب  دـشیدنیب و  ناشیا  زا  يرود  مغ  مالـسلا و  هیلع  رـصع  ماما  قارف  تبیـصم  هب  اـعد  رد  رگا  تسا  روط  نیمه 

دنک . اعد  سپس 

ثیدح 7 . ءاکبلا ، باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
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ادخ فوخ  زا  هیرگ 

شیارب اعد  تباجا  طیارـش  نیرتهب  زا  یکی  دوش ، يراج  شکـشا  دـیآ و  هیرگ  هب  ادـخ  زا  فوخ  رطاخ  هب  دـناوتب  یـسک  رگا  اهنیا  همه  اب 
، دوش نایرگ  شنازیزع  نداد  تسد  زا  رد  یـسک  تسا  نکمم  دنرادن . یقیفوت  نینچ  سک  همه  دنادب . ار  لاح  نیا  ردق  دیاب  هدش و  مهارف 

یم کشا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تبیصم  رد  لد  زوس  اب  هک  ینانمؤم  دنتـسه  نینچ  مه  دیاین . هیرگ  هب  یهلا  فوخ  رطاخ  هب  هاگ  چیه  اما 
تیب لها  هب  یـسأت  اب  میـشوکب  دیاب  همه  دنرادن . دنوادخ  لدـع  زا  سرت  دوخ و  یگراچیب  تبیـصم  رد  ار  لاح  نیا  زا  یـشخب  اما  دـنزیر ،

اب ادخ  ادابم  هک  نیا  سرت  زا  یمـشچ  کشا  میروآ و  دوجو  هب  دوخ  رد  ار  دـنوادخ  زا  یعقاو  فوخ  لاح  ناشیا  هب  لسوت  مالـسلا و  میلع 
. میوش کیدزن  دوخ  نایاوشیپ  هب  یمدق  قیرط  نیا  زا  میزیرب و  دنک ، راتفر  ام  اب  شلدع 

دیسرپ : لاعتم  يادخ  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح 
؟ کتفاحم نم  عومدلاب  ههجو  لب  نمل  ام  یهلا 

؟ دراد یشاداپ  هچ  دنک ، بوطرم  وت  زا  سرت  رطاخ  هب  کشا  اب  ار  شتروص  هک  سک  نآ  ایادخ ،
دومرف : خساپ  دنوادخ 

 (1). یناوضر یترفغم و  هؤازج 
. تسا وا ) زا   ) نم يدونشخ  ترفغم و  وا  شاداپ 

فرص  هک  دنک  روصت  دیابن  دش ، ناسنا  بیصن  یقیفوت  نینچ  رگا  اما 

. قالخالا مراکم  زا  لقن  هب  ثیدح 30 ، هحفص 336 ، دلج 93 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
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ناهانگ زا  عرو  هکلب  تسین ، هیرگ  دـنا ، هدرک  حرطم  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  يرایعم  تسا . دـنوادخ  زا  یعقاو  فوخ  هناشن  نتخیر  کشا 

 (1). میدرک لقن  اعد  تباجا  عنام  نیلوا  زا  ثحب  رد  صوصخ  نیا  رد  ار  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  نخس  تسا .
لاح رد  دـتفیب و  هیرگ  هب  دـنواخ  باذـع  سرت  زا  شناهانگ  يروآدای  اب  یـسک  تسا  نکمم  هک  تفگ  ناوت  یم  ناشیا  شیامرف  ساسارب 
عنام هنوگ  چـیه  دـنک و  هانگ  ماجنا  هب  تردابم  یتحار  هب  لاح ، نیا  نتفر  نیب  زا  اعد و  مامتا  زا  سپ  اـما  دزیرب ، کـشا  ببـس  نیا  هب  اـعد 
هکلب تسین ، یعقاو  فوخ  لـها  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  هدومرف  هب  یـسک  نینچ  دـشاب . هتـشادن  تیـصعم  باـکترا  يارب  ینورد 
یعقاو فوخ  هناـشن  نتـسیرگ  فرـص  هنرگ ، دـشاب و  عرو  زا  هتـساخرب  هک  تسا  يا  هیرگ  یعقاو  فوخ  كـالم  تسا . نیغورد  شفوـخ 

. تسین
ادخ فوخ  زا  ندیزرل 

یتقو تسا ، دایز  نآ  رد  اعد  تباجا  دیما  هک  یتالاح  زا  یکی  دنکفا . یم  ناسنا  نت  رب  هزرل  هک  دوش  یم  دیدش  نانچ  ادخ  زا  سرت  یهاگ 
دندومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوش . یم  ادیپ  ناسنا  رد  یتلاح  نینچ  هک  تسا 

(2). ةربعلا ۀضافا  دنع  دلجلا و  رارعشقا  دنع  ۀباجالا  بلطا 
. نک بلط  ار  اعد )  ) تباجا دوش ، یم  يراج  کشا  هک  یماگنه  دزرل و  یم  سرت ) زا   ) ندب یتقو 

نیـشیپ هقلح  مهدفه  سرد  رد  ثیدح  همجرت  نتم و  یعاعدلا ، ةدـع  زا  لقن  هب  ثیدح 25 ، هحفص 335 ، دلج 93 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
. تسا هدمآ 

. قالخالا مراکم  زا  لقن  هب  ثیدح 9 ، هحفص 346 ، نامه ، . 2 - 2
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رد ددرگ . یم  باجتسم  شیاعد  تروص  نآ  رد  دنک . ادیپ  یهلا  لدع  زا  یـسرت  نینچ  شناهانگ  ماجنا  رطاخ  هب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ 

دندومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  شیامرف 
(1). كدصق دصق  دقف  کنود  کنودف  كانیع  تعمد  كدلج و  رعشقا  اذا 

تسا . هدش  دصق  وت  دوصقم  اریز  ریگب ! ریگب ! سپ ، دیرگ ، یم  تنامشچ  دزرل و  یم  تندب  هک  یماگنه 
باجتسم تیاعد  هتفرگ ، رارق  یلاعت  يادخ  هدارا  دصق و  دروم  یهاوخ ، یم  هچ  نآ  لاح  نیا  رد  نوچ  ریگب ، ار  تا  هتـساوخ  ینعی  ریگب » »

ددرگ . یم 
دیامن . بلط  دنوادخ  زا  لاح  نیا  رد  ار  شیاهتجاح  هدرمش ، منتغم  ار  یتلاح  نینچ  دیاب  ناسنا 

لاهتبا
يانعم هب  تغل  رد  لاهتبا  تسا . لاهتبا » ، » دـیآ یم  رامـش  هب  یهلا  هاگـشیپ  هب  اعد  يوکین  بادآ  ءزج  نتـسیرگ  اب  هارمه  هک  يرگید  لمع 

(2). دشاب یم  ندرک  سامتلا  هبال و 
تساوخرد وا  زا  هچ  نآ  هب  ار  دوخ  زاین  لامک  دنوادخ ، هاگـشیپ  هب  للذت  يراوخ و  تیاهن  راهظا  اب  ناسنا  هک  دور  یم  راک  هب  ییاج  رد  و 

هناشن هب  اهتسد  ندرب  الاب  دهد ، یم  ناشن  ناسنا  رد  ار  یتلاح  نینچ  هک  یتاکرح  نیرتاسر  زا  یکی  دناسر . یم  حاحلا  رارصا و  اب  دنک ، یم 
مالسلا  مهیلع  همئا  ياهشیامرف  رد  تسا . دنوادخ  زا  سامتلا  ییادگ و 

ثیدح 8. تالاحلا ،... تاقوالا و  باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
هحفص 79 . نیون ، گنهرف  . 2 - 2
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دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنا . هدیمان  لاهتبا »  » ار تلاح  نیمه 

(1). عدا مث  هعمدلا  دنع  کلذ  امهدمت و  نیدیلا و  عفر  لاهتبالا 
نک . اعد  سپس  تسا  نتخیر  کشا  ماگنه  رد  نیا  تسا و  نامسآ ) هب  ور   ) اهنآ ندیشک  اهتسد و  ندرب  الاب  لاهتبا 

ریبعت رد  دـشاب . یم  اعد  تباجا  يارب  یبوخ  زاس  هنیمز  هک  تسا  لاهتبا  لاح  کـشا ، هیرگ و  اـب  هارمه  اـهنآ  ندرب  ـالاب  اهتـسد و  ندیـشک 
دنیامرف : یم  مالسلا  هیلع  راوگرزب  ماما  نامه  يرگید 

(2). ۀعمدلا يرجت  یتح  لهتبی  ۀلبقلا و ال  یلا  ههجو  ءاقلت  هدی  دم  و  لاهتبالا ، اذکه  و 
رگم فدوش  یمن  عقاو  لاهتبا  لاح  و  دندرب ) الاب   ) دندیشک هلبق  يوس  هب  ناشتروص  يور  هب  ور  ار  دوخ  تسد  و  لاهتبا ، تسا  نینچ  نیا  و 

ددرگ . يراج  کشا  هک  نآ 
تخیر . کشا  نامزمه  دیشک و  الاب  هب  هلبق  فرط  هب  تروص  هب  ور  ار  اهتسد  دیاب  لاهتبا  ققحت  يارب  نیاربانب 

ثیدح 1. ۀبهرلا ،... ۀبغرلا و  باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
ثیدح 3 . نامه ، . 2 - 2
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(5  ) اعد بادآ  مجنپ : سرد 

اعد  يارب  بسانم  نامز  رایتخا   – 16
هنابش تاقوا  هب  اهنامز  نیا  زا  یضعب  تسا . ندرک  اعد  يارب  بسانم  نامز  رایتخا  دراد ، اعد  تباجا  رب  یمهم  ریثأت  نآ  تیاعر  هک  يادآ  زا 

ام هک  دنا  هدومرف  يدنمشزرا  بلاطم  تمسق  ود  رهرد  مالسلا  مهیلع  همئا  ینامز . ياهتبسانم  ریاس  هب  رگید  یضعب  دوش و  یم  طوبرم  زور 
. مینک یم  هراشا  کی  ره  زا  ییاه  هنومن  هب 

دنا : هدومرف  هراشا  اعد  بسانم  نامز  راهچ  هب  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(1). برغملا دعب  رهظلا و  دعب  رجفلا و  دعب  رتولا و  یف  نطاوم : ۀعبرا  یف  ءاعدلا  باجتسی 

. برغم زا  سپ  رهظ و  زا  دعب  رجف و  عولط  زا  سپ  رتو و  زامن  رد  ددرگ : یم  باجتسم  اج  راهچ  رد  اعد 

ثیدح 2. تالاحلا ،... تاقوالا و  باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
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صوصخ رد  يدایز  ياهـشرافس  دنوش . یم  هدیمان  لیللا ) ةالـص   ) بش زامن  ًاعومجم  هک  تسا  تعکر  هدزای  زا  تعکر  نیرخآ  رتو ، زامن 

ماگنه مه  رجف  عولط  زا  دوصقم  تسا . هدش  دراو  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  نآ  تونق  رد  صوصخ  هب  رتو  زامن  رد  اعد  ندرمـش  منتغم 
نانچ ، ) دشاب تاقوا  نیا  رد  بجاو  ياهزامن  يادا  زا  سپ  دروم ، راهچ  نیا  زا  ریخا  دروم  هس  زا  دارم  تسا  نکمم  لاح  تسا . حبـص  ناذا 

 (1)( دنا هدرک  راهظا  هیلع –  یلاعت  هللا  ناوضر  یسلجم  همالع  موحرم  هک 
دشاب . تاقوا  نیا  دوخ  دوصقم  هک  نیا  ای 

دنا : هدومرف  نیعم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  ار  رگید  بسانم  نامز 
(2). سمشلا لاوز  ینعی  ۀعاسلا  هذه  یف  اهبلط  ۀجاح  هللا  یلا  هل  تناک  اذا  یبا  ناک 

دومن  یم  بلط  ار  نآ  رهظ –  تقو  ینعی  تعاس –  نیا  رد  تشاد ، یتجاح  یهلا  هاگرد  زا  مردپ  هاگره 
دنا : هدرک  لقن  ناشدنزرف  هک  دنتشاد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دوخ  ار  هریس  نیمه  ریظن 

دز و یم  رطع  یمک  رادقم  سپس  داد و  یم  هقدص  ادتبا  راک  نیا  يارب  درک ، یم  بلط  رهظ  ماگنه  رد  ار  نآ  تشاد ، یتجاح  مردپ  هاگره 
(3). درک یم  اعد  شتجاح  ندش  هدروآرب  يارب  تفر و  یم  دجسم  هب 

باجتسم  تقو  نآ  رد  اعد  هک  تسا  یتقو  زین  رهظ  عقوم  نیاربانب 

هحفص 34 . دلج 12 ، لوقعلا ، ةآرم  . 1 - 1
ثیدح 4. تالاحلا ،... تاقوالا و  باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ، لوصا  . 2 - 2

ثیدح 7 . نامه ، . 3 - 3
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تسا ؟ نامز  نیرتهب  ندرک  اعد  يارب  تقو  مادک  زور  هنابـش  تاقوا  همه  نیب  رد  اما  ددرگ . یم 

دنا : هدرک  لقن  ناشیا  لوق  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنا ، هدومرف  خساپ  لاؤس  نیا  هب 
. راحسالا هیف  لجوزع  هللا  متوعد  تقو  ریخ 

تسا . اهرحس  دیناوخب ، نآ  رد  ار  لجوزع  يادخ  هک  نآ  يارب  نامز  نیرتهب 
دندومرف : دانتسا  هدش ، نایب  مالسلا  هیلع  بوقعی  ترضح  نابز  زا  هک  هفیرش  هیآ  نیا  هب  هاگ  نآ 

(1) «. یبر مکل  رفغتسا  فوس  »
(2). رحسلا یلا  مهرخا 

. تخادنا ریخأت  هب  رحس  تقو  ات  ار  ناشیا  يارب  ترفغم  بلط 
رحس تقو  هب  لوکوم  ار  دوخ  ياعد  اما  دنتفریذپ ، ناشیا  دیامن ، ترفغم  بلط  اهنآ  يارب  دنتـساوخ  ردپ  زا  فسوی  ناردارب  هک  یتقو  ینعی 

تسا . رگید  تاقوا  زا  رتشیب  اعد  تباجا  لامتحا  تقو  نیا  رد  دوش  یم  مولعم  دندرک .
دندومرف : نینچ  دیشروخ  عولط  نامز  ات  رحس  تلیضف  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ترضح 

.9 فسوی ، . 1 - 1
ثیدح 6. تالاحلا ،... تاقوالا و  باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ، لوصا  . 2 - 2
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باوبا اهیف  حـتفت  ۀـعاس  اهناف  سمـشلا  عولط  یلا  رحـسلا  یف  ءاعدـلاب  مکیلعف  ءاعد  دـبع ]  ] لک نینمؤملا  هداـبع  نم  بحی  لـجوزع  هللا  نا 

(1). ماظعلا جئاوحلا  اهیف  یضقت  قازرالا و  اهیف  مسقت  ءامسلا و 
ات رحس  ماگنه  زا  ندرک  اعد  داب  امش  رب  سپ  دراد . تسود  دنک ، یم  اعد  دایز  هک  ار  يا  هدنب  نآ  شنمؤم  ناگدنب  نایم  زا  لجوزع  يادخ 
یم هدروآرب  گرزب  ياهتجاح  ددرگ و  یم  میـسقت  اهیزور  دوش و  یم  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  ناـمز  نیا  رد  اریز  دیـشروخ  عولط  ناـمز 

دوش .
يزور بش و  ره  رد  رما  نیا  دبای . یم  همادا  دیشروخ  عولط  ماگنه  ات  زاغآ و  رجف  عولط  زا  لبق  رحـس  نامز  زا  اعد  تاقوا  نیرتهب  نیاربانب 

دنک . یم  ادیپ  يا  هژیو  زایتما  هعمج  زور  بش و  رد  اما  تسا . يراس  يراج و 
دنا : هدومرف  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مرکم  لوسر  شیوخ  راوگرزب  دج  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح 

له هیطعاف ؟ لئاس  نم  له  يدانیف  هرمایف  لیللا  لوا  یف  ۀعمجلا  ۀلیل  ریخالا و  ثلثلا  یف  ۀلیل  لک  ایندـلا  ءامـسلا  یلا  ًاکلم  لزنی  یلاعت  هللا  نا 
اذاف رجفلا  علطی  یتح  اذهب  يدانی  لازی  الف  رـصقا ، رـشلا  بلاط  ای  لبقا و  ریخلا  بلاط  ای  هل ؟ رفغاف  رفغتـسم  نم  له  هیلع ؟ بوتاف  بئات  نم 

یلا داع  رجفلا  علط 

ثیدح 9. تالاحلا ،... تاقوالا و  باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
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(1). ءامسلا توکلم  نم  هلحم 

، دتسرف یم  ایند ) نامسآ   ) نامسآ نیرتکیدزن  يوس  هب  ار  يا  هتـشرف  بش  لوا  رد  هعمج  بش  بش و  ره  رخآ  ثلث  رد  لاعتم  يادخ  انامه 
ار شا  هبوت  هک  تسه  يا  هدننک  هبوت  ایآ  منک ؟ اطع  وا  هب  هک  تسه  يا  هدننک  تساوخرد  ایآ  دـهد : یم  ادـن  وا  دـنک و  یم  رما  وا  هب  سپ 

سب يدب ، هدننک  بلط  يا  روایب و  يور  ادخ ) يوس  هب  ، ) ریخ هدننک  بلط  يا  مرذگرد ؟ وا  زا  هک  تسه  يا  هدننک  رافغتـسا  ایآ  مریذـپب ؟
توکلم رد  دوخ  هاگیاج  هب  دـیمد  هدـیپس  هک  یماـگنه  دـهد . یم  همادا  ار  اهاذـن  نیا  حبـص ) ناذا   ) رجف عولط  ماـگنه  اـت  هتـشرف  نآ  نک .

ددرگ . یم  زاب  نامسآ 
، تسه رگید  ياهبـش  ياهرحـس  رد  هک  یلیاضف  زا  یخرب  بش  لوا  زا  هعمج  بش  رد  هک  دش ، نشور  رگید  ياهبـش  اب  هعمج  بش  توافت 

تسا هدمآ  تایاور  یخرب  رد  دوب . دهاوخ  رتشیب  رتالاب و  رایسب  رگید  ياهرحس  زا  هعمج  بش  رحس  تلیـضف  تروص  نیا  رد  دراد . دوجو 
دوخ ترفغم  بلط  مالسلا  هیلع  بوقعی  ترضح  دنک ، رافغتسا  ناشیارب  ات  دنتساوخ  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  ناردارب  یتقو  هک 

(2). دنتخادنا ریخأت  هب  هعمج  بش  رحس  ات  ار 
زین نابرق  رف و  دـیع  زور  زا  هعمج  زور  ثیداحا  رد  تسا . زاتمم  هعمج  بش  دـننام  هتفه  رگید  ياهزور  اـب  هسیاـقم  رد  مه  هعمج  زور  اـما 

دندومرف : هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  تسا . هدش  هتسناد  رتگرزب 

ثیدح 21. هحفص 126 ، دلج 1 ، مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . 1 - 1
ثیدح 9. هحفص 270 ، دلج 2 ، ناهرب ، ریسفت  . 2 - 2
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مل ۀعاس  هیف  یحـضالا و  موی  رطفلا و  موی  نم  هللادنع  مظعا  مایالا و  دیـس  ۀعمجلا  موی  نا  ۀعمجلا ... موی  یلا  هتجاح  رخؤیف  اوعدیل  دبعلا  نا 

(1). ًامارح لاسی  مل  ام  هاطعا  الا  ًائیش  دحا  اهیف  لجوزع  هللا  لاسی 
ادخ دزن  تساهزور و  رورـس  اقآ و  هعمج  زور  انامه  دتفا ...  یم  ریخأت  هب  هعمج  زور  ات  شتجاح  ندش  هدروآرب  اما  دنک  یم  اعد  يا  هدـنب 
دنک یمن  تساوخرد  تقو  نآ  رد  ار  يزیچ  لجوزع  يادـخ  زا  سک  چـیه  هک  تسا  یناـمز  نآ  رد  تسا و  رتگرزب  ناـبرق  دـیع )  ) زور زا 

. دشاب هدرکن  یمارح  رما  تساوخرد  هک  یطرش  هب  دیامرف  یم  اطع  وا  هک  نآ  رگم 
یم رتگرزب  دنتـسه ، نیملـسم  دایعا  نیرت  یمـسر  هک  نابرق  رطف و  دیع  زا  دـیع  نیا  دـنا و  هتـسناد  دـیع  ار  هعمج  زور  هک  تسین  تهج  یب 

(2). دشاب
نامز نیا  قوف  ثیدح  رد  دـشاب . یم  رت  بسانم  اعد ، تباجتـسا  تهج  زا  زور  نآ  رگید  تاقوا  زا  هک  تسه  هعمج  زور  رد  هک  ینامز  اما 

یم دیـشروخ  بورغ  زا  لبق  هعمج  زور  قیاقد  نیرخآ  ناـمز ، نآ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  رگید  تاـیاور  یخرب  زا  اـما  دـنا ، هدرکن  نیعم  ار 
(3). دندوب هداد  صاصتخا  ندرک  اعد  هب  ار  تقو  نآ  هیضرم  يارهز  ترضح  هک  دشاب .

تاقوا  ندرک ، اعد  يارب  زور  هنابش  رد  هک  ییاهنامز  رب  هوالع 

يدناور . تاوعدلا  زا  لقن  هب  ثیدح 14  هحفص 347 و 348 ، دلج 93 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
بیذـهت تسا . دـنوادخ  دـیع  نیرتگرزب  دـیع  نآ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  شیاـمرف  هب  نوچ  تسادـج  ریدـغ  دـیع  باـسح  هتبلا  . 2 - 2

هحفص 143. دلج 3 ، ماکحالا ،
هقلح مود  لصف  رد  صوصخ  نیا  رد  رتشیب  حیـضوت  يدناور . تاوعدلا  زا  لقن  هب  ثیدح 14  هحفص 348 ، دلج 93 ، راونالا ، راحب  . 3 - 3

. تسا هدمآ  مهدراهچ 
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ناوت یم  تاقوا  ریاس  هب  تبـسن  يرتشیب  دیما  اهنآ  رد  اعد  تباجا  هب  هک  دـنا  هدـش  یفرعم  رگید  ینامز  ياهتبـسانم  یخرب  دنتـسه ، یبسانم 

تشاد .
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  مینک . یم  هراشا  یکی  هب  طقف  اهنآ  همه  نایم  زا  ام  هک  دنا  هدش  حرطم  اهتبـسانم  نیا  زا  يددـعتم  دراوم  ثیداحا  رد 

دندومرف : هلآ  هیلع و 
دنع ۀـبعکلا و  باـب  حـتف  دـنع  نیدـلاولا و  هجو  یف  دـلولا  رظن  دـنع  رطملا و  لوزن  دـنع  عضاوم : عـبرا  یف  ۀـمحرلاب  ءامـسلا  باوـبا  حـتفی 

 (1). حاکنلا
درگن یم  ردام  ردپ و  تروص  هب  تبحم ) اب   ) دـنزرف هک  ینامز  ناراب ، لوزن  عقوم  دوش : یم  زاب  تمحر  هب  نامز  راهچ  رد  نامـسآ  ياهرد 

ددرگ . یم  يراج  حاکن  هغیص  هک  هاگ  نآ  هبعک و  رد  ندش  زاب  ماگنه  و 
، هدش مهارف  اعد  تباجتـسا  يارب  هک  يا  هدامآ  هنیمز  زا  دناوت  یم  دنکن ، تلفغ  طیارـش  نآ  رد  ناسنا  رگا  هک  دنتـسه  ییاه  تبـسانم  اهنیا 

یلو تسین ، ناسنا  رایتخا  هب  ناراب  ندیراب  ًالثم  تسین . مه  یخرب  تسه و  ناسنا  رایتخا  هب  اهنیا  زا  یخرب  ققحت  دـیامنب . ار  هدافتـسا  لامک 
زاب تسایهم . شیارب  دنک ، هدارا  ناسنا  هک  هاگره  دنتسه ) هدنز  شردام  وردپ  زونه  هک  یسک  يارب   ) ردام ردپ و  تروص  هب  زیمآرهم  هاگن 

(2). تسین ام  رایتخا  هب  رضاح  رد  مه  هبعک  رد  ندش 
يارب یبوخ  نامز  دزادنین ، تلفغ  هب  ار  ناسنا  ناطیش  رگا  هک  دیآ  یم  شیپ  ناسنا  يارب  یهاگ  مه  حاکن  هغیص  يارجا  سلجم  رد  روضح 

تساعد . تباجا 

. رابخالا عماج  زا  لقن  هب  ثیدح 26  هحفص 221 ، دلج 93 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
هدعقیذ زور 25  دوش : یم  زاب  هبعک  رد  راب  لاس 2  رد  يرمق  يرجه  لاس 1427  رضاح  لاح  رد  دراد ، عالطا  هدنراگن  هک  اج  نآ  ات  . 2 - 2

. نابعش لوا  زور  و 
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(6  ) اعد بادآ  مشش : سرد 

اعد  يارب  بسانم  ناکم  رایتخا   – 17
تفارـش و دـنوادخ  دزن  هک  ییاهناکم  دـیآ . یم  رامـش  هب  نآ  يوکین  بادآ  ءزج  زین  اعد  يارب  بساـنم  ناـکم  باـختنا  ناـمز ، رب  هوـالع 

هقیدص ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رهطم  ياهمرح  دجاسم و  اذل  دنتـسه . اهناکم  رگید  زا  رت  بسانم  اعد  يارب  دنراد ، تمظع 
اهناکم نیا  زا  هنومن  ود  هب  طقف  اج  نیا  رد  ام  دنراد . يرترب  زایتما و  اهناکم  ریاس  رب  تهج  نیا  زا  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  مالسلا و  اهیلع 

یم لوکوم  يرت  بسانم  لاجم  هب  ار  اعد  يارب  بسانم  ياهناکم  ریاس  یفرعم  دنتسه . نیمز  يور  عاقب  نیرت  تلیضف  اب  هک  مینک  یم  هراشا 
مینک .

مارحلا دجسم 
اب نآ  هطقن  ره  هک  فیرـش –  دجـسم  نیا  رد  دـشاب . یم  نیمز  هرک  يور  دجـسم  نیرت  تلیـضف  اـب  هک  تسا  مارحلا  دجـسم  دروـم  نـیلوا 

تسا –  تلیضف 
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دجسم تمسق  نیرت  تلیضف  اب  تایاور  یخرب  قباطم  دنتسه . اعد  هلمج  زا  تدابع ، يارب  يا  هژیو  تلیضف  تفارش و  ياراد  اهتمسق  یـضعب 

 (1)« میطح ، » ثیداحا رد  هک  تسا  نامه  تمسق  نیا  تسا . هبعک  رد  دوسالا و  رجح  نکر  نایم  تفاسم  مارحلا 
دنا : هدومرف  نآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هدش و  هدیمان 

وه دوسالا و  رجحلا  بابلا و  نیب  ام  میطحلا  ضرالا و  هجو  یلع  ۀعقب  لضفا  هناف  لعفاف  میطحلا  دنع  اهلک  کتاولص  یلصت  نا  کل  ایهت  نا 
(2). مالسلا هیلع  مدآ  یلع  هللا  بات  يذلا  عضوملا 

تسا و نیمز  يور  رب  ناکم  نیرت  تلیـضفاب  نآ  هک  اریز  نک  نینچ  یناوخب ، میطح  دزن  ار  تیاهزامن  همه  هک  دوب  ریذپ  ناکما  تیارب  رگا 
تفریذپ . ار  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  هبوت  دنوادخ  هک  تسا  ییاج  نامه  نآ  تسا و  دوسالا  رجح  و  هبعک )  ) رد نیب  تفاسم  میطح 

دشاب . یم  تباجا  هب  رت  کیدزن  نآ  رد  اعد  تسا و  بسانم  رایسب  زین  اعد  يارب  میطح )  ) سدقم ناکم  نیا  هک  تسا  یعیبط 
هدمآ نینچ  نآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  متـشه  ماما  زا  تسا . لیعامـسا  رجح  دراد ، يا  هداعلا  قوف  تلیـضف  هک  مارحلا  دجـسم  تمـسق  نیمود 

تسا :
(3). ًاریثک هدنع  عدا  بازیملا و  تحت  دمعت  رجحلا و  یف  ةالصلا  رثکا 

دننک یم  درخ  ار  رگیدکی  اجنآ  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  دنا ، هدومرف  مالسلا  هیلع  مشـش  ماما  هچ  نآ  قباطم  نا  ندیمان  میطح »  » تلع . 1 - 1
. عیارشلا للع  زا  لقن  هب  ثیدح 2 ، هحفص 229 ، دلج 99 ، راونالا ، راحب  ماحدزا ، یغولش و  زا 

. مالسلا هیلع  اضرلا  هقف  زا  لقن  هب  ثیدح 4 ، هحفص 230 ، دلج 99 ، راونالا ، راحب  . 2 - 2
نامه . . 3 - 3
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نک . اعد  دایز  اجنآ  نک و  دصق  ار  نادوان  ریز  رازگب و  زامن  دایز  لیعامسا )  ) رجح رد 

لیعامسا رجح  رد  هک  دندید  ار  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هنومن  ناونع  هب  دندرک . یم  لمع  اهشرافس  نیا  هب  دوخ  مالسلا  مهیلع  همئا 
دننک : یم  همزمز  ار  اعد  نیا  هداتسیا . زامن  هب 

(1). کیلع یفخی  ام ال  کیلا  وکشی  کبابب  کلئاس  کئانفب  کنیکسم  کئانفب  كریسا  کئانفب  كدیبع 
نآ زا  هدمآ ، تا  هناخ  رد  هب  وت  يادگ  هدمآ ، تهاگرد  هب  وت  هراچیب  هدـمآ ، تهاگرد  هب  وت  ریـسا  هدـمآ ، تهاگرد  هب  وت  کچوک  هدـنب 

درب . یم  تیاکش  وت  هب  تسین  ناهنپ  وت  رب  هچ 
نیا دنیوگ . یم  راجتسم »  » ار نآ  هک  تسا  هبعک  زا  یتمسق  رانک  رد  هدش ، هتـسناد  اعد  تباجتـسا  لحم  هک  مارحلا  دجـسم  تمـسق  نیموس 
هیلع نینمؤـملا  ریما  راوـگرزب  رداـم  يارب  هک  ییاـج  ناـمه  تسا ، نآ  يوربور  هبعک و  رد  هنیرق  تسرد  یناـمی و  نکر  اـنک ر  رد  تمـسق 
چیه زور  هس  ات  دندش . هبعک  لخاد  یهلا  هزجعم  اب  ناشیا  دـش و  هتفاکـش  شدـنزرف  تدالو  ماگنه  رد  دـسا  تنب  همطاف  ترـضح  مالـسلا ،

تمسق نامه  زا  دنتشاد ، شوغآ  رد  ار  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  هک  یلاح  رد  ناشیا  دوخ  هک  نیا  ات  تشادن  ربخ  ادخ  هناخ  لخاد  زا  سک 
دتسیاب و دسر ، یم  راجتسم  لباقم  ناسنا  یتقو  فاوط  متفه  طوش )  ) رود رد  هک  تسا  بحتسم  دندیدرگ . جراخ  دش ، هتفاکش  هرابود  هک 

تسا : هدش  لقن  نینچ  صوصخ  نیا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا  دنک . اعد  دزیوایب و  هبعک  هدرپ  هب  ار  دوخ 

. بقانم زا  لقن  هب  ثیدح 10 ، هحفص 196 ، دلج 93 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
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بیرق هناف  ةرخالا  ایندلا و  جئاوح  لس  هیلع و  حلا  ًاریثک و  هللا  عداو  ۀبعکلا  راتساب  قلعت  راجتـسملا و  دنع  فقف  عباسلا  طوشلا  یف  تنک  اذاف 

(1). بیجم
نک و رارـصا  دوخ  ياـعد  رب  ناوخب و  ار  ادـخ  رایـسب  زیواـیب و  هبعک  ياـه  هدرپ  هب  ار  دوـخ  تسیاـب و  راجتـسم  دزن  فاوـط  متفه  رود  رد 

تسا . هدننک  تباجا  کیدزن و  دنوادخ )  ) وا هک  نک  بلط  ار  ترخآ  ایند و  ياهزاین 
دوخ تروص  فیرش و  ندب  دنتسیاب و  اجنآ  هک  دندوب  دیقم  دندیسر ، یم  راجتـسم  هب  دوخ  فاوط  رخآ  رود  رد  یتقو  مالـسلا  مهیلع  همئا 

نیمه ناشیا  دنـشاب . لوغـشم  اعد  هب  يدـیدم  تدـم  دننابـسچب و  هبعک  هدرپ  هب  دـندوب ، هدرک  دـنلب  زاـب و  ار  ناشیاهتـسد  هک  یلاـح  رد  ار 
(2). دندرک یم  دوخ  نایعیش  هب  ار  شرافس 

دنا . هدیمان  مزتلم »  » ار راجتسم  تهج  نیمه  هب 
هب لماک  روط  هب  ار  دوخ  تروص  اهتـسد و  ندـب و  ناسنا  هک  تسا  بحتـسم  نوچ  اـج  نیارد  تسا و  يزیچ  هب  ندـیبسچ  ياـنعم  هب  مازتلا 

(3). دنا هدیمان  ندیبسچ ) لحم  « ) مزتلم  » ار تمسق  نآ  دنابسچب ، راجتسم 
رافغ يادـخ  زا  ترفغم  بلط  ناهانگ و  هب  فارتعا  رارقا و  هتفرگ ، رارق  دـیکأت  دروم  رایـسب  ناکم  نیا  رد  صوصخ  هب  هک  یبحتـسم  لمع 

زا تسا .

. مالسلا هیلع  اضرلا  هقف  زا  لقن  هب  ثیدح 8 ، هحفص 196 ، دلج 99 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
عباـسلا و طوشلا  یف  راجتـسملا  مازتلا  بابحتـسا  : » ناونع تحت  باب 26 ، هحفص 423 ، دـلج 9 ، هعیـشلا » طئاسو   » هب دـینک  عوجر  . 2 - 2

«. هریغ روثأملاب و  ءاعدلا  بونذلاب و  رارقالا  دخلا و  نیدیلا و  نطبلا و  قاصلا 
مزتلم هک  دوش  یم  نشور  مالسلا  مهیلع  همئا  ثیداحا  هب  هعجارم  اب  اما  دنا ، هتـسناد  یکی  میطح  اب  ار  مزتلم  هابتـشا  يور  زا  يرایـسب  . 3 - 3

. تسا راجتسم  نامه 
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دندومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ماما 

یف هبنذـب  رقا  نم  هناف  انل  هرفغاف  هانیـسن  کتظفح و  اـنیلع  هتظفح  اـم  و  : » اولوقف اوظفحت  ملاـم  مکبونذ و  نم  متظفح  اـمب  مزتلملا  نع  اورقا 
(1). هل رفغی  نا  لجوزع  هللا  یلع  ًاقح  ناک  هنم  هللا  رفغتسا  هرکذ و  ةدع و  عضوملا و  کلذ 

وت ظفاح  ناگتـشرف  هچ  نآ  و  : » دییوگب هتفر  ناتدای  زا  هچ  نآ  دروم  رد  دینک و  رارقا  تسه ، ناتدای  هک  ناتناهانگ  هب  راجتـسم )  ) مزتلم دزن 
رب ار  نآ  دـنک و  رارقا  شناهانگ  هب  ناکم  نآ  رد  سک  ره  سپ  ياشخبب » اـم  رب  میا ، هدرک  شومارف  ار  اـهنآ  اـم  دـنا و  هدومن  تبث  اـم  هیلع 

. درذگ رد  وا  هانگ  نآ  زا  هک  هدومن  ضرف  دوخ  رب  لجوزع  يادخ  دیامن ، ترفغم  بلط  نآ  رطاخ  هب  دنوادخ  زا  دنک و  دای  نآ  زا  درمش و 
سدقم ناکم  نآ  زا  ار  يرادرب  هرهب  لامک  هتـسناد ، ردق  دیاب  دننک ، یم  ادیپ  ار  مارحلا  هللا  تیب  هب  فرـشت  قیفوت  هک  یناسک  بیترت  نیا  اب 

. دندرگزاب دوخ  ياهنطو  هب  هدش  اور  ياهتجاح  اب  ات  دنیامنب  مزتلم )  ) راجتسم هژیو  هب 
ینیسح  رئاح 

هفرـشم هدهاشم  همه  هتبلا  دشاب . یم  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  رئاح  تسا ، یبسانم  ناکم  رایـسب  رایـسب  اعد  تباجتـسا  يارب  هک  یناکم  نیمود 
رهطم  مرح  باسح  یلو  دنتسه ، بسانم  ندرک  اعد  يارب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا 

لاصخلا . زا  لقن  هب  ثیدح 3 ، هحفص 194 ، دلج 99 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
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هک هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  زا  ملـسم  نب  دمحم  تسا . يرگید  زیچ  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلادیس 

دندومرف :
مایا دـعت  هربق و ال  دـنع  ءاعدـلا  ۀـباجا  هتبرت و  یف  ءافـشلا  هتیرذ و  یف  ۀـمامالا  لعج  نا  هلتق  نم  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  ضوع  یلاعت  هللا  نا 

(1). ًاعجار ًایئاج و  هیرئاز 
، ناشیا نادنزرف  رد  ار  تماما  تسا : هداد  رارق  ناشیا ) يارب  زیچ  راهچ  ( ) مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما   ) ندـش هتـشک  ضوع  رد  لاعتم  يادـخ 

ترـضح نآ  ترایز  يارب  ناشیا  راوز  هک  ییاهزور  تسا و  هداد  رارق  ناشیا  ربق  دزن  ار  اعد  تباجا  ترـضح و  نآ  ربق )  ) تبرت رد  ار  افش 
دوش . یمن  هدرمش  اهنآ ) رمع  ءزج   ) دندمآ تفر و  رد 

ءادهشلا دیس  رگم   ) همئا زا  کی  چیه  ربق  كاخ  ندروخ  لاثم  ناونع  هب  دنیآ . یم  رامش  هب  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  صئاصخ  ءزج  دراوم  نیا 
ياهمرح ریاس  رد  هدش ، نیمضت  دیکأت و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  رانک  رد  هک  هنوگ  نآ  زین  اعد  تباجتسا  تسین و  زیاج  مالـسلا ) هیلع 

هیلع قداص  ماما  زا  بیعش  مان  هب  یـصخش  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  رئاح  رد  اعد  تباجا  صوصخ  رد  تسین . نینچ  مالـسلا  مهیلع  همئا  رهطم 
دسرپ : یم  مالسلا 

دراد ؟ يرجا  باوث و  هچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  ترایز  مدرگ ، تیادف 
دنیامرف : یم  ترضح 

(2) ... ۀلجآ ۀلجاع و  هل  تبیجتسا  الا  ةوعد  دحا  هدنع  اعد  هنم و ال  هللا  اهلبق  الا  ةالصلا  دحا  هدنع  یلص  ام  بیعش  ای 

یسوط . یلاما  زا  لقن  هب  ثیدح 2 ، هحفص 69 ، دلج 101 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
ثیدح 5. دلج 83 ، تارایزلا ، لماک  . 2 - 2
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ربق دزن  سک  چیه  دریذپ و  یم  وا  زا  ار  زامن  نآ  دنوادخ  هک  نآ  رگم  دناوخ  یمن  زامن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  دزن  سک  چیه  بیعـش  يا 

دوش . یم  باجتسم  شیارب  دوز  ای  رید  هک  نآ  رگم  دنک  یمن  ییاعد  ترضح  نآ 
هیلع ءادهـشلا  دیـس  ربق  رانک  رد  زامن  ندـش  لوبق  هک  درک  طابنتـسا  ناوت  یمن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  زا  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
لماش یطرـش ) دیق و  چیه  یب   ) قلطم روط  هب  تسین و  يرگید  طرـش  چیه  هب  طورـشم  سدـقم  ناکم  نآ  رد  اعد  تباجتـسا  زین  مالـسلا و 
یمن لوبقم  شزامن  یهلا  طباوض  قبط  تسین . هعیش )  ) مالـسلا هیلع  ماما  نآ  تیالو  لها  هک  یـسک  ًالثم  دوش . یم  ترـضح  نآ  راوز  همه 

دنک . ادا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مرح  رد  ار  نآ  هک  دنچ  ره  دشاب ،
نآ زا  يرکذ  قوف ، ثیدـح  رد  هک  دراد  دوجو  مالـسلا  هیلع  ینیـسح  رئاح  رد  اعد  تباجتـسا  اـی  زاـمن  یلوبق  يارب  مه  رگید  عناوم  یخرب 

(1). دشاب یم  دوخ  بسانم  هب  لوکوم  بلطم  نیا  لیصفت  تسا . هدش  حرطم  رگید  ثیداحا  رد  هدشن و 
اعد تباجتـسا  زامن و  یلوبق  هدعو  هک  دوب  نئمطم  ناوت  یمن  دشابن ، لوبقم  شترایز  یـسک  رگا  هک  میهد  یم  رکذـت  هراشا  دـح  رد  اجنیا 

! ددرگ شلاح  لماش 
مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تداهشزا  رابخا  زا  سپ  هک  هدرک  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  سابع  نبا  يرگید  ثیدح  رد 

دندومرف :
(2). هدلو نم  ۀمئالا  هتبرت و  یف  ءافشلا  هتبق و  تحت  ۀباجالا  نا  الا و 

دنتسه . شترضح  نادنزرف  زا  مالسلا  مهیلع  ناماما  ناشیا و  ربق  كاخ  رد  افش  ترضح و  نآ  دبنگ  ریز  اعد )  ) تباجا هک  دیشاب  هاگآ 

. هدنراگن زا  حیرض » تفایض  رد   » باتک هب  دینک  عوجر  . 1 - 1
ثیدح 16 . هحفص 352 ، دلج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  . 2 - 2
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تایاور 25 یخرب  ربانب  رئاح  نیا  عاعـش  دوش . یم  قالطا  دراد ، مان  رئاح »  » ًاحالطـصا هک  ناشیا  ربق  رود  ياضف  هب  ترـضح  نآ  دبنگ  ریز 

(1). تسا ربق  رد  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  رهطم  ندب  فرط  ره  زا  عارذ 
(2) دنا . هداد  اوتف  دح  نیمه  هب  رئاح  دح  نییعت  رد  مه  دیلقت  مظعم  عجارم  زا  یخرب 

يالبرک هب  دوخ  یـصخش  لام  اب  ار  يدرف  يرامیب ، ماگنه  رد  یهاگ  هک  تسا  نیا  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هریـس  رد  هدنزومآ  تاکن  زا 
دراوم نیا  زا  یکی  دنک . اعد  مالسلا  هیلع  ینیسح  رئاح  رد  ناشیا  يافش  يارب  ات  دنداتسرف  یم  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترایز  يارب  یلعم 
يافـش يارب  ات  دـننک  ریجا  ار  یـسک  هک  دـندومرف  روتـسد  ناشیا  دـندوب . هدـش  رامیب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  یناـمز  هب  طوبرم 

هک روط  نامه  اما  مور ، یم  نم  تفگ  دندرک ، ادیپ  ار  لمع  نیا  بلطواد  یتقو  دنک . اعد  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیـس  ربق  رانک  رد  ترـضح 
نتفر هب  يزاین  هچ  سپ   ) دنشاب یم  ۀعاطلا  ضرتفم  ماما  زین  ملاسلا  هیلع  قداص  ماما  دوخ  دنتسه ، ۀعاطلا  ضرتفم  ماما  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

دندومرف : ترضح  دنداد ، ربخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ار  نانخس  نیا  تسا )؟ مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ربق  رانک 
(3). عاقبلا کلت  نم  ۀعقبلا  کلتف  ءاعدلا  اهیف  باجتسی  ًاعاقب  یلاعت  هللا  نا  فرع  ام  نکلو  لاق  امک  وه 

نآ تسا و  باجتـسم  نآ  رد  اعد  هک  تسا  ییاهناکم  لاعتم  يادـخ  يارب  هک  تسا  هتـسنادن  وا  اما  دـیوگ  یم  هک  تسا  روط  نامه  بلطم 
تساهناکم . نامه  زا  مالسلا ) هیلع  ینیسح  مرح  البرک و   ) نیمزرس

تسا . رتم  یتناس  ات 50  نیب 40  عارذ  ره  ثیدح 4 ، باب 89 ، تارایزلا ، لماک  . 1 - 1
هلئسم 952 . یناتسیس ، هللا  ۀیآ  ، 1 دلج نیحلاصلا ، جاهنم  . 2 - 2
ثیدح 2. هحفص 421 و 422 ، دلج 10 ، ۀعیشلا ، لئاسو  . 3 - 3

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


ص:75
همئا دوخ  هک  اج  نآ  ات  دور ، یم  اهنآ  رد  اعد  تباجتـسا  دـیما  هک  تسا  ییاـهناکم  نیرتهب  زا  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ربق  راـنک  يرآ ،

. دندرک یم  هدافتسا  ناشیاهاعد  يارب  تصرف  نیا  زا  مه  مالسلا  مهیلع 
هزوریف قیقع و  رتشگنا  نتشاد  تسد  رد   – 18

ماما زا  دـشاب . هتـشاد  تسد  رد  هزوریف  قیقع و  رتشگنا  ندرک  اعد  ماگنه  رد  هدـننک  اـعد  هک  تسا  نیا  اـعد  يرهاـظ  بادآ  زا  رگید  یکی 
دندومرف : هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  قداص 

(1). قیقع متاخ  اهیف  فک  نم  هیلا  بحا  لجوزع  هللا  یلا  فک  تعفر  ام 
. تسا قیقع  رتشگنا  نآ  رد  هک  یتسد  زا  دشاب  رتبوبحم  وا  دزن  هک  هتفرن  الاب  لجوزع  يادخ  يوس  هب  یتسد  چیه 

دومرف : ترضح  نآ  هب  لاعتم  يادخ  هک  هدومرف  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  راوگرزب  ماما  نامه 
(2). ۀبئاخ اهدراف  جزوریف  هصق  متاخ  اهیف  هدی و  عفری  دبع  نم  ییحتس  نا ال 

( تسد  ) نآ هک  منک  یم  ایح  دنک  یم  دنلب  اعد ) هب  ، ) دراد هزوریف  نیگن  اب  يرتشگنا  هک  یلاح  رد  ار  شتسد  هک  يا  هدنب  زا  دنوادخ )  ) نم
منادرگرب . ماکان  ار 

بوخ دوش ، رتشیب  اعد  تباجتسا  دیما  هک  نآ  يارب  ثیداحا ، نیاربانب 

تاوعدلا . جهم  زا  لقن  هب  ثیدح 2 ، هحفص 353 ، دلج 93 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
نامه . . 2 - 2
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دوش . هجوت  زین  يرهاظ  بادآ  هنوگ  نیا  هب  یبلق  نطاب و  بادآ  تیاعر  رب  هوالع  تسا 

نیا زا  یخرب  تسا ، نشور  هک  روط  نامه  میدرمـش . رب  کی  ره  هب  تبـسن  يرـصتخم  حیـضوت  اب  ار  ندرک  اـعد  بادآ  نیرتمهم  اـجنیا  اـت 
ات مجنپ  بدا  دـننام  دـنراد ، یحراوج  مه  یبلق و  هبنج  مه  رگید  یخرب  لوا : بدا  هس  دـننام  دـنراد ، يداـقتعا ) یتح  و   ) یبلق هبنج  بادآ 
ات مهدزناش  بدا  دننام  دنوش ، یم  یـشان  هدننک  اعد  بلق  لد و  زا  هزیگنا  ظاحل  هب  هک  دـنچ  ره  دـنراد  يرهاظ  هبنج  رتشیب  مه  یخرب  مهد 

تسا . رثؤم  دوش ، رتشیب  اعد  تباجتسا  لامتحا  هک  نیا  رد  بادآ  نیا  همه  تیاعر  لاح  ره  هب  مهدجه .
هب دناوت  یم  دنک ، تیاعر  ار  اهنآ  زا  یکی  تسناوتن  ناسنا  رگا  هک  انعم  نیا  هب  دنتسین ، هتسباو  رگیدکی  هب  بادآ  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
هک ار  دادعت  ره  نیاربانب  دنکن . لمع  کی  چـیه  هب  هک  تسا  نآ  زا  رتهب  دـناشوپب ، لمع  هماج  ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  یتح  دـیامن . لمع  هیقب 

يرگید لامعا  دراوم ، نیا  زا  ریغ  دور . یم  رتالاب  شیاـعد  تباـجا  لاـمتحا  هجیتن  رد  رتکیدزن و  لاـعتم  يادـخ  هب  فدـنک  تیاـعر  رتشیب 
عوضوم نیا  رد  یلیـصفت  عجرم و  بتک  هعلاطم  هب  ار  نادنم  هقالع  دروآ . رامـش  هب  ندرک  اعد  بادآ  ءزج  مه  ار  اهنآ  ناوت  یم  هک  تسه 

میهد . یم  عاجرا 
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ات 6 ياهسرد 4  زا  یموهفم  ياهشسرپ 

؟ تسا دروم  یب  تلأسم ، اعد و  ماگنه  رد  هللا » ءاشنا   » ترابع نتفگ  ارچ  . 1
؟ تسیچ ءاکب  هب  رهاظت  اب  نآ  توافت  تسیچ ؟ یکابت »  » يانعم . 2

؟ درک داجیا  دوخ  رد  ار  ءاکب  لاح  ناوت  یم  یفرط  هچ  زا  . 3
تسا . یلاح  هچ  لاهتبا »  » لاح . 4

؟ دوش یم  هتفگ  مارحلا  دجسم  ياهتمسق  مادک  هب  مزتلم »  » و راجتسم » «، » میطح . » 5
؟ دراد یتلیضف  هچ  دوش و  یم  قالطا  اجک  هب  رئاح » . » 6
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یهلا ياضق  هب  اضر  اب  اعد  تافانم  مدع  لصف 2 - 

یهلا ياضق  هب  اضر  اب  اعد  يراگزاسان  مهوت  متفه : سرد 

تاردـقم رییغت  يارب  ندرک  اعد  ایآ  میزادرپ . یم  دـنوادخ  ياضق  هب  اضر  اب  اعد  ندوب  راـگزاس  یگنوگچ  هراـبرد  ثحب  هب  لـصف  نیا  رد 
اضر و يداقتعا  هاگیاج  تیمها  هب  يا  هراشا  ادـتبا  تسا  بوخ  هنوگچ ؟ تسا ؟ راگزاس  وا  ياضق  هب  تبـسن  میلـست  اضر و  ماـقم  اـب  یهلا 

میشاب . هتشاد  میلست 
دنوادخ ياضق  هب  میلست  اضر و  تیمها 

؟ تشاد هضرع  دنوادخ ، هاگشیپ  هب  هک  هدش  لقن  یهلا –  مزعلاولوا  ربمایپ  مالسلا –  هیلع  یسوم  ترضح  زا  یثیدح  رد 
. كاضر هب  تلن  هتلمع  انا  اذا  لمع  یلع  ینلد  بر  ای 

مدرگ . لئان  وت  يدونشخ  هب  نآ  ماجنا  اب  هک  نک  ییامنهار  یلمع  هب  ارم  نم  راگدرورپ  يا 
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دوب : نینچ  دش ، یحو  ناشیا  هب  دنوادخ  بناج  زا  تیاهن  رد  هک  یخساپ 

(1). یئاضقب كاضر  یف  ياضر  نا 
تسا . نم  ياضق  زا  وت  ندوب  دونشخ  رد  نم  يدونشخ 

. دشاب یضار  شیادخ  ياضق  مکح و  زا  وا  هک  تسا  یـضار  شا  هدنب  زا  دنوادخ  یتروص  رد  هک  دوش  یم  هدیمهف  یـسدق  ثیدح  نیا  زا 
رد دنک . ادیپ  نانیمطا  دوخ  زا  دنوادخ  تیاضر  هب  دناوت  یمن  دشاب ، دونـشخان  ًابلق  یهلا  ماکحا  زا  یمکح  هب  تبـسن  يا  هدنب  رگا  نیاربانب 

تسا . هدش  هتسناد  وا  میلست  اضر و  نمؤم  نامیا  هناشن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نابز  زا  يرگید  نایب 
دندومرف : ترضح  دوش ؟ یم  مولعم  نمؤم  نامیا  زیچ  هچ  هب  دوب : نینچ  دش ، هدیسرپ  ناشیا  زا  هک  یلاؤس 

(2). طخس وا  رورس  نم  هیلع  درو  امیف  اضرلا  میلستلاب هللا و 
. يدنسرخان ای  یلاحشوخ  رد  دنوادخ  زا  اضر  میلست و  هب 

. دشابن هچ  دشاب و  شا  هتـساوخ  لیم و  قباطم  هچ  دیامرف ، یم  ریدقت  شیارب  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  هب  وا  ياضر  نمؤم  نامیا  هناشن 
دشاب . دونشخ  یضار و  یهلا  ياضق  هب  دیاب  لاح  ره  رد 

میلست اضر و  ماقم  اب  اعد  ضراعت  مهوت 
ندیشک تسد  یماقم ، نینچ  هب  لین  همزال  هک  دنا  هدرک  روصت  يرـشب  نادنمـشیدنا  زا  یخرب  میلـست ، اضر و  ماقم  دنلب  هاگیاج  هب  هجوت  اب 

اعد  زا 

يدنوار . تاوعدلا  زا  لقن  هب  هحفص 134 ، دلج 82 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
.12 ثیدح ءاضقلاب ، اضرلا  باب  رفکلا ، نامیالا و  باتک  یفاک ، لوصا  . 2 - 2
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عـضو هب  هک  دوش  یم  موـلعم  دـنک ، بلط  دـنوادخ  زا  ار  يزیچ  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  ناـشیا  ناـمگ  تسا . یهلا  تاردـقم  رییغت  يارب 

ار ندرکن  اعد  هک  هتفر  شیپ  اج  نآ  ات  رکفت  نیا  دشاب . یمن  دونشخ  یضار و  هدومن –  مکح  ریدقت و  شیارب  دنوادخ  هک  دوخ –  دوجوم 
. دنا هدرمش  ناسنا  يارب  ماقم  نیرتالاب 

دیارس : یم  نینچ  شیوخ  يونثم  رد  هک  تسا  رکفت  زرط  نیا  یلصا  نیجورم  زا  یکی  یخلب  نیدلا  لالج 
اعد  زا  دشاب  هتسب  ناشناهد  هک  ایلوا =  مسانش ز  یم  رگید  موق 
مارح دش  ناشاضق  عفد  نتسج  مارک =  نآ  مار  تسه  هک  اضر  زا 

صالخ  ندرک  بلط  دیآ  ناشرفک  صاخ =  دننیب  یمه  یقوذ  اضق  رد 
(1) دوبک هماج  یمغ  زا  دنشوپن  هک  دوشگ =  ناشیا  لد  رب  ینظ  نسح 

تسا : نینچ  دنا ، هداد  راعشا  نیا  دروم  رد  يولوم  نادنمتدارا  زا  یخرب  هک  یحیضوت 
تسین . حرطم  نتشادن  نتشاد و  یتحار و  یتخس و  اهنآ  يارب  دنا و  هدش  یهلا  ياضق  هب  یضار  اریز  دننک  یمن  اعد  ءایلوا  زا  هتسد  نیا 

دوخ دنهاوخب ، ار  نآ  عفد  اعد  اب  ات  تسا  دب  زیچ  هچ  وکین و  ناشیارب  زیچ  هچ  ًالـصا  دنناد  یمن  هک  دننیب  یم  هدـیچیپ  ار  یتسه  نانچ  اهنآ 
دنرادن و يا  هدارا  تساوخ و  هکلب  دننیب و  یم  دوخ  هدارا  تساوخ و  زا  رترب  یتذل  یقوذ و  یهلا  ياضق  رد  دنا و  هدرپس  ادـخ  هب  ًالماک  ار 

(2). دنتسه لکوت  موس  هبترم  رد  اهنآ  یلازغ  ریبعت  هب  دنتسین . نایم  رد  ًالصا  دوخ 

تایبا 183 – 188 . موس ، رتفد  يونثم ، . 1 - 1
هحفص 230. یگدربلد ، یگدنب و  ثیدح  شورس ، میرکلادبع  . 2 - 2
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: تسا هدیدرگ  نایب  دنا ، هدش  هدناوخ  ءایلوا  هدنسیون ، هاگدید  رد  هک  یهورگ  ندرکن  اعد  يارب  لیلد  راهچ  تارابع  نیا  رد 

دننک . یمن  بلط  ار  یهلا  ياضق  رییغت  دنا ، هدش  لئان  اضر  ماقم  هب  نوچ   – 1
دننک . اعد  نآ  عفد  يارب  ات  دنناد  یمن  دب  ار  يزیچ  دنسانش ، یمن  ار  دوخ  رش  ریخ و  نوچ  . 2

. تسا ناشدوخ  هتساوخ  هب  ندیسر  زا  رت  شخب  تذل  ناشیارب  یهلا  ياضق  هب  نداد  نت  . 3
دننک . بلط  ار  يزیچ  دنوادخ  زا  نآ  ساسارب  دنهاوخب  هک  دنرادن  يا  هدارا  تساوخ و  ًالصا  دننیب ، یمن  ار  دوخ  نوچ  . 4

دیوگ : یم  حیضوت  ماقم  رد  دناد و  یم  یلازغ  هاگدید  زا  لکوت  موس  هبترم  ریسفت  ار  مراهچ  هجو  هدنسیون 
ردام رب  لفط  لکوت  مود ، هبترم  دـنک ، دامتعا  دوخ  لیکو  رب  یـسک  هک  تسا  نانچ  لکوت  لوا  هبترم  دراد : هبترم  هس  یلازغ  رظن  زا  لـکوت 
تسا ندرپس  روش  هدرم  هب  ار  دوخ  راو  هدرم  لکوت ، موس  هبترم  درادن و  وا  ریغ  هب  یهانپ  دسانـش و  یمن  ار  یـسک  وا  زج  هک  تسا  شیوخ 

تسا . نتسشن  هدنسیون  تسد  رد  راو  ملق  ای  و 
بر  بیلقت  هجنپ  رد  ملق  نوچ  بش =  زور و  ایند  لاوحا  زا  هتفخ 

ار تلاح  نیا  یلازغ  هتبلا  تسانف . ماقم  اب  یفانم  هک  تسانغتـسا  لالقتـسا و  زا  يا  هحیار  ندرک  اعد  رد  نوچ  دننک  یمن  اعد  يدارفا  نینچ 
ماود  هزادنا  هب  تلاح  نآ  ماود  دوب و  دهاوخن  یگدنز  هب  رداق  صخش  دنک ، ادیپ  همادا  لاح  نیا  رگا  دراد  داقتعا  اریز  دناد  یم  ارذگ 
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یم رادـیاپ  ار  یلکوت  نانچ  دـناد و  یم  ماـقم  ار  لاـح  نآ  هک  تسادـیپ  يولوم  نانخـس  زا  یلو  تسا . مشخ  زا  یخرـس  اـی  سرتزا  يدرز 

(1). درامش
مشچ هب  مه  ناشیا  ریاس  راثآ  رد  هک  تسا  هنایفوص  هاگدید  کی  تساهنآ ، ناحراش  یلازغ و  يولوم و  نانخـس  هیاپ  ساسا و  هک  یبرـشم 

. دروخ یم 
تسا : نینچ  صوصخ  نیا  رد  یبرع  نبا  تارابع  زا  یکی 

(2). هنم دری  ام  لوبقل  مهلحم  اوؤیه  دق  مهف  ءاضق  ۀقباس  مهیف  هللا  ناب  مهملع  لاؤسلا  نم  ءالوه  عنمی  امنا 
نانآ دروم  رد  لبق  زا  دـنوادخ  هک  نیا  زا  اهنآ  یهاگآ  ملع و  زج  تسین  يزیچ  هتـشاد  زاب  ادـخ ) زا   ) تساوخرد اعد و  زا  ار  نانآ  هچ  نآ 

. دنا هدرک  هدامآ  دسر ، یم  ادخ )  ) وا بناج  زا  هچ  نآ  نتفریذپ  يارب  ار  دوخ  لحم  اهنآ  سپ  هدومرف  مکح 
هب مه  نآ  هک  دنک  یم  مکح  شتباث  نیع  ياضتقا  ساسارب  سک  ره  دروم  رد  دنوادخ  هک  دنک  یم  حیرصت  یبرع  نبا  ثحب ، نیا  همادا  رد 
یم نادـنم  هقالع  دـنک . یم  رود  باتک  یلـصا  دوصقم  زا  ار  ام  ثحب ، نیا  حرـش  طسب و  تسین . رییغت  لـباق  ددرگ و  یم  رب  قح  یتاذ  ملع 

(3). دنیامن عوجر  دنا ، هدرک  حرطم  ار  عوضوم  نیا  هک  ییاهباتک  هب  دنناوت 

هحفص 230 و 231. یگدربلد ، یگدنب و  ثیدح  شورس ، میرکلادبع   1 - 1
هحفص 101. يرصیق ، صوصف  حرش  . 2 - 2

. یثیش صف  نآ ، رب  يرصیق  حرش  یبرع و  نبا  مکحلا  صوصف  ریظن  . 3 - 3
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! دنوادخ هب  برقت  هناشن  ندرکن  اعد  هنایفوص ، هاگدید 

صوصخ نیمه  رد  يونثم  موس  رتفد  رد  يولوم  هک  ار  یناتـساد  حرـش  میزادرپب ، هناـیفوص  هاگدـید  نیا  دـقن  لـیلحت و  هب  هک  نآ  زا  شیپ 
: مینک یم  لقن  شناگتفیش  زا  یکی  نابز  زا  هدروآ ،

نیا رب  تماما  هب  یقوقد  یتقو  هک  دیوگ  یم  دهد و  یم  حرـش  يدارفا  نینچ  اب  ار  یقوقد  مان  هب  یفراع  تاقالم  يونثم  موس  رتفد  رد  انالوم 
تمحر نانآ  رب  یقوقد  دندش ، یم  قرغ  هک  دینش  ار  ناگتسکش  یتشک  ناغفا  هلان و  يادص  زامن  نیح  رد  داتـسیا ، ادخ  يایلوا  زا  تعامج 

دنتفای . تاجن  ناگتسکش  یتشک  نآ  درک و  اعد  دروآ و 
وا مشچ  زا  دندرک و  اهر  ار  وا  هلـصافالب  دـنتفای ، تاجن  مدرم  نآ  یقوقد  ياعد  هب  هک  دـنتفایرد  یتقو  دـندوب ، یقوقد  اب  هک  ییایلوا  اما  ... 

دنتسنادن . دوخ  اب  ینیشنمه  هتسیاش  تهج  نیدب  ار  یقوقد  دنتسناد و  یم  قح  راک  رد  یلوضف  ار  اعد  نیا  اریز  دندش ، بیاغ 
روط هب  تسین و  دنراد  مدرم  هک  یمحر  سنج  زا  ادخ  يایلوا  محر  هک  دـهد  یم  حیـضوت  یقوقد  رب  ءایلوا  نآ  ضارتعا  رـس  بابرد  انالوم 

هبـشت و هطـساو  هب  و  میراد ، ام  هک  اه  ینابرهم  نآ  زا  هن  یلو  دنتـسه  نابرهم  اهنآ  دراد . قرف  يداع  نایمدآ  فطاوع  اب  ناـش  هفطاـع  یلک 
یم تفای  زین  دنیوا  هاگرد  نابرقم  هک  نانآ  رد  تسا ، قح  رد  هک  يرگ  یلابا  ییاورپ و ال  یب  نامه  دـنا ، هدرک  لصاح  ادـخ  هب  هک  یبرقت 

رابکتـسا اـی  تلفغ  لـیلد  هب  هن  ناـشیبوضغم و  يرود و  لـیلد  هب  هن  تسادـخ  هب  ناشندـش  کـیدزن  لـیلد  هب  ناـشندرکن  اـعد  سپ  دوش ...
نایمدآ  ندش  هقرغ  نیکمت ، رس  زا  دنوادخ  تسا و  هدش  ادخ  دننام  ناشرهق  رهم و  هک  تسا  لیلد  نادب  هکلب  ناشندیزرو .
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شنابرقم رد  فصو  نینچ  مه  دهاک . یمن  شندوب  نابرهم  زا  يا  هرذ  نیا  دنک و  یمن  تقر  نانآ  هب  دراذگ و  یم  او  ار  اهنآ  دنیب و  یم  ار 

یهجو هکلب  دنرادن ، اعد  زاوج  تأرج و  هک  نیا  هن  دـنا ، هدیـسر  یـضیارف  یلفاون و  برق  هب  هک  نایناف  نآ  دوش و  یم  يراج  مکاح و  مه 
(1). دننیب یمن  ندرک  اعد  يارب 

همزال هدـش و  هتـسناد  دـنوادخ  هب  برقت  لامک  هناشن  هکلب  تسین ، صقن  اهنت  هن  ندرکن  اعد  دارفا ، نیا  هاگدـید  رد  هک  دوش  یم  هظحـالم 
دندوشگ . یمن  اعد  هب  بل  دندش ، یم  رگا  هک  دنا  هدشن  لئان  یهلا  برق  يالعا  هبترم  هب  زونه  اعد  لها  هک  تسا  نآ  اعدا  نیا 

رد ام  دنناد . یم  میلست  اضر و  یفانم  ار  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  اعد  هک  تسا  یناسک  يداقتعا  عضوم  ندش  نشور  بلاطم  نیا  لقن  زا  ضرغ 
اضر اب  یضراعت  هنوگ  چیه  اعد  هک  دوش  نشور  تقیقح  نیا  هدش ، حرطم  ياهاعدا  کی  کی  دقن  یسررب و  اب  میهاوخ  یم  هدنیآ  سورد 

وا زا  تساوخرد  اعد و  رد  دوش  رتشیب  دـنوادخ  هب  ناگدـنب  برقت  هچ  ره  تسا و  میلـست  ماـقم  مزاول  زا  دوخ  هکلب  درادـن  یهلا  ياـضق  هب 
زین دراد ، دوجو  هدش  لقن  لاوقا  هک ر  تسس  یهاو و  تالاکـشا  یخرب  هب  یـسررب  دقن و  نیا  نمـض  رد  دش . دنهاوخ  رترـضم  رت و  يدج 

دوش . یم  هداد  خساپ 

ات 233. هحفص 231  یگدربلد ، یگدنب و  ثیدح  . 1 - 1
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ادخ ربارب  رد  یگدنب  میلست و  اضر و  یلجت  اعد ، متشه : سرد 

سرد و نیا  رد  ام  دـنایامن . یم  ندرکن  اعد  ار  دـنوادخ  ياضق  هب  اضر  همزال  هک  میدرک  حرطم  ار  يا  هنایفوص  هاگدـید  هتـشذگ  سد  رد 
میزادرپ . یم  هاگدید  نیا  دقن  هب  هدنیآ  سورد 

اعد  هب  نایفوص  لاکشا  صاصتخا  مدع 
اعد هب  صاصتخا  دشاب ، دراو  یلاکـشا  اب  لاؤس  نینچ  رگا  تسا ه  نیا  تفگ ، ناوت  یم  تسردان  هاگدید  نیا  خساپ  رد  هک  يا  هتکن  نیلوا 
نآ زا  اعد  نایفوص ، هاگدـید  قباطم  دـش . دـهاوخ  دریگ ، یم  تروص  ناـسنا  تیعـضو  رییغت  يارب  هک  يرگید  شـالت  ره  لـماش  درادـن و 

رییغت تهج  رد  هک  یمادـقا  ره  دـشاب ، ینتفریذـپ  یقطنم  نینچ  رگا  دـشاب . یم  راگزاسان  یهلا  ياضق  هب  اـضر  اـب  هک  تسا  مومذـم  تهج 
هک تفگ  دیاب  قطنم  نیا  قبط  نیاربانب  دوب . دـهاوخ  ضراعت  رد  دـنوادخ  ياضق  هب  تبـسن  يدونـشخ  اب  زین  دـشاب  ناسنا  تیعقوم  تلاح و 

يارب  وراد  ندروخ  کشزپ و  هب  رامیب  هعجارم 
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میلست اضر و  ماقم  اب  فلاخم  یلمع  دیاب  مه  یگنسرگ  عفر  يارب  اذغ  ندروخ  یتح  ای  تسا  راگزاسان  یهلا  ياضق  هب  اضر  اب  يرامیب  عفر 

هب ندوب  یـضار  یلک  روط  هب  ددرگ . یم  نشور  حـضاو و  ًـالماک  نآ  ندوب  هنـالقاع  ریغ  شرگن و  نیا  نـالطب  هک  تساـجنیا  ددرگ . یقلت 
دیاب هکلب  دـشاب ، صخـش  تاردـقم  رییغت  تهج  رد  یتیلاعف  هنوگ  ره  یفن  نآ ، همزال  هک  دوش  ریـسفت  يا  هنوگ  هب  دـیابن  دـنوادخ  ياـضق 

تسا . دنوادخ  ياضق  هب  اضر  میلست و  زا  یقادصم  دوخ  دنوادخ ، ياضر  ریسم  رد  یمادقا  ره  هک  تفگ 
دنوادخ ینیوکت  یعیرشت و  ياضق  هب  ندوب  یضار 

: تسا يرورض  يا  همدقم  نایب  فیطل  هتکن  نیا  ندش  نشور  يارب 
ناـمه یعیرـشت  ياـضق  ینیوـکت . یعیرـشت و  تسا : عوـن  ود  یهلا  ياـضق  وا . مکح  ینعی  دـنوادخ  ياـضق  تسا و  مکح  ياـنعم  هب  اـضق 

هماقا بوجو  هب  مکح  لاثم  ناونع  هب  ددرگ . یم  وا  یهاون  رماوا و  لماش  هدومرف و  عیرـشت  راتخم  لـقاع  يارب  دـنوادخ  هک  تسا  یماـکحا 
دنوادخ یعیرـشت  ياضق  هب  ندوب  یـضار  همزال  نآ ، هب  ندـش  میلـست  مکح و  نیا  لوبق  اذـل  تسادـخ و  یعیرـشت  ياضق  قیداصم  زا  زامن 

. اهرطخ زا  دوخ  ناج  ظفح  هب  ناسنا  رب  دنوادخ  مکح  تسا  روط  نیمه  تسا .
، اهرطخ زا  ناج  ظـفح  بوجو  اذـل  دوش . یم  لیکـشت  یلقن  یلقع و  ماـکحا  عومجم  زا  مه  عرـش  یلقن و  مه  تس و  یلقع  مه  مکح  نیا 
کشزپ و هب  هعجارم  ترورـض  زین  ندـب و  تمالـس  ظفح  يارب  اذـغ  ندروخ  موزل  نیارباـنب  دـشاب . یم  دـنوادخ  یعیرـشت  مکح  قادـصم 

ياضق هب  ندوب  میلست  همزال  هک  تفگ  ناوت  یم  اذل  دنیآ . یم  رامـش  هب  یهلا  یعیرـشت  ماکحا  زا  نامرد ، هجلاعم و  يارب  وراد  زا  هدافتـسا 
ندروخ  بوجو  دنوادخ ، یعیرشت 
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تسا . يرامیب  نامرد  اذغ و 

ادـخ ینیوکت  ياـضق  دروآ . یم  دوجو  هب  ملاـع  رد  دـنوادخ  هچ  نآ  زا  تسا  تراـبع  هک  تسا  ینیوکت  ياـضق  یهلا ، ياـضق  رگید  عوـن 
نیا هب  ندوب  یـضار  همزال  تسا . دنوادخ  ینیوکت  ياضق  قیداصم  زا  يرامیب  نیا  دوش ، یم  رامیب  هک  یـسک  نیاربانب  تسوا . داجیا  نامه 

دشابن . دونشخان  ًابلق  هدومرف ، ریدقت  شیارب  دنوادخ  هچ  نآ  زا  رامیب  صخش  هک  تسا  نآ  اضق 
باجیا دنوادخ  ياضق  هب  ندش  میلـست  يرامیب . نآ  نامرد  بوجو  مه  ددرگ و  یم  رب  یهلا  ياضق  هب  ناسنا  ندش  رامیب  مه  بیترت  نیا  اب 

دنک یم  اضتقا  يرامیب ) دروم  رد   ) ینیوکت ياضق  هب  ندوب  یضار  شاب . هتـشاد  اضر  ًابلق  هب  یمود  هب  مه  یلوا و  هب  مه  ناسنا  هک  دنک  یم 
هجلاعم و يارب  صخـش  هک  تسا  نیا  شا  همزال  مه  یعیرـشت  ياضق  هب  اضر  دـنکن و  يدونـشخان  راهظا  دوخ  يرامیب  زا  رامیب  ناـسنا  هک 

ياضق هب  یـضار  دشاب ، یـضاران  هتـساوخ ، شیارب  دنوادخ  هچ  نآ  زا  يرامیب  رگا  سپ  دـهد . ماجنا  ار  مزال  تامادـقا  شا  يرامیب  نامرد 
دنوادـخ ياضق  هب  اضر  میلـست و  ورملق  زا  اهنیا  يود  ره  دـشابن . شا  يرامیب  ناـمرد  یپ  رد  يراـمیب  رگا  تسا  روط  نیمه  تسین و  یهلا 

دنا . هدش  جراخ 
دنوادخ یعیرشت  ياضق  هب  ندوب  یضار  همزال  اعد :

يرامیب نامرد  موزل  هرابرد  هک  ار  ینایب  نامه  دوش . یم  نشور  یهلا  ياضق  هب  اضر  اب  نآ  بوجو  اعد و  هلئسم  طابترا  تاحیـضوت  نیا  اب 
رارق یفلتخم  ياههار  يرامیب ) نوچ  مه   ) يراتفرگ ـالب و  عفر  يارب  دـنوادخ  مییاـمن . حرطم  اـعد  بوجو  دروم  رد  میناوت  یم  دـش ، هتفگ 

نآ  زا  یکی  تسا . هداد 
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ملاع ار  یتسه  ملاع  دنوادخ ، تسا . يونعم  بابـسا  ریاس  اعد و  هب  لسوت  نآ  رگید  هار  تسا و  نتفر  یکـشزپ  هجلاعم  وراد و  لابند  اههار 

، هداد رارق  دنوادخ  هک  مه  یبابـسا  دریذپ . ماجنا  اهنآ  للع  بابـسا و  قیرط  زا  روما  هک  هدومرف  ررقم  نینچ  هداد و  رارق  تاببـسم  بابـسا و 
دنوادخ تساوخ  هب  هک  بابـسا  اما  تسادخ ، دوخ  راک  نداد  افـش  يونعم . یخرب  دنراد و  يدام  هبنج  یخرب  دنتـسه ، فلتخم  ياه  هنوگ 

 – ببـس هنوگ  ود  نیا  يونعم . اعد  ریظن  یخرب  دنتـسه و  يدام  وراد  نوچ  مه  یخرب  دنتـسه . هنوگ  ود  دنا ، هدش  هداد  رارق  افـش  رد  رثؤم 
رگیدکی اب  یتوافت  دنشاب ، دنناوت  یم  يرامیب  يافش  يارجم  هلیسو و  کی  ره  هک  نیا  تهج  زا  دنا –  هدش  ببـس  دنوادخ  تساوخ  هب  هک 

نآ شیوخ  تمالـس  ظفح  يارب  دیاب  ددرگ ، میلـست  فتـسوا  ياضق  نامه  هک  دنوادخ  یعیرـشت  رما  هب  دهاوخب  يرامیب  رگا  سپ  دنرادن .
دنک و دنلب  اعد  هب  تسد  مه  دزادرپب و  یکـشزپ  هجلاعم  هب  دیاب  مه  ینعی  دنادرگ ، ققحم  هداد ، رارق  وا  يافـش  هلیـسو  دـنوادخ  هک  ار  هچ 

تسا . هدادن  نت  دنوادخ  یعیرشت  ياضق  هب  دیامن ، یهاتوک  روما  نیا  ماجنا  رد  رگا 
يانعم هب  ندش  میلست  همزال  هکلب  درادن ، تافانم  وا  هاگشیپ  هب  اعد  اب  دنوادخ  ياضق  هب  ندش  میلست  یضار و  اهنت  هن  هک  دوش  یم  هظحالم 

رگا هک  تفگ  ناوت  یم  رت  نشور  ترابع  هب  دـشاب . یم  راـگدرورپ  دـیکأت  دروم  هک  تساـعد  يوس  هب  ندروآ  يور  نآ ، قیقد  حـیحص و 
دوخ لایخ  هب  ات  دـنک  یمادـقا  نآ  جالع  يارب  دـیابن  هتفرگ ، قلعت  يدرف  يرامیب  هب  دـنوادخ  ینیوکت  ياضق  نوچ  هک  دـنک  ناـمگ  یـسک 

یهلا  ياضق  اب  تفلاخم  قادصم  دوخ ، وا  لمع  رکف و  نیمه  هک  دنادب  دیاب  دشاب ، هدرکن  یهلا  ياضق  اب  یتفلاخم 
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هک : هداد  رارق  نینچ  دنوادخ  دوخ  تسا .

(1). ءاضقلا دری  ءاعدلا 
رد يددـعتم  رماوا  نوچ  تسا و  راگدرورپ  ینیوکت  ياضق  قیداـصم  زا  یکی  دوخ  تسا ، یهلا  ياـضق  تشگرب  ببـس  اـعد  هک  نیا  ینعی 

دننام  ) دنوش یم  راتفرگ  یتقو  اهناسنا  هک  تسا  نیا  رد  راگدرورپ  ياضر  هک  دوش  یم  مولعم  هدـش ، رداص  یهلا  هاگـشیپ  هب  اعد  صوصخ 
ات دــنهاوخب  دــنوادخ  زا  هدرک ، دــنلب  اـعد  هـب  تـسد  نآ ، يداـع  بابــسا  لـلع و  داـجیا  راـنک  رد  يراـتفرگ  عـفر  يارب  يراـمیب ) لاـح 

. دنادرگ فرطرب  ار  ناشیاهیراتفرگ 
، هتفرگ تروـص  اـعد  هب  ندروآ  يور  صوـصخ  رد  هک  یـشرافس  هـمه  نآ  اـب  تروـص  نآ  رد  دـنزرو ، یهاـتوک  رما  نـیا  ماـجنا  رد  رگا 
ار يرامیب  یسک  يارب  دنوادخ  هک  نیازا  زگره  سپ  تسا . یهلا  ياضر  اب  فلاخم  یلمع  ناشیا  ندرکن  اعد  نیاربانب  دنا و  هدرک  تفلاخم 

تقد  ) دـهدن ماجنا  دوخ  ناـمرد  تهج  رد  یمادـقا  چـیه  راـمیب  نآ  هک  تسا  نیا  هب  وا  ياـضر  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یمن  هدومن ، ردـقم 
زا ًافرص  دنوادخ  يدونشخان  ای  يدونـشخ  هکلب  درک ، فشک  ار  وا  ياضر  مدع  ای  اضر  ناوت  یمن  راگدرورپ  ینیوکت  ياضقزا  ینعی  دوش )

ددرگ . یم  فشک  تسوا ) یهاون  رماوا و  نامه  هک   ) وا یعیرشت  ياضق 
شرافس رما و  دروم  هلیسو  نیا  هب  عوجر  نوچ  هکلب  تسین ، مارح  اهنت  هن  اعد  هلیسو  هب  یهلا  ياضق  عفد  هک  دش  نشور  تاحیـضوت  نیا  اب 

هک  يدراوم  رد  هتبلا   ) اضق عفد  يارب  نآ  هب  ندش  لسوتم  دشاب ، یم  دنوادخ  دیکا 

تشذگ . مزال  تاحیضوت  اب  هارمه  هتشذگ  هقلح  زا  متشه  سرد  رد  نآ  هباشم  ثیدح و  نیا  كردم  . 1 - 1
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 (1)( هدشن دراو  ییهن  نآ  هب  تبسن 

تسا . دنوادخ  یعیرشت  ياضق  هب  اضر  قادصم  بجاو و 
ادخ  هب  دوخ  لماک  ندرپس  حیحص  يانعم 

راو هدرم  ناسنا  هک  دـشاب  نیا  نآ  زا  يا  هبترم  همزال  ای  لکوت  يانعم  رگا  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  نشور  تانایب  نیمه  اب  هک  يرگید  هتکن 
یلازغ و هک  تسا  يزیچ  نآ  فالخ  ًاقیقد  ریباعت  نیا  حیحـص  يانعم  دنیـشنب ، هدنـسیون  تسد  رد  راو  ملق  اـی  درپسب  يوش  هدرم  هب  ار  دوخ 

رییغت تهج  رد  یمادقا  چیه  هک  تسا  نیا  دشاب ، لاسغلا » يدی  نیب  تیملاک   » يا هدـنب  هک  نیا  همزال  دـنیوگ  یم  اهنآ  دـنا . هتفگ  شناعبات 
ار دوخ  هک  یسک  تسا  لاعتم  يادخ  ربارب  رد  راو  هدنب  ندوب  میلست  اب  فلاخم  دوخ  هدیقع  نیا  هک  یلاح  رد  دهدن . دوخ  دوجوم  تیعضو 
. دنیزگ یمن  رب  وخ  يارب  ار  يزیچ  دوخ ، بناج  زا  دناد ، یم  يوش  هدرم  ناتسد  رد  يا  هدرم  نوچ  مه  هدارا و  یب  ًالماک  شیادخ  ربارب  رد 

دشوکب . نآ  ققحت  يارب  دعب  هلحرم  رد  هداد و  وا  هب  يروتسد  هچ  شیادخ  دمهفب  هک  نیا  رد  دوش  یم  هصالخ  وا  مغ  مه و 
رد تسا ، شیالوم  تیـشم  قلعتم  شندرک  اعد  هک  دـنادب  یتقو  درادـن ، شراگدرورپ  تساوخ  زج  یتساوخ  هدارا و  هک  يا  هدـنب  نیارباـنب 

. دنک یمن  یلاخ  هناش  اعد  زا  وا  ياضق  هب  اضر  هناهب  هب  دنک و  یمن  یلهاک  اعد  ماجنا 
ندرپس همال  تسا ، هتخاس  شیوخ  ياضق  عفد  در و  هلیـسو  ار  نآ  هدومن و  بلط  ار  اـعد  وا  زا  دـنوادخ  هک  دـناد  یم  نوچ  يا  هدـنب  نینچ 

ار  رما  نیا  رد  یتسس  دناد و  یم  اعد  يوس  هب  ندروآ  يور  ار  دنوادخ  هب  دوخ 

دنک . اعد  مارح  رما  کی  ققحت  يارب  یسک  هک  نیا  دننام  . 1 - 1
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شا هجیتن  هدوب ، اعد  نتشاذگ  رانک  يارب  شنادلقم  یلازغ و  هناهب  هچ  نآ  هک  مینیب  یم  سپ  درامـش . یم  دوخ  ضحم  تیدوبع  اب  فلاخم 

تسا . ناشیا  ياعدم  فالخ  ًاقیقد 
دوش . یمن  نآ  تالاکشا  هج  وتم  ٌالصا  هدنناوخ  هک  دنهد  یم  هئارا  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  ياعدم  هنارهام  ياهیزادرپ  ملق  اب  یخرب  هنافسأتم 

دینک : هجوت  تارابع  نیا  هب 
يا هدارا  تساوخ و  هکلب  دـننیب و  یم  دوخ  هدارا  تساوخزا و  رترب  یتذـل  یقوذ و  یهلا  ياـضق  رد  دـنا و  هدرپـس  ادـخ  هب  ًـالماک  ار  دوـخ 

 (1). دنتسین نایم  رد  ًالصا  دوخ  دنرادن و 
ًالـصا دـننیب ، یمن  ار  دوخ  نوچ  دـیوگ : یم  هک  نیا  اما  دـش . نایب  مزال  حیـضوت  ندرپس » ادـخ  هب  ًالماک  ار  دوخ   » حیحـص ياـنعم  هراـبرد 

هب دوخ  لماک  ندرپس  همزال  اـیآ  هچ ؟ ینعی  دـنرادن ، هدارا  تساوخ و  دیـسرپ : دـیاب  دـننک ، بلط  ادـخ  زا  هک  دـنرادن  يا  هدارا  تساوخ و 
هک دنک  یم  روصت  هدنناوخ  هک  هدـش  ادا  يا  هنوگ  هب  ترابع  دـشاب ؟ هتـشادن  يا  هدارا  تساوخ و  عون  چـیه  ناسنا  هک  تسا  نیا  دـنوادخ 
رد شیادخ  هک  دنادب  هدـنب  رگا  تسا ؟ نینچ  ًاعقاو  ایآ  اما  دراد . تافانم  ضحم  میلـست  اضر و  ماقم  اب  يا  هدارا  تساوخ و  هچ  ره  نتـشاد 

تیفاع ندرکن  بلط  میلـست ، همزال  هک  تفگ  ناوت  یم  مه  زاب  دـنک ، اـعد  دوخ  تیفاـع  تمالـس و  يارب  هک  هتـساوخ  وا  زا  يراـمیب  لاـح 
تفگ دـیاب  هکلب  دـشاب ، هتـشادن  يا  هدارا  تساوخ و  هنوگ  چـیه  ناسنا  هک  تسین  نیا  ادـخ  هب  دوخ  ندرپس  همزال  هک  تسا  نشور  تسا ؟

دوخ  يادخ  هدارا  تساوخزا و  ریغ  يا  هدارا  تساوخ و  ناسنا  هک  تسا  نیا  شا  همزال 

هحفص 230. یگدربلد ، یگدنب و  ثیدح  . 1 - 1
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اـسب هچ  مه  عالطا  مک  هدنناوخ  دهد و  یم  رییغت  دـص  رد  دـص  ار  هدـنیوگ  دوصقم  هداس  رهاظ  هب  هتکن  نیا  ندرکن  نشور  دـشاب . هتـشادن 

هچ دیاب  دشاب ، هتـشادن  دوخ  زا  یتساوخ  هدارا و  دنیبن و  ار  دوخ  دـهاوخب  يرامیب  درف  رگا  دوشن . هدنـسیون  ترابع  رد  لاکـشا  نیا  هجوتم 
اما دنک . تیفاع  بلط  دوخ  يارب  دیابن  سپ  هک  دوش  یم  هتفرگ  هجیتن  دشاب ، هتـشادن  یتساوخ  هدارا و  چیه  دیاب  هک  دوش  هتفگ  رگا  دـنک ؟

، دهاوخب تیفاع  دوخ  يارب  دیاب  تروص  نیا  رد  دشاب ، هتـشادن  هتـساوخ ، ادخ  هچ  نآ  زا  ریغ  يا  هدارا  تساوخ و  دیاب  هک  دوش  هتفگ  رگا 
(1). تسا نینچ  رامیب  يارب  ادخ  تساوخ  نوچ 

اعد رگید ، ضرف  رد  ندرکن و  اعد  ضرف ، کی  رد  دـیآ ، یم  رد  رگیدـکی  ضیقن  ًالماک  ضرف ، ود  رد  ثحب  هجیتن  هک  دوش  یم  هظحـالم 
تسا . هدش  لئان  میلست  اضر و  ماقم  هب  هک  تسا  يا  هدنب  هفیظو  ندرک 

ار نخـس  هک  دراد  دوجو  میدرک ، لقن  هک  یتارابع  رد  یماهبا  هچ  تسا و  لطاب  کی  مادـک  حیحـص و  هجیتن  مادـک  هک  تسا  نشور  لاح 
زیچ چیه   » هک هک  تسین  نیا  دونش ، لئاق  یلالقتسا  شیادخ  ربارب  رد  شدوخ  يارب  ناسنا  هک  نیا  همزال  نیاربانب  دیامن . یم  ولهپ  ود  ًالماک 
دنراد . مه  اب  يدایز  توافت  بلطم  ود  نیا  و  دهاوخن » تسا ، هتساوخ  شیادخ  هچ  نآ  زج  يزیچ   » هک تسا  نیا  هکلب  دهاوخن ،» ادخ  زا 

. میزاس یم  نشور  شا  هلدا  رکذ  اب  ار  عوضوم  نیا  هدنیآ  سرد  رد  . 1 - 1
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زاین ؟ ای  لالقتسا  هناشن  اعد :

: ددرگ یم  نشور  ًالماک  تسا ، تارابع  نیا  رد  هک  يا  هطلاغم  حیضوت  نیا  اب 
(1). تسانف ماقم  اب  یفانم  هک  تسانغتسا  لالقتسا و  زا  يا  هحیار  ندرک  اعد  رد  نوچ  دننک ، یمن  اعد  يدارفا  نینچ 

اعد زا  شیب  هک  تسه  یلمع  تادابع ، هعومجم  رد  ایآ  ندرکن ؟ اعد  رد  ای  دراد  دوجو  انغتـسا  لالقتـسا و  هحیار  ندرک  اعد  رد  ًاعقاو  اـیآ 
قلاخ هب  ار  دوخ  زاین  جایتحا و  لامک  اعد ، لاح  رد  ناسنا  ایآ  دـشاب ؟ وا  يوس  هب  ناسنا  رقف  زجع و  رگناـشن  فدـنوادخ  هاگـشیپ  هب  ندرک 
هبئاـش ياراد  تسا ، ناـسنا  زاـین  رقف و  لاـمک  رگناـیب  ار  هچ  نآ  هک  دراد  دوـجو  یـضرم  اـی  ضرغ  هـچ  سپ  دـنک ، یمن  زاربا  شزاـین  یب 

؟ مینادب انغتسا  لالقتسا و 
شیادخ تساوخ  رد  هدـنب  تساوخ  هک  تسین  نیا  زج  يزیچ  دـشاب ، هتـشاد  یحیحـص  يانعم  رگا  تسیچ ؟ انف »  » زا دوصقم  نیا ، رب  هوالع 

لقن تارابع  رد  دـش ، هتفگ  نیا  زا  شیپ  هک  یطلخ  نامه  تسا ، نینچ  رگا  دـشاب . هتـشادن  شیالوم  هدارا  زج  يا  هدارا  هدـنب  ددرگ و  مگ 
ود نیا  دشاب ؟ هتشادن  شیادخ  تساوخ  زج  یتساوخ  هک  نیا  ای  دشاب  هتـشادن  یتساوخ  چیه  هدنب  هک  تسا  نیا  هب  انف  ایآ  دراد  دوجو  هدش 

تسا . حیحص  ًالماک  یمود  تسردان و  یلوا  دنراد . رگیدکی  اب  يدایز  توافت  انعم 
يانف نامه  هک  دننک  یم  دـصق  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  زا  ریغ  ار  يرگید  يانعم  قلاخ ، رد  قولخم  يانف  زا  ناکلـسم  یفوص  هک  میناد  یم  هتبلا 

نیا  رد  هک  دشاب  حیحص  دناوت  یمن  ًالقن  ًالقع و  انعم  نیا  اما  تسا ، ینیوکت  يدوجو و 
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نیا دهد ، یم  شیادخ  زا  هدنب  لالقتسا  انغتسا و  يوب  هک  يزیچ  نیرتشیب  هک  تسا  نشور  لاح  ره  هب  تسین . نآ  هب  نتخادرپ  لاحم  لاقم ،

يزیچ نامه  نیا  دـهاوخن . تجاح  وا  زا  دـنکن و  دـنلب  اعد  هب  تسد  وا  هاگـشیپ  رد  دـهاوخن و  شقلاخ  زا  ار  شزاـین  عفر  ناـسنا  هک  تسا 
: هیآ قادصم  هدش و  ریبعت  ادخ » تدابع  زا  رابکتسا   » هب مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نایب  رد  هک  تسا 

َنیِرِخاَد (1) َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  ِیتَداَبِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل �  ْبِجَتْسَأ  ِینوُعْدا  ُمُکُّبَر  َلاَقَو 
(2). تسا هدش  هتسناد 

هناهب و هک  دنچ  ره  دنیبن ، اعد  جاتحم  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  دنوادخ ، یگدنب  رتچ  زا  ندز  زابرـس  رابکتـسا و  عاونا  نیرتدـب  زا  ینعی 
! راصبالا یلوا  ای  اوربتعاف  دنادب ! دنوادخ  زا  هدننک  اعد  لالقتسا  هحیار  ار ، نآ  کسمتسم 

.60 رفاغ ، . 1 - 1
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(1  ) ادخ زا  تیفاع  بلط  مهن : سرد 

هن هک  میداد  ناشن  میدیـشک و  دقن  هب  دراد ، دوجو  اعد  دروم  رد  هنایفوص  هاگدـید  رد  هک  ار  يا  هتکن  نیرتمهم  نیلوا و  هتـشذگ  سرد  رد 
تساضر . نیا  همزال  اعد  هکلب  درادن ، دوجو  یهلا  ياضق  هب  اضر  اعد و  نیم  یتافانم  اهنت 

ناسنا  يارب  رش  ریخ و  تخانش  كالم 
یمن دوخ  يارب  يرـش  ریخ و  یهلا  ياـیلوا  دوش : یم  اـعدا  هک  تسا  نیا  هدـش ، حرطم  اـعد  زا  ندرک  یلاـخ  هناـش  يارب  هک  يرگید  هناـهب 

دوب : نیا  ترابع  دننک ، اعد  رش  نآ  عفد  يارب  دنهاوخب  هک  دنسانش 
(1). دنهاوخب ار  نآ  عفد  اعد  اب  ات  تسا  دب  زیچ  هچ  وکین و  ناشیارب  زیچ  هچ  ًالصا  دنناد  یمن  هک  دننیب  یم  هدیچیپ  ار  یتسه  نانچ  اهنآ 
ًالـصا وا ، رد  ندش  یناف  رطاخ  هب  هک  دنـسر  یم  ییاج  هب  دنوادخ  هب  برقت  يالاب  تاجرد  رد  اهناسنا  هک  دـنک  یم  اقلا  نینچ  ترابع  نیا 

بوخ و 
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ریخ و زا  یلک  روط  هب  ناگدنب  ایآ  میزادرپب . هلئـسم  لیلحت  هب  دیاب  دروم  نیا  رد  حیحـص  تواضق  يارب  ام  دنـسانش . یمن  دوخ  يارب  يدـب 

دوش ؟ یم  لصاح  يرییغت  رما  نیا  رد  دنوادخ  هب  رتشیب  برقت  اب  ایآ  و  ریخ ؟ ای  دنتسه  هاگآ  دوخ  رش 
يارب دـنوادخ  هچ  نآ  هک  مییوگب  میناوت  یم  مالک  کی  رد  مینک . هجوت  ناسنا  يارب  رـش  ریخ و  كالم  هب  دـیاب  اهـشسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 

هک يرگید  رایعم  ره  یهلا  هاگدید  رد  تسا . نیمه  رـش  ریخ و  رایعم  اهنت  تسوا و  رـش  ددنـسپ ، یمن  هچ  نآ  وا و  ریخ  ددنـسپ ، یم  ناسنا 
نیعم ناسنا  يارب  ار  رـش  ریخ و  دناوت  یمن  راگدرورپ  طخـس  اضر و  زج  يرما  چیه  ددرگرب . كالم  نیمه  هب  تیاهن  رد  دیاب  دوش ، حرطم 

اهنآ قیداصم  یخرب  نییعت  رد  هتبلا  یلو  دنهد ، صیخـشت  یلک  تروص  هب  ار  ناشرـش  ریخ و  دنناوت  یم  ادخ  ناگدـنب  ساسا  نیا  رب  دـنک .
دننام . یم  لهاج 

اهاعد رد  ادخ  زا  تیفاع  بلط  رب  دیکأت 
يارب اعد  ًاعطق  نیاربانب  تسوا . رما  قلعتم  هکلب  وا و  ياضر  دروم  ادـخ  زا  تیفاع  بلط  هک  دـیآ  یم  رب  ددـعتم  یلقن  هلدا  زا  لاثم  ناونع  هب 

زا یبلط  تیفاع  هب  صاصتخا  هیداجـس  هکرابم  هفیحـص  ياهاعد  زا  یکی  رـش . نآ ، فلاخم  ياـعد  تسا و  ریخ  ناـسنا  يارب  تیفاـع  بلط 
دوش : یم  زاغآ  نینچ  دراد و  لاعتم  يادخ 

قدـصت کتیفاعب و  یننغا  کتیفاعب و  ینمرکا  کتیفاعب و  ینـصح  کتیفاع و  ینللج  کتیفاع و  ینـسبلا  هلآ و  دـمحم و  یلع  یلـص  مهللا 
کتیفاع و  یل  به  کتیفاعمب و  یلع 
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. ةرخالا ایندلا و  یف  کتیفاع  نیب  ینیب و  قرفت  و ال  کتیفاع ...  ینشرفا 

هد و رارق  تتیفاع  نصح  رد  ربب و  ورف  دوخ  تیفاع  رد  ارم  ناشوپب و  نم  رب  ار  دوخ  تیفاع  سابل  تسرف و  دورد  وا  لآ  دمحم و  رب  ایادـخ 
ار تتیفاع  شخبب و  نم  هب  ار  دوخ  تیفاع  نک و  قدصت  نم  رب  ار  تتیفاع  امرف و  مزاین  یب  دوخ  تیفاع  اب  رادب و  ما  یمارگ  دوخ  تیفاع  اب 

زادنیم . ییادج  ترخآ  ایند و  رد  تتیفاع  نم و  نایم  و  نارتسگب ...  میارب 
دنا : هتشاد  نایب  تارابع  نیا  اب  ار  یبلط  تیفاع  رب  دیکأت  مهزاب  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  اعد ، همادا  رد 

(1). ةرخالا ایندلا و  ۀیفاع  ۀیفاعلا  یندب  یف  دلوت  ۀیفاع  ۀیمان  ۀیلاع  ۀیفاش  ۀیفاک  ۀیفاع  ینفاع  هلآ و  دمحم و  یلع  یلص  مهللا 
نم ندـب  رد  هک  یتیفاع  هدـننک ، دـشر  رترب و  شخب ، افـش  هدـننک ، تیافک  نک  اطع  یتیفاع  ارم  تسرف و  دورد  وا  لآ  دـمحم و  رب  ایادـخ 

ار . ترخآ  ایند و  تیفاع  دروایب ، تیفاع 
موصعم تجح  نابز  زا  هک  اهاعد  نیا  دومن و  تیفاع  بلط  دـنوادخ  زا  ناوت  یمن  تارابع  نیا  زا  رتاـسر  رتاـبیز و  رت ، لـماک  هک  مینیب  یم 

. تسین دـنوادخ  يدونـشخ  زج  يزیچ  مه  تیریخ  كالم  تسا . ییاه  تساوخرد  نینچ  هب  یهلا  ياضر  رگناشن  هدـش ، رداص  راـگدرورپ 
هب مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  دـهاوخب  شیادـخ  زا  ار  نآ  دـیاب  ناـسنا  هک  تسا  يریخ  یهاوـخ  تیفاـع  ًاـعطق  سپ 

زا  تیفاع  تساوخرد  هب  تحارص 
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: میا هدش  رما  دنوادخ 

(1). ۀیفاعلا وفعلا و  مکبر  اولس 
دینک . تساوخرد  ار  تیفاع  وفع و  دوخ  راگدرورپ  زا 

دنا هدرک  لقن  مه  مالـسلا  امهیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  تیفاع . وفع و  هدش ، دیکأت  دـنوادخ  زا  زیچ  ود  تساوخرد  رب  ثیدـح  نیا  رد 
: دندناوخ یم  نینچ  ار  دنوادخ  هک 

(2). ۀیفاعلا رکش  رکش  کلاسا  ۀیفاعلا و  رکش  کلاسا  ۀیفاعلا و  لیمج  کلاسا  ۀیفاعلا و  کلاسا  ینا  مهللا 
تـساوخرد ار و  تیفاع  رپ  رکـش  منک  یم  تساوخرد  ار و  ابیز  تیفاع  منک  یم  تساوخرد  ار و  تیفاع  منک  یم  تساوخرد  وت  زا  ایادـخ 

. ار تیفاع  هب  تبسن  رکش  رب  ندرک  رکش  منک  یم 
رطاخ هب  هک  نیا  مه  ادخ و  بناج  زا  هدش  اطع  تیفاع  هب  تبـسن  يرازگرکـش  قیفوت  مه  دهاوخب و  تیفاع  ادـخ  زا  دـیاب  مه  ناسنا  يرآ ،

درازگب . ساپس  ار  دنوادخ  دناوتب  تیفاع ، رب  رکش 
(3). تسا لماک  تمالس  يانعم  هب  یبرع  نابز  رد  تیفاع 

تیفاع قیداصم  زا  ندب  تمالس  تحـص و  تساوخرد  ًاعطق  نیاربانب  حور . تمالـس  مه  دوش و  یم  ندب  تمالـس  لماش  مه  تمالـس  نیا 
مه يدام  يراتفرگ  دوش ، یم  مه  يونعم  يدام و  يراتفرگ  الب و  عون  ره  زا  تمالـس  تحـص و  لـماش  تیفاـع  نیا ، رب  هوـالع  دـشاب . یم 

يونعم  يراتفرگ  رقف و  نوچ 

. نساحملا زا  لقن  هب  ثیدح 40  هحفص 178 ، دلج 70 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
. يدنوار تاوعدلا  زا  لقن  هب  ثیدح 20  هحفص 362 ، دلج 95 ، نامه ، . 2 - 2
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نآ رب  راب  ود  هیداجـس  هفیحـص  زا  لوقنم  ياعد  رد  هک  دـشاب  یم  ترخآ  ایند و  تیفاع  لـماش  تیفاـع  نینچ  مه  بلق . تواـسق  نوچ  مه 

دشاب یم  یلام و ...  تینما  مدع  رقف ، يرامیب ، دننام  يویند  ياهیراتفرگ  ایالب و  زا  ندوب  رود  يویند ، تیفاع  زا  دوصقم  تسا . هدش  دیکأت 
موهفم سپ  دشاب . یم  ناسنا  دوخ  ناهانگ  نآ  أشنم  هک  تسا  ترخآ  رد  یتخبدـب  یگراچیب و  زا  تمالـس  مه  يورخا  تیفاع  زا  روظنم  و 

وا زا  اجکی  ار  اهنآ  همه  لاعتم  يادخ  زا  تیفاع  تساوخرد  اب  هک  دریگ  یم  رب  رد  ار  یناوارف  قیداصم  تسا و  ریگارف  ماع و  رایـسب  تیفاع 
. مینک یم  بلط 

: میراد یم  هضرع  لاعتم  يادخ  هب  تسا . هدمآ  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  هب  طوبرم  یترایز  نمض  رد  تیفاع  بلط  ياهاعد  زا  رگید  یکی 
ۀـیفاع و یف  مهتیمت  ۀـیفاع و  یف  مهییحت  نیدـلا  نم  ضارعـالا  نتفلا و  ضارمـالا و  اـیالبلا و  مهنع  تفرـص  نیذـلا  كداـبع  نم  ینلعجا  و 

 (1). ۀیفاع یف  رانلا  نم  مهریجت  ۀیفاع و  یف  ۀنجلا  مهلخدت 
هک یناسک  هرمز  رد  يا ، هدـنادرگ  زاب  اهنآ  زا  ار  ثداوح  اه و  هنتف  اـهیرامیب و  اـهالب و  هک  هد  رارق  تناگدـنب  نآ  هلمج  زا  ارم  ایادـخ )  ) و

( مـنهج  ) شتآ زا  تیفاـع  رد  ینک و  یم  ناشتـشهب  دراو  تیفاـع  رد  یناریم و  یم  تیفاـع  رد  يراد و  یم  هـگن  هدـنز  تیفاـع  رد  ار  اـهنآ 
یهد . یم  ناشهانپ 

كاپ  رازم  رانک  رد  مه  نآ  هتفرگ ، رارق  تساوخرد  دروم  ابیز  ياعد  نیا  رد  ترخآ  ایند و  رد  تامم و  تایح و  رد  تیفاع  عاونا  همه 
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موزل اهاعد  هنوگ  نیا  ندش  دراو  تسا . رتشیب  رگید  ياج  ره  زا  سدقم  ناکم  نآ  رد  اعد  تباجتسا  لامتحا  هک  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس 

دهد . یم  ناشن  یبوخ  هب  ار  تیفاع  بلط  يارب  اعد  هب  تبسن  مامتها 
تیفاع  نتساوخن  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  تمذم 

دندومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  زا  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  نداتفا  نادنز  هب  ناتساد  رد 
امم یلا  بحا  نجـسلا  بر  : » تلق نیح  هترتـخا  تنا  هـیلا : هللا  یحواـف  نجـسلا ؟ تققحتـسا  اـمب  بر  اـی  لاـقف : هللا  یلا  نجـسلا  یف  یکش 

(1)« هیلا یننوعدی 
؟(2) هیلا یننوعدی  امم  یلا  بحا  ۀیفاعلا  تلق : اله 

؟ مدـش نادـنز  قحتـسم  تلع  هچ  هب  نم ! راـگدرورپ  يا  تفگ : دروآ و  تیاکـش  دـنوادخ  هب  نادـنز  رد  مالـسلا ) هیلع  فسوی  ترـضح  )
یم شیوس  هب  ارم  اهنآ  هچ  نآ  زا  نم  يارب  نادنز  نم  راگرورپ  یتفگ : یتقو  يدرک  رایتخا  ار  نادـنز  تدوخ  دومرف : یحو  وا  هب  دـنوادخ 

تسا ؟ رت  بوبحم  دنناوخ ، یم  شیوس  هب  ارم  اهنآ  هچ  نآ  زا  نم  يارب  تیفاع  یتفگن : ارچ  تسا . رت  بوبحم  دنناوخ ،
ندنام قحتـسم  ار  ناشیا  رما  نیمه  تساوخن و  دهاوخب ، تیفاع  دنوادخ  زا  تساوخ  یم  هک  اجنآ  مالـسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  مینیب  یم 

دومن . نادنز  رد 
یهلا  تمصع  ماقم  هک  دوب  یهلا  برقم  يایلوا  زا  مالسلا  هیلع  فسوی  بانج  ًاعطق 

.33 فسوی ، . 1 - 1
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یهاتوک نیمه  دومن و  ریـصقت  یمک  لاعتم  دـنوادخ  زا  تیفاـع  بلط  رد  هک  دوب  نیا  دـش ، بکترم  هک  يا  یلوا  كرت  اـما  تشاد ، مه  ار 

اعد دیابن  هاگ  چیه  ادخ  برقم  یعقاو و  هدنب  هک  دوش  یم  نشور  اجنیا  درک . مورحم  شندوب  ینادنز  تدم  رد  تیفاع  زا  ار  ناشیا  ندرک ،
دربب . دای  زا  ار  تیفاع  بلط  يارب 

ناسنا  رش  ریخ و  اب  یبلط  تیفاع  هطبار 
ایآ ًالثم  تسوا ؟ تیفاع  رد  سک  ره  ریخ  هشیمه  هک  دومن  اعدا  ناوت  یم  ایآ  دوب ، ناـسنا  رـش  ریخ و  رد  ثحب  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 

یلامتحا نینچ  رگا  و  رش ؟ یتسردنت  دشاب و  ریخ  ناسنا  يارب  يرامیب  یهاگ  دراد  لامتحا  ای  تسا  ناسنا  حالـص  هب  ندب  یتسردنت  هشیمه 
دیابن میناد ، یمن  ار  دوخ  رـش  ریخ و  اـم  نوچ  نیارباـنب  دـشاب . ناـسنا  حالـص  ریخ و  هب  هشیمه  تیفاـع  بلط  هک  تسین  مولعم  سپ  تسه ،

دشاب . ام  ررض  هب  هک  میهاوخب  ادخ  زا  ار  يزیچ  اسب  هچ  میشاب ، هتشاد  یبلط  تیفاع  رب  رارصا 
ماجنا هنیمز  رما  نیا  هک  یتقو  ًالثم  . ) تسین ناـسنا  حالـص  هب  ندـب  یتسردـنت  طیارـش  رد  یهاـگ  هک  تسا  تسرد  تفگ : دـیاب  خـساپ  رد 

بوسحم رـش  ندب  تمالـس  ریخ و  ناسنا  يارب  يرامیب  تلاح ، نآ  رد  و  دـش ) یمن  نآ  بکترم  دوبن ، تسردـنت  رگا  هک  دوش  یم  یهانگ 
؟ دنک تیفاع  بلط  شنازیزع  ای  دوخ  يارب  ادخ  زا  هشیمه  دیابن  ناسنا  هک  تفگ  ناوت  یم  لیلد  نیا  هب  ایآ  اما  دوش ، یم 

نکمم لکـش  ود  هب  ناـسنا  ياـعد  یبلط ، تیفاـع  دروم  نیمه  رد  ددرگ . یم  رب  ناـسنا  ندرک  اـعد  هوحن  هب  رما  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح 
دنوادخ  زا  لماک  قلطم و  هبناج ، همه  تروص  هب  ار  تیفاع  هک  نیا  لوا  دشاب / تسا 
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زا رگید  هیعدا  یخرب  و  ةرخالا ) ایندلا و  ۀیفاع  ۀیفاش ...  ۀیفاک  ۀیفاع   ) هیداجس هفیحص  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  ياهاعد  دننام  دهاوخب ،

مالسلا . مهیلع  همئا  ریاس 
عقاو رد  دریگ . یم  رب  رد  ار  هدـننک  اعد  نید  رد  تیفاع  مه  دوش و  یم  ندـب  یتسردـنت  لـماش  مه  هدـش  هتـساوخ  تیفاـع  تروص  نیا  رد 

مه نآ  رانک  رد  هدب و  یتسردنت  نم  هب  ایادخ  هک : تسا  نیا  شیاعد  يانعم  دنک ، یم  بلط  دنوادخ  زا  ار  تیفاع  قیداصم  همه  هک  یـسک 
مامت مررض  هب  تمالس  نیا  ات  راذگم  او  مدوخ  هب  ارم  مربب و  وکین  هدافتسا  حالص  ریخ و  ریسم  رد  یتسردنت  نیا  زا  هک  امرف  میاطع  یقیفوت 
یسک قح  رد  اعد  نیا  رگا  هک  تسا  نشور  رادب . نوصم  یتسردنت  تمعن  هب  تبـسن  يرکـشان  هطرو  هب  ندیزغل  زا  ارم  تقیقح  رد  دوش و 
یبلط تیفاع  ضرف ، نیا  رد  سپ  دوب . دهاوخ  شحالـص  ریخ و  هب  هراومه  دز و  دهاوخن  ررـض  وا  هب  یتسردنت  هاگ  چـیه  دوش ، باجتـسم 

درادن . هدننک  اعد  يارب  يرش  هنوگ  چیه 
ایادخ دیوگب : ًالثم  دیامن . تساوخرد  دنوادخ  زا  صاخ  روط  هب  ار  تیفاع  قیداصم  زا  یخرب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ندرک  اعد  مود  تروص 
ناوت یم  مه  تروص  نیا  رد  ضارمالا )... ایالبلا و  مهنع  تفرـص  نیذـلا  كداـبع  نم  ینلعجا  و   ) رادـب رود  اـهیرامیب  اـهیراتفرگ و  زا  ارم 
ددرگ یسک  فارحنا  زاس  هنیمز  تسا  نکمم  یتسردنت  تحص و  دنچ  ره  هک  تسا  هدومن  بلط  ار  دوخ  ریخ  ادخ  زا  هدننک  اعد  هک  تفگ 

ریغتی و رما ال  نیا  هک  تفگ  ناوت  یمن  ینعی  تسین ، وا  یتسردنت  يرورض  همزال  رش  نیا  اما  دوشب ، رش  شیارب  یتسردنت  تروص  نآ  رد  و 
تسا . يربج 

هتسب نآ  رد  رییغت  لامعا  زا  دنوادخ  تسد  هک  يروط  هب  تسین ، يرورـض  يربج و  ملاع ، ماظن  یلک  روط  هب  هک  تسا  نیا  بلطم  حیـضوت 
دشاب .
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یم دوخ  وا  تسادخ و  تسد  هب  اهنیا  همه  تسین . ریغتی  يرورض و ال  دشاب ، رش  یسک  هچ  يارب  ریخ و  یـسک  هچ  يارب  يزیچ  هچ  هک  نیا 

ار وا  رما  نیا  هک  نیا  رطاخ  هب  دشاب  ریخ  یـسک  يارب  يرامیب  رقف و  یطیارـش  رد  تسا  نکمم  لاثم  يارب  دیامن . داجیا  رییغت  اهنآ  رد  دناوت 
هتسب دنوادخ  تسد  صوصخ  نیا  رد  یلو  دراد . یم  زاب  تسا ، یندب  تمالس  تحص و  نآ ، باکترا  همزال  هک  یتیصعم  هب  ندز  تسد  زا 

زا دوخ  رایتخا  اب  هک  دیامن  شراگدرورپ  دای  رکذتم  نانچ  ار  وا  بلق  لاح  نامه  رد  دهدب و  یتمالـس  شا  هدنب  نامه  هب  دـناوت  یم  تسین .
. دنکن مه  ار  نآ  رکف  یتح  ای  دوش  فرصنم  هانگ  ماجنا 

رگا نیاربانب  ندـب . تمالـس  هن  تسادـخ ، دای  ندرک  شومارف  دوش ، یم  نآ  باکترا  سپـس  نداتفا و  هانگ  رکف  هب  همدـقم  هنیمز و  هچ  نآ 
تفر . دهاوخن  هانگ  غارس  شدوخ  رایتخا  باختنا و  اب  دوشن ، لفاغ  شراگدرورپ  دای  زا  یلو  دشاب ، ملاس  شندب  یسک 

تورث و لوپ و  هب  رگا  تسا و  فیعض  شنامیا  نوچ  دشاب ، یسک  حالص  هب  يدنمزاین  رقف و  یصاخ  طیارـش  رد  تسا  نکمم  رگید : لاثم 
نامه هب  هک  تسا  رداق  دنوادخ  لاح  نیمه  رد  دنک . یم  جراخ  ادخ  یگدنب  ریـسم  زا  ار  وا  هدـش ، شندرگ  لابو  اهنیا  همه  دـسرب ، تنکم 
دوجو هب  شبلق  رد  ایند  لام  هب  تبـسن  یتبغر  یب  دـهز و  زین  ددرگ و  يوق  وا  نامیا  هک  دـیامرف  تیانع  یتریـصب  لقع و  تفرعم و  صخش 

دیآ .
ندرک اعد  حیحص  هوحن  هب  هجوت  موزل 

دوخ رـش  هدننک  اعد  هک  نیا  ضرف  ود ، نآ  زا  کی  چیه  رد  تسا و  دنوادخ  زا  تیفاع  بلط  قادصم  ود  ره  دش ، نایب  هک  یتروص  ود  نیا 
ادخ  زا  ار  يزیچ  دوخ ، لهج  رطاخ  هب  یسک  رگا  هلب ، دنک . یمن  ادیپ  هار  دهاوخب ، ار 
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تـسا نکمم  اعد  نیا  دزروب ، رارـصا  دوخ  هتـساوخرب  طورـشمان و  قلطم و  روط  هب  وا  اما  دـشاب ، تیفاـع  قادـصم  دـناوت  یم  هک  دـهاوخب 

ددرگ . رش  بلط  قادصم  هتساوخان 
مامت شررض  هب  شیاعد  تباجتـسا  تسا  نکمم  دهاوخن ، ار  دوخ  تیفاع  یلو  دهاوخب ، تورث  لوپ و  دنوادخ  زا  یـسک  را  لاثم  ناونع  هب 
ینعی دنک ، اعد  هنوگچ  دمهفب  دیاب  دنکب ، دوخ  يارب  ریخ  ياعد  دهاوخ  یم  یـسک  رگا  دیامن . جراخ  نید  ریـسم  زا  ار  وا  ایند  لام  دوش و 

ایند ياهتمعن  زا  يزیچ  رگا  سپ  دوش . یم  ریبعت  ترخآ  رد  تیفاع  هب  یهاگ  هک  تسا  نید  رد  تیفاع  تداعـس ، ساسا  لـصا و  هک  دـنادب 
همطل نم  ترخآ  نید و  هب  لوپ  نتـشاد  هک  نیا  هب  يراک  مهاوخ و  یم  لوپ  نم  هک : دـشیدنیب  نینچ  دـیابن  دـهاوخ ، یم  ار  لوپ –  لثم  – 

ار دوخ  رـش  هک  نیا  هب  هاگآدوخان  شیاعد  رد  هک  دوش  یم  ثعاب  نیمه  تسا و  طلغ  دص  رد  دص  رکفت  زرط  نیا  مرادن . ریخ ، ای  دنز  یم 
دناوت یم  هک  دنچ  ره  يویند –  هتساوخ  چیه  رب  طورشمان  قلطم و  روط  هب  دیاب  رزطخ  نیا  زا  ندنام  نوصم  يارب  ددرگ . التبم  دنک ، بلط 

دشاب . هتشادن  شا  يورخا  ینید و  تیفاع  هب  يراک  هک  تسا  نیمه  ندوب  طورشمان  زا  روظنم  دزرون . رارصا  دشاب –  تیفاع  قادصم 
رگا ای  دـهاوخب و  ار  ترخآ  ایند و  رد  عماـج  لـماک و  تیفاـع  اـب  ینعی  دـیامن ، اـعد  دـش ، ناـیب  هک  یتروص  ود  زا  یکی  هب  دـیاب  نیارباـنب 
ًالثم دزاسن . جراخ  شنید  رد  تیفاع  زا  ار  وا  قادصم ، نآ  هک  دهاوخب  مه  ار  نیا  شرانک  رد  دـهاوخ ، یم  ار  ایند  رد  تیفاع  زا  یقادـصم 

رد ایند  بح  دزاسن و  جراخ  دنوادخ  یگدنب  ریـسم  زا  ار  وا  ایند  لام  هاگ  چیه  هک  دـنک  اعد  دـهاوخ ، یم  يزاین  یب  تورث و  ادـخ  زا  رگا 
ندرک اعد  هنوگ  نیا  درواین . دوجو  هب  شلد 
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تسا . یلامتحا  رش  بلط  هنوگ  ره  زا  ندنام  نوصم  شا  هجیتن  تسا و  مزال  بوخ و 

رـش ریخ و  هدمآ  ثیدح –  نآرق و  نید –  رد  هک  ییاهرایعم  ساسارب  اهناسنا  ام  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هتفرگ  ثحب  نیا  زا  هک  يا  هجیتن 
هک میهد  صیخـشت  نیقی  عطق و  اب  میناوت  یم  هدش ، تیفاع  بلط  موزل  هکلب  نسح و  رب  هک  يدیکأت  همه  نیا  زا  ٌالثم  میـسانش . یم  ار  دوخ 
ره هک  میناد  یم  میسانش و  یم  مه  ار  ایند  رد  تیفاع  قیداصم  دوش . یم  ترخآ  ایند و  تیفاع  لماش  تیفاع  نیا  تسام . تیفاع  رد  ام  ریخ 

تیفاع هب  هک  دنتـسه  ریخ  ام  يارب  یتقو  قیداصم  نیا  هک  میراد  هجوت  اما  تسا . بوخ  میهاوخب ، ادـخ  زا  نامیاهاعد  رد  ار  اهنآ  زا  مادـک 
هب میهاوخب و  دنوادخ  زا  هبناج  همه  قلطم و  روط  هب  ار  تیفاع  ای  هک  مینک  یم  هجوت  هتکن  نیا  هب  نامیاهاعد  رد  اذـل  دـننزن . همطل  ام  ینید 

، مینکن اعد  طورشمان  قلطم و  نآ  ندروآ  تسد  هب  يارب  تسا ، بولطم  نامیارب  نآ  زا  یقادصم  رگا  ای  میشاب  هتـشادن  يراک  نآ  قیداصم 
مییامن . اعد  نآ  هرابرد  دوخ  نید  تمالس  هب  طورشم  هکلب 

دوش . یم  حرطم  يویند  روما  دروم  رد  دیکأت  هجوت و  نیا  هک  تسا  نشور 
« یهلا ترفغم   » و وفع »  » هاگ چیه  ام  ٌالثم  دنتـسه . جراخ  ثحب  نیا  زا  تسا ، ظوحلم  هشیمه  نآ  ندوب  يورخا  تداعـس  هک  يونعم  لئاسم 

نانیمطا میهاوخ و  یم  دنوادخ  زا  رارصا  اب  قلطم و  روط  هب  ار  اوقت »  » و ایند » زا  ندنک  لد   » نینچ مه  مینک . یمن  بلط  طورـشم  روط  هب  ار 
هک روـما  هنوـگ  نیا  رد  تسا ، حرطم  يوـیند  روـما  رد  هک  يا  هغدـغد  نآ  سپ  دـنرادن . اـم  يارب  يرـش  هنوـگ  چـیه  روـما  نیا  هک  میراد 

درادن . دوجو  تسا ، زرحم  ناشتیبولطم 
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(2  ) ادخ زا  تیفاع  بلط  مهد : سرد 

هعجارم اب  بلطم  نیا  دشاب و  هتـشاد  یهلا  هاگرد  هب  دناوت  یم  يا  هدنب  ره  هک  تسا  يریخ  ياعد  لاعتم  يادـخ  زا  تیفاع  بلط  هک  میتفگ 
. دوش یم  تابثا  ینشور  هب  ینید  نوتم  هب 

قیمع  تفرعم  مدع  ببس  هب  رش  ياعد 
ناسنا یهاگ  دنام . دهاوخ  رت  نوصم  ندرک  اعد  رد  ياطخ  زا  دشاب ، رت  قیمع  رتشیب و  نید  رد  شتفرعم  هقفت و  ناسنا  هچ  ره  یلک  روط  هب 

یم اعد  شدوخ  ررـض  هب  قیمع ، تفرعم  مدـع  رطاـخ  هب  عقاو  رد  یلو  تسا  نآ  رد  شحالـص  دـنک  یم  رکف  هک  دـنک  یم  بلط  ار  يزیچ 
دندومرف : هک  تسا  لوقنم  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یثیدح  رد  لاثم  ناونع  هب  دنک .

تفگ : یم  نینچ  لاح  نآ  رد  درک و  یم  فاوط  ار  هبعک  هناخ  هک  دندید  ار  يدرم  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع 
ربصلا . کلاسا  ینا  مهللا 

. منک یم  ربص  تساوخرد  وت  زا  نم  ایادخ 
دندومرف : دندز و  وا  هناش  هب  مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  یلع 
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 (1). ۀیفاعلا یلع  رکشلا  ۀیفاعلا و  کلاسا  ینا  مهللا  لق : ءالبلا  تلاس 

منک . یم  تساوخرد  ار  تیفاع  رب  رکش  تیفاع و  وت  زا  نم  ایادخ  وگب : يدومن ، تساوخرد  ار  يراتفرگ  الب و 
هک میوشن  هجوتم  اسب  هچ  دنک و  یم  یبوخ  ياعد  هچ  هک  مینک  یم  رکف  دـنک ، یم  ربص  بلط  ادـخ  زا  یـسک  میونـشب  رگا  ام  زا  يرایـسب 
الب تساوخرد  ینعی  ربص  تساوخرد  هک  دوش  یم  نشور  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  رکذت  اب  تسا  ندـش  راتفرگ  يارب  اعد  شیاعد ،
نآ رب  ربص  ات  تسین  یتبیـصم  تیفاع ) شیاسآ و   ) ءاخر لاح  رد  دـیآ و  یم  شیپ  الب  ماگنه  رد  هک  تسا  یتلاح  ربص  نوچ  يراـتفرگ ، و 
نآ رب  يرازگرکـش  قیفوت  شلابند  هب  میهاوخب و  ار  تیفاع  دنوادخ ، زا  ربص  بلط  ياج  هب  دیاب  هک  میمهف  یم  هاگ  نآ  دـشاب . هتـشاد  انعم 

تیفاع سک  ره  اذل  دوش . یم  تمقن  هب  لیدبت  وا  يارب  تیفاع  تمعن  دنکن ، ادا  ار  نآ  رکش  یلو  دشاب  هتـشاد  تیفاع  یـسک  رگا  نوچ  ار .
دوشن . تمقن  راتفرگ  ات  دهاوخب  مه  ار  نآ  رکش  قیفوت  دیاب  دهاوخ ، یم 

تدایع هب  ناشیا  تسا . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  لوقنم  دـهد ، یم  شزومآ  ار  حیحـص  ندرک  اعد  مه  نآ  هک  يرگید  ثیدـح 
تفگ : وا  دندرک . لاؤس  شلاح  هرابرد  وا  زا  دنتفر و  يرامیب 

ایادخ : » متفگ مدرک و  اعد  لاح  نامه  رد  نم  دـیدومرف . تئارق  ار  هعراق  هروس  امـش  سپ  میدـناوخ ، تعامج ) هب   ) ار برغم  زامن  امـش  اب 
، ینک مباذع  ترخآ ، رد  نآ  تباب  یهاوخ  یم  هک  مراد  یهانگ  وت  دزن  رگا 
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! مدمآرد ینیب ، یم  هک  یلاح  نیا  هب  اعد  نیا  زا  سپ  نک .» لیجعت  ایند  رد  ار  باذع  نیا  سپ 

دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
«. رانلا باذع  انق  ۀنسح و  ةرخالا  یف  ۀنسح و  ایندلا  یف  انتآ  انبر  : » تلق الا  تلق ، امسئب 

نوصم شتآ  باذـع  زا  ار  ام  امرف و  اطع  یکین  مه  ترخآ  رد  یکین و  ام  هب  ایند  رد  ام ، راگدرورپ  يا  : » یتفگن نینچ  ارچ  یتفگ ! دـب  هچ 
«. رادب

(1). دش بوخ  شلاح  ات  دندرک  اعد  وا  يارب  سپس 
ار ندرک  اعد  حیحـص  هوحن  نوچ  یلو  دوب ، هدرک  دوخ  يارب  ریخ  ياعد  شدوخ ، باسح  هب  رامیب  نآ  هک  دش  نشور  مه  ثیدـح  نیا  رد 

دوخ رش  شلهج  رطاخ  هب  دروخ و  یم  ار  شا  ینادان  بوچ  ناسنا  یهاگ  سپ  دوب . هتـساوخ  ادخ  زا  ار  شا  يراتفرگ  الب و  ًالمع  دوبن ، دلب 
. دهاوخ یم  ادخ  زا  ار 

تسین . ریذپ  ناکما  یگداس  هب  یتفرعم  ره  اب  یناسنا  ره  يارب  رش  ریخ و  قیداصم  صیخشت  نیاربانب 
دنوادخ دزن  الب  عفر  يارب  اعد  تیبوبحم 

شـسرپ نیا  حرط  تبون  نونکا  دـش ، حرطم  نآ  یگنوگچ  اعد و  هفیظو  اب  نآ  هطبار  رـش و  ریخ و  صیخـشت  هرابرد  هک  یثحب  هب  هجوت  اـب 
مییوگب هک  نیا  ای  مینک  اعد  دوخ  يراتفرگ  عفر  يارب  هک  تسه  نیا  ام  فیاـظو  زا  یکی  اـیآ  میوش ، یم  راـتفرگ  یتقو  هرخـالاب  هک : تسا 

نامیارب  دنوادخ  نوچ 
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؟ میهدن ماجنا  اعد –  هلمج  زا  یشالت –  چیه  نآ  عفر  يارب  میشاب و  یضار  نآ  هب  دیاب  هدومرف ، ردقم  ار  يراتفرگ 

هلئسم نیا  لح  يارب  یبوخ  ياشگهار  دناوت  یم  هداتفا ، قافتا  ناشدنزرف  اب  طابترا  رد  مالسلا  هیلع  مولعلا  رقاب  ترـضح  يارب  هک  ییارجام 
دشاب .

تحاران و ناشکچوک  دنزرف  يرامیب  رطاخ  هب  ناشیا  هک  دننک  یم  هدهاشم  دنسر و  یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  باحصا  زا  یهورگ 
يرامیب نیا  رد   ) دتفیب قافتا  كدوک  نیا  يارب  يا  هثداح  رگا  ادخ  هب  مسق  دنیوگ : یم  رگیدـکی  هب  دـنرادن . رارق  مارآ و  دنتـسه و  هتفرگ 

اما دیایب .) مالسلا  هیلع  ماما  دوخ  رس  رب  ییالب  دنزرف  توف  رثا  رب   ) دتفیب يراوگان  قافتا  مالسلا  هیلع  ماما  يارب  هک  میـسرت  یم  دنک ،) توف 
اب مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دننک  یم  هدهاشم  اهنآ  دور .) یم  ایند  زا  و   ) دوش یم  دنلب  كدوک  نآ  رب  دایرف  هلان و  يادص  هک  دشک  یمن  یلوط 

ضرع مالـسلا  هیلع  ماما  هب  اهنیا  دنوش . یم  رهاظ  ناشیا  رب  دندوب ) نارگن  تحاران و  هک   ) یلبق لاح  اب  توافتم  ًالماک  هداشگ و  زاب و  يور 
دننک : یم 

رد دنک ) توف  ناتدنزرف   ) دتفیب قافتا  يا  هثداح  رگا  هک  میدیـسرت  یم  میدید ، امـش  زا  هک  یلاح  نآ  اب  ام  دنادرگ ! ناتیادف  ار  ام  دنوادخ 
مینک . هدهاشم  دنک ، نامتتحاران  هک  يزیچ  امش  دوخ  دروم 

دندومرف : خساپ  رد  ترضح 
(1). بحی امیف  انملس  هللا  رما  ءاج  اذاف  بحن  نمیف  یفاعن  نا  بحنل  انا 

یلو  دربب ) نیب  زا  ار  ام  تیفاع  هک  دیاین  نامنازیزع  رس  رب  ییالب   ) میشاب تیفاع  رد  دوخ  نازیزع  دروم  رد  هک  میراد  تسود  ٌانیقی  ام 
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. دوب میهاوخ  میلست  دراد ، تسود  دنوادخ )  ) وا هچ  نآ  هب  تبسن  دوش ، عقاو  یهلا  رما  هک  هاگ  نآ 

هب دنراد و  تسود  ار  تیفاع  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  تسا  نیا  نآ  دنا و  هدومرف  رکذت  ار  يا  هدـنزومآ  رایـسب  هتکن  مالـسلا  هیلع  ماما 
بوبحم تسا ، مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بوبحم  هچ  نآ  تسا و  ناشیا  بوبحم  تیفاع  یلک  روط  هب  ینعی  دنتـسین ، يراتفرگ  ـالب و  لاـبند 

بلط هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یمن  تسا ، هدوب  يرامیب  تقو  نآ  رد  ناشیا  دنزرف  هب  تبـسن  دنوادخ  مکح  هک  نیا  زا  سپ ، تسه . مه  ادخ 
تسین . دنوادخ  بوبحم  دنزرف ، تحص  تمالس و 

بلط وا  زا  ار  الب  عفر  هک  تسا  نیا  رد  ادخ  ياضر  اما  تسا . هتـساوخ  ار  ناشیا  دنزرف  يرامیب  دنوادخ  لاح ، نآ  رد  هک  نیا  اب  سکع ، رب 
ياضر نوچ  هکلب  دوبن ، يرـشب  یعیبط  يداع و  رثأت  لاح  کی  اـهنت  مه  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  مغ  مه و  ینارگن و  رگید  فرط  زا  دـننک .

دوخ هدوب و  لاعتم  يادـخ  بوبحم  ًاعطق  ترـضح  نآ  بولطم  نیاربانب  تسادـخ . يدونـشخان  ناشیا ، يدونـشخان  ادـخ و  ياـضر  ناـشیا 
. تسا هدوب  ناشدنزرف  تمالس  هب  نآ  ققحت  هک  هدوب  ناشبولطم  تیفاع  ناشدنزرف ، يرامیب  لاح  رد  هک  دنا  هدومرف  حیرصت 

یتقو اذل  دندوب . میلـست  اضر و  هبترم  نیرتالاب  رد  نیاربانب  دنتـشاد ، ار  ادـخ  هب  نامیا  هجرد  نیرتالاب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  اجنآ  زا  اما 
دنوادخ هچ  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  درک  یم  اضتقا  میلـست  یگدنب و  هفیظو  تفرگ ، قلعت  ناشدنزرف  گرم  هب  دنوادخ  ینیوکت  مکح 

تلع دندید . ناشدنزرف  يرامیب  نامز  اب  توافتم  ار  ناشیا  لاح  باحـصا  دش ، نینچ  یتقو  لیلد  نیمه  هب  دنـشابن . یـضاران  دومرف ، ردـقم 
ادخ  یتقو  یلو  دوب ، ادخ  بوبحم  یبلط  تیفاع  دنزرف ، يرامیب  لاح  رد  هک  تسا  نیا  توافتم ، تلاح  ود  نیا  دوجو 
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نئمطم میناوت  یم  تسه ، يراـتفرگ  ـالب و  هک  یتقو  اـت  ینعی  دوب ، دـنوادخ  بوبحم  رما ، نیا  هب  ندـش  یـضار  تساوخ ، ار  دـنزرف  گرم 

تسوا . ياضق  هب  ندوب  یضار  همزال  دنوادخ و  بوبحم  تیفاع ، بلط  يارب  اعد  هک  میشاب 
زا اما  تسیچ ، ام  دروم  رد  ادخ  مکح  هک  میناد  یمن  ام  تسا . زومآ  سرد  رایـسب  یهلا ، تاردقم  زا  عالطا  یب  ياهناسنا  ام  يارب  هتکن  نیا 

. میهاوخب ادـخ  زا  ار  نآ  عفر  يراتفرگ ، الب و  لاح  رد  هک  تسا  نیا  نام  هفیظو  میا ، هدـش  رما  لاح –  ره  رد  تیفاع –  بلط  هب  هک  اـجنآ 
میـشاب یـضار  نامدوخ  دروم  رد  یهلا  مکح  هب  تقو  نآ  دش ، توف  نامرامیب  ًالثم  دش ، رتدیدش  یتح  دنام و  یقاب  دشن و  عفر  الب  رگا  اما 

هوحن هک  داـتفا  قاـفتا  ناشدـنزرف  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  يارب  ارجاـم  نیا  ریظن  مینکن . یهاـتوک  ندرک  يروبـص  زا  و 
دیوگ : یم  یشعا  هبیتق  مان  هب  ناشیا  باحصا  زا  یکی  تسا  هدنزومآ  رایسب  هثداح  نآ  رد  ترضح  ياهشیامرف  ناشیا و  دروخرب 

ار هچب  لاوحا  نم  مدید . تحاران  هتفرگ و  ار  ترضح  دورو  يادتبا  رد  مدیسر و  ناشیا  تمدخ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رسپ  تدایع  يارب 
ینارگن دوب و  ناشخرد  زاب و  ناشتروص  هک  یلاح  رد  دندمآ  نوریب  یتعاس  زا  سپ  دنتفر . لخاد  هب  سپس  دنداد و  خساپ  ناشیا  مدیـسرپ ،

زا دندومرف : مدیسرپ ، ار  كدوک  لاح  مالسلا  هیلع  ماما  زا  دشاب . هتفای  دوبهب  شلاح  هچب  هک  مدش  راودیما  دوب . هدش  عفر  ناشیا  زا  هودنا  و 
لاح هتفر ، ایند  زا  هک  نونکا  دیدوب و  تحاران  هتفرگ و  امش  دوب  هدنز  هچب  یتقو  موش ، امـش  يادف  مدرک : ضرع  دش ،) توف   ) تفر تسد 

دندومرف : تسا ؟ هنوگچ  نیا  تسا ، هتفای  رییغت  امش 
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(1). هرمال انملس  هئاضقب و  انیضر  هللا  رما  عقو  اذاف  ۀبیصلا  لبق  عزجن  امنا  تیبلا  لها  انا 

وا ياضق  هب  دش ، عقاو  دـنوادخ  رما  هک  هاگ  نآ  سپ  تسا ، تبیـصم  عوقو  زا  شیپ  طقف  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  عزج  یتحاران و  انامه 
میوش . یم  وا  رما  میلست  هدش ، یضار 

الب یتقو  اما  تسا . هدیدنـسپ  اج و  هب  عزج  یتحاران و  يراتفرگ  الب و  ماگنه  رد  هک  دـیمهف  ناوت  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  حیـضوت  زا 
یـضار میلـست و  یهلا  ياضق  هب  دیاب  رگید  تقو  نآ  دش –  یهتنم  وا  توف  هب  صخـش  يرامیب  ًالثم  دش –  تبیـصم  هب  لیدبت  دـشن و  عفر 

ماما نامه  يرگید  ثیدـح  رد  تسادـخ . رما  هب  اضر  قادـصم  دوخ  نآ ، رطاخ  هب  ینارگن  تسه ، الب  عفر  ناکما  زونه  یتقو  ات  ینعی  دوب ،
دیوگ : یم  لماک  نب  ءالع  دنا ، هداد  يرتشیب  حیضوت  دوخ  عزج  یتحاران و  تلع  دروم  رد  مالسلا  هیلع  راوگرزب 

انا انا هللا و   » دنتسشن و سپس  دنداتسیا ، ترضح  دش ، دنلب  ناشیا )  ) هناخ لخاد  زا  يدایرف  هک  مدوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ 
دندومرف : هاگ  نآ  دیسر ، نایاپ  هب  ناشمالک  هک  نیا  ات  دنداد  همادا  ار  دوخ  شیامرف  دش و  يراج  ناشکرابم  نابز  هب  نوعجار » هیلا 

(2). انل هللا  بحی  مل  ام  بحن  نا  انل  سیلف  ءاضقلا  عقو  اذاف  انلاوما  اندالوا و  انسفنا  یف  یفاعن  نا  بحنل  انا 
ار  هزاجا  نیا  دش ، عقاو  یهلا ) ي   ) اضق یتقو  اما  دنشاب ، تیفاع  رد  ناملاوما  نادنزرف و  نامدوخ و  هک  میراد  تسود  تیب ) لها   ) ام

ثیدح 11. هحفص 225 ، دلج 3 ، یفاک ، عورف  . 1 - 1
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میرادب . تسود  درادن ، تسود  نامیارب  دنوادخ  هچ  نآ  هک  میهد  یمن  دوخ  هب 

ناشدوخ هب  تبسن  مه  تسا ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بوبحم  یبلط  تیفاع  یلک  روط  هب  هک  دوش  یم  هدافتسا  تحارص  هب  شیامرف  نیا  زا 
هک لاح  نامه  رد  هکلب  دـشاب ، ناشیا  بوبحم  يراتفرگ  الب و  هک  هدوبن  روط  نیا  الب  لوزن  ماگنه  رد  نیاربانب  ناشلاوما . نادـنزرف و  مه  و 
اما تسا . هدوب  ناشیا  بوبحم  يرامیب  الب و  عفر  عقاو  رد  ینعی  دـنا ، هتـشاد  تسود  ار  وا  تمالـس  وا ، توف  زا  لبق  هدوب ، رامیب  ناشدـنزرف 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  بوبحم  هاگ  نآ  تفرگ ، قلعت  نآ  دـیدشت  هکلب  نآ و  ياـقب  هب  دـنوادخ  ینیوکت  مکح  دـشن و  عفر  ـالب  نآ  رگا 
گرم زا  سپ  ثـحب ، دروـم  ضرف  رد  دنتـشاد و  یم  تـسود  هدرک ، یم  ریدـقت  ناـشیارب  دـنوادخ  هـک  ار  يزیچ  ناـمه  هدرک و  یم  رییغت 

رگید . زیچ  هن  هدوب ، ناشبوبحم  گرم ، نامه  دنزرف ،
یم هدافتـسا  نآ  زا  الب  ماگنه  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  يارب  تیفاع  تیبوبحم  اهنت  هن  هک  هدش  دراو  عوضوم  نیمه  رد  يرگید  ثیدح 

تسا . هدش  یقلت  بوبحم  نسحتسم و  لاح ، نآ  رد  مه  تیفاع  تساوخرد  نآ ، قبط  هکلب  دوش ،
دندومرف : نینچ  وا  نفد  زا  سپ  دنتسیرگ و  ترضح  تفر ، ایند  زا  ناشیا  نامشچ  لباقم  رد  هک  دنتشاد  يرسپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1). انیضر بحن  نمیف  هرکن  ام  بحا  اذاف  انیطعیف ، بحن  نمیف  بحن  ام  هللا  لاست  موق  انا 
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یم اـطع  اـم  هب  مینک و  یم  تساوـخرد  میراد ، ناشتـسود  هک  یناـسک  يارب  میراد  تسود  هک  ار  هچ  نآ  ادـخ  زا  هک  میتـسه  یهورگ  اـم 
اهنآ يارب  دـنوادخ  هچ  نآ  هب   ) ام دـنک ،) رایتخا   ) درادـب تسود  میدنـسپ ، یمن  ار  هچ  نآ  نامنازیزع  يارب  دـنوادخ )  ) یتقو سپ  دـیامرف ،

میوش . یم  یضار  هتشاد ) تسود 
هک دنا  هدومرف  حیرـصت  نینچ  مه  دشاب . یم  تیفاع  تساوخرد  هدوب ، ناشبوبحم  هچ  نآ  تساوخرد  زا  ترـضح  دوصقم  هک  تسا  نشور 

 – دریمب هک  نآ  زا  شیپ  ناشدـنزرف –  گرم  ینعی  هرکن ) ام  بحا  اذاف   ) تسا هدوب  ناشیا  هورکم  هتـساوخ ، ناشنازیزع  يارب  ادـخ  هچ  نآ 
دنتسناد . یم  دنسپان  ار  نآ  هکلب  هدوبن ، ناشیا  بوبحم 

تـسود ار  یبلط  تیفاع  دنوادخ  نوچ  هکلب  دشاب ، هدوب  ناشیا  بوبحم  يرامیب  نامه  هدوب ، رامیب  ناشرـسپ  نوچ  هک  هدوبن  روط  نیا  سپ 
ياضق هک  نآ  زا  سپ  اما  دندرک . یم  تساوخرد  ادخ  زا  ار  نامه  هدوب و  ناشبوبحم  وا  تمالـس  تیفاع و  دـنزرف ، يرامیب  تقو  رد  دراد ،

هراصع و دوش . یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یـضرم  هتـساوخ ، دـنوادخ  هک  يزیچ  نامه  رگید  تفرگ ، قلعت  دـنزرف  تیفاع  مدـع  هب  یهلا 
دنوادخ زا  ار  نامه  هتشاد ، تسود  ار  تیفاع  تمالس و  يراتفرگ ، الب و  ماگنه  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  تسا  نیا  ثحب  لک  هجیتن 

دنکن . اعد  الب  عفر  يارب  ناسنا  هک  دوش  یمن  ببس  یهلا  ياضق  هب  ندوب  یضار  سپ  دندرک . یم  بلط 
قداص رفعج  ماما  زا  ات  هس  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  زا  یکی   ) هتشذگ ثیدح  راهچ  ره  رد  هک  تسا  نیا  تسا ، دیفم  شراکذت  هک  يا  هتکن 

ياخ هاگرد  هب  برقت  رد  هک  میناد  یم  ام  تسا و  هدمآ  نایم  هب  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیب  لها  فصو  زا  نخس  مالـسلا ) هیلع 
تقبس  نادناخ  نیا  زا  سک  چیه  لاعتم 
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دوجو زج  یـسک  تسا ، ناـشیا  هدـنبیز  هتـسیاش و  هللا » ءاـیلوا   » ناونع هک  یناـسک  نیرتـالاب  نیرترب و  نیارباـنب  تفرگ . دـهاوخن  هتفرگن و 

مینادب و ادـخ  برقم  یعقاو و  یلو  ار  یـسک  میناوت  یمن  ناکلـسم  یفوص  ياعدا  فالخ  رب  هک  نیا  هجیتن  تسین . ناراوگرزب  نیا  سدـقم 
رتشیب ندوب  زاب  ندوب ، ادـخ  یلو  ياه  هناشن  زا  سکع ، رب  میراگنیب . وا  لامک  لضف و  هناشن  اعد  زا  ار  ناشناهد  ندوب  هتـسب  لاـح ، نیع  رد 

تسا . یهلا  هاگشیپ  هب  اعد  يارب  ناهد 
درادن دوجو  اعد  يارب  یعنم 

هک : میدرک  لقن  یبرع  نبا  زا  هچ  نآ  زین 
لبق زا  دنوادخ  هک  نیا  هب  اهنآ  یهاگآ  ملع و  زج  تسین  يزیچ  هتـشاد ، زاب  تساوخرد  اعد و  زا  ار  ادخ ) يایلوا  زا  یهورگ   ) نانآ هچ  نآ 

 (1). دنا هدرک  هدامآ  دسر ، یم  ادخ )  ) وا بناج  زا  هچنآ  نتفریذپ  يارب  ار  دوخ  لحم  اهنآ  سپ  هدومرف ، مکح  نانآ  دروم  رد 
دراد : یساسا  یقطنم و  لاکشا  ود  لقادح 

لها رگم  تسین . وا  ندرکن  اعد  يارب  هجوم  لیلد  هجو  چیه  هب  دراد ، ینیوکت  قباس  ياضق  دـنوادخ ، هک  نیا  هب  ناسنا  یهاگآ  ملع و   – 1
ماگنه رد  هک  دندرک  یم  دیکأت  ارچ  تشاد و  یمن  زاب  ندرک  اعد  زا  ار  اهنآ  ملع ، نیا  ارچ  سپ  دنتشادن ؟ یملع  نینچ  مالـسلا  مهیلع  تیب 

؟ دنهاوخ یم  تیفاع  هراومه  ادخ  زا  دوب ) ناشیا  يارب  دنوادخ  ینیوکت  ياضق  هک   ) يراتفرگ الب و 
ندرکن  اعد  ای  ندرک  اعد  تشذگ ، نیشیپ  تاحیضوت  رد  هک  روط  نامه 

هحفص 101. يرصیق ، صوصف  حرش  . 1 - 1
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. دنک یم  نشور  ار  نآ  مدع  ای  اعد  فیلکت  هک  تسوا  یهن ) رما و   ) یعیرـشت ياضق  نیا  هکلب  درادـن ، دـنوادخ  ینیوکت  ياضق  اب  یطابترا 

یعیرـشت تساوخ  نیا  تسا و  هتـساوخ  ار  الب  عفر  يارب  اعد  شا  هدنب  زا  یلو  هدومرف  ردقم  ار  الب  ًانیوکت  يراتفرگ  الب و  لاح  رد  دنوادخ 
وا . ینیوکت  ياضق  هن  نک ، یم  نشور  ار  وا  یعقاو  یلو  فیلکت  هک  تسادخ 

تسیچ ؟ شروظنم  دنا » هداد  رارق  تسوا ، بناج  زا  هچ  نآ  لوبق  لحم  ار  دوخ  دوجو  دنوادخ  يایلوا  : » تسا هتفگ  هک  نیا   – 2
يادخ تساوخ  زج  يا  هدارا  تساوخ و  دـنا و  هدیـسر  میلـست  اضر و  ماقم  هب  اهنآ  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  لوبقم  حیحـص و  يانعم  اهنت 

دنرادن . دوجو 
نامه هدرک ، نیعم  ناشیا  يارب  يا  هفیظو  هچ  یلاح  ره  رد  دـنوادخ  دـننیبب  هک  تسا  نآ  یماقم  نینچ  كرد  همزـال  سپ  تسا ، نینچ  رگا 

لاح رد  شبرقم  ناگدنب  هک  یعیرشت ) تساوخ   ) دهاوخ یم  دنوادخ  هک  درک  اعدا  تحارـص  هب  ناوت  یم  تروص  نیا  رد  دنهد . ماجنا  ار 
دنوشن . نادرگ  يور  اعد  زا  دننک و  اعد  دوخ  تیفاع  بلط  يارب  يراتفرگ ، الب و 

اعد . هب  ندرک  تشپ  هن  تسا ، ندرک  اعد  میلست ، اضر و  ماقم  هجیتن  نیاربانب 
یقطنم لالدتـسا  هنوگ  ره  دـقاف  هنایماع و  یحطـس و  رایـسب  شناوریپ ، ياعدا  فالخ  رب  یبرع  نبا  زا  لوقنم  ترابع  هک  دوش  یم  هظحالم 

دراد . یم  نایب  ار  نآ  فالخ  ًالماک  نید  لقع و  قطنم  تسا و 
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یهلا تمحر  ادخ و  يوس  هب  برقت  يانعم  مهدزای : سرد 

نیدلا لالج  هک  تسا  یقوقد  ناتساد  میزادرپب ، نآ  لیلحت  دقن و  هب  دیاب  اعد  دروم  رد  هنایفوص  هاگدید  یسررب  رد  هک  یعوضوم  نیرخآ 
دنشارتب . قطنم  لیلد و  ندرکن ، اعد  يارب  هک  تسا  هداد  شنادیرم  تسد  هب  یکسمتسم  هتخادرپ و  هتخاس و  شا  يونثم  رد  ار  نآ  یخلب 

: تسا نیا  دوب ، هدروآ  هدیمان ، ادخ  يایلوا  ار  اهنآ  هک  یناسک  اب  یقوقد  تاقالم  ناتساد  رد  يولوم  ناگدرپس  رس  زا  یکی  هچ  نآ  هصالخ 
رـس زا  دـنوادخ  هک  روط  نامه  دوب و  هدـش  ادـخ  هیبش  ناشرهق  رهم و  دـندوب ، هدرک  لصاح  هبـشت  برقت و  ادـخ  هب  نوچ  قح  ياـیلوا  نآ 

زا يا  هرذ  رما ، نیا  دـندرک و  یم  نینچ  مه  ایلوا )!(  نآ  دراذـگاو ، ار  اهنآ  دـید و  یم  ایرد  رد  ار  نایمدآ  ندـش  هقرغ  ییاـناوت ، تردـق و 
. تسا قح  دوخ  ینابرهم  نوچ  مه  ءایلوا  نیا  ینابرهم  اریز  دهاک ، یمن  قلخ  رب  نانیا  ندوب  نابرهم 

تأرج هک  نیا  هن  دندید ، یمن  راک  نیا  يارب  یهجو  اذل  دنتسناد ، یم  قح  راک  رد  یلوضف  ار  ناگتسکش  یتشک  نآ  تاجن  يارب  اعد  سپ 
. دنتشادن ار  نآ  زاوج  و 
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مینک : یم  هراشا  بلطم  ود  هب  دوش ، نشور  یلالدتسا ، رهاظ  هب  تانایب  نیا  رد  دوجوم  ياه  هطلاعم  هک  نآ  يارب 

اعد  زا  ضارعا  اب  ادخ  هب  برقت  ناکما  مدع 
هک ره  هک  دوـش  یم  هداد  حیـضوت  دـنوادخ  تفرعم  دـیحوت و  ثحب  رد  تـسیچ ؟ لاـعتم  يادـخ  هـب  برقت  هناـشن  كـالم و  لوا : بـلطم 

تفرعم نیا  تسوا . هب  رتدـیدش  تفرعم  ادـخ ، هب  برقت  كـالم  ینعی  تسا ، رتکیدزن  وا  هب  دـشاب ، رت  قیمع  رتـشیب و  دـنوادخ  هب  شتفرعم 
، ادـخ تفرعم  ياه  هناشن  ردـص  رد  دوش . یم  رهاظ  رتشیب  تفرعم  ياراد  درف  رد  اه  هناشن  نآ  دـشاب ، رت  قیمع  هچ  ره  هک  دراد  ییاه  هناشن 
هب برقت  ثحب  رد  هک  دوش  یم  نشور  یلامجا  هراـشا  نیمه  زا  دـشاب . یم  دوخ  بساـنم  لاـقم  جاـتحم  نآ ، حیـضوت  هک  تسوا  زا  فوخ 
هچ نیا  دنک !؟ ادیپ  قلاخ  هب  هبـشت  دناوت  یم  قولخم  رگم  هچ ؟ ینعی  دنوادخ  هب  هبـشت  تسین . حرطم  وا  هب  هبـشت  عوضوم  ًالـصا  دـنوادخ ،

؟ دزادـنا یم  هابتـشا  هب  ار  هاگآان  دارفا  زا  يرایـسب  هتفرگ و  تروص  برقت »  » و هبـشت »  » هملک ود  نتـشاذگ  مه  رانک  اب  هک  تسا  يا  هطلاغم 
ناشناهانگ رطاخ  هب  ترخآ  ایند و  رد  ار  یناسک  دـنوادخ  هک  روط  نامه  تفگ : ناوتب  دـیاب  دـشاب ، وا  هب  هبـشت  ادـخ ، هب  برقت  هناشن  رگا 

ای دوش  یم  لصاح  دنوادخ  هب  برقت  قیرط  نیا  زا  ایآ  دننک ! نینچ  دیاب  وا  هب  هبشت  يارب  مه  وا  برقم  ناگدنب  دیامن ، یم  باقع  باذع و 
وا !؟ زا  يرود 

ناگدنب زا  يا  هدنب  رگا  سپ  دنا ، هدش  وا  هیبش  يرگ  یلابا  ییاورپ و ال  یب  رد  نوچ  دنوادخ  برقم  ناگدـنب  هک  مینک  اعدا  میناوت  یم  ایآ 
رد  ار  یقیرغ  رگا  ای  دنهد !؟ تاجن  ار  وا  دیابن  هدش ، يزوس  شتآ  راتفرگ  هک  دننیبب  ار  ادخ 
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؟ دنرادن وا  نداد  تاجن  يارب  يا  هفیظو  دننک ، هدهاشم  ایرد  رد  ندش  قرغ  لاح 

قیرغ نداد  تاجن  يارب  اعد  مییوگب  رگا  دوش ؟ یم  حرطم  ادخ  هب  برقت  هناشن  ناونع  تحت  هک  تسا  ییاوتحم  یب  چوپ و  نانخس  هچ  نیا 
يرطخ هب  هک  یناسک  نداد  تاجن  ناگدـنامرد و  ناـگراچیب و  زا  ندرک  يریگتـسد  کـمک و  هنوگ  ره  سپ  تسا ، قح  راـک  رد  یلوضف 
نخـس میهاوخب  رگا  دریذپ ؟ یم  ار  اه  ییوگ  هوای  نیا  یلقاع  چیه  ایآ  دوش ! بوسحم  دنوادخ  راک  رد  یلوضف  دیاب  زین ، دنا  هدمآ  راتفرگ 

تسوا و ندرک  یگدـنب  اهنت  اـهنت و  دـنوادخ ، هب  برقت  كـالم  مییوگب : میرادرب و  ادـخ  هب  هبـشت  ياـعدا  زا  تسد  دـیاب  مییوگب ، قح  هب 
هتـشاد یحیحـص  يانعم  رگا  مه  قح  رد  يانف  ددرگ . ققحم  دـبع  نطاب  رهاظ و  رد  دـهاوخ ، یم  وا  هچ  نآ  هک  تسا  نیا  هب  ادـخ  یگدـنب 

دشاب . هتشادن  ددنسپ ، یم  دهاوخ و  یم  شیادخ  هچ  نآ  زج  يا  هدارا  لیم و  چیه  هدنب  هک  تسین  نیا  زج  دشاب ،
دوخ و يراتفرگ  عفر  اتکی ، دزیا  هاگرد  زا  دنک و  دنلب  اعد  هب  تسد  هدنب  هک  تسا  نیا  يراتفرگ  لاح  رد  دنوادخ  هب  برقت  هناشن  نیاربانب 

يدیدرت لمأت و  هنوگ  چیه  ياج  هدش ، دراو  صوصخ  نیا  رد  هک  یحیرـص  ددعتم و  تایاور  تایآ و  هب  هجوت  اب  دـیامن . بلط  ار  نارگید 
. تسوا هاگشیپ  هب  عرضت  اعد و  دشاب ، یم  لاعتم  قح  بوبحم  بولطم و  الب ، لاح  رد  هچ  نآ  هک  دنام  یمن  یقاب 

دیامرف : یم  نآرق  رد  هک  تسادخ  دوخ  مالک  نیا 
 .... انلسرا دقل  «و 
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ْمُُهبُوُلق ْتَسَق  نِک  ٰـ َلَو اوُعَّرَـضَت  اَنُـسَْأب  مُهَءاَج  ْذِإ  َالْوَلَف  ﴾ 42 ﴿ َنوُعَّرَـضَتَی ْمُهَّلََعل  ِءاَّرَّضلاَو  ِءاَسْأَْبلِاب  مُهاَنْذَخَأَف  َِکْلبَق  ِم  نّ ٍمَمُأ  �َیلِإ  اَْنلَـسْرَأ  ْدََقلَو 

َنُولَمْعَی (1) اُوناَک  اَم  ُناَْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَزَو 
اهناسنا هک  تسا  نیا  ایالب  اهیراتفرگ و  ياهتمکح  زا  یکی  ًالوصا  هک  نیا  لوا  تسا : هدـش  حرطم  هفیرـش  هیآ  ود  نیا  رد  یـساسا  هتکن  ود 

ًادمع دنوادخ  هک  دوش  یم  مولعم  نوعرـضتی ) مهلعل  مهانذخا ...   ) دـنروآ يور  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ندرک  يراز  عرـضت و  هب  هلیـسو  نیا  هب 
نیا مود  دنیامن . عرـضت  هدرک ، دنلب  زاین  تسد  شیوخ  راگدرورپ  يوس  هب  اهنآ  ات  دزاس  یم  التبم  اهیراتفرگ  اه و  یتخـس  هب  ار  شناگدنب 

ناطیـش هچیزاب  بلق و  تواسق  ار  نآ  تلع  هداد و  رارق  شنزرـس  خیبوت و  دروم  الب  لاح  رد  عرـضت  مدع  رطاخ  هب  ار  ناگدنب  دنوادخ  هک 
تسا . هتسناد  اهنآ  ندش 

دیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  شا  یمارگ  لوسر  هب  باطخ  لاعتم  يادخ  هک  میناوخ  یم  میرک  نآرق  رد  نینچ  مه 
اًماَِزل (2) ُنوُکَی  َفْوَسَف  ُْمْتبَّذَک  ْدَقَف  ْمُکُؤاَعُد �  َالَْول  ّیِبَر  ْمُِکب  ُأَبْعَی  اَم  ُْلق 

هاگتسد  رد  ار  اعد  درف  هب  رصتخم  هاگیاج  تیمها و  هفیرش  هیآ  نیا 

42 و 43 . ماعنا ، . 1 - 1
. 77 ناقرف ، . 2 - 2
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زا هنومن  ناونع  هب  تسا . هدش  عقاو  تمذم  دروم  ندرکن  اعد  مه  ثیداحا  رد  ینآرق ، تایآ  رب  هوالع  دزاس . یم  راکشآ  تحارص  هب  یهلا 

دندومرف : هک  هدش  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  لوسر 
(1). ۀیصعم ءاعدلا  كرت 

تسا . هانگ  تیصعم و  ندرکن  اعد 
. دومن دـیکأت  نآ  كرت  تمذـم  اعد و  تیحجرا  رب  ناوت  یمن  تسا ، هدـمآ  ثیداحا  نآرق و  رد  هچ  نآ  زا  رتاـسر  رتهب و  دـسر  یم  رظن  هب 
. دوش نشور  شیپ  زا  شیپ  وا  ياعدا  نالطب  ات  دـینک  هسیاقم  دـنا ، هدوب  شا  یعدـم  يولوم  یگتخاس  يایلوا  هچ  نآ  اب  ار  قطنم  نیا  لاـح 
هک میهد  رارق  دـیکأت  دروم  اعد  درف  هب  رـصحنم  هاگیاج  دروم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يابیز  شیامرف  رگید  راـب  کـی  تسا  بوخ 

دندومرف :
(2). هلثمب نوبرقت  مکناف ال  ءاعدلاب  مکیلع 

. دینک یمن  ادیپ  دنوادخ ) هب   ) برقت نآ  دننام  یقیرط  چیه  زا  اریز  ندرک  اعد  تسامش  رب 
، هدش هدناوخ  ایلوا » برقت  هبـشت و   » نیـشیپ هدش  لقن  تارابع  رد  هچ  نآ  هک  مینک  یم  قیدصت  یبوخ  هب  فیرـش  ثیدـح  نیا  هب  تیانع  اب 

دراد . هلصاف  دنوادخ  هب  برقت  تقیقح  اب  ردقچ 

هحفص 119. دلج 2 ، رطاوخلا ، هیبنت  . 1 - 1
ثیدح 3. ءاعدلا ، لضف  باب  ءاعدلا  باتک  یفاک ، لوصا  . 2 - 2
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ندرک  اعد  هفیظو  اب  دنوادخ  رهق  اب  رهم  هطبار 

یگتخاس يایلوا  ادخ و  ینابرهم  يانعم  رد  هک  تسا  یطلخ  دراد ، دوجو  هتشذگ  هدش  لقن  مالک  رد  هک  يرگید  مهم  هطلاغم  مود : بلطم 
دیوگ : یم  تسا . هتفرگ  تروص  يولوم 

میراد . ام  هک  اه  ینابرهم  نآ  زا  هن  یلو  دنتسه  نابرهم  اهنآ  تسین ...  دنراد  مدرم  هک  یمحر  سنج  زا  ادخ  يایلوا  محر 
هک : تسادخ  ییاه  ینابرهم  خنس  زا  ادخ )!(  يایلوا  نآ  ینابرهم  هک  تسا  هدرک  اعدا  سپس 

شندوب نابرهم  زا  يا  هرذ  نیا  دنک و  یمن  تقر  نانآ  رب  دراذگ و  یم  او  ار  اهنآ  دنیب و  یم  ار  نایمدآ  ندش  هقرغ  نیکمت ، رس  زا  دنوادخ 
(1). دهاک یمن 

هب ار  یناسک  دنوادخ  رگا  درادـن ؟ دوجو  ینابرهم  هک  تفگ  ناوت  یم  تروص  هچ  رد  و  تسیچ ؟ ینابرهم »  » يانعم هک  تسا  نیا  ام  لاؤس 
تمحر نامه  ادخ  ینابرهم  تسا !؟ هتـشاد  اور  ینابرهم  نانآ  هب  تبـسن  ایآ  درادـب ، غیرد  نانآ  زا  ار  دوخ  تمحر  دزاس و  راتفرگ  باذـع 

همه اـب  لاـعتم  يادـخ  هک  درادـن  دوـجو  یلقن  یلقع و  ترورـض  چـیه  دـشابن . مه  ییاـج  رد  دـشاب و  يدروـم  رد  تسا  نکمم  هک  تسا 
رگید دوش ، یم  یهلا  بضغ  راـتفرگ  هک  یـسک  بضغ و  مه  دراد و  تمحر  مه  دـنوادخ  هکلب  دـنک ، یناـبرهم  لاـح  همه  رد  شناگدـنب 

الب هب  تسا ) ناشدوخ  لامعا  هجیتن  هتبلا  هک   ) شیوخ بضغ  يور  زا  ار  یناـسک  دـنوادخ  هک  نیا  ضرف  نیارباـنب  تسین . وا  تمحر  دروم 
هک  تسا  یتقو  نیا  تسا . یندش  لوقعم و  ًالماک  دزاس ، التبم 

هحفص 222 و 223 . یگدربلد ، یگدنب و  ثیدح  . 1 - 1
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اب هک  تسا  یتقو  وا  ینابرهم  تسا . هدرکن  نابرهم  اهنآ  اب  تروص  نیا  رد  دـیامن ، راتفر  نانآ  اـب  شیوخ  لدـع  اـب  دـهاوخب  لاـعتم  يادـخ 

، هلب دـهد . فیفخت  و  دـهاکب ، نآ  تدـش  زا  لقادـح  ای  دـیامن . رود  ناشیا  زا  ار  يراتفرگ  باذـع و  دـیامن و  دروخرب  نانآ  اب  دوخ  لـضف 
وا دنک . یم  زیوجت  شرامیب  يارب  ار  یخلت  يوراد  هک  یبیبط  نوچ  مه  دـشاب ، هتـشاد  یتخـس  یخلت و  ندرک  ینابرهم  یهاگ  تسا  نکمم 

یسک هب  ندرک  ینابرهم  هک  نیا  ضرف  سپ  دشاب . رامیب  ندیـشک  جنر  یتحاران و  شا ، همزال  هک  دنچ  ره  دنک ، یم  ینابرهم  رامیب  قح  رد 
تسا . یلوقعم  ضرف  دشاب ، وا  یتحاران  جنر و  اب  هارمه 

رارق شیوخ  تمحر  دروم  ار  اهنآ  هک  نیا  لوا  تسا : ریذـپ  ناکما  تلاح  ود  دـنک ، یم  راـتفر  شیوخ  قلخ  اـب  دـنوادخ  هچ  نآ  دروم  رد 
دزاس . ناشرود  دوخ  تمحر  زا  هدرک ، بضغ  اهنآ  رب  دوخ  لدع  ساسارب  هک  نیا  مود  و  لضف )  ) دهد

هک دراد  تروص  ود  دوخ  تلاح ، ود  زا  مادک  ره  نیاربانب  یتحار . یـشوخ و  اب  ای  دشاب  هارمه  یتحاران  جـنر و  اب  دـناوت  یم  تلاح  ود  ره 
دنک . یم  ادیپ  تروص  راهچ  ًاعومجم 

عوبطم و ناـشیارب  هک  دـشاب  يروج  ناشتیعـضو  تسا  نکمم  دـهد ، یم  رارق  دوخ  تمحر  دروـم  ار  یناـسک  دـنوادخ  هک  لوا  تلاـح  رد 
دشاب . روآ  جنر  ناشیارب  رامیب  ماک  رد  خلت  يوراد  نوچ  مه  ادخ  تمحر  دشاب و  نیا  سکع  تسا  نکمم  دشاب و  دنیاشوخ 

، تسا ناشعبط  قفاوم  لیم و  قباطم  هک  دنـشاب  یتیعـضو  رد  اسب  هچ  دـنوش ، یم  راتفرگ  یهلا  بضغ  هب  هک  یناسک  هک  زین  مود  تلاـح  رد 
هک یتذل  اب  تروص  نیا  رد  دشاب . هدرک  اهر  ناشدوخ  لاح  هب  ار  اهنآ  ادخ  اما  دنربب ، تذل  نآ  ماجنا  زا  دنـشاب و  هانگ  قرغ  هک  نیا  دننام 

زا  دنرب ، یم  هانگ  زا 
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دشاب . هدننک  تحاران  تخس و  ناشیارب  لدع  لمحت  دشابن و  نینچ  تسا  نکمم  نینچ  مه  دنوش . یم  رترود  وا  ياضر  ادخ و 

تروص راهچ  نآ  همه  هک  مینادب  دیاب  ام  دـشاب و  یمن  ناشیا  رب  ادـخ  تمحر  ای  بضغ  رگناشن  اهناسنا ، یـشوخ  ای  یتحاران  بیترت  نیا  اب 
رـس زا  اهناسنا  اب  هشیمه  دـنوادخ  هک  درک  اعدا  ناوت  یمن  یلیلد  چـیه  هب  هک  تسا  نیا  یلعف  ثحب  رد  مهم  هتکن  لاح  تسا . ریذـپ  ناـکما 

ای یتحاراـن  تسا و  یندـش  تلاـح  ود  ره  هکلب  تسین ، نینچ  دـیامرف . یمن  بضغ  ناـنآ  رب  هاـگ  چـیه  دـنک و  یم  دروخرب  تمحر  رهم و 
لاح نیا  هک  نیا  فرص  هب  دنشاب ، ندش  قرغ  لاح  رد  یناسک  رگا  نیاربانب  تسین . تلاح  ود  زا  یکی  صیخشت  يارب  یکالم  مه  یـشوخ 

دیمهف ناوت  یمن  مه  لیلد  نیمه  هب  تسرد  دـنا و  هدـش  عقاو  ادـخ  بضغ  دروم  هک  درک  مکح  ناوت  یمن  تسا ، هدـننک  تحاران  ناشیارب 
چیه يارب  يا  هناشن  ناشیا  لاح  فرص  دهاوخ و  یم  يرگید  لیلد  دنیادخ ، رهق  ای  رهم  دروم  هک  نیا  دنتـسه . لاعتم  يادخ  رهم  دروم  هک 

تسین . کی 
اب دنوادخ  هک  هدش  هتسناد  ملسم  ضرف  ناتساد  نیا  رد  دوش  یم  نشور  دراد ، دوجو  يولوم  ناتـساد  رد  هک  يا  هطلاغم  تاحیـضوت  نیا  اب 
یم هدهاشم  ندش  قرغ  لاح  رد  یناسک  یتقو  هک  تساذل  دـنک . یمن  بضغ  نانآ  رب  هاگ  چـیه  دراد و  تمحر  رهم و  رـس  هشیمه  نایمدآ 

وا ینابرهم  زا  يا  هرذ  نانآ  لاح  هب  ادخ  ندرکن  تقر  تسا و  ناشیا  اب  ادخ  ینابرهم  ياضتقم  ناشندش  قرغ  هک  هدش  یعطق  مکح  دنوش ،
فرـص رگا  دـشاب ، نانآ  رب  وا  بضغ  ياضتقم  ادـخ و  باذـع  ندـش ، قرغ  هک  درادـن  ناکما  اـیآ  تسیچ ؟ ضرف  نیا  لـیلد  دـهاک . یمن 
رد  ادخ  هک  هدش  ضرف  ملسم  لیلد  هچ  هب  سپ  تسین . مه  ناشندوب  موحرم  رب  لیلد  تسین ، ناشندوب  بوضغم  رب  لیلد  نانآ  یتحاران 
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نآ لـمحت  یلو  دـنریگب ، رارق  یهلا  رهم  دروم  یناـسک  هک  درک  ضرف  ناوت  یم  هلب ، دـنک ؟ یم  یناـبرهم  دـنوش ، یم  قرغ  هک  یناـنآ  قح 

يور زا  رامیب  يارب  خـلت  يوراد  زیوجت  بیبط و  لاثم   ) دراد دوجو  مه  اهناسنا  ام  ملاع  رد  ضرف  نیا  اما  دـشاب ، راوگان  تخـس و  ناـشیارب 
هب نخـس  نیا  زا  هتبلا   ) دنک یمن  ادیپ  تساهناسنا ، نایم  رد  هچ  نآ  اب  ینیابتم  يانعم  ناگدنب  اب  ادخ  رهم  محر و  تروص  نیا  رد  ینابرهم )

دنراد مدرم  هک  یمحر  سنج  زا  ادخ  يایلوا  محر  هک : تسا  هدش  اعدا  لیلد  هچ  هب  نیاربانب  دیآ .) یمن  مزال  قلخ  اب  ادخ  هیبشت  هجو  چیه 
تسا ! هدش  ادخ  دننام  ناشرهق  رهم و  هکلب  تسین ،

ادخ و باتک  زا  ار  تاحالطـصا  نیا  تسرد  یناعم  رگا  درادن . یهلا  رهق  رهم و  لضف ، لدع ، زا  یحیحـص  یقلت  چیه  نخـس  نیا  هدـنیوگ 
ملـسم ناگدـش  قرغ  نآ  قح  رد  ار  ادـخ  ینابرهم  ًالوا  يولوم ، یگتخاس  ناتـساد  لیلحت  رد  دوب ، هتفایرد  مالـسلا  مهیلع  ناـموصعم  تنس 

یمن رگیدـکی  هب  اـهناسنا  رهم  زا  تواـفتم  يزیچ  ار  ادـخ  ياـیلوا  یناـبرهم  ناـنآ ، نتفرگ  رارق  رهم  دروم  ضرف  رد  ًاـیناث  تشادـنپ و  یمن 
تسناد .

الب ماگنه  رد  هک  میفظؤم  دنوادخ  رما  هب  ناگدنب  ام  هک  تسا  نیا  دش –  تابثا  تایاور  تایآ و  رکذ  اب  هک  هتشذگ –  ثحابم  همه  هجیتن 
هوحن تیاعر  هب  هجوت  اب  هک  تسا  نشور  مییاـمن . بلط  دـنوادخ  زا  ار  ـالب  عفر  مینک و  اـعد  ناـمنازیزع  دوخ و  تیفاـع  يارب  يراـتفرگ  و 

هب الب  عفر  يارب  ام  ياعد  هک  میـشاب  نئمطم  میناوت  یم  دوش –  یم  هدافتـسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  زا  هک  ندرک –  اعد  حیحص 
بـضغ ضرعم  رد  ار  دوخ  نامیاعد  اب  هاگ  چیه  مینک ، اعد  دوخ  تیفاع  يارب  دـیاب  هنوگچ  هک  مینادـب  رگا  نیاربانب  تسین . ام  رـش  ررض و 

اعد  هشیمه  هجیتن  رد  میهد و  یمن  رارق  یهلا 
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(. دوش تقد   ) وا يوس  هب  نتفر  وا و  زا  يرود  هن  دوش ، یم  دنوادخ  هب  ام  برقت  ثعاب 

يدونـشخ اب  تفلاخم  ادـخ ، زا  يرود  رایعم  وا و  ياـضر  هب  ندرک  لـمع  دـنوادخ ، هب  برقت  كـالم  هک  تسا  نیا  رد  بلطم  زار  تلع و 
تسوا .

. دشاب ام  لیم  قفاوم  دنیاشوخ و  هک  نیا  ای  دشاب  هتـشاد  یتحاران  جنر و  ام  يارب  تسادخ ، ياضر  دروم  هچ  نآ  هب  لمع  تسا  نکمم  لاح 
هب برقت  كالم  هچ  نآ  سپ  ددرگ . یـشوخ  ثعاب  ای  دـشاب  هدـننک  تحاران  تسا  نکمم  تسا ، نینچ  زین  ادـخ  رما  اب  تفلاـخم  دروم  رد 

يارب رگا  بیترت  نیا  اب  سب . تسا و  رایع  دنوادخ  ياضر  قباطم  لمع  طقف  طقف و  هکلب  یتحاران ، هن  تسا و  یـشوخ  هن  تسادـخ ، يوس 
اعد نیا  هراومه  هک  میوش  نئمطم  میناوت  یم  تسادـخ ، ياضر  قباطم  يراتفرگ  الب و  لاح  رد  تیفاع  يارب  ندرک  اعد  هک  دوش  نشور  ام 

میوش . یمن  رود  وا  زا  تفرگ و  میهاوخن  رارق  ادخ  بضغ  دروم  راک  نیا  اب  هاگ  چیه  دوش و  یم  دنوادخ  هب  ام  برقت  بجوم 
اب دوخ  تیفاع »  » يارب هک  تسا  نیا  ام  يارب  دـنوادخ  ياضر  دروم  هفیظو  مینیبب ، یتخـس  الب و  لاـح  رد  ار  نارگید  اـب  دوخ  رگا  نیارباـنب 
ار هدرپ  تشپ  میناوت  یمن  يداع  روط  هب  ام  وا . رهق  ای  دـشاب  ادـخ  رهم  هجیتن  یتخـس  ـالب و  نآ  هک  دـنک  یمن  یقرف  رگید  مینک ، اـعد  اـهنآ 
رد اعد  نیا  هک  تسا  تیفاـع  تساوخرد  اـم  هفیظو  همه  نیا  اـب  میتسین . علطم  ناگدـید  ـالب  دروم  رد  ادـخ  لـضف  اـی  لدـع  زا  اذـل  مینیبب ،

تسادخ . زا  تمحر  تساوخرد  تقیقح 
دش . میهاوخن  دنوادخ  بضغ  رهق و  راتفرگ  دوش ، باجتسم  نامیاعد  هک  لکش  ره  هب  نوچ  میرادن ، اعد  هجیتن  هب  مه  يراک 
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ات 11 ياهسرد 7  زا  یموهفم  ياهشسرپ 

؟ تسیچ نآ  لح  دسر ؟ یم  رظن  هب  یهلا  ياضق  هب  اضر  ندرک و  اعد  نایم  یتافانم  هچ  . 1
دیهد . حیضوت  لاثم  رکذ  اب  ار  لاعتم  يادخ  ینیوکت » ياضق   » و یعیرشت » ياضق  . » 2

؟ تسادخ یعیرشت  ياضق  هب  اضر  همزال  اعد  ارچ  . 3
ماـقم اـب  یفاـنم  هک  تسانغتـسا  لالقتـسا و  زا  يا  هحیار  ندرک  اـعد  رد  نوـچ  دـننک  یمن  اـعد  يدارفا  نینچ  : » دـینک دـقن  ار  هلمج  نیا  . 4

«. تسانف
؟ تساوخ تیفاع  ادخ  زا  هشیمه  ناوت  یم  ایآ  تسا ؟ ناسنا  حالص  ریخ و  هب  هشیمه  تیفاع  بلط  ایآ  . 5

؟ دنتشاد يدروخرب  هچ  ناشنادنزرف  گرم  يرامیب و  ربارب  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  . 6
تاجن يارب  اعد  اذل  هدش ، ادخ  هیبش  ناشرهق  رهم و  دنا ، هدرک  لصاح  ادخ  هب  هبشت  برقت و  نوچ  قح  يایلوا  : » دینک دقن  ار  نخس  نیا  . 7

«. دننیب یم  قح  راک  رد  یلوضف  ار  ناگتسکش  یتشک 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  قح  رد  اعد  مود :  شخب 

هراشا
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دوجو يارب  اعد  صوصخ  رد  میهاوخ  یم  مود  شخب  رد  نونکا  یهلا  ياضق  هب  اـضر  اـب  نآ  تاـفانم  مدـع  زین  اـعد و  بادآ  ناـیب  زا  سپ 

هقلح رد  لوا و  شخب  رد  هچ  نآ  تسا و  هدوب  عوضوم  نیمه  یلـصا  فدـه  هتبلا  مینک . حرط  ار  یثحابم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  سدـقم 
دیدرگ . حرط  هناهب  نیمه  هب  زین  تشذگ  نیشیپ 

جرف لیجعت  يارب  اعد  ترورض  هرابرد  سپـس  هدش و  حرطم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  يارب  اعد  ياهاوتحم  اه و  هزیگنا  ادتبا  شخب  نیا  رد 
. میا هتخادرپ  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  قح  رد  ندرک  اعد  دئاوف  راثآ و  نایب  هب  تیاهن  رد  میا . هتفگ  نخس  ترضح  نآ 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  ياوتحم  اه و  هزیگنا  لصف 1 - 

(1  ) اعد ياه  هزیگنا  مهدزاود : سرد 

هک ار  یفلتخم  ياه  هزیگنا  ادـتبا  تساعد . نیا  ياه  هزیگنا  دوش ، یم  حرطم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  قح  رد  اـعد  هراـبرد  هک  یثحب  نیلوا 
(1). میهد یم  قیبطت  نام  هتفر  دای  زا  يالوم  دروم  رد  ار  اهنآ  کی  سپس ك  مینک و  یم  یفرعم  دراد ، دوجو  يرگید  قح  رد  اعد  يارب 

يرگید  يارب  اعد  ياه  هزیگنا 
دشاب : هتشاد  دناوت  یم  هزیگنا  يرگید 5  قح  رد  ناسنا  ياعد  لومعم  روط  هب 

ردپ و  ياعد  لثم  محرت  يزوسلد و  يور  زا  اعد  تمحر : تقفش و  . 1

یم ار  هدافتسا  لامک  هدمآ  مالسلا » هیلع  مئاقلل  ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم   » ردقنارگ باتک  رد  هک  یبلاطم  زا  تمـسق  نیا  رد  . 1 - 1
ات 451. هحفص 449  دلج 1 ، مییامن ،
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. مالسلا هیلع  ءادهشلا  دیس  ربق  نارئاز  يارب  ناگتشرف  ياعد  تسا  نینچ  مه  دشاب . یم  ردارب  قح  رد  ردارب  ياعد  دنزرف و  قح  رد  ردام 
تـسا نینچ  مه  تسا . لیبق  نیا  زا  هدرک ، عفد  وا  زا  ار  يدـب  کی  ای  هدومن  یکین  ناسنا  هب  هک  یـسک  يارب  اعد  ناـسحا : ندرک  یفـالت  . 2
ناسحا نآ  زا  يرازگ  رکش  بتارم  زا  یکی  دنک ، یم  یناسحا  ناسنا  هب  یـسک  یتقو  یلک  روط  هب  نآ . لاثما  ملعم و  قح  رد  درگاش  ياعد 

نآ دیامن ، يریگولج  وا  هب  يرـش  ندیـسر  زا  ای  دهد  تاجن  يراتفرگ  کی  زا  ار  ناسنا  یـسک  رگا  زین  تسوا . قح  رد  ریخ  ياعد  هدـننک ،
ریخ نرک  یفالت  يارب  اهنآ  هدرک ، ناسحا  شنادرگاش  هب  نوچ  مه  ملعم  دنک . یم  اعد  شیارب  هتـسناد ، وا  نویدـم  ار  دوخ  ًاترطف  لقاع  درف 

دنیامن . یم  اعد  شیارب  وا 
هک دوب  نیا  مود  هزیگنا  دـنک . یم  اعد  شیارب  دـسرب ، وا  هب  يرگید  زا  يریخ  هک  نیا  دـیما  هب  ناـسنا  یهاـگ  ناـسحا : هب  نتخود  مشچ  . 3

تروص یناـسحا  زونه  هک  تسا  نیا  یموس  یلو  دـنک ، یم  اـعد  هدـننک  ناـسحا  يارب  نآ  یفـالت  يارب  ناـسنا  هتفرگ و  تروص  یناـسحا 
کمک بلج  يارب  نادنمتـسم  ارقف و  هک  تسا  ییاـعد  مسق ، نیا  لاـثم  تسا . يرگید  ناـسحا  هب  نتخود  مشچ  هزیگنا  هـب  اـعد  هـتفرگن و 

ریخ ياهاعد  وا  هرابرد  دیامن ، بیغرت  کیرحت و  نداد  هقدص  هب  ار  یـسک  دهاوخ  یم  یتقو  ریقف  یهاگ  دـننک . یم  نانآ  قح  رد  نارگید 
، تسا ءاجر  ياهاعد  اهنیا  دهدب و »...  ترمع  ادخ  دنکن ، مک  تا  هداوناخ  رـس  زا  ار  تا  هیاس  ادـخ  دـهدب ، تریخ  ادـخ  : » ًالثم دـنک ، یم 
ات دـنک  یم  ار  اهاعد  نیا  درک . یمن  مه  اعد  تشادـن ، دـیما  رگا  دـنک . یم  ییاهاعد  نینچ  دوش ، یناسحا  وا  هب  هک  دراد  دـیما  نوچ  ینعی 

دریگب . رارق  هدرک ، اعد  شقح  رد  هک  یسک  محرت  دروم 
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اعد دوخ  دشاب . هزیگنا  نیا  هب  دـناوت  یم  دوش ، یم  گرزب  ياملع  فاشا و  ناگرزب و  قح  رد  هک  ییاعد  عضاوت : راهظا  تشادـگرزب و  . 4

یتشادگرزب نینچ  هک  يدراوم  رد  یتح  دوش . یم  اعد  ناشقح  رد  هک  تسا  یناسک  تشادگرزب  میظعت و  قادـصم  دراوم ،  نیا  رد  ندرک 
هک یـسلجم  رد  لاـثم  ناونع  هب  دوش . ناـگرزب  نآ  هب  نیهوت  تمرح و  کـته  بجوم  دـناوت  یم  اـعد  رد  ندرک  یهاـتوک  دور ، یم  عـقوت 

، رما نیا  رد  ندرک  یهاتوک  تسا . مزال  هکلب  اـجب و  نارنخـس  هلیـسو  هب  ناـشیا  میرکت  میظعت و  دنتـسه ، رـضاح  گرزب  ياـملع  زا  یخرب 
دشاب . یم  ناشیا  هب  ییانتعا  یب  یمارتحا و  یب  قادصم 

کی میناوت  یم  ام  دنا . هدرک  حرط  دنا ، هتـشاد  عضاوت »  » هرابرد هک  یثحب  تبـسانم  هب  مراکملا  لایکم  بحاص  موحرم  ار  هزیگنا  راهچ  نیا 
مینک : هفاضا  اهنیا  هب  ار  رگید  هزیگنا 

یم ناسنا  زا  ینمؤم  یتقو  تسا . ناـسنا  هب  وا  ياـعد  ساـمتلا  يرگید  قح  رد  اـعد  يارب  ناـسنا  هزیگنا  یهاـگ  اـعد : ساـمتلا  هب  خـساپ  . 5
زا کی  چـیه  رگا  اذـل  دوش . هداد  تبثم  خـساپ  وا  تساوخرد  هب  هک  دـنک  یم  مکح  ینامیا  يردارب  هفیظو  دـنک ، اـعد  شیارب  هک  دـهاوخ 

تسا . یفاک  دننک ، شیاعد  نارگید  هک  نیا  يارب  صخش  ياعد  سامتلا  دشابن ، مه  یلبق  ياه  هزیگنا 
رگا ًالثم  رتشیب . یهاگ  تسه و  اهنآ  زا  یکی  طقف  یهاگ  دنـشاب . ناسنا  ياعد  رد  رثؤم  مه ، اب  اـی  ییاـهنت  هب  تسا  نکمم  هزیگنا  جـنپ  نیا 
تسا تمحر  تقفـش و  يور  زا  مه  مود . مه  تیـسا و  لوا  هزیگنا  هب  مه  وا  قح  رد  اهنآ  ياعد  دیامن ، ناسحا  شردام  ای  ردپ  هب  يدنزرف 

ناسحا . ندرک  یفالت  مه 
ود تسا  نکمم  بیترت  نیمه  هب  دوب . دـهاوخ  رثٍؤم  اهنآ  ياعد  رد  مه  مجنپ  هزیگنا  دـشاب ، هتفگ  اعد  سامتلا  دوخ  نیدـلاو  هب  دـنزرف  رگا 

رگید  هزیگنا 
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هتبلا تسا . ریذپ  ناکما  صاخ  دروم  کی  رد  اهنآ  زا  یخرب  ای  اهنآ  همه  نیب  عمج  بیترت  نیا  هب  دشاب و  هتـشاد  دوجو  دروم  نیمه  رد  مه 

میرادن . ناونع  جنپ  نیا  رد  اعد  ياه  هزیگنا  ندرک  رصحنم  يارب  یلیلد  ام  هک  دنامن  هتفگان 
اهنیمه اهاعد  ياـه  هزیگنا  نیرتمهم  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  یلو  دـشاب ، رثؤم  ناـسنا  ياـعد  رد  مه  رگید  ياـه  هزیگنا  یخرب  تسا  نکمم 

دیامن . یم  قیبطت  شنامز  ماما  قح  رد  ناسنا  ياعد  رب  اهنآ  زا  کی  مادک  مینیبب  دیاب  دش ، نایب  اه  هزیگنا  نیا  مها  هک  لاح  دنتسه .
مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  تمحر  تقفش و  ياعد  . 1

ریبعت هب  دـنک . یم  ادـیپ  قادـصم  مه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  قح  رد  اعد  دروم  رد  هک  تسا  هدـننک  اـعد  تمحر  تقفـش و  هزیگنا ، نیلوا 
سدقم دوجو  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  تبسن  تقفـش  تمحر و  تابجوم  همه  مراکملا  لایکم  باتک  فلؤم 

یم رکذ  دـشاب ، ترـضح  نآ  يارب  اعد  هزیگنا  ًالقتـسم  دـنناوت  یم  مادـک  ره  هک  ار  اهنآ  زا  یخرب  ناشیا  هاگ  نآ  تسا . هدـش  عمج  ناشیا 
تمحر تقفـش و  رـس  زا  شردـپ  يارب  ناسنا  نامیا : لـها  يارب  ندوب  یقیقح  ردـپ  . 1 دوش . یم  ناونع  هدزاود  اـهنآ  عوـمجم  هک  دـیامرف 

هب دوش . یم  رتدیدش  رتیوق و  دنزرف  يارب  هزیگنا  نیا  دشاب ، شنادنزرف  رب  تقفـش  يزوسلد و  لها  دوخ ، يردپ  رگا  دـنک . یم  ریخ  ياعد 
(1)« قیفشلا دلاولا   » مالسلا هیلع  نامز  ماما  سدقم  دوجو  مالسلا  هیلع  متشه  ماما  هدومرف 

. تسا قیمع  يوق و  رایسب  دوخ ، یقیقح  ردپ  يارب  نانمؤم  ياعد  صوصخ  رد  هزیگنا  نیا  سپ  دنتسه . نامیا  لها  همه  يارب 

ثیدح 1. هتافص ، مامالا و  لضف  یف  عماج  ردان  باب  هجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
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ياعد تمحر  تقفش و  رس  زا  شردارب  يارب  يرطف  یعیبط و  روط  هب  نامیا  یب  دنچ  ره  یناسنا  ره  نامیا : لها  يارب  ندوب  یعقاو  ردارب  . 2

رت گـنر  رپ  وا  قح  رد  اـعد  يارب  هزیگنا  نیا  وا ، زا  هدـننک  تیاـمح  ناـبیتشپ و  شاـب و  ردارب  زوـسلد  يردارب ، رگا  لاـح  دـیامن . یم  ریخ 
(1) «. قیفشلا خالا  و  : » دنا هدومرف  دننک ، یم  یفرعم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  هک  دوخ  شیامرف  همادا  رد  مالسلا  هیلع  اضر  اما م  دش . دهاوخ 

مه زوسلد  رگیدکی و  رکف  هب  نانچ  هک  يردارب  ود  تسا . شردارب  رگید  همین  ییوگ  هک  تسا  يردارب  روظنم  هدش و  فصن  ینعی  قیفش » »
. دنتـسه زیچ  کی  زا  همین  ود  ییوگ  دـنا ، يواـسم  روما  همه  رد  هکلب  دـنهاوخ ، یمن  دوخ  يارب  ًارـصحنم  ار  يزیچ  هاـگ  چـیه  هک  دنتـسه 
هب تمحر  تقفـش و  يور  زا  ناشیا  يارب  نانمؤم  هک  دراد  اج  سپ  دنتـسه ، نامیا  لها  يارب  يردارب  نینچ  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  يرآ ،

دنیامن . اعد  يدج  تروص 
رارق ندرک و ...  دای  هعجارم و  هجوت و  دروم  تسوا ، هتسیاش  هک  نانچ  دشاب و  سک  یب  بیرغ و  یـسک  رگا  نارای : ندوب  مک  تبرغ و  . 3

، میـشاب هاگآ  تبرغ »  » یناـعم هب  رگا  هک  دـسر  یم  رظن  هب  دـیامن . یم  اـعد  شیارب  دـنک و  یم  محرت  يزوسلد و  شقح  رد  ناـسنا  دریگن ،
(2). مینک یمن  ادیپ  نامنامز  ماما  زا  رت  بیرغ  نیمز  يور  رد  ار  یسک 

رود دوخ  هقـالع  دروم  نیمزرـس  ناتـسود و  عـمج  زا  تبیغ  ناـمز  رد  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  نیمزرـس : ناتـسود و  زا  يرود  تبیغ و  . 4
یسک  دنتسه .

ثیدح 1. هتافص ، مامالا و  لضف  یف  عماج  ردان  باب  ۀجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
دییامرف . هعلاطم  مشش  هقلح  رد  دیناوت  یم  ار  نآ  یناعم  همه  هب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  تبرغ  تابثا  تبرغ و  فلتخم  یناعم  . 2 - 2
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نیمزرس هناخ و  رد  نارگید  نوچ  دشاب و  رضاح  دوخ  نارادتسود  نایم  رد  هک  نیا  زا  تسا ، درف  هب  رـصحنم  ملاع  همه  رد  شهاگیاج  هک 

نیا ایآ  دـیامرف . یم  لمحت  ار  ییاهنت  تلزع و  نیا  دـنوادخ  ياـضر  رطاـخ  هب  تسا و  مورحم  دـیامن ، یگدـنز  اراکـشآ  شیوخ  بوبحم 
؟ دنک اعد  یهلا  هاگشیپ  هب  يراوگرزب  نینچ  يارب  هک  دزیگنا  یمن  رب  ار  ناسنا  تمحر  تقفش و  طیارش ،

نارگمتـس هدش و  بصغ  ناشراوگرزب  دادـجا  نوچ  مه  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  قوقح  شقوقح : ندـش  بصغ  رطاخ  هب  ندوب  مولظم  . 5
دنلب اعد  هب  تسد  هک  دوش  یم  ناشیا  رب  ناسنا  تقفش  بجوم  مه  گژیو  نیا  دنا . هتشاد  مورحم  ناشقوقح  زا  يرایـسب  زا  ار  ناشیا  ملاع ،

دیامن . بلط  ار  ملاع  مولظم  نیرتگرزب  نیا  يراب  نانم  يادخ  زا  دننک و 
تهج نیا  دنتسه : اهنآ  همه  هاوخنوخ  ناشیا  دنا و  هدیسر  تداهش  هب  شناکیدزن  ماحرا و  دادجا و  ردپ و  هک  نیا  تلع  هب  ندوب  مولظم  . 6

همه ياهنوخ  مقتنم  دـنا و  هدـش  هتـشک  قحان  هب  ناملاظ  طسوت  ناشناکیدزن  ناشناردـپ و  هک  تساـم  رورـس  ـالوم و  تیمولظم  زا  يرگید 
رما نیمه  تسا . هدـشن  هداد  ناشیا  هب  یهاوخنوخ  نیا  هزاجا  هدیـسرن و  ارف  نآ  نامز  زونه  یلو  دنتـسه ، ام  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  اـهنآ ،

دشاب . ناشیا  قح  رد  اعد  هزیگنا  دناوت  یم  هک  تسا  راوگرزب  نیا  لاح  رب  تقر  يزوسلد و  بجوم 
لها ریاس  رب  ینمؤم  ره  دروآ و  تمحر  تقفـش و  نامیا  لاح  رب  ناسنا  هک  دنک  یم  تیافک  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ندوب  نمؤم  نامیا : . 7

رب وا  قح  دـشاب ، رتالاب  صخـش  ینامیا  هجرد  هچ  ره  دنـشاب . وا  عضو  لاح و  رکف  هب  دـننک و  يزوسلد  شیارب  هک  دراد  ار  قح  نیا  ناـمیا 
دوب . دهاوخ  رتشیب  نارگید 
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میراد ؟ غارس  مالسلا  هیلع  ماما  ینامیا  هبتر  رد  ار  یسک  ایآ 

یناسک صوصخ  هب  ناملسم  ریغ  ناملسم و  زا  معا  اهنآ  ناوریپ  ملاع و  نارگمتس  همه  ناشیا  ناشیا : ناتسود  یناوتان  نانمشد و  يدایز  . 8
هشیمه هنافسأتم  دنتسه ، نمشد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  صخـش  مالـسلا و  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  اب  نآرق  مالـسا و  مان  هب  هک 

لوا هورگ  هب  تبـسن  دنتـسه ، انـشآ  یبوخ  هب  ناـشیا  قوـقح  اـب  هک  یناـسک  ترـضح و  ناتـسود  لـباقم ، رد  دـنا و  هتـشاد  يداـیز  دادـعت 
؟ تسین تمحر  تقفش و  بجوم  دنتسه ، ناوتان  مک و  شناتسود  دایز و  شنانمشد  هک  یسک  لاح  ایآ  تسا . هدوب  رتمک  رایسب  ناشدادعت 

ناوت یم  تهج  دنچ  زا  دوش : یم  دراو  ناشیا  نایعیـش  ناتـسود و  رب  تبیغ  نامز  رد  هچ  نآ  رطاخ  هب  ناشیا  دایز  مغ  مه و  يراتفرگ و  . 9
. تسا نشایا  نامیا  تاهج ، زا  یکی  دنروخ : یم  هصغ  مغ و  دایز  دوخ ، نایعیش  ياهتبیصم  رطاخ  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  درک  نیقی 
هب التبم  ار  دوخ  ناوریپ  ناتـسود و  رگا  صوصخ  هب  تسا ، رتشیب  تیـصعم  عوقو  رطاخ  هب  شا  هصغ  مغ و  دـشاب ، رتالاب  شناـمیا  سک  ره 
زا شیب  هکلب  دشاب ، توافت  یب  دناوت  یمن  دـنیب ، یم  راتفرگ  ار  دوخ  نادـنزرف  یتقو  هک  تسا  ناشیا  ندوب  ردـپ  رگید ، تهج  دـنیبب . هانگ 

دناد و یم  قلخ  يریگتـسد  تیاده و  لوئـسم  ار  دوخ  هک  تسا  ناشیا  ندوب  ماما  رگید ، تهج  دوش . یم  كانمغ  تحاران و  دـنزرف  دوخ 
نیگهودنا ردقچ  دننک ، یم  ضارعا  یهلا  تیاده  باب  تاجن و  هنیفس  زا  هنوگچ  راتفرگ  جاتحم و  قلخ  نیمه  هک  دنک  یم  هدهاشم  یتقو 

رگا مییوگب  دـیاب  فسأت  لامک  اب  یلو  تسین ، اهنآ  حرط  لاجم  اـجنیا  هک  دراد  تیلخدـم  رما  نیا  رد  رگید  تاـهج  يرایـسب  و  دوش ؟ یم 
ینید تریغ  نامیا و  رطاخ  هب  هک  ار  نامیا  لها  ياه  هصغ  مغ و  همه 
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نارود و هناگی  نیا  هک  دـیریگب  رظن  رد  لاـح  دوش . یمن  ناـمیالوم  مغ  یتحاراـن و  هزادـنا  هب  میزیرب ، مه  يور  دـنوش ، یم  لـمحتم  دوخ 

کی چیه  يارب  نآ  فیک  مک و  ًاعطق  دراد ، هنیـس  رد  ار  ییاهمغ  نینچ  هک  تسا  نرق  نیدنچ  هکلب  لاس و  دـنچ  نیدـنچ و  راگزور ، هردان 
(1). تسین مه  روصت  كرد و  لباق  ام  زا 

دنوادخ هاگشیپ  هب  اه  هصغ  مغ و  نیا  عفر  يارب  هک  دزیگنارب  ار  ام  تقفش  تمحر و  دروآ و  درد  هب  ار  ام  ياهلد  هک  تسه  ردق  نیمه  اما 
. میا هداد  ماجنا  یگرزب  رایسب  تدابع  دهاکب ، ناشیا  ياه  یتحاران  زا  يا  هرذ  ام  ياعد  رگا  مینک . اعد 

هصغ مغ و  دایدزا  بجوم  شراتفر  لامعا و  ادابم  هک  دنک  یم  یگدنمرش  تلاجخ و  ساسحا  دوخ  رد  ًاعقاو  روطس  نیا  هایس  ور  هدنـسیون 
دنک یهاوخرذع  ناشیا  ءاذیا  رطاخ  هب  زیزع  نآ  سدقم  دوجو  زا  ادتبا  دیاب  تسا ، هدوب  نینچ  رگا  دشاب . هدوب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  ياه 

نآ ياهمغ  مالآ و  نیکـست  يارب  هک  دـهاوخب  نارگید  زا  هاگ  نآ  دروآ . مهارف  ار  ناـشیا  مغ  مه و  عفر  تاـبجوم  دوخ ، یعقاو  هبوت  اـب  و 
دننک . اعد  رورس 

یم رتشیب  وا  لاح  رب  ناسنا  تقر  يزوسلد و  دـشاب ، رتشیب  ینمؤم  يراتفرگ  نامز  تدـم  هچ  ره  ناشیا : يراتفرگ  نامز  ندوب  ینـالوط  . 10
اهنیا لمحتم  نبرق  هدزاود  هب  کیدزن  نونکات  هک  میراد  غارـس  ار  يرگید  سک  ترـضح ، ياهیراتفرگ  میظع  مجح  هب  هجوت  اـب  اـیآ  دوش .

دشاب ؟ هدوب 
تسا نیا  ام  رورس  زیزع و  تبرغ  هوجو  زا  یکی  ترضح : نآ  ریـسم  زا  اهنآ  ندوب  فرحنم  مدرم و  نیب  ناشیا  تلزنم  ندوب  هتخانـشان  . 11

هک 

. دییامرف هظحالم  مهد  هقلح  زا  متشه  سرد  رد  دیناوت  یم  ار  ناشنایعیش  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  يراتفرگ  زا  يا  هشوگ  . 1 - 1
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. تسا هدنام  هتخانشان  شناتسود  نایم  رد  یتح  ناشیا  تلزنم  ردق و 

لاح هب  ار  نمؤم  ناسنا  نیمه ، هک  دراد  دوجو  نایعیش  نایم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  حیحـص  تخانـش  رد  يدایز  یتدیقع  تافارحنا  هنافـسأتم 
دورآ . یم  رد  شا  هتخانشان  ماما  لاح  رب  محرت  تقفش و 

زا هادـف  انحاورا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  هک  يراظتنا  ًاـعطق  ترـضح : نآ  هب  يرازگتمدـخ  يوریپ و  رد  ناـشیا  هب  ناـنمؤم  ندرک  یهاـتوک  . 12
هکلب دـننکن ، افتکا  ینیریـش  لگ و  شخپ  ای  دالیم  نشج  رد  تکرـش  هب  نابعـش  همین  مایا  رد  طقف  هک  تسا  نیا  دـنراد ، دوخ  هب  نیدـقتعم 

انشآ دوخ  نامز  ماما  اب  هک  ناناملـسم  زا  یمک  رایـسب  دص  رد  نامه  هنافـسأتم  دشاب . ترـضح  نآ  هب  ادتقا  يایوگ  ناشراتفر  لامعا و  دیاب 
نـشج مسارم  رد  یتح  یهاگ  دنرود و  دنـشاب ، دیاب  هچ  نآ  زا  رایـسب  رایـسب  لمع ، رد  دنراد ، ار  ناشیا  تفرعم  زا  مزال  لقادـح  دنتـسه و 

رد هک  نیا  هب  دـسر  هچ  دروآ ، یم  درد  هب  ار  ناشیا  سدـقم  لد  ًانیقی  ًاـعطق و  هک  دـننک  یم  ییاـهراک  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هب  طوبرم 
. دنیامن ادا  ار  ناشیا  قح  دنهاوخب  ترضح  نآ  هب  تمدخ 

رـس زا  يراوگرزب  اـب  هک  دـهاوخ  یم  زیزع  يـالوم  نآ  زا  دـنیب و  یم  رـصقم  هدنمرـش و  هنیمز  نیا  رد  سک  ره  زا  شیب  ار  دوـخ  هدنـسیون 
دیامرف . رداص  دوخ  ناتسود  ریاس  وا و  يارب  ار  رضحم  هب  هناصلاخ  تمدخ  هزاجا  درذگب و  شتاریصقت 

سپس هدرک و  حرطم  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  رب  تمحر  تقفش و  تابجوم  حیضوت  رد  مراکملا  لایکم  هیقف  هدنسیون  ار  ناونع  هدزاود  نیا 
نیا رب  دیاب  هک  دنک  یم  ادیپ  ار  لیبق  نیمه  زا  رگید  تاهج  يرایـسب  دـنک ، یفاک  لمأت  راوگرزب  نآ  لاوحا  رد  یـسک  رگا  هک  دـنا  هدوزفا 

یگتسیاش و  روما ، نیا  هب  نطفت  هجوت و  هک  مینک  یم  ضرع  ام  دیازفیب . هوجو 
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رگا هک  ریقح  هدنراگن  نوچ  یلهاج  دارفا  هب  دـسر  هچ  دوشیم ، ادـیپ  تردـن  هب  مه  ناملاع  نایم  رد  هک  دراد  مزال  یقیمع  تفرعم  تقایل و 
رگا ای  دنک و  یمن  هعجارم  اهنآ  هب  ای  تارکذت  نیا  دوجو  اب  نونکا  تشادن و  هجوت  رما  نیا  هب  زگره  دوبن ، لایکم  بحاص  لاثما  تارکذت 
یقت دـمحم  ازریم  موحرم  نوچ  مه  یناسک  اـب  دـناوت  یم  دـنوادخ  دـنک . یمن  ادا  ار  شقح  دـیاب  هک  ناـنچ  دـمهف ، یم  دـناوخ و  یم  مه 

. ددنبب ام  رب  ار  ریصقت  رد  ندروآ  رذع  هنوگ  ره  هار  دیامن و  جاجتحا  ام  رب  مراکملا ) ایکم  هدنسیون   ) یناهفصا
کی ره  رتد  هک  ار  يدئاوف  دنک ، اعد  صالخا  اب  شاما  يارب  اه ، هزیگنا  نیا  زا  کی  ره  اب  ینمؤم  رگا  هک  دنا  هدومرف  تمسق  نیا  نایاپ  رد 
يارب مالـسلا ) هیلع  نامز  ماـما  ندوب  یقیقح  ردـپ   ) لوا تهج  هزیگنا  هب  رگا  ًـالثم  درک . دـهاوخ  كرد  دـش ، هراـشا  ناونع  هدزاود  نیا  زا 

هب وا  رد  ار  اعد  اعد  هزیگنا  مالـسلا ) هیلع  ماما  ندوب  یعقاو  ردارب   ) مود تهج  رگا  درب . یم  ار  ردپ  هب  ندرک  یکین  باوث  دـنک ، اعد  ناشیا 
یعقاو نمؤم  ترـصن  مولظم و  بیرغ و  هب  ندناسر  يرای  باوث  نینچ  مه  درب و  یم  ادـخ  هار  رد  ار  ردارب  قح  تیاعر  باوث  دروآ ، دوجو 

... . نیگمغ و راتفرگ و  زا  يراتفرگ  عفر  و 
عمج مه  اب  اهنیا  همه  رگا  دراد و  يدایز  هدـنزرا  راثآ  دـئاوف و  هوجو ، نیا  زا  مادـک  ره  هزیگنا  هب  اعد  هک  تسا  مزـال  مه  هتکن  نیا  رکذـت 

داجیا يارب  هتسیاش  تفرعم  هک  تساوخ  ادخ  زا  دیاب  طقف  درادن . ار  اهنآ  نایب  ناوت  ملق ، هک  تشاد  دنهاوخ  يا  هداعلا  قوف  تاکرب  دنوش ،
ماما يوب  شا  یگدـنز  تاظحل  همه  رد  ناسنا  رکذ  رکف و  اوه و  لاح و  تروص ، نیا  رد  هک  دـنک  تیانع  ناسنا  هب  ار  اـه  هزیگنا  نیا  همه 

. همرک هلضفب و  هللا  انقزر  دریگ . یم  ار  مالسلا  هیلع  نامز 
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(2  ) اعد ياه  هزیگنا  مهدزیس : سرد 

راهچ نایب  هب  سرد  نیا  رد  میدرک . نایب  ار  تمحر –  تقفش و  ینعی  مالسلا –  هیلع  رـصع  ماما  يارب  اعد  هزیگنا  نیلوا  هتـشذگ  سرد  رد 
میزادرپ : یم  رگید  هزیگنا 

ناشیا  ناسحا  نرک  یفالت  رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  يارب  اعد  . 2
رصع ماما  يارب  اعد  ترورـض  ناوت  یم  مه  تهج  نیا  زا  تسا . هدننک  اعد  هب  وا  ناسحا  ندرک  یفالت  يرگید ، قح  رد  اعد  هزیگنا  نیمود 
نیلوا مینک . یم  هدافتـسا  مراکملا  لایکملا  باتک  بحاص  دنمـشزرا  هدنزاس و  تارکذت  زا  مه  ثحب  نیا  رد  دومن . تابثا  ار  مالـسلا  هیلع 

هیلع مامه  ماما  نآ  دوجو  تکرب  تطاسو و  هب  دوب ، دـهاوخ  تسه و  هدوب ، نامرایتخا  رد  هک  ییاـهتمعن  همه  مینادـب  هک  تسا  نیا  رکذـت 
(1). تسا مالسلا 

نآ ، قیداصم  زا  یکی  دنهد . یم  ماجنا  ام  قح  رد  ار  اهناسحا  ماسقا  عاونا و  ناشیا  رب  هوالع 

دییامرف . هعلاطم  مجنپ  هقلح  زا  مهدزیس  ات  مهد  ياهسرد  رد  دیناوت  یم  ار  بلطم  نیا  حیضوت  . 1 - 1
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 – فیرـشلا هماقم  هللا  یلعا  دیفم –  خیـش  موحرم  هب  هک  یعیقوت  نمـض  رد  ناشیا  دوخ  دـننک . یم  دوخ  ناتـسود  قح  رد  هک  تسا  ییاعد 

دنا : هدروآ  نینچ  دنا –  هدومرف  موقرم 
کلم نع  بجحی  يذـلا ال  ءاعدـلاب  مهظفح  ءارو  نم  اننال  ناودـعلا ، ملظلا و  نم  هضرغ  کلذـب  غلبی  ناـمیالا و ال  لـها  هدـیکب  دـمعی  ... 

(1). بولقلا انءایلوا  نم  کلذب  نئمطیلف  ءامسلا  ضرالا و 
زا تظفاحم  یپ  ردام  اریز  دسر ، یمن  تسا  زواجت  ملظ و  هک  شفده  هب  یلو  دـنک  یم  دـصق  ار  نامیا  لها  دوخ  گنرین  اب  قفانم ) نآ  ... )

دشاب . نئمطم  رما  نیا  رب  ام  ناتسود  ياهلد  سپ  دنام ، یمن  هدیشوپ  نامسآ  نیمز و  هاشداپ  زا  هک  ییاعد  اب  مینانآ 
دروم ار  نامیا  لها  هک  تسا  هتـساوخ  گنرین  رکم و  هار  زا  هک  دنا  هتفگ  نخـس  يدیلپ  قفانم  زا  دیفم  خیـش  بانج  هب  دوخ  همان  رد  ناشیا 

رد دوخ  ياعد  ار  وا  یماکان  تلع  دسر و  یمن  شفده  هب  وا  هک  دنا  هداد  نانیمطا  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  دهد ، رارق  شیوخ  زواجت  ملظ و 
دیکأت سپـس  دسر . یم  تباجا  فده  هب  ٌاعطق  دنام و  یمن  هدیـشوپ  نیمز  نامـسآ و  دنوادخ  زا  هک  ییاعد  نامه  دنا ، هتـسناد  نانمؤم  قح 

دنشاب . هتشاد  لماک  نانیمطا  رما  نیا  هب  دیاب  نانمؤم ، هک  دنا  هدومرف 
دنتسناوت یمن  هتفرگ ، رارق  نج  سنا و  زا  معا  نانمـشد  عاونا  زواجت و  دروم  نانمؤم  دوبن ، رظن  زا  بئاغ  زیزع  نآ  ریخ  ياهاعد  رگا  ًاتقیقح 

هک  تسین  نیا  شیانعم  نخس  نیا  هتبلا  دنرب . رس  هب  تیفاع  رد  دوخ  يایند  نید و  رد 

هحفص 324 و 325 . دلج 2 ، جاجتحا ، . 1 - 1
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دوش . یمن  ینامز  چیه  رد  ینمؤم  چیه  ریگ  نابیرگ  هک  یتبیصم  الب و  درد و  نیمه 

نامیا لها  صوصخ  هب  تسا ، قئالخ  يالتبا  ناحتما و  رب  لاعتم  يادخ  تنـس  میرادن  ییاعدا  نینچ  مه  ام  تسین و  حیحـص  ًاعطق  اعدا  نیا 
مینیب یم  رگا  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  اـجنیا  دـنریگ . یم  رارق  یهلا  شیاـمزآ  ـالب و  دروم  سک  ره  زا  رتشیب  ثیداـحا  نآرق و  قباـطم  هک 
ظفح ار  دوخ  تفرعم  نامیا و  دنناوت  یم  تسین ، مک  ناشیا  نیب  رد  تیـصعم  يرکـشان و  هک  نیا  دوجو  اب  هک  دنتـسه  ینانمؤم  هللا  دـمحب 

اراد مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  ياهاعد  تکرب  هب  ار  تمعن  نیمه  دـنربب ، رـس  هب  یبوخ  تیفاـع  تینما و  رد  یبسن  روط  هب  دـننک و 
يدایز دص  رد  تقو  نآ  دندش ، یم  التبم  تبیصم  يراتفرگ و  هب  دوخ ، ياه  یهاتوک  بسانت  هب  نامیا  لها  دوب  رارق  رگا  هنرگ ، دنتـسه و 

هک تسا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دوخ  نانخـس  زا  ترابع  نیا  دندش . یم  راچد  يویند  ینید و  یگراچیب  تکالف و  یتخبدب و  هب  ناشیا  زا 
دنا : هدومرف  دوخ  فیرش  تاعیقوت  زا  یکی  رد 

(1). ءادعالا مکملطصا  وا  ءاواللا  مکب  لزنل  کلذ  الول  مکرکذل و  نیسان  مکتاعارمل و ال  نیلمهم  ریغ  انا 
رس رب  تخس  ياهالب  دوبن ، نینچ  رگا  مینک و  یمن  شومارف  ار  امش  ندرک )  ) دای مینک و  یمن  لامها  امش  هب  هجوت  تظفاحم و  رد  ام  انامه 

دندرک . یم  نک  هشیر  ار  امش  نانمشد  ای  دمآ  یم  ورف  امش 
یم راتفرگ  گرزب  ياه  یتخس  هب  نایعیـش  ای  دوبن ، تما  زیزع  ردپ  نیا  هجوت  تظفاحم و  تبقارم و  رگا  هک  دنا  هدومرف  یلک  روط  هب  اجنیا 

ای  دندش و 
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ایند حطـس  رد  ناشیاقآ  تبیغ  نامز  رد  نایعیـش  يارب  هک  تیفاع  تمالـس و  تینما و  ردق  نیمه  يرآ ، دندنک . یم  رب  اهنآ  هشیر  نانمـشد 

ياهاعد هک  میـشاب  نئمطم  دـیاب  مالـسلا  هیلع  ماما  اقآ و  دوخ  رما  هب  سپ  دـشاب . یم  ناشیالوم  تاهجوت  تایانع و  تکرب  هب  دراد ، دوجو 
تسا . ناشناتسود  قح  رد  زیزع  نآ  ياهناسحا  زا  یکی  اهنت  نیا  تسه و  نامهار  هقردب  ناشیا  باجتسم 

یتفرعم و یب  ردـق  نیا  دوخ ، ناهانگ  اهاطخ و  اب  ام  تسا . ناـنمؤم  هب  تبـسن  ترـضح  نآ  ملح »  » ناـشیا ناـسحا  قیداـصم  زا  رگید  یکی 
یم لیوحت  ار  ام  مه  زاب  دنزرو و  یم  يرابدرب  ملح و  اما  دـننک ، ییانتعا  یب  رهق و  ام  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  دراد  اج  هک  مینک  یم  يرکـشان 

دننک . یمن  نامدرط  ناشدوخ  زا  دنریگ و 
زا یکی  تسام و  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  هضافا  يونعم  مه  يدام و  ياهتمعن  مه  تسا . نانمؤم  هب  یملع  تاضافا  راوگرزب ، نآ  رگید  ناسحا 

فطل دسر ، یم  ام  هب  یحیحص  یهلا و  فراعم  مولع و  رگا  هک  میشاب  هتـشاد  نیقی  دیاب  تسا . ناشیا  یملع  فاطلا  اهتمعن ، نیا  نیرتگرزب 
دندومرف : هزمحوبا  هب  بلطم  نیا  حیرشت  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  ناشفیرش  دج  هک  تسام  قح  رد  مالسلا  هیلع  رصع  ماما 

(1). اهیرجی انیدیا  یلع  دابعلا و  قازرا  تقولا  کلذ  یف  مسقی  هللا  نا  ... 
دزاس . یم  يراج  ام  تسد  هب  ار  اهنآ  دننک و  یم  میسقت  ار  ناگدنب  ياهیزور  نیعولطلا ) نیب   ) تقو نآ  رد  دنوادخ  انامه  ... 
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تساهیزور . نیمه  زا  یکی  زین  فراعم  مولع و  يونعم و  مه  تسا و  يدام  مه  دوش ، یم  يراج  مالسلا  هیلع  ماما  تسد  هب  هک  ییاهیزور 
مه ایند  رد  هکلب  تسین ، تمایق  رد  طقف  تعافـش  نیا  تسام . قح  رد  ناشیا  تعافـش  ام ، هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  ناـسحا  قیداـصم  رگید  زا 

. دراد دوجو 
. دوش یم  هدروآرب  نامیاهتجاح  ناشیا  تطاسو  هب  میهد و  یم  رارق  هطساو  دوخ  يونعم  يدام و  جئاوح  يارب  ار  ناشیا  ام 

هب هنرگ ، دـش و  رکذ  هنومن  باب  زا  طقف  تعافـش ) یملع و  تاضافا  ملح ، نانمـشد ، عفد  اعد ،  ) ام هب  ترـضح  ناـسحا  قادـصم  جـنپ  نیا 
نیا رکذت  زا  سپ  دشاب . یم  رـصاق  نآ ، نتـشون  زا  ملق  زجاع و  ناشیا  ياهناسحا  همه  نایب  زا  نابز  مراکملا ، لایکم  باتک  هدنـسیون  ریبعت 

هک : مینک  هجوت  نآرق  همیرک  هیآ  ود  نیا  هب  دیاب  فاطلا 
ِنَابِّذَُکت (1) اَمُّکِبَر  ِءَالآ  ِّيَِأبَف  ﴾ 60 ﴿ ُناَسْحِْإلا اَّلِإ  ِناَسْحِْإلا  ُءاَزَج  ْلَه 

مینک : یم  لقن  ًانیع  ار  نآ  همجرت  ام  هک  تسا  هدمآ  ییاجب  تارکذت  هفیرش ، تایآ  نیا  رکذ  زا  سپ  مراکملا  لایکم  باتک  رد 
ار نیا  ردق  ایآ  يرادن ، هدومرف –  ناسحا  وت  هب  هدوب  تیوزرآ  هچ  نآ  هک  ار –  تیالوم  ياهتمعن  ندرک  یفالت  تردق  هک  یـسک  يا  سپ 

مالـسلا هیلع  ناـمزلا  بحاـص  يارب  اـعد  هب  درذـگ –  یم  وت  راـیتخا  نودـب  هک  ار –  تزور  اـی  بش  تاـعاس  زا  یتاـظحل  هک  يرادـن  مه 
صاصتخا 
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هدومن تناسحا  تسین ، فیـصوت  شرامـش و  لباق  هک  یفلتخم  ياهتروص  هب  هدرک و  تیاطع  ار  اهتمعن  عاونا  هک  یـسک  نامه  هب  یهدـب ؟

تسا . هداد  وت  هب  ناشیا  هطساو  هب  هک  دنوادخ  ياهتمعن  زا  تسا  یتمعن  يروآ ، یم  تسد  هب  هچ  نآ  ترمع  مامت  رد  هکلب  تسا ،
باطخ ار  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  زا  لفاغ  درف  هنازوسلد  روط  نیا  هک  تسا  نآ  هدنـسیون  یـسانشردق  هجوت و  لامک  رگناشن  تارابع  نیا 
يدرک یم  انمت  يزور  هک  دوشن  تشومارف  ًایناث  يرادن . ار  تماما  ياهناسحا  ندرک  یفالت  ًالوا  نادب : هک  دهد  یم  هجوت  وا  هب  دـنک و  یم 

نآ دوخ  تیانع  فطل و  هب  هک  نیبب  لاح  يریگب ، رارق  ناشیا  هب  ناگدادلد  هرمز  رد  یشاب و  ترضح  نآ  ناگتخوسلد  ناتسود و  ءزج  هک 
ياهتمعن زا  کی  چـیه  اب  ار  ناشیا  تبحم  تفرعم و  ینادـب ، تمعن  ردـق  رگا  يا و  هدرک  سح  ار  ناشیا  اـب  سنا  تبحم و  تذـل  راوگرزب 

فاطلا هنوگ  نیا  هب  تلقع  ایآ  يدـید ؟ یم  ار  تمعن  همه  نیا  تقاـیل  دوخ  رد  اـیآ  تسا ؟ ناـشیا  مک  نیا  اـیآ  ینک . یمن  ضیوعت  يویند 
ياهناسحا یفالت  ایآ  تسا ، هدش  اطع  وت  هب  تیالوم  تکرب  هب  همه  همه و  اهنیا  لاثما  اهنیا و  دیـسر ؟ یم  هدش ، تبیـصن  نونکا  هک  يونعم 

رادـقم نیا  ایآ  یهد ؟ صاصتخا  تیاـهتمعن  یلو  نیا  قح  رد  ندرک  اـعد  هب  ار  یتاـظحل  زور  هنابـش  رد  هک  دـنک  یمن  اـضتقا  راوگرزب  نآ 
یم هوتـس  هب  شناتـسود  یـساپسان  همه  نیا  زا  مالـسلا ، هیلع  ماما  هب  یعقاو  فراع  نآ  هک  تساـجنیا  تسین ؟ تدوجو  رد  مه  یـسانشردق 

دیامرف : یم  دنز و  یم  بیهن  لفاغ  نم  رب  دیآ و 
تیالوم  قح  رد  اعد  يارب  تنابز  دروخن و  ناکت  میدناسر ، تشوگ  هب  هچ  نآ  زا  تبلق  رگا  يراکافج ! مه  زاب  يراکافج ! ردقچ  سپ 
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هک نادب  نک و  رود  تناگدید  لباقم  زا  ار  یهاو  ینالوط  ياهوزرآ  تسیاب و  وش و  رادیب  یمرگرس )  ) وهل باوخ  زا  دماین ! رد  تکرح  هب 

(1). تسین غالبا  زج  ام  هفیظو  دیوگ و  یمن  غورد  دوخ  لها  هب  دور ) یم  رتولج  هک  نآ   ) اوشیپ
لها هب  دور ، یم  شیپاشیپ  هک  نآ  دیوگ : یم  هناعـضاخ  دور و  یم  ولج  شدوخ  لوق  هب  هک  یـسک  نابز  زا  تسا  یمهم  ياهـشرافس  اهنیا 

هک مینک  رواب  دیاب  مه  ام  دنهاوخ . یمن  ار  دوخ  لها  ریخ  زج  دننک ، یم  ار  اهتحیـصن  نیا  هناصلاخ  هک  اهنآ  ینعی  دـیوگ ، یمن  غورد  دوخ 
دنیوگ . یم  نخس  هناقداص  دنیوگ و  یمن  غورد  ام  هب  دنتسه ، دلب  ار  هار  هک  اهنآ 

ناشیا  ناسحا  هب  دیما  يور  زا  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  قح  رد  اعد   – 3
نیا يارب  هک  یلاثم  مینک . بلج  دوخ  يوس  هب  ار  وا  ناسحا  هجوت و  هلیـسو  نیا  هب  هک  تسا  نیا  يرگید  قح  رد  اعد  ياـه  هزیگنا  زا  یکی 

رـصع ماما  هب  تبـسن  ام  هک  تسا  نیا  تیعقاو  دنک . یم  اعد  شقح  رد  يرگید  هقدـص  بلج  رطاخ  هب  هک  تسا  يریقف  دـش ، نایب  اعد  عون 
رگید دشاب ، هدیشچ  شناتـسود  هب  ار  ترـضح  نارکیب  فاطلا  زا  يا  هرذ  هک  یـسک  نیاربانب  میتسه . رت  جاتحم  ییادگ  ره  زا  مالـسلا  هیلع 

ددرگ . یم  ناشیا  قدصت  هجوت و  بلج  ناهاوخ  ناشیا ، قح  رد  اعد  هلمج  زا  يا  هلیسو  ره  اب  دنک و  یمن  اهر  ار  ناشیا  هناخ  رد 
دنیامرف : یم  تسا . یندینش  هک  دنا  هداد  رکذت  باب  نیا  رد  مراکملا » لایکم   » دنمشزرا باتک  فلؤم  ار  یفیطل  هتکن 
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یم میدقت  ردـقنارگ  گرزب  هاشداپ  کی  هب  ریقف  ریقح  صخـش  کی  هک  تسا  يا  هیدـه  باب  زا  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  قح  رد  ام  ياعد 

هب تبـسن  ناگدرب  هک  تسا  یتداع  نیا  تسا و  گرزب  ناطلـس  نآ  شاداپ  اطع و  هب  ریقف  نیا  زاین  رگناـشن  راـک  نیا  کـش  نودـب  دـنک و 
(1). دراد یلاع  هب  تبسن  یناد  درف  ره  دوخ و  بابرا 

نوچ سپس  درک ، میدقت  مالـسلا  هیلع  نامیلـس  ترـضح  هب  ار  یخلم  نار  دیع ، زور  رد  هک  مینک  رکذ  ار  يروم  میناوت  یم  لیثمت  ماقم  رد 
درک : یم  همزمز  بل  رب  ار  ترابع  نیا  تسا ، شزرا  یب  ایاده  ریاس  اب  هسیاقم  رد  شا  هیده  هک  تسناد  یم  شدوخ 

(2). اهیدهم رادقم  یلع  ایادهلا  نا 
دراد . یگتسب  شا  هدننک  هیده  تلزنم  ردق و  هب  اه  هیده  انامه 

یم هک  یناـسک  يارب  تسا  یگرزب  سرد  هدـش و  يراـج  يا  هچروـم  ناـبز  هب  لـقن ، هب  اـنب  هک  تسا  يا  هناـمیکح  تـالمج  زا  هلمج  نیا 
دنرادب . هضرع  ناشیالوم  هب  ار  دوخ  تبحم  تدارا و  یقیرط  هب  دنهاوخ 

یـسک شیالوم . فطل  مرک و  هب  تسوا  جایتحا  هناشن  هدننک و  اعد  صخـش  يارب  تسا  یقیفوت  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  قح  رد  اعد  يرآ ،
ءزج مه  نم  هک : دـنک  ضرع  ناـشیا  هب  دـهاوخ  یم  راوگرزب  نآ  قح  رد  دوـخ  ياـهاعد  اـب  تسا ، هتخود  میرک  نآ  ناـسحا  هب  مشچ  هک 

دینک . مرود  شیوخ  مرک  فطل و  زا  ات  دوشن  ثعاب  نم  یتقایل  یب  نیاربانب  متسه ، امش  نادنمتدارا  نارادتسود و 
رازاب  هب  نتخورف  يارب  ار  مالسلا  هیلع  قیدص  فسوی  ترضح  یتقو  دنیوگ  یم 

هحفص 299 . دلج 1 ، مراکملا ، لایکم  همجرت  . 1 - 1
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اج نآ  رد  خـن  فالک  کی  اب  هک  دـندید  ار  ینزریپ  دوب . ناشیا  دـیرخ  بلاط  دوخ ، ییاناوت  عضو و  هزادـنا  هب  سک  ره  دـندروآ ، ناگدرب 
اب تفگ : يرخب ؟ ار  وا  یهاوخ  یم  يزیچ  هچ  اب  دنتفگ : فسوی ! دیرخ  يارب  تفگ : يا ، هدـمآ  هچ  يارب  هک  دندیـسرپ  وا  زا  دراد . روضح 

فسوی نارادیرخ  یتقو  مهاوخ  یم  اما  دنهد ، یمن  مناد  یم  تفگ : دنهد ؟ یم  وت  هب  ار  فسوی  فالک  نیا  اب  رگم  دنتفگ  خن ! فالک  نیا 
!! دنروآ باسح  هب  نانآ  ءزج  مه  ارم  دنرمش ، یم  ار 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) همطاـف فسوی  نارادتـسود  يارب  یبوـخ  هزوـمآ  یلو  درادـن ، یقثوـم  عـبنم  كردـم و  هک  دـنچ  ره  ناتـساد  نیا 
، نآ رطاخ  هب  میناوتب  هک  میرادـن  يزیچ  ام  هک  تسا  نیا  تقیقح  تسا . هداد  ام  همه  هب  نزریپ  نآ  ییابیز  سرد  هچ  دـشاب . یم  فیرـشلا )

نیا رد  نزریپ  نآ  نسح  تسا . یهت  مه  خن  فالک  نآ  زا  ام  تسد  میشاب . هتشاد  ار  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  يرازگتمدخ  یتسود و  تقایل 
هتشاد رواب  دیاب  مه  ام  دشاب . مالـسلا  هیلع  فسوی  نوچ  مه  ییاقآ  روخ  رد  هک  دید  یم  نیا  زا  رتمک  ار  شتاجزم  تعاضب  دوخ و  هک  دوب 

زا تسا و  ناشیا  مرک  فطل و  تسه ، هچ  ره  میا ، هدش  دنمتداعـس  نامیالوم  رـضحم  هب  یتمدخ  ضرع  هب  یهاگ  هاگ  دـنچ  ره  هک  میـشاب 
! هن چیه  ریصقت ، ضرع  یهاتوک و  زج  ام  بناج 

قح رد  دوخ  ياعد  اب  ام  تسا . ناـمدوخ  زیچاـن  هزادـنا  ردـق و  هب  تسین و  ناـشیا  لـباق  هجو  چـیه  هب  راوگرزب  نآ  قح  رد  اـم  ياـعد  اـما 
، شا یناهنپ  اب  دـندرک و  شومارف  ار  دوخ  تمعن  یلو  نایعیـش ، یتح  ناناملـسم و  زا  يرایـسب  هک  ینامز  رد  مییوگب : میهاوخ  یم  نامماما 

نارفک  رادقم  نیا  هب  هک  میدوبن  یناسک  ءزج  ام  دندرب ، دای  زا  دنتشاذگ و  رانک  مه  ار  شدوخ 
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ام تسین –  راک  رد  یقاقحتـسا  هک  ام  قاقحتـسا  رطاخ  هب  هن   – شفطل اب  ات  میا  هتخود  نامیالوم  ناسحا  مرک و  هب  مشچ  اذل  مینک و  تمعن 

دنکن . نامدودرم  شهاگرد  زا  دریذپب و  شنارادیرخ  ءزج  ار 
ناشیا  لیلجت  میظعت و  هزیگنا  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  . 4

دنک یم  باجیا  ناشیا  تشادگرزب  میظعت و  فرـص  دـشابن ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  قح  رد  اعد  يارب  یلبق  ياه  هزیگنا  زا  کی  چـیه  رگا 
موحرم مه  اجنیا  رد  دوش . یم  هدرمـش  ادـخ  یگدـنب  تدابع و  قیداـصم  نیرتهب  زا  راوگرزب  نیا  زا  لـیلجت  ًاـعطق  مینک . اـعد  ناـشیارب  هک 

دنیامرف : یم  دنا ، هداد  يا  هدنزاس  دیفم و  تارکذت  لایکم  بحاص 
رت و نسم  رتدـنموربآ و  رتراوـگرزب و  رت و  سفنلا  میرک  هبترم و  دـنلب  رتـالاب و  ناـشیا  زا  شتلزنم  ردـق و  هـک  یـسانش  یم  ار  یـسک  اـیآ 

ناـمزلا بحاـص  تیـالوم  زا  رتاـبیز  رتـالاب و  شا  هنمیه  لـالج و  رتشیب و  شتـالامک  رت و  میظع  شملح  رترب و  شملع  رتشیب و  شناـسحا 
؟ دشاب هروهظلا  هجرف و  یلاعت  هللا  لجع 

مکلام : » میوگ یم  مسانش ) یمن   ) هن دیوگب : رگا  یتسه و  قمحا  هارمگ و  وت  میوگ : یم  مسانـش ) یم   ) يرآ دیوگب : خساپ  رد  یـسک  رگا 
(1) «. ًاراقو نوجرت هللا  ال 

، ادخ تشادگرزب  قیداصم  زا  دومرف : هک  يا  هدینشن  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شیامرف  رگم  دیراد ؟ یمن  هگن  ار  دنوادخ  تمرح  ارچ 
اهرتگرزب و  لیلجت  رگا  سپ  تسوم ... دیپس  ناملسم  هب  نتشاذگ  مارتحا 

.13 حون ، . 1 - 1
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نیرتهب زا  لیلجت  نآ  ماجنا  اب  هک  دنک  نایب  ار  یلمع  تلیضف  دناوت  یم  یـسک  هچ  سپ  دراد ، یتلیـضف  نینچ  ناملـسم  ياهراد  لاس  نس و 

ره دنوادخ  تسا و  زجاع  ناشیا  فیصوت  زا  ملق  هک  يراوگرزب  نامه  دوش ؟ یم  لصاح  ناشیا  نیرت  ملاع  ماما و  اقآ و  ناملـسم و  خیاشم 
 (1). دیامرف یم  رهاظ  دوخ ، لدع  ندرک  راکشآ  يارب  ار  وا  دهاوخب  نامز 

. میروآ یم  اجنیا  رد  ار  نآ  هراصع  هصالخ و  ام  هک  هدـش  حرطم  مراکملا » لاـیکم   » باـتک رد  ییاـبیز  ثحب  تارکذـت ، نیا  ناـیب  زا  سپ 
رد یتقو  ناـگرزب  يارب  اـعد  هک  روط  ناـمه  تسا و  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  رـضحم  یتسه  ملاـع  همه  هک  تسا  نیا  ناـشیا  ثحب  روحم 

میظعت قیداصم  زا  زین  مالسلا  هیلع  ماما  قح  رد  اعد  سپ  تسا ، نانآ  هب  تبسن  ینتورف  راهظا  تشادگرزب و  قادصم  میشاب ، ناشیا  رـضحم 
دشوکب . سدقم  رما  نیا  ماجنا  رد  دیاب  یتیعقوم  ناکم و  ره  رد  نمؤم  نیاربانب  تسا . ناشیا  لیلجت  و 

دننک تابثا  ات  دنا  هدرک  رکذ  ار  يددـعتم  ثیداحا  دـشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رـضحم  ملاع ، راطقا  همه  هک  نیا  تابثا  يارب  ناشیا 
هک ملاع  ياج  ره  رد  قیالخ  همه  رب  دنراد و  روضح  ناشیا  ياهلد  رد  یلو  دنتـسه ، ناهنپ  رهاظ  رد  مدرم  ناگدـید  زا  ناشیا  دـنچ  ره  هک 

(2). مینک یم  افتکا  ثیدح  ود  رکذ  هب  اج  نیارد  ام  تسا و  یعطق  ملسم و  هعیش  تاداقتعا  رد  هلئسم  نیا  دنتسه . رظان  دهاش و  دنشاب ،
دندومرف : هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  لوا  ثیدح 

هحفص 451 . دلج 1 ، مراکملا ، لایکم  همجرت  . 1 - 1
. تسا هدمآ  مهد  هقلح  زا  متشه  سرد  مراهچ و  هقلح  زا  مهن  سرد  رد  باب  نیا  رد  رگید  ثیداحا  . 2 - 2
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الف ءاشی  ام  هتدئام  قوف  نم  مکدحا  لوانتی  امک  اهفارطا  نم  اهلوانتیل  هنا  اهنم و  ءیـشل  ضرعت  امف  زوجلا  ۀـمقلف  یف  مامالل  لثمت  ایندـلا  نا 

(1). ءیش اهنم  هنع  بزعی 
یم رب  ایند  فرط  نآ  فرط و  نیا  زا  وا  دـشن و  نآ  زا  يزیچ  ضرعتم  یلو  تفای  لثمت  ودرگ  فصن  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  ایند  اـنامه 

مالـسلا هیلع  ماما  زا  ایند )  ) نآ زا  يزیچ  سپ  دریگ . یم  رب  دـهاوخ ، یم  ار  هچ  نآ  شا  هرفـس  يور  زا  امـش  زا  یکی  هک  روط  ناـمه  دراد ،
تسین . هدیشوپ 

هب دهاوخ ، یم  هچ  ره  میراد –  یم  رب  اذغ  هرفـس  زا  هک  ام  نوچ  مه  نآ –  زا  هک  تسا  نانچ  ایند  فارطا  همه  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  هطاحا 
دنک . یم  هدافتسا  دراد و  یم  رب  یگداس 

دندومرف : هک  تسا  مالسلا  امهیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما  زا  مود  ثیدح 
(2). اهلک ءایشالا  عیمج  یلع  علطم  وه  ۀعضوم  یف  ءامسلا و  یف  رمقلا  ۀلزنمب  ضرالا  یف  مامالا  ۀلزنم  امنا 

. تسا هاگآ  علطم و  ءایشا  همه  زا  دوخ  هاگیاج  رد  وا  تسا و  نامسآ  رد  هام  هلزنم  هب  نیمز  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هاگیاج  هک  تسین  نیا  زج 
تسا نینچ  زین  مالسلا  هیلع  ماما  هاگیاج  دراد . یهاگآ  فارشا و  نیمز  همه  رب  هک  تسا  يدنلب  هاگیاج  رد  نامـسآ  رد  هام  هک  روط  نامه 

هیلع رـصع  ماما  رـضحم  ملاع  برغ  قرـش و  هک  تفریذـپ  ناوت  یم  بیترت  نیا  اب  دراد . هطاـحا  درگن و  یم  نیمز  همه  رب  ـالاب  يرظنم  زا  و 
نیقی  تیعقاو  نیا  هب  یسک  رگا  تسا . یعطق  ملسم و  ناشلامعا  اهناسنا و  رب  ناشیا  هطاحا  تسا و  مالسلا 

ثیدح 3 . باب 14 ، ءزج 8 ، تاجردلا ، رئاصب  . 1 - 1
ثیدح 8. باب 12 ، ءزج 9 ، نامه ، . 2 - 2
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داجیا ناشقح  رد  اعد  يارب  ناشیا  تشادگرزب  لیلجت و  هزیگنا  وا  رد  هاگ  نآ  دوش ، شا  ینادجو  ترـضح ، تیانع  فطل و  اب  دنک و  ادیپ 

دیامن . یم  اعد  شقح  رد  دنک ، یم  ساسحا  مالسلا  هیلع  ماما  نآ  رضحم  رد  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دوش و  یم 
و هداتـسیا ، ناشیا  روضح  رد  هک  دـنک  هجوت  تقیقح  نیا  هب  ناشیا  يارب  اعد  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  ترایز  لاح  رد  ناسنا  رگا  ًاـفاصنا 
رد هک  ییاعد  تشاد . دهاوخ  اعد  رد  يرتهب  لاح  دنک و  یم  ساسحا  دوخ  بلق  رد  یصاخ  تذل  تیونعم و  تساعد ، ای  ترایز  لوغـشم 

عمج یلبق  ياه  هزیگنا  اب  هزیگنا  نیا  رگا  تسا و  نیشنلد  نیریش و  رایسب  دوش ، یم  ناشیا  زا  میظعت  لیلجت و  دصق  هب  یگرزب  کی  روضح 
دزاس . یم  مهارف  رتشیب  ار  نآ  تباجتسا  هنیمز  دوخ ، هک  دنک  یم  ادیپ  اعد  لاح  رد  يرتیوق  یحور  لاصتا  دوش ،

ناشیا ياعد  سامتلا  هب  خساپ  رد  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  قح  رد  اعد   – 5
مالسلا هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  يارب  اعد  دروم  رد  رما  نیا  دشاب و  وا  دوخ  تساوخ  رد  دناوت  یم  يرگید  يارب  اعد  ياه  هزیگنا  زا  یکی 

تسا . قداص 
یم لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یـسک  هک  هدومرف  لقن  تروص  نیا  هب  قودص  خیـش  موحرم  ار  بلطم  نیا  رب  یلقن  دـهاوش  زا  یکی 

دنک :
دریگ . یم  شا  هیرگ  هک  نیا  ات  دروآ  یم  هیرگ  هب  فلکت  اب  ار  دوخ  بجاو  زامن  رد  یصخش 

دنیامرف : یم  ترضح 
(1). هدنع ینورکذاف  کلذ  ناک  اذا  لاق : هللا و  نیع  ةرق 

ثیدح 1. باب 5 ، هحفص 1250 ، دلج 4 ، ۀعیشلا ، لئاسو  . 1 - 1

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


ص:153
نک . دای  تلاح  نآ  رد  ارم  دش ، ادیپ  یلاح  نینچ  رگا  تسا ... ییانشور  مشچ  ادخ  هب  مسق 

دوخ فلکت  تمحز و  اب  دریگ ، یمن  شا  هیرگ  لومعم  روط  هب  ناسنا  یتقو  ینعی  میتسناد ، یکابت »  » ار اعد  بادآ  زا  یکی  نیشیپ  هقلح  رد 
. دوخ یصخش  ياهتبیصم  زا  ندرک  دای  اب  ًالثم  دروآ ، یم  رد  هیرگ  لاح  هب  ار 

زامن ندناوخ  نمض  رد  راک  نیا  رگا  لاح  دشاب . یم  زین  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دیکأت  دییأت و  دروم  هکلب  درادن ، یلاکشا  اهنت  هن  راک  نیا 
هیلع ماما  هک  تسا  نیا  قوف  ثیدـح  رد  اـم  ثحب  دـهاش  تسا . ینـشور  مشچ  ثعاـب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هدومرف  هب  دـشاب ، بجاو 
نامه رد  دـش ، ادـیپ  یلاح  نینچ  رگا  هک  دـندومرف  هدـننک  لاؤس  هب  بجاو ، زامن  لاح  رد  یکاـبت »  » یلک بیوصت  دـییأت و  زا  سپ  مالـسلا 

زا هک  يا  هجیتن  دـشاب . یم  ناشیا  قح  رد  اعد  مالـسلا  هیلع  ماما  زا  ندرک  دای  ياه  هناشن  راثآ و  زا  یکی  ًاعطق  دـنک و  داـی  ار  ناـشیا  تقو ،
نیا هب  صخـش  نآ  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رما  یناهفـصا ، یقت  دمحم  دیـس  موحرم  لوق  هب  هک  تسا  نیا  میریگ ، یم  فیرـش  ثیدح 
نامز ماما  هب  تبـسن  رما  نیا  هب  ینمؤم  نز  درم و  ره  هک  تسا  بوخ  سپ  دـندوب ، وا  رب  قح  بحاص  وا و  نامز  ماما  ناشیا  هک  هدوب  تهج 

(1). دشاب هدرک  ادا  دوخ  نابز  بلق و  اب  ار  ترضح  نآ  قح  ات  دیامن  لمع  شیوخ 
نیاربانب دـشاب . ناشیا  داـی  هب  شا  يونعم  تـالاح  رد  هک  دـهاوخ  یم  شا  هعیـش  زا  دوخ  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماـما  هک  مینک  یم  هظحـالم 

رد صوصخ  هب  دوخ –  يونعم  شوخ  تالاح  رد  هداد ، رثا  بیترت  ناشیا  هتساوخ  هب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  ناتـسود  همه  هک  تسا  بوخ 
دنیامن . اعد  ناشکرابم  دوجو  يارب  دننک و  دای  ار  ناشماما  نآ –  زا  دعب  زامن و  نمض 

ثیدح 1098. لیذ  هحفص 47 ، دلج 2 ، مراکملا ، لایکم  . 1 - 1
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مالسلا هیلع  رصع  ماما  يارب  اعد  نیماضم  یخرب  مهدراهچ : سرد 

يارب اعد  ياوتحم  هب  هراشا ، دح  رد  تسا  بوخ  لاح  میتخانش . ار  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  يارب  اعد  ياه  هزیگنا  مها  هتشذگ  سرد  ود  رد 
یم ناشن  هدـمآ ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  مالـسلا ) مهیلع  نیموصعم  زا  هدـش  رداص   ) روثأم ياهاعد  رد  هچ  نآ  میزادرپب . مه  ناشیا 

تسا . دنوادخ  بوبحم  بولطم و  فلتخم ، عونتم و  نیماضم  اب  ناشیا  قح  رد  اعد  عاونا  هک  دهد 
مالسلا هیلع  نامز  ماما  زا  رورش  عفد  يارب  اعد   – 1

رما ناشیا  مینک . هراشا  دنا ، هدرک  میلعت  نمحرلادبع  نب  سنوی  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترـضح  هک  ییاعد  هب  میناوت  یم  هنومن  ناونع  هب 
...« کتفیلخ کیلو و  نع  عفدا  مهللا   » هلمج اب  اعد  يادتبا  دوش . هدناوخ  مالسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  قح  رد  اعد  نیا  هک  دنا  هدومرف 
نیا هب  عفد » . » تسا زیزع  ماـما  نآ  سدـقم  دوجو  زا  رورـش  عفد  تساوخرد ، نیلوا  تسا . ددـعتم  عونتم و  نآ  نیماـضم  دوـش و  یم  زاـغآ 

دننامب . ظوفحم  نوصم و  ایالب  ماسقا  عاونا و  زا  شترضح  دسرن و  ناشیا  هب  يرش  هک  تسا 
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مالسلا هیلع  ماما  ظفح  تهج  رد  اعد  . 2

تسا : نیا  اعد  ترابع  تسا . هدش  تیفاع  بلط  ناشیا  يارب  يرگید  نابز  هب  اعد  نامه  همادا  رد 
... . هتحت نم  هقوف و  نم  هلامش و  نع  هنیمی و  نع  هفلخ و  نم  هیدی و  نیب  نم  هظفحا  و 

یتقو دـیامرف . ظفح  نییاپ  الاب و  پچ و  تسارو و  رـس  تشپ  ور و  شیپ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  ترابع  نیا  يانعم 
بلط یتفآ  ره  دنزگ  زا  ار  ترضح  لماک  تیفاع  تمالس و  عقاو  رد  دنوش ، ظفح  دنوادخ  هانپ  رد  بناج  شش  زا  ناشیا  هک  مینک  یم  اعد 

. ددرگ یم  مه  ناشیا  یهلا  تاماقم  يونعم و  نوئش  ظفح  لماش  هکلب  تسین ، يدام  ینامسج و  ظفح  لماش  ظقف  تظفاحم  نیا  مینک . یم 
مینک : یم  اعد  نینچ  اذل 

... . کنید مئاعد  کتمئا و  هءابآ  کلوسر و  هیف  ظفحاو 
هک تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  سدـقم  دوجو  رد  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  ظفح  زا  دوصقم 

میهاوخ یم  ادخ  زا  نیاربانب  دنتسه ، مالـسلا  مهیلع  شنانیـشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تالامک  همه  عماج  یقیقح و  ثراو  ناشیا 
تاماقم و اهنآ و  همه  ظفح  ناشیا  ظفح  دیامرف . ظفح  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  هدـنامیقاب  اهنت  نیا  رد  ار  ناراوگرزب  نآ  نووئـش  هک 

دشاب . یم  ناشتالامک 
انحاورا هللا  ۀیقب  ترـضح  سدقم  دوجو  دنوادخ  هک  تسا  نیا  دشاب ، رظندم  دـناوت  یم  ترـضح  نآ  ظفح  يارب  اعد  رد  هک  يرگید  هبنج 

ءایبنالا متاخ  ترـضح  یـصو  نیرخآ  نیا  هچ  نآ  دیامرف . ظفح  هدـش ، هتـشاذگ  شا  هدـهع  رب  هک  يریظن  یب  تلاسر  ماجنا  يارب  ار  هادـف 
لمحتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
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، نآ ماجنا  نسح  يارب  هک  تسا  یگرزب  رایـسب  رایـسب  تلاسر  تیلوئـسم و  دـیامن ، ادا  لماک  روط  هب  دوخ  روهظ  اـب  هک  تسا  رارق  هدـش و 

ظفح روهظ  تبیغ و  لاح  رد  نیگنـس  راب  نیا  لمحت  يارب  ار  ناشیا  میهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  اـم  تسا . مزـال  یهلا  هژیو  صاـخ و  تیاـنع 
 – تسا مدرم  يارب  ینلع  ندش  راکـشآ  نودب  دـنوادخ  رما  هب  هک  تبیغ –  نامز  رد  مه  تماما ، گرزب  عیادو  ندیـشک  شود  هب  دـیامرف .

هیلع مدآ  ترـضح  تقلخ  يادتبا  زا  ار  یهلا  يایلوا  ایبنا و  همه  ياهوزرآ  اهدـیما و  هک  روهظ  هماگنه  رد  مه  دـشاب و  یم  نیگنـس  رایـسب 
دراد . دوخ  یح  یلو  اهنت  نیا  زا  دنوادخ  هژیو  تبقارم  ظفح و  هب  زاین  اهنیا  يود  ره  دومرف و  دهاوخ  ققحم  نیمز  يور  رب  مالسلا 

مالسلا  هیلع  ماما  نانمشد  هیلع  ناتسود و  يارب  اعد  . 3
میراد : یم  هضرع  تسا . ناشیا  نانمشد  ناتسود و  هب  طوبرم  روکذم ، ياعد  يدعب  تمسق 

. هاداع نم  داع  هالاو و  نم  لاو  و 
دوخ قح  رد  اعد  تساوخرد ، نیا  دـنک . ینمـشد  ناشیا  نانمـشد  اب  یتسود و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ناتـسود  اب  هک  میهاوخ  یم  ادـخ  زا 

شیلو سدقم  فادها  دربشیپ  تهج  رد  ار  اهنآ  درادب و  تسود  ار  ترضح  ناتسود  دنوادخ  یتقو  دشاب . یم  مه  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما 
راوخ ار  نانآ  درادب و  نمشد  ار  ترضح  نانمشد  یتقو  نینچ  مه  تسا . هدومرف  يرای  ار  مالسلا  هیلع  ماما  دوخ  تقیقح  رد  دیامرف ، يرای 

. تسا هتخاس  رود  مالسلا  هیلع  ماما  دوجو  زا  ار  نانآ  رش  عقاو  رد  دیامن ، لیلذ  و 
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شتیعر رطاخ  هب  مالسلا  هیلع  ماما  يداش  يارب  اعد  . 4

تسا : لیذ  يابیز  ترابع  كرابم ، ياع  نیا  ياهتمسق  زا  رگید  یکی 
هسفن . هب  رست  هنیع و  هب  رقت  ام  هتیعر  عیمج  هتما و  هتیرذ و  هدلو و  هلها و  هسفن و  یف  هطعا  مهللا 

نآ تیعر  هک  یناسک  همه  زین  ناشیا  تما  لسن و  نادـنزرف و  ناـکیدزن و  مالـسلا و  هیلع  ماـما  سدـقم  دوجو  دوخ  دروم  رد  ایادـخ  ینعی 
عماج و ياعد  ًافاصنا  امرفب . اطع  شترـضح  هب  ددرگ ، یم  ناشیا  ینامداش  ینـشور و  مشچ  ثعاـب  هک  ار  ییاـهزیچ  نآ  دنتـسه ، ترـضح 

دوخ يارب  تاریخ  نیرتهب  زا  یکی  بلط  مه  تسا و  مالـسلا  هیلع  ماما  تما  نادـنزرف و  ناکیدزن و  قح  رد  اعد  نیرتهب  مه  تسا ، ییاـبیز 
وا هب  دوش ، یم  وا  یلاحـشوخ  ثعاب  هک  ار  يزیچ  شدنزرف  دروم  رد  دنوادخ  هک  مینک  اعد  ردـپ  کی  يارب  هک  تسا  نیا  دـننام  زیزع  نآ 

رصع ماما  دروم  رد  یلو  دشابن ، وا  حالص  هب  هک  دوش  لاحـشوخ  شدنزرف  يارب  يزیچ  هب  تسا  نکمم  یلومعم  ردپ  کی  هتبلا  دیامن . اطع 
ریخ و هب  زیچ  نآ  ًاعطق  دوش ، لاحشوخ  شتیعر  نادنزرف و  زا  یکی  دروم  رد  يزیچ  هب  ناشیا  رگا  تسا . یفتنم  یـضرف  نینچ  مالـسلا  هیلع 

داحآ يارب  حالص  ریخ و  بلط  مه  هک  تساعد  نیمه  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تما  قح  رد  اهاعد  نیرتهب  سپ  دشاب . یم  مه  دنزرف  حالص 
ددرگ . یم  مالسلا  هیلع  ماما  رورس  یلاحشوخ و  بجوم  نآ ، تباجا  مه  تسا و  تما 

يارب ندرکن ، صخـشم  نیمه  اسب  هچ  میهاوخ و  یم  ترـضح  نآ  تما  يارب  ار  يزیچ  هک  مینک  یمن  صخـشم  ندرک ، اعد  هنوگ  نیا  رد 
يزیچ  تساوخرد  رب  ینادان  لهج و  يور  زا  تسا  نکمم  یهاگ  دشاب . رتهب  نامدوخ 
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ثعاب هچنآ  دـنوادخ  هک  میهاوخ  یم  یلک  مهبم و  روط  هب  یتقو  یلو  دـشابن . نارگید  ای  نامدوخ  حالـص  هب  هک  میزروب  رارـصا  دـیکأت و 

هب هچ  نآ  رـش  زا  تقیقح  رد  دـیامرف ، اـطع  ناـشیا  دوـخ  هب  هطـساو  اـب  ناـشیا و  تما  هـب  دوـش ، یم  مالـسلا  هـیلع  ماـما  یناـمداش  رورس و 
مینام . یم  ناما  رد  تسین ، نامحالص 

مالسلا  هیلع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  . 5
رـصع ماما  جرف  لیجعت  ینابز  هب  مادـک  ره  رد  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  تارابع  هتـشذگ ، ناونع  راهچ  رب  هوالع  فیرـش  ياعد  نیمه  رد 

هنومن : ناونع  هب  تسا . هدش  تساوخرد  مالسلا  هیلع 
اهلهـس و اهرحب و  اهرب و  اهبراغم و  ضرالا و  قراشم  یف  نیدـحلملا  عیمج  نیرفاـکلا و  هب  ربا  و  لدـعلا ... هب  رهظا  روجلا و  هب  تا  مهللا ...

(1). ًاراثآ مهل  یقبت  ًاراید و ال  مهنم  عدت  یتح ال  اهلبج 
رـسارس رد  ار  نادـحلم  نارفاک و  هک  نیا  ای  دـیامرف  راکـشآ  ار  لدـع  دـناریمب و  ار  ملظ  ناشیا  تسد  هب  هک  میهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  یتقو 
ییاهن جرف  عقاو  رد  دراذگن ، یقاب  نانآ  زا  کی  چیه  زا  يرثا  دنادرگ و  كاله  دوبان و  هوک –  تشد و  ایرد و  یکشخ و  زا  معا  یتیگ – 

هیلع ماما  قح  رد  میناوت  یم  هک  تسا  ییاضاقت  نیرتلماک  نیرتالاب و  اـعد  نیا  میا . هدرک  تساوخرد  ار  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  لـماک  و 
رد  مه  نآ ، زا  رتالاب  یلبق و  ياهاعد  همه  دیامرف ، باجتسم  ار  اعد  نیا  دنوادخ  رگا  میرادب . هضرع  نانم  دزیا  هاگرد  هب  مالسلا 

ات 309. هحفص 307  عوبسالا ، لامج  . 1 - 1

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


ص:159
، مالسلا هیلع  رصع  ماما  يارب  ار  اعد  نیرت  لماک  نیرت و  عماج  میناوت  یم  نیاربانب  دش . دهاوخ  هدروآرب  ناشناتسود  مه  ناشیا و  دوخ  قح 

میهد . رارق  اعد  نیمه  روحم  رب  هدنیآ ، ثحابم  رد  ار  دوخ  ثحب  نیرتشیب  تهج  نیمه  هب  مینادب و  ناشیا  جرف  لیجعت  يارب  اعد 
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مالسلا هیلع  رصع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  ترورض  لصف 2 - 

مالسلا هیلع  رصع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  ترورض  مهدزناپ : سرد 

میناوت یم  تهج  ود  زا  ار  ترورـض  نیا  تسا . نآ  ترورـض  هب  هجوت  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هراـبرد  ثحب  نیلوا 
جرف . لیجعت  يارب  اعد  راثکا  هب  ناشیا  رما  لاثتما  تهج  زا  مود  مالسلا ، هیلع  ماما  تبیغ  يالب  عفر  يارب  یکی  مینک ، تابثا 

تبیغ  تبیصم  الب و  هب  رکذت  اعد ، هلیسو  هب  تبیغ  يالب  عفر  فلا – 
هلیـسو هب  دنوادخ  هک  تسا  ییاهیراتفرگ  اهالب و  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هک  مینک  ناعذا  خلت  تیعقاو  نیا  هب  دیاب  لوا  هجرد  رد 

نیا جنر  درد و  هک  تسا  نیا  لوا  مدـق  میوش ، جراخ  دنلبرـس  قفوم و  ناحتما  نیا  زا  میهاوخب  رگا  دـیامزآ . یم  ار  تبیغ  نامز  مدرم  نآ ،
لابند هب  دتفا و  یمن  هراچ  رکف  هب  دنکن ، ساسحا  ار  نآ  درد  رگا  دوش ، یم  راتفرگ  یتبیصم  هب  هک  یـسک  مینک . نادجو  ار  تبیـصم  الب و 

ددرگ . یمن  نآ  زا  تاجن  هار  نتفای 
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شخب دـیما  هک  يا  هلیـسو  ره  هب  دـهد و  یم  ماجنا  نآ  زا  یـصالخ  يارب  يرتشیب  شالت  دـنک ، سح  رتشیب  ار  تبیـصم  قمع  ردـق  ره  اـما 
نادجو زا  سپ  مود –  مدق  نیاربانب  تساعد و  اهیراتفرگ  عفر  يارب  لیاسو  نیرتزاسراک  زا  یکی  دوش . یم  لسوتم  تسالب ، نآ  زا  ییاهر 

تسا . نآ  عفر  يارب  اعد  هب  ندروآ  يور  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  درد 
دومرف : هک  میدرک  لقن  ار  نآرق  هنوگ  بیهن  رادشه  مهدزای  سرد  رد 

اًماَِزل (1) ُنوُکَی  َفْوَسَف  ُْمْتبَّذَک  ْدَقَف  ْمُکُؤاَعُد �  َالَْول  ّیِبَر  ْمُِکب  ُأَبْعَی  اَم  ُْلق 
. میریگ یمن  رارق  وا  يانتعا  دروم  میهاوخن  دنوادخ  زا  ار  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  نایاپ  مینکن و  دـنلب  اعد  هب  تسد  ات  هک  میدـیمهف 

عرـضت يراز و  هب  نانآ  هک  تسا  نیا  اه  یتخـس  الب و  هب  شناگدـنب  ندرک  راتفرگ  رد  دـنوادخ  ياهتمکح  زا  یکی  هک  میتسناد  نینچ  مه 
شوگ هب  رگید  راب  صوصخ  نیا  رد  ار  یهلا  قح  مالک  تفرگ . دنهاوخ  رارق  وا  هذخاؤم  دروم  دننکن ، نینچ  رگا  دنتفیب و  ادخ  هاگشیپ  رد 

دومرف : هک  میونشب  ناج 
ْمُُهبُوُلق ْتَسَق  نِک  ٰـ َلَو اوُعَّرَـضَت  اَنُـسَْأب  مُهَءاَج  ْذِإ  َالْوَلَف  ﴾ 42 ﴿ َنوُعَّرَـضَتَی ْمُهَّلََعل  ِءاَّرَّضلاَو  ِءاَسْأَْبلِاب  مُهاَنْذَخَأَف  َِکْلبَق  ِم  نّ ٍمَمُأ  �َیلِإ  اَْنلَـسْرَأ  ْدََقلَو 

َنُولَمْعَی (2) اُوناَک  اَم  ُناَْطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَزَو 
بلق تواسق  لولعم  ار  نآ  هدومرف و  تمذم  يراتفرگ  الب و  لوزن  ماگنه  رد  ار  تما  ندرکن  عرضت  يدنت  دیدش و  رایـسب  نحل  اب  مینیب  یم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تبیغ  يالب  عفر  يارب  نونکات  مییوگب : دوخ  هب  هک  دراد  اج  نیاربانب  تسا . هتـسناد  ناشندش  ناطیـش  هچیزاب  اهنآ و 
هاگشیپ  هب  ردقچ 

.77 ناقرف ، . 1 - 1
42 و 43 . ماعنا ، . 2 - 2
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؟ میشاب هدش  ناطیش  هچیزاب  یلدگنس و  هب  التبم  دنکن  تسا ؟ هدرک  روطخ  نامرطاخ  هب  يرکف  نینچ  ًالصا  ایآ  میا ؟ هدرک  عرـضت  دنوادخ 

؟ دومرف دهاوخن  ام  هب  ییانتعا  چیه  دنوادخ  مالسلا  هیلع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  ندرکن  اعد  تروص  رد  هک  میا  هدرک  رواب  ایآ 
جرف  لیجعت  يارب  اعد  هب  زاین  ساسحا 

اعد هب  زاین  ساسحا  رگا  تسین . ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  مه  ندرک  اعد  دروآ و  یمن  يور  نآ  هب  دـنکن ، يراک  هب  زاین  ساسحا  رگا  ناـسنا 
. میروآ یم  ور  نآ  هب  فلکت  ای  یعنصت و  تروثص  هب  ای  مینکن و  اعد  ًالصا  ای  مینکن ،

مک و دوش ، رتیوق  ردق  ره  ساسحا  نیا  دـنک و  یم  سح  رتشیب  ار  الب  تدـش  یتخـس و  ناسنا  هک  دوش  یم  ادـیپ  یتقو  اعد  هب  زاین  ساسحا 
یم رگا  سپ  دـشاب . هتـشاد  ـالب  عفر  يارب  اـعد  ریثأـت  ییاـشگراک و  هب  هدـیقع  هک  یطرـش  هب  هتبلا  دوش ، یم  رتهب  مه  ناـسنا  ياـعد  فیک 

زا نآ  عفر  يارب  شالت  رد  ًایناث  میـشچب و  ار  ناشیا  تبیغ  درد  ًالوا  دیاب  میوش ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  لها  میهاوخ 
یم نآ  رب  نتـشاد  رارـصا  همامتها و  ادـخ و  هاگـشیپ  هب  اعد  اب  هک  میـشاب  هتـشاد  نیقی  رگید  ترابع  هب  مینکن . یتسـس  ساسحا  اـعد  قیرط 

مییامن . هدهاشم  ار  نامماما  جرف  عولط  قفا  میناوت 
اعد  نیا  دروم  رد  ندرکن  یتسس 

لقن مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  ناشدـج  لوق  زا  هک  مینک  هدـنز  دوخ  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  متـشه  ماـما  رکذـت  رادـشه و  دـیاب  هک  تساـجنیا 
دندومرف :

(1). رتف یلتبا  اذا  سیل 
ددرگ . یمن  تسس  دوش ، یم  راتفرگ  یتقو  نمؤم ) )

دانسالا . برق  زا  لقن  هب  ، 1 ثیدح هحفص 367 ، دلج 93 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
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هنیمز اهیراتفرگ  هک  دـناد  یم  وا  دـنکن . شالت  نآ  عفر  يارب  دـهد و  ناشن  یتسـس  يراتفرگ ، تقو  رد  هک  دـهد  یمن  هزاـجا  نمؤم  ناـمیا 

هتـسخ و ادخ  هاگـشیپ  هب  اعد  زا  دیابن  هک  دناد  یم  مه  ار  نیا  دروآ . يور  اعد  هب  دـیاب  ناحتما  نیا  رد  تیقفوم  يارب  تسا و  یهلا  ناحتما 
شا هدنب  هک  نآ  رگم  ددرگ  یمن  لولم  هتسخ و  دنوادخ  هک  تسا  هدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  زا  نوچ  دوش ، لولم 

دوش : نینچ 
(1). اولمت یتح  لمی  لجوزع ال  هللا  ناف  دهجیلف  ءاعد  باب  مکدحال  حتف  اذاف  ... 

ققحم تسا ، مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  شیالوم  جرف  هک  ار  شتجاح  ات  دـنک  یم  دـهج  دـج و  شیاعد  رد  نمؤم  هک  تسا  رطاـخ  نیمه  هب 
دنک . یمن  یهاتوک  نآ  ققحت  هار  رد  دهج  لامعا  ندرک و  اعد  زا  هدیسرن ، دوخ  بولطم  هب  یتقو  ات  سپ  دنیبب .

روهظ  ندش  کیدزن  هب  نانیمطا 
دناوت یم  دـتفیب ، اعد  رکف  هب  الب  ماگنه  رد  ناسنا  رگا  تشذـگ ، نیـشیپ  هقلح  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  یثیداـحا  قباـطم  هک : نیا  رگید  هتکن 

الب ندش  ینالوط  زا  دـیاب  دـیامن ، یهاتوک  ندرک  اعد  زا  رگا  سکع ، رب  تسا و  کیدزن  الب  عفر  هدـش و  زاب  تباجا  باب  هک  دوش  نئمطم 
دوب : نینچ  باب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  متفه  ماما  ینارون  مالک  دسرتب .

ءاعدلا لجوزع  هللا  همهلیف  نمؤم  دبع  یلع  لزنی  ءالب  نم  ام 

. تشذگ مراهچ  سرد  رد  ثیدح  نیا  حیضوت  همجرت و  یسوط ، یلاما  زا  لقن  هب  ثیدح 8 ، هحفص 364 ، دلج 93 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
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ءالبلا لزن  اذاف  ًالیوط  ءالبلا  کلذ  ناک  الا  ءاعدـلا  یلع  کسمیف  نمؤم  دـبع  یلع  لزنی  ءالب  نم  ام  ًاکیـشو و  ءالبلا  کلذ  فشک  ناک  ـالا 

(1). لجوزع هللا  یلا  عرضتلا  ءاعدلاب و  مکیلعف 
ندوب هاتوک  ای  ینالوط  هب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  يالب  اب  طابترا  ردـنانمؤم  تیعـضو  زا  میناوت  یم  نآ  لاـثما  شیاـمرف و  نیا  قبط 
میناوت یم  دننک ، یم  دنلب  اعد  هب  تسد  لد  ناج و  زا  هداتفا ، وپاکت  هب  نآ  عفر  يارب  نامیا  لها  هک  میدید  رگا  میربب . یپ  نآ  نامز  تدـم 

، دوش یمن  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هب  یفاک  تیانع  هک  میدرک  هدـهاشم  رگا  میوش و  مرگلد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  ندوب  کیدزن  هب 
هاتوک ای  ینالوط  ینـشور ، نیا  هب  هک  يرگید  رایعم  چیه  ثیداحا  رد  دـیاش  مییامن . هدامآ  ناماما  تبیغ  ندـش  ینالوط  يارب  ار  دوخ  دـیاب 
هتکن نیا  دوخ  باحصا  يارب  دنا  هتساوخ  یتقو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوخ  دنـشاب . هدادن  تسد  هب  دنک ، صخـشم  ار  تبیغ  نامز  ندوب 

دندیسرپ : ادتبا  دندومرف . یفرعم  الب ، تدم  ندوب  هاتوک  ای  ینالوط  هناشن  ناونع  هب  ار  نآ  دنیامن ، نشور  ار 
؟ هرصق نم  ءالبلا  لوط  نوفرعت  له 

دندومرف : دوخ  شسرپ  هب  خساپ  رد  هاگ  نآ  و 
(2). تسا هاتوک  الب  نآ  نامز  هک  دینادب  دنک ، اعد  هک  دش  ماهلا  امش ) زا   ) یسک هب  الب  ماگنه  رد  هاگ  ره 

یپ نآ  ندوب  رید  ای  دوز  هب  میناوت  یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  رد  نانمؤم  همامتها  مدـع  اـی  ماـمتها  نازیم  زا  اـم  سپ 
ًالماک هتبلا  میربب .

ثیدح 2. ءاعدلا ، ماهلا  باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
.1 ثیدح نامه ، . 2 - 2
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تباجا هب  هک  ییاهاعد  ترثک  هنرگ ، تسا و  نآ  عناوم  همه  عفر  تباجا و  طیارـش  همه  ظفح  اب  اـعد  اـج  نیا  رد  دوصقم  هک  میراد  هجوت 

تسین . تواضق  كالم  دنسر ، یمن 
جرف  لیجعت  ياعد  تباجا  هب  نیقی 

ماما ریبعت  هب  ار  نآ  دـشاب و  هتـشاد  نیقی  الب  عفر  رد  اعد  قیمع  ریثأـت  هب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  اـعد  تباـجا  يارب  طیارـش  نیرتمهم  زا  یکی 
دنادب : رت  يراک  زیت ، هزین  رس  زا  مالسلا  هیلع  قداص 

(1). دیدحلا نانسلا  نم  ذفنا  ءاعدلا 
(2). دنا هدرک  دای  نمؤم  رپس  ءایبنا و  حالس  ناونع  هب  اعد  زا  هک  میناد  یم  زین 

نتخادـنا ولج  رد  ام  ياهاعد  هک  میا  هدرک  رواب  ایآ  مینک ؟ یم  اعد  جرف  لیجعت  يارب  يداقتعا  نینچ  اب  ناـمیالوم  تبیغ  ناـمز  رد  اـم  اـیآ 
مک و مامتها و  عون  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  يرواب  نینچ  ًاعقاو  رگا  تسا ؟ رتزاسراک  يا  هدـنرب  حالـس  ره  زا  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  روهظ 

درک . دهاوخ  يدج  توافت  میتسه ، دهاش  نونکا  هچ  نآ  اب  نامیاهاعد  فیک 
رارمتسا عورش و  اب  مینادب  هک  تسا  نیا  دراد ، شمزال  طیارش  همه  اب  یعقاو  ياعد  هب  ام  ندروآ  يور  رد  یقیمع  ریثأت  هک  يرگید  داقتعا 
شومارف میدرگ . لاجعتسا »  » راجد ای  میوش  لولم  هتسخ و  ندرک  اعد  زا  دیابن  ام  دزادنا و  یم  هار  هب  ار  نآ  تباجا  نایرج  دنوادخ  اعد  رد 

دندومرف : هک  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  مینکن 

ثیدح 7. نمؤملا ، حالس  ءاعدلا  نا  باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
ثیدح 4 و 5 . نامه ، . 2 - 2
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(1). لجعتسی مل  ام  هتجاح  یف  یلاعت  كرابت و  هللا  لزی  مل  اعد  اذا  دبعلا  نا 

یم دـقتعم  ناج  میمـص  زا  مینک ، یم  اعد  نامیالوم  جرف  لـیجعت  يارب  یتقو  میـشاب ، هدرک  رواـب  ار  نآ  لاـثما  فیرـش و  ثیدـح  نیا  رگا 
دوش . یم  ادیپ  ناسنا  رد  اعد  يارب  يرگید  تیدج  اوه و  لاح و  دشاب ، نینچ  یتقو  تسا و  نامیاعد  تباجا  راک  رد  دنوادخ  هک  میوش 

، دوش یم  باجتـسم  شیاعد  ناسنا  یهاگ  تسا . راظتنا  دروم  نامز  زا  نآ  ریخأت  دراد ، دوجو  اهاعد  همه  تباـجا  رد  هک  يرگید  لاـمتحا 
، دش باجتسم  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  ياعد  یتقو  ثیداحا ، قبط  هک  میدرک  نایب  هتـشذگ  هقلح  رد  دنیب . یم  دعب  اهلاس  ار  نآ  رثا  یلو 

(2). دیدرگ عقاو  نافوط  دعب  لاس  هاجنپ 
دعب اهلاس  نآ  تباجا  رثا  یلو  دـشاب ، باجتـسم  دوش ، یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  لیجعت  يارب  نالا  هک  ییاعد  تسا  نکمم  نیارباـنب 

. دزادرپ یم  ندرک  اعد  هب  يرتشیب  قمع  داقتعا و  اب  دنیبب ، باجتسم  ار  شیاعد  ناسنا  رگا  دوش . هدید 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تسا . نآ  تباجا  هب  هدننک  اعد  نیقی  هدمآ –  ثیداحا  رد  هچ  نآ  قباطم  اعد –  بادآ  زا  یکی 

دندومرف :
(3). ۀباجالاب نونقوم  متنا  هللا و  اوعدا 

. دنک یم  توافت  درادـن ، تباجا  هب  ینانیمطا  ای  يدـیما  هک  یتقو  اب  شندرک  اعد  زرط  ًاعطق  دـنک ، اعد  تباجا  هب  نیقی  ملع و  اب  ناسنا  رگا 
تسا  نشور 

ثیدح 1. ثبلتلا ، ءاعدلا و  یف  یف  حاحلالا  باب  ءاعدلا ، باتک  یفاک ، لوصا  . 1 - 1
ثیدح 2. باب 2 ، نیدلا ، لامک  . 2 - 2

. یعادلا ةدع  زا  لقن  هب  ثیدح 1 ، هحفص 305 ، دلج 93 ، راونالا ، راحب  . 3 - 3
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ماما جرف  لیجعت  يارب  هک  ییاهاعد  زا  دـصرد  دـنچ  میـسرپب : دوخ  زا  لاح  تساـعد . تباـجا  رد  يرثؤم  لـماع  دوخ  تباـجا ، هب  نیقی  هک 

تسا ؟ نآ  تباجا  هب  نیقی  اب  دوش ، یم  مالسلا  هیلع  رصع 
نآ  يارب  اعد  تیفیک  رد  روهظ  رما  ندوب  ییادخ  هب  داقتعا  ریثأت 

، دنرادن ناشیا  جرف  لیجعت  يارب  اعد  تباجا  هب  نیقی  اهنت  هن  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  ناتـسود  نایعیـش و  زا  يرایـسب  هک  میدهاش  هنافـسأتم 
دوخ و ياـعد  يروف  تباـجا  لاـمتحا  اـهنآ  ساـسارب  هک  دـنا  هتفرگ  ضرف  ار  ییاهطرـش  شیپ  ترـضح  روـهظ  يارب  دوـخ  نهذ  رد  هکلب 
هک میـشاب  هدش  دقتعم  دوجو  همه  اب  تقیقح  نیا  هب  تسا  مزال  نیاربانب  تباجا . هب  نیقی  نانیمطا و  هب  دسر  هچ  دنهد ، یمن  مه  ار  نارگید 

، دشاب رـشب  تسد  هب  نآ  داجیا  هک  يا  همدقم  هنیمز و  درادـن و  يرـشب  طرـش  شیپ  هنوگ  چـیه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ییاهن  یلک و  جرف 
لحم رد  مهم  عوضوم  نیا  تاـبثا  حیـضوت و  يرـشب .»  » هن تسا  ییادـخ »  » يرگید راـک  ره  زا  شیب  ناـشیا  روـهظ  رما  ینعی  درادـن ، مزـال 

(1). تسا هدمآ  دوخ  بیسانم 
مالـسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  هک  اج  نآ  زا  مینک و  یم  باسح  اعد  يور  رتشیب  نآ  ققحت  يارب  دـشاب ، رت  ییادـخ  راک  هچ  ره  اـهناسنا  اـم 

رد سپ  دنک . یمن  گنرمک  جرف  لیجعت  يارب  اعد  تباجا  زا  ار  ناسنا  دیما  یلماع  چیه  نیاربانب  درادن ، يرورـض  زاین  شیپ  همدقم و  چیه 
فیاظو ریاـس  نتـسناد  تیمها  مک  ياـنعم  هب  زگره  نخـس  نیا  دـشاب . داـیز  رایـسب  دـناوت  یم  هللا » یلا  عاـطقنا   » لاـح صاـخ ، ياـعد  نیا 

يارب  اعد  هفیظو  رد  ناشیا  مامتها  ندرب  الاب  يارب  ًافرص  هکلب  تسین ، تبیغ  نامز  رد  ترضح  نارادتسود 

. مهن هقلح  زا  مهدزون  سرد  هب  دینک  عوجر  . 1 - 1
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هب یلک و  روط  هب  الب  عفر  يارب  هک  يا  هفیظو  تهج  زا  جرف  لیجعت  يارب  اعد  ترورـض  هب  میتشاد  يا  هراشا  اـجنیا  اـت  تسا . جرف  لـیجعت 
مییامن . تابثا  ار  ترورض  نیا  میناوت  یم  مه  يرگید  تهج  زا  اما  میراد . مالسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  تبیصم  الب و  عفر  يارب  صوصخ 

اعد راثکا  هب  مالسلا  هیلع  ماما  رما  لاثتما  ب – 
اج نیا  رد  ام  دـنا . هدومرف  شرافـس  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هب  يدـیکا  نحل  اب  مالـسلا  مهیلع  راـهطا  همئا  تارـضح 

. مییامن یم  رظن  فرـص  ًالعف  دنا ، هدومرف  ناشیا  راوگرزب  ناردپ  هچ  نآ  زا  مینک و  یم  لقن  ار  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  دوخ  روتـسد  ًافرص 
تسا : نیا  هدمآ  ناشیا  فیرش  عیقوت  رد  هک  یترابع 
(1). مکجرف کلذ  ناف  جرفلا  لیجعتب  ءاعدلا  اورثکا 

تسامش . جرف  نآ  اریز  دینک  اعد  دایز  جرف  لیجعت  يارب 
هدومرف لقن  وا  زا  هطـساو  ود  اب  قودص  خیـش  موحرم  هک  هدـشرداص  بوقعی  نب  قاحـسا  هب  باطخ  یلـصفم  عیقوت  نمـض  رد  ترابع  نیا 

تسا .
ردق و تلالج  لیلد  دوخ  بوقعی ، نب  قاحسا  هب  هیماما  خیاشم  ریاس  ناشیا و  دامتعا  هک  تسا  ینیلک  بوقعی  نب  دمحم  بانج  لوا  هطساو 

دنا . هداد  مالس  وا  رب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  عیقوت  نیمه  ياهتنا  رد  هک  نیا  رب  هوالع  دشاب ، یم  راوگرزب  نآ  تقاثو 
مالسلا  هیلع  ماما  عیقوت  ترابع  قیقد  يانعم 

نیا رد  اما  تسا . ناشیا  تبیغ  نتفای  نایاپ  ییاهن و  جرف  ترضح ، مالک  رد  جرفلا »  » هملک زا  روظنم  هک  دهد  یم  ناشن  عیقوت  دوخ  تارابع 
هک 

هحفص 284 . دلج 2 ، جاجتحا ، و  ثیدح 4 ، باب 45 ، نیدلا ، لامک  . 1 - 1
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دراد : دوجو  لامتحا  هس  تسیچ ، کلذ »  » هملک هیلا  راشم 

تروص نیا  رد  دـشاب . هیلا  راشم  عیقوت  ترابع  رد  جرفلا »  » هملک ینعی  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  جرف  کـلذ »  » زا دارم  لوا : لاـمتحا 
اعد هب  ماما  رما  تلع  ناونع  هب  بلطم  نیا  تسامـش . جرف  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  جرف  تسا : نینچ  مکجرف » کـلذ  ناـف   » تراـبع ياـنعم 

، ناشیا جرف  اب  نوچ  دـینک  اعد  دایز  جرف  لیجعت  يارب  هک : تسا  نیا  نآ  دافم  هدـش و  رکذ  ناشیا  جرف  يارب  ندرک ) اـعد  داـیز  اـی   ) ندرک
نیا دـش و  دـهاوخ  یلمع  ققحم و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  هب  نامیا  لـها  همه  جرف  هک  تسا  نیا  روظنم  دوش . یم  لـصاح  امـش  جرف 

 (1). دنک یم  دییأت  ار  نآ  يددعتم  ثیداحا  هک  تسا  یحیحص  قح و  بلطم 
ندرک اعد  لصا  هب  رما  نیا  تلع  مکجرف » کلذ  ناف   » هلمج هک  نیا  یکی  دراد : دوجو  تراـبع  لـک  ياـنعم  رد  ضرف  ود  لاـمتحا  نیا  رد 

هملک هیلا  راشم  تروص  ود  ره  رد  دـشاب . جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  دایز  هب  رما  تلع  هلمج  نیا  هک  نآ  مود  دـشاب و  جرف  لیجعت  يارب 
دوش . یم  توافتم  ضرف  ود  نیا  اب  ترابع  لک  يانعم  هک  دنچ  ره  تسا ، مالسلا  هیلع  رصع  ماما  جرف  کلذ » »

ناف  » هلمج يانعم  تروص  نیا  رد  دـشاب . هیلاراشم  عیقوت  ترابع  رد  ءاعدـلا »  » هملک ینعی  دـشاب ، ندرک  اعد  کلذ »  » زا دارم  مود : لامتحا 
. تسامش جرف  جرف ، لیجعت  يارب  ندرک  اعد  تسا : نیا  مکجرف » کلذ 

هیلا راشم  دوش . یم  هدـیمهف  ءاعدـلا » اورثکا   » هلمج زا  هک  اعد  رد  راثکا  يانعم  ینعی  دـشاب ، ندرک  اعد  دایز  کلذ »  » زا دارم  موس : لامتحا 
دشاب .

يارب ندرک  اـعد  داـیز  دوب : دـهاوخ  نینچ  مکجرف » کـلذ  ناـف   » هلمج ياـنعم  یظفل و  هن  تسا  يونعم  هراـشا ، مسا  عـجرم  ضرف  نیا  رد 
جرف ، لیجعت 

فیرش ثیدح  نیا  حیـضوت  لامعالا ، لابقا  زا  لقن  هب  هحفص 158 و 159 ، دلج 98 ، راونالا ، راحب  هب  دـینک  عوجر  هنومن  ناونع  هب  . 1 - 1
تسا . هدمآ  مراهچ  هقلح  زا  متشه  سرد 
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تسامش . جرف 

تسا دیعب  هب  هراشا  مسا  کلذ »  » نوچ دراد ، حیجرت  موس  لامتحا  ریقح  رصاق  رظن  هب  تسا و  نشور  ًالماک  رگیدکی  اب  لامتحا  هس  توافت 
یمن در  ار  مود  لامتحا  هتبلا  دوش . یم  حرطم  موس  لاـمتحا  رد  هک  تسا  اـعد » راـثکا   » ياـنعم ناـمه  لاـمتحا ، هس  نیا  رد  رترود  عجرم  و 

(1)، دنا هتفریذپ  مه  اب  ار  لامتحا  ود  ره  مراکملا  لایکم  بحاص  موحرم  هک  روط  نامه  مینک ،
رـصع ماما  جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  دایز  هک  دوش  یم  تشادرب  نینچ  ترابع  لک  زا  نیارباـنب  دـشاب . حـجرا  موس  لاـمتحا  دـیاش  یلو 

. دوب دهاوخ  هدننک  اعد  جرف  مالسلا  هیلع 
مالسلا  هیلع  ماما  رما  لاثتما  هب  مامتها  ترورض 

ناشیا تیانع  لامک  رگناشن  نیا  دنا و  هدومرف  ندرک  اعد  دایز  هب  رما  فیرش  عیقوت  نیا  رد  مالسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  مهم  لاح  ره  هب 
نآ راثکا  هب  و  هدادـن ، تیاضر  مک  ياعد  هب  ترابع  نیا  رد  ترـضح  تسا . ناشماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هب  نامیا  لـها  ماـمتها  موزل  هب 

. دنا هدومرف  روتسد 
نآ نداد  ماجنا  دایز  زا  یـسک  رگا  تسا و  یتکرب  اب  گرزب و  رایـسب  تدابع  راک  نآ  ًاعطق  دشاب ، هب  رومأم  بوبحم و  يراک  ترثک  یتقو 

دزرو . غیرد  نآ  مک  رادقم  لصا و  زا  دیابن  تسا ، مورحم  ای  روذعم 
یم حـیجرت  ار  لایکم  بحاص  موحرم  رظن  هدـعاقلا  یلع  مینک ، ثحب  یهقف  هاگدـید  زا  اـعد ) راـثکا   ) رما نیا  داـفم  هراـبرد  میهاوخب  رگا 

(2). یبوجو هن  دنا  هتسناد  یبابحتسا  رما  ار  نآ  هک  میهد 
یتقو  یهقف ، هبنج  زا  رظن  فرص  اما 

هحفص 308. دلج 1 ، مراکملا ، لایکم  . 1 - 1
هحفص 309. نامه ، . 2 - 2
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ندرک یهاتوک  نیاربانب  تسادخ . بوبحم  بولطم و  دکؤم  روط  هب  لمع  نآ  هک  تسا  نشور  دوش ، یم  رما  راثکا »  » دیق اب  یلمع  ماجنا  هب 
یکی زا  ضارعا  هدرکان  يادخ  یهجوت و  یب  ییانتعا و  یب  تلاح  یسک  رگا  مه  یبابحتسا  رماوا  رد  تسین . ینتفریذپ  هجو  چیه  هب  نآ  رد 

نیا اب  ور  نیا  زا  دشاب ، هدشن  تیـصعم  بکترم  یهقف  ظاحل  هب  هک  دنچ  ره  تسا ، هدادـن  ماجنا  یحیحـص  راک  ًاعطق  دـشاب ، هتـشاد  اهنآ  زا 
يدـج ياه  همانرب  زا  یکی  درف  هک  تسا  نیا  لقادـح  هتفرگ ، تروص  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اـعد  رب  هک  يدـیکأت  همه 

. دوش یم  طوبرم  شنامیا  هجرد  تفرعم و  نازیم  هب  نآ  دایز  ای  مک  رادقم  هتبلا  دهد . رارق  شا  یگدنز 

ات 15 ياهسردزا 12  یموهفم  ياهشسرپ 

دینک . نایب  ار  ام  هب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  ناسحا  قیداصم  یخرب  . 1
هب نتـشاذگ  مارتحا  ادـخ ، تشادـگرزب  قیداصم  زا   » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  شیامرف  نیا  زا  مراـکملا  لاـیکم  فلؤم  موحرم  . 2

؟ دنا هدرک  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  رب  اعد  ثحب  رد  يا  هدافتسا  هچ  تسوم » دیپس  ناملسم 
تسیچ ؟ نآ  هرمث  دوش ؟ یم  داجیا  ام  رد  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هب  زاین  ساسحا  هنوگچ  . 3

؟ دراذگ یم  نآ  يارب  اعد  تیفیک  رد  يریثأت  هچ  روهظ  رما  ندوب  ییادخ  هب  داقتعا  . 4
دینک . نایب  ار  مکجرف » کلذ  ناف  جرفلا  لیجعتب  ءاعدلا  اورثکا   » شیامرف يانعم  رد  فلتخم  تالامتحا  . 5
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مالسلا هیلع  رصع  یلو  ترضح  قح  رد  اعد  دئاوف  راثآ و  لصف 3 - 

مالسلا هیلع  رصع  ماما  يارب  ام  ياعد  دئاوف  مهدزناش : سرد 

یجیاتن راثآ و  یکی  تسا . هجیتن  هدیاف و  هنوگ  ود  ياراد  میراد ، یم  هضرع  لاعتم  يادخ  هاگشیپ  هب  نامنامز  ماما  قح  رد  ام  هک  ییاهاعد 
یم حرـش  طسب و  لصف ، نیا  رد  هناگادـج  ار  ود  نیا  زا  کی  ره  ام  دوش . یم  نامدوخ  بیـصن  هچ  نآ  رگید  دـسر و  یم  نامیالوم  هب  هک 

میهد .
مالسلا  هیلع  رصع  ماما  يارب  ام  ياهاعد  دئاوف  فلا – 

ود نیا  هب  تسا  بوخ  دـسرب ، مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  نامیالوم  هب  تسا  نکمم  ام  ياـهاعد  قیرط  زا  هک  يدـئاوف  زا  یخرب  ناـیب  زا  لـبق 
میهد : خساپ  شسرپ 

؟ دنراد ام  لاثما  ياهاعد  هب  يزاین  هچ  ناشیا  دسر ، یم  ام  هب  مالسلا  هیلع  ماما  سدقم  دوجو  رطاخ  هب  تاکرب  تاریخ و  همه  رگا   – 1
میراد ، مالسلا  هیلع  ماما  هب  زاین  نامتالامک  همه  رد  هک  ام  تسا  نکمم  رگم  . 2
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؟ میشاب ناشیا  يارب  یلامک  هدیاف و  لوصح  هطساو 

. میهد یم  خساپ  هناگادج  تروص  هب  ار  لاؤس  ود  نیا  ام 
ام ياهاعد  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  جایتحا  مدع 

هب ار  ناشیا  زاین  هجو  چیه  هب  بلطم  نیا  دشاب ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  يرثا  هدیاف و  دـیفم  دـناوت  یم  ام  ياعد  هک  مییوگب  رگا   – 1
رارق اهنآ  ققحت  هطـساو  ار  ام  ياعد  هک  نآ  نودـب  ار  ام  ياهاعد  جـیاتن  راثآ و  همه  دـناوت  یم  لاعتم  يادـخ  دـنک . یمن  تباث  ام  ياهاعد 

رما نیا  دهد ، رارق  اهنآ  هنیمز  همدقم و  ار  ام  ياهاعد  دهاوخب  یتحلـصم  تمکح و  هب  انب  رگا  نیاربانب  دیامرف . لصاح  نامماما  يارب  دهد ،
دناسر . یمن  ام  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  زاین 

زا دناوت  یم  دنوادخ  و  ام ، هن  دنتسه  ادخ  دنمزاین  دوخ  تالامک  هب  ندیسر  يارب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  مییوگب : میناوت  یم  رگید  ریبعت  هب 
ياطعا هنیمز  همدـقم و  ار  ام  لاثما  تساوخرد  اعد و  هک  تسا  نیا  اههار  نیا  زا  یکی  دـناسرب . لاـمک  هب  ار  دوخ  تجح  یفلتخم  ياـههار 

کمک نودـب  يدرف  هک  تسا  یتقو  جایتحا  دـنوش . یمن  ام  جاتحم  ترـضح  دـنک ، نینچ  رگا  دـهد و  رارق  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  لامک  نآ 
هک مینک  اعدا  میناوت  یمن  ام  دتفا . یمن  قافتا  يزیچ  نینچ  اج  نیا  رد  اما  دوشن ، لئان  یلامک  هب  تسه ) وا  هب  زاین  هک  یـسک  « ) هیلا جاتحم  »

دنوش . یمن  لئان  لامک  نالف  هب  مالسلا  هیلع  ماما  دشابن ، ام  ياعد  رگا 
عقاو رد  دـیامرف . اطعا  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  يرگید  هناهب  هب  ار  شرتالاب  ای  لاـمک  ناـمه  اـم –  ندرکن  اـعد  ضرف  رد  دـنوادخ –  اـسب  هچ 
هناهب نیا  دوجو  دنـسر . یم  تالامک  زا  يرتـالاب  بتارم  هب  ار  شیوخ  یح  تجح  نآ ، قیرط  زا  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هناـهب  اـم  ياـهاعد 

ره  تسا ، دیفم  نامدوخ  يارب  ًاتدمع 
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دوش . یم  مه  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  راگدرورپ  رتشیب  تیانع  زاس  هنیمز  یهلا  لضف  فطل و  هب  هک  دنچ 

ناشیا  دوخ  تکرب  هب  مالسلا  هیلع  ماما  قح  رد  ام  ياعد  ندوب  شخب  هدیاف 
ربانب ام  درادن . ام  يارب  یهلا  تاضویف  همه  رد  ترـضح  ندوب  هطـساو  اب  یتافانم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  ام  ياهاعد  ندوب  دیفم   – 2

یم لصاح  هادـف  انحاورا  هللا  ۀـیقب  ترـضح  هطـساو  هب  ام  يارب  تالامک  همه  هک  میدـقتعم  تنـس –  باـتک و  زا  معا  یلقن –  ددـعتم  هلدا 
(1). دننک یم  تفایرد  ترضح  نآ  تکرب  اب  ناتسد  زا  ار  دوخ  يونعم  يدام و  يزور  قیالخ  همه  ددرگ و 

، نید رد  هقفتم  هعیـش  چـیه  هک  تسا  یملـسم  لصا  کی  نیا  دوش . یم  باجتـسم  ناشدوخ  تکرب  هب  مه  ناشیا  قح  رد  ام  ياـهاعد  یتح 
ناشیا دوخ  رطاخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  ام  ياهاعد  هک  دشاب  هتساوخ  دنوادخ  رگا  لاح  دراد . یمن  اور  نآ  هب  هب  تبسن  یکش 

زگره . دوش ؟ یم  ضقن  ام  هب  تالامک  ياطعا  رد  ترضح  نآ  تطاسو  ایآ  دیامرف ، باجتسم 
ياعد هدـمآ ، تایاور  رد  هچ  نآ  قباطم  تسا . تاولـص »  » لاثم مینک ، حرطم  میناوت  یم  عوضوم  نیا  ندـش  نشور  يارب  هک  یلاثم  نیرتهب 

(2) تسا باجتسم  هشیمه  تاولص 
ياوتحم دناسر . یم  تباجا  هب  ار  شیاعد  ادخ  دتسرفب ، تاولص  یتین  ره  هب  یطیارش و  ره  رد  رفاک –  هچ  ناملسم و  هچ  سک –  ره  ینعی 

يارب  دنوادخ  زا  تمحر  تساوخ  رد  تاولص ،

ءزج 7، تاجردلا ، رئاصب  اهیرجی . انیدیا  لع  دابعلا و  قازرا  مسقی ... هللا  نا  هزمحوبا : هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  شیامرف  هب  هراشا  . 1 - 1
ثیدح 9. باب 14 ،

. مود سرد  هب  دوش  عوجر  . 2 - 2
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مهیلع تیب  لها  دوخ  هب  هک  یفطل  رطاـخ  هب  ار  تساوخرد  نیا  دـنوادخ  تسا . مالـسلا  مهیلع  ناـشیا  ترتعو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

. دریگ یم  تروص  هسدقم  راونا  نیا  تطاسو  هب  مه  اعد  نیمه  تباجتسا  درادن . يراک  هدننک  اعد  هب  دیامرف و  یم  باجتسم  دراد ، مالسلا 
: میناوخ یم  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  نابز  زا  سی  لآ  ترایز  رد  هک  نانچ  دنتسه ، لاعتم  يادخ  تاذلاب  ياهبوبحم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

1. هلها وه و  الا  بیبح  ال 
هحفص 317. دلج 2 ، جاجتحا ، . 1

بوبحم رگا  مه  رگید  سک  ره  دنتـسین و  مالـسلا  مهیلع  ناشیا  ترتع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زج  یـسک  دـنوادخ  ياهبوبحم  ینعی 
يرتشیب تمحر  ریخ و  دهاوخ  یم  يا  هناهب  ره  هب  دنوادخ  نیاربانب  دوب . دهاوخ  كاپ  راونا  نیا  اب  طابترا  لاصتا و  لیلد  هب  دشاب ، دنوادخ 

مربب و يا  هدیاف  مهاوخب  نم  رگا  لاح  درب ، یم  رتالاب  ار  ناشیا  ماقم  لاعتم  يادخ  منکن ، هچ  منکب و  اعد  نم  هچ  عقاو  رد  دناسرب . نانآ  هب 
مهیلع تیب  لـها  يوس  هب  هک  یهلا  نارکیب  تمحر  ناـیرج  زا  ندرب  هرهب  قیرط  رد  ار  دوـخ  تاولـص ، نداتـسرف  اـب  دوـش ، مبیـصن  يا  هرهب 

مهد . یم  رارق  تسا  ریزارس  مالسلا 
نآ ندش  رید  ای  دوز  رد  دنچ  ره  درادن ، يریثأت  نآ  تباجا  لها  رد  دتسرف ، یم  تاولص  هک  یسک  تلزنم  ماقم و  تشذگ ، هک  روط  نامه 

مهیلع تیب  لها  هب  هک  یتبحم  رطاخ  هب  لاعتم  يادخ  دتسرفب ، تاولص  رفاک  یتح  ای  رجاف  قساف و  صخـش  کی  رگا  دشاب . رثؤم  دناوت  یم 
کی ياعد  تسا  نکمم  دنوادخ  دش ، نایب  هتشذگ  هقلح  رد  هک  روط  نامه  دیامرف . یم  باجتسم  ناشیا  قح  رد  ار  وا  ياعد  دراد ، مالسلا 

دنک ، باجتسم  نانمؤم  قح  رد  ار  يدوهی 

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


ص:176
(1). دنکن باجتسم  شدوخ  قح  رد  ار  وا  ياعد  هک  یلاح  رد 

ناشیا ترتع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  قح  رد  مه  ار  نارفاک  ياعد  دـنوادخ  دنتـسه و  نامیا  لها  ردـص  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها 
درادن . قیالخ  هب  تالامک  همه  دروم  رد  نانآ  ندوب  ضیف  هطساو  اب  یتافانم  نیا  دناسر . یم  تباجا  هب  مالسلا  مهیلع 

مالـسلا و مهیلع  تیب  لها  قح  رد  هک  مه  يرگید  ياعد  ره  دروم  رد  میتفگ ، نآ  تباجتـسا  تاولـص و  ياـعد  دروم  رد  هک  یناـیب  نیمه 
رطاـخ هب  ار  راوگرزب  نآ  قح  رد  اـم  ياـهاعد  دـنوادخ  مینک . حرطم  میناوت  یم  دوشب ، مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  سدـقم  دوجو  صخـالاب 

تباجا فده  هب  نامیاعد  هک  نیا  يارب  ار  مزال  طیارـش  هک  دنچ  ره  ام –  دیامرف و  یم  باجتـسم  دراد ، ترـض  نآ ح  دوخ  هب  هک  یتبحم 
ار دوخ  هک  مینک  یم  یعس  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  قح  رد  اعد  اب  تهج  نیمه  هب  میشاب . دیماان  نآ  تباجا  زا  دیابن  میشاب –  هتـشادن  دسرب ،

يارب هناـهب  میربـب و  يا  هدـیاف  ناـمدوخ  میهاوخ  یم  عقاو  رد  میهد . رارق  ناـشیا  سدـقم  دوـجو  رب  یهلا  نارکیب  تمحر  شزیر  ریـسم  رد 
میوش . دوخ  ریظن  یب  تجح  هب  لاعتم  يادخ  تیانع 

. دوش یم  ام  بیـصن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تطاـسو  تکرب و  هب  هک  تسا  یتیاـنع  فطل و  مه  ندـش  هناـهب  نیمه  هک  تساـجنیا  بلاـج 
ترضح نآ  هب  ینارکیب  تالامک  دنک ، نامماما  هب  دوخ  رتشیب  فطل  هناهب  ار  ام  ياعد  هک  نآ  نودب  ریـسم و  نیا  ریغ  زا  دناوت  یم  دنوادخ 

راثآ و هب  قیرط ، نیا  زا  ات  دنک  یم  شبیـصن  ار  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  يارب  اعد  قیفوت  دهاوخب ، ار  یـسک  ریخ  ادخ  رگا  اما  دـیامرف . اطع 
ياهاعد  هک  نیا  اب  سپ  دوش . لئان  گرزب  تدابع  نیا  جیاتن 

هحفص دلج 93 ، راونالا ، راحب  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  شیامرف  حیضوت  رد  هتـشذگ ، هقلح  زا  مهدزاود  سرد  هب  دوش  عوجر  . 1 - 1
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ار سک  ره  ياعد  دنوادخ  نوچ  تسا ، ترضح  دوخ  رطاخ  هب  مه  ندوب  دیفم  نیمه  اما  دشاب ، دیفم  مالسلا  هیلع  ماما  قح  رد  دناوت  یم  ام 
اب یتافانم  ناشیا  يارب  ام  ياعد  ندوب  دیفم  اذل  دیامرف . یم  باجتسم  دراد ، ترضح  نآ  هب  هک  یتبحم  ببـس  هب  دنک ، اعد  ناشیا  يارب  هک 

مالسلا هیلع  ماما  قح  رد  ياعد  اب  دنچ  ره  هک  مییوگب  میناوت  یم  لیلد  نیمه  هب  درادن . یهلا  ياهتمعن  همه  رد  راوگرزب  نآ  ضیف  تطاسو 
یم ام  هب  ار  يرازگتمدـخ  نیا  هزاجا  هک  دـنراد  تنم  ام  رب  ترـضح  دوخ  تقیقح  رد  اما  میهد ، یم  ماجنا  ناـشیا  يارب  يراـک  یتمدـخ و 

 – ندرک اعد  زا  ریغ  يرگید –  تمدخ  عون  ره  رد  مکح  نیا  میدش . یمن  ییاهاعد  نینچ  لها  ًالـصا  دوبن ، ام  رب  ناشیا  فطل  رگا  دـنهد .
دشاب . یم  يراس  يراج و  زین  میهد  ماجنا  نامماما  قح  رد  هک 

هک تسا  ترضح  دوخ  فاطلا  همه  همه و  فلتخم ، لاکشا  هب  ناشیا  هب  تدارا  ضرع  ات  هتفرگ  راوگرزب  نآ  هب  تبحم  تفرعم و  لصا  زا 
هیلع نامز  ماما  هب  هملک –  یعقاو  يانعم  هب  دـنوادخ –  ضیف  هطـساو  سک  چـیه  بیترت  نیا  اـب  دـنیامرف . یم  لوذـبم  ناشناتـسود  قح  رد 

ًالـصا دسر ، یم  ام  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  ببـس  هب  دنوادخ  هیحان  زا  یـضیف  ره  هک  ملاع  يراج  ماظن  رد  ًالوصا  دشاب و  دـناوت  یمن  مالـسلا 
دسرب . ترضح  نآ  هب  يرگید  رطاخ  هب  یتمعن  دوش و  سکع  رب  راک  هک  درادن  ناکما 

، میراد نارگید  هب  تبسن  هک  یندناسر  هدیاف  عون  روظنم  دشاب ، دیفم  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  يارب  دناوت  یم  ام  ياعد  مییوگ  یم  رگا  سپ 
ار ام  ياعد  لاعتم  يادـخ  دـش : نایب  هک  تسا  نامه  نآ  حیحـص  يانعم  اهنت  دـنراد . توافت  ملاـع ، رد  يرگید  سک  ره  اـب  ناـشیا  تسین .

نیا زا  دـهاوخ  یم  هک  نیا  هلمج  زا  دراد ، يدـئاوف  اهتمکح و  ادـخ  راک  نیا  دـهد و  یم  رارق  رتالاب  تالامک  هب  ترـضح  ندـناسر  هناـهب 
دسرب . هدننک  اعد  هب  يریخ  قیرط ،
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قح رد  ياعد  دـئاوف  زا  یخرب  میهاوخ  یم  هدـش ، حرطم  تاکن  هب  هجوت  اب  نونکا  میدرک . نایب  ار  یتامدـقم  شـسرپ  ود  خـساپ  اج  نیا  ات 

صقان لقع  هب  تایاور  زا  ماهلا  اب  هک  تسا  يروما  اهنیا  هک  مینک  یم  ناعذا  لاح  نیع  رد  میرمشرب . ناشیا  يارب  ار  مالسلا  هیلع  رصع  ماما 
اب دوش . بترتم  ناشیا  قح  رد  ام  ياعد  رب  دناوت  یم  هک  تسا  یتاریخ  همه  عماج  دـئاوف ، نیا  هک  میوش  یمن  یعدـم  زگره  دـسر و  یم  ام 

(1). هدش حرطم  صوصخ  نیمه  رد  مراکملا » لایکم   » فیرش باتک  رد  هک  یثحب  زا  دادمتسا  اب  هتکن و  نیا  هب  هجوت 
. مینک هراشا ي  اج  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  نامیاهاعد  هدیاف  هس  هب 

ام ياعد  هب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  زا  ایالب  عفر  عفر و  لوا : هدیاف 
ضیرم ناشیا  ًالثم  دتفا . یم  قافتا  مه  اهنآ  يارب  تسه ، نارگید  رد  هک  یئاصم  ایالب و  زا  یخرب  فدنتسه  رـشب  نوچ  مالـسلا  مهیلع  همئا 

ریما دـیآ . یم  دوجو  هب  ناـشیارب  ییاـه  یتحاراـن  تسه ، ناـشدوجو  رد  هک  یفطاوـع  رطاـخ  هب  دـننک و  یم  ادـیپ  هصغ  مغ و  دـنوش ، یم 
زا دنتسناوت  یمن  هک  يروط  هب  دنتشاد ، یتخـس  درد  مشچ  ربیخ  گنج  لوا  ياهزور  رد  تسا –  فورعم  هک  نانچ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا 

هتفاش ناشکرابم  قرف  مجلم  نبا  دولآ  رهز  ریـشمش  اب  ناضمر  كرابم  هاـم  مهدزون  بش  رد  یتقو  ناـشیا  مه  دـنیامن . تکرح  دوخ  ياـج 
دیامن . هجلاعم  ار  ناشیا  ات  دندروآ  یبیبط  هاگ  نآ  دندمآ ، هناخ  هب  نارگید  کمک  اب  دنداتفا و  دجسم  بارحم  رد  دش ،

يرس  کی  ناشندوب  رشب  ياضتقم  هب  مالسلا  مهیلع  ناماما  یلک  روط  هب 
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بابـسا و اهیراتفرگ  عاونا  عفر  يارب  دنوادخ  دننک . یم  ادیپ  يراتفرگ  تباب  نیا  زا  دنوش و  یم  لمحتم  ار  اه  هصغ  اهجنر و  اه و  یتحاران 

یم هیـصوت  ار  بابـسا  هب  عوجر  نارگید  يارب  مه  دـندش و  یم  لسوتم  اـهنآ  هب  ناـشدوخ  مه  مالـسلا  مهیلع  همئا  هک  هداد  رارق  یطئاـسو 
ار راـک  ود  ره  مالـسلا  مهیلع  همئا  و  اـعد ، مه  تسا و  دـیفم  رثؤم و  یکـشزپ  تاـجلاعم  مه  يراـمیب و  عفر  يارب  لاـثم  ناونع  هب  ددومرف .
نآ عفر  يارب  دنوش ، رامیب  شناکیدزن  ای  شدوخ  ناسنا  رگا  نیاربانب  دـندرک . یم  لمع  لاور  نیمه  رب  مه  ناشدوخ  دـندومرف ، یم  زیوجت 

دیامن و عوجر  کشزپ  هب  مه  ینعی  دوش ، لسوتم  هداد ، رارق  يرامیب  عفر  رد  رثؤم  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  یبابسا  هب  دیاب –  هکلب  دناوت –  یم 
ینیـسح مرح  هب  ار  یـسک  دندوب ، هدش  رامیب  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  یتقو  راب  کی  تشذگ ، هک  نانچ  دنک . دـنلب  اعد  هب  تسد  مه 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  دوخ  هک  یحیضوت  اب  دنک . اعد  سدقم  ناکم  نآ  رد  ترـضح  نآ  يرامیب  عفر  يارب  ات  دندرک  هناور  مالـسلا  هیلع 

(1). دنتسناد یم  رثؤم  دوخ  يرامیب  عفر  يارب  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  هبق  ریز  ار  يداع  درف  نآ  ياعد  ناشیا  هک  دوش  یم  مولعم  دنداد ،
شیب هک  یماما  ًاعطق  دشاب . رثؤم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ياهراتفرگ  ایالب و  عفر  رد  دـناوت  یم  ام  ياهاعد  هک  دوش  یم  نشور  نایب  نیا  اب 

لمحتم یناوارف  ياه  هصغ  مغ و  هتـشاد و  يدایز  ياهیراتفرگ  ینالوط  تدم  نیا  رد  درذگ ، یم  شتماما  زا  لاس  داتفه  دـص و  رازه و  زا 
لامتحا رگا  یتح  دوش . یم  تحاراـن  ناـشیا  یتحاراـن  زا  دراد ، شیـالوم  هب  هک  يا  هقـالع  قشع و  هزادـنا  هب  ینمؤم  ره  دوش . یم  هدـش و 

ره  زا  دشاب ، یم  ینارگن  هصغ و  جنر و  رد  تبیغ  نامز  تامیالمان  رطاخ  هب  شیالوم  هک  دهدب 

. مشش سرد  هب  دوش  عوجر  . 1 - 1
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زا یکی  ًاملسم  دنک . یم  شالت  اهنآ  زا  نتساک  نیکست و  لقادح  ای  مالـسلا  هیلع  ماما  مالآ  عفر  يارب  دشاب ، رثؤم  دنک  یم  رکف  هک  یقیرط 

تسا . ناشیا  قح  رد  اعد  دوصقم  نیا  هب  ندیسر  يارب  اههار  نیرتهب 
یم اعد  اب  نینچ  مه  تسا . رثؤم  رایـسب  تاردقم  رییغت  هدش و  لزان  يالب  عفر  رد  راگدرورپ  نذا  هب  اعد  هتـشذگ ، هقلح  ثحابم  هب  هجوت  اب 
ماما هب  هدـش  دراو  ياهالب  عفر  يارب  هک  تسا  بوخ  هچ  سپ  مینک . عفد  دـنا  هدـشن  لزاـن  زونه  هک  ار  ردـقم  ریغ  ردـقم و  ياـهالب  میناوت 

نآ دوخ  رطاخ  هب  ار  نامیاهاعد  دـنوادخ  هک  میـشاب  راودـیما  مینک و  اعد  ناشیا  يارب  هدـشن ، دراو  ياهتبیـصم  عفد  اـی  مالـسلا  هیلع  رـصع 
یـصاخ يراتفرگ  کی  نامردپ  رگا  هک  روط  نامه  ًانمـض  دـنیامرف . یم  باجتـسم  ناشیا  قح  رد  ام –  یگتـسیاش  تقایل و  هن  ترـضح – 

عفر دـنوادخ  زا  حاـحلا  رارـصا و  اـب  مینک و  یم  اـعد  وا  يارب  لد  زوس  اـب  دـشاب ، هدرک  تحاراـن  ار  ناـشیا  یجنر  هصغ و  دـشاب و  هتـشاد 
دهج دج و  نامه  دیاب  میراد ، تسود  ردـق –  نامه  لقادـح  ای  نامردـپ –  زا  رتشیب  ار  نامماما  رگا  مینک ، یم  تساوخرد  ار  وا  يراتفرگ 

یتحار و ادخ  زا  مییرگب و  میزوسب و  ناشیا  يارب  اعد  ماگنه  یعنصت –  هن  یعیبط –  روط  هب  میهد و  جرخ  هب  مه  ترضح  يارب  اعد  رد  ار 
مینک . بلط  ار  ناشیا  شیاسآ 

بناج زا  ناشیا  روهظ  هدژم  زج  يزیچ  دـنک ، یم  فرطرب  اـج  کـی  ار  ناـمماما  ياـهجنر  اـهدرد و  همه  هچ  نآ  هک  میناد  یم  بوخ  هتبلا 
نآ جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  مینکب ، میناوت  یم  شترـضح  ياـهیراتفرگ  همه  عـفر  يارب  هک  ییاـعد  نیرتـهب  نیارباـنب  دـشاب . یمن  دـنوادخ 

، دوش باجتـسم  اعد  نیا  رگا  میناد  یم  مینک و  یم  اعد  ناشیا  جرف  لیجعت  يارب  اهنآ ، زا  شیب  اهاعد و  همه  ردص  رد  اذـل  تسا . راوگرزب 
ددرگ . یم  ققحم  نآ  نمض  رد  مه  رگید  ياه  هتساوخ  همه 
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ام  ياعد  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ماقم  نتفر  الاب  مود : هدیاف 

هب رتشیب  برقت  دنوادخ و  دزن  ناشیا  هبترم  نتفر  الاب  دـشاب ، هتـشاد  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  يارب  دـناوت  یم  ام  ياهاعد  هک  يرگید  هدـیاف 
ًالوا هک : مینک  هجوت  تقیقح  نیا  هب  تسا  مزال  مییاـمن ، قیدـصت  یبوخ  هب  ار  هدـیاف  نیا  لوصح  هک  نیا  يارب  تسا . یبوبر  سدـقم  تاذ 
فرط زا  تالامک  هضافا  تهج  زا  ینعی  درادن ، ادخ  دوخ  تساوخ  زج  ینیعم  فقـس  دح و  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  دـنوادخ  تمحر  لضف و 

هیلع رـصع  ماما  هب  ادخ  هک  راگدرورپ و ...  هب  تبـسن  تفرعم  تردق ، ملع ، زا  يا  هجرد  ره  تسین . یتیدودـحم  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  ادـخ 
درادب . ینازرا  ناشیا  هب  يرتشیب  تالامک  دربب و  الاب  ار  اهنآ  دناوت  یم  دنک ، تیانع  مالسلا 

مالـسلا هیلع  ماما  لوبق  هک  تسین  نینچ  درادـن . دوجو  يدادادـخ  تالامک  شریذـپ  يارب  یتیدودـحم  زین  مالـسلا  هیلع  ماما  بناج  زا  ًایناث 
دنوادخ هضافا  تهج  زا  هن  سپ  دنک . یقرت  دناوتن  رگید  تفر  الاب  هجرد  نآ  ات  ناشیا  رگا  دشاب و  هتشاد  ینیعم  فقس  تالامک ، هب  تبسن 

مالسلا . هیلع  ماما  فرط  زا  هضافا  نیا  لوبق  تهج  زا  هن  دراد و  دوجو  یفقس  دح و 
هبترم دورب و  رتالاب  دناوت  یم  مه  زاب  دورب ، الاب  ردق  ره  دـنوادخ  دزن  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  ماقم  مییوگب  میناوت  یم  هتکن  نیا  هب  هجوت  اب 

، میراد تسود  ار  نامماما  نوچ  ام  بیترت  نیا  اب  دشاب . یمن  طونم  ادخ  دوخ  هدارا  تیـشم و  زج  زیچ  چـیه  هب  راگدرورپ  دزن  ناشیا  برقت 
هیلع نامز  ماما  قح  رد  ام  ياـهاعد  مینک . یم  اـعد  ناـشیا  يارب  لـیلد  نیمه  هب  مینک و  یم  بلط  یهلا  هاگـشیپ  رد  ار  ناـشیا  رتشیب  برقت 

زا  یتقو  دراد . ار  رثا  نیمه  ًاقیقد  مه  ام  ياهتاولص  درب . یم  رتالاب  الاب و  دنوادخ  دزن  ار  ناشیا  ماقم  مالسلا 
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نوزفا نانآ  رب  ار  دوخ  تمحر  ادخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دیامرف ، لزان  تمحر  دورد و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ات  میهاوخ  یم  ادخ 

: هک مینک  یم  اعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  زامن  دهشت  رد  یتقو  تسا  نینچ  مه  دنورب . رتالاب  دنراد ، هک  یماقم  ره  رد  دیامرف و 
(1). هتجرد عفرا  ۀعافش و  لبقت  و 

یم رارق  ترضح  نآ  تعافش  دروم  هک  یناسک  قح  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تعافـش  میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  تحارـص  هب 
دناوت یم  یفلتخم  ياهتروص  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هجرد  ندرب  الاب  دربب . الاب  دوخ  دزن  ار  ناشیا  ماقم  هجرد و  دیامرف و  لوبق  دنریگ ،

دشابن . مه  روصت  لباق  ام  يارب  تسا  نکمم  اهنآ  زا  يرایسب  هک  دشاب 
هب یــسک  تـفرعم  ردـق  ره  دراد و  یگتــسب  ادـخ  هـب  وا  تـفرعم  هـجرد  هـب  دـنوادخ  هاگــشیپ  رد  سک  ره  هـبتر  هـجرد و  یلک  روـط  هـب 

یناکم یکیدزن  دنوادخ ، هب  برق  تسادخ ، هب  وا  برقت  دـح  رایعم  نیمه ، دور و  یم  رتالاب  شا  یگدـنب  هجرد  دوش ، رتشیب  شراگدرورپ 
هزادنا هب  دنوادخ  هب  سک  ره  برقت  هک  تفگ  ناوت  یم  سپ  دراد . یگتـسب  ادخ  هب  تبـسن  هدـنب  یتفرعم  هبتر  هب  هکلب  تسین ، نآ  لاثما  و 

. تسادخ هب  تبسن  وا  تفرعم  هجرد 
درب . یم  رتالاب  ادخ  هاگشیپ  رد  ار  وا  هجرد  دوش ، شیادخ  هب  ناسنا  تفرعم  دایدزا  ثعاب  هک  یلماع  ره  نیاربانب 

ناشیا قح  رد  ام  ياهاعد  تباجتـسا  اب  دناوت  یم  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تفرعم  هک  مییوگب  میناوت  یم  ساسا  نیا  رب 
دورب و  رتالاب 

هلئسم 4. هحفص 691 ، دلج 1 ، یقثولا  ةورعلا  تسا : بحتسم  دهشت  رد  اعد  نیا  نتفگ  . 1 - 1
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ياجر فوخ و  لاثم  ناونع  هب  دور ، یم  الاب  یهلا  هاـگرد  هب  راوگرزب  نآ  یگدـنب  ماـقم  هک  تسا  نیا  رتشیب  تفرعم  هجیتن  دوش ، رت  قیمع 

قح رد  یتقو  ام  تسوا و  هب  تفرعم  ياه  هناشن  نیرتمهم  زا  وا  هب  دـیما  ادـخ و  زا  فوخ  دوش . یم  رتشیب  رتشیب و  گرزب  يادـخ  هب  ناـشیا 
هب راوگرزب  نآ  ياجر  فوخ و  دایدزا  شا  هجیتن  هک  دـشاب  ناشیا  تفرعم  نتفر  ـالاب  دـناوت  یم  شراـثآ  زا  یکی  مینک ، یم  اـعد  ناـمماما 

تسا . دنوادخ 
هب میهاوخ  یم  هن  میناوت و  یم  هن  ام  هک  دـشاب  هتـشاد  دـناوت  یم  مه  يرگید  ياه  هولج  راثآ و  دـنوادخ  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  رتشیب  برقت 

دوش . نشور  ناکما  دح  ات  نامیارب  بلطم  تقیقح  ات  دوب  یلاثم  ًافرص  میدرک ، نایب  هچ  نآ  میزادرپب . اهنآ  همه  حیضوت  نایب و 
ام ياعد  هب  مالسلا  هیلع  ماما  نداتفا  ولج  موس : هدیاف 

نذا هب  ترـضح  نآ  روهظ  نداتفا  ولج  دشاب ، هتـشاد  دـناوت  یم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  قح  رد  ام  ياهاعد  هک  يرگید  مهم  رایـسب  هدـیاف 
مغ و عفر  يارب  هک  ییاهاعد  ٌالثم  ددرگ . بترتم  دوش ، یم  ناشیا  قح  رد  هک  ییاهاعد  عاونا  رب  دـناوت  یم  هدـیاف  نیا  تسا . لاعتم  يادـخ 
ره زا  شیب  روهظ  هدژم  ًاعطق  تسا . ترضح  روهظ  هب  ناشلماک  تباجتسا  دوش ، یم  ناشیا  بئاصم  شهاک  ای  مالـسلا  هیلع  ماما  ياه  هصغ 
زا ار  مالـسلا  هیلع  ماـما  جرف  لـیجعت  تساوخرد  ًامیقتـسم  هک  ییاـهاعد  صوصخ  نیا  رد  دزاـس و  یم  لاحـشوخ  ار  ناـشیا  يرگید ، زیچ 

تسا . رتنشور  رتحیرص و  دزاس ، یم  حرطم  لاعتم  يادخ 
روما زا  ددعتم ، تایاور  قباطم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  تقو  هک  تسا  نیا  دریگ ، رارق  هجوت  دروم  اج  نیا  رد  دـیاب  هک  یمهم  هتکن 

دراد . دوجو  دنوادخ  فرط  زا  نآ  ریخأت  میدقت و  ناکما  ینعی  تسا ، ییادب » »
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. تسین يرورض  یمتح و  ناشعوقو  دنتسه ، ءادب »  » لباق هک  يروما 

يریدقت چیه  عوقو ، زا  لبق  ای  تسا و  رییغت  لباق  هک  هتفرگ  تروص  ناشعوقو  دروم  رد  يریدقت  ای  دنتسه . هتسد  ود  یلک  روط  هب  تایئادب 
هب تبـسن  فلختی  یمتح و ال  ریدقت  یئادـب ، رما  ندـش  عقاو  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  عون  ود  نیا  كرتشم  هجو  درادـن . دوجو  ناشدروم  رد 

. درادن دوجو  نآ 
زا شیپ  هک  تسا  نیا  ود  ره  كرتشم  دح  مود ، لامتحا  هچ  میهدـب و  ار  لوا  لامتحا  هچ  زین  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  تقو  دروم  رد 

(1). درادن دوجو  نآ  هب  تبسن  ءادب  لباق  ریغ  یمتح و  ریدقت  نآ ، عوقو 
نارظتنم ياعد  اب  تسا  نکمم  زین  روهظ  تقو  سپ  تسا ، یهلا  تاردـقم  رییغت  اعد ، راثآ  زا  یکی  نوچ  هک  تفگ  ناوت  یم  ساـسا  نیا  رب 

دتفا . ریخأت  هب  نانآ  ياعد  مدع  اب  دتفیب و  ولج 

. تسا هدمآ  مهد  هقلح  زا  مهدزناپ  سرد  رد  نآ  تاحیضوت  اب  هارمه  ثحب  نیا  یلقن  هلدا  نایب  . 1 - 1
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(1  ) جرف نداتفا  ولج  مهدفه : سرد 

دش . نایب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  يارب  ام  ياهاعد  هدیاف  هس  هتشذگ  سرد  رد 
هک دراد  یتاحیضوت  هب  زاین  بلطم  نیا  دتفا . یم  ولج  هب  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  ام  ياهاعد  ببـس  هب  هک  دوب  هدیاف  نیا  اهنآ  نیموس 

. میزادرپ یم  نآ  هب  همادا  رد 
لیئارسا ینب  لمع  ماجنا  هب  جرف  لیجعت  ندوب  طورشم 

یخرب زا  دزادنیب ، ولج  ار  نآ  دـناوت  یم  جرف  لیجعت  رب  اعد  هک  تسا  ییادـب  روما  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  تقو  هک  نیا  رب  هوالع 
هب تبسن  اعد  رد  ناشیا  دهج  دج و  نامیا و  لها  مامتها  هب  طورـشم  طونم و  مالـسلا  هیلع  ماما  جرف  لیجعت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا 

دشاب . یم  رما  نیا 
نادنزرف يارب  دنوادخ  تفگ  ناوت  یم  نآ  قباطم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لوقنم  ثیدح  صوصخ  نیا  رد  لیلد  نیرت  حیرص 
لیئارسا ینب  اما  دنشاب . باذع  جنر و  رد  لاس  دصراهچ  تدم  هک  دوب  هدومرف  ردقم  نینچ  لیئارسا ) ینب   ) هراس رسمه  زا  میهاربا  ترـضح 

ندز و  هجض  اب 
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ترابع نیع  دنزادنا . ولج  هب  لاس  داتفه  دص و  ار  مالسلا ) هیلع  یسوم  ترضح   ) دوخ یجنم  روهظ  دنتسناوت ، دنوادخ  هاگشیپ  هب  نتسیرگ 

: تسا نینچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
طحف نوعرف  نم  مهـصلخی  نا  نوراه  یـسوم و  یلا  هللا  یحواف  ًاحابـص  نیعبرا  هللا  یلا  اوکب  اوجـض و  باذعلا  لیئارـسا  ینب  یلع  لاط  امل 

. ۀنس ةام  نیعبس و  مهنع 
یسوم و هب  دنوادخ  هک  نیا  ات  دندرک  هیرگ  هجـض و  یهلا  هاگـشیپ  هب  حابـص  لهچ  دش ، ینالوط  لیئارـسا  ینب  رب  باذع  تدم  یتقو  سپ 

درک . مک  ناشیا  باذع )  ) زا لاس  داتفه  دص و  بیترت  نیا  هب  دنک . صالخ  نوعرف  رش )  ) زا ار  اهنآ  هک  دومرف  یحو  نوراه 
دندومرف : هفاضا  لیئارسا ، ینب  يارجام  نیا  لقن  زا  سپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1). هاهتنم یلا  یهتنی  رمالا  ناف  اونوکت  مل  اذا  اماف  انع  هللا  جرفل  متلعف  ول  متنا  اذکه 
هب راک  دیـشابن ، نینچ  رگا  اما  دناسر ) یم   ) دناسر یم  ار  ام  جرف  دنوادخ  دـیدرک ) یم   ) دـینک نینچ  رگا  تسا ، روط  نیمه  زین  امـش  عضو 

دیسر . دهاوخ  دوخ  دح  نیرخآ 
نامز رد  نآ  باوج  طرـش و  عوقو  رب  لصا  رد  هملک  نیا  تسا . هتفر  راک  هب  ول »  » هملک اـب  لوا ، هیطرـش  هیـضق  ثیدـح ، ریخا  تاراـبع  رد 

دشاب . هتشاد  تلالد  دناوت  یم  زین  هدنیآ  رد  ازج  طرش و  ققحت  رب  هنیرق ، دوجو  اب  یلو  دنک ، یم  تلالد  هتشذگ 

ثیدح 49. هحفص 154 ، دلج 2 ، یشایع ، ریسفت  . 1 - 1
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هک نیا  يارب  دشاب  يا  هنیرق  دناوت  یم  دنک –  یم  تلالد  هدنیآ  رد  طرـش  عوقو  رب  هک  مود –  هلمج  رد  اذا »  » هملک دوجو  تارابع  نیا  رد 

کی رگا  نوچ  مینک ، یمن  در  تیعطق  اب  ار  هتشذگ  رد  ازج  طرـش و  ققحت  لامتحا  هتبلا  مینک . لمح  هدنیآ  يانعم  رب  ار  لوا  هیطرـش  هلمج 
حوجرم لوا  لامتحا  هب  تبـسن  لامتحا  نیا  یلو  دوب . دـهاوخن  تسردان  ترابع  هدـنیآ ، يانعم  دـعب  هلمج  دـهدب و  هتـشذگ  ياـنعم  هلمج 

مینک . انعم  دحاو  قایس  کی  اب  رخآ  ات  لوا  زا  ار  ترابع  همه  تسا  رتهب  نیاربانب  تسا .
هدنیآ نامز  هب  طوبرم  هیطرـش  هیـضق  کی  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هلمج  نیرخآ  تسا  مهم  یلعف  ثحب  رد  هچ  نآ  ریدقت  ره  هب 

دشاب . یم 
ناشن ریبعت  نیا  تسا . هدنزومآ  ثیدح ، رد  مه  انع )  ) ریبعت هب  هجوت  دسر . یم  دوخ  دح  نیرخآ  هب  راک  دیـشابن ، هنوگ  نیا  رگا  دـندومرف :

هیلع قداص  ماما  شیامرف  زا  عومجم  رد  هچ  نآ  دشاب . رثؤم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  جرف  لیجعت  رد  دناوت  یم  نانمؤم  ياعد  هک  دهد  یم 
باذع رتدوز  عفر  يارب  نانآ  هک  يراک  نامه  هب  دنریگب و  وگلا  لیئارسا  ینب  لمع  زا  دیاب  نایعیش  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدافتسا  مالسلا 

. دش دنهاوخ  التبم  دیامرف ، ردقم  ناشیارب  ادخ  هک  یباذع  نامز  نیرتشیب  هب  دننکن ، رگا  دنیامن و  مادقا  دنداد ، ماجنا  دوخ  زا 
. ددرگ یم  ققحم  ناشیالوم  جرف  دـنهد ، ماجنا  ار  لیئارـسا  ینب  راک  ناـنمؤم  رگا  هک  نیا  یکی  دوش : یم  لـیلحت  هلمج  ود  هب  بلاـطم  نیا 

ناشیالوم جرف  رد  رگید  ترابع  هب  دسر ، یم  دوخ  دح  نیرخآ  هب  نانمؤم  باذع  ای  مالسلا  هیلع  ماما  تبیغ  دننکن ، نینچ  رگا  هک  نیا  مود 
. دریذپ یمن  تروص  لیجعت 

مالسلا هیلع  رصع  ماما  جرف  رد  دنهد ، ماجنا  ار  لیئارسا  ینب  راک  نانمؤم  رگا  هک : تسا  نیا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  هصالخ  سپ 
تسا و  هتفر  راک  هب  یطرش  ود  هیضق  کی  اجنیا  سپ  دوش . یمن  دننکن ، رگا  دوش و  یم  لیجعت 

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


ص:188
نانمؤم هک  دوش  یم  لیجعت  طرـش  نیا  هب  طقف  طرـش و  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  جرف  تسا : نیا  اه  هرازگ  قطنم  نابز  هب  نآ  يانعم 

(1). دننک اعد  نآ  دروم  رد 
، ترضح روهظ  نداتفا  ولج  تقیقح  رد  دوش . یم  هتسجرب  یبوخ  هب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  جرف  لیجعت  رد  اعد  فرژ  ریثأت  هک  تساجنیا 
رد اما  تسا ، نیمه  ثحب  دروم  ثیدـح  ياضتقم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  دوب . دـهاوخ  ناشیا  جرف  لـیجعت  يارب  ناـنمؤم  ياـعد  رادـم  رئاد 

رگا مییوگب : دـیاب  رما  نیا  هب  تیاـنع  اـب  میرادـب و  رود  رظن  زا  دـیابن  مه  ار  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  روهظ  نوب  ییادـب  بلطم ، نیا  راـنک 
قباطم نانمؤم  هک  یتروص  رد  دیامن ، لمع  هدومرف ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شتجح  نابز  هب  دوخ  هک  يا  هطباض  قبط  دـهاوخب  دـنوادخ 

نامز رد  ءادب  قح  دوخ ، يارب  ادخ  اما  دزادنا . یمن  ولج  هب  ار  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  روهظ  دنزادرپن . ءاکب  هجـض و  هب  لیئارـسا  ینب  لمع 
هطباض فالخ  ینعی   ) دنکن نانمؤم  لمع  هب  طورشم  دودحم و  ار  ترضح  روهظ  نامز  هک  نآ  يارب  وا  تسد  نیاربانب  هدش و  لئاق  رما  نیا 

(2). تسا زاب  ًالماک  دنک ) لمع  هداد ، رارق  دوخ  هک  يا 
طوبرم هتفرگ ، رارق  دیکأت  دروم  نتم  رد  هچ  نآ  تسین . حیبق  دیعو  فلخ  اما  تسا  حیبق  ًالقع  ادخ ) یتح   ) سک ره  بناج  زا  هدعو  فلخ 

دیعو فلخ  دزادنا ، ولج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  نانمؤم ، ندرکن  اعد  دوجو  اب  دـنوادخ  رگا  ینعی  لوا . هن  تسا  مود  تمـسق  هب 
دیآ . یمن  مزال  دنوادخ  لعف  رد  یحبق  هدش ، مالعا  هطباض  مود  تمسق  فالخ  رب  لمع  ضرف  رد  نیاربانب  هدعو . فلخ  هن  هدش 

رطاخ  هب  ادخ  هک  دراد  لامتحا  سپ 

هلمج ار p و  دـنهد » ماجنا  ار  لیئارـسا  ینب  راک  نانمؤم   » هلمج هک  یتروص  رد  مینک ، نایب  یـضایر  دامن  اـب  ار  بلطم  میهاوخب  رگا   1 - 1
، مینادب  Q – P دـیاب ار  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  هاگ  نآ  مینک ، ضرف  ار   Q دوش » یم  لیجعت  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  جرف  رد  »
P – دوش : یم  میریگب ، رظن  رد  تسا  نآ  زرا  مه  هک  ار  مود  هلمج  ضیقن  سکع  رگا  Q – P و  مود : هلمج  تسا و  نیا  لوا  هلمج  نوچ 

. تسا  Q – P یطرش ود  هیضق  کی  لداعم   P – Q و Q – P هیطرش هیضق  ود  عومجم  Q و 
نامز ماما  جرف  رد  دنهد ، ماجنا  ار  لیئارـسا  ینب  لمع  نانمؤم  رگا  هک  نیا  یکی  دراد  تمـسق  ود  هدش  مالعا  هطباض  هک  دوش  هجوت  . 2 - 2

ادـخ و هدـعو »  » لوا تمـسق  دریذـپ . یمن  تروص  لـیجعت  ـالوم  جرف  رد  دـننکن ، نینچ  رگا  هک  نآ  مود  دوش و  یم  لـیجعت  مالـسلا  هیلع 
تسوا . دیعو »  » مود تمسق 
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حور دزادـنیب . ولج  هب  ار  نآ  يامرف و  ءادـب  روهظ ، تقو  رد  نانمؤم  بناج  زا  ییاعد  هنوگ  چـیه  نودـب  یتح  ای  قساـف و  درف  کـی  ياـعد 

مالـسلا هیلع  نامز  ماما  جرف  رد  لیجعت  هک  تفگ  دیاب  عومجم  رد  نیاربانب  دروآ . یم  مزال  ار  رواب  نیا  دنوادخ ، يارب  ءادـب  قح  هب  داقتعا 
یمن مه  زاب  ناشیالوم ، جرف  لیجعت  يارب  اعد  رد  نانمؤم  ندرک  یهاتوک  تروص  رد  ام  تسین و  یمزـال  طرـش  چـیه  هب  طورـشم  عقاو  رد 

میشاب . سویأم  دیماان و  نآ  ققحت  زا  يا  هظحل  چیه  رد  میناوت 
جرف  لیجعت  يارب  لیئارسا  ینب  هجض  هیرگ و 

دنوادـخ هک  دـندرک  هچ  اهنآ  مییامن . لمأت  نآ  رد  يرتشیب  تقد  اب  تسا  بوخ  لیئارـسا  ینب  لمع  درف  هب  رـصحنم  تیها  هب  هجوت  اب  لاـح 
ءاکب هب  حابص  لهچ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  قبط  داد ؟ همتاخ  نان  رب  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  جرف  لیجعت  اب  ار  دوخ  باذع 

ار خساپ  تسا ؟ رثؤم  رما  نیا  رد  مه  نآ  ندوب  زور  لهچ  ای  تسا  دیکأت  دروم  اجنیا  رد  نانآ  هجـض  هیرگ و  لصا  ایآ  دـنتخادرپ . هجـض  و 
اسب  هچ  اما  تسا ، رثؤم  جرف  لیجعت  رد  هجض  هیرگ و  هک  تسا  نیا  ملسم  ردق  مینک . نیعم  میناوت  یمن  قیقد  روط  هب  ام 
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ثیدـح نیا  هب  لمع  يارب  تسا  رتهب  نیاربانب  دـشاب . هتـشاد  تیلخدـم  نآ  ریثأـت  رد  مه  نرک  اـعد  حبـص  نینچ  مه  نآ ، ندوب  زور  لـهچ 

ار يزور  دادعت  ره  تشادن ، ار  رادقم  نیا  هب  لمع  قیفوت  یسک  رگا  اما  دوش ، هداد  صاصتخا  هجض  هیرگ و  هب  حبص  لهچ  لقادح  فیرش 
دهدن . تسد  زا  دناوت ، یم  هک 

روط هب  هک  تسین  يزیچ  هیرگ  اب  ءاکب  مینک . تقد  هژاو  ود  نیا  تاموزلم  یناعم و  رد  تسا  بوخ  هجض ، هیرگ و  تدم  زا  رظن  فرص  اما 
ماما دارم  ًاعطق  دران و  یشزرا  چیه  وا  راک  نیا  دنک ، هیرگ  یعنصت  تروص  هب  دناوتب  یسک  مه  ضرف  هب  رگا  دنز . رـس  ناسنا  زا  یعونـصم 

؟ دریگ یم  شا  هیرگ  یعیبط  روط  هب  ناسنا  عقوم  هچ  اما  تسا ، هدوبن  يا  هیرگ  نینچ  مالسلا  هیلع  قاص 
باذـع تدـش  نادـجو  كرد  مییوگب : میناوت  یم  ثیدـح  قایـس  هب  هجوت  اب  اج  نیا  رد  هک  تسا  رثؤم  لاح  نیا  زورب  رد  یفلتخم  لماوع 

هک تسا  نیا  شیاهتلع  زا  یکی  دـتفین ، هیرگ  هب  ناسنا  یلو  دوش ، لزان  یگرزب  باذـع  اسب  هچ  تسا . ناسنا  هیرگ  رد  يرثؤم  لـماع  ًاـعطق 
قمع تدش و  زا  ناسنا  مهف  رگا  دربب . یپ  ًاقیقد  یباذع ، ره  قمع  هب  سک  ره  هک  تسین  نینچ  تسا . هدرکن  نادـجو  ار  نآ  تدـش  قمع و 

یم باذع  تدش  زاب  دشاب ، دایز  یـسک  لمحت  مه  ردق  ره  یلو  تسا ، توافتم  رگیدکی  اب  مه  نآ  لمحت  هاگ  نآ  دوش ، ینادجو  باذـع 
اب تسا  نکمم  سک  ره  يارب  هک  يدـح –  کـی  زا  باذـع  قمع  یتخـس و  یتـقو  دارفا  عون  هرخـالاب  سپ  دورب . دـح  نآ  زا  رتـالاب  دـناوت 

دنیآ . یم  رد  هیرگ  هب  ًالومعم  دوش ، رتشیب  دشاب –  توافتم  يرگید 
رطاخ هب  هک  يدایرف  داد و  تسا ، ندز  دایرف  داد و  يانعم  هب  برع  نابز  رد  هجـض  دـتفا ؟ یم  قافتا  تروص  هچ  رد  هچ و  ینعی  هجـض  اـما 

تدش 
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یهاگ اما  تسا ، نتسیرگ  دنیآ ، یم  راتفرگ  یتبیصم  هب  هک  یتقو  رد  دارفا  یعیبط  یلومعم و  ياهشنکاو  زا  یکی  دشاب . تبیصم  یتحاران و 

سلجم کی  رد  دینک  ضرف  مینک ، یم  رکذ  یلاثم  تلاح  نیا  مسجت  يارب  دـنز . یم  مه  دایرف  غیج و  هیرگ ، رب  هوالع  هدز  تبیـصم  ناسنا 
هدمآ تیلست  ضرع  يارب  هک  ناگدننک –  تکرش  هب  مارتحا  يادا  يارب  هک  مینک  یم  هدهاشم  ار  ازع  نابحاص  مینک ، یم  تکرش  یمیحرت 
شلاح رفن  کی  هک  میمهف  یم  دنک ، یم  بلج  ار  ام  هجوت  سلجم  رد  يدایرف  غیج و  يادص  ناهگان  دننک . یم  ینادردق  رکـشت و  دـنا – 
اجنیا دـنز . یم  داـیرف  داد و  بترم  هداد و  تسد  زا  ار  شلرتـنک  هدرک ، دوخ  یب  دوـخ  زا  ار  وا  تبیـصم  تدـش  تسین و  یعیبـط  يداـع و 

تکرـش هب  دتـسیاب و  رد  راـنک  دـناوتب  هک  تسین  هیقب  دـننام  شلاـح  یلو  دـشاب ، اـهازع  بحاـص  ءزج  مه  وا  هک  مـیهد  یم  داـیز  لاـمتحا 
زا یکی  دـیاب  هک  مینز  یم  سدـح  میـسانشن ، لـبق  زا  ار  وا  رگا  درادـن . سلجم  هب  مه  ینادـنچ  هجوت  ًالـصا  دـیوگب . دـماشوخ  ناگدـننک 
نآ ردام  دشاب و  ناوج  یفوتم  رگا  تسا . هدروآ  هجض  هب  ار  وا  شزیزع  توف  تبیـصم  هک  دشاب  هتفر  تسد  زا  موحرم  هب  دارفا  نیرتکیدزن 

ردـپ یفوتم  رگا  ای  دوش . یم  هنوگ  نیا  دـهدب ، تسد  زا  ناوج  هک  یـسک  مییوگ  یم  مینک ، یمن  بجعت  دـشاب ، هتـشاد  یلاح  نینچ  ناوج 
. تسا هداتفا  لاح  نیا  هب  هک  هداد  تسد  زا  ار  شردپ  مییوگ  یم  مینک ، یمن  بجعت  مه  زاب  دشاب ، وا  دنزرف  هدننز  هجـض  نیا  دشاب و  هدوب 

توف صخـش  هب  ازع  بحاص  دیدش  یگتـسباو  دزاس . یم  نشور  دنک ، یم  داجیا  ناسنا  رد  ار  هجـض  لاح  هک  یطیارـش  يدح  ات  لاثم  نیا 
تسا . هدش  ازع  بحاص  درف  نآ  رد  هجض  شیادیپ  بجوم  رگید ، فرط  زا  تبیصم  نیا  زا  وا  رثأت  قمع  فرط و  کی  زا  هدش 
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مالسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  ندوب  باذع  نادجو 

نینچ ایآ  دـتفیب ؟ هجـض  هیرگ و  لاح  هب  ناشیا  تبیغ  ببـس  هب  شنامز و  ماما  قارف  رد  یـسک  تسا  نکمم  هنوگچ  میـسرپب  دوخ  زا  لاـح 
طرـش نیلوا  اـیآ  . شا هجـض  هن  دـشاب و  یعنـصت  شا  هیرگ  هن  هک  تسا  یتلاـح  روـظنم  هک  مینک  یم  دـیکأت  مه  زاـب  دراد ؟ ناـکما  يزیچ 
مییوگ یم  یتقو  دـنک . نادـجو »  » ار ندوب  باذـع  نیا  دـنادب و  باذـع »  » ار شنامز  ماما  تبیغ  ناـسنا  هک  تسین  نآ  لاوحا  نیا  شیادـیپ 

، هدـش نارگید  شدوخ و  ریگنماد  شماما ، تبیغ  رطاخ  هب  هک  ییاهتبیـصم  اـهدرد و  اـهتیمورحم ، هب  هک  تسا  نیا  روظنم  دـنادب  باذـع » »
ًاعادتبا دنوادخ  يدونشخ  هک  دنکن  شومارف  دزاسن . لفاغ  اهالب  نآ  دوجو  زا  ار  وا  هرمزور  یگدنز  ياهتذل  اهیشوخ و  دشاب . هتشاد  هجوت 

زا یلاوتم  ياهلسن  دشاب و  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  نرق  هدزای  زا  شیب  یهلا ، يایلوا  همه  هدشمگ  تقلخ و  ملاع  دبس  رس  لگ  هک  هدوبن  نیا  رد 
هک دنادب  رتالاب  نیا  زا  دنشاب . مورحم  یتسه  هنادرد  هناگی و  نآ  رادید  زا  هعیش –  ریغ  هعیش و  ناملسم و  ریغ  ناملسم و  زا  معا  نامدرم – 
نآ تبیغزا  مالـسلا  مهیلع  همئالا  ما  ترـضح  ملاع  رد  شریظن  یب  رداـم  زین  ناـشیا و  یمارگ  ناردـپ  یتح  نیـشن و  هدرپ  يـالوم  نآ  دوخ 
هک نیا  زا  رتالاب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رادتـسود  هعیـش  کی  يارب  یباذـع  هچ  دنتـسه و  یتحاران  جـنر و  رد  نآ  ندـش  ینالوط  زیزع و 

يزیچ مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  نتـسناد  باذع  هک  دینک  یم  قیدصت  دـنیبب . جـنر  باذـع و  رد  يزیچ  عوقو  رطاخ  هب  ار  دوخ  یلاوم 
دوش . لصاح  یکرد  نانچ  ات  دبای  یم  روخ  رد  هتسیاش و  یتبحم  تفرعم و  دشاب ، هتشاد  دوجو  ناشیا  ناتسود  همه  رد  هک  تسین 
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. دورن نییاپ  نامیولگ  زا  شوخ  بآ  نامیالوم  تبیغ  رطاخ  هب  هک  تسا  نیا  دوصقم  مینک  نادـجو » ، » ار ندوب  باذـع  مییوگ  یم  یتقو  اما 

یلخ ناسنا  تسا . نتـسناد  قلطم  زا  ریغ  ندرک  سح  يرآ  مینک . سح »  » ار ناشیا  زا  تیمورحم  باذـع  یقئاقد ، هکلب  یتاعاس و  رد  لقاال 
تسا . ندرک  سح  نادجو ، بتارم  زا  ینعی  دنک . یمن  نادجو  ار  اهنآ  یلو  دناد ، یم  ار  اهزیچ 

یلومعم يداع و  روط  هب  هک  تسین  يزیچ  نیا  نآ . تدش  زا  ندـش  بآ  نتخوس و  نآ و  یخلت  ندیـشچ  ینعی  تبیـصم  کی  ندرک  سح 
رد زور  دنچ  نونکات  ادخ  هب  ار  امش  میراد ؟ یلاح  نینچ  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  یناهنپ  دروم  رد  نانمؤم  ام  ایآ  دوش . ثداح  ناسنا  يارب 

!؟ هقیقد دنچ  یتح  ای  میا  هتشاد  ار  لاح  نیا  تعاس  دنچ  زور ! دنچ  میوگ  یمن  میا ؟ هدرک  سح  ار  ناشیا  تبیغ  تبیصم ، یگدنز ، لوط 
دنیب و یم  رود  لاوحا  نیا  زا  نارگید  زا  شیب  ار  دوخ  هک  دـنک  یم  تلاجخ  ساسحا  اهـشسرپ  نیا  حرط  زا  روطـس  نیا  هدنمرـش  هدنـسیون 

ناهرب لالدتسا و  هب  زاین  شیالوم  تبیغ  ندوب  باذع  مهف  يارب  هک  یسک  دنشاب . هتشاد  یفاصوا  نینچ  هک  دراد  ار  یناسک  رادید  يوزرآ 
قیمع ناشیالوم  هب  ناشتبحم  تفرعم و  مه  هک  تسا  ناسک  نآ  زا  باذع  نیا  ندومن  سح  دـیامن !؟ سح  ار  نآ  دـناوت  یم  هنوگچ  دراد ،

، دوش یمن  ادیپ  یلاح  نانچ  لومعم  روط  هب  دشابن ، طیارـش  نیا  زا  کی  چـیه  رگا  دنتـسه . دوخ  لامعا  رد  تبقارم  اوقت و  لها  مه  تسا و 
تسا . ناسنا  رد  هجض  لاح  شیادیپ  يارب  لوا  طرش  اهنت  نیا  میرذگب ، دوشب . یسک  لاح  لماش  یهلا  صاخ  فطل  رگم 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  تفرعم  قمع  هناشن  هجض : هیرگ و  لاح 

، تبیـصم نیا  تدش  نادجو  رطاخ  هب  ناسنا  لاح  هک  دنک  یم  زورب  یتقو  اهنت  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  صوصخ  رد  هجـض  هیرگ و 
ماما زا  يرود  تسا  نکمم  ایآ  دوب ؟ نینچ  دوش  یم  ایآ  تسا . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  نازیزع  نیرتزیزع  هک  دـشاب  يرادازع  نآ  لاـح  ریظن 

دزوسب ؟ شماما  تبیغ  باذع  رد  لد  يادیوس  زا  دتفا و  دایرف  غیج و  هب  یعیبط  روط  هب  هک  دنک  بات  یب  نانچ  ار  یسک  مالسلا  هیلع  رصع 
لاح نیا  یگداس  هب  هک  درک  قیدصت  دیاب  ًافاصنا  اما  دنا ، هتشاد  ار  یلاح  نینچ  هک  ینانمؤم  دنتـسه  دنا و  هدوب  يرآ ، هک : تسا  نیا  خساپ 
یمن يا  هیـصوت  نینچ  زگره  ریخ ، میتفیب . هجـض  هیرگ و  لاـح  هب  اـت  مینک  شـالت  یهار  ره  زا  دـیاب  هک  مییوگ  یمن  هتبلا  دوش . یمن  ادـیپ 

نیا هب  ات  دـشوکب  تسردان  یفارحنا و  ياههار  زا  ناـسنا  رگا  هک  میدـقتعم  هکلب  تسین . بولطم  یقیرط  ره  زا  لاـح  نیا  شیادـیپ  مینک و 
مالسلا هیلع  نامز  ماما  هار  زا  هشیمه  يارب  لماک و  روط  هب  ار  وا  اسب  هچ  هک  دنک  یم  شدیدهت  یصاخ  ياهرطخ  دبای ، تسد  لاوحا  هنوگ 

(1). دزاس ادج  دنک و  رود 
فیاظو و ماجنا  وم  هب  وم  هک  تسا  نیا  دوش ، لئان  شنامز  ماما  هب  تبسن  تبحم  تدارا و  زا  هجرد  نیا  هب  ناسنا  هک  نیا  يارب  حیحص  هار 

یعـس دـیوجب و  دزاس ، یم  رت  قیمع  شماما  هب  تبـسن  ار  وا  تفرعم  هک  ار  هچ  نآ  همه  نیا ، رب  هوالع  دـشاب . مزتلم  دوخ  یعرـش  فیلاـکت 
صوصخ  نیا  رد  یهلا  تاکرب  تاریخ و  همه  روحم  هچ  نآ  دشاب . لماع  اهنآ  همه  هب  ات  دیامن 

. دییامرف هعلاطم  متفه  هقلح  زا  مهدزاود  سرد  رد  دیناوت  یم  اهرطخ  هنوگ  نیا  دروم  رد  ار  رتشیب  حیضوت  . 1 - 1

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


ص:195
کی هک  یفاصوا  یمامت  و  اعد ... جرف ، راظتنا  تبحم ، تسین . مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تفرعم  ریـسکا  زج  يزیچ  تساه ، هنیمز  ریاس  رد  و 
هیرگ لاح  رب  دیکأت  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دوش . یم  لصاح  وا  يارب  تفرعم  نیمه  تکرب  هب  دشاب ، هتـشاد  دیاب  ترـضح  نآ  یعقاو  رظتنم 

يدرف و فیاظو  ماجنا  هب  هجوت  هک  دوش  ریـسفت  يوحن  هب  دـیابن  هجو  چـیه  هب  ناشیا ، تبیغ  مالـسلا و  هیلع  ناـمز  ماـما  دروم  رد  هجـض  و 
ماـحرا و دـنزرف و  رـسمه و  زا  معا  شا –  یگدـنز  فلتخم  داـعبا  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  یعقاو  رظتنم  کـی  هک  ییاهتیلوئـسم  یعاـمتجا و 

رانک زگره  تسین و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ادخ و  بولطم  ًاعطق  يزیچ  نینچ  دوش  گنر  مک  دراد ، نانمؤم –  ریغ  یتح  ینامیا و  ناردارب 
هجوت  ) دـشاب یمن  زاجم  هجـض  هیرگ و  لاح  هب  ندیـسر  هناهب  هب  دـنزرف ) تیبرت  رما  هب  مامتها  ًـالثم   ) یعرـش بجاو  کـی  یتح  نتـشاذگ 

هب دـشاب و  بحتـسم ) بجاو و  زا  معا   ) شا ینید  فیلاکت  ماجنا  طـقف  طـقف و  ناـسنا  هغدـغد  هک  تسا  نیا  تسا  مهم  هچ  نآ  دـییامرف ،)
فطل هب  دیامن ، هژیو  صاخ و  هجوت  شنامز  ماما  لابق  رد  دوخ  فیاظو  ماجنا  هب  رگا  یـسک  نینچ  دـیامن . زیهرپ  یهلا  تامرحم  زا  تدـش 

دوش . یم  هدیشک  وس  تمس و  نآ  هب  یعیبط  روط  هب  هک  دنک  یم  نادجو  شدوخ  دوش و  یم  کیدزن  هجض  هیرگ و  لاح  هب  یهلا 
اب مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  تبیـصم  يارب  هجـض  هیرگ و  لا  شیادیپ  هک  نیا  نآ  مییازفا و  یم  مه  ار  هتکن  کی  بلاطم ، نیا  همه  رب 

هیلع ماما  اب  طابترا  رد  فیاظو  ماجنا  اهتیلاعف و  همه  هک  تسین  نینچ  تسین . ییاـهن  لـصا و  فدـه  اـما  بوبحم ، تسا و  بولطم  هک  نیا 
! زگره دشاب ، هتشاد  شزرا  ادخ  دزن  ات  دوش  متخ  یلاح  نینچ  شیادیپ  هب  دیاب  مالسلا 
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هیلع نامز  ماما  نید و  لابق  رد  شا  یعامتجا  يدرف و  ياهتیلوئسم  ماجنا  رد  هک  تسا  یسک  تفرعم  قمع  تمالع  هناشن و  ًافرـص  لاح  نیا 

هویم و نآ ، هب  تبـسن  اـه  یگژیو  ریاـس  دوـش و  یم  بوـسحم  ییاـهن  یلـصا و  فدـه  هک  تسا  تفرعم  نآ  دـنک . یمن  یهاـتوک  مالـسلا 
. دنیآ یم  رامش  هب  لوصحم 

جرف و راظتنا  نوچ  مه  دنیآ ، یم  رامش  هب  رت  يدیلک  رت و  یلصا  اهنآ  ریاس  هب  تبسن  مالـسلا  هیلع  ماما  تفرعم  ياه  هناشن  راثآ و  زا  یخرب 
لاصتا جوا  هناشن  مئالع  زا  یخرب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  ریسم  رد  تقو  نآ  اعد و ...  نانمؤم و  جئاوح  هب  یگدیسر 

دنتسه . عون  نیا  زا  هجض  هیرگ و  هک  دوش  یم  هدرمش  ترضح  نآ  اب  هدننک  اعد  یحور 
تبیغ  نامز  رد  نانمؤم  تفرعم  قیمعت  هب  رتشیب  مامتها  موزل 

مالـسلا هیلع  مهدزاود  ماما  تبیغ  نامز  رد  نانمؤم  رگا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  فیرـش  ثیدـح  قباـطم  هک  تسا  نیا  ثحب  یلک  هجیتن 
نآ جرف  لیجعت  هب  میناوت  یم  دـنتفیب ، هجـض  هیرگ و  لاح  هب  ناشیالوم  تبیغ  باذـع  لمحت  رثا  رب  هک  دـننک  ادـیپ  ناشیا  هب  یتفرعم  نانچ 
اعد هب  ای  دشابن  قیمع  حیحص و  ناشتفرعم  هک  نیا  زا  معا  دشابن –  نایعیش  رد  یلاوحا  نینچ  رگا  میـشاب و  راودیما  رایـسب  رایـسب  ترـضح 

ياهـشرافس قبط  دنچ  ره  دبای . یم  شهاک  يراودیما  نیا  دنـشابن –  رما  نیا  رد  هجـض  هیرگ و  لها  ای  دنهدن و  یتیمها  جرف  لیجعت  يارب 
جرف لیجعت  زا  دشاب –  روآدرد  رابفسا و  رایسب  دنچ  ره  یطیارش –  چیه  رد  هاگ و  چیه  نمؤم  ناسنا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  دوخ  ددعتم 

هدـعو قبط  ار –  مالـسلا  هیلع  ماما  جرف  ندـش  کیدزن  زا  يا  هناشن  ناسنا  هک  نیا  نیب  تسا  قرف  لاح  ره  هب  اما  وش ، یم  دـیماان  شیـالوم 
هب  شدیما  یعیبط  روط  هب  لوا  تلاح  رد  دنکن . هدهاشم  يزیچ  نینچ  هک  یتقو  اب  دنیبب  مالسلا –  هیلع  قداص  ماما 
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قیمعت هب  دـیاب  اـم  هک  تسا  نیا  میریگ  یم  ثحب  نیا  زا  هک  یمهم  سرد  دوب . دـهاوخ  مود  تلاـح  زا  شیب  رایـسب  شیـالوم  جرف  لـیجعت 

میهدب . یصاخ  تیمها  نامیا  لها  نایم  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تفرعم 
ترثک مییامن . شالت  نارگید  دوخ و  يارب  دماجنا ، یم  قیمعت  نیا  هب  هچ  نآ  ریسم  رد  مینک  یعس  هدومن ، زاغآ  نامدوخ  زا  لوا  هجرد  رد 
دادعت نایم  رد  تسا  نکمم  تسین . یفاک  هدمآ ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  رد  هچ  نآ  ققحت  يارب  تبیغ  نامز  رد  نانمؤم  تیعمج 

رد هجـض  هیرگ و  اعد ، لاح  هب  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هب  ناشتفرعم  قمع  هک  دـنوش  تفای  یمک  هدـع  اهنت  نامیا ، لها  زا  يداـیز 
هب نانآ  تفرعم  ندرک  رت  قیمع  يارب  نانمؤم ، تیعمج  دایدزا  يارب  نآ  نداد  جاور  عیـشت و  غیلبت  هب  مامتها  رانک  رد  دـیاب  نیارباـنب  دروآ .

هیرگ و اعد و  گنهرف  ددرگ و  هدوزفا  زور  هب  زور  قیمع ، تفرعم  لها  دادـعت  رب  ات  مینک  شالت  يزیر و  همانرب  صاخ  روط  هب  زین  ناشماما 
. دوش هنیداهن  اهنآ  رد  یعامتجا –  يدرف و  ياهتیلوئسم  ماجنا  هب  مامتها  رانک  رد  هجض – 

دوخ و شنتخوس ، اب  دزوسب و  ناشیا  تبیغ  باذـع  رطاخ  هب  هک  دوش  تیبرت  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هب  قیمع  تفرعم  لـها  رفن  کـی  رگا 
يروـص و تروـص  هب  ًافرـص  يداـیز  هدـع  هک  تسا  نآ  زا  شیب  شـشزرا  دروآ ، رد  هجـض  هیرگ و  اـب  هارمه  ياـعد  لاـح  هـب  ار  نارگید 

یهاگ دـنروآ . يور  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دروم  رد  یحطـس  ياهراک  ماجنا  تبحم و  راهظا  هب  مزال –  تفرعم  هقفت و  نودـب  يراـعش -
ناشیا هب  تبحم  راهظا  رد  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  هب  داقتعا  دوجو  اب  ینمؤم  دوش  یم  ثعاب  نید  رد  یفاک  تریـصب  نتـشادن  هقفت و  مدع 

اهنت  هن  هک  دهد  ماجنا  ار  ییاهراک  نابعش ) همین  مایا  رد  ًالثم  )
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لجع مهللا   » نابز اب  مه  رگا  یـسک  نینچ  تسا . ناشیا  ضوغبم  نآ ، تمرح  لـیلد  هب  ًاـضعب  هکلب  تسین ، ترـضح  نآ  یـضرم  بوبحم و 

دنک و نادجو  ار  شیالوم  تبیغ  باذـع  هک  درادـن  مه  یتسرد  تفرعم  تسا و  تباجتـسا  طیارـش  دـقاف  شیاعد  دـیوگب ، جرفلا » کیلول 
دیکأت لیئارـسا  ینب  لمع  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هچ  نآ  اب  دراد  يدایز  هلـصاف  نیا ، درادـن . مه  هجـض  هیرگ و  لاـح  نیارباـنب 

مه هجـض  هیرگ و  لها  هک  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  لیجعت  دروم  رد  قیمع  تفرعم  اب  یقتم و  ینمؤم  کی  ياعد  نیاربانب  دـنا . هدومرف 
ار سک  چیه  ياعد  ام  مالـسلا  مهیلع  همئا  دوخ  شرافـس  هب  هتبلا  دنرادن . یفاصوا  نینچ  هک  تسا  یعمج  ياهاعد  زا  شیب  شریثأت  تسه ،

عومجم نیا  جرف  لیجعت  رب  اعد  ریثأت  يارب  بولطم  طیارـش  داجیا  هفیظو و  ناونع  هب  هچ  نآ  اـما  میرامـشب ، کـچوک  تیمها و  مک  دـیابن 
باجتسم ياهاعد  صیخشت  تیحالص  میتسه و  دوخ  فیلکت  هفیظو و  صیخـشت  لابند  ام  تسا . يزیچ  نینچ  دوش ، یم  تشادرب  ثیداحا 

دیاب یلماوع  هچ  يور  رتشیب  هک  مینادب  دـیاب  جرف –  لیجعت  يارب  اعد  ثحب  رد  هتبلا  هفیظو –  نییعت  ماقم  رد  میرادـن . باجتـسم  ریغ  زا  ار 
لیجعت رد  ناقـساف  ياهاعد  دهاوخب  دوخ  لضف  هب  دنوادخ  رگا  لاح  میـشاب . هتـشاد  نامیاهاعد  تباجتـسا  هب  يرتشیب  دیما  ات  مینک  دـیکأت 

صیخشت هب  رظان  ام  یلعف  ثحب  نیاربانب  میدرگ . یم  مه  لاحشوخ  رایـسب  هکلب  میوش ، یمن  تحاران  اهنت  هن  ام  دیامرف ، تباجا  مه  ار  جرف 
یم باجتـسم  ییاعد  هچ  هک  نیا  نییعت  هن  تسا ، جرف ) لیجعت  رد   ) اهاعد تباجتـسا  هب  رتشیب  دـیما  داجیا  يارب  نامفیاظو  فیلاـکت و  مها 

دوش . یمن  ییاعد  هچ  دوش و 
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(2  ) جرف نداتفا  ولج  مهدجه : سرد 

دشابن ؟ نمؤم  بوبحم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  نداتفا  ولج  تسا  نکمم  ایآ 
مالسلا هیلع  ماما  تبیغ  ندوب  باذع  زین  دشاب و  نامیالوم  جرف  لیجعت  دناوت  یم  ام  ياهاعد  دئاوف  زا  یکی  هک  دیـسر  اجنیا  هب  ثحب  ریـسم 
تروص یهاـگ  لاؤس  نیا  میزادرپـب . دوش ، یم  حرطم  صوصخ  نیمه  رد  هک  یلاؤس  خـساپ  هب  دـیاب  لاـح  دـش . نشور  ناـمیا  لـها  يارب 

خیـش بانج  ناشیا  لوا  بیان  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دوخ  هسدقم  هیحان  زا  هک  یفورعم  ياعد  رد  دنک . یم  ادـیپ  داریا  لاکـشا و 
میناوخ : یم  نینچ  هدش ، رداص  يورمع 

(1). تلجع ام  ریخأت  ترخا و ال  ام  لیجعت  بحا  یتح ال  کلذ  یلع  ینربصف 

ثیدح 43. باب 45 ، نیدلا ، لامک  . 1 - 1
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هچ نآ  نتخادنا  بقع  هب  زین  يا و  هتخادنا  ریخأت  هب  هچنآ  نتخادنا  ولج  ات  هدـب  ربص  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  لمحت  يارب  نم  هب  سپ 

مشاب . هتشادن  تسود  ار  يا  هتخادنا  ولج 
تسا . مالسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ  رب  دنوادخ  زا  ربص  بلط  اعد  نومضم 

رد دنوادخ  زا  ربص  نتـساوخ  تسا ، تبیـصم  باذع و  یعون  مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نوچ  مه  اجنیا  دراد و  انعم  تبیـصم  ماگنه  رد  ربص 
ار هچ  نآ  لیجعت  هک  نیا  ات  دهدب  ربص  ام  هب  میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  تسا . زیگنا  لاؤس  اعد  همادا  اما  دشاب . یم  بسانم  اج و  هب  نآ  دروم 

بوبحم جرف  لیجعت  ٌاعطق  سپ  مینک ؟ یمن  بلط  دـنوادخ  زا  ار  جرف  لیجعت  ام  رگم  بوخ  میـشاب . هتـشادن  تسود  هتخادـنا ، ریخأت  هب  هک 
مالـسلا هیلع  رـصع  ماـما  جرف  لـیجعت  یفرط  زا  دوش  یم  هنوگچ  لاـح  میتـساوخ . یمن  دـنوادخ  زا  ار  نآ  هک  دوـبن  بوـبحم  رگا  تساـم ،

، هتخادـنا ریخأـت  هب  هچ  نآ  لـیجعت  هک  میهاوخب  ادـخ  زا  رگید  فرط  زا  مینک و  یم  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ار  نآ  هک  دـشاب ، اـم  بوبحم 
ارچ سپ  تسین ، رگا  تسا ؟ هتخادـنا  ریخأـت  هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسین  ییاـهزیچ  زا  مالـسلا  هـیلع  ماـما  جرف  رگم  دـشابن ؟ اـم  بوـبحم 
رد تسا ؟ راگزاس  هنوگچ  جرف  لیجعت  يارب  اعد  اب  نآ  لیجعت  نتـشادن  تسود  سپ  تسه ، رگا  تسا و  هدشن  ققحم  ناشیا  جرف  نونکات 

بوبحم مالسلا  هیلع  رصع  ماما  جرف  لیجعت  رگا  دشابن . مه  دشاب و  ناسنا  بوبحم  مه  يزیچ  دوش  یم  هنوگچ  هک  تسا  نیا  لاکـشا  عقاو 
؟ دراد ییانعم  هچ  ثحب  دروم  ياعد  ترابع  تسه –  هک  تسه –  ام 

یعون ادخ و  باذع  قادصم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  رگا  هک  نیا  نآ  مینک و  حرطم  میناوت  یم  مه  هلئـسم  رگید  بناجزا  ار  لاکـشا 
سپ  تسا ، نینچ  رگا  دشاب و  راوگان  خلت و  ام  يارب  دیاب  نیاربانب  تسه –  هک  تسا –  تبصم 
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نانمؤم يارب  هک  تبیغ –  عفر  ثعاب  رما ، نیا  رد  لیجعت  رگم  میشاب ؟ هتشادن  تسود  هتخادنا ، ریخأت  هب  دنوادخ  هک  ار  هچ  نآ  لیجعت  ارچ 

؟ میوش لئاق  میناوت  یم  لیجعت  نیا  نتشادن  تسود  يارب  یهجو  هچ  سپ  دوش ؟ یمن  تسا –  دنیاشوخان 
؟ تسا هتخادنا  ریخأت  هب  دنوادخ  هچ  نآ  رد  لیجعت  اب  جرف  لیجعت 

هک دنا  هتفگ  ملسلا  هیلع  رصع  ماما  ياعد  زا  لوقنم  ترابع  رد  هک  مینک  هجوت  تسا  یفاک  تسا . هداس  رایسب  لاکشا  ای  لاؤس  نیا  هب  خساپ 
تـسود ار  مالـسلا  هیلع  ماما  جرف  رد  لیجعت  هک  دـنا  هتفگن  میـشاب و  هتـشادن  تسود  هتخادـنا ، ریخأت  هب  دـنوادخ  ار  هچ  نآ  رد  لیجعت  ام 

مینک . یم  رکذ  یلاثم  دوش ، نشور  ود  نیا  نیب  فیرظ  توافت  هک  نیا  يارب  میشاب . هتشادن 
کی ناونع  هب  ام  هفیظو  تروص  نیا  رد  تسا . هتفرگ  قلعت  وا  يرامیب  هب  دنوادخ  ینیوکت  ياضق  ینعی  هدش ، رامیب  نامدنزرف  دـینک  ضرف 

زا یکی  ددنسپ و  یم  شناگدنب  يارب  ار  تیفاع  بلط  دنوادخ  دش ، نایب  لیصفت  هب  لوا  شخب  رد  هک  روط  نامه  تسیچ ؟ ادخ  دبعتم  هدنب 
يرامیب عفر  يارب  ندرک  اعد  نیاربانب  دـننک . عرـضت  ادـخ  هاگرد  هب  هک  تسا  نیا  يرامیب  نوچ  ییاهالب  هب  نانآ  ندـش  ـالتبم  ياـهتمکح 

هک دوش  لسوتم  نآ  طئاسو  بابـسا و  هب  دیاب  دوخ  تمالـس  ظفح  يارب  رامیب  ناسنا  رگید  نایب  هب  تسا . دنوادخ  بوبحم  بولطم و  ٌاعطق 
تیفاع بلط  يارب  اعد  هب  ندروآ  يور  راگدرورپ ، یعیرـشت  ياضق  هب  ندـش  میلـست  همزال  عقاو  رد  تسا . ندرک  اعد  بابـسا  نیا  زا  یکی 

وا یعیرـشت  ياضق  هب  مه  ینیوکت و  ياضق  هب  مه  هک  دـنک  یم  اـضتقا  یهلا  ياـضق  هب  میلـست  موزل  تشذـگ ، رتشیب  هک  ناـنچ  دـشاب . یم 
ادخ  ینیوکت  ياضق  مینک . لمع  اهنآ  قبط  میشاب و  یضار 
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رد دنوادخ  هک  میناد  یم  نوچ  وا . یهن  رما و  زا  تسا  ترابع  شا  یعیرشت  ياضق  دوش و  یم  عقاو  نیوکت  ملاع  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه 
یم رما  نیا  لاثتما  وا ، یعیرـشت  ياضق  هب  ندش  میلـست  همزال  سپ  تسا ، هدومرف  رما  الب  عفر  يارب  اعد  هب  يرامیب ) دـننام   ) الب لوزن  ماگنه 

دشاب .
یـضار و نآ  هب  دیاب  دریگب ، قلعت  يزیچ  عوقو  هب  وا  ینیوکت  تساوخ  رگا  دوش ؟ یم  هنوگچ  دنوادخ  ینیوکت  ياضق  هب  ندـش  میلـست  اما 

اما میـشاب ، یـضار  نونکات  دنزرف  يرامیب  هب  هک  تسا  نیا  یهلا  ياضق  هب  ندوب  یـضار  هدش ، رامیب  نامدنزرف  هک  نونکا  اذل  دوب . دونـشخ 
يافـش يارب  دـنوادخ ، یعیرـشت  هدارا  ياـضتقم  هب  دـیاب  میناد ، یمن  ار  هدـنیآ  دروـم  رد  یهلا  تاردـقم  نوـچ  روـطچ ؟ هدـنیآ  هب  تبـسن 

رگا نیاربانب  میهدب . اضر  شا  يرامیب  هب  تفاین ، افش  رگا  میشاب و  یضار  شتمالس  هب  درک ، ادیپ  افش  وا  رگا  هاگ  نآ  مینک ، اعد  نامدنزرف 
کی نیا  رد  شدنزرف  يرامیب  هب  دیاب  دنیبن ، افش  زا  يرثا  یلو  دنک ، اعد  وا  تمالس  يارب  شدنزرف  يرامیب  عورش  زا  سپ  هتفه  کی  یسک 
تسد شدنزرف  تیفاع  يارب  اعد  زا  دیابن  اما  دشابن ، دونشخان  هتشذگ  هتفه  کی  نیا  رد  یهلا  تاریدقت  زا  دشاب و  دونـشخ  یـضار و  هتفه 
دشاب . یضار  نآ  هب  مه  زاب  تفرگ ، قلعت  دنزرف  يرامیب  هب  دنوادخ  ینیوکت  ياضق  مه  زاب  رگا  دهد ، همادا  شیاهاعد  هبدیاب  درادرب ،

يارب هدش ، لزان  ییالب  ًالعف  رگا  هک  تسین  نیا  شیانعم  ادخ  ینیوکت  ياضق  هب  ندوب  یـضار  هک  تسا  نیا  لاثم  نیا  رد  هجوت  دروم  هتکن 
هدارا قبط  دیاب  دعب  هب  نیا  زا  هب  تبـسن  اما  دوب ، یـضار  هدومرف  ینیوکت )  ) هدارا ادـخ  نالا  ات  هچ  نآ  هب  دـیاب  هکلب  مینکن . اعد  الب  نآ  عفر 

دنوادخ  یعیرشت 
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. تساهشالت نیمه  زا  یکی  مه  اعد  درک و  شالت  هدش  لزان  يالب  عفر  يارب 

هب دنام ، یقاب  رگا  الب و  عفر  هب  دـش ، عفر  الب  رگا  دوب . دونـشخ  یـضار و  نآ  هب  دـیاب  دـش ، ردـقم  ًانیوکت  هچ  ره  ندرک ، اعد  زا  سپ  لاح 
ره تسا ، یهلا  ياضق  هب  یضار  هک  ینمؤم  اما  تسا . دنیاشوخان  خلت و  ًامومع  ناسنا  يارب  يراتفرگ  الب و  هتبلا  دش . یـضار  دیاب  نآ  ياقب 

نکمم دوش . یم  رت  لمحت  لـباق  شیارب  نآ  یخلت  رت و  تحار  شیارب  ـالب  رب  ربص  دـشاب ، رت  قیمع  ادـخ  هب  شتفرعم  رتیوق و  شناـمیا  هچ 
رد هدش  لزان  وا  رب  هک  ییالب  یخلت  هجیتن  رد  ددرگ و  بوبحم  شیارب  ادخ  ینیوکت  تساوخ  هک  دـسرب  يا  هجرد  هب  صخـش  نامیا  تسا 

لئان هبترم  نیا  هب  هک  یـسک  تسین و  لاـحم  نآ  هب  ندیـسر  اـما  دوش ، یمن  لـصاح  یگداـس  هب  دـنچ  ره  هجرد  نیا  دورب . نیب  زا  شماـک 
اب ناسنا  اما  تسا ، راوگان  خـلت و  ناسنا  يارب  دـنزرف  يرامیب  هک  دـنچ  ره  ثحب  دروم  لاثم  رد  دـیامن . یفن  ار  نآ  عقو  دـناوت  یمن  هدـشن ،

دمهف یم  هک  نیا  رطاخ  هب  تیاهن ، رد  دوش . رتمک  رتمک و  شماـک  رد  یخلت  نیا  هک  دـسرب  يا  هبتر  هب  دـناوت  یم  شناـمیا  هجرد  داـیدزا 
یم دوخ  يارب  ار  نامه  ددرگ و  یم  ناسآ  شیارب  دـنزرف  يرامیب  لمحت  تسوا ، ياـضر  رد  وحم  نوچ  هدیدنـسپ ، نینچ  شیارب  دـنوادخ 

زا هن  دهاوخ  یم  ار  لاح  نآ  شیارب  ادخ  هدرک  نیقی  هک  نیا  تهج  زا   ) تبیـصم الب و  نآ  هک  مینک  اعدا  میناوت  یم  هک  تساجنیا  ددنـسپ .
تسا . هدش  بوبحم  شیارب  شندوب ) تبیصم  الب و  تهج 

هب تبسن  اهنت  نیا  تسا و  هدیدنـسپ  ار  تبیـصم  الب و  وا  يارب  دنوادخ  هک  دنک  ادیپ  نیقی  نمؤم  ناسنا  هک  دتفا  یم  قافتا  یتقو  تلاح  نیا 
هدش  لزان  يالب  عفر  يارب  صخش  یتقو  ینعی  هدنیآ . هن  دیآ ، یم  شیپ  هتشذگ 
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نآ دشن ، عفر  الب  رگا  هن . ای  دوش  یم  عفر  الب  نآ  هک  دناد  یمن  ریخ و  ای  دنک  یم  باجتـسم  ار  شیاعد  ادخ  هک  دـناد  یمن  دـنک ، یم  اعد 
زاب هدنیآ  هب  تبـسن  اما  تسا ، هدیدنـسپ  ار  الب  لاح  شیارب  دشن –  عفر  الب  نآ  هک  ینامز  تدم  رد  طقف  ادـخ –  هک  دـنک  یم  نیقی  تقو 

ًافرـص هشیمه  بیترت  نیا  اب  دراد . ییاـضتقا  هچ  وا  ینیوکت  ياـضق  هب  ندوب  یـضار  تسیچ و  وا  ياـضق  یهلا و  ریدـقت  هک  دـناد  یمن  مه 
هب تبسن  اما  میشاب ، دونشخ  یضار و  یهلا –  ياضق  هب  اضر  موزل  تهج  زا  میناوت –  یم  هدش ، عقاو  ندرک  اعد  ماگنه  ات  هچ  نآ  هب  تبسن 
ره هک  مییوگب  میناوت  یم  یلک  مهبم و  تروص  هب  طقف  میناد . یمن  هدنیآ  رد  ار  ادخ  ياضق  نوچ  مینک ، تواضق  نینچ  میناوت  یمن  هدـنیآ 

تهج زا  ام –  هفیظو  لاح  ره  رد  میناد . یمن  لبق  زا  الب ، عفر  ای  تسالب  زیچ  نآ  اما  میتسه ، یـضار  نآ  هب  دهاوخب ، نامیا  رب  دـنوادخ  هچ 
تسا . نآ  عفر  يارب  ندرک  اعد  تسه ، الب  هک  یتقو  ات  دنوادخ –  یعیرشت  ياضق  هب  میلست 

تبیغ نیا  هک  تسا  نیا  هتکن  نیلوا  مینادب . يراج  يراس و  زین  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  يالب  دروم  رد  میناوت  یم  ًانیع  ار  بلطم  نیا 
تسین و ام  دنیاشوخ  شندوب –  تبیصم  تهج  زا  رما –  نیا  سپ  میا . هدش  شراتفرگ  وا  لدع  ياضتقم  هب  ام  هک  تسا  یهلا  باذع  یعون 

دنوادخ ینیوکت  ياضق  هب  دیاب  نوچ  هک  مییوگب  میناوت  یمن  میراد ؟ يا  هفیظو  هچ  میا ، هدش  راتفرگ  ییالب  نینچ  هب  هک  لاح  دشاب . دیابن 
هک میراد  هفیظو  ام  تسا . تسردان  ًاعطق  تشادرب  نیا  مینکن . یمادقا  الب  نیا  عفر  يارب  میراذگب و  تسد  يور  تسد  سپ  میشاب ، یـضار 

تبیغ نتفای  همتاخ  يارب  هک  تسا  نیا  اهـشالت  زا  یکی  مینک و  شـالت  درذـگب ، اـم  تاریـصقت  رـس  زا  هک  نیا  یهلا و  تمحر  بلج  يارب 
ياضتقم  لمع ، نیا  مینک . دنلب  اعد  هب  تسد  نامیالوم 
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هیلع رـصع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  صاخ  روط  هب  الب و  عفر  يارب  اعد  هرابرد  يددعتم  رماوا  هک  تسادخ  یعیرـشت  ياضق  هب  ندـش  میلـست 
جرف رما  رد  ادخ  رگا  دشاب . دهاوخ ، یم  هچ  ره  نآ  هجیتن  مینک . اعد  نامماما  تبیغ  يالب  عفر  يارب  دیاب  ام  نیاربانب  تسا . هدومرف  مالـسلا 
یلو میدرک ، اعد  لاس  کی  ضرف ، هب  رگا  سپ  میشاب . یضار  مه  زاب  دومرفن ، رگا  میشاب و  یضار  نآ  هب  دومرف ، لیجعت  مالـسلا  هیلع  ماما 

میشاب . یضار  نتخادنا  ریخأت  نیا  هب  دیاب  ام  تخادنا ، ریخأت  هب  لاس  کی  زا  ار  نآ  ادخ  تفرگن و  تروص  جرف  لیجعت  تدم  نیا  رد 
میراد : یم  هضرع  تسا . ضرف  نیمه  هب  رظان  هدمآ ، مالسلا  هیلع  رصع  ماما  فیرش  عیقوت  رد  هک  ییاعد 

. ترخا ام  لیجعت  بحا  یتح ال 
نیا عقوم  هچ  میـشاب . هتـشادن  تسود  ار  نآ  رد  لیجعت  تقو  نآ  دـش ، ترخا » ام   » قادـصم يزیچ  رگا  هک  نیا  ینعی  ترخا » اـم  لـیجعت  »
کی نیا  زا  جرف  رگید  ریبعت  هب  ای  دوشن  عقاو  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  جرف  تدم  نیا  رد  درذگب و  لاس  کی  یتقو  دـتفا ؟ یم  قافتا  ضرف 

. میـشاب هتـشادن  تسود  ار  نآ  نداتفا  ولج  هک  تسا  نیا  یهلا  ینیوکت  ياضق  هب  ندوب  میلـست  ياضتقم  دش ، نینچ  رگا  دتفا . ریخأت  هب  لاس 
روهظ ترـضح  ارچ  مییوگن : لد  رد  و  دـشن ، عقاو  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  جرف  میدرک ، اـعد  اـم  هک  لاـس  کـی  اـت  رگا  رت  هداـس  ناـبز  هب 
لمحت لاس  کی  نیا  رد  ار  تبیغ  ندـش  ینالوط  یخلت  میناوت  یم  اهنت  هن  دـشاب ، ییالاب  هجرد  رد  ام  نامیا  رگا  تروص  نیا  رد  دـندرکن ؟

ینعی دوش . یم  ام  بوبحم  تسا ، هتساوخ  ًانیوکت  دنوادخ  هک  يزیچ  نامه  هکلب  مینک ،
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ناسنا بوبحم  دـناوت  یم  تسا ، هتـساوخ  ار  نآ  ادـخ  نوچ  اما  تسین ، ینتـشاد  تسود  رما  کی  مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  هک  نآ  دوجو  اـب 

کی زا  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  تهج  ود  يزیچ  رد  تسا  نکمم  دشاب . بوبحم  هسفن  یف  هک  نیا  هن  هتـساوخ  ادـخ  هک  نیا  رابتعا  هب  دوش ،
ینتـشاد تسود  تسا ، یهلا  باذع  قادصم  هک  نیا  تهج  زا  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تبیغ  دشابن . تهج  کی  زا  دشاب و  بوبحم  تهج 

دشاب . بوبحم  دناوت  یم  هتساوخ ، وا  هک  نیا  لیلد  هب  دهاوخب ، ار  نآ  عوقو  دنوادخ  هک  ینامز  تدم  رد  اما  دشاب ، یمن 
یهلا  لدع  ياضتقم  رد  تهج  ود  کیکفت  موزل 

راتفر وا  اب  شلدـع  ياـضتقم  هب  دـنک ، هیبنت  ار  یـسک  دـنوادخ  رگا  هک  مینک  یم  ضرع  یلک ، تروص  هب  هتکن  نیا  ندـش  رت  نشور  يارب 
. تسا هدرک 

صخـش هک  تسا  نیا  نآ  هبنج  کی  دراد ، دوجو  هبنج  ود  اجنیا  رد  تسادـخ . لدـع  قادـصم  هکلب  تسین ، وا  لضف  یهلا  تبوقع  هیبنت و 
راکهانگ درف  نیا  لاح ، دهد . یم  ماجنا  وا  قح  رد  ادخ  هک  تسا  يراک  شرگید  هبنج  تسا و  هدـش  یهلا  هیبنت  قحتـسم  هک  هدرک  یهانگ 

لوا تهج  زا  دراد : صاخ  هفیظو  کی  تهج  ود  نیا  زا  کی  ره  زا  دـنک ؟ لـمع  هنوگچ  دـیاب  دـشاب ، ادـخ  ياـضق  هب  ضار  دـهاوخب  رگا 
یهلا تبوقع  شا  هجیتن  هک  یهانگ  هب  دـیابن  تسا و  شدوخ  هانگ  شندـش  هیبنت  أشنم  نوچ  دـشاب ، یـضار  هداتفا ، قاـفتا  هچ  نآ  هب  دـیابن 

اما دشاب . تحاران  یضاران و  هدمآ ، راتفرگ  دنوادخ  يالب  هب  هجیتن  رد  هداد و  ماجنا  هک  یهانگ  زا  دیاب  رگید  ریبعت  هب  دشاب . یـضار  هدوب ،
دشاب . یضار  هداتفا ، قافتا  هچ  نآ  هب  دیاب  مود  تهج  زا 

اب دهاوخب  رگا  ینعی  دـشاب ، یـضار  دـهد ، یم  ماجنا  دـهاوخ و  یم  ادـخ  هچ  نآ  هب  دـیاب  ادـخ  هدـنب  تسوا . هیبنت  ادـخ و  راک  مود ، هبنج 
اب  شلدع 
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راتفرگ هدنب  هک  نونکا  سپ  دشاب . یـضار  شلـضف  هب  دومن ، راتفر  دوخ  لضف  اب  مه  رگا  دشاب و  یـضار  وا  لدـع  هب  دـنک ، راتفر  يا  هدـنب 

دشاب . دونشخ  یضار و  دنک ، یم  راتفر  وا  اب  شلدع  اب  دنوادخ  هک  نیا  هب  دیاب  هدش ، یهلا  لدع 
یخلت و دـشاب ، رت  قـیمع  ادـخ  هب  شتفرعم  رتـیوق و  صخـش  ناـمیا  هـچ  ره  یلو  تـسا ، راوگاـن  تخـس و  هیبـنت ، تبوـقع و  لـمحت  هـتبلا 

دروم هک  نآ  رطاـخ  هب  دوش ، بوبحم  شیارب  نآ  لـمحت  هک  دـسرب  يا  هجرد  هب  تسا  نکمم  هکلب  دـشچ ، یم  رتمک  ار  نآ  يدـنیاشوخان 
تسا . یبوبحم  بولطم و  رما  هسفن  یف  هک  نیا  هن  تسادخ  ياضر 

یهیبنت ره  رد  یلک  تروص  هب  هک  يا  هبنج  ود  نامه  دیآ . یم  رامش  هب  ام  يارب  تبوقع  هیبنت و  عون  کی  مه  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  تبیغ 
هب لوا  هبنج  دنک . یم  ادیپ  قادصم  مه  اجنیا  هک  ددرگ  یم  رب  ام  تاریـصقت  هب  لوا  هبنج  دنک . یم  ادیپ  قادـصم  مه  اجنیا  میدرک ، حرطم 
زا دیامن . راتفر  ام  اب  دوخ  لدع  اب  هتساوخ  دنوادخ  هک  نیا  هب  مود  هبنج  هدرک و  تبوقع  نیا  قحتـسم  ار  ام  هک  ددرگ  یم  رب  ام  تاریـصقت 
هک ددرگ  یم  رب  نامدوخ  هب  لوا  تهج  میهد . اضر  نآ  هب  دـیاب  مود  هبنج  زا  میـشاب و  یـضار  یهلا  هیبنت  باذـع و  نیا  هب  دـیابن  لوا  هبنج 

ًاعطق میدرک ، یم  ادا  دیاب ، هک  نانچ  مالسلا –  هیلع  نامز  ماما  دوجو  تمعن  دروم  رد  صوصخ  هب  ار –  یهلا  ياهتمعن  رکش  رگا  میناد  یم 
تبیغ  ) هدـمآ شیپ  هچ  نآ  هب  تهج  نیا  زا  نیاربانب  دـش . یمن  لزان  ام  رب  گرزب  يالب  نیا  میدـش و  یمن  نامماما  تبیغ  باذـع  راـتفرگ 

یضار و میا ، هدش  تبوقع  نیا  قحتسم  نامیاهیرکشان  رطاخ  هب  هک  نیا  زا  عقاو  رد  میشاب . دیابن  میتسین و  یضار  مالـسلا ) هیلع  رـصع  ماما 
. میتسین دونشخ 

دیاب تسادخ ، لدع  ياضتقم  تبوقع  نیا  هک  میناد  یم  نوچ  میشاب . یضاران  میناوت  یمن  وا  ندز  بوچ  ادخ و  هیبنت  زا  رگید  فرط  زا  اما 
هب 
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میا هدمآ  راتفرگ  یهلا  رهق  هب  هک  میناد  یم  ام  سا . نینچ  مه  اجنیا  میتسه و  یضار  وا  لضف  هب  هک  روط  نامه  میشاب ، یـضار  مه  وا  لدغ 

. نآ ياضتقم  زا  رظن  فرص  میشاب ، یـضار  ادخ  لدع  هب  دیاب  ام  عقاو  رد  میـشاب . دونـشخان  دنوادخ  رهق  زا  هک  دهد  یمن  هزاجا  ام  نامیا  و 
تبیغ نیاربانب  میتسه . یـضار  نآ  هب  هتـشاد ، ییاضتقا  نینچ  یهلا  لدـع  هک  میناد  یم  نوچ  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  تبیغ  دروم  رد  سپ 

نیاربانب دوش . یم  بوبحم  رابتعا ، نآ  هب  دـش ، نینچ  ادـخ  رهق  لدـع و  ياضتقم  رگا  هکلب  دوش ، یمن  بوبحم  ام  يارب  هسفن  یف  نامیالوم 
دنک . یمن  تلالد  نیا  زا  شیب  يزیچ  رب  مه  اعد  ترابع  مالسلا . هیلع  رصع  ماما  یناهنپ  هن  تسا ، یهلا  ياضق  ددرگ ، یم  بوبحم  هچ  نآ 

التبم ار  ام  دراد  تسود  دنوادخ  هک  میشاب  هدرک  نیقی  ام  هتـشذگ و  راک  زا  راک  هک  تسا  یتقو  هب  طوبرم  نیا  میتفگ ، هک  روط  نامه  هتبلا 
دوش و یم  لماش  ار  لاح  ات  هتشذگ  طقف  دوش ؟ یم  ینامز  هچ  هب  طوبرم  رما ، نیا  هب  تبسن  ام  نیقی  دنیبب . مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هب 

یم ار  نامیالوم  تبیغ  هب  اـم  ندوب  ـالتبم  دـنوادخ ، مه  دـعب  هب  نیا  زا  اـیآ  هک  میناد  یمن  رـضاح  لاـح  رد  اـم  دریگ . یمن  رب  رد  ار  هدـنیآ 
هدـنیآ رد  مالـسلا  هیلع  ماما  جرف  نداتفا  ریخأت  هب  یهلا  ياضق  هب  ندوب  یـضار  تهج  زا  میناوت  یمن  سپ  میناد ، یمن  نوچ  ریخ . ای  ددنـسپ 

ار جرف  لـیجعت  دـیاب  هدـش –  دراو  جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  موزل  دروم  رد  هک  يددـعتم  ياهـشرافس  رطاـخ  هب  هکلب –  میـشاب ، یـضار  مه 
، هدمآ مالسلا  هیلع  رصع  ماما  ياعد  رد  هچ  نآ  نیاربانب  میرادب . تسود  هدنیآ  رد  ار  جرف  نداتفین  ریخأت  هب  عقاو  رد  میشاب و  هتشاد  تسود 

تسود  هتشذگ ) رد   ) هتخادنا ریخأت  هب  دنوادخ  ار  هچ  نآ  نتخادنا  ولج  ام  هک  تسا  نیا 
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دنرادن . یضراعت  چه  رگیدکی  اب  ود  نیا  میشاب و  هتشاد  تسود  دیاب  هدنیآ ) رد   ) ار جرف  رد  لیجعت  اما  میشاب ، هتشادن 

مالسلا  هیلع  ماما  عیقوت  توعد  رد  الاب  حطس  ياضاقت 
نکمم نانمؤم  زا  يرایسب  دوش . یمن  یسک  ره  بیصن  هک  دشاب  یم  الاب  حطس  ياضاقت  کی  تسام ، ثحب  دروم  هک  اعد  ترابع  نیا  هتبلا 

دوشن . بوبحم  ناشیارب  رما  نآ  اما  دنسرب ، یهلا  ياضق  هب  اضر  ماقم  هب  تسا 
ناسنا یلو  تسین ، یمدآ  بوبحم  تبیـصم ، ـالب و  دوشب . مه  بوبحم  ناـسنا  يارب  زیچ  نآ  هک  تسین  نیا  يزیچ  هب  ندـش  یـضار  همزـال 
يالاب دح  دشاب . هتشادن  نآ  هب  تبسن  يدونـشخان  ضارتعا و  هک  دشاب  دح  نیا  رد  دناوت  یم  ندش  یـضار  دوش . یم  یـضار  نآ  هب  نمؤم 

ماما عیقوت  زا  لوقنم  ياعد  رد  ام  تسا . هدیدنسپ  ادخ  هک  نیا  لیلد  هب  درادب ، تسود  هدیدنسپ ، شیارب  ادخ  ار  هچ  نآ  هک  تسا  نیا  اضر 
اعد نیا  یسک  رگا  بحا . یتح ال  مییوگ : یم  هک  مینک  یم  بلط  دنوادخ  زا  ار  یهلا  ياضق  هب  اضر  زا  یحطس  نینچ  همالـسلا  هیلع  رـصع 

نکمم دسرن ، مه  دح  نیا  هب  رگا  اما  تسا . هدیـسر  راگدرورپ  مکح  هب  میلـست  اضر و  هتبرم  نیرتالاب  هب  تقو  نآ  دوش ، باجتـسم  شیارب 
. تسا یفاک  نامیا  ظفح  يارب  هبتر  نیا  دشابن . یـضاران  هتـساوخ ، دـنوادخ  هچ  نآ  زا  هک  دـشاب  هدروآ  تسد  هب  ار  نآ  نییاپ  هبترم  تسا 
هب میلـست  اضر و  تشذگ –  لوا  شخب  رد  هک  نانچ  نامیا –  هناشن  اریز  دوش ، یم  دراو  همطل  شنامیا  هب  دسرن ، مه  دـح  نیا  هب  رگا  یلو 

. تسا دنوادخ  تساوخ 
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مالسلا  هیلع  رصع  ماما  روهظ  دروم  رد  لاجعتسا  یفن 

هاگن کی  مه  نآ  دعب  لبق و  تالمج  هب  دیاب  نآ  زا  ییاهن  يریگ  هجیتن  مالسلا و  هیلع  رـصع  ماما  عیقوت  ترابع  هرابرد  ثحب  لیمکت  يارب 
میزادنیب . یعومجم 

بحا یتح ال  کلذ  یلع  ینربصف  هرتس  فشک  هرما و  هراهظاب  هل  نذالا  یف  کـیلو  رما  حالـص  هیف  يذـلا  تقولاـب  ملعملا  ریغ  ملاـعلا  تنا 
فیک و مل و  لوقا : كریبدـت و ال  یف  کعزانا  هتمتک و ال  امع  ثحبا  هترتس و ال  امع  فشکا  تلجع و ال  ام  ریخأت  ترخا و ال  ام  لـیجعت 

(1). کیلا اهلک  روما  ضوفا  و  روجلا ؟ نم  ضرالا  تالتما  دق  رهظی و  رمالا ال  یلو  لاب  ام 
هب شزار ، زا  يرادرب  هدرپ  شرما و  ندرک  راکـشآ  يارب  تیلو  هب  نداد  هزاـجا  هک  یناـمز  نآ  هب  یتسه و  ملعت  هب ) زاـین   ) نودـب ياـناد  وت 
هچ نآ  نتخادنا  بقع  هب  زین  يا و  هتخادنا  ریخأت  هب  هچ  نآ  نتخادـنا  ولج  ات  هدـب  ربص  نآ  لمحت  يارب  نم  هب  سپ  تسوا . راک  تحلـصم 
رد منکن و  وجتـسج  يا ، هدرک  ناـمتک  هچ  نآ  زا  مرادـن و  رب  هدرپ  يا ، هدـناشوپ  هچ  نآ  زا  مشاـب و  هتـشادن  تـسود  ار  يا  هتخادـنا  وـلج 
!؟ تسا هدش  رپ  متس  زا  نیمز  هک  یلاح  رد  دوش  یمن  رهاظ  رما  یلو  هک  هدش  هچ  هنوگچ و  ارچ و  میوگن : میاین و  رد  عازن  هب  وت  اب  تریبدت 

میامن . راذگاو  وت  هب  ار  میاهراک  همه  و 
هک ینامز  نآ  هب  ار  وت  ام  ایادخ  میراد : یم  هضرع  تارابع  نیا  رد 

ثیدح 43. باب 45 ، نیدلا ، لامک  . 1 - 1
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ناشجرف رد  لیجعت  میتحاران و  ناشیا  تبیغ  زا  هک  دـنچ  ره  ام  ینعی  میناد ، یم  ملاع  اناد و  تسا ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  تحلـصم 

. میتسین هاگآ  تسا ، ناشدوخ  تحلصم  هب  ناشیا  روهظ  هک  ینامز  هب  اما  میهاوخ ، یم  ار 
نیا روظنم  میـشاب . هتـشادن  تسود  يا ، هتخادنا  ریخأت  هب  ادـخ )  ) وت هک  ار  هچ  نآ  نتخادـنا  ولج  ات  هدـب  ربص  ام  هب  سپ  تسا ، نینچ  نوچ 
یب دشن ، لیجعت  نآ  نامز  رد  میدرک ، یم  اعد  شققحت  يارب  میتساوخ و  یم  ام  هک  روط  نآ  دش و  ینالوط  نامیالوم  تبیغ  رگا  هک  تسا 

هدارا و یگنوـگچ  رد  مینکن ، شواـک  وجتـسج و  يا ، هدـناشوپ  اـم  زا  ار  شملع  هچ  نآ  زا  میهدـن ، تسد  زا  ار  دوـخ  ربـص  مـینکن ، یباـت 
( ادخ  ) وت هب  ار  دوخ  روما  همه  هکلب  میشاب ، هتشادن  وت  ياضر  وت و  راک  هب  یـضارتعا  هنوگ  چیه  هصالخ  مییاین و  رد  عازن  هب  وت  اب  تریبدت 

مییامن . راذگاو 
مالـسلا هیلع  رـصع  ماما  روهظ  عقوم  هچ  میناد  یمن  هک  نیا  لیلد  هب  ام  هک  تسا  نیا  دراد ، تحارـص  هکلب  روهظ و  تارابع  نیا  رد  هچ  نآ 

نامیا لاجعتسا  نیا  میتفیب . لاجعتسا »  » هب ترضح  نآ  روهظ  رد  دیابن  میتسین ، علطم  ار  یهلا  هدرپ  تشپ  رارـسا  تسا و  ناشیا  تحلـصم  هب 
تبیغ نامز  رد  تاجن  هار  دزاس . یم  جراخ  تسا ، یهلا  تاردـقم  هب  میلـست  نامه  هک  نامیا  لصا  زا  ار  وا  نوچ  دـنک ، یم  هاـبت  ار  ناـسنا 

دندومرف : مالسلا  هیلع  داوج  ماما  هک  نانچ  تسا ، ندوب  میلست  مالسلا ، هیلع  رصع  ماما  ياربک 
(1). نوملسملا اهیف  وجنی  نولجعتسملا و  اهیف  کلهی 

دنبای . یم  تاجن  ناگدنوش  میلست  دنوش و  یم  كاله  ناگدننک  باتش  يربک ) تبیغ  نامز  رد  )

ثیدح 3 . باب 36 ، نیدلا ، لامک  . 1 - 1
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هب یطبر  جرف ، لیجعت  يارب  اعد  تسا و  یمومذم  رما  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  تقو  رد  ندیزرو  باتش  هک  تسا  نشور  بیترت  نیا  اب 

هدومرف نآ  ردقنارگ  فلؤم  میرب . یم  نایاپ  هب  مراکملا » لایکم   » فیرش باتک  زا  یبلطم  لقن  اب  ار  ثحب  نیا  درادن . مومذم  لاجعتسا  نیا 
بلط ار  نآ  عوقو  يزیچ ، تقو  ندیـسر  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  نمومذـم  حودـمم . يرگید  مومذـم و  یکی  تسا ، عوـن  ود  لاجعتـسا  دـنا :

نآ زا  مییامن . بلط  دراد ، عوقو  ناکما  هک  یتقو  نیلوا  رد  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  حودمم  لاجعتسا  تسا . حیبق  ٌالقن  ٌالقع و  نیا  هک  مینک 
هب ، ) دراد دوجو  دـنوادخ ، هدارا  هب  شناـمز  نداـتفا  ولج  ناـکما  هک  تسا  يروما  زا  مالـسلا  هیلع  رمـالا  بحاـص  ترـضح  روـهظ  هک  اـج 

يارب اعد  هب  هک  دنک  یم  باجیا  نمؤم  نامیا  دشاب ، یم  بترتم  نآ  رب  مه  يرامـش  یب  عفانم  ًانمـض  و  تسا ) ریذپ  ءادـب  روما  زا  حالطـصا 
رارق دوخ  هشیپ  ار  میلـست  ربص و  نامز  نیا  ندیـسر  اـت  دوش و  عقاو  تسه ، تحلـصم  هک  یناـمز  نیلوا  رد  اـت  دزرو  ماـمتها  روهظ  لـیجعت 

 (1). دهد

هحفص 302 و 303. دلج 1 ، مراکملا ، لایکم  . 1 - 1
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(1  ) هدننک اعد  يارب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  قح  رد  اعد  دئاوف  مهدزون : سرد 

هدننک اعد  يارب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  قح  رد  اعد  راثآ  ب – 
نونکا هک  دراد  یجیاتن  راثآ و  زین  هدننک  اعد  يارب  دراد ، ترضح  نآ  دوخ  يارب  هک  يدئاوف  رب  هوالع  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  قح  رد  اعد 

. میزادرپ یم  ثحب  نیا  نایب  هب 
هدننک اعد  يارب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  قح  رد  اعد  دئاوف 

نامز ماما  قح  رد  اعد  دـئاوف  تسادـیپ ، شناونع  زا  هک  نانچ  مالـسلا » هیلع  مئاقلل  ءاعدـلا  دـئاوف  یف  مراکملا  لایکم   » ردـقنارگ باتک  رد 
 (1). تسا هدش  نایب  ربتعم  یلقن  هلدا  هب  دانتسا  اب  هدننک  اعد  يارب  مالسلا  هیلع 

یفاک  حیضوت  نوچ 

یم هدیاف  عومجم 102  رد  هک  تسا  هدش  رکذ  هدـیاف  اهتنا 12  رد  هدـیاف و  ادتبا 90  ات 514 ، هحفص 303  ، 1 دلج مراکملا ، لایکم  . 1 - 1
دوش .
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هک دئاوف  نیا  زا  یکی  نایب  هب  اهنت  و  مینک . یم  يراددوخ  اجنیا  رد  اهنآ  حرش  لقن و  زا  ام  هدش ، رکذ  فیرـش  باتک  نیا  رد  کی  ره  يارب 

(1). میزادرپ یم  یفاضا  تاحیضوت  رکذ  اب  تسا  هدمآ  یلوالا » ۀمرکملا   » ناونع تحت 
جرف  لیجعت  يارب  اعد  شزرا 

زا ًانیع  دنا ، هدروآ  صوصخ  نیمه  رد  مراکملا » لایکم   » باتک فلؤم  هک  ار  یخـساپ  لاکـشا و  تسا  بوخ  هدـیاف ، نیا  نایب  زا  شیپ  اما 
ددرگ : نشور  شیپ  زا  شیب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  شزرا  ات  مییامن  لقن  ناشیا  رگید  باتک 

هداد عفانم  تابوثم و  همه  نیا  يرـصتخم ، کچوک  لمع  يازا  هب  هنوگچ  دنیوگب : و  دننک ، داعبتـسا  نارظن  هتوک  زا  یـضعب  هک  تسه  اسب 
تسا : هار  هس  زا  ههبش  نیا  زا  باوج  و  دوش ، یم 

(2) فیرش لمع  نیا  هک  نآ  لوا :
یکچوک و و  تسا ، نأش  تمظع  لامک  یگرزب و  تیاهن  رد  هکلب  دشاب ، داعبتسا  نیا  ياج  هک  نآ  ات  تریصب  لها  دزن  رد  تسین  کچوک 
، دراد تمیق  ناموت  رازه  جـنپ  دوش  یم  اسب  کچوک ، رهاوج  هناد  کی  هک  نآ  لثم  دـناد ، یم  نآ  هب  ملاـع  فراـع و  ار  يزیچ  ره  یگرزب 
، يدرک تمیق  دایز  ردق  نیا  ار  هناد  نیا  ارچ  هک  دنک  ضارتعا  اناد  نآ  هب  هک  دسر  یمن  ار  یـشان  صخـش  و  دناد ، یم  نآ  هربخ  لها  نکل 

مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ناربمغیپ و  متاخ  نایملاع و  قالخ  اعد ، نیا  تمیق  نأش و  هب  ملاع  و 

هحفص 309. ، 1 دلج مراکملا ، لایکم  . 1 - 1
. مالسلا هیلع  نامز  ماما  جرف  روهظ و  رد  لیجعت  تهج  هب  اعد  ینعی  . 2 - 2

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


ص:215
، تسا رـصتخم  کچوک و  دـنچ  ره  تسا ، نیتداهـش  نیتملک  لثم  هادـف ، نیملاعلا  حاورا  یحور و  نامز  ماما  هب  ياعد  لـثم  و  دنـشاب . یم 
هک دسر  یمن  ار  یسک  دراد و  هک  يراثآ  ریاس  اذکه  و  دوش ، یم  یتشهب  مرتحم و  كاپ و  ملـسم و  رفاک ، صخـش  نتفگ ، ضحم  هب  نکل 

دیامن . ار  نآ  راثآ  راکنا  نآ ، یناسآ  هملک و  راصتخا  يارب 
اعد و نیا  لثم  صخش و  قاقحتـسا  هن  تسا  لضفت  هار  زا  دیامرف ، یم  اطع  یلمع  ره  يازا  هب  یلاعت  قح  هک  ییاهباوث  هک  نآ  مود : باوج 
ار هیدـه  تمیق  هظحالم  میرک  نآ  تسا  نیقی  درب ، یم  میرک  صخـش  تمدـخ  هب  جاتحم  صخـش  هک  تسا  يا  هیدـه  لثم  تادابع ، ریاس 

همه دـهد و  یم  ماعنا  ناموت  دـص  دـننک ، یم  فراعت  وا  هب  لگ  کی  تسه  اسب  دـیامرف ، یم  ماعنا  دوخ  مرک  ياضتقم  هب  هکلب  دـنک ، یمن 
ترـضح نآ  هب  لگ  هناد  کـی  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ترـصح  نازینک  زا  يزینک  هک  تسا  ثیدـح  رد  دـنک . یم  نیـسحت  ار  وا  سک 

دندومن . دازآ  ار  وا  بانج  نآ  درک ، فراعت 
دنوادخ هیطع  هقیقحلا  یف  دوش ، یم  اطع  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  قح  رد  هدننک  اعد  هب  هک  تابوثم  اهاطع و  نیا  مامت  هک ، نآ  موس : باوج 

ار اهنآ  قوفام  بتارم و  نیا  قاقحتـسا  بانج  نآ  هک  تسا  حـضاو  و  تسا ، ترـضح  نآ  مارکا  و  ترـضح ، نآ  دوخ  هب  تسا  هنأـش  لـج 
دنراد .

اهناسحا و وا  نامالغ  عاـبتا و  ناـمداخ و  زا  کـی  ره  هب  تبـسن  دومن ، تفایـض  ار  يرگید  گرزب  صخـش  یگرزب ، صخـش  هاـگره  ًـالثم 
صخـش نآ  هب  ناـشقلعت  باـستنا و  تهج  هب  نکل  دـنرادن ، ار  تـالیلجت  هنوگ  نآ  تقاـیل  دوخ ، يدوخ  هب  اـهنآ  هک  دـنک  یم  ییاـهماعنا 

لیلجت  تقیقح  رد  اهنیا  دنوش و  یم  فاطلا  نآ  دروم  گرزب 
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رطاخ و ردـکت  ثعاب  دوشب ، مهبتارم  بسح  یلع  اهنآ ، زا  کی  ره  تامارتحا  رد  یهاتوک  یکدـنا  رگا  اذـهل  تساهنآ و  بحاص  مارتحا  و 

دیـس ترـضح  ناگدـننک  هیرگ  ناگدـننک و  تراـیز  هب  هک  مه  ییاـهاطع  اـهباوث و  ترثـک  هک  ناـنچ  دوش ، یم  گرزب  صخـش  نآ  هلگ 
ناشدوخ . قاقحتسا  تهج  زا  هن  ترضح  نآ  هب  تسا  ناشیا  قلعت  باستنا و  تهج  زا  دوش ، یم  تیانع  مالسلا  هیلع  ءادهشلا 

(1) دنرادنپن بجع  نامیرک  یملاع ز  ود  دنرآ =  رگا  بیبح  لامج  نیسح  راثن 
ترابع هک  میهد  یم  حیـضوت  ار  هدننک  اعد  يارب  نآ  هدـیاف  نیلوا  نونکا  جرف ) لیجعت  يارب  اعد   ) گرزب تدابع  نیا  تیمها  هب  تیانع  اب 

دندومرف : هک  دوش  یم  هدافتسا  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  عیقوت  ترابع  حیرص  زا  هدیاف  نیا  هدننک . اعد  جرف  زا : تسا 
. مکجرف کلذ  ناف  جرفلا  لیجعتب  ءاعدلا  اورثکا 

حرطم هدـننک  اعد  جرف  ناونع  هب  دوخ  نآ ، يارب  ندرک  اعد  دایز  حـجرا ، لامتحا  ربانب  اـی  جرف  لـیجعت  يارب  ندرک  اـعد  شیاـمرف  نیا  رد 
تسا . هدش 

(2). دوش ققحم  دناوت  یم  تروص  جنپ  هب  جرف  نیا 

ات 102. هحفص 100  مئانغلا ، زنک  . 1 - 1
تسا . هدش  حرطم  هحفص 309 ، ، 1 دلج مالسلا » هیلع  مئاقلل  ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم   » بلاطم زا  ماهلا  اب  لوا  تروص  هس  . 2 - 2
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مالسلا  هیلع  رصع  ماما  ناسحا  اعد و  ببس  هب  هدننک  اعد  جرف 

ناسحا یعون  اعد  نیا  تسوا . يوس  هب  ترـضح  نآ  تیانع  هجوت و  بلج  هناهب  هلیـسو و  دنک ، یم  شماما  قح  رد  ناسنا  هک  ییاعد   – 1
مالـسلا مهیلع  همئا  یفرعم  رد  ام  دـنک . یم  یفالت  شدوخ  زا  رتهب  هب  ار  ناسحا  نآ  هک  تسا  راوگرزب  میرک و  ییاـقآ  هاگـشیپ  هب  هیدـه  و 

. میناوخ یم  میرک  تفص  هب  ار  اهنآ 
مینک : یم  باطخ  نینچ  ناشیا  هب  تسا ، مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نامیالوم  هب  قلعتم  هک  هعمج  زور  ترایز  رد 

(1). مارکلا دالوا  نم  میرک  يالوم  ای  تنا 
میراد : یم  هضرع  مالسلا  مهیلع  ناماما  همه  هب  باطخ  هریبک  هعماج  ترایز  رد  نینچ  مه 

(2). مرکلا مکتیجس  ناسحالا و  مکتداع 
نآ تسا ، راوگرزب  اقآ و  نوچ  هکلب  دیوگن ، خساپ  ار  وا  ناسحا  دـناوت  یمن  دریگب ، رارق  ناسحا  دروم  یـسک  بناج  زا  رگا  میرک  صخش 
رد مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ـالوم  شیاـمرف  رد  درک . دـهاوخ  یفـالت  هتفرگ ، تروـص  شقح  رد  هچ  نآ  زا  رترب  یناـسحا  فـطل و  هب  ار 

میناوخ : یم  میرک  یفرعم 
(3). هبضقی هیلع  ًانید  هلاعفا  مراکم  يری  میرکلا 

دیامن . ادا  ار  نآ  دیاب  هک  دنک  یم  یقلت  دوخ  یهدب  ار  دوخ  لامعا  ياه  یکین  میرک  صخش 

هحفص 42 . عوبسالا ، لامج  . 1 - 1
هحفص 616. دلج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  . 2 - 2

ثیدح 8886 . مکحلا ، ررغ  . 3 - 3
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یلو تسین ، نینچ  یـسک  ره  زا  مه  نارگید  راظتنا  دنرامـش و  یمن  دوخ  نید  هفیظو و  ار  قالخا  مراکم  اه و  یکین  هب  لـمع  يداـع  دارفا 

ناـسحا تبحم و  دروـم  رگا  یـسک  نینچ  دنرامـش . یم  مزـال  ضرف و  دوـخ  رب  ار  ندرک  یکین  هک  دنتـسه  نینچ  راوـگرزب  مـیرک و  دارفا 
رب ار  ندرک  یفـالت  نیا  دـنک و  یفـالت  تروص  نیرتهب  هب  ار  ناـسحا  نآ  هک  دـناد  یم  فظؤم  ار  دوخ  یلوا  قیرط  هب  دریگب ، رارق  يرگید 

دنک . یم  باسح  یهدب  نید و  دوخ ،
رد تسا  هتـساوخ  لباقان  هیده  نیا  ندرک  هضرع  اب  دـنک ، اعد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  قح  رد  یـسک  رگا  مییوگب : میناوت  یم  هک  تساذـل 

نویدم ار  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  يوحن  هب  هک  دشاب  راودیما  دناوت  یم  تهج  نیمه  زا  دیامن و  یکین  ناسحا و  دوخ  يالوم  هب  شناوت  دح 
قیفوت اریز  دنک ، یمن  ادیپ  یقح  ناشیا  هدهع  رب  شماما ، قح  رد  يریخ  راک  چیه  ماجنا  اب  سک  چیه  هک  میناد  یم  هتبلا  تسا . هدومن  دوخ 
هدومرف قبط  دنتـسه ، راوگرزب  میرک و  ناـشیا  هک  اـج  نآ  زا  یلو  ددرگ . یم  ناـسنا  بیـصن  ترـضح  نآ  دوجو  نمی  هب  يریخ  لـمع  ره 

اب ار  وا  ریخ  راک  نیاربانب  دنرامـش و  یم  مزال  دوخ  رب  ار  دوخ  ناتـسود  زا  یکی  ناسحا  هب  نداد  خساپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناشدج 
ار وا  ياعد  خساپ  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  دشاب  راودیما  دناوت  یم  ناشیا  قح  رد  هدننک  اعد  تهج  نیا  زا  دومرف . دـنهاوخ  یفالت  يرتهب  ریخ 

ترـضح نآ  دوخ  هک  نیا  ای  دوش  عفر  شیاهیراتفرگ  دـسرب و  ترخآ  ایند و  رد  شیاهوزرآ  هب  ات  داد  دـنهاوخ  يرتلماک  رتهب و  ياعد  اـب 
دنزاس . هدروآرب  ار  شتاجاح  هدومرف ، يریگتسد  وا  زا  ًامیقتسم 

قبط رب  ترضح  نآ  هک  درادن  یموزل  ینعی  درادن ، ترورض  ناشیارب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  بناج  زا  يراتفر  نینچ  هک  دنامن  هتفگان  هتبلا 
ییاقآ  مرک و 
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رد ردق  نآ  ام  تسین . بجاو  ناشیا  رب  ندرک  فطل  تسا و  لضف  فطل و  ندومن ، مرک  دـنیامن . راتفر  شیوخ  قح  رد  هدـننک  اعد  اب  دوخ 

ار شقاقحتـسا  دـنهدن ، مه  ار  ام  مالـس  خـساپ  هدومرف ، ییانتعا  یب  ام  هب  یلک  هب  ناشیا  رگا  هک  میا  هدرک  یهاتوک  نامیالوم  قوقح  يادا 
نینچ تسا . هابتـشا  رد  رایـسب  رایـسب  دـنیب ، یم  دـنهدب ، ار  شناسحا  مالـس و  باوج  الوم  اقآ و  هک  نیا  تقایل  دوخ  رد  یـسک  رگا  میراد .
قفوم اهنآ  زا  یشخب  ای  اهنآ  يادا  رد  ایآ  دنیبب  دنک و  یسررب  سپس  دوش و  انشآ  دوخ  رب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  قوقح  اب  ادتبا  دیاب  یـسک 

، هداد یم  ماجنا  تسیاب  یم  هچ  نآ  اب  هسیاقم  رد  هداد ، ماجنا  شماما  قح  رد  هچ  نآ  هک  دیمهف  دـهاوخ  یـسررب  نیا  اب  ریخ . ای  تسا  هدوب 
قاقحتـسا تقایل و  تهج  زا  نتفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع  ماما  فطل  دروم  دـنک  یم  قیدـصت  هک  تساـجنیا  تسین . هجوت  رکذ و  لـباق  ٌالـصا 

خـساپ دنرواین و  وا  يور  هب  دنرذگب و  هدننک  اعد  تاریـصقت  رـس  زا  هک  دوش  یم  طوبرم  ناشیا  دوخ  مرک  ییاقآ و  هب  ًافرـص  هکلب  تسین ،
هدهع رب  يزیچ  دنا و  هدرکن  عیاض  وا  زا  ار  یقح  چیه  دندشن ، دراو  ناسحا  مارکا و  رد  وا  اب  يدروم  رد  مه  رگا  سپ  دنهدب . ار  وا  ناسحا 
قیرط زا  ار –  شیالوم  مرک  ناسحا و  شیاعد ، رطاخ  هب  هک  تسا  نیا  هدـننک  اعد  جرف  تلاح  نیلوا  لاـح  ره  هب  دـنام . یمن  یقاـب  ناـشیا 

دیامن . بلج  دوخ  يوس  هب  يرگید –  فطل  عون  ره  اب  ترضح  نآ  ياعد 
مالسلا هیلع  نامز  ماما  ندرک  يرای  رطاخ  هب  هدننک  اعد  جرف 

ندروآرب ياج  هب  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  ضرف  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  قح  رد  هدـننک  اـعد  جرف  يارب  هک  يرگید  تروص   – 2
ماع  يانعم  هتشذگ  هقلح  رد  ام  دیامرف . باجتسم  ار  شیاعد  يرگید  لکش  هب  وا ، تجاح 
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هب طقف  اعد  تباجا  هک  دش  نشور  ثحب  نآ  رد  میدرمـشرب . مالـسلا  مهیلع  همئا  ثیداحا  هب  دانتـسا  اب  ار  تبثم  تباجا  عاونا  اعد و  تباجا 
یم شبیصن  هدیبلط  وا  هچ  نآ  زا  رتهب  ییاطع  یهاگ  هکلب  دوش . ققحم  هتـساوخ ، شدوخ  هچ  نآ  قباطم  هدننک  اعد  تجاح  هک  تسین  نیا 

ره هب  ای ...  دـش و  دـهاوخ  وا  ترخآ  هریخذ  ای  ددرگ  یم  شناهانگ  شزرمآ  ثعاب  اعد  نآ  اـی  دوش  یم  عفد  وا  زا  ییـالب  رـش و  اـی  ددرگ 
دنام . یمن  تباجا  نودب  دوش ، عقاو  شطیارش  اب  رگا  اعد  لاح 

بئاصم اهجنر و  زا  ار  ترـضح  نآ  یـصالخ  لد  زوس  اب  دـنک و  دـنلب  اعد  هب  تسد  شیالوم  جرف  لیجعت  يارب  یـسک  رگا  بیترت  نیا  اـب 
نیا رد  هک  دزادـنا  یم  ولج  ار  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  جرف  وا  ياعد  هب  دـنوادخ  ای  تسین : جراـخ  لاـح  ود  زا  دـیامن ، بلط  تبیغ  ناـمز 

دنوادخ هک  نیا  ای  تسوا . يارب  یگرزب  رایسب  قیفوت  دوخ ، نیا  هک  دنک  یم  ادیپ  ترضح  نآ  جرف  لیجعت  رد  یمهـس  هدننک  اعد  تروص 
رد هک  دوش  یمن  هجوتم  هدننک  اعد  دوخ  دـیامن . یم  عفد  وا  زا  ار  یتبیـصم  الب و  ًالثم  دـیامرف ، یم  تباجا  يرگید  تروص  هب  ار  وا  ياعد 

ناما رد  اه  یتخبدب  رورش و  يرایسب  زا  عقاو  رد  یلو  دوب ، هدش  ردقم  شیارب  ییالب  هچ  هک  دیمهفن  ًالصا  اسب  هچ  تشذگ و  هچ  هدرپ  سپ 
هداد رکذت  ضرف  نیا  رد  لایکم  بحاص  موحرم  ار  یفیطل  هتکن  دوب . هدرک  شنامز  ماما  قح  رد  هناصلاخ  هک  ییاهاعد  رطاخ  هب  دنام ، یم 

يرای تسا و  مولظم  ندرک  يرای  قادـصم  ناممولظم  يالوم  يارب  اعد  دـیامرف : یم  ناـشیا  تسا . دـیفم  رایـسب  ناـمیارب  نآ  ناـیب  هک  دـنا 
دشاب . یم  دنوادخ  هیحان  زا  صخش  ندش  يرای  ببس  مولظم ، هب  ندناسر 

ماما  قح  رد  اعد  هدیاف  نیمجنپ  لهچ و  ناونع  هب  ًالقتسم  ثحب  نیا 
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(1). تسا هدمآ  مه  یفاک  تاحیضوت  نآ  نمض  هدش و  حرطم  مراکملا  لایکم  فیرش  باتک  رد  مالسلا  هیلع  نامز 

هک تسا  نیا  هب  ندوب  مولظم  دوش . یعطق  نشور و  نامیارب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  تیمولظم  دیاب  ادتبا  عوضوم  نیا  هب  ندرک  هجوت  يارب 
دنوادخ تاقولخم  نایم  رد  تسا . رت  لکـشم  رت و  تخـس  مه  اهنآ  يادا  دشاب ، هتـشاد  يرتشیب  قح  سک  ره  دوش و  لامیاپ  یـسک  قوقح 

نیا دادـعت  تسا . رتـشیب  يرگید  سک  ره  زا  دـنراد ، اـم  رب  مالـسلا  مهیلع  شکاـپ  ترتـع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  یقوقح 
اهنآ تیاعر  قیمع ، مه  تسا و  دایز  مه  قوقح  نیا  نوچ  دشاب . یم  رتالاب  ام  مهف  كرد و  دح  زا  هکتسا  يا  هزادنا  هب  اهنآ  قمع  قوقح و 
یمن هچ  نآ  اـب  هسیاـقم  رد  دوش ، یم  ادا  یبوخ  هب  قوقح  نیا  زا  هچ  نآ  هک  مییوگب  تأرج  اـب  میناوت  یم  اـما  تسا . رتمهم  رت و  مزـال  مه 

هب هجوت  اب  ناهج  لک  رد  هک  تسا  نیا  روظنم  ددرگ . یمن  ادا  ناشیا  قح  ًالصا  مییوگب  دیاب  هک  اج  نآ  ات  تسا ، زیچان  رایـسب  رایـسب  دوش ،
رکذ و لباق  زیچ  دوش ، یم  ادا  هدـش و  هتخانـش  ناشیا  زا  هک  یقوقح  نآ  دنتـسه ، قیالخ  همه  تمعن  یلو  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هک  نیا 

ماما ینعی  دوش ، یمن  تفای  ناشیا  زا  رت  مولظم  يا  هدنز  درف  ایند  لک  رد  رـضاح  لاح  رد  هک  مینک  اعدا  میناوت  یم  نیاربانب  تسین . یهجوت 
. دنتسه رضاح  لاح  رد  ملاع  صخش  نیرت  مولظم  مالسلا  هیلع  نامز 

. میزادنیب مولظم  ندرک  يرای  باوث  هب  یهاگن  همدقم ، نیا  هب  هجوت  اب 
دندومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هنومن  ناونع  هب 

ات 442. هحفص 439  دلج 1 ، مراکملا ، لایکم  . 1 - 1
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(1). نمؤملا هیخا  نوع  یف  نمؤملا  ناک  ام  نمؤملا  نوع  یف  لجوزع  هللا  نا 

تسوا . ندرک  يرای  لوغشم  لجوزع  يادخ  دشاب ، شنمؤم  ردارب  ندرک  يرای  لوغشم  ینمؤم  هک  یمادام 
دروم ینامیا  ردارب  نآ  رگا  لاح  دریگ . یم  رارق  دنوادخ  يرای  ترصن و  لومـشم  تسا ، شا  ینید  ردارب  ندرک  يرای  لوغـشم  هک  ینمؤم 

لیجعت يارب  اعد  هک  تفگ  ناوت  یم  ًاعطق  دوش . هتـشارب  وا  زا  ملظ  عف  هار  رد  یمدق  هک  تسا  نیا  هب  وا  ندرک  يرای  دشاب ، هتفرگ  رارق  ملظ 
هداد و رارق  رثؤم  ار  اعد  لاعتم  يادخ  نوچ  دوش ، یم  بوسحم  ملاع  مولظم  هماما  ندرک  يرای  هار  رد  یمدق  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  جرف 

نآ تیمولظم  عفر  هار  رد  یمدق  عقاو  رد  دنک ، بلط  دنوادخ  زا  ار  شیالوم  جرف  لیجعت  هک  یسک  سپ  تسا . هدیزرو  دیکأت  نآ  ماجنا  رب 
. تسا هدش  ناشیا  ندرک  يرای  لوغشم  هتشادرب و  زیزع 

، دراد کمک  هب  زاین  هک  يروما  همه  رد  دریگ و  یم  رارق  دنوادخ  ندرک  يرای  لومشم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  قبط  یسک  نینچ 
دوش . یم  عقاو  شراگدرورپ  تیانع  یگدیسر و  دروم 

. لامعالا باوث  زا  لقن  هب  ثیدح 16 ، هحفص 20 ، دلج 75 ، راونالا ، راحب  . 1 - 1
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(2  ) هدننک اعد  يارب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  قح  رد  اعد  دئاوف  متسیب : سرد 

حرطم ار  هدـنامیقاب  تروص  هس  سرد  نیا  رد  میدرک . حرطم  نیـشیپ  سرد  رد  ار  هدـننک  اعد  يارب  جرف  نکمم  ياـهتروص  زا  تروص  ود 
مینک . یم 

تبیغ  نامز  رد  يرادنید  رب  ربص  قیرط  زا  هدننک  اعد  جرف 
یم اهتبیـصم  اه و  یتخـس  رد  لمحت  ربص و  لها  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  قح  رد  هدننک  اعد  يارب  جرف  تروص  نیموس   – 3

دـیآ و یمن  رد  اپ  زا  یتخـس  رطاـخ  هب  تسا ، شیـالوم  جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  بئاـصم ، موجه  ماـگنه  رد  شا  هناوتـشپ  هک  یـسک  دوش .
تالکـشم لح  هدننک  اعد  هک  تسا  نیا  اعد  هب  ندروآ  يور  همزال  دـشاب . یم  شیاهاعد  تباجا  هک  دراد  یهلا  شیاشگ  هب  مشچ  هراومه 

. تسا شراگرورپ  طقف  طقف و  اه  هرگ  عفر  رد  شهاگ  هیکت  يرـشب ، تامدقم  ندرک  مهارف  دوجو  اب  دبلط و  یم  لاعتم  يادـخ  زا  ار  دوخ 
ياپ  زا  بئاصم  راشف  ریز  رد  هاگ  چیه  یصخش  نینچ 
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دتفا . یمن  سأی  يدیماان و  هب  دیآ و  یمن  رد 

ار وا  تالکشم  دوخ  هک  نآ  زا  شیپ  ینعی  دهد ، یم  تسکش  ار  ناسنا  يدیماان  سأی و  اه ، یتخـس  تالکـشم و  موجه  ماگنه  رد  ًالومعم 
، تسا یهلا  لازیال  يورین  شا  هناوتشپ  هک  یسک  تروص  نیا  رد  دنز . یم  نیمز  هب  ار  وا  اهنآ  ربارب  رد  یحور  تسکـش  دنروآ ، رد  ياپ  زا 

هبلغ بئاصم  اه و  یتخـس  همه  رب  وا  دهاوخن ، ادـخ  رگا  سپ  درادـن . يربارب  ناوت  راگدرورپ  تردـق  ربارب  رد  یتردـق  چـیه  هک  دـناد  یم 
یم راوتسا  مواقم و  دزاب و  یمن  ار  دوخ  دهد و  یمن  تسکش  هب  نت  هک  تساذل  دیآ . یم  نوریب  قفوم  زوریپ و  اهنآ  اب  ییورایور  زا  هدرک ،

دتسیا .
يدایز تالکشم  اه و  یتخس  هب  دشاب ، هتشاد  تماقتـسا  يزرو  نید  ریـسم  رد  دهاوخب  هک  یـسک  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد 

دوش . یم  التبم 
ار دوخ  شفیلاـکت  ماـجنا  نید و  ظـفح  يارب  تسین و  لـمحت  لـباق  وا  يارب  تسا ، ناـسآ  لهـس و  نارگید  يارب  شا  هدـهاشم  هک  يروما 

. دنامب مدق  تباث  شا  هقح  تاداقتعا  رب  ثداوح  ناروک  رد  دتسیاب و  شا  يرادنید  ياپ  هک  دنا  دیم  فظؤم 
دنیامرف : یم  قاحسا  نب  دمحا  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما 

هللا هتبث  نم  الا  ۀـکلهلا  نم  اهیف  وجنی  ۀـبیغ ال  نبیغیل  هللا  و  نینرقلا ، يذ  لثم  هلثم  رـضخلا و  لثم  ۀـمالا  هذـه  یف  هلثم  قاحـسا ، نب  دـمحا  ای 
هجرف . لیجعتب  ءاعدلل  اهیف  هقفو  هتماماب و  لوقلا  یلع  لجوزع 

یهابت  زا  يدحا  هک  تشاد  دهاوخن  یتبیغ  مسق  ادخ  هب  تسا . نینرقلاوذ  رضخ و  لثم  تما ، نیا  رد  وا  لثم  قاحسا ، نب  دمحا  يا 
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رد درادب و  مدق  تباث  ترـضح  نآ  تماما  هب  داقتعا  رد  ار  وا  لجوزع  يادـخ  هک  یـسک  نآ  رگم  دـبای  یمن  تاجن  نامز  نآ  رد  شنید ) )

دیامرف . ناشیا  جرف  لیجعت  يارب  اعد  هب  قفوم  ار  وا  تبیغ  نامز 
هیف ۀیراجلا  ۀنسلا  امف  : » دنک یم  لاؤس  دسر ، یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  تمدخ  ًاددجم  قاحسا  نب  دمحا  یتقو  زور ، نآ  يادرف 

خساپ مالسلا  هیلع  ماما  تسا ؟ يراج  ترـضح  نآ  رد  نینرقلاوذ  رـضخ و  ترـضح  زا  هک  یتنـس  نآ  تسیچ  نینرقلا ؟» يذ  رـضخلا و  نم 
تبیغ . نامز  ندش  ینالوط  دمحا ، يا  دمحا :» ای  ۀبیغلا  لوط  : » دنهد یم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا  لوطتل ؟» هتبیغ  نا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نبای  : » دنک یم  لاؤس  قاحـسا  نب  دمحا  دعب 
دنهد : یم  خساپ  ترضح  و  دوش ؟ یم  ینالوط  ناشیا  تبیغ  ایآ 

هدـیا نامیالا و  هبلق  یف  بتک  انتیالول و  هدـهع  لجوزع  هللا  ذـخا  نم  الا  یقبی  ـال  هب و  نیلئاـقلا  رثکا  رمـالا  اذـه  نع  عجری  یتح  یبر  يا و 
(1). هنم حورب 

رب دوخ  هدـیقع  زا  دـنراد  تیالو  تماما و  هب  داقتعا  هک  یناسک  رتشیب  هک  اج  نآ  ات  دوش ) یم  ینـالوط  وا  تبیغ   ) مراـگدرورپ هب  مسق  هلب ،
هدرک و تباث  ار  نامیا  شبلق  رد  هتفرگ و  نامیپ  ام  تیالو  هب  تبسن  وا  زا  لجوزع  يادخ  هک  یـسک  نآ  رگم  دنام  یمن  یقاب  دندرگ و  یم 

دشاب . هدومرف  دییأت  دوخ  بناج  زا  یکمک  اب  ار  وا 
نیرتشیب دراد . تبیغ  نامز  رد  ناسنا  نید  ظفح  يارب  لیدب  یب  يدیلک و  رایـسب  شقن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  لیجعت  رب  اعد  نیاربانب 

رد  اهرطخ 

ثیدح 1. باب 38 ، نیدلا ، لامک  . 1 - 1

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


ص:226
یتقو ات  يویند  يدام و  تالکـشم  لیاسم و  تسا . ماکحا ) قالخا و   ) یلمع یقالخا و  عورف  و  تاداـقتعا )  ) نید لوصا  هجوتم  ناـمز  نیا 

نیا ینعی  دوشب –  شماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  لها  یـسک  رگا  دروآ . رد  ياـپ  زا  ار  وا  دـناوت  یمن  دـنکن ، ادـیپ  لزلزت  شنید  رد  ناـسنا 
نآ موـجه  ربارب  رد  يرادـیاپ  ناوـت  یهلا  فـطل  هب  هاـگ  نآ  دریگ –  رارق  زور  هنابـش  لوـط  رد  شا  یگدـنز  هماـنرب  ءزج  گرزب  تداـبع 

 – طرـش نیا  هتبلا  دـتفا . یمن  فارحنا  هب  دوش و  یم  مواقم  اهنآ  همه  ربارب  رد  دـنک و  یم  ادـیپ  دـنا ، هتفرگ  فدـه  ار  شنید  هک  ییاهزیچ 
ترـضح هک  روط  نامه  دـیاب –  یفاک  طرـش  هن  تسا ، ناسنا  نید  ندـشن  هابت  يارب  مزال  طرـش  ندوب –  جرف  لیجعت  يارب  اعد  لها  ینعی 

ظفح اـت  دریگب  رارق  نآ  راـنک  رد  مه  بیاـغ  ماـما  تماـما  هب  داـقتعا  رد  ندوب  مدـق  تباـث  دـندومرف –  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماـما 
درف هب  رـصحنم  هاگیاج  تیمها و  زا  دیابن  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  رما  هب  ندـیزرو  مامتها  رانک  رد  سپ  دوش . نیمـضت  يرادـنید 

مالسلا مهیلع  همئا  دوخ  هک  هنوگ  نآ  مالسلا  هیلع  ماما  تماما  دیاب  درک . تلفغ  هدمآ –  تنـس  باتک و  رد  هچ  نآ  قباطم  یـسانش –  ماما 
تبیغ نامز  رد  نید  ظفح  هیاپ  نیرت  یـساسا  هیاپ  نیا  دریگ . رارق  قیمع  رواب  دامتعا و  دروم  هدـش ، نییبت  ناـسنا  يارب  دـنا ، هدومرف  یفرعم 

عورف و زا  تسا و  راوتـسا  هیاـپ  نیمه  رب  زین  مالـسلا  هیلع  ماـما  نیتـسار  نارظتنم  رگید  ياـه  یگژیو  همه  جرف و  لـیجعت  يارب  اـعد  تسا .
. دیآ یم  باسح  هب  نآ  ياه  هخاش 

هک تسین  مزال  دـتفیب . قاـفتا  دوش ، هجوتم  صخـش  دوخ  هک  نآ  نودـب  یتح  هداـس و  یلیخ  تسا  نکمم  تماـما ، هب  داـقتعا  زا  نتـشگرب 
اما دـنک ، ظفح  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  تماما و  مان  اسب  هچ  دـیوگب ، دـب  اـهنآ  هب  دوش و  مالـسلا  مهیلع  همئا  تماـما  رکنم  ًاحیرـص  صخش 

تماما  زا  فرحنم  طلغ و  يریسفت 
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تروص نیا  رد  تسین . مالـسلا  مهیلع  همئا  دوخ  نانخـس  یحو و  عبنم  زا  هتفرگرب  هک  يریـسفت  دوش ، دـقتعم  مان  نامه  تحت  ار  تیـالو  و 

، تسین مالـسلا  مهیلع  همئا  تماما و  زا  ندرب  مسا  كالم ، دـمهفب . شدوخ  هک  نآ  نودـب  ددرگ ، یم  تیالو  تقیقح  تماما و  حور  رکنم 
تسردان داقتعا  نیمه  زا  اه  ینید  یب  زا  يرایسب  دنک . ظفح  ینید  یب  زا  ار  ناسنا  ات  دشاب  تنـس  باتک و  قباطم  نآ ، يانعم  اوتحم و  دیاب 

. دوب بقارم  رایسب  دیاب  تسا و  فیرظ  یلیخ  هلئسم  اذل  دوش . یم  یشان  تماما  باب  رد 
نیرتالاب هک  دوش  یم  هدروآرب  شا  هتـساوخ  نیمه  ای  تسا ، شیالوم  جرف  لیجعت  يارب  اـعد  لـها  تبیغ  ناـمز  رد  هک  یـسک  لاـح  ره  هب 

اهنآ همه  سأر  رد  هک  دوش  یم  لصاح  شیارب  تالکـشم  رد  شیاشگ  جرف و  اعد  نیمه  تکرب  هب  هک  نیا  ای  تسوا و  يارب  جرف  وزرآ و 
شیارب مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  قح  رد  ياعد  قیرط  زا  اهجرف  نیرتالاب  سپ  دـشاب . یم  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يراـی  قیفوت  نید و  ظـفح 

ددرگ . یم  لصاح 
هدننک اعد  يارب  گرزب  یجرف  جرف : لیجعت  رب  اعد  راثکا 

يارب فیطل  یقادصم  انعم و  میناوت  یم  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  كرابم  عیقوت  ترابع  رد  ددـجم  تقد  اب  دـش ، نایب  هچ  نآ  رب  هوالع   – 4
قادصم دوخ ، ندرک –  اعد  دایز  ینعی  جرف –  لیجعت  رب  اعد  راثکا  سفن  هک  دنا  هدومرف  ناشیا  مییامن . طابنتـسا  نآ  زا  ار  هدننک  اعد  جرف 

یمهم تقیقح  هب  دوش ، یم  ادیپ  ناسنا  رد  هنوگچ  جرف  لیجعت  رب  اعد  راثکا  تلاح  هک  مینک  لمأت  هتکن  نیا  رد  رگا  تسا . هدننک  اعد  جرف 
هب جایتحا  دشاب ، هتشاد  یلاح  نینچ  سک  ره  دوش و  یمن  ادیپ  یسک  رد  یعنـصت  روط  هب  تلاح  نیا  هک  تسا  ملـسم  مینک . یم  ادیپ  تسد 

رد  نانمؤم  عون  هک  مینیب  یم  ام  درادن . ندرک  اعد  هرابرد  رکذت 
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. دنتـسه اعد  نیا  لـها  شوج ، دوخ  روط  هب  هک  يدارفا  دنتـسه  مک  رایـسب  دـنراد و  يرگید  رکذـت  هب  جاـیتحا  جرف  لـیجعت  يارب  اـعد  رما 

یم رثا  ام  رد  هتفه  کی  رثکادح  ای  زور  ود  یکی  ات  میونـشب ، نارنخـس  کی  زا  يرکذت  ظعو و  ای  میناوخب  هراب  نیا  رد  یباتک  رگا  ًالومعم 
یم گنر  مک  هظعوم  هعلاطم و  نآ  رثا  مک  مک  دنام و  یمن  رادیاپ  لاح  نیا  اما  میهد . یم  صاخ  تیمها  ترـضح  يارب  اعد  هب  دراذـگ و 

! مییامن شومارف  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  اعد  اسب  هچ  میوشن ، هجاوم  يددجم  رکذت  اب  رگا  هک  اج  نآ  ات  دوش ،
نیا رد  هک  مینیب  یم  ار  يدارفا  یهاگ  اما  تسین . قداص  ام  قح  رد  اعد  راثکا  میا و  هدشن  جرف  لیجعت  رب  اعد  لها  زونه  میـشاب ، نینچ  رگا 
یکی دنوش . یمن  لفاغ  نآ  زا  هاگ  چیه  دنراد و  لد  رد  ار  ترـضح  رب  ياعد  درد  یعیبط  روط  هب  دنرادن و  يرگید  رکذت  هب  جایتحا  هنیمز 
یکی طقف  دوش . یم  نشور  رما  نیا  شیاهباتک  هب  هعجارم  زا  هک  تسا  لایکم  بحاص  موحرم  دوخ  صوصخ ، نیا  رد  اـه  هنومن  نیرتهب  زا 

لها زا  ثیدح  لماش 1759  تسا –  هدنام  مه  مامتان  نآ ، نایاپ  رد  ناشیا  دوخ  حیرصت  هب  هک  مراکملا ) لایکم   ) راوگرزب نیا  ياهباتک  زا 
تسا . هدرک  ادیپ  طابترا  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  يارب  اعد  عوضوم  اب  يوحن  هب  اهنآ  همه  هک  تسا  ملاسلا  مهیلع  تیب 

فلؤم تدارا  تفرعم و  قمع  هجوت و  اما  تسین ، ناشیا  يارب  ندرک  اعد  مالـسلا و  هیلع  ناـمز  ماـما  هب  رظاـن  ًامیقتـسم  ثیداـحا  نیا  رتشیب 
يرایسب هدوب و  دوجوم  عجرم  بتک  رد  ثیداحا  نیا  همه  تسا . هداد  طابترا  مالـسلا  هیلع  ماما  يارب  اعد  عوضوم  هب  ار  اهنآ  همه  هک  تسا 

يارب اعد  ثحب  اب  ثیداحا  نآ  طابترا  هب  اهنآ  زا  یمک  رایسب  دص  رد  اما  دنا ، هدرب  هدافتـسا  فلتخم  ثحابم  رد  اهنآ  زا  ناگرزب  املع و  زا 
دنا . هدش  نطفتم  مالسلا  هیلع  رصع  ماما 

تناعا  نمؤم و  ندرک  يرای  باوث  هب  طوبرم  هک  یتایاور  لاثم  ناونع  هب 
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ماـما داـی  لوا  هجرد  رد  دروخ ، یم  رب  نمؤم »  » ریبـعت هب  یتـقو  ناـسنا  هک  نیا  اـما  دـشاب ، یم  دوجوم  یثیدـح  عماوج  عون  رد  تسا  مولظم 
یـسک ره  يارب  هک  تسین  يزیچ  دوش ، رکذتم  ناشیا  يارب  اعد  صاخ  قادـصم  هب  ندرک  يرای  تناعا و  ریبعت  زا  هک  نیا  دـتفیب و  شنامز 

ماما جرف  لیجعت  يارب  اعد  هک  نیا  هب  نمؤم ، ندرک  يرای  هب  طوبرم  ثیداحا  زا  لایکم ، بحاـص  رکذـت  نودـب  اـم  دوخ  اـیآ  دـتفا . قاـفتا 
رکذـت هب  زاین  بلطم  نیا  هب  هجوت  يارب  اـم  ارچ  تسا ؟ نینچ  ارچ  میدرب ؟ یم  یپ  تسا ، ناـشیا  ندرک  يراـی  قادـصم  مالـسلا  هیلع  ناـمز 

؟ دنا هتشادن  ار  زاین  نیا  لایکم  بحاص  نوچ  مه  یناسک  یلو  میراد ، يرگید 
هتـشاد مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  اـب  لاـیکم  بحاـص  هک  ار  يونعم  یحور و  يوق  طاـبترا  نآ  اـم  هک  تسا  نیا  تلع  تسا . نشور  نآ  تلع 

هب یلماک  یگتـسب  رما ، کی  هب  ناسنا  یحور  رکذـت  هجوت و  نازیم  میتسین . هدوب ، ترـضح  نآ  دای  هب  ناشیا  هک  ردـق  نآ  میرادـن و  تسا ،
یم دای  وا  زا  يا  هناهب  تبـسانم و  ره  هب  دشاب ، دایز  یـسک  هب  ام  تبحم  رگا  دراد . نآ  اب  ناسنا  یحور  یگتـسباو  تفرعم و  هجرد  نازیم و 

وا دای  هب  ار  ام  یـسک  هک  میتفا  یم  شدای  هب  یتقو  اهنت  میـشاب ، هتـشادن  وا  هب  ینادـنچ  هقالع  رگا  میتفا ، یم  شداـی  هب  هاـگآدوخان  مینک و 
، دوخ هکلب  هتشادن ، رکذت  هب  زاین  ام  نوچ  مه  هدوب ، يوق  دیدش و  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  لایکم  بحاص  تبحم  هقالع و  نوچ  دزادنیب .

تسا . هدرک  یم  شوارت  نآ  زا  یعیبط  روط  هب  هک  هدوب  ناشیا  تفرعم  لولعم  هقالع  نیا  تسا . هدوب  نارگید  رکذم 
اعد ناشیا و  دای  هب  ار  اهنآ  يا  هناهب  تبسانم و  هک  دنرادن  جایتحا  دنتسه ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  ندرک  اعد  دایز  لها  هک  اهنآ  سپ 

ره  رد  دننک و  دای  ناشبوبحم  زا  ات  دنیوج  یم  هناهب  دوخ  هکلب  دزادنیب ، ناشقح  رد 
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هب دوخ  اهنآ  یحور  تاعـشعشت  زا  دریگب ، رارق  اهنآ  يدوجو  عاعـش  رد  هک  مه  سک  ره  دنیامن . اعد  ترـضح  نآ  يارب  یتیعقوم  فرظ و 
اعد هب  تقوم  روط  هب  دناوخب ، ناشیا  زا  يا  هتـشون  ای  دونـشب  نانآ  زا  یتخـس  ای  دنک  یگدنز  اهنآ  اب  یتدم  رگا  دوش و  یم  دـنم  هرهب  دوخ 

دروآ . یم  يور  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب 
ام یهاگ  تساعد . لاح  تیفیک و  هب  طوبرم  ناشیا ، قح  رد  ندرک  اعد  دایز  مالسلا و  هیلع  رـصع  ماما  يارب  ندش  اعد  لها  رد  رگید  هتکن 

طقف دشابن و  لد  زا  تسا  نکمم  ندـناوخ  اعد  دراد . توافت  ندرک  اعد  اب  ندـناوخ  اعد  مینک . یم  اعد  یهاگ  یلو  میناوخ ، یم  ار  ییاعد 
(1)« وهس  » ای وهل »  » لاح رد  ناسنا  بلق  دشابن و  نآ  رد  یبلق  لابقا  هدمآ ، تایاور  یضعب  رد  هک  يریبعت  هب  دوش . يراج  نابز  هب 

ار تباجا  طیارـش  تایاور ، قبط  تسین و  هارمه  لد  زوس  اـب  دـنک و  یمن  نآ  رد  راـثکا  اـعد و  لـها  زا  ار  ناـسنا  ندـناوخ ، اـعد  هنوگ  نیا 
درادن .

هک نیا  اـب  درگب  تدـش  شا  يراـمیب  دـنک و  ادـیپ  تلاـسک  اـم  زا  یکی  ردـپ  رگا  دـییامرف : هجوت  لاـثم  نیا  هب  دوصقم  ندـش  نشور  يارب 
لد و زوس  نودب  ندناوخ  اعد  هب  ایآ  مینک ؟ یم  اعد  هنوگچ  دنزرف  ای  ردـپ  يرامیب  يراتفرگ و  عفر  يارب  دوش ، رامیب  راتفرگ و  نامدـنزرف 

تـسا مزال  ایآ  میریگ ؟ یم  مارآ  میـشک و  یم  تسد  وا  يارب  اـعد  زا  میریگن ، ادـخ  زا  ار  وا  يافـش  اـت  اـیا  میوش ؟ یم  یـضار  یبلق  هجوت 
؟ مینک اعد  ناشیا  يارب  ات  میراد  مزال  یصاخ  طیارش  تبسانم و  ایآ  دهد ؟ رکذت  نامدنزرف  ای  ردپ  يارب  اعد  موزل  هب  ام  یسک 

. هتشذگ هقلح  زا  مهدزناش  سرد  هب  دینک  عوجر  . 1 - 1
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هکلب دزادنیب ، نامدنزرف  ای  ردپ  يارب  اعد  دای  هب  ار  ات ا  تسین  مزال  یتبسانم  هناهب و  طیارش  نآ  رد  تسا . نشور  ًانادجو  اهشسرپ  نیا  خساپ 

ردپ يارب  اعد  دای  هب  اج  نآ  رد  ات  مینک  تکرش  یسلجم  رد  هک  درادن  یموزل  مینک . اعد  ناشیا  يارب  ات  مینک  یم  مهارف  ار  تبسانم  هناهب و 
تین هب  یـسلجم  ًالـصا  ای  دشاب  رت  مهارف  نآ  رد  نانآ  يارب  اعد  تباجا  طیارـش  هک  میدرگ  یم  یـسلجم  لابند  هکلب  میتفیب ، دوخ  دنزرف  ای 

میهد . یم  لیکشت  نانآ  يارب  اعد  تامدقم  ندرک  مهارف 
نآ تبیغ  نامز  رد  ناشیا  ياه  يراتفرگ  عفر  يارب  ایآ  میراد ، یم  تسود  نامدـنزرف  ای  ردـپ  هزادـنا  هب  ار  ناـمنامز  ماـما  ًاـعقاو  رگا  لاـح 

نودـب موسر  بادآ و  يرـس  کی  ماجنا  هب  ایآ  مینک !؟ یم  افتکا  یبلق  لابقا  لد و  زوس  نودـب  ياهاعد  ندـناوخ  هب  ای  مینک  یم  اـعد  هنوگ 
ایآ مینک ؟ یم  اعد  نامماما  يارب  نارگید  يروآدای  رکذت و  نودـب  ایآ  میوش ؟ یم  یـضار  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  يارب  اعد  هرابرد  لابقا 

هدـمآ شیپ  نونکات  ایآ  مینک ؟ اعد  شیارب  ات  مییوج  یم  هناهب  هک  نیا  ای  میتفیب  ناشیا  يارب  اعد  دای  هب  ات  میتسه  هناـهب  ندـمآ  شیپ  رظتنم 
دنوادـخ زا  هنوگچ  هک  مینک  رکف  عوضوم  نیا  هب  طقف  مینک و  شومارف  ار  دوخ  زیچ  همه  هقیقد –  دـنچ  طـقف  هلب  هقیقد –  دـنچ  هک  تسا 

لیجعت ادـخ  زا  دوخ ، ییاراد  ناوت و  همه  اب  هقیقد  دـنچ  ناـمه  يارب  هک  مینک  مزج  ار  دوخ  مزع  میریگب و  ار  ناـمیالوم  ياـهیراتفرگ  عفر 
؟ میبلطب ار  ناشیا  جرف 

نیمه هب  تسا و  هارمه  رتشیب  یبلق  لابقا  لد و  زوس  اب  بوبحم  قح  رد  ياـعد  دـشاب ، رت  صلاـخ  رتکاـپ و  تبحم  هچ  ره  تبحم ، يداو  رد 
میراد : یم  هضرع  دوخ  یلاوم  هب  باطخ  سی  لآ  ترایز  ياهتنا  رد  ام  دشاب . یم  رتشیب  مه  شریثأت  تهج 
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(1). مکل ۀصلاخ  یتدؤم 

هن هک  تسا  نیا  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  يارب  صلاخ  نم  تدوم  هک  نیا  زا  روظنم  دراد ؟ یمزاول  هچ  اعد  نیا  هک  میراد  هجوت  اـیآ 
تـسود ناشیا  رطاـخ  هب  مه  ار  رگید  سک  ره  زیچ و  ره  هکلب  مرادـب ، تسود  رتشیب  ملاـع  رد  رگید  زیچ  ره  سک و  ره  زا  ار  ناـشیا  اـهنت 

راثکا رارمتـسا و  مه  دوب و  دـهاوخ  هارمه  لد  زوس  اب  مه  شیاهاعد ، ٌاعطق  دـشاب ، هتـشاد  یلاح  نینچ  ًاعقاو  یـسک  رگا  لاح  مشاب . هتـشاد 
ای ردـپ  يراـتفرگ  اـی  قارف  رد  هک  یلد  زوـس  نآ  ًاـعون  هک  مینیب  یم  اـم  درادـن . مه  نارگید  يروآداـی  رکذـت و  هب  زاـین  تـشاد و  دـهاوخ 

نیمه هب  میرادـن و  تبیغ ، نامز  رد  ناشیا  تخـس  ياه  يراتفرگ  زا  عالطا  مالـسلا و  هیلع  ناـمز  ماـما  زا  يربخ  یب  رد  میراد ، نامدـنزرف 
نیا شیادـیپ  هک  میرکاش  ار  ادـخ  اما  میتسین . مه  نآ  رد  راثکا  ناشیا و  جرف  لیجعت  يارب  اـعد  لـها  دـیاش ، دـیاب و  ناـنچ  هک  تسا  لـیلد 

هک نیا  زا  میرامـش و  یم  وا  تمعن  نیرتگرزب  هکلب  یهلا و  گرزب  رایـسب  تمعن  ار  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  هب  تبحم  تفرعم و  زا  هجرد 
هناـخ رد  لد ، زوس  اـب  دـییایب  سپ  میرامـش . یم  رـصقم  رـصاق و  ناـمیالوم  میظع  قوقح  يادا  رد  ار  دوخ  میتحاراـن و  میتـسین ، هنوگ  نیا 

تفرعم و نانچ  وا ، يوربآ  هب  ات  میناوخب  ناـمولظم  يـالوم  قح  هب  ار  وا  میلاـنب و  مینک و  يراز  شـسدقم  هاگـشیپ  رد  مینزب و  ار  دـنوادخ 
هک هاگ  نآ  میدرگ . نامردپ  دـنزرف و  لام و  ناج و  زا  رتزیزع  يارب  لد  زوس  لها  لایکم ، بحاص  نوچ  مه  ام  هک  دـنک  نامیاطع  یتبحم 

رکذـت هب  زاین  رگید  دـش و  میهاوخ  نآ  رد  راثکا  ناشیا و  جرف  لیجعت  يارب  اـعد  لـها  دوخ  هب  دوخ  دوش ، اـم  يزور  تبحم  تفرعم و  نآ 
يارب  نارگید 

هحفص 317. دلج 2 ، جاجتحا ، . 1 - 1
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تشاد . میهاوخن  نامیالوم  قح  رد  اعد 

یگژیو نیمه  ددرگ ، مالسلا  هیلع  رصع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  رد  راثکا  لها  یسک  رگا  هک  مینک  یم  قیدصت  تاحیـضوت  نیا  اب  لاح 
نیرتگرزب دوخ ، وا  لاح  نیمه  دوشن ، هدـننک  اعد  بیـصن  قیرط  نیا  زا  يرگید  ریخ  چـیه  رگا  تسوا و  ناور  حور و  رد  یگرزب  جرف  هچ 

همئا ثیداـحا  رد  هک  روط  ناـمه  اریز  تسا ، نآ  رب  عرف  رگید  تاریخ  همه  هک  يروط  هب  دـیامرف ، یم  شبیـصن  دـنوادخ  هک  تسا  يریخ 
مظعا ریسکا  نیا  یسک  رگا  هک  يروط  هب  تسا ، يونعم  تالامک  همه  عبنم  أشنم و  مالسلا » هیلع  رـصع  ماما  تفرعم  ، » هدمآ مالـسلا  مهیلع 

(1). درادن زیچ  چیه  دشاب ، هتشادن  رگا  دراد و  زیچ  همه  دشاب ، هتشاد  ار 
هک يا  هویم  نیا  تسا . ناشیا  تفرعم  تخرد  هرمث  هناشن و  نیرتهب  ندوب ، ترـضح  يارب  اعد  رد  راثکا  لها  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  لاـح 
نآ رد  راثکا  اعد و  لاح  نیمه  شنریـش ، اـهبنارگ و  تـالوصحم  زا  یکی  دنیـشنب ، راـب  هب  هبیط  هرجـش  نآ  رگا  دـیور و  یم  تخرد  نآ  رب 

هک : تسا  هبیط  هرجش  نیا  ندیسر  رمث  هب  تمالع  لاح ، نیا  دوجو  سپ  دشاب . یم  جرف  لیجعت  يارب 
َنوُرَّکَذَتَی (2) ْمُهَّلََعل  ِساَّنِلل  َلاَْثمَْألا  ـُه  َّللا ُبِرْضَیَو  اَّهِبَر �  ِنْذِِإب  ٍنیِح  َّلُک  اَهَلُکُأ  ِیتُْؤت 

هدننک  اعد  يارب  يرگید  جرف  اوقت : لوصح 
اب یسک  رگا  هک  تسا  نیا  دیآ ، یم  رامش  هب  مالسلا  هیلع  رـصع  هماما  قح  رد  هدننک  اعد  يارب  یگرزب  جرف  مه  نآ  هک  يرگید  هبنج   – 5

لها  میتفگ ، هک  ییانعم 

تسا . هدمآ  مود  هقلح  رد  اعدم  نیا  لدتسم  تابثا  . 1 - 1
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رانک جـیردت  هب  ار  شیاهیدـب  دریگ و  یم  هلـصاف  اه  یکاپان  ناهانگ و  زا  هاوخان  هاوخ  ددرگ ، مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  لیجعت  رب  اـعد 

تشاذگ . دهاوخ 
اعد رمتـسم  مئاد و  روط  هب  ناـشیا  جرف  لـیجعت  يارب  شماـما  هب  هقـالع  تبحم و  هزیگنا  هب  لد و  زوس  زا  یـسک  هک  درک  ضرف  ناوت  یمن 
مه ار  نیا  دـلان ، یم  یهلا  هاگرد  هب  دزوس و  یم  شماما  زا  رود  رطاخ  هب  هک  یـسک  دـشاب . مه  روجف  قسف و  لها  لاح  نیع  رد  اـما  دـنک ،

هک : دناد  یم  نوچ  نیاربانب  تسوا  ناهانگ  شیاعد ، تباجتسا  يدج  عناوم  زا  یکی  هک  دناد  یم 
َنیِقَّتُْملا (1) َنِم  ـُه  َّللا ُلَّبَقَتَی  اَمَّنِإ  َلاَق  َکَّنَُلْتقََأل �  َلاَق  ِرَخْآلا  َنِم  ْلَّبَقَُتی  َْملَو  اَمِهِدَحَأ  ْنِم  ِبُُقتَف  َلّ اًنَابُْرق  َابَّرَق  ْذِإ  ِّقَْحلِاب  َمَدآ  ْیَْنبا  َأَبَن  ْمِْهیَلَع  ُْلتاَو 

دیاب دوش ، باجتـسم  میاعد  دـهاوخب  رگا  دـیوگ : یم  دوخ  هب  دـنک . یم  اعد  شجرف  لیجعت  يارب  دراد ، شماما  هب  هک  یتبحم  رطاـخ  هب  و 
. موشب يوقت  لها 

نیا زا  ات  ددرگ  قالخا  مراکم  لها  دـنک و  رود  دوخ  زا  ار  دـسافم  یـصاعم و  ات  دزادرپ  یم  شیوخ  سفن  اـب  داـهج  هب  دـشوک و  یم  اذـل 
داـجیا تسا ، رتمهم  شیارب  يرگید  رما  ره  زا  شبوبحم  بولطم و  هب  ندیـسر  نوچ  عقاو  رد  دوش . رت  کـیدزن  شا  هتـساوخ  ققحت  قیرط ،

دناوت یم  جرف  لیجعت  يارب  اعد  رد  راثکا  ور  نیا  زا  ددرگ . یم  اراوگ  لهس و  شیارب  دشاب ، شدارم  ققحت  رتسب  هک  يا  هنیمز  همدقم و  ره 
نیا رد  ییاه  یتساک  دوش ، اعد  لها  هک  نیا  زا  لبق  مه  رگا  سپ  دزاسب . فیفع  یقتم و  نمؤم  کـی  هاـنگ ، لـها  راـکاطخ و  درف  کـی  زا 
جرف دوخ ، نیا  دش و  دهاوخ  لئان  مزال  لمع  یقالخا و  تالامک  لیاضف و  هب  هدش ، عفر  اهنآ  همه  هلیسو  نیمه  هب  دشاب ، هتـشاد  صوصخ 

دشاب . یم  نآ  رد  راثکا  جرف و  لیجعت  رب  اعد  لها  يارب  یمهم  رایسب 

.27 هدئام ،  1 - 1

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


ص:235
هلیـسو نیا  هب  ات  هد  رارق  ناشیا  جرف  لیجعت  يارب  اعد  لـها  ار  اـم  يراد ، نامناگدـید  زا  بیاـغ  يـالوم  هب  هک  یتبحم  رطاـخ  هب  ادـنوادخ !

. نیمآ یهلا  یشخب . تاجن  تبیغ ، ینالوط  نامز  ياه  یتخس  اهیراتفرگ و  زا  رتدوز  ار  دوخ  بوبحم 

ات 20 ياهسرد 16  زا  یموهفم  ياهشسرپ 

؟ دنراد ام  ياعد  هب  يزاین  هچ  ناشیا  دسر ، یم  ام  هب  مالسلا  هیلع  ماما  سدقم  دوجو  رطاخ  هب  تاکرب  تاریخ و  همه  رگا  . 1
؟ میشاب ناشیا  يارب  یلامک  هدیاف و  لوصح  هطساو  میراد ، مالسلا  هیلع  ماما  هب  زاین  نامتالامک  همه  رد  هک  ام  تسا  نکمم  هنوگچ  . 2

دینک . نییبت  ار  ام  ياد  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ماقم  نتفر  الاب  . 3
یئادـب ثحب  اب  ار  نآ  هطبار  نانمؤم و  ياعد  هب  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  جرف  ندوب  طورـشم  رب  ینبم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  . 4

دینک . لیلحت  روهظ ، رما  ندوب 
؟ درک لصاح  دیاب  ار  یتامدقم  طیارش و  هچ  لیئارسا  ینب  لمع  ماجنا  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  ققحت  يارب  . 5

نیا هک  دـیهد  حیـضوت  ترخا » ام  لیجعت  بحا  یتح ال  کلذ  یلع  ینربصف  : » هک میهاوخ  یم  ادـخ  زا  اـعد  نیا  رد  هچ  نآ  هب  هجوت  اـب  . 6
؟ تسا راگزاس  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  جرف  لیجعت  ندوب  بوبحم  اب  هنوگچ  بلطم 

؟ ددرگ یم  ام  يارب  هریثک  عفانم  دئاوف و  بجوم  جرف ، لیجعت  يارب  ام  ياعد  کی  هک  تسا  هنوگچ  . 7
؟ تسا هدننک  اعد  جرف  قادصم  جرف ، لیجعت  رب  ندرک  اعد  دایز  سفن  هنوگچ  . 8
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