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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  رد  نانز 

باتک تاصخشم 

 - 1331 داوجدمحم ، یسبط ، یجورم  هسانشرس : 

.یسبط داوجدمحم  هتشون  جع /) ) نامز ماما  تموکح  رد  نانز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[. 1382 ، ] تیودهم تماما و  یصصخت  زکرم  (، جع  ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.م 20 س   × 5/10 .ص ؛ 38 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 0-03-7428-964  25000 کباش : 

( مشش پاچ   ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. اپیف  ) 1379 لوا : پاچ  تشاددای : 

.مشش پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  38 ؛ .ص 37 -  همانباتک : تشاددای : 

ناروای .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

تیودهم عوضوم : 

BP224/4/ط185ز9 1382 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462 ییوید :  يدنب  هدر 

م 24051-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  رد  نانز 

یسبط یجّورم  داوج  دمحم  فلؤم :  

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  رشان :  

ناتسمز 92 مهدراهچ ، پاچ : تبون   

3-03-7428-964-978 کباش :  

هخسن رازه  هس  ناگرامش :  

ناموت  2500 تمیق :  

.تسا ظوفحم  قوقح © یمامت 

/ ادهـش نابایخ  تیودهم / یـصصخت  زکرم  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  مق : - 
و  37749565 نــــفلت : / 09109678911 هارمه : / 37135 - 119 پ.ص : ناـــیلع / دیهـــش  تـــسب  نـــب  (/ 22) راـمآ هچوـک 

:37737160 و 37744273 سکاف تیریدم /)  ) 37841131 شورف /)  ) 37841130 (/ یلخاد 117و116 )37737801

/88981389 سکاــف : / 88959049 نـفلت : فیرــشلا / هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  دوـعوم  يدــهم  ترــضح  یگنهرف  داــینب  نارهت : - 
15655-355: پ.ص

www.mahdi313.com

www.mahdaviat.ir

info @mahdaviat.ir

: دنا هتشاد  شقن  رثا  نیا  دیلوت  رد  هک  یناراکمه  زا  رکشت  ینادردق و  اب 

نایاقآ نایداؤف و  اضردمحم  نایفـسوی ، يدهم  يرفعج ، رباصدـمحم  یـسابلک ، یبتجم  مالـسا  جـجح  باتک  ياروش  مرتحم  ياضعا 
اـضر دلج ،) حارط   ) يدیرف سابع  یلام ،) ریدم   ) بلط شناد  یـضترم  راتـساریو ،)  ) يربکا همطاف  یلخاد ،) ریدم   ) نایدوعـسم دمحا 

.دندومن يرای  ار  ام  هک  یناسک  هیلک  و  ارآ ) هحفص   ) يدیرف

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  لوئسم  ریدم 

يدمحا نیسح   
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لیاف 4-09010 دک 

ص:2
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رشان همدقم 

رد دوب  یماگ  دیسر ، يزوریپ  هب  نادیهـش  نوخ  تکرب  هب  ینیمخ و  ماما  ترـضح  يربهر  ادخ و  فطل  اب  هک  ناریا  یمالـسا  بالقنا 
، ماما ترـضح  .ینید  هرهوج  اب  یناهج  نیون  هعماج  هب  ندیـسر  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  یناهج  تموکح  يارب  يزاس  هنیمز 

نآ یلـصا  بحاص  تسد  هب  ار  بالقنا  نیا  ایادخ ،  » هک دوب  نیا  وا  ياه  نامرآ  زا  یکی  تسناد و  یم  نامز  ماما  ار  بالقنا  بحاص 
«. ناسرب

: دندومرف یمالسا  ماظن  نارازگراک  عمج  رد  زین  يا - هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  یمالسا -  بالقنا  مظعم  ربهر 

مدرم توعد  هنیمز  ات  میشاب  هتشاد  وگلا  ناونع  هب  یمالـسا  يروشک  دیاب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  یناهج  تموکح  هب  ندیـسر  يارب 
.دوش مهارف  ینامرآ  تموکح  نآ  هب  ناهج 

ار نشور  يا  هدنیآ  هب  دیما  رطع  تیودـهم ، نوماریپ  ییاه  یهاگآ  راشتنا  اب  هک  تسا  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  یگنهرف  داینب 
ناناملسم نیب  رد 

ص:3
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مرن تـالجم و  بتک ، ور  نـیا  زا  دزاـس ؛ روراـب  ار  راـظتنا  هشیدـنا  یمالـسا ، گرزب  نارکفتم  ياـه  هاگدـید  ساـکعنا  اـب  هدیـشاپ و 
.تسا هدرک  رشتنم  نونکات  ار  یفلتخم  ياهرازفا 

هیلع يدهم  ماما  بالقنا  شیادیپ  رد  هتسیاش  ناوناب  شقن  هب  تسا  یهاگن  هدش و  نیودت  اتـسار  نیمه  رد  دیراد  ور  شیپ  هک  یباتک 
رظتنم و ینانز  نادرم و  نتخاس  رد  یماگ  هک  تسا  دیما  .دنا  هداد  یهلا  ناربمایپ  ار  شدیون  هک  یناهج  هعماج  هرادا  رد  زین  مالـسلا و 

.دشاب هتسیاش 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب 

ّتیودهم یصصخت  زکرم 

ص:4
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ص:5
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هراشا

دیاب هک  دوب  دـنوادخ  لالج  لامج و  رهظم  نز  هک  اریز  دـش ؛ هدوزفا  دوجو  ملاع  نیّرز  ياه  گرب  هب  ینیّرز  گرب  نز ، شنیرفآ  اـب 
يایبنا تکرح  اب  هارمه  هاگ  تسا ؛ هدرک  يرپس  ینیریـش  خلت و  ياه  نارود  نونکات  شنیرفآ  زاغآ  زا  یهلا  رون  نیا  .دش  یم  هتخانش 

 - هیـسآ دـننامه  تسا ؛ هدرک  تیامح  دوخ  نامز  ربمایپ  زا  حـلاص ، نادرم  شوداشود  هدراذـگ و  ادـخ  ناربماـیپ  ماـگ  رد  ماـگ  یهلا 
اه هجنکـش  نیرتدب  هب  وا ، زار  فشک  اب  ماجنارـس  هدرک و  شقن  يافیا  ادخ ، - ربمایپ   - یـسوم ظفح  رد  تسخن  هک  نوعرف - رـسمه 

دوـخ و دوـش  یم  رـضاح  هک  هطـشام  نـینچمه  .تشادـنرب  تـسد  شربماـیپ  ادـخ و  نـید  زا  لاـح  چـیه  رد  یلو  هدـیدرگ ، راـتفرگ 
طیارـش نیرتدـب  رد  ییاهنت  هب  میهاربا - رـسمه  رجاه -  .دـنکن  يرود  ادـخ  هب  نامیا  زا  يا  هظحل  اـّما  دـنزوسب  شتآ  رد  شنادـنزرف 

.دهن یم  ندرگ  ار  ادخ  نامرف  دنک و  یم  یگدنز  ادخ  هناخ  رانک  رد  شدازون  كدوک  اب  یمیلقا 

ص:7
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؛ تساه تلیـضف  مامت  يریگ  لکـش  نوناک  ناشناماد  دـنتفرگ و  هدـهع  رب  ار  رـشب  يراگزومآ  راختفا  هک  دنتـسه  یناسک  نیلوا  نانز 
ماد زا  ار  درم  هک  تسا  نز  .دـنراد  هدـهع  رب  ار  یتیبرت  شقن  نیرت  هدـنزاس  نیرتهب و  دـنزرف ، تیبرت  ربارب  رد  ربص  تفوطع و  اب  اریز 
رد میرک ، نآرق  رد  .دـناسر  یم  یتخبـشوخ  یناسنا و  لامک  هلق  جوا  هب  هداد ، تاجن  یتخبدـب  داسف و  بـالجنم  زا  یناطیـش و  ياـه 

.تسا میرم )  ) نز کی  مان  هب  يا  هروس  و  ءاسن )  ) نانز مان  هب  نآرق  رد  يا  هروس  .تسا  هدش  دای  كانبات  رهوگ  نیا  زا  يرایسب  دراوم 
هدـش دای  نینچ  نز  ود  ندوب  وگلا  زا  میرحت  هروس  رد  هدـش و  رکذ  راکادـف  نمؤم و  نانز  ياهارجام  زین  رگید  ياه  هروس  یخرب  رد 

دزن نم  يارب  يا  هناخ  اراگدرورپ ، تفگ : هک  ماگنه  نآ  رد  تسا ، هدز  لثم  نوعرف  رـسمه  هب  ناـنمؤم ، يارب  دـنوادخ  (1) و  ؛ : تسا
«. شخب ییاهر  نارگمتس  هورگ  زا  ارم  هد و  تاجن  وا  راک  نوعرف و  زا  ارم  زاسب و  تشهب  رد  دوخ 

تفع و میرح  نارادـساپ  نیا  زا  اـبیز  رایـسب  ياـه  میرکت  نیا  اـیآ  .دراد  یم  او  یتفگـش  هب  ار  درف  ره  میرم  هراـبرد  نآرق  ياـهریبعت 
رد نیفـص و  گنج  رد  مالـسا ، ردـص  رد  هک  دـندوبن  اه  نز  ایآ  تسین !؟ اه  نآ  يالاو  ماقم  یحور و  تمظع  هدـنهد  ناشن  قـالخا 

!؟ دندیرفآ هسامح  البرک  نینوخ  هثداح 

ص:8

.11 (: 66  ) میرحت - 1
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هک نیا  و  دوعوم ، تموکح  کـی  یناـهج و  بـالقنا  کـی  هب  دیـشیدنا ؛ یم  هدـنیآ  هب  مدرم  زا  يرایـسب  دـننامه  ناوناـب  امـش  زورما 
رد نانز  دـننک و  یم  يراکمه  وا  اب  یناسک  هچ  تسیچ ؟ وا  ياه  همانرب  دـنک و  یم  ادـیپ  هبلغ  گرزب  ياـه  تردـق  ربارب  رد  هنوگچ 

؟ تسیچ ورگ  رد  شتیقفوم  زمر  زار و  دنتسه و  یناسک  هچ  شنانمشد  دنراد ؟ یشقن  هچ  نامز  نآ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  روهظ  مایا  رد  نانز  شقن  هرابرد  یهاتوک  یـسررب  هداد و  خساپ  اه  شـسرپ  نیا  زا  یـشخب  هب  رـضاح  راتـشون 
.دهد یم  هئارا 

یسبط یجّورم  داوج  دمحم 

مق

ص:9
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خیرات رذگ  رد 

نز راگزور ، نآ  رد  .دـشاب  هدیـشوپ  یـسک  رب  هک  تسین  يزیچ  نارتخد  نانز و  اب  مالـسا  زا  شیپ  تیلهاج  مدرم  یناـسنا  ریغ  راـتفر 
رد نانز  دـندش و  یم  روگ  هب  هدـنز  هویـش  نیرتدـب  هب  نارتخد  .دـش  یم  هضرع  ناشورف  هدرب  رازاب  رد  هتخانـش و  شزرا  یب  ییالاک 

، هنادنمتفارـش یگدـنز  قح  یتح  يراـیتخا  هدارا و  چـیه  دوخ  زا  دـندرک و  یم  يرپـس  ار  اـهزور  نیرتدـب  اهدـنب  دـیق و  نیرتدـیدش 
غارچ دـیما و  هقراب  راگدرورپ ، روتـسد  هب  تمحر  ربمایپ  يرـصع  نینچ  رد  .دوب  هتـسب  اـه  نآ  يور  هب  دـیما  ياـه  هنزور  دنتـشادن و 

تیلهاج و راـکفا  ندودز  رد  دوخ  راـتفر  راـتفگ و  اـب  هتـسویپ  تخاـس و  نشور  ناگدیدمتـس  نآ  سویأـم  ياـه  لد  رد  ار  یگدـنز 
.دومن رایسب  ششوک  نانز  هب  تیصخش  ندنادرگزاب 

مالسا ردص  رد  نانز  شقن 

هراشا

رد نانز  ریگیپ  ياه  شالت  اه و  يراکادف  عطاق و  ياه  تیامح  هدهاشم 

ص:11

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  رد  www.Ghaemiyeh.comنانز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 78زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


نارود رد  ار  هناصلاخ  ياه  شالت  نیا  زا  یشخب  .تسا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ربمایپ و  درکلمع  راتفگ و  ریثأت  هاوگ  مالـسا  خیرات 
ناملسم نز  نیلوا  وا  .تفای  مالسلا  اهیلع  يربک  هجیدخ  یگدنز  رد  ناوت  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
نیرتهب یتسه - ملاع  يوناب  ملس -  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تخد  زین  .درک  فرـصم  مالـسا  هار  رد  ار  دوخ  هوبنا  تورث  هک  دوب 

.دیدرگ لیان  تداهش  راختفا  هب  تماما  تیالو و  زا  عافد  هار  رد  ماجنارس  درک و  افیا  مالسا  ظفح  رد  ار  شقن 

لاجر باتک  رد  یـسوط ; خیـش  .دنا  هداد  صاصتخا  نانز  لاح  حرـش  یفرعم و  هب  ار  یـشخب  دوخ ، ياهباتک  یخرب  رد  نید  ناگرزب 
، تسا هدرمـشرب  ار  نیموصعم  زا  هدـننک  تیاور  نانز  مان  نآ  رد  هدروآ و  درگ  ءاسنلا » باب   » ناونع اب  یباب  شخب  ره  ناـیاپ  رد  دوخ 

تیاور ناگدنیآ  يارب  ار  ناموصعم  نخس  دبای  راختفا  ییوناب  هک  تسالاو  یماقم  نیا  .دسر  یم  رفن  ود  تصش و  هب  نانآ  رامـش  هک 
.دوش دای  تمظع  هب  شمان  نامز  ره  رد  درازگ و  راگدای  هب  دنک و 

ناحورجم و نامرد  هب  دـندرک و  یم  تکرـش  دربن  هنحـص  رد  ربمایپ  هارمه  هب  نانز  زا  يداـیز  هورگ  مالـسا  ردـص  رد  نیا ، رب  نوزفا 
ندـناسر وراد و  هیهت  ناگدـنمزر و  لیاسو  يرادـهگن  يزپشآ و  اذـغ و  لمح  بآ و  لاقتنا  رد  دـنتخادرپ و  یم  ناراـمیب  یتسرپرس 

نیا هب  ار  ناترظن  هک  دندرک  یم  هفیظو  ماجنا  ادهـش ، ناحورجم و  لاقتنا  هدـید و  بیـسآ  تازیهجت  ریمعت  و  ناگدـنمزر ، هب  تاّمهم 
: میئامن یم  بلج  دهاجم  نانز  نآ  زا  دنچ  ینت  مان  دراوم و 

ص:12
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ناحورجم ياوادم  ههبج و  رد  روضح  فلا :

هّیطع ّما  . 1

تکرـش هوزغ  تفه  رد  هّیطع  ّما  .درک  یم  زاربا  ههبج  رد  روضح  گنج و  رد  تکرـش  هب  يدـیدش  هقالع  دوب و  راـصنا  ناـنز  زا  يو 
(1) .دیآ یم  رامش  هب  ههبج  رد  يو  تامدخ  هلمج  زا  ناحورجم  ياوادم  درک و 

هرامع ّما  هب  روهشم  بعک ، رتخد  هبیسن  . 2

هزادنا هب  هبیسن ، يراکادف  .دشاب  یم  وا  تیـصخش  فّرعم  دحا  هوزغ  رد  يو  ياه  تداشر  هک  تسا  یعاجـش  راکادف و  نانز  زا  يو 
نادرم زا  وت  ردام  ماقم  زورما  : » دومرف هرامع  وا  دـنزرف  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  دوب  يرورـض  ساـسح و  يا 

اهنت ار  ادـخ  ربمایپ  ندـش ، هتـشک  گنج و  سرت  زا  ود  نآ  اریز  »(2) ؛ تسا رتـالاو  درب _  یم  ار  ریلد  نادرم  زا  نـت  ود  ماـن  یگنج _ 
درک و اهر  ار  شیوخ  يداع  هفیظو  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تبسن  رطخ  ساسحا  اب  هبیـسن  یلو  دندرک ؛ رارف  هتـشاذگ ،

.تخادرپ عافد  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یمارگ  دوجو  زا  ناگدنمزر ، ریاس  اب  ماگمه 

: دیوگ هبیسن  دنزرف  هرامع 

.داد همادا  دوخ  هار  هب  هجوت  یب  دز و  میوزاب  هب  یتبرـض  امرخ ، تخرد  يدنمونت  هب  يدرم  .دش  یمخز  مپچ  يوزاب  دـحا ، گنج  رد 
اب دـمآ و  مردام  هاگنآ  .دـنبب  ار  مخز  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .داتـسیا  یمن  زاب  دوب و  ریزارـس  نانچمه  نوخ 

ار نآ  دوب  هدرک  هدامآ  هک  ییاه  هچراپ 

ص:13

ص331. ج4 ، هناوع ،  یبا  دنسم  - 1
ص273. ج1 ، يزاغملا ،  - 2
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.(1) نک گنج  زیخاپ و  هب  مرسپ ! تفگ : مردام  اه ، مخز  نتسب  زا  سپ  .تسیرگن  یم  ربمایپ  .تسب 

هیبا ّما  . 3

اب هـیبا  ّما  .دنتـشاد  لاغتــشا  اـه  هـهبج  رد  یگنج  نـیحورجم  هجلاـعم  هـب  يو  رظن  ریز  يا  هدـع  هـک  دوـب  يرفن  شــش  زا  یکی  يو ،
نانآ راضحا  اب  داتسرف و  ار  يدرف  ناشیا ، ندمآ  زا  عالطا  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  .دندش  ربیخ  یهار  شناهارمه 

: میتفگ میدرک ، هدهاشم  ترضح  نآ  هرهچ  رب  ار  بضغ  راثآ  نوچ  : » دیوگ هیبا  ّما  دیا »؟ هدمآ  اجنیا  هب  یسک  هچ  روتسد  هب  : » دومرف
رد ام  لغـش  .دومرف  تقفاوم  ام  ندنام  اب  ترـضح  هاگ  نآ  .میا  هدمآ  نیحورجم  ياوادم  روظنم  هب  وراد  يرادـقم  اب  ام  هللا ! لوسر  ای 

.(2)« دوب ماعط  اذغ و  نتخپ  ناحورجم و  ياوادم  گنج  نیا 

نمیا ّما  . 4

.دوب نمؤم  فیرـش و  رایـسب  ینز  يو  .تسا  نمیا  ّما  هدـش ، مالـسا  ياه  گنج  خـیرات  شخب  تنیز  شمان  هک  یناـنز  زا  رگید  یکی 
(3) .تخادرپ یم  ناحورجم  ياوادم  هب  گنج  ههبج  رد  ادخ ، هار  رد  دهاجم  نانز  رانک  رد  هراومه 

شحج رتخد  هنمح  . 5

دحا گنج  رد  شرهوش  ردارب و  ییاد و  هکنیا  اب  .تشاد  روضح  راختفا  اه  گنج  رد  هک  دوب  یمواقم  روبص و  رایسب  نانز  زا  هنمح ،
دندرک و تکرش 

ص:14

ص270. ج1 ، يزاغملا ،  - 1
ص345. ج4 ، لامعلازنک ،  - 2

ص433. ج4 ، هباصالا ،  - 3
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یم ناحورجم  ياوادـم  هب  ناگدـنمزر  ریاس  اب  ماگمه  تماهـش ، تداشر و  لاـمک  اـب  زین  دوخ  دـندمآ ، لـیان  تداهـش  میظع  زوف  هب 
(1) .دناسر یم  بآ  نانآ  هب  تخادرپ و 

ذوعم رتخد  عیبر  . 6

ار ناحورجم  تشاد و  تکرش  اهگنج  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هباحـص  زا  همرتحم و  رایـسب  راصنا و  نانز  زا  يو 
(2) .درک یم  نامرد 

دایز ّما  . 7

(3) .دندوب هتفر  ربیخ  هب  نانز  زا  يا  هدع  یتسرپرس  هب  هک  دوب  يرفن  شش  هلمج  زا  عجشا و  نادناخ  زا  يو 

سیق رتخد  هّیما  . 8

گنج رد  دومن و  تعیب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  دـش و  ناملـسم  هنیدـم  هب  ترجه  زا  سپ  هک  دوب  یناـنز  هلمج  زا  هّیما 
.درک تکرش  ربیخ 

: دیوگ هّیما 

رد میتسه  لیام  هللا ! لوسر  ای  میدرک : ضرع  هدیـسر ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  روضح  هب  راـفغ  ینب  ناـنز  زا  يا  هدـع  اـب 
، مینک تکرح  ربیخ  يوس  هب  ناگدنمزر ، هب  کمک  ناحورجم و  هجلاعم  يارب  امش  تمدخ 

ص:15

ص241. ج8 ، يربکلا ،  تاقبط  - 1
ص451. ج5 ، هباغلادسا ،  ص442 ؛ ج1 ، ءاسنلا ،  مالعا  - 2

ص444. ج4 ، هباصالا ،  - 3
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.(1) نک تکرح  یهلا  تایانع  اب  دومرف : تقفاوم  تیاضر و  هناشن  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هیرافغ يالیل  . 9

يرای يراتـسرپ و  هب  درک و  یم  تکرـش  اـه  گـنج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تمدـخ  رد  هک  دوب  ینزریـش  يو 
.تخادرپ یم  ناحورجم 

يارب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اـب  هک  مدوب  ینز  نم  : » تفگ یم  هک  تسا  هدرک  لـقن  هیراـفغ  يـالیل  زا  رمع ، نب  هللا  دـبع 
«. متفر یم  گنج  هب  نیحورجم  ياوادم 

میلس ّما  . 10

هلماح هک  نیا  اب  نینح ، گنج  رد  .درک  یم  ناـمرد  ار  نیحورجم  داد و  یم  بآ  ناگنـشت  هب  تشاد و  تکرـش  دـحا  گـنج  رد  يو 
(2) .درکن يراددوخ  گنج  رد  تکرش  زا  دوب 

هیرافغ هذاعم  . 11

سنا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـضحم  اب  تفر و  یم  رامـش  هب  شیوخ  رـصع  دنمـشناد  نانز  زا  يو  ءاسنلا ، مـالعا  ریبعت  هب 
(3) .درک یم  هجلاعم  ار  نیحورجم  يراتسرپ و  ار  نارامیب  درک و  یم  تکرش  اه  گنج  رد  .تشاد 

هیملسا نانس  ما  . 12

بحاص راّفک ، اب  داهج  رد  تمصع و  تیب  لها  رادتسود  تبحم ، اب  ینز  يو 

ص:16

ص522. ج2 ، يزاغم ،  ص405 ؛ ج5 ، هباغلا ،  دسا  ص91 ؛ ج1 ، ءاسنلا ،  مالعا  - 1
ص425. ج8 ، يربکلا ،  تاقبط  - 2

ص61. ج5 ، ءاسنلا ،  مالعا  - 3
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هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  دوب ، ربیخ  مزاع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دوب ؛ تعاجـش  تّمه و 
ياوادـم نیحورجم و  هجلاـعم  هب  گـنج  نادـیم  رد  منک و  تکرح  امـش  اـب  مراد  تسود  هللا ! لوـسر  اـی  : » درک ضرع  دـمآ و  مـلس 

هجوز اب  تساور ؛ : » دومرف ترضح  منک .» باریـس  ار  ناگنـشت  میامن و  تفاحم  ناشیا  لئاسو  زا  هتخادرپ ، نادهاجم  يرای  نارامیب و 
.(1)« نک تکرح  هملس  ّما  نم 

نارامیب يراتسرپ  .ب 

همه ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  ههبج  نارامیب  زا  يراتسرپ  هفیظو  دندوب ، نآ  راد  هدهع  نانز  هک  یتیلؤسم  نیمود 
نانـس ّما  (4) و  هیرافغ يـالیل  ، (3) هیرافغ هذاـعم  ، (2) هّیطع ّما  نوـچ : یناـنز  تفرگ و  یم  راـک  هـب  هـهبج  رد  ار  دـمآراک  ياـهورین 

.دنشاب راد  هدهع  زین  ار  نارامیب  يراتسرپ  هفیظو  نیحورجم ، هجلاعم  تیلوئسم  رب  هوالع  ات  درب  یم  ههبج  هب  ار   (5) هیملسا

ص:17

ص410. ج3 ، باعیتسألا ،  زا  لقن  هب  هعیرشلا ،  نیحایر  - 1
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عم  ًاریثک  اوزغت  تناک  و  : » ص84 ج4 ، لبنح ،  نب  دمحا  دنـسم  ص471 ؛ ج4 ، هباصالا ،  - 2

«. یحرجلا يوادت  یضرملا  ضرمت 
یضرملا یلع  موقت  رافسالا و  یف  هعم  جرخت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  ًاسینا  تناک  : » ص61 ج5 ، ءاسنلا ،  مالعا  - 3

«. یحرجلا يوادت  و 
یلع موقت  یحرجلا و  يوادت  هیزاغم  یف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  عم  جرخت  تناک  رمعوبا  لاق  : » ص402 ج4 ، هباصالا ،  - 4

«. یضرملا
 . باعیتسالا زا  لقن  هب  ص410 ، ج3 ، هعیرشلا ،  نیحایر  - 5
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ههبج ینابیتشپ  تاکرادت و  .ج 

هراشا

هک یماگنه  .دـشاب  ههبج  یتاکرادـت  ياهزاین  هدـننک  نیمأت  هک  تسا  یمظنم  يوق و  نامزاس  دوجو  ههبج ، ساـسح  لـیاسم  زا  یکی 
هب شیوخ و  شالت  مامت  اب  مالسا ، ردص  ياه  گنج  رد  هک  نانچمه  دننک ؛ مادقا  مهم  نیدب  دنناوت  یم  نانز  دنمزر ؛ لوغـشم  نادرم 

مهیلع نیموصعم  ياه  گنج  ینابیتشپ  یتاکرادت و  ياهزاین  نیمأت  رد  نانز  تکراشم  زا  يدراوم  کنیا  .دندرک  هفیظو  ماجنا  یبوخ 
.میروآ یم  ار  مالسلا 

ههبج هب  اذغ  بآ و  لمح  لاقتنا و  . 1

موجه ربارب  رد  دوخ ، کیدزن  نارای  زا  دنچ  ینت  اب  مالـسا  ربمایپ  دندوب و  هدرک  رارف  ناناملـسم  ياهورین  زا  يرایـسب  دحا ، گنج  رد 
دحا ههبج  هناور  ناگدنمزر  يرای  يارب  ناملسم  نانز  زا  نت  هدراهچ  هک  دوب  هدمآ  شیپ  یتخـس  تیعـضو  .درک  یم  تواقم  نمـشد 

: دسیون یم  يدقاو  .دندش 

یلص مرکا  ربمایپ  رتخد  مالسلا  اهیلع  همطاف  هک  دندوب  رفن  هدراهچ  نانیا  .دنتخادرپ  بآ  يوجتسج  هب  نانز  هارمه  هملـسم ، نب  دّمحم 
.دوب ناشیا  اب  زین  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

(1) .دنداد یم  بآ  نانآ  هب  دنتخادرپ و  یم  ناحورجم  نامرد  هب  دندرب و  یم  شیوخ  تشپ  رب  ار  اذغ  بآ و  نانز ،

(2) .درک یم  لمح  ام  يارب  ار  بآ  ياهکشم  دحا  گنج  رد  يو  هک  دیوگ  طیلس  ّما  هرابرد  باّطخلا  نب  رمع 

ص:18

ص249. ج1 ، يزاغملا ،  - 1
تاعیابملا هرما  : » ص153 ج12 ، يراخب ،  حیحص  ص733 ؛ ج3 ، لاقملا ،  حیقنت  ص463 ؛ ج4 ، هباصالا ، هیشاح  رد  باعیتسالا ،  - 2

«. دحا موی  برقلا  انلرفزت  تناک  باّطخلا : نب  رمع  لاق  هللا  لوسر  عم  ترضح 
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یناسربآ . 2

ناحورجم نامرد  رب  هوالع  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ناگدـنمزر  نایقاس  ناونع  هب  ناملـسم  ناـنز  زا  نت  شـش  ماـن  یخیراـت ، نوتم  رد 
، ذوعم رتخد  عیبر  ریثک ، ّما  میلـس ، ّما  نمیا ، ّما  زا : دندوب  ترابع  نانیا  .دنا  هدوب  زین  ههبج  ناگدـنمزر  تیاقـس  یناسربآ و  راد  هدـهع 

.هبیسن هنمح و 

زاغآ رد  .درک  تکرش  دحا  گنج  رد  شیوخ ، رـسپ  ود  رهوش و  هارمه  هب  رمع ، نب  هیزع  رـسمه  هرامع و  ردام  بعک و  رتخد  هبیـسن 
مخز هدزاود  تخادرپ و  دربن  هب  گنج ، ییانثتسا  تیعـضو  اب  هاگنآ  .درک  یم  باریـس  ار  نیحورجم  تشادرب و  ار  یبآ  کشم  دربن ،

(1) .دمآ دراو  وا  رب  نمشد  ياه  هزین  اهریشمش و  زا 

: دیوگ یم  يو  .درک  تکرش  هّیسداق  دربن  رد  هک  دوب  دوخ  رصع  نادنمشناد  زا  ریثک ، ّما 

هب میتفرگ و  تسد  هب  ار  دوخ  ياهیتسد  بوچ  اهقامچ و  میتسب و  رمک  هب  ار  اهرداچ  میتفاـی ، عـالطا  گـنج  یناـیاپ  لـحارم  زا  نوچ 
میدـناشن یم  میدرک و  یم  دـنلب  نیمز  زا  میداد و  یم  بآ  میتفاـی  یم  هک  ار  ناـحورجم  زا  کـی  ره  .میتفاتـش  ههبج  مّدـقم  طوـطخ 

(2) ....

يزپشآ . 3

ماجنا قح  دربن  ياه  ههبج  رد  مالسا ، ردص  نامرهق  نانز  طسوت  هک  دوب  یتامدخ  نیرتهب  زا  یکی  ناگدنمزر ، يارب  مرگ  ياذغ  هیهت 
ربمایپ دش و  یم 

ص:19

ص268. ج1 ، يزاغملا ،  - 1
ص236. ج4 ، ءاسنلا ،  مالعا  - 2
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.درکن نانآ  تکرش  اب  یتفلاخم  هنوگ  چیه  مه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 

: دیوگ هّیطع  ّما 

(1) .دوب ناگدنمزر  يارب  اذغ  هیهت  مفیاظو  زا  یکی  مدرک و  تکرش  گنج  تفه  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب 

ناگدنمزر لیاسو  يرادهگن  . 4

هدـهع هب  دـیاب  نانآ  لیاسو  ءایـشا و  يرادـهگن  تظاـفح و  دـنوش ، یم  رو  هلمح  نمـشد  يوس  هب  مالـسا ، ناگدـنمزر  هک  یماـگنه 
رد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هارمه  ناشدوخ ، داهنـشیپ  اب  نانز ، زا  یهورگ  مالـسا ، ردص  رد  .دوش  هتـشاذگ  يدارفا 

.دنتفرگ یم  هدهع  رب  ار  ههبج  رگید  ياهراک  يرادرابنا و  دنتفای و  یم  روضح  ههبج 

: دیوگ هّیطع  ّما 

(2) .دوب مالسا  نازابرس  لیاسو  زا  تسارح  نم  فیاظو  زا  یکی  مدرک و  تکرش  گنج  تفه  رد 

تقفاوم ياضاقت  نانآ  لیاسو  زا  تظفاحم  ناگدنمزر و  هب  کمک  ههبج و  رد  تکرـش  روظنم  هبو  دـمآ  ربمایپ  دزن  هیملـسا  نانـس  ّما 
(3) .تفریذپ ربمایپ  درک و  ار  گنج  رد  تکرش  يارب  ترضح 

ص:20

ج2، يذـمرت ،  عماج  ص289 ؛ ج7 ، راطوالا ،  لـین  ص84 ؛ ج8 ، لـبنح ،  نب  دـمحا  دنـسم  ص455 ؛ ج8 ، يربـکلا ،  تاـقبطلا  - 1
ص26. ج3 ، دوواد ،  یبا  ننس  ص388 ؛

ص345. ج4 ، لامعلا ،  زنک  - 2
 . باعیتسالا زا  لقن  هب  ص41 ، ج3 ، هعیرشلا ،  نیحایر  - 3
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وراد هیهت  . 5

رد ام  ياهراک  زا  یکی  : » دیوگ هیبا  ّما  .دش  یم  ماجنا  گنج  هنحص  رد  هک  دوب  نانز  یتایح  دنمشزرا و  رایسب  ياهراک  زا  وراد  هیهت 
(1) «. دوب حورجم  ناگدنمزر  هجلاعم  يارب  وراد  هیهت  ربیخ  گنج 

ناگدنمزر هب  تاّمهم  ندیناسر  . 6

.تسا دربن  مّدقم  طوطخ  هب  تاّمهم  ندیناسر  هدرک ، تبث  مالسا  ردص  نامرهق  نانز  يارب  خیرات  هک  یفیاظو  زا  رگید  یکی 

یم مهارف  ناگدـنمزر  يارب  ار  اهریت  ینعی  ، (2)« ماهّسلا ُلوانن  و  : » دیوگ ربیخ ، گنج  رد  دوخ  ياه  تیلاعف  ندرمـشرب  نمـض  هیبا  ّما 
.میدرک

.میدروآ یم  زاب  نانآ  هب  ار  اهریت  ینعی  ، (3)« ماهّسلا مهُّدرن  : » دیوگ نینچمه 

تـسا نکمم  مود ، هلمج  رد  یلو  تسا ؛ مّدقم  طوطخ  هب  مالـسا  ناگدـنمزر  يارب  تاّمهم  اهریت و  ندروآ  زا  نخـس  لوا ، هلمج  رد 
.دنریگ راک  هب  وا  دوخ  هیلع  ار  نمشد  ياهریت  نایوجگنج  ات  دشاب ، روظنم  نمشد  يوس  زا  هدش  پاترپ  ياهریت  يروآ  عمج 

هدید بیسآ  تازیهجت  ریمعت  . 7

بیـسآ تازیهجت  رازبا و  دّدجم  يزادـنا  هار  روظنم  هب  یناگی  دوجو  .تسا  هدـید  بیـسآ  تازیهجت  ریمعت  ینابیتشپ ، لیاسم  زا  یکی 
بجوم هداتفا ، راک  زا  هدید و 

ص:21

ص345. ج4 ، لامعلازنک ،  - 1
ص584. ج5 ، هباغلادسا ،  - 2

ص345. ج4 ، لامعلازنک ،  - 3
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.تساهورین یمزر  ناوت  يرترب 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تکرح  زا  هک  یماگنه  .تفای  روضح  ربیخ  گنج  رد  هک  تسا  ینامرهق  نانز  زا  یکی  هیملـسا  نانـس  ّما 
: تفگ دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  دش ، هاگآ  ربیخ  يوس  هب  ملس  هلآ و 

(1)  .... منک حالصا  ریمعت و  ار  هدید  بیسآ  ياه  کشم  ات  مشاب  امش  ّتیعم  رد  دربن  نیا  رد  هک  ملیام  رایسب  ادخ ! ربمایپ  يا 

نایرکـشل تازیهجت  لیاسو و  ریمعت  هب  دـحا  گنج  رد  .تشاد  تکرـش  فلتخم  ياه  گنج  رد  هک  تسا  راـصنا  ناـنز  زا  طیلـس  ّما 
(2) .تخادرپ یم  مالسا 

ههبج تشپ  هب  ناحورجم  لاقتنا  . 8

هنحـص زا  ار  ناحورجم  نانآ  .دنتـشاد  هدـهع  هب  زین  ار  ناحورجم  لاـقتنا  تیلوئـسم  مالـسا ، ردـص  ياـه  گـنج  رد  ناملـسم ، ناـنز 
.دنداد یم  لاقتنا  هنیدم  هب  ار  نانآ  دنتشاد ، تحارتسا  نامرد و  هب  يرتشیب  زاین  رگا  دندناسر و  یم  ههبج  تشپ  هب  يریگرد 

: دیوگ يو  .دوب  راد  هدهع  ار  یتیلوئسم  نینچ  هک  تسا  يدهعتم  نانز  زا  ءارقع  نبذوعم  رتخد  هعیبر 

باریس ار  نانآ  هدرک ، تمدخ  ناگدنمزر  هب  میتسج  یم  تکرـش  یگنج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هک  هاگ  نآ 
ار ناحورجم  میدرک و  یم 

ص:22

ص263. ج2 ، ءاسنلا ،  مالعا  - 1
ص153. ج12 ، يراخب ،  حیحص  - 2

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تموکح  رد  www.Ghaemiyeh.comنانز  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 78زکرم  هحفص 32 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2070/AKS BARNAMEH/#content_note_22_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/2070/AKS BARNAMEH/#content_note_22_2
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .میداد یم  لاقتنا  هنیدم  هب 

درک یم  باریس  ار  ناگنـشت  .تفای  روضح  دحا  گنج  رد  دوب و  رجاهم  نانز  زا  يو  هک  دنا  هدروآ  شحج  رتخد  هنمح  هرابرد  زین  و 
(2) .تشاد هدهع  رب  ار  نانآ  هجلاعم  ناحورجم و  لمح  و 

ادهش هیلخت  . 9

نایاپ رد  ای  يریگرد و  ماگنه  هب  نانآ  .دوب  ادهـش  هیلخت  دندوب  راد  هدهع  مالـسا  ردص  رد  ناملـسم  نانز  هک  یفیاظو  زا  رگید  یکی 
ای ردـپ  رکیپ  اب  هظحل  ره  دوب  نکمم  هک  نیا  اب  تیلوئـسم ، نیا  ماجنا  رد  .دـندرک  یم  تردابم  ادهـش  كاپ  ياهرکیپ  لاقتنا  هب  دربن ،
یم لاقتنا  ههبج  تشپ  هب  ار  ادهش  تعاجش ، تداشر و  لامک  اب  یلو  دنوش ، برطضم  هدش ، وربور  شیوخ  ردارب  ای  رـسمه  ای  دنزرف 

، ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  زا  هزاجا  بسک  اب  دوخ ، نازیزع  تداهـش  زا  عالطا  اب  نانز ، زا  یخرب  یتح  .دنداد 
.دندرک یم  لمح  هنیدم  هب  يراپسکاخ  يارب  ار  نانآ  كاپ  ياهرکیپ 

یم لاقتنا  هنیدم  هب  ار  ادهـش  و  میدـش …  یم  دربن  مزاع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  : » دـیوگ یم  ذوعم  رتخد  هعیبر 
.(3)« میداد

زا ار  شدیهش  دنزرف  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  رضحم  زا  هزاجا  بسک  اب  هسینا 

ص:23

ج5، هباغلا ،  دسا  ص358 ؛ ج6 ، لبنح ، نب  دمحا  دنسم  ص301 ؛ ج4 ، هباصالا ،  ص168 ؛ ج14 ، يراخب ،  ملسم  حیحص  حرـش  - 1
ص442. ج1 ، ءاسنلا ،  مالعا  ص451 ؛

ص428. ج5 ، هباغلا ،  دسا  - 2
یحرجلا ُّدرن  و  ملـس ...  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  عـم  اوزغن  اـّنک  : » تلاـق ص168 ؛ ج14 ، يراخب ،  ملسم  حیحـص  حرـش  - 3

«. هنیدملا یلا  یلتقلا 
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.درپس كاخ  هب  اج  نآ  رد  ار  وا  درک و  لمح  هنیدم  هب  دحا  ههبج 

: دیوگ یم  نامثع  نب  دیعس 

مزر زا  هملـس  نب  هللا  دبع  مدنزرف  هللا ! لوسر  ای  : » تفگ دیـسر و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  روضح  يدع ، رتخد  هسینا 
ات مراپـس  كاخ  هب  اجنآ  رد  مهد و  لاقتنا  هنیدـم  هب  ار  وا  مراد  تسود  تسا ؛ هدـش  دیهـش  دـحا  گنج  رد  کـنیا  ردـب ، دربن  ناروآ 

دیهش دنزرف  كاپ  رکیپ  هسینا  .داد  هزاجا  وا  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  .مریگ » سنا  يو  اب  دشاب و  کیدزن  شرازم 
(1) .درک لمح  هنیدم  هب  رتش  هلیسو  هب  ار  نآ  دیچیپ و  ییابع  رد  دایز  نبردجم  مان  هب  مالسا  يادهش  زا  رگید  یکی  هارمه  هب  ار  دوخ 

.دندش دیهش  دربن  نیا  رد  میلس  نامعن و  شنارسپ ، .دوب  دحا  دربن  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هارمه  هب  سیق ، رتخد  اریمس 
هب هک  ار  يادخ  رکـش  : » دنتفگ تسا »؟ لاح  هچ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  : » دیـسرپ دش ، هاگآ  ناشیا  تداهـش  زا  یتقو 
رد ادخ ! لوسر  يا  : » تفگ دید ، ار  ترضح  نوچ  دیهد .» ناشن  نم  هب  ار  وا  تفگ : يراد .» تسود  وت  هک  هنوگنامه  تسا ؛ تمالس 

، هار نیب  رد  .داد  لاقتنا  هنیدـم  هب  يرتش  اب  ار  شدیهـش  دـنزرف  ود  رکیپ  هاگنآ  تسا .» ریذـپ  لمحت  یتبیـصم  ره  امـش ، یتمالـس  لابق 
هب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  رکـش  ار  يادخ  : » داد خساپ  اریمـس  تسا »؟ ربخ  هچ  ههبج  رد  : » دیـسرپ دید و  ار  وا  هشیاع 

يریخ نانآ  .تشاداو  تمیزه  هب  مشخ  اب  ار  نارفاک  دیناسر و  تداهـش  هجرد  هب  ار  نانمؤم  زا  یهورگ  دـنوادخ  هتبلا  .تسا  تمالس 
اه نیا  : » دیسرپ هشیاع  دومرف .» تیافک  گنج  زا  ار  نانمؤم  لاعتم  دنوادخ  دندیدن و 
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ص406. ج5 ، هباغلا ،  دسا  - 1
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(1) «. مدیهش رسپ  ود  : » داد خساپ  تسیک »؟ هزانج 

دیـسر و وا  هب  هشیاع  .درک  یم  لمح  هنیدـم  يوس  هب  ار  دیهـش  هس  رهطم  رکیپ  حومج ، نبورمع  رـسمه  مازح و  نبورمع  رتخد  دـنه 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا ، ریخ  : » تفگ دنه  تسا »؟ ربخ  هچ  ههبج  رد  .يراد  تسد  رد  یـساّسح  رابخا  دبال  : » تفگ

هجرد هب  ار  نانمؤم  زا  یهورگ  لاعتم  دنوادخ  هتبلا  .تسا  لمحت  لباق  كدنا و  یتبیـصم  ره  يو ، یتمالـس  اب  .تسا  تمالـس  هب  ملس 
نیرتمک نودب  دنتـشاد ، نانمؤم  هب  هک  یبضغ  مشخ و  نامه  اب  ار  نارفاک  دـنوادخ ، و  : » دـناوخ ار  هیآ  نیا  سپـس  دـیناسر .» تداهش 

(2) «. تسا ردتقم  اناوت و  رایسب  ادخ  و  دومرف ، تیافک  نانمؤم  زا  ار  گنج  دنوادخ  و  دینادرگزاب ، هناسویأم  یعفن 

»؟ دنتسه یناسک  هچ  زا  اه ، هزانج  نیا  : » دیسرپ هشیاع 

«. مرهوش مرسپ و  مردارب و  : » داد خساپ  دنه 

»؟ يرب یم  اجک  هب  ار  نانآ  : » تفگ هشیاع 

.دمآرد وناز  هب  رتش  یلو  دنار ؛ هنیدم  يوس  هب  ار  رتش  هاگ  نآ  مرب .» یم  هنیدم  هب  يراپسکاخ  يارب  : » داد خساپ  دنه 

»؟ درادن ار  نانآ  لمح  تقاط  دیاش  : » تفگ هشیاع 

«. دشاب هتشاد  يرگید  لیلد  دیاش  .دنک  یم  لمح  ار  رتش  ود  راب  تاقوا ، یهاگ  .تسین  هنوگنیا  هن  : » داد باوج  دنه 

ص:25

ص265. ج1 ، يزاغملا ،  - 1
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«. داتفا هار  هب  ناباتش  .دینادرگرب  دحا  تمس  هب  ار  وا  نوچ  و  تساوخاپ ، هب  ناویح  دز  بیهن  رتش  هب  رگید  راب  نوچ  : » دیوگ هشیاع 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دیناسر  ترضح  عالطا  هب  ار  عوضوم  تشگرب و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دزن  راچان  دنه 
»؟ تفگن یبلطم  هنیدم  زا  جورخ  ماگنه  حومج  نب  ورمع  ایآ  .تسا  رومأم  رتش  نآ  : » دومرف ملس  هلآ و 

نم يزور  ار  تداهش  نادرگمزاب و  ما  هداوناخ  هب  ارم  اراگدرورپ ! تفگ : داتـسیا و  هلبق  هب  ور  ههبج ، هب  نتفر  ماگنه  : » داد خساپ  دنه 
«. هد رارق 

هللا یلص  ترضح  هاگنآ  دزرو .» یم  عانتما  هنیدم  يوس  هب  تکرح  زا  رتش  تهج ، نیمه  هب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
دنوادخ دنهد ، دـنگوس  ار  يادـخ  رگا  هک  دنتـسه  یناکین  امـش  نایم  رد  راصنا ! يا  : » دومرف باحـصا  هب  باطخ  ملـس  هلآ و  هیلع و 

وا رب  ناگتـشرف  تسا ، هدـش  دیهـش  تردارب  هک  ینامز  زا  دـنه ! يا  : » دوزفا و  تسا .» نانآ  زا  حومج  نبورمع  دـیامرف و  یم  تباـجا 
«. دوش یم  هدرپس  كاخ  هب  یناکم  هچ  رد  هک  دنرظتنم  دنا و  هدنکفا  هیاس 

داّلخ و ترـسپ  حومج و  نبورمع  ترهوش  : » دومرف دنه  هب  نادیهـش  يراپـسکاخ  زا  سپ  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
«. دنتشهب رد  رگیدکی  ناتسود  هللادبع ، تردارب 

(1) «. دهد رارق  نیشنمه  نانآ  اب  زین  ارم  هک  هاوخب  ادخ  زا  نک و  اعد  ادخ ! لوسر  يا  : » درک ضرع  دنه 
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مالسلا هیلع  یلع  ماما  نارود  رد  نانز  شقن 

هراشا

کی ار  ناناملـسم  ياوشیپ  زا  عافد  اه  نآ  .دوب  ریگمـشچ  مالـسا  ظـفح  رد  نمؤم  ناـنز  شقن  مالـسلا  هیلع  یلع  یگدـنز  نارود  رد 
، دـنناسرب لتق  هب  هدرکریگلفاغ ، زامن  رد  ار  يو  ات  دنتـشاذگ  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمـشد  هک  یناـمز  دنتـسناد و  یم  ینید  هفیظو 

(1) .درک شرازگ  نانمؤم  ریما  هب  دوخ  زینک  هطساو  هب  ار  هئطوت  نیا  گنرد  یب  سیمع  تنب  ءامسا 

هشیاع نتفر  زا  درک  شالت  عافد و  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  اهراب  ملس - هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  مرتحم  رسمه  هملس -  ما 
نامه زا  یکی  زین  سابع  نب  هللا  دبع  ردام  . (2) دنداد همادا  دوخ  راک  هب  اه  نآ  دنچره  دیامن ، يریگولج  بوشآ  يارب  ریبز  هحلط و  و 
هرصب يوس  هب  ار  ریبز  هحلط و  جورخ  ربخ  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  دزن  هب  هنیهج  هلیبق  زا  يدرم  نداتسرف  اب  هک  تساوقت  اب  نانز 

(3) .درک شرازگ 

یم قیوشت  گنج  هب  ار  نانآ  ناگدنمزر ، عمج  رد  دوخ  نیـشتآ  ياه  هباطخ  اب  راکادف  دهاجم و  نانز  زا  یهورگ  نیفـص  گنج  رد 
مالـسلا و هیلع  یلع  ناراـی  هیحور  تیوقت  بجوم  رما  نیا  اریز  دـمآ ؛ مشخ  هب  تخـس  تکرح  نیا  زا  هیواـعم  هک  هنوگ  نآ  دـندرک ،

شرازگ هیواعم  رکشل  نورد  زا  مالسلا  هیلع  یلع  راداوه  نانز  یخرب  خیرات ، ناهاگآ  هتشون  هب  .دوب  هدش  نمـشد  ياهورین  فیعـضت 
مالسلا هیلع  یلع  یهاگآ  هب  ار  نآ  نکمم  هلیسو  ره  هب  هدرک ، هیهت 

ص:27

ص 117. ج 1 ، یسربط ،  جاجتحا  ص 451 ؛ دشرتسملا ،  ص 132 ؛ نازحالا ،  تیب  - 1
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(1) .دندناسر یم 

.مینک یم  انشآ  دراوم  نیا  زا  ییاه  هنومن  اب  ار  امش  کنیا 

يربهر زا  عافد  . 1

هراشا

ياه لکـش  رد  عافد  هلأسم  هتبلا  دوب ؛ نیملـسم  ربهر  زا  تیامح  هلأسم  مالـسلا  هیلع  یلع  تموکح  رد  نانز  مهم  ياـه  شقن  زا  یکی 
.ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  مرتحم  رسمه  هملس  ّما  دننامه  تفرگ ، یم  ماجنا  یتلیضف  اب  رایسب  نانز  زا  نوگانوگ و 

هشیاع اب  هملس  ّما  يوگتفگ  .فلا 

میمـصت هرـصب  يوس  هب  ندمآ  نوریب  يارب  هشیاع  هک  یماگنه  تسا : هدرک  تیاور  نینچ  نامور  نبدیزی  هشبک و  یبا  زا  دـیفم  خـیش 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یتسه و  نینمؤملا  ما  گرزب  وت  هیما ، یبا  رتخد  يا  تفگ : يو  هب  .دور  هکم  رد  هملـس  ما  دزن  هب  تفرگ 
ّما .دـش  یم  لزان  وت  لزنم  رد  یحو  دومن و  یم  میـسقت  وت  هناخ  رد  ار  اـم  مهـس  دـیماشآ و  یم  دروخ و  یم  وت  هناـخ  رد  ملـس  هلآ و 

ردارب و تفگ : هشیاع  يدـمآ !…  یمن  نم  تاـقالم  هب  وت  هک  نآ  لاـح  يدـمآ و  نم  ندـید  هب  رکبوبا ، رتخد  يا  تفگ : وا  هب  هملس 
هداـمآ تسد  هب  ریـشمش  درم  رازه  دـص  هرـصب  رد  نونکا  تسا و  هدـش  هتـشک  مولظم  درم  نآ  هک  دـنا  هداد  ربـخ  نم  هب  مردارب  رـسپ 

.دیامن حالصا  ار  ریگرد  تعامج  ود  نآ  نایم  راگدرورپ  دیاش  مییآ ؟ نوریب  وت  نم و  هک  ینیب  یم  تحلصم  ایآ  .دننامرف 

ص:28

.هدنسیون نیمه  زا  گنج ،  رد  ناملسم  نانز  شقن  ك.ر : - 1
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نونکا هچرگا  يدوب  فلاخم  وا  اب  رتشیب  همه  زا  وت  هک  یلاـح  رد  ینک  یم  یهاوخنوخ  ناـمثع  زا  رکبوبا ، رتخد  يا  تفگ : هملـس  ّما 
.دنا هدرک  تیعبت  وا  زا  راصنا  نارجاهم و  ینک ؟ ضقن  ار  بلاطوبا  رسپ  تفالخ  رما  یهاوخ  یم  ای  ینک ؟ یم  نتشیوخ  تئارب  ياعدا 

نآ مرح  رب  هک  یـشاب  یم  يا  هدرپ  وا و  تما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نایم  یتسه  يدنـسم  هلزنم  هب  وت  هک  نادـب 
رد ار  وت  نآرق  .نکم  هتـشه  ورف  نیمز  يور  هب  ربکت  يور  زا  ار  نآ  سپ  .تسا  هدیچرب  نماد  وت  زا  نآرق  تسا و  هدش  هدز  ترـضح 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  .تسا  تما  نیا  نابهگن  راگدرورپ  .نکم  یباتفآ  ار  دوخ  نآ  زا  سپ  تسا ، هدینادرگ  نکاس  شیوخ  هناخ 
ادـخ لوسر  نکیل  دوب و  هدرک  ار  راک  نیا  دراپـس  وت  هب  یناـمیپ  تساوخ  یم  رگا  تسناد و  یم  یبوخ  هب  ار  وت  تلزنم  ملـس  هلآ و  و 

ار نآ  دنناوتن  نانز  دوش  هتسکش  رگا  مالسا  نوتس  .تسا  هدرک  عنم  اه  نیمزرس  اهرهش و  رد  ریس  زا  ار  وت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
لوسر رگا  تفگ  یهاوخ  هچ  وت  و  دوشن …  لدبم  تیعمج  هب  نانز  اب  زگره  ددرگ  لدبم  هقرفت  هب  مالـسا  رگا  دـنهد و  ناماس  رس و 

يروخـشبآ يوس  يروخـشبآ  زا  یـشاب و  یناوج  رتش  راوس  وت  دنیبب و  اه  نابایب  زا  یکی  رد  ار  وت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
یلاح رد  دش  یهاوخ  دراو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  دوب و  دهاوخ  ادخ  هاگدید  ربارب  رد  وت  تکرح  .يورب  رگید 

دنیوگب نم  هب  هاگ  نآ  يداهن  مدق  ریسم  نیا  رد  وت  رگا  دنگوس ، ادخ  هب  .يدرک  اهر  ار  وا  نامیپ  یتشاذگ و  لمهم  ار  وا  باجح  هک 
وا هک  ار  یباجح  هک  یلاح  رد  منک  تاقالم  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هک  دیـشک  مهاوخ  تلاجخ  وش  دراو  تشهب  هب  هک 

رکذ زیچ  جنپ  مالسلا  هیلع  یلع  قح  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يوس  زا  وت  رب  رگا  مشاب …  هدیرد  تسا  هدز  نم  رب 
منک
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یم رطاخ  هب  ایآ  .دراد  ناهد  رد  مظنم  ياه  نادـند  هدـنکفا و  ریز  هب  رـس  هک  يرادـلاخ  رام  ندـیزگ  دـننام  يزگب  نادـند  هب  ار  تبل 
نایم سپ  .تخادنا  یم  هعرق  شیوخ  نانز  نایم  دور  رفس  هب  تساوخ  یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هاگره  هک  يروآ 

وا اب  دوب و  وا  اب  مه  یلع  دـمآ و  یم  نییاپ   (1) دیدـق زا  وا  میدوب و  وا  اب  ام  سپ  .دـمآ  نوریب  وت  نم و  مان  هب  هعرق  دز و  هعرق  اه  نآ 
شیوخ يومع  رسپ  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   » متفگ وت  هب  نم  يروآ و  موجه  وا  رب  هک  یتفر  وت  تفگ و  یم  نخس 

وت زا  ار  تلع  نوچ  یتشگرب ؟ نایرگ  یلو  یتفر ، ود  نآ  يوس  هب  یتفریذپن و  ارم  فرح  وت  اما  دشاب » هتشاد  يراک  وا  اب  دیاش  تسا ،
هداد صاـصتخا  نم  هب  ار  زور  هن  ره  را  زور  کـی  ادـخ  لوسر  هک  يا  هتفگ  یلع  هب  يا و  هدرب  شروی  ود  نآ  رب  هک  یتـفگ  مدیـسرپ 

! يراد یم  ضوغبم  ار  وا  اـیآ  تسا  هتفگ  وت  هب  ربماـیپ  هک  يداد  ربـخ  نم  هب  سپ  يدوـمن ! لوغـشم  دوـخ  هب  نم  زا  ار  وا  وـت  تسا و 
؟ يراد رطاخ  هب  ار  نیا  هشیاع  يا.دشاب  هتفر  نوریب  نامیا  زا  هک  نآ  رگم  دراد  یمن  نمشد  ار  وا  نم  تما  زا  ای  هداوناخ  زا  یسک 

دور و رفس  هب  تساوخ  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  يزور  يراد  رطاخ  هب  تفگ : هملـس  ّما  .يرآ  تفگ : هشیاع 
تشپ رتش  بحاص  امش  زا  کی  مادک  هک  متسناد  یم  شاک  يا  تفگ : ربمایپ  مدرک ، یم  مهارف   (2) شیشج وا  يارب  نم 
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مرب یم  هانپ  ادخ  هب  متفگ  مدرک و  دنلب  شیشج  زا  ار  متسد  نم  سپ  .دننک  یم  سراپ  وا  رب  بأوح  هیحان  ياه  گس  تسا و  هدمآرب 
رتش نآ  بحاص  هک  سرتب  ادخ  زا  اریمح ، يا.دوب  دـیهاوخ  امـش  زا  یکی  ریزگان  راگدرورپ ، هب  دـنگوس  دومرف : ربمایپ  مشاب ! نم  هک 

(1)  … . يرآ تفگ : هشیاع  يراد ؟ رطاخ  هب  ار  نیا  ایآ  .یشاب 

هملس ّما  هیرگ  هصفح و  يداش  .ب 

هـصفح دیـسر ، باطخلا  نب  رمع  رتخد  هصفح  تسد  هب  هرـصب  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  تبـسن  هشیاع  زیمآ  نیهوت  هماـن  هک  یماـگنه 
داد و ییاه  هریاد  دوخ  نازینک  تسد  هب  سپس  .دنناسر  مه  هب  روضح  ات  داتـسرف  نانز  نارتخد و  لابند  هب  تشگ و  لاحـشوخ  رایـسب 

ترضح نآ  سدقم  تحاس  هب  هدرک ، يداش  نارگید  دنناوخب و  نانمؤمریما  هرابرد  ار  یتشز  راعـشا  دننزب و  هریاد  ات  داد  ناشروتـسد 
هیلع یلع  هب  نانز  فک  هدرک و  توعد  ار  ناـنز  زا  يا  هدـع  هصفح  هک  دیـسر  هملـس  ّما  شوگ  هب  ربخ  نیا  یتقو  .دـندومن  تراـسج 

ار ناشتـشز  راک  هتفر ، اه  نآ  دزن  هب  ات  دـیروایب  ارم  ياه  سابل  دومرف  تسیرگ و  تخـس  وا  .دـندرک  یم  یکاته  تراـسج و  مالـسلا 
(2) .منک شهوکن 

هصفح ندومن  اوسر  موثلک و  ما  تلاخد  .ج 

مناوت یم  رتهب  اریز  .مورب  نانآ  يوس  هب  امش  زا  تباین  هب  نم  دیهدب  هزاجا  تفگ  دید  ار  هملس  ّما  یباتیب  هیرگ و  هک  نانمؤمریما  رتخد 
، هدرب ار  ناشیوربآ 
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یچاشامت ناونع  هب  سانشان  روط  هب  دوخ  نازینک  هارمه  هب  درک و  نت  هب  ار  دوخ  ياه  سابل  روظنم  نیدب  سپ  .مزیرب  مه  هب  ار  هسلج 
دح زا  ار  ییوگ  هوای  یمرـش و  یب  نانآ  هک  نیا  هدـهاشم  اب  موثلک  ما  .دـش  دراو  اـه  نآ  رب  درک و  تکرح  هسلج  يرازگرب  لـحم  هب 

زورما رگا  تفگ : هداد ، رارق  بطاخم  ار  هصفح  سپس  .تخاس  نایامن  نانآ  دزن  ار  شا  هرهچ  هدز ، رانک  ار  دوخ  باقن  دنا  هدنارذگ 
لوسر ینعی  وا ، ردارب  هب  تبـسن  يراک  نینچ  مه  زورید  دیدومن ، تفلاخم  دیتفرگ و  ههبج  نانمؤم  ریما  دض  رب  هشیاع  ترهاوخ  وت و 

هک دینادب  .داتسرف  ربمایپ  رب  هک  هچ  نآ  درک ، لزان  نآرق  رد  رفن  ود  امـش  هیلع  دنوادخ  هک  دیتشاد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
.دیتخادنا هار  هب  هک  یگنج  نیا  هب  تبسن  تسا  امش  نیمک  رد  دنوادخ 

لاح نامه  رد  دـنا و  هداد  ماجنا  يراک  نینچ  دوخ  شیپ  زا  ینادان  يور  زا  نانیا  تفگ : دـش و  هدنمرـش  رایـسب  هصفح  هک  دوب  اجنیا 
(1) .دز مه  هب  ار  هسلج  تخاس و  قرفتم  ار  همه 

هئطوت يزاس  یثنخ  يارب  شالت  . 2

هـشیاع تیادـه  زا  یتقو  داد و  ماجنا  نانمؤمریما  تموکح  هیلع  نانمـشد  هئطوت  يزاس  یثنخ  روظنم  هب  یناوارف  ياه  شالت  هملـس  ّما 
مایپ نینچ  دـندوب  هدرک  ار  نامثع  یهاوخنوخ  تساوخرد  يو  زا  هک  ریبز  هحلط و  ناگداتـسرف  هب  شالت  نیرخآ  رد  دـیدرگ  سویأم 

: داتسرف

هداد روتسد  هشیاع  هن  نم و  هن  يزیچ  نینچ  هب  دنگوس ، ادخ  هب 
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نامثع يایلوا  هک  نیا  هب  تیانع  اب  .میوشن  جراخ  یلاتق  گنج و  چیه  هب  مینیشنب و  نامیاه  هناخ  رد  ات  هتساوخ  ام  زا  يادخ  میا ؛ هدش 
هب طوبرم  اه  نیا  مامت  صاصق و  هن  حلـص و  هن  تساور و  ام  يارب  ندرک  وفع  هن  دـنگوس  ادـخ  هب  ام ، زا  ریغ  دنتـسه  يرگید  ناـسک 

یسک هدمآ و  رب  گرزب  ياه  شیامزآ  زا  وا  هک  یلاح  رد  میگنجب  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  ام  ایآ  نیا ، رب  نوزفا  .تسا  نامثع  نادنزرف 
هب تبـسن  ار  فاصنا  هار  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  .تسا  رما  نیا  هب  نارگید  زا  رتراوازـس  وا  هدـید و  ار  اـه  تقـشم  نیرتشیب  هک  تسا 

نارسمه دیرب و  یم  نوریب  قارع  يوس  هب  ار  اه  نآ  هک  دیتفرگن  شیپ  رد  شنارسمه  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
(1) .دیراد یم  هگن  ناتیاه  هناخ  رد  ار  ناتدوخ 

ربهر هب  رابخا  شرازگ  . 3

هراشا

شرازگ مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما  تفالخ  تموکح و  نارود  رد  ناـنز  زاـس  تشونرـس  مهم و  رایـسب  ياـه  شقن  زا  رگید  یکی 
ماظن دـض  رب  نمـشد  تاکیرحت  زا  ناناملـسم  ربهر  نتخاس  ربخاب  روظنم  هب  یهاگ  رابخا  نیا  .دـنداد  یم  ترـضح  هب  هک  دوب  ییاـه 

.تسا هدوب  گنج  ههبج و  رد  يّرس  رابخا  یناسر  عالطا  یهاگ  و  یمالسا ،

مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  هب  هملس  ّما  همان  .فلا 

تـشون همان  نانمؤمریما  هب  راچان  هب  دزاس ، رود  بوشآ  زا  ار  هشیاع  تسناوتن  يو  نوچ  هشیاع  اب  هملـس  ّما  ینالوط  يوگتفگ  زا  سپ 
: درک ناشنرطاخ  نینچ  نآ  رد  و 

ناوریپ اه  نآ  ناوریپ  ریبز و  هحلط و  راگدرورپ ، شیاتس  زا  سپ 
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دنهاوخ یم  نانیا  .تساه  نآ  نایم  مه  زیرک  نب  رماع  نب  هللا  دبع  دنرب و  نوریب  هرـصب  يوس  هب  ار  هشیاع  دـنهاوخ  یم  دـنا و  تلالظ 
نآ ّرش  عفر  يارب  دوخ  تّوق  لوح و  هب  دنوادخ  دنراد و  ار  وا  یهاوخنوخ  دصق  اه  نآ  تسا و  هدش  هتشک  مولظم  نامثع  هک  دنیوگب 

ار وت  يوس  هب  ندـمآ  نوریب  داد  یمن  نامرف  ینیـشن  هناخ  هب  درک و  یمن  عنم  ندـمآ  نوریب  زا  ار  ام  راگدرورپ  رگا  تسا و  یفاک  اـه 
(1) .مدومن یم  يرای  ار  وت  مدرک و  یمن  اهر 

مالسلا هیلع  یلع  ماما  هب  لضفلا  ما  همان  .ب 

( سابع نب  هللادبع  ردام  ثراح و  رتخد   ) لضفلا ما  هشیاع ، ریبز و  هحلط و  جورخ  زا  سپ  دسیون : یم  هراب  نیا  رد  یکلام  غابصلا  نبا 
هحلط و جورخ  زا  ار  يو  ات  داتـسرف  هنیدم  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دزن  هب  هدرک ، ریجا  رفظ ، مان  هب  ار  هنیهج  هلیبق  زا  يدرم 

(2) .دزاس هاگآ  هرصب  يوس  هب  هکم  زا  هشیاع  ریبز و 

یهدنامرف ماقم  هب  یماظن  رابخا  شرازگ  . 4

یم نانمؤمریما  هب  ار  هیواعم  یگنج  رارسا  رابخا و  دوب ، هدمآ  هیواعم  رکـشل  رد  يو  هارمه  هک  دوسا  نب  مثیه  رـسمه  نیفـص  دربن  رد 
هیواعم رکشل  تاعالطا  تشاد و  روضح  نیفص  رد  يو  هارمه  هب  دوسا  نب  مثیه  رسمه  هک : تسا  هدروآ  تاراغلا  رد  هچنانچ  .دناسر 

ترضح رکشل  يوس  هب  ار  اه  نآ  شورف  دصق  هب  تخیوآ و  یم  نابسا  ندرگ  رب  هنایفخم  دیچیپ و  یم  يا  هچراپ  رد  ار 
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ندرگ هب  تشون و  یم  ار  ام  تاعالطا  هک  دوب  وت  رسمه  ایآ  دیسرپ : دوسا  نب  مثیه  زا  يزور  هیواعم  .درک  یم  هناور  مالسلا  هیلع  ریما 
(1) .يرآ داد : خساپ  مثیه  درک ؟ یم  شرازگ  یلع  هب  ار  ام  رارسا  مالسلا  هیلع  یلع  رکشل  هب  نابسا  شورف  اب  تخیوآ و  یم  نابسا 

گنج ههبج  هب  نادنزرف  نداتسرف  . 5

هراشا

دوخ هکلب  دندرکن ، يریگولج  اهگنج  رد  دوخ  ناردارب  ای  نارسمه  نادنزرف و  روضح  زا  اهنت  هن  مالسلا  هیلع  یلع  تموکح  رد  نانز 
دهاش دربن  هنحـص  رد  روضح  اب  مه  یهاگ  .دندوب  یلع  زا  يرادفرط  گنج و  ههبج  هب  نتفر  يارب  اه  نآ  رگ  قیوشت  هدننک و  جیـسب 

دشاب و ماما  کیدزن  ات  ددرگ  یمرب  هنیدم  هب  هشیاع  اب  شیوگتفگ  تاقالم و  زا  سپ  هملس  ّما  .دنا  هدوب  ناشیاه  هشوگرگج  تداهش 
.دزاس هدامآ  ماما  زا  عافد  يرای و  يارب  ار  راصنا  نارجاهم و  هدومن ، يرای  بوشآ  نیا  رد  ار  یلع  ناکما  دح  رد 

دربن هب  دنزرف  لیسگ  .فلا 

: دیوگ یم  هداد ، رارق  بطاخم  ار  ترضح  نآ  مالسلا  هیلع  یلع  اب  عادو  زا  سپ  هملس  ما  هک  دنا  هتشون 

شلوسر ادخ و  ینامرفان  زا  رگا  تسا و  وت  اب  مه  قح  یقح و  رب  وت  دـنوادخ ، هب  دـنگوس  .وش  ناور  راگدرورپ  تسارح  ظفح و  رد 
وت يارب  ادخ ، هب  دنگوس  نکیل  مدش و  یم  هارمه  وت  اب  متشادن  تهارک 

ص:35
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(1) .تسا رمع  مرسپ  وا  تسا ، زیزع  زین  نتشیوخ  زا  نم  رب  تسا و  رترب  نم  دزن  وا  هک  منک  یم  لیسگ  ار  یسک 

: دیامن یم  هراشا  نینچ  رما  نیا  هب  دسیون  یم  یلع  يارب  هکم  زا  هک  يا  همان  رد  يو 

(2) .نک ریخ  هب  شرافس  ار  وا  نانمؤم ! ریما  يا  .متسرف  یم  وت  يوس  هب  تسا  نم  ربارب  هک  ار  هملس  یبا  نب  رمع  رسپ 

دوخ دنزرف  ندش  هتشک  رب  يردام  تراظن  .ب 

هب ور  مود  هبترم  رد  درک و  تّجح  مامتا  نانآ  رب  هبترم  ود  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هرصب ، نانکـش  نامیپ  اب  يریگرد  زاغآ  زا  شیپ 
یم توعد  ار  اه  نآ  هداتسیا ، نکش  نامیپ  هورگ  لباقم  رد  هتفرگ ، تسد  هب  ار  ادخ  باتک  نیا  یـسک  هچ  دومرف : هدرک ، دوخ  نارای 

ملسم مان  هب  یناوج  نایم ، نیا  رد  .موش  یم  نماض  وا  يارب  ار  تشهب  دنوادخ  فرط  زا  نم  دش و  دهاوخ  هتشک  هک  دنادب  هتبلا  دنک ؟
.درک یگدامآ  راهظا  تساخرب و  سیقلادبع  هلیبق  زا 

یلع تسد  زا  ار  نآرق  سپ  .درک  یم  یگدامآ  راهظا  تساوخ و  یمرب  ياج  زا  ناوج  نامه  دومرف و  یم  نینچ  هبترم  هس  ات  ترضح 
رب ار  امـش  نانمؤمریما  تسا و  نآرق  باتک  نیا  تفگ : درک و  زاب  ار  ادـخ  باتک  رکـشل  ود  نیب  نتفرگ  رارق  اب  تفرگ و  مالـسلا  هیلع 

ار شا  هرهچ  دنوادخ  دینک ، نارابریت  ار  ناوج  نیا  تفگ : هشیاع  .دناوخ  یم  ارف  تسه  وا  رد  هک  هچ  نآ 
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هنحـص نیا  ندـید  اـب  شرداـم  .دـندروآرد  ياـپ  زا  ار  وا  دـندرک و  هلمح  يو  هب  وس  ره  زا  هشیاـع  روتـسد  هب  ناـنآ  .دـنادرگ  تشز 
یخرب کمک  اب  ار  وا  هتخادـنا ، شدـنزرف  يور  ار  دوخ  دـمآ و  شیپ  نانکـش ، ناـمیپ  زا  یمحر  یب  تواـسق و  همه  نیا  شارخلد و 

هب ار  راعشا  نیا  تسیرگ  یم  هک  یلاح  رد  داد و  شرارق  مالـسلا  هیلع  یلع  لباقم  رد  درب و  نوریب  هکرعم  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نارای 
: دروآ نابز 

ار دوخ  ياه  هزین  اه  نآ  یلو  دناوخ ، یتشحو  سرت و  چیه  نودب  ار  وت  باتک  نانآ  رب  دناوخ و  ارف  ار  اه  نیا  ملـسم  مدـنزرف  ایادـخ :
(1)  ... . دوب رگ  هراظن  هداتسیا و  شردام  هک  یلاح  رد  دندرک  نیگنر  شنوخ  زا 

هیواعم اب  گنج  هب  ناگدنمزر  کیرحت  . 6

هراشا

یم کیرحت  رگنایغط  رکـشل  هیلع  ار  مالـسا  ناگدنمزر  نیـشتآ  ياه  هباطخ  هدننک و  جییهت  راعـشا  ندـناوخ  اب  نیفـص  دربن  رد  نانز 
هب ینارحب  تخـس و  ياهزور  نآ  رد  ار  راک  نیا  هدوس  ءاقرز و  ریخلا و  ما  هیلاله و  هراکب  نوچمه  راکادف  دهاجم و  ینانز  .دـندرک 

.دنتشاد هدهع 

هیلاله هراکب  جّیهم  راعشا  .فلا 

دورـس و یم  رعـش  شناراداوه  هیواعم و  دض  رب  نانمؤمریما  زا  يرادـفرط  هب  نیفـص  دربن  رد  هک  دوب  ینامرهق  ناوناب  زا  هیلاله  هراکب 
ناورم .دش  دراو  هیواعم  رب  دوخ  راکتمدـخ  ود  هارمه  هب  تلوهک  نارود  ياهزور  زا  یکی  رد  يو  .درک  یم  کیرحت  ار  ناگدـنمزر 

، هداتفا نیفص  گنج  رد  هراکب  تامادقا  دای  هب  دندوب  هتسشن  هیواعم  دزن  هک  صاع  نب  رمع  مکح و  نب 
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هیواـعم یـسانش ؟ یم  ار  نز  نیا  نینمؤملاریما ، يا  تفگ : ناورم  ور  نیا  زا  .دـندید  بساـنم  رایـسب  هیواـعم  کـیرحت  يارب  ار  ناـمز 
؟ تسیک وا  تفگ :

یکی هاگ  نآ  .دورس  یم  جّیهم  راعـشا  درک و  یم  کیرحت  ام  دض  رب  ار  مدرم  نیفـص  رد  هک  تسا  ینز  نامه  يو  داد : خساپ  ناورم 
: تفگ دوشگ و  نخس  هب  بل  هراکب  .دندش  تکاس  دنتفگ و  يو  هرابرد  یناخس  يرگید ، زا  سپ 

مدوب و نم  نانیا  رظن  دروم  درف  دنگوس ، ادخ  هب  .دندرک  سراپ  تبون  هب  کی  ره  دـندروآ و  موجه  هرابکی  هب  تیاهگـس  هیواعم ! يا 
چیه مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تداهش  زا  سپ  اریز  هد ؛ ماجنا  یهاوخ  یم  هک  يراک  ره  سپ  .منک  یمن  بیذکت  زگره  ار  ناشیاهفرح 

(1) .دوش یمن  تفای  یگدنز  رد  یشوخ 

هیواعم اب  گنج  هب  ردارب  قیوشت  .ب 

دصق هب  يو  .تسا  هتشاد  ییازـسب  شقن  دوخ  ردارب  هژیو  هب  اهورین  قیوشت  رد  نیفـص  گنج  رد  هک  دوب  ینانز  زا  هرامع  رتخد  هدوس 
؟ تسا هنوگچ  تلاح  رتشا ، رتخد  يا  دیسرپ : وا  زا  هیواعم  دورو ، زا  سپ  .دش  ماش  دراو  هیواعم  اب  رادید 

نی ام  اب  دربن  رد  تردارب  قیوشت  يارب  نیفـص  گـنج  رد  هک  يدوب  وت  دیـسرپ : هیواـعم  .متـسه  تمالـس  ریخ و  هب  داد : خـساپ  هدوس 
باترپ هزین  دندش و  وربور  رگیدـکی  اب  گنج  نادـیم  رد  نافیرح  هک  يزور  هرامع ! دـنزرف  يا  یتفگ : یم  يدورـس و  یم  ار  راعـشا 

.رادهگن غاد  ار  گنج  رونت  تردپ  ناسب  دندرک ،
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ردارب اریز  نک ، هلمح  هیواعم  شدنزرف  رب  گنجب و  رطاخ  نانیمطا  شمارآ و  اب  نک و  يرای  ار  شناوریپ  نیـسح و  شدـنزرف  یلع و 
تیاده و رادمچرپ  ربهر و  ماما و  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ماما  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  ربمایپ 

؟ نک تکرح  هناعاجش  هزینرس  ریشمش و  اب  ترضح  نآ  مچرپ  شیپاشیپ  رد  هدرک ، يربهر  ار  نایرکشل  تسام ؛ نامیا  يامنهار 

غورد هب  دوش و  یمن  نادرگیور  قح  زا  زگره  سرت ، رطاخ  هب  نم  نوچ  یتیـصخش  تسا و  نم  زا  راعـشا  نیا  هتبلا  داد : خـساپ  هدوس 
.دیاشگ یمن  راذتعا  نابز 

هیلع یلع  تبحم  یتسود و  اهنت  تفگ : هدوس  ینک ؟ قیوشت  نم  دـض  رب  نینچ  نیا  ار  تردارب  ات  دـش  ثعاـب  زیچ  هچ  تفگ : هیواـعم 
.میارسب يراعشا  نینچ  هک  تشاد  نآ  رب  ارم  قح  زا  يوریپ  مالسلا و 

هلیبق هزادـنا  هب  يا  هفیاط  چـیه  زا  نم  ددرگ و  یمن  وحم  منهذ  زا  یلع  هار  رد  تردارب  ياهیزابناج  خـلت  هرطاخ  زگره  تفگ : هیواعم 
(1) .مدیدن بیسآ  گنج  نیا  رد  تردارب  امش و 

ریسفت هسلج  سرد و  سالک  يرازگرب  . 7

اهیلع يربک  بنیز  ترـضح ، نآ  راوگرزب  رتـخد  تشاد ، روضح  هفوک  رد  ناـنمؤم  ریما  هک  یناـمز  تدـم  رد  دـنا : هتـشون  ناـخروم 
یـسرد سلجم  هفوک  رد  مالـسلا  اهیلع  بنیز  هک  هدش  لقن  هیبنیز  صئاصخ  زا  .تشاد  لاغتـشا  هفوک  نانز  میلعت  داشرا و  هب  مالـسلا 

ریسفت ار  نآرق  اه  نآ  يارب  داد و  لیکشت  اه  نز  يارب 
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شرتـخد زا  دـش و  دراو  رد  زا  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هک  دوـب  لوغـشم  صعیهک  هروـس  ریـسفت  هب  اـه  زور  زا  یکی  رد  درک و  یم 
رد تسا  يزمر  فورح ، نیا  هدـید ، روـن  يا  دوـمرف : مالـسلا  هـیلع  یلع  .يرآ  درک : ضرع  ینک ؟ یم  ریـسفت  ار  صعیهک » : » دیـسرپ

(1) .ربمایپ ترتع  امش  هدنیآ  تبیصم 

مالسلا هیلع  یلع  رادناتسا  ندش  هتشک  زا  يریگولج  . 8

، هرصب رد  مالسلا  هیلع  یلع  رادناتسا  فینح ، نب  نامثع  يریگتسد  نانکش و  نامیپ  نارگ و  هنتف  تسد  هب  لاملا  تیب  فرـصت  زا  سپ 
ماگنه نیا  رد  .دشکب  ار  وا  دنوادخ  دیشکب ؛ ار  وا  تفگ : یهد ؟ یم  يروتـسد  هچ  فینح  نبا  هرابرد  دنتفگ : هشیاع  هب  ریبز  هحلط و 

رد یهد  یم  روتسد  فینح  نب  نامثع  ندش  هتشک  هب  ایآ  ییوگ ؟ یم  هچ  یناد  یم  ردام ! يا  تفگ : هشیاع  هب  هرصب  لها  زا  نز  کی 
رگا دـنگوس ، ادـخ  هب  .جرزخ  سوا و  نیب  تسا  یهاگیاج  ار  وا  یناد  یم  هکناـنچمه  تسا و  هنیدـم  ریما  لهـس  شردارب  هک  یلاـح 

.تشک دهاوخ  ار  شیرق  نادنزرف  دوخ ، ردارب  ندش  هتشک  یفالت  هب  هنیدم  رد  وا  ینک  نینچ 

هنیدم رد  شردارب  هنایوج  یفالت  تامادقا  زا  ماجنارس  دتـسرف و  نادنز  هب  ار  وا  تقوم  روط  هب  هک  دش  نیا  رب  هشیاع  رظن  ببـس  نیدب 
(2) .دندرک شدازآ  نادنز  زا  دندیسرت و 

هنیدم هب  هشیاع  ندرب  يارب  نز  لهچ  . 9

هب نینمؤملا  ریما  هرصب ، نایشروش  بوشآ  ندرک  شکورف  هلئاغ و  متخ  زا  سپ 
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وا رب  دوخ  ترـضح  هک  نیا  ات  .تشاد  هرـصب  رد  ندـنام  رب  رارـصا  نانچمه  وا  اما  درک ، رداص  ار  هنیدـم  هب  تشگزاب  روتـسد  هشیاع 
ای يدرگ  یمرب  دومرف : ترـضح  .مور  یمن  تفگ : هشیاع  .درک  كرت  نآ  رد  ار  وت  ربمایپ  هک  يا  هناخ  هب  درگرب  دومرف : دـش و  دراو 

گنهآ راچان  دیسرت و  هشیاع  مهد ] یم  قالط  ربمایپ  زا  تلاکو  هب   ] ار وت  ینعی  یناد ؟ یم  ار  نآ  دوخ  هک  میوگب  ینخـس  تا  هرابرد 
بناج هب  هشیاع  تبحاصم  هب  درک و  اه  نآ  رب  رد  هنادرم  ساـبل  دـناوخارف و  ار  سیقدـبع  هلیبق  زا  نز  لـهچ  ترـضح  نآ  .درک  رفس 

یبوخ و ریخ و  هب  تفگ : درک ؟ يا  هلماعم  هچ  وت  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتفگ : وا  هب  دیـسر  هنیدـم  هب  نوچ  هشیاع  .درک  هناور  هنیدـم 
نیا دید  هشیاع  هداد ، رییغت  ار  دوخ  سابل  نانز  نآ  هک  دوب  اجنیا  .داتـسرف  هنیدـم  بناج  هب  نم  هارمه  ار  یبنجا  نادرم  زا  یعمج  نکل 

(1) … . دنتسه سیقدبع  هلیبق  نانز  زا  رفن  لهچ 

یناه ما  هب  يزوریپ  حتف و  تراشب  . 10

تراشب نینچ  يو  هب  ار  يزوریپ  نیا  یناه  ما  شرهاوخ  هب  يا  همان  یط  ترضح  هرـصب  نایـشروش  رب  شنارای  یلع و  يزوریپ  زا  سپ 
: دهد یم 

فاصم هب  هتـشگ ، وربور  هرـصب  رد  نکـش  نامیپ  هورگ  اب  ام  دعب : اما  .تسین  ییادخ  وا  زج  هک  ار  يادخ  منک  یم  دمح  .وت  رب  مالس 
هحلط و نایم  نیا  رد  .درک و  اطع  ار  ناملاظ  شور  تنس و  اه  نآ  هب  يزوریپ و  ام  هب  شتّوق  لوح و  هب  دنوادخ  سپ  .میتفر  رگیدکی 

(2)  .... دندش هتشک  اه  نآ  زا  يدایز  ناسک  باتع و  نب  نمحرلادبع  ریبز و 

ص:41

ص65. نینمؤملا ،  ما  هشیاع  - 1
ص212. لمجلا ،  - 2
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نز کی  شرازگ  اب  رازگراک  لزع  . 11

، دـنگوس ادـخ  هب  تسا : هدرک  لقن  نینچ  ار  هیواـعم  اـب  شیوگتفگ  يارجاـم  هینادـمه  هراـمع  رتخد  هدوس  زا  همغلا  فشک  رد  یلبرا 
دوب هدرک  ملظ  ام  هب  تاـیلام  ذـخا  رد  هک  ترـضح  فرط  زا  بوصنم  رادـنامرف  زا  متـشاد  دـصق  مدـش و  دراو  ناـنمؤمریما  رب  يزور 

یناـبرهم و فـطل و  لاـمک  اـب  درک و  ماـمت  رتدوز  ار  شزاـمن  دـید  ارم  هک  نیمه  دوـب ؛ زاـمن  لاـح  رد  ترـضح  نآ  .منک  تیاـکش 
.مداد حرش  ار  ارجام  يرآ و  مدرک : ضرع  يراد ؟ یتجاح  دومرف : دمآ و  نم  يوس  هب  يراوگرزب 

هب متس  يارب  ار  اهنآ  نم  هک  یهاوگ  وت  ایادخ ، دومرف : دوب ، هدرب  الاب  نامسآ  فرط  هب  ار  دوخ  تروص  هک  یلاح  رد  تسیرگ و  ماما 
ْمُکِّبَر ْنِم  ٌهَنَِّیب  ْمُْکتَءاَـج  ْدَـق  ِمیِحَّرلا  ِناَـمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  : » تشون نآ  يور  رب  تفرگ و  یتـسوپ  هعطق  سپـس  .ما  هدرکن  توـعد  مدرم 

رگا  (1) «. َنِینِمُْؤم ُْمتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلَذ  اَهِحاَلْـصِإ  َدَْعب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  َالَو  ْمُهَءاَیْـشَأ  َساَّنلا  اوُسَْخبَت  َالَو  َناَزیِْملاَو  َْلیَْکلا  اُوفْوَأَف 
.دوش دراو  وت  رب  دریگب  لیوحت  وت  زا  ار  اه  نآ  هک  يدرف  ات  نک  يراد  هگن  نآ  زا  يراد  تسد  رد  هک  ار  هچ  نآ  يدناوخ  ارم  همان 

وا مدرب و  صخـش  نآ  دزن  ار  همان  نم  .درک  شرهم  كال و  هن  تسب و  ار  همان  هن  هک  یلاح  رد  داد  نم  هب  ار  همان  نآ  ترـضح  سپس 
(2) .دوب هدش  لزع  هک  تفر  نوریب  یلاح  رد  ام  دزن  زا 

ص:42

.85 (: 7  ) فارعا - 1
ص128. مالسالا ،  عقاو  نم  هسایسلا  - 2
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ناحورجم ياوادم  . 12

ربمایپ رانک  رد  ناشدوخ  تساوخرد  هب  اه  نآ  .دوب  گنج  ناحورجم  ياوادـم  مالـسا  ردـص  رد  دـهاجم  نانز  مهم  فیاـظو  زا  یکی 
گنج رد  تفای و  همادا  مالـسلا  هیلع  یلع  نامز  رد  زین  تنـس  نیا  دنتفای و  یم  روضح  نآ  ریغ  (1) و  قدنخ دحا و  گنج  رد  مالسا 

.دزادرپب هفیظو  نیمه  هب  ات  تفر  هرصب  هب  ترضح  نآ  هارمه  هیرافغ  يالیل  مان  هب  ینزریش  لمج 

لمج گـنج  هک  نیمه  .متفر  یم  نوریب  ربماـیپ  هارمه  یگنج  ناـحورجم  ياوادـم  روـظنم  هب  هک  مدوـب  ینز  نم  دـیوگ : یم  نز  نآ 
(2) .متفر هرصب  هب  روظنم  نیدب  یلع  هارمه  هب  داتفا  قافتا 

يرغص تبیغ  نارود  رد  نانز  شقن 

دـندوب و ور  هب  ور  گرزب  شیامزآ  کی  اب  لاس  تصـش  تسیود و  زا  سپ  نایعیـش  هک  ییاهزور  يرغـص ، تبیغ  تخـس  نارود  رد 
نـسح ماـما  راوگرزب  رداـم  نآ  دوـش و  یم  یفرعم  هاـنپ  عزفم و  ناوـنع  هب  نز  کـی  دـندرک ، یم  تداـع  ماـما  تبیغ  هب  تسیاـب  یم 

زا ار  تبیغ  هنیمز  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  يداـه  ماـما  هچ  رگا  هرود ، نیا  رد  .تسا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
هدرک مهارف  شیپ 

ص:43

، شحج رتخد  هنمح  نمیا ، ما  هیبا ، ما  بعک ، رتخد  هبیـسن  دـنا : هتفر  ههبج  هب  ناـحورجم  ياوادـم  روظنم  هب  هک  یناـسک  هلمج  زا  - 1
نانز شقن  ك.ر : .دنشاب  یم  هیرافغ  يالیل  هیملسا و  نافـس ، ما  هیرافغ ، هذاعم  میلـس ، ما  سیق ، رتخد  هیما  دایز ، ما  ذوعم ، رتخد  عیبر 

ص19. هدنسیون ، نیمه  زا  گنج  رد 
ص149. ج1 ، راحبلا ،  هنیفس  - 2
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هدرک یفرعم  لیکو  ناونع  هب  ار  نامثع  نب  دمحم  شرسپ  يرمع و  دیعـس  نب  نامثع  دننامه  يدامتعا  دروم  ياه  تیـصخش  دندوب و 
فورعم هعیـش  هانپ  هب  يو  دش و  هدافتـسا  هدج - هب  فورعم  مالـسلا - ، هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ردام  تیعقوم  زا  یلیالد  هب  دندوب ،

تلحر زا  لاس  ود  تشذگ  زا  سپ  هک  دیآ  یم  رب  مالـسلا - هیلع  داوج  ماما  رتخد   - همیکح اب  میهاربا  نب  دمحا  يوگتفگ  زا  .دیدرگ 
هدـش ماجنا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  راوگرزب  ردام  تسد  هب  اهراک  زا  يرایـسب  نانچمه  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 

.تسا هدوب  ترضح  نآ  نامرف  هب  مالسلا و  هیلع  نسحلا  نب  هجح  ترضح  يوس  زا  تقیقح  رد  یلو  تسا ،

زا مدـش و  دراو  مالـسلا - هیلع  داوج  ماما  رتخد  همیکح -  رب  لاس 262  رد  هک  تسا  هدرک  لقن  میهاربا  نب  دمحا  زا  قودـص ; خـیش 
نب هجح  هاگ  نآ  درمـش و  کی  اکی  ار  اـه  نآ  همه  وا  .مدیـسرپ  ناـماما  هب  شداـقتعا  هراـبرد  وا  زا  متفگ و  نخـس  يو  اـب  هدرپ  سپ 

هچ هب  هعیـش  سپ  متفگ : .تسا  بیغ  هدرپ  سپ  رد  تفگ : تساـجک ؟ دـنزرف  نیا  مدیـسرپ : وا  زا  درب . … ماـن  زین  ار  یلع  نب  نسحلا 
هب يرکسع و  نسح  ماما  يوس  زا  روتسد  نیا  دوزفا : سپس  مالسلا ؛ هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ردام  هّدج ، هب  تفگ : دربب ؟ هانپ  یـسک 

داجس ماما  شدنزرف  ناج  ظفح  يارب  رهاظ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اریز  تسا ؛ هتفرگ  تروص  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا  يوریپ 
یم رداص  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  زا  هچنآ  ره  یتدـم  ات  هجیتن ، رد  درک و  تیـصو  مالـسلا  اـهیلع  يربک  بنیز  شرهاوخ  هب 

هب تبسن  اه  تیساسح  (1) و  دشاب ناهنپ  رما  ات  دش  یم  هداد  تبسن  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هب  دیدرگ ،

ص:44

ص 138. یسوط ، خیش  هبیغلا  ج 2،ص 507 ؛  نیدلا ،  لامک  - 1
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نابیان ارفـس و  رگید  دعـس و  نب  نامثع  دننام  یناسک  هک  نآ  ات  دوب  یقاب  هّدج  يارب  زایتما  نیا  .دوش  رت  مک  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
.دنتفای تلزنم  دندش و  هتخانش  نایعیش  نیب  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  صاخ 

هتشون .داد  رییغت  نامز  ماما  بیقعت  هب  تبسن  ار  سابع  ینب  تفالخ  هاگتسد  رظن  وناب  کی  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  تداهـش  زا  سپ 
هدنام یقاب  ترضح  نآ  زا  یلاسدرخ  دنزرف  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  رد  هک  نیا  هب  باّذک  رفعج  شرازگ  زا  سپ  دنا 

وا .دندرک  هبلاطم  وا  زا  ار  لاسدرخ  دنزرف  ماما ) نازینک  زا  یکی   ) لقیص يریگتسد  زا  سپ  دندرب و  موجه  ماما  هناخ  هب  اه  نآ  تسا ،
هب ار  زینک  نآ  ور ، نیا  زا  متـسه ؛ هلماح  نم  تفگ : دنامب ، هدیـشوپ  اه  نآ  يارب  عوضوم  هک  نیا  يارب  هاگ  نآ  درک و  راکنا  تسخن 

هاگتـسد دش ، یم  يرادهگن  یـضاق  رظن  ریز  لقیـص  هک  یتدم  رد  .دنک  تبقارم  وا  زا  ات  دندرپس  تقو ، یـضاق  براوشلا ، یبأ  تسد 
(1) .درک رارف  تسج و  دوس  هتفشآ  تیعضو  زا  لقیص  دش و  ور  هب  ور  جنزلا  بحاص  شروش  یناقاخ و  نب  دیبع  گرم  اب  تفالخ 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  تموکح  رد  نانز  شقن 

هراشا

یم اجک  زا  دنرفن ، دنچ  دنتسه ، یناسک  هچ  دننک ، یم  هچ  مالـسلا  هیلع  دمحم  لآ  مئاق  تموکح  رد  نانز  مینادب  تسا  راوازـس  لاح 
هنوگ راهچ  تیعقوم ، ناـمز و  رظن  زا  ناـنز  نیا  شقن  روضح و  تاـیاور ، یخرب  ساـسا  رب  دـنراد ؟ هدـهع  رب  یتیلوئـسم  هچ  دـنیآ و 

: تسا

ص:45

ج 2،ص 476. نیدلا ،  لامک  - 1
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مالسلا هیلع  ماما  نارای  نیب  رد  نز  هاجنپ  روضح  .فلا 

هیلع ماما  نارای  رگید  دـننامه  دـنا و  هتـسیز  یم  مایا  نآ  رد  هک  دـنیاهنآ  دنباتـش ، یم  نامز  ماما  رـضحم  هب  هک  ینانز  زا  هورگ  نیلوا 
: دراد دوجو  تیاور  ود  هراب  نیا  رد  .دنسر  یم  مالسلا  هیلع  ماما  تمدخ  هب  یهلا  نما  مرح  رد  روهظ  ماگنه  هب  مالسلا 

ذوعی : » دومرف هک  تسا  هدرک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  روهظ ، میالع  هرابرد  یثیدح  نمض  هملـس  ّما  لوا : تیاور 
لک یلع  رهظیف  هوسن  هیف  ًالجر  رـشع  هعبرا  هأم و  ثالث  هیلا  عمتجی  یتح  هقرفتملا  هدراولا  ریطلاک  هیلا  سانلا  عمتجیف  مرحلا  نم  ذـئاع 

هب وس  راـهچ  زا  هک  ینارتوبک  دـننامه  مدرم  دروآ و  یم  هاـنپ  یهلا  نما  مرح  هب  يا  هدـنهانپ  ماـگنه  نآ  رد   (1) ؛...  رابج نبا  راـبج و 
هک دـنیآ  یم  درگ  رفن  هدراهچ  دصیـس و  ترـضح  نآ  دزن  رد  هک  نیا  ات  دـنوش  یم  عمج  وا  يوس  هب  دـنرب ، یم  موجه  تهج  کـی 

(2) «. دوش یم  زوریپ  يا  هداز  رابج  رابج و  ره  رب  و  دنشاب ، یم  نز  نانآ  زا  یخرب 

و : » تسا هدروآ  روهظ  ياه  هناشن  یخرب  نایب  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یلصفم  ثیدح  نمـض  یفعج ، دیزی  نب  رباج  مود : تیاور 
مهـضعب و عبتی  فیزحلا  عزقک  ًاعزق  داعیم  ریغ  یلع  هکمب  نوعمتجی  هارما  نوسمخ  مهیف  ًالجر  رـشع  هعـضب  هأم و  ثـالث  هللا  ئیجی و 

لک لع  هللا  نا  ًاعیمج  هللا  مکب  تأی  اونوکت  امنیا  : » هللا لاق  یتلا  هیالا  یه 

ص:46

ص 500. ج1 ، يدهملا ،  مامالا  ثیداحا  مجعم  ص 315 ؛  ج 7 ، دئاوزلا ،  عمجم  - 1

ص 500. ج1 ، يدهملا ،  مامالا  ثیداحا  مجعم  ص 315 ؛  ج 7 ، دئاوزلا ،  عمجم  - 2
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رد یلبق  رارق  چیه  نودب  هک  دنتسه  نز  هدع  نیا  زا  رفن  هاجنپ  هک  دنیآ  یم  رفن  هدزیـس  دصیـس و  دنگوس ، ادخ  هب   (1) ؛... » ریدق ئش 
رب وا  اریز  دنک ؛ یم  رضاح  ار  امش  همه  دنوادخ  دیـشاب  اج  ره  : » هفیرـش هیآ  يانعم  تسا  نیا  دش ؛ دنهاوخ  عمج  رگیدکی  رانک  هکم 

«. تسا اناوت  يراک  ره 

! رفن هدزیس  دصیس و  زا  نز  هاجنپ 

! دنتسه نز  ناشیا  رفن  هاجنپ  هک  دنیآ  یم  درگ  درم  هدزیس  دصیس و  دیامرف  یم  هک  تسا  نیا  تیاور  ود  نیارد  تفگش  هتکن 

(2) .درادن دوجو  ینز  چیه  مان  تسا ، هدش  هدرمش  رب  نارای  مان  هک  یتیاور  رد  هک : نآ  مود 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  ماما  ًالوا : اریز  دنتسه ؛ رفن  هدزیس  دصیس و  نامه  هرمز  رد  رفن  دنچ  نیا  تفگ : ناوت  یم  ههبش  نیا  خساپ  رد 
دنتـسه و درم  دارفا  نیا  رتشیب  هک  دشاب  ببـس  نیدب  نادرم »  » هب ریبعت  دیاش  ًایناث : .دنراد  دوجو  نز  هاجنپ  هدع ، نیا  رد  ینعی  مهیف ؛»  »

.تسا نادرم  ددع  ینوزف  باب  زا  هملک  نیا 

رفن هدزیس  دصیس و  نیا  اریز  مهیف ؛»  » دیامرفب هک  نیا  هن  مهعم » : » دومرف یم  ماما  دوب ، هدع  نیا  زا  جراخ  یهارمه  دوصقم  رگا  موس :
دنتسه ییالاب  رایسب  دح  رد  تردق  ماقم و  رظن  زا  هبتر و  یلاع  ناهدنامرف  نارای و  همه ، دنا و  هدش  هدرمش  ردب  باحـصا  ددع  دننام 

رایسب قرف  نامز  نآ  مدرم  ریاس  اب  کش  نودب  اه  نیا  و  دنوش ، یم  اج  هب  اج  ربا  اب  یخرب  هک 

ص:47

ج 52،ص 223. راونالا ،  راحب  - 1
ص314. همامالا ،  لئالد  - 2
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هرمز رد  رگا  دنشاب و  یم  هژیو  تیعقوم  هبتر و  ياراد  دنتسه ، رفن  هدزیس  دصیـس و  نامه  وزج  اه  نآ  مییوگب  رگا  نیا ، رب  انب  دنراد ؛
.دنرادروخرب يرت  مک  زایتما  زا  دنشاب ، ترضح  رگید  نارای 

ینامسآ نانز  .ب 

هریخذ نامسآ  رد  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  یناهج  تموکح  يارب  دنوادخ  هک  دنتسه  هدیزگ  رب  يوناب  دص  راهچ  مود ، هتسد 
.دنیآ یم  نیمز  هب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هارمه  هب  ترضح  نآ  روهظ  اب  تسا و  هدرک 

رایخ هأرما  هئام  عبرا  لجر و  هام  نامث  یلع  میرم  نب  یسیع  لزنی  : » تسا هدرک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هریرهوبا 
دارفا نیرت  هتـسیاش  نیرتهب و  زا  نز  دـص  راهچ  درم و  دصتـشه  هارمه  هب  میرم  نب  یـسیع  ؛(1)  یضم نم  حلـصأ  ضرالا و  یلع  نم 

«. دمآ دهاوخ  دورف  نیمز  يور 

مالسلا هیلع  نیموصعم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  یمالسا  تما  زا  ای  دنتسه  نیشیپ  ياه  تما  زا  نانز  نیا  هک  نیا  رد 
رد یبـصنم  يراد  هدـهع  يارب  دـنا و  هدـش  هدرب  نامـسآ  هب  تلع  هچ  هب  ناـمز و  هچ  زا  هک  نیا  زین  و  فـلتخم ، ياـه  نارود  زا  اـی  و 

.دیوگ یمن  يزیچ  اه  نآ  هرابرد  ثیدح  نیا  هک  تسا  ییاه  شسرپ  رگید ، لیاسم  يارب  ای  دنیآ  یم  ترضح  تموکح 

نانز تعجر  .ج 

هراشا

هب دنوادخ  هک  دنتسه  ینانز  مالسلا  هیلع  هللا  هیقب  ترضح  نارای  زا  هورگ  نیموس 

ص:48
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هدـنز زا  ناشن  مان و  اـب  یخرب  دـنا : هتـسد  ود  هورگ  نیا  .دـنادرگ  یم  زاـب  اـیند  هب  هدرک و  هدـنز  ار  اـه  نآ  ناـمز  ماـما  روهظ  تکرب 
.تسا هدمآ  نایم  هب  نخس  ناشندمآ  زا  طقف  رگید  یخرب  هدش و  هداد  ربخ  ناشندش 

.میزادرپ یم  تعجر  هرابرد  هعیش  هدیقع  هب  ثحب ، همادا  زا  شیپ 

هللا یلص  مرکا  ربمایپ  دننام  ناربمایپ  یخرب  مالسلا  هیلع  دمحم  لآ  يدهم  روهظ  اب  نامزمه  هک  تسا  نیا  هعیش  مّلـسم  دیاقع  زا  یکی 
لها ناوریپ  یقیقح و  نانمؤم  زا  یخرب  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نانمؤم  ریما  دننام  نیموصعم  ملـس و  هلآ و  هیلع و 

نکمم ریغ  اهنت  هن  تشگزاب  هنوگ  نیا  .دـندرگ  یم  زاب  ایند  هب  رگید  راب  دـش و  دـنهاوخ  هدـنز  راـگدرورپ  نذا  هب  مالـسلا  هیلع  تیب 
: میناوخ یم  هرقب  هروسرد  .تسا  ملسم  يرما  میرک  نآرق  هاگدید  زا  هکلب  تسین ،

تفگ اه  نآ  هب  دـنوادخ  دـندوب !؟ رفن  نارازه  ناـنآ  دـندرک و  رارف  دوخ  ياـه  هناـخ  زا  گرم  سرت  زا  هک  ار  یتیعمج  يدـیدن  اـیآ 
.(1)  ... داد رارق  ناگدنیآ  يارب  یتربع  سرد  ار  اه  نآ  هرابود  یگدنز  يارجام  درک و  هدنز  ار  اه  نآ  ادخ  سپس  دیریمب ؛

: دیامرف یم  رگید  يا  هیآ  رد  میرک  نآرق  نینچمه 

دوب و هتخیر  ورف  اه  فقـس  يور  هب  نآ  ياهراوید  هک  یلاح  رد  درک ، روبع  هدـش  ناریو  يدابآ  کی  راـنک  زا  هک  یـسک  دـننامه  اـی 
رد دنک !؟ یم  هدنز  گرم  زا  سپ  ار  اه  نآ  دنوادخ  هنوگچ  تفگ : دوخ ] اب  وا   ] .دوب هدنکارپ  وس  ره  رد  نآ  ياه  ناوختسا  داسجا و 

هچ تفگ : وا  هب  درک و  هدنز  سپس  دناریم ، لاس  دصکی  ار  وا  ادخ  ماگنه  نیا 

ص:49
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اذـغ و هب  نک  هاگن  .يدرک  گنرد  لاـس  دـصکی  هکلب  هن ، دومرف : .زور  کـی  زا  یـشخب  اـی  زور  کـی  تفگ : يدرک ؟ گـنرد  ردـق 
مه زا  هنوگچ  هک  نک  هاگن  دوخ  غالا  هب  یلو  تسا ؛ هتفاـین  رییغت  هنوگ  چـیه  اـهلاس ] تشذـگاب   ] یتشاد و هارمه  هچ  دوخ  یندیـشون 

مدرم يارب  هناشن  ار  وت  هک  نیا  يارب  مه  تسا و  وت  رطاخ  نانیمطا  يارب  مه  گرم ، زا  سپ  وت  ندش  هدـنز  نیا  .تسا  هدـش  یـشالتم 
نآ رب  تشوگ  میهد و  یم  دـنویپ  مه  هب  هتـشادرب ، ار  اه  نآ  هنوگچ  هک  نک  هاگن  دوخ  بکرم  ياـه  ناوختـسا  هب  نونکا  .میهد  رارق 

(1) .تساناوت يراک  ره  رب  ادخ  مناد  یم  تفگ : دش ، راکشآ  وا  رب  قیاقح  نیا  هک  یماگنه  .مینایور  یم 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يدهلا  ملع  یضترم  دیس 

هب هک  تسا  نیا  دنادرگ ، یم  هدنز  ار  ناگدرم  یخرب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ  نامز  رد  دنوادخ  دراد  هدیقع  هعیش  هک  نیا  تلع 
زا يا  هدع  ماقتنا  دنشاب و  دهاش  کیدزن  زا  دنا ، هدوب  نآ  راظتنا  رد  هک  ار  دمحم  لآ  قح  تلود  دنوش و  لیان  نامز  ماما  يرای  باوث 

(2) .دنربب تذل  دیحوت  هملک  يالتعا  قح و  روهظ  زا  دننیبب و  مشچ  اب  ار  ناملاظ 

رکـشل رد  دش و  دنهاوخ  هدنز  مالـسلا  هیلع  دمحم  لآ  مئاق  روهظ  ماگنه  هب  هک  دوش  یم  دای  نز  هدزیـس  مان  یمالـسا  ربتعم  عبانم  رد 
.تخادرپ دنهاوخ  نارامیب  یتسرپرس  یگنج و  ناحورجم  ياوادم  هب  نامز  ماما 

ص:50

.259 (: 2  ) هرقب - 1
ص 511. ج1 ، راحبلا ،  هنیفس  - 2
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دنهاوخ نز  هدزیس  مالـسلا  هیلع  دمحم  لآ  مئاق  هارمه  دومرف : قداص  ماما  هک  هدرک  لقن  رمع  نب  لضفم  زا  همامالا ، لئالد  رد  يربط 
؟ دهاوخ یم  يراک  هچ  يارب  ار  اه  نآ  متفگ : .دوب 

.دییامرفب ار  اه  نآ  مان  مدرک : ضرع  .تفرگ  دنهاوخ  هدهع  رب  ار  نارامیب  یتسرپرس  هتخادرپ ، ناحورجم  ياوادم  هب  دومرف :

هنایص هیفنح ، دیعـس  ما  هیـسمحا ، دلاخ  ما  هدیبز  رـسای ، رامع  ردام  هیمـس ، هیبلاو ، هبابح  نمیا ، ما  يرجه ، دیـشر  رتخد  ءاونق ، دومرف :
(1) .هینهج دلاخ  ما  و  هطشام ،

یلع نامز  رد  هبابح  .دیسر  تداهش  هب  تثعب  يادتبا  رد  رسای  رامع  ردام  تسا و  هتسیز  یم  یسوم  ترـضح  نامز  رد  هطـشام  هنایص 
.دنا هدرک  یم  یگدنز  رگید  ياه  نامز  رد  هیقب  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  نامز  رد  ءاونق  مالسلا و  هیلع 

.درک دهاوخ  هدنز  ار  اه  نآ  نامز  ماما  تکرب  هب  اه ، نآ  زا  ینادردق  يارب  دنوادخ  درک و  دنهاوخ  تعجر  يرفن  هدزیس  هورگ  نیا 

ءاونق مان  هب   (2) یمطاف صیاصخ  باتک  رد  .دنک  یم  دای  ار  رفن  هن  مان  اهنت  نز  هدزیس  نآ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور ، نیا  رد 
(3) .تسا هدش  هراشا  هیشبحا  هریتو و  مان  هب  رئاصبلا  بختنم  باتک  رد  و  هینزام ، بعک  رتخد  هبیسن ، نمیا و  ما  و 

ص:51

ص 260. همامالا ،  لئالد  - 1
 . هیمطاف صیاصخ  زا  لقن  هب  ص41 : ج 5 ، هعیرشلا ،  نیحایر  - 2

ص 338. ج3 ، همئالا ،  نایب  زا  لقن  هب  ص 74 : فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  زا  يزادنا  مشچ  - 3
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.تسا هدماین  نایم  هب  يرگید  مان  رفن ، هس  نیا  زج 

زارفا رس  نانز 

هراشا

.میزادرپ یم  هدرب  مان  نانز  یخرب  لاح  حرش  هب  راصتخا  هب  کنیا 

هطشام هنایص  . 1

لیقزح رسمه  يو  .ددرگ  یم  زاب  ایند  هب  هدش ، هدنز  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تلود  رد  هک  تسا  ییوناب  هدزیس  نامه  زا  یکی  وا 
نامیا یسوم - ترضح  دوخ -  نامز  ربمایپ  هب  شرهوش  دننامه  وا  .دوب  نوعرف  رتخد  يرگـشیارآ  شلغـش  و  نوعرف - يومع  رـسپ  - 

.درک یم  ناهنپ  ار  دوخ  نامیا  نانچمه  یلو  دوب ، هدروآ 

.تخاس يراج  نابز  رب  ار  ادـخ  مان  رایتخا  یب  داتفا و  شتـسد  زا  هناش  هک  دوب  نوعرف  رتخد  شیارآ  لوغـشم  يو  يزور  دـنا : هتـشون 
.تسا هدـیرفآ  ار  وت  ردـپ  هک  مدروآ  نابز  رب  ار  یـسک  مان  هکلب  هن ، تفگ : يدروآ ؟ نابز  رب  ارم  ردـپ  ماـن  اـیآ  تفگ : نوعرف  رتخد 

: تفگ يرادـن ؟ فارتعا  نم  ییادـخ  هب  رگم  تفگ : درک و  راضحا  ار  هنایـص  نوعرف  درک و  وگزاب  ردـپ  دزن  ار  ارجاـم  نوعرف  رتخد 
.منک یمن  شتسرپ  ار  وت  مشک و  یمن  تسد  یقیقح  يادخ  زا  نم  زگره !

ریـش لفط  هب  تبون  نوچ  .دـننکفا  شتآ  رد  شروضح  رد  ار  نز  نآ  ياـه  هچب  همه  دـنزورفارب و  یـسم  رونت  اـت  داد  روتـسد  نوعرف 
هک نک  ربص  ردام  تفگ : دمآ و  نابز  هب  شراوخریش  كدوک  هک  دیوج  تئارب  نید  زا  رهاظ  هب  تساوخ  یم  هنایص  دیـسر ، شراوخ 

نآ لمحت  ربص و  رثا  رد  دنوادخ  دندنازوس و  هدنکفا ، شتآ  رد  ار  شراوخریش  هچب  نز و  نآ  ناینوعرف  یتسه ! قح  رب  وت 

ص:52
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دنک و تمدخ  ترـضح  نآ  هب  مه  ات  دنادرگ  یم  هدنز  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تلود  رد  ار  وا  نید ، هار  رد  نز 
.دریگب ناینوعرف  زا  ار  دوخ  ماقتنا  مه 

رسای رامع  ردام  هیمس ، . 2

(1) .تشاد اور  وا  رب  ار  اه  هجنکش  نیرتدب  دمآ و  مشخ  هب  تخس  نمشد  ببس ، نیدب  دیورگ و  مالسا  هب  هک  دوب  يرفن  نیمتفه  يو 

نینچ هب  اه  نآ  دنهد ، مانشد  ادخ  ربمایپ  هب  هک  درک  راداو  ار  اه  نآ  تسخن  وا  دندمآ و  راتفرگ  لهجوبا  ماد  رد  رـسای  شرهوش  وا و 
زا هاـگ  هک  ربماـیپ  .تشاد  هگن  نازوـس  باـتفآ  رد  ار  اـه  نآ  دـیناشوپ و  رـسای  هیمـس و  هب  ینهآ  هرز  زین  وا  .دـندشن  یـضار  يراـک 
يا ؛ هنجلا مکدـعوم  ناف  رـسای  لآ  ای  ًاربص  : » دومرف یم  درک و  یم  شرافـس  تمواـقم  ربص و  هب  ار  اـه  نآ  درک ، یم  روبع  ناـشرانک 

هب ار  ناشیا  درک و  دراو  یتبرـض  کی  ره  رب  لهج  وبا  ماجنارـس  تسا .» تشهب  امـش  هاگ  هدعو  هک  دیزاس  هشیپ  ربص  رـسای ، نادـناخ 
(2) .دناسر تداهش 

لمحت ادـخ  نمـشد  زا  ار  هجنکـش  نیرتدـب  داد و  ناشن  مالـسا  يالتعا  هار  رد  هک  یتدـهاجم  ربص و  شاداـپ  هب  ار  نز  نیا  دـنوادخ 
ناروای هب  ادخ  یلو  رکـشل  رد  دنیبب و  ار  یهلا  هدعو  ققحت  ات  درک  دهاوخ  هدنز  مالـسلا  هیلع  دمحم  لآ  يدهم  روهظ  مایا  رد  دومن ،

.دنک تمدخ  ترضح  نآ 

ص:53

ص 481. ج5 ، هباغلا ،  دسا  - 1
ص 353. ج4 ، هعیرشلا ،  نیحایر  - 2
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هینزام بعک  رتخد  هبیسن ، . 3

هتسج و تکرش  مالـسلا  هیلع  مالـسا  ربمایپ  ياه  گنج  یخرب  رد  هک  تسا  مالـسا  ردص  راکادف  نانز  زا  و  هرامع » ما   » هب فورعم  وا 
نتشاذگ اهنت  ناناملـسم و  رارف  هنحـص  ندید  اب  .درک  افیا  ار  شقن  نیرتهب  دحا  گنج  رد  وا  .تسا  هدرک  اوادم  ار  یگنج  ناحورجم 

.تشادرب ناوارف  ییاه  مخز  شندب  هار  نیا  رد  تخادرپ و  ترضح  نآ  فیرش  ناج  زا  عافد  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(1) .تسا رتالاو  یگنج  نادرم  زا  وت  ردام  ماقم  زورما ، دومرف : نینچ  هرامع  شدنزرف  هب  هدوتس و  ار  يراکادف  نیا  زیزع  ربمایپ 

تحارتـسا هب  تشگزاـب و  هناـخ  هب  ناناملـسم  رگید  هارمه  هـب  نیگنـس  مـخز (2)  هدزیـس  اـب  هبیـسن  گـنج ، ندرک  شکورف  زا  سپ 
زا هبیسن  دنباتشب ، نمشد  بیقعت  هب  دیاب  گنج  ناحورجم  طقف  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  نامرف  ندینش  اب  .تخادرپ 

نمـشد بیقعت  زا  ربماـیپ  هک  نیمه  .دـنک  تکرـش  تسناوـتن  يزیرنوـخ  تدـش  لـیلد  هب  یلو  دـش ، نـتفر  هداـمآ  تساـخرب و  ياـج 
داتـسرف و وا  دزن  هب  يو  یتمالـس  هبیـسن و  یـسرپ  لاوحا  يارب  ار  ینزام  بعک  نب  هللادـبع  دورب ، هناخ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  تشگزاـب ،

(3) .داد ربخ  ربمایپ  هب  ار  عوضوم  نامداش  دش ، هاگآ  يو  یتمالس  زا  نوچ 

(4) .دش دهاوخ  هدنز  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  يرای  يارب  هک  تسا  یناسک  زا  هبیسن 

ص:54

ص 273. ج1 ، يدقاو ،  يزاغم  - 1
ص 268. ج 2 ، يدقاو ،  يزاغم  - 2
ص 270. ج 1 ، يدقاو ،  يزاغم  - 3

 . همطاف صیاصخ  زا  لقن  هب  ص 41 ؛ ج 5 ، هعیرشلا ،  نیحایر  - 4
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نمیا ّما  . 4

: دومرف یم  درک و  یم  باطخ  ردام »  » وا هب  ربمایپ  .تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  راکتمدخ  راگزیهرپ و  نانز  زا 
هب گـنج  ههبجرد  دـهاجم ، ناـنز  راـنک  رد  هراوـمه  يو  تسا .» نم  نادـناخ  زا  يا  هدـنام  یقاـب  نز ، نیا  ؛(1)  یتیب لها  هیقب  هذـه  »

(2) .تخادرپ یم  ناحورجم  ياوادم 

جنپ يو  .درک  یفرعم  دهاش  ناونع  هب  ار  وا  مالسلا  هیلع  ارهز  ترضح  كدف ، يارجام  رد  دوب و  تماما  نادناخ  ناگتفیش  زا  نمیا  ما 
(3) .تفر ایند  زا  ربمایپ  زا  سپ  هام  شش  ای 

هتـشامگ تمدخ  هب  ماما  هاگرکـشل  رد  ات  دنادرگ  یم  هدنز  ار  وا  روهظ ، ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  دمحم  لآ  يدهم  تکرب  هب  دـنوادخ 
.دوش

دلاخ ّما  . 5

تـسد  )= دیلا هعوطقم  دلاخ  ما  دوصقم  دیاش.هیّنهج  دلاخ  ما  هیـسمحا و  دـلاخ  ما  دـنا : هدـش  روهـشم  مان  نیدـب  وناب  ود  تایاور ، رد 
ندوب هعیـش  مرج  هب  ار  وا  تسد  هفوک ، رد  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  ندناسر  تداهـش  هب  زا  سپ  رمع ، نب  فسوی  هک  دشاب  هدـیرب )

هک هدـیدرگ  رکذ  یبلطم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  راکادـف  نز  نیا  ماقم  تیـصخش و  هراـبرد  یّـشک  لاـجر  باـتک  رد  .درک  عطق 
.دیـسر هار  زا  دیلا  هعوطقم  دـلاخ  ما  هک  میدوب  هتـسشن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  رد  دـیوگ : ریـصب  وبا  .تسا  تیمها  ياراد 

يا دومرف : ترضح 

ص:55

ص329. ج 35 ، لامکلا ،  بیذهت  ص 76 ؛ فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  تموکح  زا  يزادنا  مشچ  - 1
ص20. گنج ،  رد  ناملسم  نانز  شقن  - 2

ص387. ج 10 ، لاجرلا ،  سوماق  - 3
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یم ناـمداش  نآ  ندینـش  اـب  ادـخ ، لوـسر  دـنزرف  يا  ، يرآ مدرک : ضرع  نم  يونـشب ؟ ار  دـلاخ  ما  نخـس  يراد  لـیم  اـیآ  ریـصبابا ،
؛ دیوگ یم  نخـس  تغالب  تحاصف و  لامک  رد  يو  مدـید  .تفگ  نخـس  دـمآ و  ماما  تمدـخ  هب  دـلاخ  ما  عقوم  نامه  رد  مدرگ …

(1) .درک وگتفگ  وا  اب  نانمشد  زا  تئارب  تیالو و  عوضوم  هرابرد  ترضح  سپس 

هدیبز . 6

: تسا هتفگ  شا  هرابرد  قودص ; خیـش  هک  دشاب  دیـشرلا  نوراه  نز  هدیبز  دراد  لامتحا  تسا و  هدشن  لقن  وا  زا  یلماک  تاصخـشم 
شقالط دروخ  مسق  تسا ، نایعیـش  زا  تسناد  نوراـه  هک  یماـگنه  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناوریپ  ناراداوه و  زا  یکی  يو 

هک تشاد  زینک  دصکی  يو  دنا  هتـشون  نینچمه  .تسا  تافرع  هب  یناسربآ  یکی  هک  تشاد  يرایـسب  یتامدخ  ياهراک  هدیبز  .دـهد 
تلحر 216 ق  لاس رد  هدیبز  .دش  هدینـش  نآرق  توالت  يادـص  وا  تنوکـس  لحم  زا  هشیمه  دـندوب و  نآرق  ظفح  لوغـشم  هتـسویپ 

(2) .درک

هیبلاو هباّبح  . 7

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

.درک تساوخرد  تماما  رب  یلیلد  ترضح  نآ  زا  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نانمؤم 

ص:56

.یناقمام لاقملا  حیقنت  زا  لقن  هب  ص381 ؛ ج3 ، هعیرشلا ،  نیحایر  - 1
ص 78. ج3 ، لاقملا ،  حیقنت  - 2
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: دومرف وا  هب  تفرگ و  ياـج  گنـس  رد  رهم  نآ  رثا  درک و  شقن  ار  دوخ  رهم  نآ  رب  تشادرب و  ار  یگنـس  يو  روـضح  رد  ترـضح 
یماما ره  تداهـش  زا  سپ  هبابح  ور ، نیا  زا  تسا ؛ ماما  وا  دراذـگب ، ياـج  رب  يرثا  نینچ  گنـس  نیا  رد  تسناوت  هک  ره  نم  زا  سپ 
مالسلا هیلع  اضر  ماما  هب  هک  تبون  .تسب  یم  شقن  نآ  رثا  دندز و  یم  گنـس  نامه  رب  ار  دوخ  رهم  نانآ  تفر و  یم  رگید  ماما  دزن 

(1) .تفگ تایح  دوردب  نآ  زا  سپ  دوب و  هدنز  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  تلحر  زا  سپ  هام  هن  هبابح  .درک  نینچ  زین  ترضح  دیسر 

هدش يرپس  شرمع  زا  لاس  هدزیـس  دصکی و  دیـسر ، مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  تمدـخ  هب  هبابح  یتقو  هک  تسا  هدـش  تیاور 
(2) .تشگزاب شا  یناوج  دومن و  يا  هراشا  دوخ  هبابس  تشگنا  اب  ترضح  .دوب 

(3) .دوب هدش  يا  هدیکشخ  بوچ  دننامه  تدابع  زا  هتخوس و  دوجس  يدایز  زا  هبابح  تروص  دنا : هتشون  نینچمه 

ءاونق . 8

مالـسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  يافو  اب  ناراـی  زا  دوخ  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناوریپ  نایعیـش و  زا  یکی  يرجه ، دیـشر  رتخد 
خیش راتفگ  زا  .دیسر  تداهـش  هب  یـشارخلد  زرط  هب  نانمؤم  ریما  یتسود  تبحم و  هار  رد  هک  تسا  يدرمگرزب  رتخد  يو  . (4) تسا

دزن شردپ  دورو  ماگنه  هب  ءاونق  هک  دیآ  یم  رب  دیفم 

ص:57

ص204. ج1 ، راحبلا ،  هنیفس  - 1

ص204. ج1 ، راحبلا ،  هنیفس  - 2

ص204. ج1 ، راحبلا ،  هنیفس  - 3
ص341. یسوط ،  خیش  لاجر  ص458 ؛ ج 2 ، هاورلا ،  عماج  - 4
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نوریب هرامالا  راد  زا  ار  ردـپ  ناج  همین  ندـب  نارگید  کمک  هب  هدوب و  دوخ  ردـپ  ياپ  ود  تسد و  ود  عطق  دـهاش  داـیز  نب  هللادـیبع 
یم تدابع  تقـشم  جـنر و  هب  ار  دوخ  همه  نیا  ارچ  ناج ! ردـپ  تفگ : شردـپ  هب  ءاونق  يزور  .تسا  هدرک  لقتنم  هناـخ  هب  هدروآ و 
همه نیا  هک  ام _  زا  ناشنامیا  تدـش  ینید و  شنیب  هک  دـمآ  دـنهاوخ  یهورگ  اـم  زا  سپ  مرتخد ، تفگ : خـساپ  رد  ردـپ  يزادـنا ؟

(1) .تسا رتشیب  میا _  هتخادنا  تدابع  تمحز  هب  ار  دوخ 

رِظتنم ناوناب  .د 

تلحر ترضح  نآ  روهظ  زا  شیپ  هک  دنتـسه  يراکزیهرپ  ناوناب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ناروای  هورگ  نیمراهچ 
راگدرورپ هدارا  هب  زین  نانآ  .یشاب  هتشاد  روضح  یناوت  یم  یلیام  رگا  تسا ، هتشگ  رهاظ  وت  ماما  دوش  یم  هتفگ  ناشیا  هب  .دنا  هدرک 

.دش دنهاوخ  هدنز 

لآ يدـهم  تموکح  رد  یگدـنز  طیارـش  اه و  هتـساوخ  اـب  ار  دوخ  هک  ییوناـب  ره  تسین و  یـصاخ  هورگ  هب  طوبرم  ناـنز ، تعجر 
زا یکی  .دوش  هدنز  ماما  يرای  يارب  هتـشگ ، دنم  هرهب  يدنوادخ  تمحر  زا  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  دهد ، قیبطت  مالـسلا  هیلع  دـمحم 
هب .دنک  یم  داجیا  یهلا  هریخذ  نیرخآ  تموکح  شریذپ  يارب  یگدامآ  یعون  درف ، رد  هک  تسا  دـهع  ياعد  ندـناوخ  طیارـش ، نآ 
نآ روهظ  زا  شیپ  رگا  دـشاب و  ام  مئاق  ناروای  زا  دـناوخب ، ار  دـهع  ياعد  حبـص  لـهچ  سک  ره  مالـسلا : هیلع  قداـص  ماـما  هدومرف 

(2) ….. دشاب ترضح  نآ  تمدخ  رد  ات  دروآ  نوریب  ربق  زا  ار  وا  دنوادخ  دورب ، ایند  زا  ترضح 

ص:58

ص73و72. صاصتخا ،  - 1
ص294. ج2 ، راحبلا ،  هنیفس  - 2
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جرف راظتنا 

شریذـپ يارب  لماک  یگدامآ  ینعی  تسا ؛ جرف  راظتنا  ترـضح ، نآ  اب  رادـید  قیفوت  هللا و  هیقب  تموکح  ردروضح  طیارـش  زا  یکی 
زا هطلـس  هنوگره  یفن  ینعی  جرف ، راظتنا  .دهاوخ  یم  دـیوگ و  یم  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هچنآ  هب  نتـسارآ  قح و  تموکح 
هللا یلـص  ربمایپ  ادـخ و  نانمـشد  زا  يرازیب  ینعی  جرف ، راظتنا  مالک  کی  رد  یقالخا و  داسف  یفارحنا و  راکفا  اب  هزرابم  ناـگناگیب و 

تلود رِظتنم  درف  هکلب  تسا ، هدش  هدرمش  لامعا  نیرتهب  زا  راظتنا  هک  تسین  ببس  یب  .مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ملس و  هلآ و  هیلع و 
تسا و هدیتلغ  دوخ  نوخ  رد  هتشگ و  دیهش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يور  شیپ  رد  هک  تسا  یـسک  دننامه  يدهم 

.دشاب یم  مالسلا  هیلع  همطاف  يدهم  همیخ  رد  هک  تسا  یسک  ناسب  دورب ، ایند  زا  راظتنا  تلاح  نامه  رب  رگا 

دنوادخ هک  يزیچ  زا  مهدن  ربخ  ار  امش  ایآ  دومرف : يزور  ترضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصب  وبا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلاسر  ادخ و  یگناگی  رب  تداهش  دومرف : .يرآ  میتفگ : دریذپ ؟ یمن  شناگدنب  زا  نآ  نودب  ار  یلمع 
، عرو نتــشاد  زین  اـم و  زا  يوریپ  تعاـطا و  نانمــشد و  زا  يرازیب  اــم و  یتـسود  زا  هدوـمرف ، دــنوادخ  هـک  هـچنآ  هـب  رارقا  مـلس و 
ره ار  نآ  دـنوادخ  هک  تسا  یتلود  ام  يارب  هک  یتسرد  هب  دومرف : هاـگ  نآ  مالـسلا ، هیلع  مئاـق  يارب  ندیـشک  راـظتنا  يراـکزیهرپ و 
هب راظتنا  رد  دیاب  دشاب ، ام  مالسلا  هیلع  مئاق  نارای  زا  دراد  تسود  هک  یسک  ره  دوزفا : سپس  دزاس ؛ یم  رارقرب  دنک ، هدارا  هک  نامز 

ترضح نآ  هک  تسا  یسک  دننامه  يرجا  وا  يارب  دریمب ، لاح  نامه  رد  رگا  و  دیارایب ، قالخا  نساحم  عرو و  هب  ار  دوخ  درب و  رس 
هدرک كرد  ار 

ص:59
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(1) .دشاب

نخس نیرخآ 

! ناملسم نارهاوخ  یمارگ ، ناوناب 

نآ زا  یکی  دیهاوخ  یم  رگا  دیـشاب … نز  هاجنپ  نآ  زا  یکی  دیهاوخ  یم  رگا  دیـشاب … نامز  ماما  نارای  هرمز  رد  دـیهاوخ  یم  رگا 
يور لگ  رادید  يارب  راگدرورپ و  هدارا  هب  دیهاوخ  یم  رگا  دنیآ ،… یم  دورف  نامسآ  زا  یـسیع  هارمه  هک  دیـشاب  يرفن  دصراهچ 
نیمه زا  دییایب  دیـشاب ، مالـسلا  هیلع  يدهم  تموکح  رد  يدیفم  درف  دیهاوخ  یم  رگا  دیدرگ ،… زاب  ایند  هب  رگید  راب  همطاف  يدهم 
يدهم ياه  هتـساوخ  اه و  همانرب  اب  ار  دوخ  دینک و  مکحم  وا  اب  ار  دوخ  هطبار  دیدنبب و  نامیپ  مالـسلا  هیلع  دـمحم  لآ  مئاق  اب  هظحل 

یمن مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  شدج  هار  زج  نامز  ماما  هک  دینادب  دیهد و  قیبطت  مالـسلا  هیلع 
.دور

وا رادید  روضح و  دیما  هب 

ص:60

 . ینامعن هبیغلا  زا  لقن  هب  ص486 ؛ ج2 ، لامآلا ،  یهتنم  - 1
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عبانم تسرهف 

.توریب ثارتلاراد ، باعیتسالا ، ربکا ، دبع  نبا  .1

.توریب رداص ، راد  دمحا ، دنسم  لبنح ، نب  دمحا  .2

.مق یشعرملا ، هبتکم  تاروشنم  هاورلا ، عماج  یلعدمحم ، یلیبدرا ، .3

.توریب هفرعملاراد ، هناوع ، یبا  دنسم  قاحسا ، نب  بوقعی  ینیارفسا ، .4

.توریب هفرعملا ، راد  يراخب ، حیحص  لیعامسا ، نب  دمحم  يراخب ، .5

.توریب رداص ، راد  يربکلا ، تاقبطلا  دعس ، نب  دمحم  يرصب ، .6

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  حیحصلا ، عماجلا  یسیع ، نبدمحم  يزمرت ، .7

.نارهط هیمالسالا ، هبتکملا  هباغلا ، دسا  ریثا ، نبا  يرزج ، .8

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  هباصإلا ، ریثا ، نبا  يرزج ، .9

.مق یمالسا ، فراعم  هسسؤم  يدهملا ، مامإلا  ثیداحا  مجعم  فلؤم ، هلمج  زا  نافلؤم  زا  یعمج  .10

.توریب یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  نادلبلا ، مجعم  توقای ، يومح ، .11

.نارهت یهاگشناد ، رشن  زکرم  يزاغملا ، همجرت  يودهم ، دومحم  یناغماد ، .12

.نارهت ریبکریما ، هملس ، ما  یچ ، ریرح  رتکد  .13

.توریب هیملعلا ، بتکلاراد  رابخألا ، سودرف  هیوریش ، نبا  یملید ، .14

.توریب رکفلاراد ، دواد ، یبا  ننس  ثعشا ، نب  نامیلس  یناتسجس ، .15

.نارهت باتکلا ، رشن  زکرم  لاجرلا ، سوماق  یقت ، دمحم  يرتشوش ، .16

.توریب لیجلا ، راد  راطوألا ، لین  یلع ، نب  دمحم  یناکوش ، .17

.مق نیسردملا ، هعامج  نیدلا ، لامک  هیوباب ، نب  یلع  نب  دمحم  قودص ، خیش  .18
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.مق مالسالا ، عقاو  نم  هسایسلا  قداص ، دیس  يزاریش ، .19

.فجن نامعنلا ، تاروشنم  جاجتحإلا ، یلع ، نب  دمحا  یسربط ، .20

.فجنلا هیردیحلا ، همامإلا ، لئالد  ریرج ، نب  دمحم  يربط ، .21

.مق تاغیلبت ، رتفد  تاراشتنا  يدهم ، تموکح  زا  يزادنا  مشچ  نیدلا ، مجن  یسبط ، .22

.مق یمالسا ، رشنلا  هسسؤم  لاجر ، نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ، .23

.مق یمالسا ، فراعم  هسسؤم  هبیغلا ، باتک  نسحلا ، نب  دمحم  یسوط ، .24

.مق ترجه ، لامآلا ، یهتنم  ساعب ، خیش  یمق ، .25

.مق نازحألا ، تیب  سابع ، خیش  یمق ، .26

.مق هوسا ، تاراشتنا  راحبلا ، هنیفس  سابع ، خیش  یمق ، .27

.قشمد هیشاهلا ، هبتکملا  ءاسنلا ، مالعا  اضر ، رمع  هلاحک ، .28

.لدعلا هعبطم  همهملا ، لوصفلا  غابصلا ، نبا  یکلام ، .29

.فرشا فجن  یگنس ، پاچ  لاقملا ، حیقنت  هللادبع ، یناقمام ، .30

.توریب ءافولا ، هسسؤم  راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجم ، .31

.نارهط هیمالسإلا ، بتکلاراد  هعیرشلا ، نیحایر  هللا ، حیبذ  یتالحم ، .32

.نارهت نینمؤملا ، ما  هشئاع  هللا ، حیبذ  یتالحم ، .33

.نارهت هیمالسا ، هیملع  تاراشتنا  نآ ، رتخد  همطاف و  ترضح  یناگدنز  یلوسر ، مشاه  دیس  یتالحم ، .34

.نارهط هیمالسإلا ، هفاقثلا  هسسؤم  دشرتسملا ، يربط ، نب  دمحم  .35

.نارهت يدازآ ، مایپ  گنج ، رد  ناملسم  نانز  شقن  داوج ، دمحم  یسبط ، یجورم  .36

.توریب هلاسرلا ، هسسؤم  لاجرلا ، ءامسا  یف  لامکلا  بیذهت  فسوی ، يزملا ، .37

.مق یتریصب ، هبتکم  صاصتخالا ، نامعنلا ، نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم ، .38
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.مق يروادلا ، هبتکم  لمجلا ، نامعنلا ، نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم ، .39
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.مق شناد ، رشن  يدقاو ، يزاغم  رمعوبا ، يدقاو ، .40

.هرهاقلا یسدقلا ، هبتکم  دئاوزلا ، عمجم  نیدلارون ، یمثیه ، .41

ص:63
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

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

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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