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نارتخد باجح 

باتک تاصخشم 

نارتخد هژیو  هداس (  نابز  هب  شـشوپ )) شزومآ ((  نارتخد : باجح  روآدـیدپ :  مان  ناونع و  یلعدمحم 1334 -  اینیمیرک ، هسانشرس : 
 : لایر  8000 کباش :  71 ص . يرهاظ :  تاصخشم  بدا 1388 . رثوک  مق  رـشن :  تاصخـشم  اینیمیرک . یلعدمحم  ناوجون / ) ناوج و 

لایر  8000 مهدزناش ؛ ) پاچ   ) لاـیر  8000 مهدزناپ ؛ ) پاچ   ) لاـیر  8000 مهدزاود ؛ ) پاچ   ) لاـیر  7000 978-964-95191-7-7 ؛ 
(. رـشان مهد   ) ناتـسمز 1387 مـهدزاود : پاـچ  تشادداـی :  69 ص )  ) بدا 1384 رثوـک  مق : یلبق : پاـچ  تشادداـی :  مهدـفه ) پاـچ  )
 : تشاددای رـشان .) مهدزناپ  ات  مهدزیـس  پاچ   ) 1389 مهدـفه : ات  مهدزناپ  پاچ  تشاددای :  رـشان .) مهدزای   ) مهدزیـس پاچ  تشاددای : 

هدر BP230/17/ك4ح3 1388  هرگنک :  يدـنب  هدر  ثیداـحا  باـجح --  عوضوم :  باـجح  عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  هماـنباتک 
2031442 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/636 ییوید :  يدنب 

راتفگشیپ

نتسارآ اب  هتـسیاش  نانز  نارتخد و  هعماج . قالخا  تمالـس  هب  تسا  یتمدخ  وا ، فافع  تسوا و  فافع  میرک ، نآرق  ّصن  هب  نز  شـشوپ 
یم نآزا  رتدنمـشزرا  ار  دوخ  مسج  هک  نانآ  دنا . هعماج  رد  تلیـضف  یکاپ و  قالخا و  نامّلعم  نیرتگرزب  یمالـسا ،» شـشوپ   » هب شیوخ 

رادومن ار  نز  تناتم  ّتیصخش و  فافع و  ششوپ ، دنا . هتسشن  تلیـضف  يالاو  دنـسم  رب  درب ، هرهب  نآزا  یمـشچ  ره  دنهد  هزاجا  هکدنناد 
ندرک هنامک  بجوم  تسا و  فافع  رهوگ  نانزهر  ربارب  رد  يرپس  شـشوپ ، دریگ . یم  رب  رد  اهبنارگ  يدیراورم  نوچمه  ار  وا  دنک و  یم 

هّلق ي هب  ندیسررد  ار  نانَا  دنک و  یم  ظفح  سوه  نایچراکـش  عمط  زا  ار  ناوجون  ناوج و  نارتخد  شـشوپ ، ناکاپان . مشچ  دولآرهز  ریت 
هب ار  ینمادـکاپ  یکاپ و  دـشخب و  یم  یمرگ  یگدـنز  هب  دـنک و  یم  ظفح  داسفزا  ار  هعماـج  شـشوپ ، دـشخب . یم  يراـی  یتخبکین  عیفر 

هدادـن يو  هب  دـنک ، نیمأت  ار  وا  یتخبـشوخ  تداعـس و  هک  يزیچ  نز ، زا  باجح  نتفرگ  ربارب  رد  برغ  قرـش و  يایند  دروآ . یم  ناغمرا 
تمظع و مارتحا و  درب و  یم  الاب  ار  شتّیصخش  دهد و  یم  باجح  نز  هب  مالـسا  اّما  تسا ؛ هتفرگ  وا  زا  ار  شزیچ  همه  تقیقحرد ، تسا .
هک کنیا ، دریگ . یمن  زاب  وا  زا  زین  ار  يزاـیتما  چـیه  لاـح ، ناـمهرد  دـنکیم و  ظـفح  يرـسمه  يرداـم و  سّدـقم  دنـسمرد  ار  شتـسادق 
رب دنا ؟ هدرک  دوخ  موش  تاغیلبت  جامآ  ار  ام  نارتخد  یمالسا ، ششوپ  ینعی  فافع ، مکحتسم  ژد  هیلع  برغ  یگنهرف  مجاهت  نارادمچرپ 

كاپ اهدیلپ ، اه و  یگدولَا  زا  باجح  كاپ  نماد  هک  میزومایب  دوخ  نارتخد  هب  میشوکب و  « باجح  » رگنس تیوقت  میکحترد و  هک  تسام 
ات میا  هدرک  شکـشیپ  ناوجون  ناوج و  نارتخد  هب  هدرَوا و  درگ  هداس  نابز  هب  ار  فافع  باجح و  لئاسم  باـتک ، نیارد  تسا . هتـساریپ  و 
زا ار  شیوخ  تمظع  هوکش و  دنریگن و  هلصاف  فافع  رگنس  زا  یطیارش ، چیه  رد  دنزاس و  راوتـسا  ار  شیوخ  یتدیقع  يرکف و  ياه  هیاپ 
هَّنَإ دشخب . يرای  رتهب ، ییادرف  نتخاس  يارب  ار  نانآ  دتفا و  ّرثؤم  ام  نارتخد  یهاگآ  شیازفا  رد  زیچان  رثا  نیا  هک  نَآ  دـیما  دـنهدن . تسد 

ناتسبات 1380 این  یمی  رک  یلعدمحم  قیفْوَتلا . ُّیلَو 

نآرق رد  سابل  ششوپ و 

هراشا

تسافص فطل و  یب  ام ، نشور ، ِزور  تسابرلد  بش  ِرداچ  رد  هَم  يور 
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اوقت سابل  ششوپ و  - 1

یسابل امش  يارب  ام  تقیقح  رد  مدآ ! نادنزرف  يا   1  . ٌریخ  َ َِکلذ يوقتلا  ُساِبل  َو  ًاشیر  َو  ْمُکَتاءْوَس  يراُوی  ًاساِبل  ْمُکیَلَع  انلَْزنَا  دَق  َمَدآ  یَنب  ای 
ششوپ سابل و  ّتیمها  هیآ ، نیا  تس . اوقت  سابل  هماج ، نیرتهب  یلو  تسامـش ، تنیز  ْهیام  دناشوپ و  یم  ار  امـش  مادنا  هک  میداتـسرف  ورف 

زا ار  هبنپ  ياه  هتوب  ناراب ، نداتسرف  ورف  اب  دنوادخ  هک : دنا  هدرکریـسفت  نینچ  ار  سابل  لوزن  نارّـسفم ، دزاس . یم  راکـشَآ  ار  نآرق  رظن  زا 
دنیارایب و ار  دوخ  دـنناشوپب و  ار  دوخ  مادـنا  دـنروآ و  مهارف  سابل  مشپ  هبنپ و  زا  نایمدَا  ات  درورپ ، یم  ار  نایاپراهچ  دـنایور و  یم  نیمز 

26 فارعا : هروس  . 1 دنهد . تنیز 

یناطیش ماد  یگنهرب ، - 2

ُْثیَح ْنِم  ُُهلیبَـق  َو  َوُه  ْمُکیرَی  ُهُّنِإ  اـمِِهتاءوَس  اـمُهَیُِرِیل  امُهَـساِبل  اـمُْهنَع  ُعِْزنَی  ـِۀ  َّنَْجلا َنِم  ْمُْکیََوبَا  َجَرْخأ  اـمَک  ُناْطیـشلا  ُمُکُّنَِنتْفَیـال  َمَدآ  یَنب  اـی 
زا ار  امـش  ردام  ردپ و  هک  نانچنآ  دبیرفب ؛ ار  امـش  ناطیـش  ادابم  مدآ ! نادنزرف  يا   1. َنُونِمُْؤیال َنیذَِّلل  َءاِیلْوأ  َنیطایَّشلا  اَْنلَعَج  ّانِإ  ْمُهَنْوََرتـال 

ار امش  شا ، هتسباو  هورگو  وا  تقیقح ، رد  دنایامنب . نانآ  هب  ار  ناشتروع  بیع و  ات  دروآ  نوریب  ناشنت  زا  ار  ناشـسابل  دنار ، نوریب  تشهب 
هک تسا  یـششوپ  سابل و  ندرب  نایم  زا  یناطیـش ، يایلوا  ناطیـش و  ياه  ماد  نیرتمهم  زا  دـینیب . یمن  ار  نانآ  امـش  هکدـننیب  یم  ییاج  زا 
اپ يراـگزیهرپ و  اـیح ، تّفع و  تنیز  هب  ناـسنا  نتـسارآ  يارب  تسا  يا  هلیـسو  باـجح ، ساـبل و  تسا . هداتـسرف  ناـیمدآ  يارب  دـنوادخ 

باجح و فشکو  تشز  ار  شـشوپ  باجح و  قیاقح ، نداد  هولج  هنوراو  هسوسو و  اب  دـشوک  یم  ناطیـش  ّتیـصخش . راـقو و  ینمادـک ،
رب طلـست  يارب  هسنارف  نارگرامعتـسا  هک  ناـنچ  ددرگ . هریچ  ناـیمدآ  رب  اوقت ، اـیح و  نتفرگاـب  دـهد و  هولج  اـبیز  ار  مادـنا  نتخاـس  هنهرب 

ناـیم زا  ار  نآ  تمواـقم  دادعتـسا و  میربـب و  موـجه  ریازجلا  هعماـج ي  دوـپ  راـت و  هب  میهاوـخب  رگا  : » هک دندیـسر  هجیتـن  نیا  هب  ریازجلا ،
«. ------------ دمآدهاوخ نآ  لابند  هب  زیچ  همه  میریگب ، تسد  رد  ار  اه  نز  رگا  میهد . رارق  هطلـس  ریز  ار  نانز  ادتبا  دیاب  میرادرب ،

رد ار  نانز  باجح  فشک  عوضوم  ریازجلا ، هیزجت  يارب  رامعتسا  یناطیش  هاگتـسد  هاگنآ  . 27 فارع . هروس ا  . 1 ---------------- 
: میزادرپ یم  نآ  حرش  هب  اج  نیا  رد  هک  تسا  زیچ  دنچ  باجح  اب  هزرابم  زا  نارگرامعتسا  هزیگنا  هّتبلا   1. داد رارق  ّتیمها  لّوا  هجرد 

برغ رد  باجح  عفر  يام  هزیگنا  - 3

ياه فدـه  يارب  نانز  ییابیز  زا  هدافتـسا  « ؛» نادرم یـسنج  تـالیامت  ياـضرا  «؛» ناـنز ییاـمندوخ  ، » برغ رد  باـجح  عفر  ياـه  هزیگنا 
هن هدش و  هدیرفآ  ییامندوخ  يارب  هن  نز ، تسا . هعماجرد  اشحف » داسف و  فارحنا و  تامّدقم  ندرک  مهارف   » ماجنارس و  یسایس » يراجت و 

شیاین هب  نادرم  ندرب  تّذـل  اه و  ییابیز  نداد  ناشن  يارب  عماجم  اه و  ینامهیم  رد  ار  نز  یبرغ  عماوج  رد  هکنیا  تسا . یناگرزاب  يالاک 
ییاناوت شرورپ  رد  نز ، يدازآ  دریگیم . وا  زا  زین  ار  نیتسار  يدازآ  هکلب  دـهد ، یم  هولج  شزرا  یب  ار  نز  ّتیـصخش  اهنت  هن  دـنراذگیم ،

، یعامتجا روما  لصف  ّلح و  رد  یقطنم  تکراشم  یتیبرت و  فیاظو  يارجا  شصّصخت و  شناد و  حطس  ندرب  الاب  شا و  ینالقع  يرکف و 
اهنت هن  تسا ، هتـشگ  انب  لئاذر  زا  زیهرپ  یقالخا و  لـئاضف  ظـفح  اوقت و  شرورپ  نز ، تمرح  رب  هک  یمالـسا ، باـجح  تسا . ریذـپ  قّقحت 

. --- دزاس یم  ناسآ  یعامتجا  یتیبرت و  یملع ، ياه  ّتیلاعف  رد  ار  نانآ  لوقعم  ّرثوم و  تکرش  هکلب  دنک ؟ یمن  دودحم  ار  نانز  يدازآ 
.14 نوناف / ستنارف  ری ، ازجلا  بالقنا  ./ 1 --------------------------- 

نآرق رد  باجح  شزرا  - 4

نایم دـیراورم  دـننامه  : » دـیامرق یم  دـنکیم و  هیبشت  فدـص  رد  هدیـشوپ  دـیراورم  هب  دـنراد ، ياج  تشهب  رد  هک  ار  ینامرآ  نانز  نآرق ،
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هک دنهد  یم  ياج  هژیو  یششوپ  رد  ار  اه  نَا  ناشورفرهاوج ، هکدنک  یم  هیبشت  ناجرم  توقای و  نوچ  یتارهاوج  هب  ار  نانآ  ای   1 «. فدص
ایح اب  ابیز و  نانز  اـه ، غاـب  نآ  رد  : » دوشن هتـساک  ناشـشزرا  زا  دـنریگن و  رارق  نآ  نیا و  راـیتخا  رد  یناـسآ  هب  یلَدـَب  تارهاوج  نوچمه 
هب نز  ّتیصخش  مارتحا و  هک  نیارد   2( دنناجرم توقای و  اه  نآ  هک  ییوگ  تسا ... هدیسرن  اه  نآ  هب  یسک  تسد  نآزا ، شیپ  هکدنتـسه 
یم باجیا  دراد ، هک  ییاهتّیبذاج  ظاحل  هب  نز ، يریذپ  هبرـض  ّتیـساسح و  تسین . دـیدرت  ياج  دوش ، ظفح  دـیاب  اهبنارگ  يرهوگ  ناونع 

تـسپ ياهوزرآ  عمط و  زا  عنام  هک  دریگ  ياج  یباجح  راـصح و  رد  يو  تسا ، دوجوم  شنیرفآ  رد  هک  ینیوکت  ّتنـس  کـی  رباـنب  دـنک 
تارهاوج دـنوش . ظـفح  هک  دـهد  یم  ياـج  يراـصح  رد  ار  ریذـپ  بیـسآ  فیطل و  تادوـجوم  هک  تسا  شنیرفَا  نوناـق  دـشاب . نارگید 

، دـشابرایتخا رد  یتـحار  هب  يزیچ  رگا  هک  تسا  یعیبـط  تسا و  هتخاـس  ناـهنپ  اـهایرد  رعق  رد  اـه و  هوک  لد  رد  ار  اـهبنارگ  ياـهرهوگو 
هروس . 2 ِنُونْکَْملا . ُِؤلؤُّللا  ِلاـثمأَک  - 23 هعقاو : ْهروس  . 1 دوب ---------------------------- . دـهاوخ  زواـجت  عمط و  ضرعمرد 

. ٌناجرَملاَو ُتُوقاْیلا  َّنُهَّنأَک  :... 58 - 56 نمحرلا : ي 

ششوپ هیآ  لوزن  ناتساد  - 5

هراشا

، تفر يا  هچوک  هب  نز  درک . یم  یهارمه  ار  وا  شنامـشچ  اب  ناوج  تشذگ . یم  یهار  زا  هک  دید  ار  ییابیز  نز  هنیدم ، راصنا  زا  یناوج 
یمخز دوب و  راوید  رد  هک  دروخ  يا  هشیـش  ای  ناوختـسا  هب  شتروص  هکدوب  هدـش  يو  ياشامت  وحم  ناـنچ  درک و  لاـبند  ار  وا  زین  ناوج 

هیلع و هللا  یلص   ) ادخ لوسر  هب  ار  هعقاو  نیا  هک  درک  دای  دنگوس  تفای . نوخ  رد  قرغ  ار  دوخ  ناهگان  ناوج  تسشن . شا  هنوگ  رب  قیمع 
. تفگزاـب شیوخ  هّصق  ناوج ، دـش . اـیوج  ار  ناتـساد  دـید ، ار  هنحـص  نیا  یتقو  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرکاربماـیپ دـهد . شرازگ  هلآ )

... ْمُهَجوُُرف اوُظَفْحَی  َو  ْمِهِراْصبَأ  ْنِم  اوعُّضُغَی  َنینِمؤْمِلل  ُلق  هکدرک : توالت  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ربمایپ رب  ار  هیآ  نیا  دـش و  لزان  لیئربج 
هب  1. َّنِِهبُویج یلَع  ًنِهِرُمُِخب  َْنبِرـضَیلَو  اْهنِم  َرَهَظاـم  ّـالِإ  نُهَتَنیز  َنیدـُْبیال  َو  نُهَجوُرف  َنظَفْحَی  َو  َّنِهِراـصبَأ  ْنِم  َنضُـضغَی  ِتاـنِمْؤُمِلل  لـُق  َو 
هب تسا و  هاگآ  دینکیم ، هچنآ  هب  ادخ  اریز  تسا ،؛ رت  هزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  هکدـنزرو  ینمادـکاپ  دـنهن و  ورف  هدـید  وگب : نامیا  اب  نادرم 

دیاب تسادیپ و  ًاعبط  هچنآ  رگم  دننادرگن  راکـشآ  ار  دوخ  ياهرویز  دنزرو و  ینمادکاپ  دندنب و  ورف  ار  دوخ  ناگدید  وگب : نامیا  اب  نانز 
.31-30 رون : هروس  . 1 دنزادنا ----------------------- . ورف  شیوخ  ندرگرب  ار  دوخ  يرسور 

رون هروس ي  هیآ 31  ياه  هتکن 

هکلب دـندناشوپ ، یمن  ار  دوخ  هرهچ  برع ، زور  نآ  تداع  مکح  هب  شـشوپ ، تایآ  لوزن  زا  شیپ  ناملـسم  ناـنز  یخیراـت ، ظاـحل  هب  ا -
ندرگ و هرهچ ، اه ، هراوشوگ  اه ، شوگ  هجیتن ، رد  دنتخادنا . یم  دوخ  تشپ  هب  ار  شفارطا  دندنارذگ و  یم  اهشوگ  تشپ  زا  ار  يرـسور 
هب دنروایب و  ولج  پچ  تسار و  زا  ار  يرسور  فرط  ود  هک : تسا  نآ  هیآ  يانعم  دش . لزان  هیآ  ینامز ، نینچ  رد  دوب . نایامن  ناشنابی  رگ 

ناـبیرگو ندرگو  اـه  هراوشوگ  اـه و  شوـگ  هک  دوـش  یم  بجوـم  روتـسد ، نیا  ندربراـک  هب  دـنزادنیب . ناـبیرگ  رب  تسار  پچ و  فرط 
َو  » هلمجزا تقیقح ، نیا  تسین . بجاو  نز  رب  تـسد » ود  هرهچ و   » ندـناشوپ هکدـیآ  یم  رب  هـیآ  زا  - 2 دنامب . زاب  هرهچ  دوش و  هدیـشوپ 
، عجارم ياوتف  ساسارب  لاحره  هب  . • دوش یم  هتفایرد  َّنِِهبُویُج »  یلَع  َّنِهِرُمُِخب  َْنبرـضَْیلَو   » هلمج ي و  اـْهنِم » َرَهَظ  اـم  ـالِإ  َّنُهَتَنیز  َنیدـُْبیال 

دوخ يوم  ندب و  دیاب  نز  سپ  تسین . تایرورض  زا  نآ  تایئزج  یخرب  دنچره  تسا ، مالـسا  تایرورـض  زا  نز  يارب  باجح  موزل  لصا 
، دشابن اهنآ  ندرب  تّذل  اهدرم و  هب  نداد  ناشن  دـصق  هب  رگا  چـم ، ات  اهتـسد  تروص و  صرق  ندـناشوپ  نکیل  دـناشوپب . مَرْحَمان  درم  زا  ار 

يا هنوگ  هب  نز  ندب  شـشوپ  طایتحاربانب  دناشوپب و  ار  دوخ  ياهمدق  طایتحاربانب  اّما  دناشوپب . زین  ار  نَا  تسا  بوخ  دـنچره  تسین ، مزال 

نارتخد www.Ghaemiyeh.comباجح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 31زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشابن نایامن  شندب  ياه  یگتسجرب  هک  دشاب 

مالسا رد  ششوپ  هفسلف 

هراشا

هک زان  ۀیام  يا  تا ، هچنغ  نکم  زاب  لُگ  وچمه  تََرب  تمصع ز  هدرپ ي  نارم  يوم ، هیس  يو  ترـس  هب  تمـصع  رداچ  هِنب  يور ، يرپ  يا 
مظاک  » تر ـــ گد عو  ـــ هب ن دنیا  ــ من زور  نَا  زا  ياو  لگ  نو  هزن چـ ـــ یکا و م ــ يرِکب و پ ای  ــ لاح َتر  َـ گر و ب ۀـم بـ دز هـ ـ یر ـد و  یآ ناز  خـ
ربانب نز ، ندرک  ینادنز  دنورن و  نوریب  هناخ  زا  هک  تسین  انعم  نیدب  تسا ، هدرک  رّرقم  نانز  يارب  مالـسا  هک  شـشوپ ، هفیظو ي  یناکال »

يرگ و هولج  هب  دـناشوپب و  ار  دوخ  ندـب  نادرم ، اب  ترـشاعم  رد  نز  هک  تسا  نَا  یمالـسا »  شـشوپ   » هفـسلف تسین . اور  یمالـسا  میلاعت 
درم نز و  ياه  سامت  شـشوپ و  دودح  دنا ، هدـمآ  بازحا  هروس ي  رون و  هروس ي  رد  شـشوپ  هرابرد ي  هک  یتایآ  دزادرپن . ییامندوخ 

 « ینیشن هدرپ  باجح :  » هملک ي نآ  رد  هک  يا  هیآ  دنشاب . هدرب  راک  هب  ار  ینیشن » هدرپ  باجح :  » يانعم هک  نَا  یب  دنا ، هدرک  صّخـش  ار مـ
هیلع هللا  یلص   ) ربمایپ نانز  هراب ي  رد  میرک  نآرق  رد  هک  میناد  یم  تسا . هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) مالساربمایپ نانز  هب  طوبرم  هتفر ، راک  هب 

زا سپ  هچ  ترضح و  نآ  تایح  نامز  رد  هچ  ربمایپ ، نانز  هک  تسا  هتـشاد  صاخ  یتیانع  مالـسا  تسا . هدیـسر  هژیو  ییاهروتـسد  هلآ ) و 
دارفا هدافتـساءوس ي  دروم  اـت  دـشاب  هدوب  یعاـمتجاو  یـسایس  لـیالد  هب  رتشیب  نوناـق ، نیا  دـیاش  دـننامب . دوخ  ياـه  هناـخ  رد  وا ، تاـفو 

یم مالـسا  هک : تسا  نیا  نآ ، دریگ و  یم  هشیر  نیداینب  یتقیقحزا  مالـسا ،» رد  شـشوپ   » هفـسلف اـّما  دـنریگن . رارق  هاوخدوخ  وجارجاـم و 
هب اهنت  عامتجا ، رد  نایمدآ  دنریگ و  تروص  ینوناق  جاودزا  هناخ و  طیحم  رد  نآ ، دننام  یسملو و  يرصب  هچ  یسنج ، ياه  تّذل  دهاوخ 
یم مالـسا  دزیمآ . یم  مه  هب  یـسنج ، ِییوج  تّذـل  اب  ار  ّتیلاعف  راک و  هکرـضاح  رـصع  یبرغ  گنهرف  فالخرب  دـنزادرپ . ّتیلاعف  راک و 

. تسا یسنج  توهـش  هزیرغ ي  انرطخ ك ، شکرـس و  رایـسب  زیارغ  زا  یکی  يرآ ، دنک . ادج  رگیدکی  زا  ًالماک  ار  طیحم  ود  نیا  دهاوخ 
رد تسا . هدیشیدنا  یلذا  فرژ  يریبادت  شندرک ، مار  لیدعت و  يارب  دراد و  هّجوت  نیـشتآ  هزیرغ ي  نیا  زیگنا  تفگـش  تردق  هب  مالـسا 

: زا دنترابع  هک  تسا  رّرقم  یفیاظو  نادرم  رب  مه  نانز و  رب  مه  هراب ، نیا 

كرتشم هفیظو ي 

ینمادـکاپ دـنهن و  ورف  هدـید  وگب : نامیا  اـب  نادرم  هب  : » ندرگ هاـگن  هب  طوبرم  تسا  يا  هفیظو  نآرق ، رد  درم  نز و  كرتشم  فیاـظو  زا 
دندنب و ورف  ار  دوخ  ناگدید  وگب : نامیا  اب  نانز  هب  تسا و  هاگآ  دینک ، یم  هچنآ  هب  ادخ  اریز  تسا ؛ رت  هزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  هکدـنزرو 
هب یناوهـش  ياه  هاـگن  دـیابن  دـننک و  ینارچ  مشچ  دـیابن  دـنوش ، هریخ  رگیدـکی  هب  دـیابن  درم  نز و  ـالاب ، هیآ  رباـنب   1 «. دنزرو ینمادکاپ 

.31: رون هروس ي  . 1 دنزادنا . رگیدکی 

نانز هژیو ي  هفیظو ي 

. دنراد هدیشوپ  هناگیب  نادرم  زا  ار  دوخ  ندب  رس و  يوم  دیاب  نانز  هک : تسا  نیا  نَا ، تسا و  هدش  صّخشم  نانز  يارب  مه  هژیو  يا  هفیظو 
هب ار  هناگیب  نادرم  هکدننکن  يراک  يا ، هناهب  گنر و  لکـش و  هجو و  چیه  هب  دـنزادرپ و  ییابرلد  يرگ و  هولج  هب  عامتجارد  دـیابن  نانآ 

بجاو نانز  رب  اهنت  ششوپ  هفیظو  هک  مینیب  یم  رگا  تسا . هدرک  نایب  ینـشور  هب  ار  عوضوم  نیا  رون ، هروس  هیآ ي 31  دنزادنا . کیرحت 
، نیاربانب یگتفیـش . رهظم  درم ، تسا و  ییابیز  لامج و  رهظم  نز  اریز  دوش ؟ یم  تفای  نانز  رد  اهنت  شکـالم ، هک  تسا  ور  نیا  زا  تسا ،
، دنـشوپب هداس  سابل  یمومع ، عماجم  رد  نانز  نارتخد و  رگا  رگید ، يوس  زا  دهدن . رارق  شیامن  ضرعم  رد  ار  دوخ  دـنیوگب  نز  هب  دـیاب 
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ناماد دنبای و  قیفوت  شیوخ  راکرد  دنناوت  یم  رتهب  دنورب ، هاگشناد  هسردم و  هب  لماک  يرسور  وتنام و  ای  رداچ  اب  دننکاپ ، هب  هداس  شفک 
. دننک ظفح  ناگزر  ـ هو ناراکبیرف  دربتسد  زا  ار  شیوخ  تّفع 

ششوپ هدیاف ي 

هروس ي هیآ ي 59  لوزن  نأش  رد  هک  نانچ  تسوا . صخـش  تفارـش  ّتیثیح و  ظـفح  يارب  دوخ و  دوس  هب  زیچ  ره  زا  شیپ  نز ، شـشوپ 
دـنتفگ و یم  تسیاشان  ینانخـس  نانآ  هب  دنداتـسیا و  یم  نانز  هار  ِرـس  رب  ناوج  نادرم  ءاشع ، برغم و  زاـمن  زا  سپ  تسا : هدـمآ  بازحا 
، دـنریگرتورف دوخ  رب  ار  دوخ  ياه  شـشوپ  وگب  نمؤم  نانز  تنارتخد و  نارـسمه و  هب  ربمایپ ! يا  : » هکدـش لزان  هیآ  دـندناسر . یم  رازآ 
، نز لماک  باجح  یگدیشوپ و  قوف ، هیآ ي  ربانب   1 «. تسا رتکیدزن  طایتحا  هب  دنریگن ، رارق  رازآ  دروم  دنوش و  هتخانـش  هکنآ  يارب  نیا ،

یم ار  شیوخ  يدوجو  رهوگردق  هک  تسا  ینانز  يارب  ششوپ  عون  نیرت  نئمطم  نیرت و  تحار  دشخب ، یم  وا  هب  هک  یتّینوصم  رب  نوزفا 
سوه ياهریت  زا  يو  ّتیصخش  ظوفحم و  نز  تّفع  باجح ، مکحتسم  ژد  نایمرد  دنراد . یم  هدیشوپ  فافع  فدص  رد  ار  نآ  دنسانش و 

ياه شزرا  يافرژ  هب  هکلب  دوشن ، شیوخ  ییابیز  يرگ و  هولج  وحم  هک  ددرگیم  بجوم  نز  یگدیشوپ  رگید ، يوس  زا  دنام . یم  رود  هب 
افوکـش يارب  دـناوت  یم  نز  ناس ، نیدـب  تسا . هداـهن  تعیدو  هب  يو ، یتسه  ياـج  ياـج  رد  اـناوت ، هدـننیرفآ ي  هک  دوش  هّجوتم  ییـالاو 

ارهز همطاف  اربک و  هجیدـخ ي  نوچ  دـشوپب و  تّمه  هماج ي  دنرتریگمـشچ . وا  فلُز  رـس و  زا  هکدـشوکب  يا  هتفخ  ياه  شزرا  نتخاس 
. دیاسب رترب  ییاهراختفا  نامسآ  رب  رس  ارذع ، میرم  و  مالّسلا ) اهیلع  )

باجح بوجو  نامز 

رد فافع  و  باجح » » ظافح رد  مالسا  رظن  زا  ددرگ ، یم  رادیدپ  نارتخد  رد  یـسنج  ياه  ییابیزو  یگدنلاب  راثآ  نیتسخن  هک  نامز  نَا  زا 
نیا هب  دـنا ، هدـنکارپ  وـس  نَا  وـس و  نیا  هک  ینایچراکـش  تـسد  . 59 بازحا : هروـس ي  ا . اـت ----------------------  دــنیآ  یم 
ياه ّتیلاعف  زا  دننکن و  بذج  شیوخ  يوس  هب  ار  نادرم  رگید ، ییوس  زا  دنبای و  دشر  ششوپ »  » فدص رد  دسرن و  مارخش  وخ  نالاهنون 
اهنت هن  نز ، تسا . مزـال  يرت  يوق  یعاـفد  رپس  دـشاب ، رتشیب  یهلا  ياـه  تبهوم  اـه و  ییاـبیز  هچره  دـنرادن . زاـب  یعاـمتجا و ... يدرف و 

راگدرورپ هاگـشیپ  هب  ار  صلاخ  ياه  ساپـس  نیرترب  گرزب ، تبهوم  نیا  ساپ  هب  ات  تسوا  رب  تسادخ و  هدـیرفآ  نیرتابیز  هک  تسابیز ،
هک تسا  ییاه  لُـگ  دـننامه  اـه ، ناـسنا  همه  یگدـنز  تسا . شیوخ  يدوجو  رهوگ  ظـفح  هنارکـش ، نیا  يادا  هار  نیرتهب  دراد . میدـقت 

ییابیز و هک  تسا  یلاسنهک  ّنس  رد  اـهنت  دـنا . یتاذ  ّتیباذـج  ياراد  هشیمه  ناـنز  اـّما  ددرگ ، یم  رادـیدپ  صاـخ  یناـمز  رد  ناـشتوارط 
رب و  : » دیامرف یم  ینانز  نینچ  هراب  رد  میرک  نآرق  دبای . یم  فیفخت  ششوپ  نوناق  هک  تسا  ّنس  نیا  رد  دنک . یم  شکورف  نانز  ییابرلد 

؛ دننکن راکشآ  ار  یتنیز  هک  یطرش  هب  دنهن ، رانکار  دوخ  ششوپ  هک  تسین  یهانگ  دنرادن ، ییوشانز  دیما  رگید  هک  يا  هداتفاراکزا  نانز 
.60 رون : ْهروس  . 1  *** --------------------- 1 «. تساناد ياونش  ادخ  و  تسا ، رتهب  اهنآ  يارب  ندیزرو  تّفع  و 

ششوپ ياه  هولج 

هراشا

دیتـلفغ باوـخ  رد  هرـسکی  هـک  یتـّلم  يا  تـسین  باـج  ــ زج ح يرپـس  ار  هدـید  ری  ـــ ـشمش تـسین  باـجح  زج  يرَهُگ  فرـش ، نزخم  رد 
شا یبهذـم  یفرع و  ياه  شزرا  ناسنا و  ّتیناسنا  نآ ، هانپ  رد  هک  تسا  يرگنـس  باجح ، تسیچ  باتـش  ناکا ، ـــ ین ّر  ـــ ن ز ف ـــ تـساکرد

ِنز تسا . هداد  رارق  هبذاجرپ  ابیز و  يدوجوم  ار  نز  شنیرفَا ، هاگتـسد  اریز  دراد ؟ رتشیب  یترورـض  نانز  يارب  اـنعم ، نیا  دـنام . یم  ملاـس 
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ناگناگیب دربتسدزا  تساراد ، ار  هچنَا  دناوت  یم  هک  تسا  باجح  ششوپ و  هیاسرد ي  اهنت  هکدناد  یم  یبوخ  هب  لیصا ، ِترطف  اب  كاپ و 
لیلد دزیخ . یم  رب  ناـسنا  تشرـس  داـهن و  زا  هک  تسا  يرطف  يرما  باـجح  يرآ ، دـهدن . فکزا  ار  ینمادـکاپ  تّفع و  درادـب و  نوصم 
دوجو نایمدآ  نایم  رد  نوگانوگ  ياه  لکـش  هب  خـیرات  لوط  رد  نز  ياه  ییابیز  ظفح  یگدیـشوپ و  هک  تسا  نآ  باجح ، ندوب  يرطف 
نونکا هک  تسا  نوگانوگ  ییاه  هولج  ياراد  هکلب  تسین ، نز  مادنا  ندـیناشوپزا  ترابع  ـا  هنت باجح ، هک  تسناد  دـیاب  اما  تسا . هتـشاد 

. میزادرپ یم  نآ  نایب  هب 

رهاظ رد  باجح  - 1

رد نوناق  نیا  دننک . نایامن  تسا - راکـشآ  نآزا  هکرادقم  نآزج  ار - دوخ  رویز  تنیز و  دـیابن  نانز   1. َّنِهبُِویُج یلَع  َّنِهِرُمُِخب  َنبِرضَیلَو 
: زا دنترابع  اه  تمـسق  نیا  دنناشوپب . ار  دوخ  ندـب  ياه  تمـسق  یخرب  تسین  مزال  نانیا  تسا و  هدـش  انثتـسا  هدروخلاس  نانز  يارب  نآرق 

نیا رد  هک  دننک  ییامندوخ  شیارآ و  دـیابن  نانز  نیا  هّتبلا  دـنناشوپ . یمن  ار  نآ  نانزریپ ، ًالومعم  هک  اهوزاب  اه و  تسد  اهوم ، زا  یـشخب 
. تسا رتهب  دنناشوپب ، ار  دوخ  رگا  لاح ، ره  هب  اّما  دوش . یم  مه  نانآ  لماش  باجح  نوناق  تروص ،

هاگن رد  باجح  - 2

2. َّنُهَجوُُرف َنظَفْحَی  َو  َّنِهِراْصبَا  ْنِم  َنضُـضْغَی  ِتانِمْؤُْمِلل  ْلق  َو  ْمَُهل ... یکْزأ  َِکلذ  ْمُهَجوُُرف  اوُظَفْحَی  َو  ْمِهِراـْصبَا  ْنِم  اوُّضُغَی  َنینِمْؤُْمِلل  ْلـُق 
اپ دنهن و  ورف  هدید  وگب  نامیا  اب  نانز  هب  و  تسا ؛ رت  هزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  هک  دنزرو ، ینمادکاپ  دنهن و  ورف  هدـید  وگب  نامیا  اب  نادرم  هب 

، يروشک ره  یتمالس  يارب  هک  نانوچ  رون 32-31 . هروس ي  . 4 . 31 رون : هروس ي  . 1 دنزرو ----------------------- . ینمادک 
هک نیا  يارب  دـننک ، یم  ینیب  شیپ  روشک  نآ  هب  جورخ  دورو و  ياهزرم  میظنت  يارب  ینیناوق  دـنناد و  یم  عونمم  ار  رارـشا  راـیغا و  دورو 

، نابز مشچ و  دـننام  حراوج  یخرب  يارب  اه ، ینیب  شیپ  نیا  دوجو  اب  اّما  تسا . رّرکتم  يدودـح  نیناوق و  زین  دوشن  لاـمیاپ  یـسکزا  یّقح 
هب هک  تسا  یـششوپ  نیرت  يوق  رداچ ، ، » ور نیا  زا  تسا . هاگن »  » و مشچ » ، » دارف رد ا  مهم  ياـهزرم  زا  یکی  درادـن . دوجو  یلرتنک  نینچ 

اهنت درادـن و  ار  یئرمان  جوم  نیا  رایتخا  نتفرگ  فکرد  هاگن و  زا  يریگولج  ناوت  ینوناق  چـیه  دـهد .« یمن  رذـگ  هزاجا ي  مرحمان  دـید 
رایتخا یمدآ  هاگ  دـش ، هتفگ  هک  نانچ  یلو  دـنراد ، زاب  ندرک  هانگو  نداتفا  اـطخ  هبزا  ار  ساّـسح  وضع  نیا  دـنناوت  یم  هک  دـندارفا  دوخ 

هتـشه ورف  ياه  شوگو  هتـسب  نامـشچ  اب  یعامتجا و ... ياـه  ّتیلاـعف  رگید ، ییوس  زا  دـهد و  یم  فکزا  ار  شدوخ  ياـضعا  شیوخ و 
تالکشم و زا  يرایسب  دوش ، هتسب  مشچ  زرم  هاگره  يرآ ، دنراد . ناهنپ  ار  شیوخ  ياضعا  دنراد  هفیظو  یخرب  ور ، نیا  زا  تسین . نکمم 

رـسمه ناج  رـس و  ِورگ  رد  هدید  لد و  دندنب و  یم  ورف  مرحمان  نانز  زا  مشچ  نمؤم  نادرم  دور . یم  نایم  زا  يدرف  یعامتجا و  ياه  هرگ 
، هچ دنراد . یم  شیوخ  درم  يراکادف  تشذگ و  هب  مشچ  دندنب و  یم  مر  ـ حمان نادرم  زا  هدید  زین ، نمؤم  نانز  دندنب . یم  دوخ  یگدنز  و 
هداوناخ و فافع  نارادـساپ  هکلب  دنتـسین ؟ رگیدـکی  لد  لقع و  ناگدـنیابر  رگیدـمه و  ناج  نت و  نایچراکـش  ناملـسم ، ناـنز  نادرم و 

. دنا هعماج 

راتفگرد باجح  - 3

هراشا

! ربمایپ نارـسمه  يا  ًافوُرعَم . ًالؤَق  َْنُلقَو  ٌضَرَم  ِِهْبلَق  یف  يذَّلا  َعَمطَیَف  ِلوَقلِاب  َنعـضَختالَف  َُّنتیَقَّتا ... ِنِإ  ِءاسِّنلا  َنِم  ٍدَـحَأَک  َُّنتـَسل  ِِّیبَّنلا  َءاِسن  ای 
يراتفگ دزرو و  عمط  تسا ، يرامیب  شلد  رد  سکره  ات  دـییوگم ، نخـس  زاـن  هب  دـیراد ، اورپ  ِرـس  رگا  دـیتسین ، رگید  ناـنز  دـننام  اـمش 
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ینابز و نیریـش  اب  هارمه  هک  نیا  هب  دسر  هچ  تسا ، رگاوغا  هدنبیرف و  درم  يارب  دوخ ، هب  دوخ  نز ، يادـص  میالم  نینط  دـییوگ . هتـسیاش 
كزان و مرن و  نانخس  يرآ ، دبیرفب  لد  دنکن ، رو  دنک ، همغن  را  نیریـش  ِبل  ناهد و  ماکزا و  شوخ ، ِگنهآ  رعاش : لوق  هب  دشاب . يزاّنط 

راک هب  ندرک و  مالـس  هنوگ ي  نز ، دروخرب  دـتفا . یم  ّرثؤم  دـنراد ، ار  داسف  هب  شیارگو  بذـج  هنیمز  هک  ییاه  بلق  رد  ناـنز ، ياـبرلد 
رتشیب دـنکداجیا . هنخر  بطاـخم  بلقرد  هداـس ، ینفلت  هملاـکم  کـی  اـسب  دراد . نادرم  فارحنا  رد  رایـسب  يریثأـت  بیرفلد ، ظاـفلا  ندرب 

ناـنز و دوخرب  ور ، نیا  زا  دـسر . یم  كاـنرطخ  هطقن  هب  همـشرکو ، زاـن  نتفرگ و  مرگاـب  دوش و  یم  زاـغآ  هملاـکم  کـی  زا  اـه  فارحنا 
هملاکم عون  هرابرد ي  هدنزرا  ییاهدومنهر  یمالسا ، تایاور  رد  دشاب . هارمه  عضاوت  عوضخ و  اب  دیابن  مرحمان  نادرم  اب  ناملسم  نارتخد 

هروس ي . 1 مینارذـگ ---------------------- : یم  رظن  زا  ار  تـیاور  دــنچ  کـنیا ، دروـخ . یم  مـشچ  هـب  هناـگیب  درم  نز و  ي 
.32 بازحا :

نانز هب  نتفگ  مالس 

هیلع  ) قداص ماما  َّنُْهنِم . ِة  َّـ باّشلا یَلَع  َمَّلَُسی  ْنَأ  ُهَرْکَی  َناکَو  ِءاسِّنلا  یَلَع  ُمِّلَُسی  مالّـسلا ) هیلع   ) َنینِمْؤُملاُریما َناک  مالّـسلا :) هیلع   ) ُقِداصلا َلاق 
1. دیوگ مالس  ناوج  نز  هب  تشادن  تسود  اّما  تفگ ، یم  مالس  نانز  هب  مالّسلا ) هیلع   ) یلع ترضح  تسا : هدومرف  مالّسلا )

مرحمان اب  تولخ  نتفگ و  نخس 

الَخ ٍلُجَر  ْنِم  امَف  ٍةََأَْرمِإب ، ٌلُـجَر  َّنَُولْخَیـال  : » َلاـق َو  ِمِراـحَْملا  ِتاَوذ  َْریَغ  ینْعَی  ِءاـسّنلا  ـِۀ  َثَداـُحم ْنَع  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ِهللا ُلوُسَر  یهَن 
دیابن : » تسا هدومرف  هدرک و  یهن  مرحمان  نانز  اب  نتفگ  نخـس  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  امُُهِثلاث .» ُناْطیَّشلا  َناـک  ّـالِإ  ٍةَأَْرمإـِب 
ربمایپ قاثیم   2 «. تسا نانآ  نیموس  ناطیش  هک  نآ  رگم  دنیشن ، یمن  تولخ  هب  يا  هناگیب  نز  اب  يدرم  چیه  دنک . تولخ  مرحمان  نز  اب  درم 

ّالِإ ِلاجِّرلا  َنِم  َْنث  ِّدَُحیال  ْنأ  ـِۀ  َعیَبلا ِیف  ِءاسِّنلا  یَلَع  ُذُخأَی  اّمِم  َناک  ُهَّنأ  هلآ :) هیلع و  هللا  یّلص   ) ِهللا ِلوُسَر  ْنَع  نانز  اب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  )
نخـس مرح  ـ ماـن نادرم  اـب  هک  تفرگ  یم  ناـمیپ  ناـنآ  زا  ناـنز ، زا  نتفرگ  تعیب  ماـگنه  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوـس  ر  ٍمَرْحَماذ . 

.3 . 214 ج2 / مالسالا ، مئاعد  .2 174 ج 7 / هعیـشلا ، لئ  اسو  .1  ----------------------------------------- 3. دنیوگن
.2/214 نیشیپ ،

راتفر رد  باجح  - 4

هتفهن ار  ناشتنیز  زا  هچنآ  هکدـنبوکم  نیمز  هب  نانچ  ار  دوخ  ياپ  نامیا ،) اب  ناـنز   ) .1 و َّنِِهتَنیز ْنِم  َنیفُْخی  ام  َمَْلُعِیل  َّنِِهلُجْرَِأب  َْنبِرـضَیال  َو 
ار دوخ  ياپ  دـنراد ، اپ  هب  یتمیق  لاخلخ  دـننامهفب  هک  نیا  يارب  دـندرکیم و  اپ  هب  لاخلخ  ًـالومعم  برع  ناـنز  ددرگراکـشآ . دـنراد ، یم 

تنیز شیارآ ، ندیشوپ ، سابل  هنوگ ي  دننام  يزیچ - ره  ًالوصا  تسا . هدرک  یهن  راک  نیا  زا  همیرک  هیآ ي  دنتفوک . یم  نیمز  رب  مکحم 
ياهرطع ندرب  راک  هب  نیاربانب ، تسا . مارح  دـشاب ، هناگیب  درم  رظن  بلج  شدوصقم  دـهد و  ناشن  شیوخ  زا  ناوج  نز  هک  یتکرح  ره  و 

جییهت کیرحت و  بجوم  هک  دـنک  يراک  دـیابن  ترـشاعم  رد  نز  یّلکروط  هب  تسا . عونمم  هرهچ ، باّذـج  ياـه  شیارآ  نینچمه  دـنت و 
تـسشن نتفر ، هار  هنوگ ي  تسا . نارتـخد  ناـنز و  تناـتماب  نیگنـس و  راـتفر  باـجح ، ياـه  هولج  رگید  زا  يرآ ، ددرگ . مرحماـن  نادرم 

اب اّما  ، یمالـسا باجحاب  يرتخد  رگا  دنک . بلج  ار  هناگیب  درم  رظن  دـشاب و  كّرحم  زیگنا و  سوه  دـیابن  نز  تاکرح  رگید  تساخربو و 
. تشاد ـد  هاوخن یـشزرا  شباجح ، دنک ، دمآ  تفر و  نامرحمان  ربارب  رد  رازاب و  هچوکرد و  زان  همـشرک و  اب  کبـس و  فلج و  تاکرح 

عمط رازآ و  زا  نارتخد  نانز و  هک  تسا  باجح  نینچ  اب  راتفر .» راتفگرد و  هاگن ، رد  ساـبل ، رد  باـجح  ینعی : یمالـسا ، باـجح  : » سپ
نیتم و يرتخد  اب  دروخرب  رد  زین  نادرم  نیرتدب  دنام . دنهاوخ  ظوفحم  . 31 رون : هروس ي  . 1 ناراکدب ----------------------- 
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، تشذگ هک  نانچ  دروآ . دـنهاوخن  تسد  هب  يزیچ  دـننک ، يراک  نینچ  سوه  رگا  دـنهد و  یمن  دوخ  هب  ضّرعت  تئرج  زگره  باجحاب ،
زا دـننکن .» هجوتم  دوخ  ياه  تنیز  هب  ار  نادرم  ات  دـنبوکن  نیمز  رب  مکحم  ار  دوخ  ياپ  نتفر ، هار  رد  : » دـیوگ یم  نانز  هب  هفیرـش  هیآ ي 

( هلآ هیلع و  هللا  یّلص   ) ربمایپ ّتنس  رد  تسین و  زیاج  نانز  يارب  رادادص ، ياه  شفک  كّرحم و  گنراگنر و  ياه  سابل  ندیشوپ  ور ، نیا 
یَّلَحَتَت ْنَأ  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص   ) ِهّللا ُلوُسَر  یهَن  تشاد : یم  زاب  رادادص  تالآرویز  ندیشوپ  زا  ار  نانز  راوگرزب ، نآ  هک  تسا  هدمآ  زین 

. ----------- درک یم  یهن  رادادص ، تالآرویز  ندیشوپ  زا  ار  نانز  هلآ ،) هیلع و  هللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ   1. ُعَمُْست ٌتوَص  َُهل  اِمب  ُةأرَْملا 
ج14/280. لئاسولا ، كردتسم  . 1 --------- 

ششوپ دودح  ینابم و 

هراشا

مرحمان اـب  دروخرب  رد  تسا  بجاو   1 غلاـب رتـخد  تسا  مک  ، لُـگرمع رگا  تسا  یباـجح  یب  زا  د  ـــ یچن ار  گرب  رد  هتفهن  هچنغ ي  سَک ،
نَا طرش  هب  تسا . مزال  نآ  نتسش  وضو  رد  هک  يا  هزادنا  هب  هرهچ  - 2 چم . ات  اه  تسد  - 1 دروم : ود  زج  دناشوپب ، ار  شندب  اهوم و  همه 

تّذل دصق  هب  یـسک  رگا  نیاربانب ، درگنن . وضع  ود  نآ  هب  سوه ، تّذل و  دصق  هب  یـسک  - 2 دنشابن . تنیز  ياراد  وضع ، ود  نیا  - 1 هک :
، اج نیا  رد   2. تسا بجاو  زین  اه  تسد  هرهچ و  ندـناشوپ  دـشاب ، شیارآ  تنیز و  ياراد  رتخد ، ياه  تسد  هرهچ و  ای  درگنب ، اـه  نآ  هب 

غولب ياه  هناشن  زا   01 میرگن ------------------------ : یم  تیاور  دنچ  هب  شـشوپ ، دودح  باجح و  ینابم  اب  ییانـشَآ  يارب 
.549 ج1 / یقثولا ، ةورع  . 2 تسا . یگلاس  هن  نایاپ  نارتخد ، رد 

غلابان نارتخد  باجح 

هچ زا  دـناشوپب و  مرحمان  زا  ار  دوخ  ِرـس  دـیاب  ینامز  هچ  زا  غل  اـبان  رتخد  مدیـسرپ : مالّـسلا ) هیلع   ) مظاـک ماـما  زا  دـیوگ : ناـمحرلا  دـبع 
تسین مزال  رتخد  ةالَّصلا . اْهیَلَع  َمُرَْحت  یّتَح  اهَسأَر  یِّطَُغتال  دومرف : مالّسلا ) هیلع   ) یسوم ماما  دناش ؟ وپب  ار  دوخ  ِرس  زامن  رد  دیاب  یماگنه 

یگلاس 2- ُهن  نایاپ  - 1 دراد : هناشن  هس  مالسا ، ياهقف  هاگدید  زا  غولب ، حیـضوت :  1 دوش . یم  غلاب  هک  یتفو  زا  رگم  دـناشوپب ، ار  دوخ  ِرس 
. مکش ریز  تشرد  يوم  ندییور  - 3 باوخ . رد  هاوخ  يرادیب و  رد  هاوخ  وا ، زا  ینم  ندمآ  نوریب 

( مالّسلا هیلع   ) ارهز همطاف  باجح 

انیبان نآ  زا  مالسا  گرزب  يوناب  دمآ . شترضح  دزن  تفرگ و  هزاجا  مالّسلا ) هیلع   ) همطاف زا  انیبان  يدرم  دومرف : مالّسلا ) هیلع   ) مظاک ماما 
ارهز ترـضح  دـنیب ! یمن  ار  وت  هک  وا  یناـشوپ !؟ یم  ار  دوخ  ارچ  مرتـخد ! دیـسرپ : هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرک لوسر ا  دـناشوپ . ار  دوخ 

هیلع و هللا  یّلـص   ) ِهّللا ُلوُسَر  َلاقَف  دـنک ! یم  مامـشتسا  ار  وب  وا ، منیب و  یم  ار  وا  هک  نم  یلو  دـنیب ، یمن  ارم  وا  داد : خـساپ  مالّـسلا ) هیلع  )
 ----------- 2  ! یتسه نم  نت  زا  يا  هراپ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص   ) مرکاربمایپ یتَعَضب . ِکَّنَأ  ُدَهْشَا  هلآ :)

.91 ج 43 / نیشیپ ، . 2 ج 83/182 . راونالا ، راحب  . 1 ----------- 

( هلآ هیلع و  هللا  یّلص   ) ربمایپ نامز  رد  باجح 

نامه اب  دندرک و  رس  هب  هایـس  یمـشپ  ياه  هماج  راصنا ، هفیاط  نانز  دش ، لزان  بازحا ) هروس  هیآ 59   ) ششوپ هیآ  یتقو  دیوگ : هملـس  ّما 
اریز . ) درکن نانآ  هب  یضارتعا  هراب  نی  رد ا  زین  هلا ) هیلع و  هللا  یّلص   ) ربمایپ دنتـشذگیم . هلا ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  رانکزا  شـشوپ 
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1( دوب یضار  ششوپ  هنوگ  نیا  هب 

نانز ششوپ  نیرترب 

رب راوـس  ینز  هـک  مدوـب  هتـسشن  عـیقب  رد  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوـسر  هارمه  یناراـب ، يزور  دوـمرف : مالـّـسلا ) هـیلع   ) یلع ماـما 
. دنادرگَرب ار  شکرابم  هرهچ  هلا ) هیلع و  هللا  یّلص   ) مرکاربمایپ دروخ . نیمز  هب  نز  تفر و  یلادوگ  هب  ناویح  تسد  تشذگ . یشوگزارد 

هکار ینانز  زرمایب  ایادخ  : » دومرف هبت  رم  هس  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص   ) ربم ایپ  تسا . هدیشوپ  راولـش  نز  نآ  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : باحـصا 
! مدرم يا  َنْجَرَخ . اذِإ  ْمُکَؤاِسن  اِهب  اونِّصَح  ْمُِکباـیث و  ِرَتْسَا  ْنِم  اـهَّنِإَف  تـالیِوارَّسلا ، اوُذِـخَّتِإ  ساـّنلا ! اَـهُّیَا  دومرف : سپـس  « دنـشوپ یم  راولش 

 ------------- 2. دینک ظفح  هناخ  زا  نتفر  نوریب  ماگنه  ار  ناتنانز  راولش ، اب  تسامش . مادنا  يارب  ششوپ  نیرتهب  هک  دیشوپب ، راولش 
هناخ زا  ناملـسم  نز  نوچ  هکدیآ : یم  رب  ثیدح  نیا  زا  هتکن  . 244 ج 3 / لئ ، اسو  كردتسم  . 2 2 . 175 ج 3 / ریثک ، نبا  ریسفت  .1 --- 

دنامب هدیشوپ  شمادنا  داد ، ُخر  شیارب  يا  هثداح  رگا  هگ  دنک  هدافتسا  ییاه  سابل  زا  دیاب  دبای ، یم  روضح  عامتجا  رد  دور و  یم  نوریب 
. دریگن رارق  نامرحمان  ناگدید  ضرعم  رد  و 

( مالّسلا هیلع  ) یلع ماما  رظن  زا  نانز  ششوپ 

، َّنُهاّیِإ َِکباجِِحب  َّنِهِراْصبَا  ْنِم  َّنِْهیَلَع  ْفُفْکاَو  دـسیون : یم  مالّـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  شدـنزرف  هب  يا  همان  رد  مالّـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما
ششوپ و رد  يریگتخس  هچ  راد ؛ هگن  رود  مرحمان  مشچ  زا  ار  ناشراسخر  نانز ، نتشاد  هدیشوپ  اب  مرسپ ! َّنِْهیَلَع . یقبَأ  ِباجِْحلا  َةَّدِش  َّنإَف 

1. دراد یم  نمیا  بیسآ  دنزگزا و  ار  نانآ  باجح ،

هناگیب نانز  ربارب  رد  ششوپ 

. َّنِهِجاوْزِأل َِکلذ  َنْفِـصَی  َّنُهنِإَف  ـِۀ ، َِّینارـصَّنلا َو  ـِۀ  یِدوُهَْیلا يَدَـی  َنَیب  َفَشَْکنَت  ْنأ  ِةأرَْمِلل  یغَْبنَیال  تسا : هدومرف  مالّـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما 
 - 2. دنیوگ یم  زاب  ناشنارهوش  يارب  دنا ، هدید  ار  هچنآ  نانآ  اریز  دوش ، هنهرب  یحیسم  ای  يدوهی  نز  ربارب  رد  ناملـسم  نز  تسین  راوازس 

593 ج 3 / نیلقثلارون ، ریسفت  . 2 همان 31 . هغالبلا ، جهن  . 1 ---------------------- 

زامن رد  باجح 

ترـضح دـناوخب ؟ زامن  رداچ  یب  ِيرـسور  نهاریپ و  اب  دـناوت  یم  نز  ایآ  مدیـسرپ : هلا ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرکاربماـیپزا دـیوگ : هملـس  ّما 
1. تسا زیاج  دناشوپب ، ار  وا  ياپ  يور  دشاب و  دنلب  نهاریپ  رگا  اْهیَمَدَق . روُهُظ  یّطَُغی  ًاِغباس  ُعْرِّدلا  َناکاذِإ  دومرف :

غلابان نارسپ  ربارب  رد  ششوپ 

غلابان رـسپزا  ار  دوخ  رـس  يوم  تسین  مزال  نز  ُمالُغلا  َُغلبَی  یتَح  ِمالُغلا  َنِم  اهَـسأَر  ُةأرَملا  یِّطَُغتال  تسا : هدومرف  مالّـسلا ) هیلع   ) اضر ماـما 
ردپ دننام  مراحم  ربارب  رد  باجح  تیاعر  اّما  دناشوپب ، ار  شیوخ  مرحمان  ربارب  رد  تسا  بجاو  نز  رب  مالسا ، میلاعت  ربانب  هتکن   2. دناشوپب

هللا یّلـص   ) مرکاربمایپ زا  یتیاور  رد  دـنک . ظفح  ار  دوخ  تناتم  راقو و  تسا  رتهب  زین ، مراحم  ربارب  رد  کیل  تسین ، بجاو  ومع  ردارب و  و 
يذ ِْریَِغل  َو  ِعْرِّدـلا  َقْوَف  ام  ِخْأِلل  َو  ِْنبْإِلل  َو  ِعْرِّدـلا  َتَْحت  اـم  ِجْوَّزِلل  تسا : هدـمَا  نینچ  مرح ، ـ ماـن مرحم و  ربارب  رد  نز  شـشوپ  هلآ ،) هیلع و 
اسو ثی 640 2. دح  ، 173 ج 1 / دواد ، یبا  ننس  .1 ٌرازِإ ---------------------- .  َو  ٌباْبلِج  َو  رامِخ  َو  ٌْعرِد  ٍباْوثَا :  ُة  َـ َعبْرَأ ٍمَرْحَم 

يارب اـما  تسا . ردارب  رـسپ و  يارب  دـناشوپن ، نهاریپ  ار  هـچره  تـسا و  رهوـش  هژیو ي  تـسا ، نـهاریپریز  هـچنآ  . 229 / 20 هعیـشل ، ا  لئ 
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تخل و دوخ  ردارب  دزن  دـیابن  رهاوـخ  تیاور ، نیارباـنب   1. رداچ راولـش ، يرـسور ، نه ، اریپ  دشاب : هتـشاد  هماج  راهچ  دـیاب  نز  نامرحمان ،
! سب تسا و  رهوش  هژیو ي  اهنت  تسا ، نهاریپ  ِریز  هچنآ  ندید  دوش و  نایرع 

درم نز و  یصاصتخا  ششوپ 

َو ِءاسنلِاب  ُهَّبَـشَتَی  َلُجَّرلا  ُرُجزَی  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ِهللا لوُسَر  َناک  تسا : هدرک  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالّـسلا ) هیلع   ) قداص ماما 
زا ار  وا  دوب و  هتخاس  نانز  هیبش  ار  دوخ  هکدید  ار  يدرم  هلآ ،) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  اهِـساِبل . یف  ِلاجِّرلِاب  َهَّبَـشَتَت  ْنَأ  َةأْرَْملا  یْهنَی 

عمجم .1  ----------------------- 2. دنـشاب نادرم  هیبش  سابل ، رد  دـیابن  نانز  دومرف  یم  ترـضح  نآ  تشاد . رذـحرب  راک  نیا 
،ج 5/25. هعیشلا لئاسو  .. 2 ج4/155 . نایبلا ،

غلابان نارتخد  هب  فافع  شزومآ 

هراشا

یمه دندرگن  ات  دیاب  تفع  ش و  ــ ناد بدا و  ار  نارتخد  ردـپ  ناج  لد و  ِمارآ  وت  دای  دـش  هک  يا  ردـپ  نادـنخ  لُگ  يا  نم ، رتخد  نابرهم 
ییاه هزومآزا  فافع ، یناورـسخ » ریما   » ردپ نامیپ  وت  چیه  ینکن  شومارف  هک  رمع  همه  رد  امن  دهع  نم و  دنپ  ونـشب  ردـپ  نامرح  بجوم 

تراظن یقالخا ، شنم  نیا  رثا  دهد . شرورپ  غلابان  نارتخد  نارسپ و  ناور  رد  ار  نآ  دوخ ، حیحـص  تیبرت  اب  دیاب  هتـسیاش  ّیبرم  هک  تسا 
، فافع هکلم ي  دناوخ ، یم  زواجت  يوردنت و  هب  ار  یمدَا  دراد و  نایغط  یشکرس و  دصق  توهش  هک  يدراوم  رد  تسا . یـسنج  هزیرغ  رب 

ياه همانرب  رگید  دـننام  فافع ، هدیدنـسپ  يوخ  ساسا  دوش . یم  یقالخا  فارحنا  عناـم  دتـسیا و  یم  شربارب  رد  راوتـسا  يّدـس  نوچمه 
نادـنزرف ّتیلوفط  نارود  زا  نارداـم  ناردـپ و  تسا  مزـال  ور ، نیا  زا  دوش . یم  يزیر  یپ  ناـکدوک  ناـهن  رد  یکدوک  نارود  زا  یتـیبرت ،

نارـسپ و ناور  رد  تّفع  شرورپ  هار  نیرتهب  دنزاس . افوکـش  نانآ  ناور  رد  غولب  نارود  زا  شیپ  ار  یناسنا  شنم  نیا  دنرب و  هرهب  شیوخ 
نانخـس شیوخ  ناـکدوکربارب  رد  دنتـسین و  تّفع  ياراد  دوـخ ، هک  ینارداـم  ردـپ و  تسا . نیدـلاو  زیمآ  تّفع  راـتفگو  راـتفر  نارتـخد ،

يارب مالـسا  دنوش . یم  دوخ  نادنزرف  فارحنا  یتخبدب و  ثعاب  دـنهد ، یم  ماجنا  تّفع  ّدـض  ياهراک  دـننار و  یم  نابز  رب  تّفع  فالخ 
هنوگره زا  تسا  هدرک  شرافـس  نیدـلاو  هب  ور ، نیا  زا  تسا . هداد  تسد  هب  ار  مزال  ياه  شزومآ  ناکدوکرد ، فاـفع ، هکلم ي  شرورپ 

ار دوخ  غلاب  رتخد  تروص  هک  تسا  هدرک  شرافـس  ردـپ  هب  مالـسا  دـنزیهرپب . دوش ، ناـکدوک  یـسنج  لـیامت  کـیرحت  ثعاـب  هک  یلمع 
زین دیـسوب . ار  اه  نآ  یناشیپ  ناوت  یم  مزال  دراومرد  هّتبلا  دزیهرپب . شّزیمم  رـسپ  تروص  ندیـسوب  زا  تسا  رتهب  هتفگ  مه  ردام  هب  دسوبن .

، فاـفع شزوـمآ  يارب  نید ، ناـیاوشیپ  نانخـس  رد  ار . شرتـخد  ردـپ ، نـینچمه  دربـب و  ماـمح  هـب  دوـخ  اـب  ار  شّزیمم  رـسپ  دـیابن  رداـم 
: میشک نوریب  اه  نآ  زا  ار  غلابان  نارتخد  فافع  هب  طوبرم  ياه  شزومآ  میا  هدیشوکریز  رد  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  هدنزاس  ییاهدومنهر 

فافع ینمادکاپ و  سرد 

سلجم هب  یکرتخد  ماگنه ، نیا  رد  دنتشاد . روضح  زین  مشاه  ینب  زا  یهورگ  دوب . هتفر  ینامهم  سلجم  هب  مالّـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  يزور 
لاس دنچ  كرتخد  نیا  دیسرپ : ترـضح  دیـسر . مالّـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  کیدزن  ات  دندیـسوب  دندرک و  شزاون  ار  رتخد  نارـضاح ، دمآ .

.1  ---------------------- 1. تفرگن شوغآ  رد  ار  رتخد  دینش ، ار  نخس  نیا  نوچ  مالّـسلا ) هیلع   ) ماما لاس . جنپ  دنتفگ : دراد ؟
ْنِم ـٍۀ  عامج َعَم  ُهاعَد  مشاه  یَنب  َضَْعب  َّنَا  َ مالّـسلا ) هیلع   ) اضّرلا نسْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِِهلاجر  ضَعب  نع  ِملْـسُم  نب  نوُراه  نع  : 533 ح 5 / یفاک ،

. ُهنع اهاّحَنَف  ٌسمَخ ، َلیقف : اهِّنِس ، ْنَع  َلَاَس  ُْهنِم ، ْتنَد  اّمَلَف  . ! مُهَیلِإ ًاعیمَج  َسِلْجَْملا  ُلْهَأ  اهانْدأَف  ُهل . ٍۀ  ــ َّیبَِصب یتَاَف  ِِهلْهَأ .
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غلابان رتخد  شزاون 

لغبرد ار  وا  نم  دزیوآ و  یم  نم  هب  تسین ، مرحم  نم  اـب  هک  یغلاـبان  كرتخد  مدیـسرپ : مالّـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  دـیوگ : دـمحاوبا 
سپ َكِرجِح . یلَع  اهعـضَتالَف  َنینِـس ، تِساهیَلَع  یتَا  اذِإ  دومرف : مالّـسلا ) هیلع   ) ماما تسا ؟ لـالح  نم  راـک  نیا  اـیآ  مسوب ، یم  مریگیم و 

1. راذگم شیوخ  نماد  رب  ار  وا  رگید  دوش ، یم  هلاس  شش  رتخد  هک  نآزا 

هچبرتخد ندیسوب 

. َنینِس َعبَس  َزَواج  اذِإ  ُةَارَملا  ُْهلِّبَُقیال  ُمالُغلا  َو  ُمالُغلا  اَهلِّبَُقیالِف  َنینِس ، َّتِسۀ  ـ یَراجلا ِتَغََلب  اذِإ  دیامرف : یم  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص   ) مرک اربم  ایپ 
2. تسا هتشذگ  لاس  تفه  زا  شّنس  هکدنسوبب  ار  يرسپ  دیابن  نانز  دسوبب و  رسپ  دیابن  ار ، هلاس  شش  هچبرتخد 

هچبرتخد توهش  کیرحت 

تروع اب  ردام  زیمآ  کیرحت  يزاب  انِّزلا . َنِم  ـۀ  َبْعُـش َنینَـس ، َّتِس  ْتَغََلب  اذِإ  اهَتَْنبا  ِةَأرَْملا  ُةَرَـشابُم  تس : هدومرف ا  مالّـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریم ا 
.113 قــالخالا / مراــکم  . 2 . 533 ج5 / یفاــک ، . 1  ----------------------- 3. تساـنز یعوـن  دوـخ ، هلاـس  شــش  رتـخد 

.115/ نیشیپ .3

مرحمان درم  هچبرتخد و 

. ِْهَیلِإ اهُّمُضَیال  َو  َُهل  ٍمَرْحَِمب  َیِه  تَْسَیل  ٌلُجَر  اهَلِّبَُقی  ْنَأ  ْزُجَی  َْمل  َنینِس ، َّتِس  ـِۀ  یَراْجلا یَلَع  َْتتَأ  اذِإ  دومرف : مالّسلا ) هیلع   ) نسحلاوبا ترضح 
1 دریگ . شوغآرد  ای  دسوبب ، ار  وا  مرحمان  درم  دیابن  دوش ، یم  هلاس  شش  رتخد ، نوچ 

هلاس شش  هچبرتخد  ندیسوب 

یگلاس شـش  هب  رتخد  نوچ  اهلَّبَُقت . ْنَأ  ََکل  یغَْبنَیالَف  َنینِـس ، َّتِس  ُةَّرُْحلا  ـُۀ  َیِراْجلا ِتَغََلب  اذِإ  تسا : هدومرف  زین  مالّـسلا ) هیلع   ) قداص ماـما 
2. دنسوبب ار  وا  هک  تسین  زیاج  مرحمان ) نادرم  يارب  ، ) دسر یم 

باوخ رتسب  يزاسادج 

. َنینِـس ِرْـشَِعل  ِعِجاضَْملا  ِیف  مُهَْنَیب  ُقَّرَُفی  ـُۀ  َِّیبَّصلا َو  ـُۀ  َِّیبَّصلا َو  ـُۀ ، َِّیبَّصلا ُّیبَّصلا و  َو  ُِّیبَّصلا ، َو  ُّیبصلا  وم د : رف  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ربم اـیپ 
 ------- 3. دوش ادج  رگیدکی  زا  دیاب  یگلاس  هد  ّنس  رد  هچبرتخد ، اب  هچبرتخد  هچبرتخد ، اب  هچبرسپ  هچبرسپ ، اب  هچبرـسپ  باوخ  رتسب 

.5/28 هعیشلا ، لئاسو  ج 5/533 3 . یفاک ، . 2 . 28 ج 5 / هعیشلا ، لئ  اسو  . 1 ------------------------ 

نارتخد ییامن  دوخ 

هراشا

ل ــ عل هم  ـــ شرا ه ـــ رگا ب ن  ـــ زا ب خ و  ـــ یب زا  شند  ــ نک دیا  ـ بب یب  ر  ـــ گج نینوخ  نا ، ــ بغاب شمادُم  یبرد  هب  رس  شلخن  هک  یغاب  نآ  ره 
ییابیز دـنهاوخ  یم  يزیرغ  هنوگ ي  هب  ناوج ، نانز  نارتخد و  تسا . نانز  زراب  ياه  یگژیو  زا  ییامندوخ ، نایرع » رهاط  اـباب   » یب رَهُگو 
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هک بیرفلد  ياه  يرگ  هولج  تنیز و  ییابیز ، تسا : زیچ  هس  دنک ، یم  کیرحت  ار  نادرم  هچنآ  ، تقیقح رد  دنهد . ناشن  ار  دوخ  تنیز  و 
نادرم يارب  ار  شیاـه  ییاـبیز  نز ، هک  تسا  نآ  جّربت  ياـنعم  : » تسا هدـمآ  رئاـصب  ریـسفت  رد  تسا . هدـناوخ  جّربـت »  » ار نآ  دـیجم  نَارق 

نانز ياه  تنیز  اه و  ییابیز  شیامن  يانعم  هب  هک  جّربت  يرآ ،  1« دنکرادیدپ نامرحمان  ناگدید  ربارب  رد  ار  شیاه  تنیز  دزاس و  راکشآ 
يزیچ نیرتشیب  هک : تسناد  دیاب  دـنا . هدـش  یهن  راک  نیازا  نانز  نآرق ، رد  تسا و  هدوب  مالـسازا  شیپ  ّتیلهاج  نارود  دـسافم  زا  تسا ،

 -------------------- رد نانز  رویز  ییابیز و  رگا  تسا . نانز  ياه  ییامندوخ  نامه  دوش ، یم  نادرم  کیرحت  اوغا و  ثعاب  هک 
یمن نادـنچ  دـشاب ، زیمآ  تّفع  لوقعم و  نیتم و  نانآ  تاکرح  اّما  دریگرارق ، نامرحمان  دـید  ضرعم  . 217 ج 32 / رئاصب ، ریسفت  . 1 --- 

نی ازا  تسا . رت  هدـننکاوغا  یگدرپ ، یب  یباجح و  یبزا  هاـگ  نارتخد ، نتفگ  نخـسزان  هب  دوش . نا  درم  ياوغ  یهارمگ و ا  بجوم  دـناوت 
نانز دننام  امـش  ربمایپ ! نارـسمه  يا  : » تسا هتـشاد  زاب  نآ  زا  ار  نانز  همه  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ربمایپ نارـسمه  نیرترب ، يادـخ  ور ،

رد و  دییوگ ، هتـسیاش  يراتفگو  دزرو  عمط  تسا ، يرامیب  شلد  رد  سکره  هکدییوگم  نخـس  زان  هب  دیراد ، اورپ  ِرـس  رگا  دیتسین . رگید 
کیرحت ثعاب  هک  نتفگ  نخـسزان  هبزا  یهن   1 «. دینکن راکـشآ  ار  دوخ  ياه  تنیز  میدق ، ّتیلهاج  راگزور  دـننام  دـینامب و  ناتیاه  هناخ 

مـشچ هب  هک  تسا  یباجح  هنارگاوغا ، تاکرح  رویزو و  ییابیز  نداد  ناشن  زا  یهن  اّما  شوگ . هب  طوبرم  تسا  یباـجح  دوش - یم  نادرم 
2 «. درک یم  یهن  رادادص  تالآرویز  ندیشوپ  زا  ار  نانز  هلآ ،) هیلع و  هللا  یّلص   ) مرکاربمایپ : » تسا هدمآ  تیاوررد  تسا . طوبرم 

ییابیز شیارآ و 

. دـیارگیم ییاـبیز  هب  یهلا ، ترطف  بـسح  رب  ناـسنا ، دـنادیم . ییادـخ  یـشنم  ار  نآ  دـهن و  یم  هژیو  یجرا  شیارآ  ییاـبیز و  هـب  مالـسا 
یمارگ ار  شیارآ  ییابیز و  تسا ، يرطف  ینییآ  هک  زین ، مالـسا  دـنا . هتـسناد  یمدآ  یمدَا  يالاو  زیارغزا  ار  ییابیز  ّبح  زین ، ناسانـشناور 
ییامن تشز  یتشز و  زا  دراد و  تسود  ار  شیارآ  ییابیز و  دنوادخ  میناوخ : یم  مالّـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یثیدـح  رد  تسا . هتـشاد 

. ----------------------- دنکراکشآ ار  تمعن  نیا  وا  دراد  تسود  دشخب ، یم  یناسنا  هب  یتمعن  هک  هاگنآ  دنوادخ  تسا . رازیب 
ترـضح درادـب ؟ ساپ  ار  شتمعن  هنوگچ  دندیـسرپ : ماما  زا  . 280 ج 14 / لئاسولا ، كردتـسم  . 2 . 33 - 32 بزحا . هروـس ي  . 1 ---- 

. ِقزرلا ِیف  ُدـیزَی  َو  َرقَفلا  یِفُنی  ِسمـشلا  ِبیغَم  َلـبَق  َجارِّسلا  اَّنَأ  یّتَـح  ُهَتِینفأ  ُسِنکَی  َو  ُهَراد  ُصِّصَُجی  َو  ُهَحیر  ُبِّیَُطی  َو  َُهبوـَث  ُفَّطَُنی  دوـمرف :
، باتفآ بورغ  زا  شیپو  دراد  هگن  كاپ  ار  شا  هناخ  طایح  دـیامن ، يراکچگ  ار  شا  هناخ  دـنک ، نیگآ  رطع  ار  دوخ  دـشوپب ، زیمت  سابل 

لیلد هب  هداوناخ ، نوناکرد  اه  یتبغر  یبزا  يرایسب  يرآ ،  1. دز اس  یم  نوزف  ار ا  يزور  دـیادز و  یم  ار  رقف  لمع ، نیا  هکدزورفارب  غارچ 
. تسا تفاظن  ییابیز و  لوصا  هب  یهّجوت  یب 

رطع لامعتسا 

رب تخاس و  یم  رّطعم  ار  شیوخ  هراومه  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص   ) ربمایپ تسا . شوخ  يوب  رطع و  ندرب  راک  هب  یمالسا ، هدیدنسپ  بادآ  زا 
ار ایند  زا  زیچ  هس  : » تسا هدومرف  هدناوخ و  دوخ  ییایند  بوبحم  هسزا  یکی  ار  رطع  یثیدحرد ، هک  نانچ  درـشف ، یم  ياپ  رایـسب  راک  نیا 

گنهرف هب  لمعرد  ناگناگیب  هک  تسا  فسأت  ياـج  یـسب   2« تسا نآرد  نم  مشچ  ینـشور  هک  زاـمن ، شوخ و  يوـب  نز ، مراد : تسود 
تـسا بلاج  اّما  دـنا . هتخاس  هژیو  يرطع  کی ، ره  يارب  هدرکادـج و  ار  درم  نز و  رطع  هک  اـج  نآ  اـت  دـنا ، هتفرگ  یـشیپ  اـم  رب  یمالـسا 

: ---------- تسا هدومرف  هدرک و  میسقت  هنادرم  هنانز و  هب  ار  رطع  هک  تسا  یسک  نیتسخن  هلآ ،) هیلع و  هللا  یّلص   ) مرکاربمایپ مینادب :
ُبیط َو  ُهُحیر  َیِفَخ  َو  ُُهنؤـَل  َرَهَظ  اـم  ِءاـسنلا  ُبـیط  . 422 ج1 / نیشیپ ، تیاور 5746 2 . ، 7 ج 5 / هعیـشلا ، لـئاسو  . 1 ------------- 

يرتدنت يوب  گنرمکدیاب و ا ز  هنادرم ، رطع  دشاب و  میالم  يوب  ياراد  گنرـشوخ و  دیاب  هنانز ، رطع  ُُهنَول : َیِفَخ  َو  ُهُحیر  َرَهَظ  ام  ِلاجَّرلا 
اربم ایپ  تسا . حرطم  هداوناخ  نورد  رد  نارهوش و  يارب  تنیز  باب  زا  نانز  يارب  رطع  ندرب  راـک  هب  هک  تسین  یکـش   1. دش اب  رادروخرب 
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نز اِهبیط . ِبَیطَِاب  تَبَّیَطَت  ْنَا  اْهیَلَع  َو  دـیامرف : یم  دـناد و  یم  رهوش  ربارب  رد  نز  فیاظو  زا  ار  ندز  رطع  زین ، هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرک
يارب رطع  ندرب  راـک  هب  دـنا ، هدـش  عنم  نآ  زا  ناـنز  هچنآ   2. دـیارایب رهوش  يارب  ار  دوخ  دـیوج و  هرهب  رطع  عوـن  نیرتـهب  زا  دراد  هفیظو 

َو دیامرق ». یم  مالّسلا ) هیلع   ) قداص ماما  تسین . مارح  هنانز ، سلاجم  رد  تکرش  يارب  رطع  لامعتـسا  نیاربانب ، تسا . رهوش  زا  ریغ  يدرم 
شرهوشریغ يارب  ار  دوخ  ینز  رگا  اِهَتبانِج . ْنِم  اِهلْـسُغَک  اِهبیط  ْنِم  َلِسَتْغَت  یّتَح  ًةالَـص  اْهنِم  ُهللا  ِلَـبقَی  َْمل  اـهِجْوَز ، ِْریَِغل  ْتبَیَطَت  ٍةَاَْرمِإ  اـمُّیأ 

ياه لسغزا  لسغ  نیا  تسناد : دیاب   3. دنکیم لسغ  تبانج  يارب  هک  نانچ  دنک ؛ لسغ  ات  دریذپ  یمن  ار  شزامن  دنوادخ  دنک ، نیگآرطع 
زین رگید  یتایاور  تسا . ّبحتـسم  ياه  لسغزا  هکلب  دنا ، هتـسنادن  بجاو  ياه  لسغزا  ار  نآ  مالـسا  ياملع  زا  کی  چیه  تسین و  بجاو 
یم تسد  نیا  زا  تیاور  دنچ  هب  کنیا  دنا . هدرک  یهن  هناخ  نوریب  يارب  رطع  لامعتسا  شیارآ و  زا  ار  نانز  هکدنا  هدمآ  یثیدح  عبانم  رد 

.113  / ،ج14 هعیشلا لئاسو  . 3 ج5/508 . یفاک ، . 2 0444  / ج 1 نیشیپ ، . 1 میرگن ----------------------- :

عامتجا رد  نز  شیارآ 

خـساپ نز  يور ؟ یم  اجک  ادخ  هدنب ي  يا  دیـسرپ : وا  زا  تفر . یم  دجـسم  هب  دوب و  هدرکرّطعم  ار  دوخ  هک  دید  ار  ینز  هریرهوبا ، يزور 
اّما تفگ : هریرهوبا  يرآ . تفگ : يا ؟ هدرک  وبـشوخ  ار  دوخ  ادـخ ، يارب  و  دیـسرپ : هریرهوبا  مورب . دجـسم  هب  زامن  يارب  مهاوخ  یم  داد :

. َلِسَتْغَت یَّتَح  ٌةالَص  اَهل  ْلَبُْقت  َمل  ِدِجْـسَملا ، َیلِإ  ْتَجَرَخ  ًُمث  ْتَبَّیَطَت  ٍةَأَْرما  امُّیَأ  دومرف : هک  مدینـش  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادخ لوسر  زا  نم 
1! تسین هتفریذپ  وا  زا  يزامن  چیه  دنکن ، لسغ  ات  دورب ، دجسم  هب  دزاس و  نیگآرطع  ار  دوخ  هک  ینز  ره 

عامتجا رد  نز  ندز  رطع 

ره ْتَعَجَر . اـم  یتَم  اـِهتَیب ، یلِإ  َعِجَْرت  یتَح  ُنَْعُلت  َیِهَف  اـِهتَیب ، ْنِم  ْتَجَرَخ  َُّمث  ْتَبَّیَطَت  ٍةَأَْرما  ُّيَا  تسا : هدومرف  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ربماـیپ
، ددرگرب هناخ  هب  هک  یماگنه  ات  دوب  دـهاوخ  قح  تنعل  دروم  هرامه  دور ، نوریب  هناخ  زا  سپـس  دزاس و  وبـشوخ  رّطعم و  ار  دوخ  هک  ینز 

2. دماجنا لوط  هب  شنتشگزاب  دنچره 

شوخ يوب  زا  هدافتسا 

یماگنه ـَۀ . َْلیَّللا َْکِلت  ْبَّیَطَتالَف  َءاشِْعلا ، َّنُکادْحِإ  ْتَدِهَـش  اذِإ  دومرف : یم  نانز  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) دخ ا لوسر  دـیوگ : یفقث  بنیز 
ج 4/ هج ، ام  نبا  ننس  ا .  ----------------------- 3. دینزم دوخ  هب  شوخ  يوب  رطع و  دییآ ، یم  دجـسم  هب  ءاشع  زامن  يارب  هک 

. ةالصلا باتک  ج 1 / ملسم ، حیحص  . 3  . 518 ج5 / یفاک ، . 2 ثیدح 4002 . ، 358

هناخ نوریب  رد  شیارآ 

ٍمَدَق ِّلُِکب  اهِجوَِزل  ینُبی  ٍضار ، َِکلِذب  ُجوَّزلا  َو  ًةَرطَعَتُم  ـًۀ  َنَّیَزَتُم اهِراد  ِباب  نِم  ْتَجَرَخ  اذِإ  ُةارَملا  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرکاربمایپ
نوریب رد  نز  هک  یماگره  يارب  دشاب ، یـضار  راک  نیا  هب  شرهوش  دیآ و  نوریب  هناخ  زا  هدزرطع  هدرک و  شیارآ  هک  ینز  ِرانلا . ِیف  ٌْتَیب 

َنَّیََزت ٍلُجَر  امَّیَا  تسا : هدـمآ  ینامـسآ  ربمایپ  نآ  زا  يرگید  ثیدـح  رد  .1 و  دزاـس یم  رهوش  يارب  شتآرد  يا  هناـخ  دراد ، یم  رب  هناـخ 
تریغ یب  دور ، نوریب  هناخ  زا  شیارآ  اب  شرـسمه  هک  يدرم  ره  ًاثُویَد . ِهیِّمَُـسی  نَم  ُِمثأَیال  َو  ٌثوُّیَد  َوُهَف  اـهِراد ، ِباـب  نِم  ُجُرَخت  َو  ُهَتأَرمِإ 

2. تسا هدرکن  یهانگ  دناوخب ، تریغ  یب  ار  وا  سکره  تسا و 

شیارآ یب  زامن ، رد  تکرش 
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دجاسم هب  نتفر  زا  ار  نانز  ٍتابِّیَطَتُمَریَغ .)  َيأ   ) ٍتالَفَت َنجُرخَیلَو  ِهللا  َدِجاسَم  ِهللا  َءامِإ  اوعَنمَتال  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرک اربم  ایپ 
249 ج103 / راونالا ، راحب / .1  ------------------------- 3. دـنربن راک  هب  شوخ  يوب  نتفر ، نوریب  ماگنه  دـیاب  دـیرادن و  زاب 

ج 90/353. نیشیپ ، .3 ج 100/249 . نیشیپ ، .2

نارتخد یباجحدب  یباجح و  یب 

یب صخش  بیصن  تسا  باجح  تسا و  فافع  یناملسم ، تسا  باوث  م  ــــ ندر ه ـــ کراد ــ یب یلو  تسا  باوخ  هب  تلم  نیا  مشچ  هچ  رگا 
، نیا دنریگدوخ ، هب  رتشیب  ار  دوخ  ياه  ششوپ  وگب  نمؤم  نانز  تنارتخد و  نارسمه و  هب  ربمایپ ! يا  « » لامش میسن   » تسا باذع  ، تمصع
ساـبل و عضو  هک : تفاـیرد  ناوـت  یم  هیآ  نیازا   1 .« تسا رتـکیدزن  طاـیتح ) هب ا  ، ) دـنریگن رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  هکنآ  يارب 

ندیشوپ زرط  سابل ، تخود  شُرب و  سابل ؛ عون  رظن  زا  نز  عضو  رس و  تسا . لیخدرایـسب  باجح »  » ققحترد ندیـشوپ ، سابل  هنوگزین ي 
شیپ دوش . یم  نانز  ندرک  لابند  نادرم و  یهارمگ  يارب  يا  هلیـسو  سکع ، هب  هاگو  دراد  یم  زاب  بیقعت  عمط و  زا  ار  نادرم  هاگ  سابل ،
نیارد هیآ  دنداد . یمرازآ  دندرک و  یم  لابند  ار  نانآ  نانز ، سابل  عضو  رـس و  ندید  اب  راکدـب  نادرم  هک  میتفگ  هیآ ، لوزن  ببـسرد  رت ،

.59 بزحا : هروس ي  . 1 نارگید ----------------------  هب  ات  دننک  ظفح  ار  دوخ  شـشوپ  نانز ، هکداد  نامرف  دـش و  لزان  هراب 
ناونع هب  هزورم  هک ا  اه ، سابلزا  يرایـسب  میناد ، یم  هک  نانچ  دنتـسین . نامرحمان  عمط  هبیر و  هتـسیاش  دنا و  نمادکاپ  ینانز  هکدـننامهفب 

هب تسا . رتشیب  یگنهرب  زا  یهاگ  یگدیـشوپ ، نیا  ياوغا  هکدننک  یم  نایامن  نانچ  ار  ندب  يایاوز  مجح و  دـنوش ، یم  هضرع  زور » ّدـم  »
تّذل زاس  هنیمز  يراب و  دـنب و  یب  همّدـقم  یباجح ، یب  اراکـشآ  درک  یمه  ندیـشوپ  هب  اراخو  ّزخردار  شیوخ  لامج  یماظن : میکح  لوق 

ياه شزرا  هجیتن ، رد  دراد . یناوهـش  هبنج  وا  هب  یهّجوت  هنوگره  دـشاب ، هرهب  یب  باـجحزا  يرتخد  رگا  تسا . عورـشمان  یناوهـش  ياـه 
ساسحا دور ، یم  نیب  زا  هبذاج  نیا  نوچ  تسا و  هجوت  دروم  دراد ، يرهاظ  هبذاـج ي  اـت  ور ، نیمه  هب  ددرگ . یم  شومارف  زین  وا  نیتسار 

شا یمـسج  رهاوظ  عاعـشلا  تحت  ار  نارتخد  نیتسار  ياه  شزرا  یباجحدـب ، یباـجح و  یب  يرآ ، دـنک . یم  یناـشیرپ  یچوپ و  تبرغ و 
ششوپ ياراد  هک  لاح  نامه  رد  نانز ، نارتخد و  زا  یخرب  دزاس . یم  ناداّیش  ياه  ینارسوه  اه و  یگزره  يادف  ار  نانآ  دهد و  یم  رارق 

بلج دوخ  يوس  هب  ار  هزره  دارفا  هّجوت  یـششوپ ، نینچ  ابو  تسا  نایامن  نانآ  ندبزا  ییاه  تمـسق  ًابلاغ  هکدنـشوپ  یم  سابل  نانچ  دـنا ،
ٌتایِراع ٌتایِـساک  ٌءاسن  تسا : هدومرف  باجح ، یب  باجحدب و  نانز  نارتخد و  شهوکن  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرکاربمایپ دـننک . یم 

یم یتشز  هب  دـنا ؛ هنهرب  یلو  هدیـشوپ ، هک  ینانز  اهَحیر . َنْدِـجَیال  َو  ـَۀ  َّنَْجلا َْنلُخْدَـیال  ِتُخْبلا ، ـِۀ  َِمنْـسَأ ُْلثِم  ُّنُهُـسُؤُر  ٌتـالیمُم ، ٌتاـِالئام 
يوب دنور و  یمن  تشهب  هب  نانآ  تسا . دنلب  ِنارتش  ناهوکدننام  اهوم ) شیارآ  اب   ) ناشاهرـس دنناشک . یم  یتشز  هب  ار  نارگید  دـنیارگ و 

زا نتفر  هرفط  قرب ، قرز و  ُرپ  ياه  سابل  نابـسچ و  ياـه  ساـبل  كزاـن و  ياـه  ساـبل  ندیـشوپ  يرآ ،  1. دـسر یمن  ناشماشم  هب  تشهب 
. تشاد یم  زاب  كزان  ياه  سابل  ندیشوپزا  ار  نانز  هلآ ،) هیلع و  هللا  یّلص   ) مالساربمایپ هک  تسا  لقن  تسا . یمالـسا  شـشوپ  باجح و 

هدیـشوپ امن  ندب  كزان و  ياه  سابل  هک  یلاح  رد  ءامـسا ، مرهاوخ  يزور  دـیوگ : هشیاع  تیاکح  میرگن : یم  يا  هرطاخ  هب  هراب ، نیا  رد 
دـنادرگَرب و ار  شتروص  دـید ، ار  مرهاوخ  هلا ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  نوچ  دـمآ . هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ربمایپ هناـخ ي  هب  دوب ،

رتخد نوچ  ءامسا ! يا  ِْهیَّفَکَو . ِهِهْجَو  یلِإ  َراشَأ  َو  اذه ،» َو  اذه  ّالِإ  اْهنِم  يُری  ْنَا  ْحَلْـصت  َمل  ضیحَْملا ، ِتَغََلب  اذِإ  َةَأرَْملا  َّنِإ  ٌءامْـسَا ! ای  دومرف :
ماما زا   2 نییاپ .) هب  چم  زا  اه ، تسد  هرهچ و  هب  درک  هراشا  و   ) نیا نیا و  رگم  دوش ، هدید  شندب  زا  يزیچ  دـیابن  دـسر ، یم  غولب  ّدـح  هب 

ام ِعوُرُّدلا  َو  ِرُمُْخلا  َنِم  َسِْبَلت  ْنَأ  ـِۀ  ِملْسُْملا ِةأرَْمِلل  ُحَلْصَیال  دی : امرف  یم  هک  تسا  هدیـسر  يدومنهر  هراب  نیا  رد  زین  مالّـسلا ) هیلع   ) قداص
 --------------- 3. دن اشوپن  ار  شمادنا  هکدنک  نت  رب  نهاریپو  يرسور  دننام  یسابل  هک  تسین  ناملسم  نز  نأش  رد  ًاْئیَـش . يراُویال 

هجیتن . 281 ج 3 / ـۀ ، عیـشلا لئاسو  تی 4112 3 . دـح  ، 64 ج4 / دوواد ، یبا  ننـس  . 2 . 224 ج 14 / یبطرقریـسفت ، . 1 ------------ 
اریز دـنرتدازآ ؟ دوخ  یعامتجا  ياه  ّتیلاـعف  رد  باـجحاب ، ناـنز  نیارباـنب ،  1 «. تیدودـحم هن  تسا  تینوـصم  نز  يارب  باـجح   » يریگ
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باـجح و یب  ناـنز  اـّما  دـنناسر . یمن  ناـنآ  هـب  يرازآ  رگید  دـنوش و  یمن  هچیزاـب  هـمعط و  ناـنیا ، هـک  دـنراد  ناـنیمطا  سوـهلب  نادرم 
یم کیرحت  ار  اه  سوه  دنناشک و  یم  دوخ  يوس  هب  ار  هزره  ياه  مشچ  دنناگدید و  ضرعم  رد  اریز  دنراد ؛ يرتمک  يدازآ  باجحدـب ،

رد هژیوـب  تـسه ، زین  نادرم  دوـس  هـب  ّتینوـصم  نـیا  رگید ، ییوـس  زا  دـندنب . یم  عـمط  نانادـب  توهـش  ياـه  گرگ  هجیتـن ، رد  دـننک .
ّتیلاعف دنشاب ، باجح  یب  نانز  رگا  دننکراک . طیحم  کی  رد  رگیدکی و  اب  دنراچان  اهاج ، يرایـسب  رد  نانز  نادرم و  هک  ینونکراگزور 

. يرهطم یضترم  دیهش  . 1 دوش ---------------------- *** . یم  یماکان  لالتخا و  راچد  هنازور  ياه 

مرحمان اب  یخوش  هاگن و 

هراشا

، غا ــ هب ب دناو  ــ تن یم  نا  ـــ بغاب دنکن  رگ  نا  ـــ یچاشامت ع  ــ نم نتـشاد  نآ  رب  هدرپ  ار  هنیآ  دَوب  شوخ  را  ــ بغدریگ عبط  ـــ ،ب باج ـــ یب ح ۀـنیآ 
َو مِهِراصبَا  نِم  اوُّضُغَی  َنینِمؤُمِلل  ُْلق  نتشاد  نان  هب  هدید  تسا ، تقاط  مک  ِهنِسرگ  وزرآ  دنک  ـــ لد ن ر ، ــ ظن يرامگ  ـــ ات ن نتشاد  ناور  ِورس 

دنهن ورف  هدید  وگب  نامیا  اب  نادرم  هب   1. َّنُهَجوُُرف َنظَفْحَی  َو  نِهِراْصبَا  نِم  َنضـضْغَی  ِتانِمؤُمِلل  ُلق  َو  مَُهل ... یکْزَا  َِکلذ  ْمُهَجوُُرف  اوُظَفخَی 
ادـک اپ  دـندنب و  ورف  یمرحمان  ره  زا  ار  دوخ  ناگدـید  وگب  نامیا  اب  نانز  هب  و  تسا ... رت  هزیکاپ  نانآ  يارب  نیا  هک  دـنزرو ، ینمادـکاپ  و 
َِکلْد هلمج ي  تسا . مارح  دنشاب ، هدیـشوپ  دیاب  هک  ییاهاج  هب  مرحمان  نز  درم و  هاگن  دنیوگ : یم  تحارـص  اب  هیآ ، ود  نیا  دنزرو . ینم 

يزاسکاپ يارب  ییامندوخ ، ینارچ و  مشچ  زا  زیهرپ  نانز و  فاـفع  هک  دـنک  یم  هراـشا  تسا ،) رت  هزیکاـپ  ناـنآ  يارب  نیا  مَُهل =(  یکزَأ 
: - تسا هدمآ  مالّسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  یتیاور  رد  تسا . یعامتجا  یگداوناخ و  ياه  یناماسبان  اه و  يدیلپ  زا  اه  ناسنا  ناور  ناج و 

ًةَرْـسَح َْتثَرْوَأ  ٍةَرظَن  ْنِم  مَکَو  ٌموُمـسَم  سیْلبِإ  ِماهِـس  نـِم  ٌمْهَـس  ُرَظَّنلا  . 32 روـن 31 - هروـس ي  . 1 -------------------------- 
1. دَرَوآ یم  یپ  رد  يزارد  ینامیـشپ  ترـسح و  هک  یهاگن  اسب  تسا و  ناطیـش  نیگارهز  ياـهریتزا  يریت  مرحماـن ، هب  نتـسیرگن  ًـالیوَط .

همه رد  دولآرهز  ریت  رثا  - 2 دنک . یم  باترپ  ناطیـش  هک  دولآرهز  تسا  يریت  هدولآ ، هاگن  ا - دـیآ : یم  تسد  هب  هتکن  هس  تیاور ، نیازا 
اه تّدم  شریثأت  هکدوش  یم  یعامتجا  يدرف و  یحور و  ياهراشف  اه و  جنر  ندمآ  دیدپ  بجوم  ینارچ  مشچ  - 3 دبای . یم  نایرج  ندب 

ناور حور و  هب  يا  هچیرد  هاگن ،» . » دراد ياج  ماک  نایم  هک  تسا  ینابز  نآ  زا  رتایوگ  هکلب  ایوگ و  ینابز  هاگن ،»  » يرآ دنام . یم  ياجرب 
رب رایـسب  يدـیکأت  یقالخا ، ياه  شزومآ  رد  ور ، نیا  زا  دروآ . یم  راب  هب  ار  اه  هعجاف  نیرتگرزب  دوش ، هدولآ  هانگ  هب  رگا  تسا و  یمدآ 

، ناملسم نارتخد  تسا  هتسیاش  تسا . نامرحمان  اب  هدنخ  یخوش و  هناتسود و  ياهوگتفگ  رگید ، عوضوم  تسا . هدش  مارح  زا  هاگن  ظفح 
حازم و هدنخ و  زا  دنیوگ و  نخس  ترورض  ردق  هب  تبالص و  ینیگنس و  اب  نامرحمان ، اب  وگتفگرد  دوخ و  یعامتجا  ياهدمآ  تفر و  رد 

تسد هب  هدنزاس  ییاهدومنهر  هراب  نیا  رد  مالسا ، نایاوشیپ  دنزیهرپب . دنرا ، عورـشمان د  ّتبحم  سنُا و  گنر  هک  ییاه  هژاو  ندرب  راک  هب 
. مینارذگ یم  رظن  زا  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنا  هداد 

مدرم هناخ ي  هب  هاگن  تمرح 

.1 هلآ ---------------------------- ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ربمایپ هناـخ  هب  رد ، فاکـش  زا  يدرم  يزور  دـیوگ : دعـس  نب  لـهس 
یم هناخ  نورد  هب  ّیتدـم  يو  درک . یم  هناـش  ار  رـس  يوم  دوب و  ترـضح  تسد  رد  يا  هناـش  تسیرگن و  یم  . 138  / 7 هعیـشلا ، لئ  اسو 

ُمَلْعَا َْول  دومرف : وا  هب  تفر و  نوریب  هناخ  زا  دـش . ربخاب  شراـکزا  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ربماـیپ هک  دورب  تساوخ  یم  سپـس  تسیرگن و 
هک متفای  یم  رد  رتدوز  رگا  ِرَصَْبلا . ِلْجَا  ْنِم  ُنْذْإلا  َلِعُج  امَّنِإ  هلآ :) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ِهللا ُلوُسَر  َلاق  َو  َِکْنیَع  یف  ِِهب  ُْتنَعََطل  ینُرُْظنَت  َکَنأ 

نارگید هناخ  هب  دورو  زا  شیپ  دیاب  یم  هک  نیا  دومرف : هاگنآ  مدرکیم . ورف  تنامـشچ  رد  ار  هناش  نیا  يرگن ، یم  هناخ  نورد  هب  نینچ  وت 

نارتخد www.Ghaemiyeh.comباجح  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 31زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


1. دتفین نامدرم  هناخ ي  نورد  هب  ناهگان  یمدآ  مشچ  هک  تسا  نیا  يارب  تفرگ ، تصخر 

نانز مادنا  هب  هاگن 

امـش ایآ  دومرف : ترـضح  تسا ؟ زیاج  اـیَا  درگن ، یم  وا  هب  تشپ  زا  يدرم  درذـگ و  یم  ینز  دندیـسرپ : مالّـسلا ) هیلع   ) یتدداـص ماـما  زا 
نارگید يارب  سپ  َکِسْفَِنل . ُهاضَرت  ام  ِسانِلل  ِضْراَف  دومرف : هن . متفگ : درگنب ؟ نینچ  ناتدنواشیوخ  نانز  ای  رـسمه  هب  یـسکدیراد  تسود 

2. یهاوخ یم  دوخ  يارب  هک  هاوخب  ار  نامه 

ناوج نز  ینارچ  مشچ 

هک ساًبع - نب  لضف  دـمآ . هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ربمایپ دزن  يا  هلأـسم  يارب  ینز  هلآ ،) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  ّجـح  نیـسپاو  رد 
 ------------- لضف نز و  نایم  ییاه  هاگن  نایم ، نیا  رد  دوب . راوس  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص   ) ربمایپ ِرس  تشپ  دوب - سرونو  ابیز  یناوج 

تفایرد هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرکا لوسر  دمآ . شیپ  . 144 ج 14 / هعیشلا ، لئاسو  . 2 ح 2156 . ج 4/1698 ، ملسم ، حیحص  .1 ----- 
، ماگنه نیا  رد  درگن . یم  لضف  هب  دـشاب ، هلأسم  خـساپ  هب  شهّجوت  هک  نیا  ياـج  هب  ناوج  نز  دـنا و  هدـش  هریخ  رگیدـکی  هب  ود  نآ  هک 

َلُخْدَـی ْنَا  ُتیـشَخَف  ـٌۀ ، ّباش ُةَأَْرما  َو  ٌباـش  ٌلُـجَر  دومرف : دـیناخرچ و  ار  لـضف  تروص  دوخ  تسد  اـب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرکا لوسر 
هللا یّلص   ) مرکاربمایپ یخیرات ، دادیور  نیا  رد  هتکن   1! دهن ياپ  ناشنایم  رد  ناطیش  مسرت  یم  ناوج ، يدرم  ناوج و  ینز  ُناْطیَـشلا . اَمُهَنَیب 

يزیچ ندید  زا  دیاب  نیاربانب ، تسا . هدرک  مالعا  تمرح  ّتلع  ار  هانگرد »  عوقو  زا  سرت   » هتشاد و زاب  ندرک  هاگن  زا  ار  لضف  هلآ ) هیلع و 
. درک زیهرپ  تسا ، یناطیش  هسوسو ي  يارب  یکیرحت  هلیسو و  ای  مارح و  همّدقم ي  هک 

تولخ هناخ ي  رد  هناگیب  درم  نز و 

راصنازا یکی  دیوش ! دراو  مرحمان  ینز  هناخ ي  قاتا و  رد  هکدیزیهرپب  ِءاسِّنلا . یَلَع  ُلوخُّدلا  َو  ْمُکاّیإ  : دومرف هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ربمایپ
نیا ُتوَْملا : َوْمَْحلا  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربمایپ روطچ ؟ ردارب  ِنز  لثم  دـنناسنا ، ناشیوخ  زا  هک  ینانز  هللا ! لوسر ا  ای  درک : ضرع 

01  ------------------------------ 2( دـنک یم  هارمگ  ار  ناـسنا  ناطیـش  هـک  تساـج  نـیا  . ) تـسا تکـاله  تـسا ، گَرم 
ثیدح 161. : 74  / ج 7 يراخب ، حیحص  فالتخا 2 . یکدنا  اب  ، 2300 ج 5 / يراخب ، حیحص  زین  ، 160 ج4 / حاکنلا ، باتک  طوسبملا ،

مرحمان اب  تولخ 

َّنَُولْخَیال دومرف : هک  تسا  هدمَا  یتیاور  رد  درکیم . یهن  مرحمان  نانز  اب  ندرک  تولخ  زا  ار  ناناملـسم  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرکا لوسر 
هب يا  هناگیب  نز  اب  يدرم  چـیه  دـنک . تولخ  مرحمان  نز  اب  درم  دـیابن  امُهَِثلاث . ُناْطیَّشلا  َناکّالِإ  ٍةأَْرمِِاب  الَخ  ٍلُـجَر  ْنِم  اـمَف  ٍةأَْرمِاـِب ،  ٌلُـجَر 
هللا یّلـص   ) ربمایپ دمآ . زاب  رفـس  زا  يدرم  يزور  دیوگ : ساّبع  نبا  تیاکح   1. تسا ناطیش  نانآ  نیموس  هک  نآرگم  دنیـشن ، یمن  تولخ 
راثآ ماگنه ، نیا  رد  يرآ . داد : خساپ  درم  يدرک ؟» تولخ  وا  اب  یتسب و  ار  هناخ  ِرد  يدـش و  دراو  نز  نالف  رب  : » دیـسرپ وا  زا  هلآ ) هیلع و 

2. دش راکشآ  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص   ) ربمایپ هرهچ ي  رب  يدونشخان  یتحاران و 

يرارف رتش 

هب یناـنز  مدـمآ ، نوریب  مرداـچز  ا  میدـمآ . دورف  هّکم –  نوریب  ییاـج  نارهظ - رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ هارمه  ریَبُـج : نب  تاوخ 
، ماگنه نیارد  متسشن .  وگتفگ  هب  مدمآ و  نانآ  دزن  مدرک و  نت  هب  ابیز  ياه  سابل  متشگرب ، مرداچ  هب  دمآ . مشوخ  دندوب . هتسشن  وگتفگ 
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يوجتـسج رد  هتخیرگ و  مرتش  متفگ : مدش و  ناشیرپ  دـناوخ . شیوخ  دزن  ارم  دـمآ و  نوریب  رداچ  زا  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر 
( هلآ هیلع و  هللا  یّلـص   ) ربماـیپ . 597 ج 4 / دـئاوزلا ، عمجم  .2 2 214 ج 2 / مالـسالا ، مئ  اعد  .1 منآ ------------------------ !

یتـقو تفر . وـضو  يارب  داد و  نـم  هـب  ار  شا  هـّبج  هـلآ ،) هـیلع و  هللا  یّلـص   ) ربماـیپ مدرک . تـکرح  شا  یپ  رد  نـم  تشذـگ و  مراـنکزا 
هللا یّلص   ) ربمایپ دش ؟ هچ  تا  يرارف  رتش  َِکلَمَج : ُدارِـش  َلَعَف  ام  ِهللاِْدبَعابَأ ! دومرف : نم  هب  دیکچ . یم  هنیـس  رب  شتروص  زا  بآ  تشگرب ،

زا ریـصبوبا - مرحمان  نانز  اـب  یخوش  شهوکن   1. دومرف یم  ار  هلمج  نیا  یخوش ) هب  ، ) دیـسر یم  نم  هب  نوـچ  اـه  تدـم  اـت  هلآ ،) هیلع و 
. متخادرپ یخوش  هب  وا  اب  سرد ، سلجم  رد  يزور  متخومآ . یم  نَارق  ینز  هب  هفوکرد  ینامز  دـیوگ : مالّـسلا -) هیلع   ) رقاب ماـما  باحـصا 

بکترم ناهن  رد  سکره  دومرف : درک و  شنزرس  ارم  ترضح  مدش ، بایفرـش  مالّـسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  تمدخ  هب  هنیدم  رد  هکدعب  يدنچ 
هبوت مدـیناشوپ و  ار  دوخ  هرهچ ي  ناوارف ، یگدنمرـش  اـب  نم  یتـفگ !؟ هچ  نز  نآ  هب  دـنک ، یمن  فطل  رظن  وا  هب  دـنوادخ  دوش ، یهاـنگ 

2! نکم يراک  نینچ  رگید  دومرف : نم  هب  زین  مالّسلا ) هیلع   ) ماما مدرک .

هاگرذگرد مشچ  تّفع 

ربمایپ يا  دنتفگ : دینکزیهرپ . اه  هار  رد  نتسشن  زا  دومرف : شنارای  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص   ) ربمایپ هک  تسا  هدرک  تیاور  يردُخ  دیعسوبا 
. دینکادا ار  اه  هار  قوقح  تسا ، نینچ  هک  لاح  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص   ) ادخ لوسر  مینکوگتفگو . مینیـشنب  ناتـسود  اب  دیاب  هرخالاب 

ُّفَکَو ِرَصَْبلا  ُّضَغ  دومرف : تسیچ ؟ نآ  دندیـسرپ : . 247 ج 46 / راونالاراحب ، ج 9/401 . دـئ ، اوزلا  عمجم  . 1 ------------------- 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  نداد ، مالس  خساپ  ندیناسرن ، رازآ  نتشه ، ورف  مشچ  ِرَْکنُْملا . ِنَع  ُیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  ُرمَألا  َو  ِمالَّسلا  ُّدَر  َو  يذألا 

. ندرک رکنم 

مرحمان هب  هاگن 

دنوادخ مشخ  اهِجْوَز . ِْریَغ  ْنِم  اهَْنیَع  ْتَئلَم  ٍلَْعب  َتاذ  ٍةأَرِما  یلَع  ِهللا  ُبضَغ  َّدَتِْشا  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ربمایپ هک  تسا  تیاور  رد 
مامازا هک  تسا  لـقن  مرحماـن  هب  هاـگن  زاوج  دراوم   2 دنکیمرپ مرحماـن  هب  هاـگن  زا  ار  شمـشچ  هک  يرادرهوش  نز  رب  تسا  تخـس  رایـسب 

: ِنامَدَْقلا َو  ِناّفَْکلا  َو  ُهْجَْولا  دومرف : ؟ تسا زیاج  مرح  ـ مان نز  ندب  زا  تمـسق  هچ  هب  ندرک  هاگن  درم  يارب  دندیـسرپ : مالّـسلا ) هیلع   ) قداص
3. مدق ود  تسد و  فکود  هرهچ و 

مرحمان اب  نداد  تسد 

مکح نیا  رب  رایـسب  یتاـیاور  دـنا . هداد  اوتف  شتمرح  رب  نید  ناـملاع  همه ي  هک  تسا  یعطق  تاـمّرحمزا  زین ، مرحماـن  ندـب  ندرک  سمل 
مالسلا 0 باتک  ، 3 ج7 / ملسم ، حیحص  . 1 مینک ------------------------- : یم  هراشا  تیاور  ود  هب  اج ، نیا  رد  دنراد . تلالد 

َءاج ًاماوَح ، ًةَأَْرما  َحَفاص  ْنَم  دومرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص   ) مرکاربمایپ هک  تسا  لقن  ا - ج 5/521 .  یفاک ، . 3 . 39 ج104 / راونالاراحب ، . 2
. ددرگیم روشحم  هتـسبریجنز  هب  ناتـسد  اب  تمایق  زور  رد  دـهد ، تسد  یمرحمان  نز  اب  سکره  ِرانلا . َیلِإ  ِِهب  ُرَمُؤی  َُّمث  ًالوْلغَم ، ِة  َـ ماـیِْقلا َمْوَی 

لالح نز  درم و  هحف  اصم  مدیسرپ : مالّـسلا ) هیلع   ) قداص ماما  زا  دیوگ : امـس عـۀ  - 2 1. دننکفا شتآ  هب  ار  وا  هکدـسر  یم  نامرف  سپس 
ٌة َـ ْنبا َْوا  ـٌۀ  لاخ َْوا  ـٌۀ  َمَع َْوا  ٌْتِنب  َْوأ  ٌتُْخا  اهَجَّوَزَتَی : ْنَأ  ِْهیَلَع  ُمُرْحَی  ٌةَأَْرما  ّالِإ  َةَأْرَْملا  َحَفاُصی  ْنَا  ِلُجَّرِلل  ُّلِحَیال  دومرف : مالّسلا ) هیلع   ) ماما تسا ؟

نانز اب  هک  تسین  اور  يدرم  چـیه  يارب  اهَّفَکُزِمْغَیال . َو  ِبوَّثلا  ِءارَو  نِم  ّالِإ  اهُِحفاُصیالَف  اـهَجَّوَزَتَی  ْنَأ  َُهل  ُّلِـحَی  یتَّلا  ُةَأْرَْملا  اَّمَأَـف  اـهِوَْحن . َْوأ 
اّما نآ . لاثما  هدازرهاوخ و  هلاخ و  هّمع و  رتخد و  رهاوخ و  دـننام  تسا ، مارح  وا  اـب  شجاودزا  مرحم و  وا  اـب  هک  ینز  رگم  دـهدب ، تسد 

 *** ---- 2. دراشفن ار  شتسد  هک  نآ  طرش  هب  شکتسد ، اب  رگم  درک ، هحفاصموا  اب  دیابن  تسا ، لالح  وا  اب  جاودزا  مرحمان و  هک  ینز 
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ج،5/525 یفاک ، .2 . 363 ،ج 76 / راونالاراحب .1 ------------------ 

درم نز و  طالتخا 

هب دنیآ ، یم  نوریب  رگیدکی  اب  نادرم  نانز و  دید  دم ، یم آ  نوریب  دجسم  ا ز  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ربم ایپ  يزور  تشذگ ، هک  نانچ  ا -
نایم زا  دیابن  نانز  دـنور . نوریب  نادرم  ات  دـینکربص  ِقیرَّطلا . ِتاَّفاِحب  َّنُْکیَلَع  َقیرطلا ، َنْقُقَْحت  ْنأ  َّنَُکل  َْسَیل  ُهَّنِإَف  َنْرِخْأَتـس ، ٍا  دومرف . نانز 

ِهللاَءاـِما اوُعَنْمَتـال  دوـمرف : هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرکا ربماـیپ  هـک  تـسا  لـقن  - 2 2. دـیورب راـنک  زا  امـش  تسا  رتـهب  دـننک ، تکرح  هار 
راک هب  شوخ  يوب  نتفر ، نوریب  ماگنه  دـیاب  دـیرادن و  زاب  دـجاسم  هب  نتفر  زا  ار  نانز  ٍتابِّیَطَتُم .) َْریَغ  َْيأ   ) ٍتالَفَت َنجُرْخَْیلَو  ِهللاَدِـجاسَم ،
یف یشْمَت  اهَّنِکلَو  ٌءْییَش ،  ِقیرَّطلا  ِتاوَرَـس  ْنِم  ِءاسِّنِلل  َْسَیل  دیامرف : یم  نانز  هب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ادخ ربمایپ  یتیاور  رد  - 3 3. دنربن

.3 3 ثیدـح 5272 . ج 4/369 : دوواد ، یبا  ننــــس  . 2 . 218 باـجح / هلأـسم  . 1 ِطـئاْحلا ------------------------ ! ِِبناـج 
ّما - 4 1. دنور هار  نابایخ  هیشاح ي  راوید و  هانپ  رد  دیاب  هکلب  دننک ، تکرح  هار  طسو  رد  نانز  دیابن  قیرَّطلا . َو  . 353 ج 90 / راونالاراحب ،

رظن زا  تسشن . یم  یکدنا  زامن ، زا  سپ  درازگ ؛ یم  زامن  ناناملسم  اب  نوچ  ادخ  لوسر  دیوگ : هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص   ) ربمایپ رسمه  هملس ،
هب باطخ  مالّسلا ،) هیلع   ) یلع ماما  هک  تسا  لقن  - 5 2. دنور نوریب  دجسم  زا  نادرم  زا  شیپ  نانز  هک  دوب  نآ  يارب  نتسشن  نیا  باحصا ،
نم هب  قارع ! مدرم  يا  ُراغَیال . ْنَم  ُهللا  َنََعل  َنُویْحَتْـسَت ؟ امأ  ِقیرَطلا ، ِیف  َلاجِّرلا  َنِْعفاُدی  ْمُکَئاِسن  َّنَأ  ُتئُِّبن  ِقارِْعلا  َلْهأ  ای  دومرف : هفوک  مدرم 

 ------ 3. درادن تریغ  هکار  یسکدنک  تنعل  ادخ  دینک ؟ یمن  ایح  ایآ  ، دننز یم  هنت  نادرم  هب  اه ، هار  ریسم  رد  امش  نانز  هک  هدیسر  ربخ 
یّلص  ) ِهللا ُلوسَر  َناک  تلاق : َۀ  ــ مَلَس ِّمُأ  نَع   1040  : تیدح ، 273 ج 1 / دواد ، یبا  ننس  . 2 ج5/518 . یفاک ، . 1 -------------- *** 

.174 ج 14 / هعیشلا ، لئاسو  . 3 ِلاجَّرل . َلبَق  ُءاسّنلا  َذَفنَی  امیَک  َّکلذ  َّنَأ  اُوناک  َو  ًالیلََق  ََثکَم  َمَّلَس  اذِإ ا  هلآ ) هیلع و  هللا 

مدرم هناخ ي  هب  دورو  نوناق 

هراشا

هناخ هب  دورو  يارب  هک  دوبن  مسر  برع  مدرم  نایم  رد  تسین  شراوید  هک  غاب  نآ  رد  هویم  دسرن  راهنز  ـا ، بیز ُخر  نا  ــ ـشوپب را  ــ یغا ناه ز 
دیچرب و ار  تسردان  رادنپ  نیا  مالـسا  دنتـشادنپ . یم  دوخ  هب  تناها  يا  هنوگ  ار  نتفرگ  هزاجا  یّتح  دنهد . ربخ  دـنریگب و  هزاجا  نارگید 
: تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  درک . عضو  یتارّرقم  نارگید ، یصوصخ  ياج  هب  دورو  يارب  دنوشن و  مدرم  هناخ  دراو  هدزرس  هک  داد  روتسد 

نیا دییوگ . مالـس  هناخ  لها  رب  دیریگ و  هزاجا  ات  دیراذگم  ماگ  ، دنتـسین امـش  هناخ  هک  ییاه  هناخ  هب  دـیا ، هدروآ  نامی  هک ا  یناسک  يا  »
: دنتفگامش هب  رگا  دنهد و  هزاجا  امش  هب  ات  دیوشم  لخاد  دیتفاین ، اه  هناخ  نآرد  ار  یـسکرگا  دیریگدنپ و  هکدشاب  تسا . رتهب  امـش  يارب 
.1  ------------------------ 1 «. تساناد دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  تسا و  رتراوازـس  امـش  يارب  هکدیدرگزاب  «، دیدرگزاب »

هناخ ًاعطق  تسا و  حرطم  نز  ندوب  هدیـشوپ  تسخن ، هلحرم ي  رد  لـیلد ا - تسا : زیچ  ود  نوناـق ، نیا  هفـسلف ي  27 و 28 . رون : هروس ي 
یم رارق  رطخ  دـیدهت و  ضرعم  رد  دارفا  یکاپ  تراهط و  دوش ، یمارتحا  یب  باجح  نیا  هب  رگا  تسا . باـجح  نیرتهب  هناـخ ، لـها  يارب 

لوـسر ناراـی  زا  یکی  هناـخ  رد  هک  یلخن  تـخرد  هناـهب ي  هـب  يو  تـسا . روهـشم  مالـسا  خـیرات  رد  بدـنُج  نـب  ةرمـس  ناتـساد  دریگ .
وتزا ینالف  : » دومرف وا  هب  تساوخ و  ار  هرمس  (، هلآ هیلع و  هللا  یّلص   ) ربمایپ تفر . یم  اج  نآ  هب  هدز  رس  تشاد ، ( هلآ هیلع و  هللا  یّلص  ) مرکا

هزاجا سپ  نیا  زا  درادن . تسود  وا  هک  ینیب  یم  یلاح  رد  ار  وا  هداوناخ  يور و  یم  شا  هناخ  هب  عالطا  یب  وت  دـیوگ  یم  دراد و  تیاکش 
ربـهر دـشن ، دوخ  تمحازم  عفر  تخرد و  شورف  هب  رـضاح  ور  جـیه  هب  نوچ  تفریذـپن و  هرمـس  وشم .» دراو  عـالطا  هزاـجا و  یب  ریگب و 

یکاپ و رب  لصا ، مالسا ، رد  تسا . نشور  راک  نیا  لیلد  دنتخادنا . شیاپ  شیپ  رد  دندنک و  ار  شیامرخ  تخرد  داد  نامرف  مالسا  گرزب 
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تنوکـس لـحم  رد  سک  ره  هک  نیا  رگید  لیلد 2 - تسا . دودرم  هدـناسر  بیـسآ  لـصا  نیا  هب  يراـک  ره  تسا و  حور  بلق و  تراـهط 
چیه تسا ، ناناملسم  ینامرآ  هنومن  هک  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) مرکاربمایپ دنوش . هاگآ  نآ  زا  نارگید  تسین  لیام  دراد و  يرارـسا  دوخ ،

. ------------------- دننک يوریپ  شور  نیا  زا  هک  تخومآ  یم  زین  نارگید  هب  داهن و  یمن  ماگ  یـسک  هناخ ي  هب  هزاجا  یب  هاگ 
.329 ج 3 / هعیشلا ، لئاسو  . 1 --- 

هدنزومآ ثیدح  کی 

هناخ ِرد  رب  تسخن  دَور . مالّسلا ) هیلع  ) همطاف شرتخد  هناخ ي  هب  تساوخ  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  َيزور  دیوگ : يراصنا  رباج 
هاگنآ داد . خساپ  ار  ردـپ  مالـس  مالّـسلا ) هیلع  ) همطاف مُْکیَلَع » ُمالَّسلا  : » دومرف سپـس  دز . سپ  ار  نآ  یمک  تشاذـگرد و  رب  تسد  دـمآ ،

زین تسا ، نم  هارمه  هک  هللادبع  نب  رباج  دیـسرپ : ربمایپ  ادـخ . لوسر  يا  وش ، لخاد  درک : ضرع  موش ؟ دراو  مراد  هزاجا  دومرف : ترـضح 
هیلع و هللا  یّلـص   ) مرکاربمایی دـناشوپ ، ار  دوخ  هک  یماگنه  تسین . مرـس  رب  هعنقم  درک : ضرع  مالّـسلا ) هیلع   ) همطاـف دراد ؟ دورو  هزاـجا 

يارب مالّسلا ) هیلع   ) همطاف تقفاوم  زا  سپ  تساوخ و  دورو  هزاجا  دوخ  يارب  رگید  يراب  داد و  خساپ  شرتخد  تفگ و  مالس  هرابود  هلآ )
1. دش هناخ  لخاد  تفرگ و  هزاجا  زین  شناهارمه 

رگید ثیدح 

یمن رد  يوربور  دمآ ، یم  یـسک  هناخ  ِرد  رب  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  ) ادخ لوسر  نوچ  دیوگ : رـسب  نب  هّللادبع  مان  هب  ربمایپ  نارای  زا  یکی 
راگزور نآ  رد  اریز  تفرگ ؛ یم  دورو  هزاجا ي  ناس  نیدب  و  مُکیَلَع !» ٌمالَس  : » دومرف یم  داتسیا و  یم  پچ  ای  تسار  يوس  هکلب  داتـسیا ،

ج4/ دواد ، یبا  ننس  . 2 . 587 ج 3 / نیلقثلارون ، ریسفت  . 1  ------------------- 2. دوبن موسرم  اه  هناـخ  ِرد  رب  هدرپ  نتخیوآ  زونه 
ادخربمایپ زا  يدرم  تسا : هدمآ  یتیاور  رد  تفرگ . هزاجا  دـیاب  زین  ردام  هناخ  هب  دورو  يارب  ناشیوخ  هناخ  هب  دورو  ثیدح 5186 . ، 348

زج مردام  دیسرپ : يرآ . دومرف : مریگب ؟ هزاجا  دیاب  میآرد ، مردام  هناخ ي  هب  مهاوخ  یم  هک  یماگنه  ایآ  دیـسرپ : هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص  )
ضرع ینیبب ؟ هنهرب  ار  تردام  يراد  تسود  ایآ  ـًۀ ؟ نایرع اـهاَرت  نأ  ُّبُِحتأ  دومرف : مریگب ؟ هزاـجا  دـیاب  مه  زاـب  درادـن ، يرازگتمدـخ  نم 

هب دورو  يارب  یناملـسم  ره  رون ، هروس ي  هیآ 27  ربانب  هتکن   1. ریگب هزاجا  وا  زا  تسا ، نینچ  هک  نونکا  اـهیَلَع : نِذأَتـساَف  دومرف : هن ! درک :
رهاوخ و ردارب و  ردام و  ردپ و  نایم  یقرف  نایم ، نیا  رد  دوش . لخاد  سپـس  دنک و  هاگآ  ار  نانآ  دهاوخب و  تصخر  دـیاب  نارگید ، هناخ 

.586 ،ج3 / نیلقثلارون . 1 تسین --------------------- *** . مدرم  رگید 

فافع يوگلا  نیرترب  مالّسلا ،) هیلع   ) همطاف

ياه قشمرـس  اـهوگلا و  دوجو  هشیمه  تسا  باـج  ــ ظـف ح ــ ح نز ، تنیز  نیرت  هد  ــ نزرا تسا  باـطخ  هنوگ  نیا  وت  هب  همطاـف  زا  نز  يا 
همطاف ترـضح  مالـسا : گرزب  يوناب  نایم ، نیا  رد  و  تسا . هدوب  نانآ  تیاده  تیبرت و  يارب  يرثؤم  هلیـسو  اهناسنا ، یگدنز  رد  گرزب 

هیلع ) ارهز همطاف ي  هاگدـید  زا  تسا . تیـصخش  اـب  نمادـکاپ و  نارتخد  ناـنز و  يارب  باـجح  فاـفع و  يوگلا  نیرترب  مالّـسلا ،) هیلع  )
نآ رب  ناوت  یمن  هک  دنمـشزرا ، اـهبنارگ و  تسا  يرهوگ  وا ، تسا . فدـص  شـشوپ  رد  يرهوگ  نوچ  باـجح ، شـشوپ  رد  نز  ( مالّـسلا

نارتـخد ناـنز و  زا  شترـضح  تسا . نز  ّتیـصخش  تمارک و  رگاـیحا  هـلآ ) هـیلع و  هللا  یّلـص  ) ربماـیپ هـنازرف  رتـخد  يرآ ، داـهن . یتـمیق 
هک نیا  هن  دننک ، یناشفارون  خیرات  هحفـص  هعماج و  كرات  رب  فدص ، باحح  رد  هدیـشوپ  يدیراورم ، نوچ  هک  دهاوخ  یم  تیـصخشاب 

شیامن هب  اه  هزاغم  نیرتیو  رد  ای  هتـشگ و  هزره  دـیلپ و  ياـه  ناـسنا  زیواتـسد  ناـنآ ، ياـبیز  لاـمج  يدوجو و  شزرا  برغ  ناـنز  ناـسب 
(، مالّـسلا هیلع   ) ارهز همطاف  نکیل  دراد ، یم  ینازرا  يدـساف  لها و  ان  ناسنا  ره  هب  ار  نز  يدوجو  شزرا  برغ ، گنهرف  دـنوش . هتـشاذگ 
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زا نز  رگا  درامـش . یم  اور  لالح و  دوخ ، لها  رب  طقف  ار  نآ  هضرع ي  دـناد و  یم  دوخ  ییاـبیز  لاـمج و  زا  يرادـساپ  رد  ار  نز  شزرا 
هزم ي درم ، هن  دـنیب و  یم  ار  تداعـس  يور  دوخ  هن  دـهد ، رارق  یمرحماـن  ره  دـید  ضرعم  رد  ار  دوـخ  دـنکن و  يرادـساپ  دوـخ  ییاـبیز 
هب نانز ، یگدازآ  يدازآ و  مارتحا و  ظفح  يارب  مالـسا ، هنومن  يوناـب  دـنک . یم  سلاـسحا  ار  ّتینما  عاـمتجا ، هن  دـشچ و  یم  ار  شمارآ 

هریـس ي زا  هنومن  دـنچ  هب  اج ، نیا  رد  دـشاب . كاپان  هزره و  ياـه  مشچ  يارب  یهاگـشیامن  ناشمادـنا ، مسج و  دـیابن  هک  تخومآ  ناـنآ 
(، مالّسلا هیلع  ) داجس ماما  زا  بقانم ،»  » باتک رد  ّتنس  لها  نادنمشناد  زا  یلزاغم ، نبا  هنومن ي1 - : • مینک یم  هراشا  ترضح  نآ  يراتفر 
ار شدوخ  تسخن  مالّـسلا ) هیلع   ) همطاـف دوش . بایفرـش  شروضح  هب  اـت  تفرگ  هزاـجا  ناوناـب  يوناـب  زا  اـنیبان ، يدرم  هک : هدرک  تیاور 
، لاح نیا  اب  دنیبب ، ار  وت  دناوت  یمن  تسانیبان و  ددرم  نیا  ناج ! همطاف  دیـسرپ : هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ربمایپ داد . هزاجا  سپـس  دـناشوپ و 

شیوخ شزرا  تمارک و  هب  منیب و  یم  ار  وا  هک  نم  اّما  دنیب ، یمن  وا  هک  تسا  تسرد  ردـپ ، يرآ  داد : خـساپ  يدـناشوپ ؟ ار  تدوخ  ارچ 
هیلع و هللا  یّلـص  ) ربم ایپ  دـسرب ! يا  هناگیب  ماشم  هب  نم  شوخ  يوب  هک  مرادـن  تسود  دراد و  ییایوب  ّسح  وا  نیا ، رب  نوزفا  مشیدـنا . یم 

همطاف . 1  --------------------- 1. یتـسه نم  دوجو  زا  يا  هراـپ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  یِّنِم : ٌة  َـ عْـضب ِکَّنأ  ُدَهْـشَأ  دومرف : هلآ )
نیا ناناملـسم  نایم  رد  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلـص   ) ربمایپ يزور  هدرک : تیاور  کلام  نب  سَنَا  هنومن 2 - . •365 تد / اهـش  ات  تد  الو  زا  (ع )

، میدیشیدنا هراب  نیا  رد  یگمه  تسیچ ؟ دنمدرخ  هدازآ و  نانز  يارب  زیچ  نیرت  هتسیاش  نیرتهب و  امـش ، رظن  هب  هک : درک  حرط  ار  شـسرپ 
همطاف وا : راوگرزب  رتخد  اب  ار  ربمایپ  شـسرپ  تفر و  هناخ  هب  مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  میتفاین . دـشاب ، شریذـپ  دروم  هک  یخـساپ  اـّما 

ار هناگیب  نادرم  هک  تسا  نیا  تیـصخشاب ، هتـسیاش و  نز  يارب  زیچ  نیرتهب  : » دومرف مالّـسلا ) هیلع   ) همطاـف داـهن . ناـیم  رد  مالّـسلا ) هیلع  )
ار مالّسلا ) هیلع   ) همطاف خساپ  تشگرب و  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص  ) ربمایپ دزن  مالّـسلا ) هیلع   ) نانمؤمریما دننیبب !» ار  وا  دنناوتن  زین ، نانآ  دنیبن و 

دوجو زا  يا  هراپ  وا ، هک  یتسار  تسا . تسرد  ما  همطاف  نخس  یِّنِم : ـٌۀ  عَضب اَهَّنإ  ْتَقَدَص ، وم د : رف  هلآ ) هیلع و  هللا  یّلص   ) ربمایپ درک . نایب 
دای هب  ارم  يزور  مدوب . وا  اب  مالّسلا ) هیلع   ) ارهز ترضح  یگدنز  رخآ  ياهزور  دیوگ : یم  سیَمُع  رتخد  ءامـسا  هنومن ي 3 -  1. تسا نم 

نادرم تسد  يالاب  رب  دـنراذگ و  یم  يا  هتخت  رب  ار  نز  هزانج  ارچ  هک  درک  ینارگن  زاربا  تخادـنا و  مدرم  طسوت  هزانج  لمح  یگنوگچ 
دنهن و یم  زابرـس  توبات  يور  رب  گرم  زا  سپ  ار  نانز  هزانج ي  هک  مناد  یم  تشز  رایـسب  نم  دوزفا : سپـس  و  دننک ؟ یم  لمح  نانز  و 

وت ادخ  ناشوپب ، ار  مندب  راذگم و  توبات  نینچ  يور  رب  ارم  دهد ، یم  ناشن  نارگید  يارب  ار  ندـب  مجح  هک  دـننکفا  یم  نآ  رب  يا  هچراپ 
.2 . 40 ج 2 / ءایلوألا ، ـۀ  یلح 364 ؛ تداهش / ات  تدالو  زا  همطاف   1  -------------------------- 2 دنک ظفح  منهج  شتآ  زا  ار 

َنِم هللا  ِكَرَتَس  ِینیُرتُسا  ٍرِهاظ  ٍریِرَس  یلَع  ینِیلِمَْحت  الَف  يآَر ، ْنَِمل  اهُفِـصَیَف  َبوَثلا  ِةأْرَْملا  یَلَع  حَرُْطی  ُهَّنأ  ِءاسَّنلاب ، َغنُْـصی  اَم  ُتَبقَتـسا  دَق  یَّنِا 
هب ار  نآ  لکش  ناگتـشرف  هک  هنوگ  نامه  دیزاسب ، یتوبات  نم  يارب  منک  یم  تیـصو  دومرف : مالّـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هب  هاگنآ  ِراَّنلا .

لمح يارب  یتوبات  هشبح  نیمزرـس  رد  هک  مداد  حیـضوت  مالّـسلا ) هیلع  ) ارهز ترـضح  يارب  نم  دـیازفا : یم  ءامـسا   1 دـنا . هداد  ناشن  نم 
يا دومرف : دش و  لاحـشوخ  عوضوم  نیا  زا  ناوناب  يوناب  مدرک . میـسرت  ار  نآ  لکـش  دناشوپ و  یم  ار  ّتیم  ندب  هک  دنزاس  یم  اه  هزانج 
نیا هک  تسناد  دـیاب  يروآدای :  •2! دـیامن ظفح  خزود  شتآ  زا  ار  وت  ادـخ  دـناشوپب ، ارم  ندـب  ات  زاسب  نآ  لثم  یتوباـت  نم  يارب  ءامـسا 
هناخ جنُک  هب  نانز  دیوگ  یمن  شترضح  تسین . نز  ندرک  نیشن  هناخ  يانعم  هب  ششوپ ، تیاعر  رد  مالّسلا ) هیلع   ) ارهز ترضح  هاگدید 
يارب مالـسا  گرزب  يوناب  راتفر  دور . یمن  يراظتنا  نینچ  زین ، نانز  زا  دوبن و  هنوگنیا  دوخ  وا  اریز  دنیبن ، ار  اهنآ  سک  چیه  هک  دنربب  هانپ 

یّتح هک  دوب  دوخ  ّتیـصخش  ظفاح  راتفر و  بقارم  يردـقب  نکیل  تشاد ، لاّـعف  يروضح  عاـمتجا  نتم  رد  شترـضح  تسا . تّجح  همه 
هّکم زا  ترجه  رد  یهارمه  هنیدم و  دجسم  رد  مالّسلا ) هیلع   ) همطاف ترضح  ياه  ینارنخـس  درکن . ماشتـسا  تسا  مرحمان  ار  شندب  يوب 

، يرآ تساعّدا . نیا  رب  نشور  یلیلد  شا ، هناخ  هب  نامجاهم  ربارب  رد  یگداتسیا  تیالو و  تماما و  ماقم  زا  عافد  رد  شروضح  هنیدم و  هب 
ْمَع َنیاَی  َکیِصُوا   01 كاپ ------------------------  هتشرف  نوچ  شتّما ، نا  وناب  هک  دها  وخ  یم  ( مالّـسلا هیلع  ) ارهز ترـضح 

، دنشاب هدازآ  و  . 90 ةایحلا / جهن  راّنلا : َنِم  ُهللا  ِكَرَتَس  ِینیِرُسا  ُهلثم  ِیل  یِعَنـِصا  . 2 ُهَتَروُص . اوُرَّوَص  َة  َـ ِکئالَْملا ُْتیأَر  ْدَقَف  ًاشَعن  ِیلَذِـخَّتَت  ْنا 
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نآ دنسانشب و  ار  شیوخ  يدوجو  رهوگ  شزرا  ناملسم ، نارتخد  هک  دهاوخ  یم  وا  هزره . ناداّیش  ناطیـش و  تراسا  رد  ناگدرب  ناسب  هن 
ّتیصخش تمارکو و  ظفح  هک  تخومآ  هدازآ  نمادکاپ و  نانز  همه  هب  شیوخ  راتفر  اب  مالسا ، گرزب  يوناب  دنرادب . ساپ  اوق  مامت  اب  ار 

ياه شزرا  هب  ار  شیوخ  نیتسار  ياه  شزرا  ناملسم ، نز  هک  نامز  نآ  زا  يرآ ، دیآ . یم  تسد  هب  باجح  فافع و  هیاس  رد  اهنت  نانآ ،
یب یگنهرب و  همین  یگنهرب و  موش  هدیدپ  هزورما ، دنکفا . رطخ  هب  ار  شیوخ  تمارک  شزرا و  درک و  طوقـس  درپس ، اه  يدـیق  یب  چوپ و 

همانزور ثداوح  هحفص  هب  یهاگن  اب  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ار  يا  هدنهد  ناکت  خلت و  ثداوح  دیلپ ، نادرم  اب  نارتخد  نانز و  يراب  دنب و 
، اه تفآ  رگید  هداوناخ و  نوناک  ندیـشاپ  مه  زا  قالط و  یگداوناخ ، ياه  تنایخ  نینج ، طقـس  یـسنج ، تازواجت  هک  میبای  یم  رد  اـه ،

هیلع  ) همطاف ترـضح  يراـتفر  هریـس ي  زا  هک  تسا  نارتخد  ناـنز و  یباـجح  یب  يراـب و  دـنب و  یب  یگنهرب و  موش  هرمث ي  همه  همه و 
. دنا هتف  رگ  هلصاف  مالّسلا )
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لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،
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ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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