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تیبرت ماکحا و  هفسلف 

: هدنسیون

یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم 

: یپاچ رشان 

نآرق مولع  ریسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

تیبرت ماکحا و  8هفسلف 

باتک 8تاصخشم 

8همانسانش

بلاطم 16تسرهف 

22دمآرد

نیشیپ ماوقا  ناربمایپ و  لوا : 24لصف 

24هراشا

؟  هن ای  تسا  هدوب  یهلاربمایپ  ناشیا  ایآ  هک  نیا  دروم  رد  ًاصوصخم  دیئامرف ، لوذبم  عجرم  رکذ  اب  هارمه  یتاحیضوت  میکح  نامقل  دروم  رد  26ًافطل 

؟ دندش تفا  راچد  يرکف  رظن  زا  .دندش  نیشنراغ  وا  ياه  لسن  هک  دش  روط  هچ  سپ  هتشاد  ییالاب  يرکف  حطسو  دوب  دوخ  نامز  ربمایپ  نیلوا  اه و  ناسنا  زا  لسن  نیلوا  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  تسا  هدمآ  ءاسن  هروس  لیاوا  28رد 

؟  تسیچ دنشکب ، ار  رگیدکی  دننک و  هلمح  رگیدکی  هب  دنناشوپب ، ار  دوخ  ياه  تروص  هدومرف : هک  لیئارسا  ینب  يارب  دنوادخ  باذع  نیا  30هفسلف 

؟ رگید تارک  ای  نیمز و  ای  هدوب  تشهب  مالسلا  هیلع  مدآ  هیلوا  تقلخ  35لحم 

؟ دنتشاد يربمایپ  نیبئاص  38ایآ 

؟  تسیچ هرقب  هروس  هیآ 65  رد  نایدوهی  زا  یهورگ  ندش  نومیم  زا  41روظنم 

؟ دوب لباب  هاشداپ  رایتسد  ناماه  هک  تسا  هدمآ  تاروت  رد  هک  یلاح  رد  .تسا  هدوب  نوعرف  رصع  رد  تسا  هدش  هدرب  مان  نآرق  رد  هک  ناماه  44ایآ 

.دیهد حیضوت  نایحیسم  زا  شسرپ  سنوی و  هروس  تایآ 94 و 95  ریسفت  دروم  50رد 

؟ دوش یم  فرطرب  هنوگچ  هکئالم  ههبش  تهج  نیا  زا  دراد و  یهاگآ  هداد  میلعت  وا  هب  ادخ  هچ  نآ  هب  طقف  زین  ناسنا  هکیلاح  رد  تسیچ ؟  صوصخ  نیا  رد  ناسنا  اب  هکئالم  قرف  تسیچ ؟  هیآ 31  هرقب  هروس  رد  ءامسا  زا  53روظنم 

؟ دنا هدوب  ییاه  ناسنا  مدآ  زا  لبق  رگم  دنک  یم  داسف  نیمز  يور  ناسنا  هک  دنتسناد  یم  اجک  زا  58هکئالم 

؟ دندیمهف یم  ار  مه  دوصقم  دندز و  یم  فرح  مه  اب  هنوگچ  مالسلاامهیلع  اوح  مدآ و  نینچمه  و  درک ؟ یم  رارقرب  طابترا  ادخ  اب  هنوگچ  دش  قلخ  یتقو  مالسلا  هیلع  مدآ  62ترضح 

؟ دنتشاد مه  يرگید  دنزرف  ای  دندوب  لیباق »  » و لیباه »  » طقف اوح  مدآ و  دنویپ  هجیتن  65ایآ 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  مود : 67لصف 

67هراشا

؟  تسین یندل  ملع  اه  نآ  مولع  دنا و  هتفرگ  ارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ای  نآرق  زا  ار  ناشمولع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تفگ  ناوت  یم  69ایآ 

؟  تسیچ مالسلااهیلع  همطاف  مالسلااهیلع و  میرم  يرترب  اب  نآ  هطبار  نارمع و  لآ  هروس  هیآ 42  75ریسفت 

؟  تسیچ اه  نآ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رون  دوجو  هب  هجوت  اب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  دروم  رد  ناگتشرف  شسرپ  77تلع 

؟  تسا حیحص  مادک  .دناد  یم  مدآ  زا  لبق  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تقلخ  تایاور ، یلو  دناد  یم  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  ار  ناسنا  نیلوا  80نآرق 

؟  تسا مادک  تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دروم  رد  هک  83یتایآ 

؟  تسیچ رد  ناربمایپ  تازجعم  اب  ناشیا  تازجعم  توافت  دنا ، هتشاد  یتازجعم  مالسلا  مهیلع  همئا  106ایآ 

؟  تسا هدوب  رتابیز  مالسلا  مهیلع  ناماما  هفایق  109ارچ 

.دینک هسیاقم  هتسه يا  يژرنا  هیواعم و  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  راتفر  دروم  رد  تحلصم ؟  ای  تسا  مدقم  قح  113ایآ 

؟ دینک یفرعم  مالسلااهیلع  بنیز  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دروم  رد  ییاه  باتک  115ًافطل 

؟  مینکن هدافتسا  ًالصا  ای  مینادرگنرب و  یسراف  هب  یبرع  زا  ار  تیب  لها  مان  هلمج  زا  یبرع  یماسا  ام  118ارچ 

ترخآ ناهج  موس : 123لصف 

123هراشا
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؟  تسا هدش  هراشا  اه  نآ  هب  نآرق  رد  ایآ  دنتسه و  یتادوجوم  هچ  رکنم  125ریکن و 

؟ دبای یم  لماکت  و  هن ؟  ای  دور  یم  الاب  ناسنا  تاجرد  تشهب  رد  129ایآ 

؟  هن ای  دوش  یم  ییوجزاب  زیخاتسر  تشهب و  رد  131ایآ 

؟ دشک یم  لوط  لاس  رازه  هاجنپ  تمایق  زور  کی  ارچ  تسا ، باسحلا  عیرس  ادخ  133رگا 

قالخا تیبرت و  مراهچ : 137لصف 

137هراشا

؟ دشاب ام  ررض  هب  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد  مینک  اعد  ام  ارچ  سپ  دناد ، یم  ار  ام  تحلصم  139دنوادخ 

؟ دنک یم  شیامزآ  ار  اه  ناسنا  ام  دنوادخ  142ارچ 

؟  تسیچ ناهانگ  ندرب  نیب  زا  ياه  147هار 

؟ دراد دوجو  هطبار  هانگ  الب و  نایم  ایآ  تسیچ ؟  مالسا  رظن  زا  اهالب  153هفسلف 

؟ دندومن گرم  ياضاقت  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  ارچ  سپ  تسا  هانگ  رگا  تسا ؟  رفک  ای  هانگ  ندرک  گرم  ياضاقت  163ایآ 

(. ینآرق یقالخا -  بتک   ) دینک ییامنهار  ار  ام  دریگ ، یم  ماجنا  نابز  زا  ناهانگ  رثکا  هک  نیا  هب  هجوت  168اب 

؟  میربب تذل  اه  یتخس  تالکشم و  زا  175هنوگچ 

؟  تسیچ نادنزرف  تیبرت  رد  ردام  ردپ و  182هفیظو 

جح مسارم  مجنپ : 197لصف 

197هراشا

؟  تسیچ نآ  يراذگمان  هجو  هدش و  عقاو  اجک  رد  هورم »  » و افص » »199

؟  تسیچ نآ  رارسا  دننک و  یم  فقوت  زور  هس  اج  نآ  رد  نایجاح  ارچ  هدش و  عقاو  اجک  رد  تسانعم و  هچ  هب  201انم 

؟ دراد يرارسا  هچ  تسیچ و  تارمج ) یمر   ) ناطیش نارابگنس  زا  208دوصقم 

؟ دراد يرارسا  هچ  تسیچ و  نآ  رد  هنابش  فقوت  رعشم و  زا  217دوصقم 

؟ دشن رارکت  لیف  باحصا  يارجام  جاجح  تسد  هب  هبعک  یبارخ  نایرج  رد  227ارچ 

نآ هفسلف  ماکحا و  مشش : 231لصف 

231هراشا

؟  تسا هدمآ  تانموم » ءاسن   » هیآ 25 حتف  هروس  رد  یلو  هدومرف  باجح  هب  رما  ار  نینمؤملا » ءاسن   » هیآ 59 بازحا  هروس  رد  233ارچ 

؟  تسیچ مالسا  رد  دزد  تسد  ندرک  عطق  239هفسلف 

( ءاسن هروس  تایآ 103-100  هب  هجوت  اب  ( ؟ دوش یم  هتسکش  داهج ، ریغ  رفس  رد  زامن  هعیش  رظن  هب  246ارچ 

؟ ددرگ یم  تازاجم  دوش ) یم  جراخ  مالسا  زا  هک   ) دترم صخش  252ارچ 

؟  تسیچ ام  هفیظو  دوش  یم  ترودک  ثعاب  مینکن  تکرش  رگا  دریگ و  یم  تروص  مارح  ياهراک  اه  یسورع  یخرب  رد  هک  نیا  هب  هجوت  267اب 

؟ دروخ يزیچ  هزاجا  نودب  هیاسمه  لزنم  زا  ناوت  یم  ایآ  ام  نامز  طیارش  رون و  هیآ 61  هب  هجوت  270اب 

؟ دنک یم  ادیپ  لاکشا  نامیاه  تدابع  رفس و  ایآ  دشاب  یضاران  ام  تسد  زا  یسک  ای  میشاب  یضاران  یسک  تسد  زا  ام  276رگا 

؟  تسه قرف  هیرهم  تازاجم و  لثم  یقوقح  لئاسم  رد  دازآ  نز  زینک و  نیب  ارچ  تسا ، تلادع  يربارب و  نید  مالسا  279رگا 

؟ دنک یم  یهن  طابترا  هنوگره  زا  یلک  هب  ار  ام  ایآ  .تسیچ  اه  ناملسمریغ  اب  طابترا  دروم  رد  مالسا  284رظن 

نوگانوگ ياه  شسرپ  متفه : 291لصف 

291هراشا

؟  تسا راگزاس  یهلا  تمحر  فطل و  اب  روطچ  نیا  دنسر ، یمن  تمحر  نیا  هب  ناهج  مدرم  تیرثکا  و  دشاب ، یم  یهلا  تمحر  فطل و  هب  ندیسر  ناسنا  شنیرفآ  زا  293فده 
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؟  تسیچ دوه  هروس  هیآ 91  297مایپ 

؟ دوش یم  لح  هنوگچ  ( 4 میهاربا / 35 و  ماعنا /  ) دارفا یخرب  تیاده  مدع  اب  ( 12 ماعنا /  ) یهلا تمحر  300ضراعت 

؟  تسیچ نآ  ریسفت  دوش ؟ یم  هدیمان  ناسحا  هیآ  نآرق  تایآ  زا  کی  305مادک 

؟  تسیچ ...ُهّللا ) َّلََحأ  ام  ُمِّرَحُت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای   ) هیآ لوزن  308ببس 

؟ ءارسا هروس  هیآ 80  لماک  317ریسفت 

؟  ینطاب ای  تسا  يرهاظ  تروص  شنیرفآ  ایآ  تسیچ ؟  هیآ 64  رفاغ  هروس  رد  ْمُکَرَوُص » َنَسَْحأ   » زا 319روظنم 

؟  تسین عراضم  لعف  رگم  تسا  هدمآ  نیونت  اب  ًانوکیل »  » فسوی هروس  هیآ 32  رد  326ارچ 

؟  تسا هدش  هداد  عوجر  ترطف  هب  ای  تسا  هدش  هدافتسا  ینالقع  یملع و  ياه  لالدتسا  زا  رتشیب  دیحوت  یسانشادخ و  يارب  نآرق  329رد 

؟  تسا توافتم  دروم  ود  نیا  رد  اه  شنیرفآ  ایآ  دراد ؟ ناسنا  شنیرفآ  اب  یطابترا  هچ  تاریبعت  نیا  نیملاعلا » بر  هللا  كرابتف  : » دیامرف یم  هیآ 64  رفاغ  هروس  رد  و  نیقلاخلا » نسحا  هللا  كرابتف  : » دیامرف یم  هیآ 14  نونمؤم  هروس  رد  دنوادخ  332ارچ 

؟ درک دازآ  یگدرب  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نذؤم  لالب  یسک ، 335هچ 

؟  تسا حیحص  زین  نآ  ندوب  هلالدلا  ینظ  ایآ  اما  تسا  حیحص  نآرق  ندوب  رودصلا  340یعطق 

؟ دوش یم  هداد  اهب  مک  نآرق  هب  ردق  نیا  تسا و  روجهم  نآرق  343ارچ 

؟  تسیچ نیمآ » یهلا   » هرواحم يا يوغل و  350يانعم 

؟  تسا هدمآ  دوجو  هب  روط  هچ  شدوخ  و  مینیبب ؟  ار  وا  ام  دهاوخ  یمن  دنوادخ  352ارچ 

؟ درادن ریثات  نانآ  دروم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ارچ  و  تسیچ ؟  یباجحدب  دایز و  داسف  356تلع 

؟  میراد یصاخ  تیاور  ایآ  هدش  موسرم  ینامز  هچ  زا  تیناحور  یلعف  362سابل 

؟ دنا هدید  ار  ادخ  نادروناضف  ایآ  دید و  ار  ادخ  ناوت  یم  368ایآ 

.دیهد حیضوت  قحلا  ناقرف  باتک  دروم  رد  371ًافطل 

عبانم 379تسرهف 

زکرم 394هرابرد 
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تیبرت ماکحا و  هفسلف 

باتک تاصخشم 

لجع يدهملا  ینآرق  ياه  شهوژپ  یگنهرف  هسسؤم   ] ینآرق نارگشهوژپ  زا  یعمج  تیبرت / ماکحا و  هفـسلف  روآدیدپ : مان  ناونع و 
.یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  رظن  ریز  فیرشلا ؛ هجرف  یلاعت  هللا 

.ش  1391 نآرق ، مولع  ریسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا  مق : رشن : تاصخشم 

.ص  384 يرهاظ : تاصخشم 

.9 .ج ] [ ؛ ناناوج ینآرق  ياه  شسرپ  تسورف :

ج 978-964-2534-85-9:2 3-88-2534-964-978 ؛ هرود : کباش :

.لایر  60000 تمیق :

اپیف یسیون : تسرهف  تیعضو 

.تیبرت ماکحا و  هفسلف  عوضوم : اه  خساپ  اه و  شسرپ  نآرق --  عوضوم :

.يدهملا میرک  نآرق  تاقیقحت  زکرم  هدوزفا : هسانش   - 1341 یلعدمحم ، یناهفصا ، ییاضر  هدوزفا : هسانش 

BP 65/2 .ج 4 9 پ /  1391 هرگنک : يدنب  هدر 

297/1076 ییوید : يدنب  هدر 

2665804 یلم : یسانشباتک  هرامش 

1  : ص

همانسانش
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2  : ص
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

3  : ص
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ص:4
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ادها * 

مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  سدقم  رضحم  هب 

! وج تقیقح  ناناوج  همه  و 

يرازگساپس * 

هژیو هب  جع )  ) يدهملا ینآرق  ياه  شهوژپ  یگنهرف  هسسؤم  نارگشهوژپ  زا  زین  دندش و  رثا  نیا  زاس  هنیمز  هک  نارگـشسرپ  همه  زا 
.مینک یم  رکشت  دندوب ، ام  روای  هک  یغابص  هللا  تمعن  یقداص و  نسح  مالسا  ججح 

ص:5
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ص:6
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: دلج نیا  رد  ناراکمه  * 

؛ يراصنا مناخ  راکرس 

؛ تیآ نسح  دمحم  دیس 

؛ ییاحطب دمحا  دیس 

؛ ینیسح بیبح  دیس 

؛ ییاضر اضر  نسح 

؛ ینامیلس هللارصن 

؛ یفیرش نسحم 

؛ یغابص هللا  تمعن 

؛ راکتعنص سابع 

؛ یشاک یلع 

؛ ینامقل يدهم  دیس 

؛ یمحرتسم یسیع  دیس 

؛ یمظاکالم نسحم 

؛ يوسوم دیجم  دیس 

؛ يوبن نیسح  دیس 

؛ يدقن اضردمحم 

.یقداص نسح 

ص:7
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ص:8
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101 تسا ؟ هدوب  رتابیز  مالسلا  مهیلع  ناماما  هفایق ي  ارچ 

105 تحلصم ؟ ای  تسا  مدقم  قح  ایآ 
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155 دندومن ؟ گرم  ياضاقت  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  ارچ  سپ  تسا  هانگ  رگا  تسا ؟ رفک  ای  هانگ  ندرک  گرم  ياضاقت  ایآ 
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332 تسا ؟ حیحص  نآرق  تلالد  ندوب  ینظ  ایآ 
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دمآرد

یتفرعم و میظع  عبنم  باتک  نیا  تخاس ، نشور  ار  اه  ناسنا  هار  دیبات و  رـشب  هشیدـنارب ي  هک  تسا  نابات  هراومه  يرون  میرک  نآرق 
جرا ار  نادنمشناد  شناد و  ماقم  و  دزاس ؛ باریـس  شیوخ  تفرعم  لالز  زا  ار  رـشب  ياه  لسن  دناوت  یم  هک   (1) تسا یهلا  يا  هرفس 

تـسیز یـسانش ، ناهیک  یتیبرت ، مولع  ثحابم  هب  ددـعتم  تاراشا  اـب  هکلب   ، (2) دناد یمن  يواسم  ار  نـالهاج  ناـملاع و  دـهن و  یم 
ار ناسنا  يرگـشسرپ  يواکجنک و  ّسح  یـسانشناور ، ارف  لئاسم  هب  هراـشا  اـب  هکلب  ناـسنا  ناور  حور و  یـسانش و  ناـیور  یـسانش ،

.(3) دزاس یم  مهارف  ار  مولع  دشر  هنیمز  دنک و  یم  کیرحت 

لقع و ثیدح ، نآرق ، ِعبانم  زا  خساپ  تفایرد  نادنمـشناد ، هفیظو  تسا و  دـنمجرا  رگـشسرپ  نهذ  (4) و  تسا شناد  دیلک  شسرپ 
.تسا تقیقح  ناگنشت  هب  نآ  هئارا  یبرجت و  مولع 

« ملع نآرق و  یصصخت  ياه  شسرپ  هب  خساپ  دحاو   » سیسأت اب  هدمآ و  مهدرگ  هاگشناد  هزوح و  نارگـشهوژپ  زا  یعمج  ور  نیا  زا 
رد نازیزع  نیا  شالت  لصاح  هک  دنا ، هتخادرپ  خساپ  هئارا  اه و  شسرپ  يروآدرگ  هب  فلتخم ، ياه  هاگشناد  هب  همانـشسرپ  لاسرا  و 

.تسا هدش  يروآدرگ  هعومجم  نیا 

دنا هدیـشوک  ناوت  دح  رد  هک  ما ، هدوب  اه  نآ  دهعت  اب  هارمه  یملع  شالت  دهاش  ما ، هتـشاد  یهارمه  نازیزع  نیا  اب  زاغآ  زا  هک  هدنب 
بسانم و ياه  خساپ 
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خـساپ شـسرپ و  همانرب  رد  هدش و  تفایرد  فراعم  ویدار  مرتحم  ناگدنونـش  قیرط  زا  زین  اه  شـسرپ  یخرب  هتبلا  .دنیامن  هئارا  نیتم 
.تسا هدش  هفاضا  هعومجم  نیا  هب  هک  میا  هداد  خساپ  اج  نآ  ینآرق 

اطع کین  شاداپ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  وترپ  رد  دریذپب و  ام  همه  زا  ار  ینآرق  یملع و  تمدخ  نیا  لاعتم  يادخ  مراودیما 
! دیامرف

.(1) دنیامرفن مورحم  شیوخ  تاداقتنا  تاداهنشیپ و  ییامنهار و  زا  ار  ام  هک  میراد  تساوخرد  مرتحم  ناگدنناوخ  زا  نمض  رد 

ساپس اب 

یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  رتکد 

1389/9/17 ش مق - 
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نیشیپ ماوقا  ناربمایپ و  لوا : لصف 

هراشا
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: شسرپ * 

هدوب یهلاربمایپ  ناشیا  ایآ  هک  نیا  دروم  رد  ًاصوصخم  دیئامرف ، لوذبم  عجرم  رکذ  اب  هارمه  یتاحیـضوت  میکح  نامقل  دروم  رد  ًافطل 
؟  هن ای  تسا 

: خساپ * 

یمـالغ میکح و  يدرف  وا  .تسا  ناـمقل  هروس  مهدزیـس  مهدزاود و  تاـیآ  رد  هک  تسا  هدـمآ  میرک  نآرق  رد  راـبود  ناـمقل »  » ماـن
.تسا هدوب  راد  تناما  وگتـسار و  يدرم  تسا و  هتـشاد  افـصاب  یحور  اـبیزان و  يا  هرهچ  .تسا و  هدوب  نادوس  مدرم  زا  تسوپهاـیس 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  زین  ثیداحا  رد  هدشن و  هتفگ  وا  تّوبن  زا  ینخس  نآرق  رد  هک  ارچ  تسا  هدوب  ربمایپ  وا  هک  هدشن  تباث  یلو 
ار ادـخ  هتـشاد و  ییوکین  نیقی  هدرک و  یم  رکف  داـیز  هک  هدوـب  يا  هدـنب  هکلب  تسا  هدوـبن  ربماـیپ  وا  : » هک تسا  هدـش  تیاـکح  هلآ 

ادـخ هک  يروط  هب  تسا  هدوب  ماـقم  ـالاو  یمیکح  ناـمقل  هّتبلا  . (1)« تسا هداد  تمکح  وا  هب  زین  ادـخ  و  تـسا ، هتـشاد  یم  تـسود 
.تسا هدش  نآرق  تایآ  زا  ییزج  تسا و  هدرک  تیاکح  دوخ  نانخس  رانک  رد  اروا  ياهزردنا 

یم نامه  دوش و  یم  يراج  شنابز  رب  زیمآ  تمکح  نانخـس  دزاس  كاپ  اوقت  رّکفت و  رون  اب  ار  دوخ  بلق  ناسنا  هک  یماـگنه  يرآ ،
.(2) ددنسپ یم  ادخ  هک  دیوگ 

دیحوت و هلأسم  زا  ار  اهزردنا  نیا  هّتبلا  دراد ، همادا  هروس  نیا  مهدزون  هیآ  ات  مهدزاود  هیآ  زا  هک  هدومن  يددـعتم  ياهزردـنا  نامقل 
.(3) تسا هلأسم  نیرت  یساسا  هک  درک  زاغآ  كرش 

ص:19

ج هنومن ،  ) ..همکحلاب هیلع  ّنمو  هّبحأف  هَّللا  ّبحا  نیقیلا ، نسح  رّکفتلا ، ریثک  ًادـبع  ناک  نکلو  ًاّیبن  نامقل  نکی  مل  لوقأ  ًاـقح  ( 1 - ) 1
(. ص 44 ، 17

، هدازدامع ءایبنا ، خیرات  کن :  ) .دنناد یم  بویا  هداز  رهاوخ  ای  رهاوخ  رـسپ  ار  وا  دنا و  هتـسناد  هشبح »  » لها ار  نامقل  یخرب  ( 2 - ) 2
(. ص 35-44 ج 17 ، هنومن ، دعب و  هب  ص 661 

.تسا هدمآ  نامقل  حیاصن  رگید  یخرب  تایآ  لیذ  یسربط  ریسفت  و  لهجلاو ) لقعلا  باتک   ) ص 16 ج 1 ، یفاک ، باتک  رد  ( 3 - ) 3
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: رتشیب هعلاطم  تهج  عبانم 

.هداز دامع  مالسلا  مهیلع  ایبنا  خیرات  . 1

.نیلقثلارون نازیملا ، هنومن ، ریسفت  لثم  نامقل ، هروس  تایآ  لیذ  میرک : نآرق  ياهریسفت  . 2

.ینیلک یفاک : . 3

.یسلجم همالع  راونالاراحب : . 4

ص:20
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: شسرپ * 

ییالاب يرکف  حطسو  دوب  دوخ  نامز  ربمایپ  نیلوا  اه و  ناسنا  زا  لسن  نیلوا  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  تسا  هدمآ  ءاسن  هروس  لیاوا  رد 
؟ دندش تفا  راچد  يرکف  رظن  زا  .دندش  نیشنراغ  وا  ياه  لسن  هک  دش  روط  هچ  سپ  هتشاد 

: خساپ * 

امُْهنِم ََّثب  اهَجْوَز َو  اْهنِم  َقَلَخ  ٍهَدِـحاو َو  ٍسْفَن  ْنِم  ْمُکَقَلَخ  يِذَّلا  ُمُکَّبَر  اوُقَّتا  ُساّنلا  اَهُّیَأ  ای  :) دـیامرف یم  ءاسن  هروس  لوا  رد  دـنوادخ 
دیرفآ صخش  کی  زا  ار  امش  هک  یسک  نامه  دیشاب ؛ رادهگن  دوخ  هتشاد  زیهرپ  ناتراگدرورپ  زا  مدرم  يا  « ؛  1( ًءاِسن ًارِیثَک َو  ًالاجِر 

«. درک هدنکارپ  ار  يدایز  نانز  نادرم و  اه  نآ  زا  دیرفایب و  ار  شرسمه  صخش  نامه  زا  و 

، دنتشاد يالاب  حطـس  یگنهرف  ظاحل  زا  ناربمایپ  دوب ، اوح -  مدآ و  نز -  درم و  کی  زا  رـشب  لسن  هک  دراد  هراشا  بلطم  نیا  هب  هیآ 
مه وا  هعماج  سپ  دراد ، ییالاب  يرکف  حطـس  تسا و  طبترم  یحو  اب  ربمایپ  نوچ  تفگ  ناوت  یم  یلو  .دـندوب  طبترم  یحو  اـب  نوچ 

؟ تسا هنوگ  نیمه 

.دوب هدرکن  تفرشیپ  نّدمت  ملع و  مدآ  ترضح  نامز  رد  هک  تسا  یعیبط 

هیلوا ياه  ناسنا  اه  نآ  لاح  ره  هب  یلو  دـشاب ، هدـش  لقتنم  اـه  نآ  هب  یحو  قیرط  زا  مدآ  ترـضح  یهلا  ياـه  هزومآ  تسا  نکمم 
رد .درک  یگنهرف  بالقنا  برعلا  هریزج  رد  هک  تسا  مالـسا  ربمایپ  نآ  هباشم  .دنتفرگ  یم  ناشروخ  رد  ار  ترـضح  بلاطم  دندوب و 

، دندرک يرایبآ  دنتـشاک و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مرکاربمایپ و  هک  یمالـسا  ندـمت  لاهن  ات  دیـشک  لوط  نرق  کی  زا  شیب  اج  نآ 
.دریگب لکش 

ندمت ملع و  تیعضو  هب  یطبر  یحو  اب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  طابترا  نیاربانب 

ص:21
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فالخ مدرم  دش و  یم  شومارف  يدنچ  زا  دعب  ناربمایپ  ياه  هزومآ  زا  یلیخ  هک  نیا  رب  هوالع  درادـن ؛ هدـنیآ  ياه  لسن  ای  وا  هعماج 
.دندرک یم  لمع  ار  نآ 

دعب مدآ  ترضح  ایآ  هک  نیا  تسه ، يددعتم  ياه  ثحب  دوب ، مدآ  ترضح  زا  دعب  ای  لبق  هک  نیا  ینیشنراغ و  رجح و  رصع  هرابرد 
ياه نومیم  ای  دـندرک ، یم  یگدـنز  اهراغ  رد  ای  رجح  رـصع  رد  هک  دـندوب  اهامن  ناسنا  اه  نآ  ای  دـش  ثوعبم  هیلوا  ياه  نارود  زا 

درادـن یتافانم  یلو  مینکب ، یعطق  تواضق  میهاوخ  یمن  ام  دراد و  ثحب  ياج  عوضوم  نیا  دـندوب ؟ یعقاو  ياه  ناسنا  ای  امن  ناـسنا 
ار يرـشب  ندمت  دنتفر و  شیپ  ...و  کچوک  ياه  هعماج  ات  ینیـشنراغ  زا  مک  مک  دـندوب و  مدآ  ترـضح  زا  دـعب  دریذـپب  یـسک  هک 

.دندرک داجیا 

تامیلعت رد  دراد ، رشب  هک  یبوخ  تاداع  مولع و  زا  يرایسب  ینعی  تسا ، ناربمایپ  تامحز  نوهرم  يرشب  ندمت  هک  تسا  ملسم  هتبلا 
.تسا هدیسر  اج  نیا  هب  ناسنا  هدش و  لقتنم  رشب  هب  اه  نرق  یط  هک  دراد  هشیر  یهلا  يایبنا 

ص:22
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: شسرپ * 

، دنشکب ار  رگیدکی  دننک و  هلمح  رگیدکی  هب  دنناشوپب ، ار  دوخ  ياه  تروص  هدومرف : هک  لیئارسا  ینب  يارب  دنوادخ  باذع  نیا  هفسلف 
؟  تسیچ

: خساپ * 

: دیامرف یم  هک  دشاب  یم  هرقب  هروس  هیآ 54  دروم  رد  شسرپ 

َْدنِع ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ْمُکَـسُْفنَأ  اُوُلْتقاَف  ْمُِکئِراـب  یلِإ  اُوبُوتَف  َلْـجِْعلا  ُمُکِذاـخِّتِاب  ْمُکَـسُْفنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْمُکَّنِإ  ِمْوَق  اـی  ِهِمْوَِقل  یـسُوم  َلاـق  ْذِإ  (َو 
تقیقح رد  نم ؛]  ] ِموق يا  : » تفگ شمدرم  هب  یـسوم  هک  ار  یماـگنه  دـینکدای )  ) و « ؛) ُمیِحَّرلا ُباّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ْمُْکیَلَع  َباـتَف  ْمُِکئِراـب 

ار ناتدوخ  نافرحنم )  ) و دـیدرگ ؛ زاب  ناتراگدـیرفآ  يوس  هب  سپ  دـیدرک ؛ متـس  نتـشیوخ  هب  نات  یتسرپ )  ) هلاسوگ باختنا  اب  امش 
هبوت رایسب  وا  طقف  هک  ارچ ] ، ] تفریذپ ار  امش  هبوت  ادخ )  ) سپ .تسا » رتهب  امش  يارب  ناتراگدیرفآ  دزن  رد  راک ]  ] نیا هک ] [ ؛ دیشکب

«. تسا زرورهم  و ]  ] ریذپ

: تسا هدش  لیکشت  شخب  هس  زا  شسرپ  نیا 

؟ تسا هدش  رداص  ادخ  فرط  زا  هانگ  مادک  باکترا  رطاخ  هب  باذع  نیا  لوا -  شخب 

؟ تسا هدومن  باذع  هنوگ  نیا  ار  اه  نآ  دنوادخ  ارچ  تسیچ و  باذع  نیا  هفسلف  مود -  شخب 

؟ دوش رداص  لاعتم  دنوادخ  فرط  زا  ینینچ  نیا  یباذع  هرابود  تسا  نکمم  ایآ  موس -  شخب 

: تفگ دیاب  لوا  شخب  هب  خساپ  رد 

ینعی هانگ  نیرت  میظع  هانگ و  نیرت  گرزب  دندوب  هدش  بکترم  لیئارـسا  ینب  موق  هک  یهانگ  تسا  هدـمآ  روکذـم  هیآ  رد  هچ  نانچ 
.دوب ادخ  هب  كرش 

ص:23
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دوخ تعیرـش  ینابم  دـیحوت و  لئالد  تازجعم و  هئارا  هب  نانآ  نیب  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  یناـیلاس  هک  نآ  زا  سپ  يرآ ،
، تاروت حاولا  نتفرگ  يارب  دـنوادخ  روتـسد  هب  هک  یماگنه  و  دـش ؛ يداـیز  تاـمحز  تامدـص و  لـمحتم  هار  نیا  رد  هک  تخادرپ 
هب .دندش و  تسرپ  هلاسوگ  هدـش و  دـیحوت  رکنم  هتـشادرب و  تسد  دوخ  دـئاقع  زا  مدرم  یخرب  تفر  روط  هوک  هب  بش  یـس  تدـم 

تـسا نید  لصا  نیرت  مهم  دیحوت ، هلئـسم  هک  تسا  مولعم  )1 و  ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ) .دـندش میظع  ملظ  راـچد  میرک  نآرق  ریبعت 
.(1) درادن دوجو  نآ  زا  رت  گرزب  یهانگ  دوش و  یم  دوبان  زیچ  همه  نآ  نتفر  نیب  زا  اب  هک 

: شسرپ مود  شخب 

لامتحا یضعب  .تسا  هداتفین  قافتا  یلتق  هک  دوش  یم  نیا  شا  هجیتن  هک  دنا  هدرک  ریسفت  يروط  ار  هفیرـش  هیآ  نیرـسفم  زا  یهورگ 
روظنم دندقتعم  رگید  یضعب  (2) و  نتشیوخ نتشک  هن  دشاب  هراما  سفن  بوکرـس  هزرابم و  ْمُکَـسُْفنَأ » اُوُلْتقاَف   » زا روظنم  هک  دنا  هداد 

.(3) یعقاو ندش  هتشک  هن  تسا  ندش  هتشک  يارب  ندش  میلست  هدامآ و  ْمُکَسُْفنَأ » اُوُلْتقاَف   » زا

ناحتما يارب  هکلب  هدوبن ، یقیقح  یعقاو و  رما  ْمُکَـسُْفنَأ ) اُوُلْتقاَف  :) هدومرف هک  دـنوادخ  رما  نیا  دـندقتعم : هللا  همحر  ییابطابط  همـالع 
هتـشک مه  مدرم  همه  تسا و  هدوب  نانآ  هبوت  یتسرد  ندـش  مولعم  يارب  هداد  لتق  هب  روتـسد  دـنوادخ  هک  نیا  عقاو  رد  .تسا و  هدوب 

.دندش هتشک  دندرک  یتسرپ  هلاسوگ  هک  یناسک  زا  یشخب  طقف  هکلب  دنا ، هدشن 

ص:24

ص 255. ج 1 ، هنومن ، ریسفت  ( 2 - ) 1
ص 158. ج 1 ، نآرق ، زا  يوترپ  ص 328 ، ج 1 ، نافرعلا ، نزخم  ( 3 - ) 2

ص 243. ج 1 ، نایبتلا ، ( 4 - ) 3
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لبق ناشیا  هبوت  هک  هدمآ : مه  تایاور  رد  هدش و  لوبق  ناش  هبوت  راتـشک ، نآ  زا  دعب  هک  نیا  رب  دراد  تلالد  ...ْمُْکیَلَع ،» َباتَف   » هلمج
میهاربا هب  رما  ریظن  هدوب ، یناحتما  يرما  رگیدکی ، نتـشک  روتـسد  هک  میمهف ، یم  اج  نیا  زا  .دش  لوبق  نیمرجم  همه  ندش  هتـشک  زا 

: دمآ باطخ  لیعامسا  ندش  هتشک  زا  لبق  هک  لیعامسا ، شدنزرف  نتشک  يارب 

مالسلا هیلع  یسوم  ناتساد  رد  يداد .» ماجنا  يدوب ، هتفرگ  باوخ  رد  هک  ار  يروتسد  وت  میهاربا  يا  « ؛» ایْؤُّرلا َْتقَّدَص  ْدَق  ُمیِهاْربِإ  ای  »
ناتیارب امـش ، راگدرورپ  دزن  نیا  هک  دیـشکب  ار  رگدـکی  و  دـیربب ، هبوت  ناتراگدـیرفآ  يوسب  : » هک دوب  هداد  نامرف  ترـضح  نآ  مه 

نانآ رب  ار  هبوت  هدروآ و  باسح  هب  لک  نتـشک  ار  ضعب  نتـشک  و  درک ، ءاـضما  ار  وا  ناـمرف  نیمه  مه  ناحبـس  يادـخ  تسا ،» رتهب 
: دنیوگ یم  نینچ  تسا  هداتفا  قافتا  یلتق  دندقتعم  هک  مه  ینیرسفم  و  ...ْمُْکیَلَع ؛) َباتَف   ،) (1) درک لزان 

هلاسوگ هک  يدارفا  ینعی  لباقم  هورگ  طسوت  هک  دـندش  لتق  هب  موکحم  دـندوب  هدرک  یتسرپ  هلاسوگ  هک  یناسک  دـندقتعم ، یـضعب 
زا يدادعت  هک  نیا  زا  دـعب  لاعتم  دـنوادخ  تسا  هدـش  لقن  تایاور  زا  یـضعب  رد  هچ  نانچ  و  . (2) دندش هتـشک  دندوب  هدشن  تسرپ 
اه نآ  هچ  دندوب و  هدش  هتـشک  هک  یناسک  هچ  داد  رارق  دوخ  شزرمآ  دروم  ار  همه  تفریذـپ و  ار  نانآ  هبوت ي  دـندش  هتـشک  مدرم 

تمحر دروـم  دـبا  اـت  نآ  زا  سپ  یلو  دـنوش  هتـشک  هک  نیا  راـکاطخ  مدرم  نآ  يارب  هک  تسا  موـلعم  و  . (3) دندوب هدنام  هدـنز  هک 
.دنریگ رارق  یهلا  باذع  دروم  دعب  دنهد و  همادا  دوخ  ياطخ  زا  رپ  یگدنز  هب  يزور  دنچ  ات  تسا  رتهب  یـسب  دـنریگ  رارق  دـنوادخ 

: میناوخ یم  هیآ  همادا  رد  هچ  نانچ 

ص:25

ص 288. ج 1 ، نازیملا ، ( 1 - ) 1
نیا زا  لبق  هتبلا  .دندش  رگیدکی  لتق  هب  رومأم  همه  دندقتعم  مه  یضعب  و  ص 117 . ج 1 ، یفاصلا ، ص 217 ، ج 1 ، ناهربلا ، ( 2 - ) 2

ص 243) ج 1 ، نایبتلا ،  ) .دش هتشادرب  یعمج  هتسد  لاتق  روتسد  دش و  هتفریذپ  نانآ  هبوت  دنوش  هتشک  همه  هک 
ص 254. ج 13 ، راونالاراحب ، ( 3 - ) 3
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.تسا رتهب  امـش  يارب  ناتراگدـیرفآ  دزن  رد  راـک ]  ] نیا هک ] [« ؛) ُمیِحَّرلا ُباّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ْمُْکیَلَع  َباـتَف  ْمُِکئِراـب  َدـْنِع  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  )
«. تسا زرورهم  و ]  ] ریذپ هبوت  رایسب  وا  طقف  هک  ارچ ] ، ] تفریذپ ار  امش  هبوت  ادخ )  ) سپ

نآ اب  تدش  اب  رگا  هک  دشاب  یم  گرزب  فارحنا  کی  همـشچرس  هدوب و  میظع  یهانگ  دندوب  هدـش  بکترم  نانآ  هک  یهانگ  يرآ ،
هب هکنیا  هب  هجوت  اـب  داد  دـهاوخ  یتـسرپ  هلاـسوگ  هب  ار  دوخ  ياـج  یتـسرپ  ادـخ  درک و  دـهاوخ  دوباـن  ار  زیچ  همه  دوـشن  دروـخرب 

لمع اب  هک  تشاد ؛ دـهاوخ  یپ  رد  ار  یلـسن  فارحنا  هلئـسم  نیا  .دـندوب  ییوج  هناهب  جوجل و  یمدرم  لیئارـسا  ینب  خـیرات  تداهش 
اه و نآ  دوخ  ندـش  دنمتداعـس  يارب  هداد  ناشن  دـنوادخ  هک  یتدـش  نیا  عقاو  رد  دراد و  توافت  یلیخ  یهقف  روتـسد  کـی  ندرکن 

: میناوخ یم  هنومن  ریسفت  رد  هچ  نانچ  .دشاب  یم  اه  نآ  هیرذ 

ًاصوصخم یتصرف  ره  زا  دعب  و  دمآ ، دهاوخ  دوجو  هب  یکانرطخ  عضو  دوشن  نک  هشیر  اه  نآ  زغم  زا  هشیمه  يارب  عوضوم  نیا  رگا 
رد دـتفا  رطخ  هب  یلک  هب  وا  نیئآ  تشونرـس  و  دورب ، نیب  زا  وا ، توعد  تایآ  مامت  تسا  نکمم  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  گرم  زا  دـعب 

نامرف اذل  .ددرگ  تعانق  دیابن  نابز ، رب  هبوت  هغیـص  يارجا  ینامیـشپ و  اب  اهنت  زگره  دوش و  هداد  جرخ  هب  لمع  تدـش  دـیاب  اج  نیا 
نید و لئاسم  هب  رـصحنم  عوضوم  نیا  ....درادـن  دـننام  لثم و  ناربمایپ  ِخـیرات  لوط  رد  هک  دـش  رداص  دـنوادخ ، فرط  زا  يدـیدش 

لالحمضا تامدقم  دننکفا و  رطخ  هب  ار  یتلم  تیدوجوم  هک  دننزب  يراک  هب  تسد  یناسک  رگا  زین  زورما  نیناوق  رد  تسین ، بهذم 
ینامیـشپ تمادن و  راهظا  هب  اهنت  دنهد و  یم  جرخب  لمع  تدش  نآ  ربارب  رد  ًاملـسم  دـننک ، مهارف  ار  اه  نآ  رامعتـسا  ای  يدوبان و  و 

رس زا  هشیمه  يارب  ار  يراکفا  نینچ  ناگدنیآ  مه  اه و  نیا  دوخ  مه  هک  تسا  نیا  اه  لمع  تدش  نیا  زا  فده  دننک و  یمن  تعانق 
.(1) دننک ردب 

ص:26

ص 172. ج 1 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
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: موس شخب  خساپ 

میریذپب ار  هیآ  مود  ریسفت  رگا  اما  دراد  دوجو  روتسد  نیا  اه  نامز  همه  رد  دشاب  نآ ) یبوکرس  سفن و  هیکزت   ) هیآ لوا  ریـسفت  رگا 
گرزب هانگ  هچرهو  دوب  دنهاوخ  باذع  قحتـسم  دنوش  هانگ  بکترم  نیملـسم  هچ  نانچ  دـیآ  یمرب  تایاور  تایآ و  زا  هک  هنوگنآ 

دیدش كرـشم  هچ  نانچ  هک  میرادـن  يروتـسد  سدـقم  عرـش  رد  اما  .دوب  دـهاوخ  رت  كاندرد  نآ  اب  بسانتم  مه  باذـع  دـشاب ، رت 
.دوش یم  رداص  نارفاک  لتق  روتسد  دراوم  یخرب  رد  هک  دنچره  .دیناسرب  لتق  هب  ار  رگیدمه 

ص:27
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: شسرپ * 

؟ رگید تارک  ای  نیمز و  ای  هدوب  تشهب  مالسلا  هیلع  مدآ  هیلوا  تقلخ  لحم 

: خساپ * 

نیاربانب دنراد ، يراتخاس  يوهام و  توافت  مه  اب  توکلم  کلم و  هک  ارچ  دشاب  توکلم  زا  دناوت  یمن  ناسنا  يدام  یمـسج و  ندـب 
.دـنک یگدـنز  یلعف  ياه  ناسنا  نوچمه  يدام  ياـیند  نیا  رد  تسناوت  یمن  دوب  تشهب  زا  زین  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  ندـب  رگا 

.(1) دناد یم  نونـسم ) أمح   ) وب دـب  لگ  لاصلـص ،)  ) کشخ لگ  نیط ،)  ) لگ زا  ار  مدآ  ترـضح  تقلخ  نآرق  تایآ  نیا  رب  هوـالع 
.تسا هدشن  قلخ  یتوکلم  تشهب  رد  مدآ  دوش و  یم  یفتنم  لوا  ضرف  نیاربانب 

: هک ارچ  هدوب  نیمز  زا  تفگ  دیاب  رگید  تارک  ای  هدوب  نیمز  زا  ایآ  هک  نیا  باوج  رد 

هب یتالکـشم  دوب  رگید  تارک  زا  رگا  .دوش  قلخ  نیمز  زا  دـیاب  یعیبط  تروصب  دـنک  یگدـنز  نیمز  رد  تسا  رارق  هک  یناسنا  ًالوا :
ناهایگ زا  تسا  رارق  هک  یندب  نیا  ربانب  دندرگن  تفای  نیمز  رد  هک  دنوش  دراو  وا  ندب  رد  يرصانع  دوب  نکمم  اریز  دمآ  یم  دوجو 

یم لکـشم  راچد  دوخ  ياه  يدنمزاین  نیمأت  رد  دننک  یم  بذـج  ار  دوخ  نوماریپ  داوم  ًاتعیبط  زین  ناهایگ  دـنک و  هیذـغت  نیمز  نیا 
.دش

راب مینادرگ و  یم  زاب  نآ  رد  ار  امش  و  میدیرفآ ؛ نیمز )  ) نآ زا  ار  امـش  : » دیامرف یم  ناسنا  عون  هب  باطخ  هط »  » هروس هیآ 55  ًایناث :
.درادن دوجو  ءانثتسا  رب  یلیلد  تسا و  ناسنا  عون  هجوتم  باطخ  نیا  . (2)« میروآ یم  نوریب  نآ  زا  ار  امش  تمایق ) رد   ) رگید

ص:28

.33 ، 28 ، 26 رجح /  7 ؛ هدجس / 12 ؛ نونمؤم / ( 1 - ) 1
(. 55 هط / (، ) يرْخُأ ًهَرات  ْمُکُجِرُْخن  اْهنِم  ْمُکُدیُِعن َو  اهِیف  ْمُکانْقَلَخ َو  اْهنِم  ( ) 2 - ) 2
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یم ار  نیمز  مان  احیرص  مالسلا  هیلع  مدآ  تقلخ  رد  هک  هدش  تیاکح  هغالبلا  جهن  لوا  هبطخ  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  ًاثلاث :
: دیامرف یم  درب و 

.(1)« ...اهلهسو ضرألا  نزح  نم  هناحبس  عمج  مث  »

: میشاب هتشاد  يرظن  زین  لاؤس  نیا  شیادیپ  تلع  هب  تسا  رتهب  اما  دوش  یم  نشور  خساپ  لیالد  نیا  اب 

تایاور یخرب  هب  دانتسا  اب  یضعب  رگید  يوس  زا  هدرک  طوبه  نیمز  هب  سپـس  هدرک و  یم  یگدنز  تشهب  رد  ادتبا  مالـسلا  هیلع  مدآ 
هب هلأسم  نیا  لح  يارب  .تسا  هدوب  رگید  تارک  زا  یکی  اـی  نیمز  رد  اوه  بآ و  شوخ  يا  هقطنم  رد  مدآ  تشهب  دـنا  هداد  لاـمتحا 

: تفگ دیاب  هصالخ  تروص 

دنیوگ تنج »  » ور نیا  زا  مه  ار  تشهب  دـشاب و  یم  غاب  ياـنعم  هب  ًـالوصا  هک  تسا  تنج »  » دوش یم  داـی  نآ  زا  نآرق  رد  هچ  نآ  . 1
یترخآ تشهب  اب  دـننک و  همجرت  تشهب  هب  ار  نآ  یـسراف  رد  هدـش  ثعاب  ود  نیا  هباـشت   (2) تـسا هدـینت  مه  هب  ياه  غاب  ياراد  هک 

ناوت یم  دنداد  یم  تارضح  نآ  هک  ییاه  باوج  دندیسرپ و  یم  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  یتالکـشم  زا  ار  نیا  .دوش  هتفرگ  هابتـشا 
.(3) دیمهف

زین مدآ  ترضح  هدرک و  یم  بورغ  عولط و  نآ  رد  دیـشروخ  هک  هتـسناد  ایند  نیا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  تشهب  تایاور  یخرب  . 2
.(4) دش یمن  جراخ  نآ  زا  هاگ  چیه 

ص:29

(. نزح هدام  ص 127 ، ج 2 ، یشرقربکا ، یلع  نآرق ، سوماق   ) .دروآ درگ  یکاخ  نیمز  مرن  تخس و  زا  ادخ  ( 1 - ) 1
اهِراجْـشَأ ُِفثاکَتل  ْرتَّسلا  وهو  نانتْجالا ، نم  هرخآلا ، رادلا  یف  میعنلا  ُراد  یه  ُهَّنَجلا : ...لخنلاو  رجـشلا  تاذ  ُهقیدَحلا  ُهَّنَجلاو : ( 2 - ) 2

امرخ تخرد و  ياراد  هک  تسا  یغاـب  تنج  .ننج  هداـم  ص 100 ، ج 13 ، روظنم ، نبا  برعلا ، ناسل  ...اِهناصغَأ  ِفاـِفتلاب  اـهلیلظتو 
تسا و ناـتخرد  ندوب  داـیز  زین  نآ  تلع  شـشوپ و  ياـنعم  هب  هدـش  هتفرگ  ناـنتجا  زا  ترخآ و  رد  تسا  تمعن  راد  تنج : ...تسا 

( هدنسیون  ) ...دیآ یم  دوجو  هب  اه  نآ  ياه  هخاش  ندش  هدینت  مه  رد  اب  هک  نانآ  ياه  هیاس 
مدآ تشهب  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک : دـنک  یم  تیاور  ثیدـح  ود  ص 62 : ج 1 ، يزیوح ، خیـش  نیلقثلارون ، ( 3 - ) 3
دلخ تشهب  رگا  هدرک و  یم  بورغ  عولط و  نآ  رد  دیـشروخ  هک  هدوب  ایند  ياه  غاب  زا  یغاب  تفگ : سپ  مدرک ؛ لاؤس  مالـسلا  هیلع 

.دش یمن  جراخ  نآ  زا  زگره  دوب 
.الاب تیاور  نامه  هنومن  ناونع  هب  ( 4 - ) 4
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هداد لامتحا  يا  هدع  هک  نیا  اما  هدوب ، ناهج  نیمه  رد  مدآ  ترضح  غاب )  ) تشهب هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  ناوت  یم  الاب  همدقم  ود  زا 
دورف هملک  نیا  يانعم  اریز  تسا  هدیـشک  لامتحا  نیا  هب  ار  نانآ   (2)« طوبه  » هملک دیاش   (1) هدرک یم  یگدنز  رگید  تارک  رد  دنا 
تارک رد  دیاب  هدـعاقلا  یلع  سپ  تسیز  یم  یناهج  نیا  یتشهب  رد  مدآ  دوب  رارق  رگا  تسا و  نییاپ  هب  الاب  زا  هک  دـشاب  یم  ندـمآ 

یم لیئارـسا  ینب  هب  هک  اج  نآ  هتفر  راـک  هب  زین  یقفا  ریـس  ياـنعم  هب  نآرق  رد  طوبه » : » ًـالوا هک  تسا  نیا  خـساپ  .دـشاب  هدوب  رگید 
.دییآرد رصم  هب   3( ًارْصِم اوُِطبْها  :) دیامرف

برق هاگراب  رد  هک  وا  حور  یکی  هدرک  یم  یگدـنز  تشهب  ود  رد  دـحاو  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  دـسر  یم  رظن  هب  ًایناث :
رد یهلا  تمحر  لضف و  ياضتقا  هب  هک  وا  مسج  مود  هدـش و  یم  میلعت  ءامـسألا » ملع   » هب هتـشاد و  رـشن  رـشح و  ناگتـشرف  اـب  یهلا 

یکی هدوـب  طوـبه  ود  ياراد  دـحاو  نآ  رد  زین  هرجـش  نآ  زا  ندروـخ  زا  سپ  .تسا  هدرک  یم  یگدـنز  تـمعنرپ  زبـس و  رـس  یغاـب 
تـشهب اـی  غاـب  نآ  زا  وا  مسج  هک  یقفا  ریـس  مود  دـیآ و  یم  دورف  نیمز  هب  (3) و  دوـش یم  رود  یهلا  برق  زا  وا  حور  هک  يدوـمع 

.(4) تسا هدش  لقتنم  هکم  ياه  نابایب  رد  افص  هوک  هب  هدش ، جراخ  ینیمز 

ص:30

تـسا هدوب  ینامـسآ  تارک  زا  یکی  رد  تشهب  نیا  هک  هدش  هداد  زین  لامتحا  نیا  هرقب : هیآ 35  ریز  ص 187 ، ج 1 ، هنومن ، ( 1 - ) 1
نکمم یلو  تسا  هدـش  نامـسآ  رد  تشهب  نیا  ندوب  هب  هراشا  زین  یمالـسا  تایاور  زا  یـضعب  رد  هدوبن ، نادـیواج  تشهب  دـنچ  ره 

«. الاب ناکم   » هن دشاب ، الاب » ماقم   » هب هراشا  تایاور  هنوگ  نیا  رد  نامسآ )  ) ءامس هملک  تسا 
ص 421. ج 7 ، روظنم ، نبا  برعلا ، ناسل  .دوُعُّصلا  ُضیِقن  ُطُوبُهلا : طبه : ( 2 - ) 2

نآ زا  ار  امـش  اـیآ  داد  ادـن  ناـنآ  هب  ناـشراگدرورپ  و   - 22 فارعا / ِهَرَجَّشلا ،) اَـمُْکِلت  ْنَع  اـمُکَْهنَأ  َْمل  اـمُهُّبَر َأ  اـمُهادان  َو  ( ) 4 - ) 3
.دنراد هلصاف  مه  زا  رفن  ود  هک  دور  یم  راک  هب  ییاج  رد  ادن  .مدرکن  یهن  تخرد 

.هرقب هیآ 35  ریز  ص 139 ، ج 1 ، ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ص 61 -  ج 1 ، نیلقثلا ، رون  ( 5 - ) 4
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: شسرپ * 

؟ دنتشاد يربمایپ  نیبئاص  ایآ 

: خساپ * 

: دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  حلاص ) لمع  نامیا و   ) تاجن یساسا  ياهرایعم  هب  هرقب  هروس  مود  تصش و  هیآ  رد  میرک  نآرق 

ْمِهِّبَر َو ال َدـْنِع  ْمُهُرْجَأ  ْمُهَلَف  ًاِحلاص  َلِـمَع  ِرِخآـْلا َو  ِمْوَْیلا  ِهّللاـِب َو  َنَمآ  ْنَم  َنِیِئباّـصلا  يراـصَّنلا َو  اوُداـه َو  َنیِذَّلا  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  )
دوـهی نییآ )  ) هب هک  یناـسک  و  دـنا ، هدروآ  ناـمیا  مالـسا ) ربماـیپ  هب   ) هک یناـسک  تقیقح  رد  « ؛ ) َنوـُنَزْحَی ْمُه  ـال  ْمِْـهیَلَع َو  ٌفْوَـخ 
هتسیاش راک ]  ] و دندروآ ، نامیا  نیسپ  زاب  زور  ادخ و  هب  هک  نانآ ) زا   ) یناسک ربمایپ ،) يایحی  وریپ   ) نائباص نایحیسم و  دندیورگ و 

«. دنوش یم  نیگهودنا  نانآ  هن  تسا و  نانآ  رب  یسرت  چیه  هن  و  تسا ؛ ناشیا  يارب  نانآ  راگدرورپ  دزن  ناششاداپ  سپ  دنداد ، ماجنا 

لوزن نأش 

قح و هار  مالسا  اهنت  رگا  هک : دش  حرطم  ناناملسم  زا  یخرب  يارب  یشسرپ  مالسا  ردص  رد  هک  دنا  هدرک  تیاکح  نارـسفم  زا  یخرب 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  نامز  رد  روضح  مدـع  رطاخ  هب  ناـنآ  اـیآ  دوش ؟ یم  هچ  اـم  ناـکاین  فیلکت  سپ  تسا  تاـجن 

؟ دنوش یم  تازاجم  وا  هب  ندرواین  نامیا 

هدروآ و نامیا  وا  ینامسآ  باتک  شیوخ و  ربمایپ  هب  شیوخ  رـصع  رد  سک  ره  هک  درک  مالعا  دش و  لزان  تبـسانم  نیدب  قوف  هیآ 
روهظ زا  لبق  هک  رادرک  هتسیاش  نمؤم و  نایحیسم  نایدوهی و  سپ  درادن ، ینارگن  تسا و  تاجن  لها  تسا  هداد  ماجنا  هتسیاش  لمع 

.(1) دنتسه تاجن  لها  دنا  هدرم  هدرک و  یگدنز  مالسا  ربمایپ 

ص:31

ص 284. ج 1 ، هنومن ، دیسرپ ) دوخ  رگتدابع  ناکاین  زا  ناملس  هک  دنک  یم  لقن  ناشیا   ) ص 17 يروباشین ، لوزنلا ، بابسا  ( 1 - ) 1
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تاراشا تاکن و 

ار تاجن  هار  هک  یناسک  هب  تسا  یخساپ  تایآ  نیا  و  تسا ، هدمآ   17 جح / 69 و  هدئام / 112 و  هرقب / هروس  رد  قوف  هیآ  هباشم  . 1
صوصخم ار  تشهب  هتـسناد و  رتهب  نارگید  زا  ار  دوخ  داژن  نید و  نایدوهی  هک  روط  نامه  .دـنیوج  یم  صاخ  تیلم  داژن و  هاـنپ  رد 

، ناملـسم مان  اهنت  تسا و  هتـسیاش  لمع  نامیا و  رد  رـصحنم  تاجن  هار  هک  دـهد  یم  خـساپ  ناـنآ  هب  نآرق  یلو  دنتـسناد ، یم  دوخ 
.دوش یمن  تاجن  تداعس و  بجوم  نداهن  دوخ  رب   (2) يراصن یحیسم =(  (1) و  يدوهی

: دنا هدرک  هئارا  قوف  هیآ  يارب  هدمع  ریسفت  دنچ  نآرق  نارسفم  . 2

دهاوخ نانآ  تاجن  بجوم  دـنا و  هتفر  ایند  زا  هک  تسا  مالـسا  زا  لبق  یهلا  نایدا  ناوریپ  هتـسیاش  لامعا  نامیا و  هیآ  دوصقم  فلا :
.(3) دش هراشا  نادب  لوزن  نأش  رد  هک  روط  نامه  دش 

لمع مالـسا و  هب  نامیا  روظنم  اما  تسا  رـضاح  نامز  رد  نابئاص  نایحیـسم و  ناـیدوهی و  هتـسیاش  لاـمعا  ناـمیا و  هیآ  دوصقم  ب :
مالسا ربمایپ  دروم  رد  ناشناربمایپ  ياه  تراشب  شیوخ و  ياه  باتک  ياوتحم  نانآ  رگا  ینعی  تسا ، نآرق  تاروتسد  قبط  رب  حلاص 
دوصقم انعم  ود  ره  هک  درادـن  یعناـم  هتبلا  (4) ؛  دـش دهاوخ  هتفریذپ  اه  نآ  حلاص  لمع  نامیا و  دنوش و  یم  ناملـسم  دـننک  يوریپ 

.دشاب هیآ 

مالـسا زا  یفاـک  یهاـگآ  یلو  دنتـسه  رگید  ناـیدا  وریپ  هک  نوسیدا  نوچمه  يدارفا  هک  دوش  هدافتـسا  قوف  هیآ  زا  تسا  نکمم  . 3
باذع زا  لقادح  ای  و  دننک ، یم  تفایرد  ار  شیوخ  لمع  بسانم  شاداپ  دنا  هدرک  تمدـخ  تیرـشب  هب  و  دنرـصاق ) لهاج   ) دـنرادن

.دوش یم  هتساک  نانآ  رفک 

ص:32

یـسوم نید  هب  سپـس  تسا ، هتفر  راک  هب  هبوت  يانعم  رد  هک  .تسا  یمرن  هب  تشگزاب  يانعم  هب  دوه »  » هشیر زا  وداه »  » هژاو ( 1 - ) 1
.دندش هدیمان  نایدوهی  وا  ناوریپ  هک  تسور  نیا  زا  تسا و  هدش  هتفگ  مالسلا  هیلع 

يرای ار  مالسلا  هیلع  یسیع  هک  نویراوح ، نوچمه  یناسک  هب  تسا و  ندرک  يرای  يانعم  هب  رـصن »  » هشیر زا  يراصن »  » هژاو ( 2 - ) 2
.دندش هدیمان  یحیسم  يراصن و  حیسم ، ناوریپ  همه  سپس  دش ، هتفگ  يراصن  دندرک 

ص 284. ج 1 ، هنومن ، ( 3 - ) 3
هدروآ نامیا  هک  یناسک  نوچ  ناناملـسم ) ونمآ =(  نیذلا  هن  تسا  نابئاصو  نایحیـسم  دوهی و  دیق  ...َو » ِهّللِاب  َنَمآ  ْنَم   » ینعی ( 4 - ) 4

ص 27) ج 5 ، هنومن ،  ) .دنرادن دیق  نیا  هب  يزاین  دنا 
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یئارگرثکت و دنتسه و  تاجن  لها  یهلا  نایدا  ناوریپ  همه  زین  رضاح  رصع  رد  هک  تسانعم  نادب  نآ ، هباشم  تایآ  هیآ و  نیا  ایآ  . 4
؟ تسا حیحص   (1) مسیلارولپ

.تسا هدش  هداد  ناناملسم  ریغ  هب  باذع  هدعو  رگید  تایآ  رد  دنک و  یم  ریسفت  ار  رگیدمه  نآرق  تایآ  هک  ارچ  تسا  یفنم  خساپ 
.(2) دنوش ناملسم  ات  دننک  قیقحت  مالسا  تیناقح  دروم  رد  ات  دنراد  هفیظو  اه  نآ  ناوریپ  هدش و  خوسنم  رگید  نایدا  سپ 

؟ دنتسه یناسک  هچ   (3)« نابئاص  » زا روظنم  . 5

هک درک  هدافتـسا  ناوت  یم  ثیداحا  تاشرازگ و  عومجم  زا  یلو  هدـش  هئارا  یتوافتم  يریـسفت  یخیراـت و  تاـشرازگ  دروم  نیا  رد 
دندیدرگ و كرشم  تسرپ و  هراتس  یهورگ  دندش ، هتسد  ود  نانآ  یلو  دنتسه  وا  میلاعت  مالسلا و  هیلع  ییحی  ترـضح  ناوریپ  نانآ 

.(4) دننک یم  یگدنز  ناریا  ناتسزوخ  رد  نونکا  مه  نانآ ، زا  یهورگ  .دنراد  نامیا  داعم  ادخ و  هب  یهورگ 

اه مایپ  اه و  هزومآ 

( اهنت ینید  ناشن  مان و  هن  ، ) تسا هتسیاش  لمع  نامیا و  رشب  تاجن  تداعس و  كالم  هک  تسا  نآ  ام  يارب  هیآ  نیا  مایپ  . 1

.دراد میقتسم  طابترا  ناسنا  تینما  اب  حلاص ، لمع  داعم و  أدبم و  هب  نامیا  هک : نیا  هیآ  رگید  مایپ  . 2

.دور یمن  نیب  زا  ناششاداپ  رادرک ، هتسیاش  شیدناداعم و  ناروابادخ  هک  تسا  نآ  هیآ  رگید  مایپ  . 3

.دیوش رادرک  هتسیاش  شیدنا و  ماجرف  روابادخ ، دیبلط  یم  ار  اه  هصغ  ندودز  لایخ و  شمارآ  رگا  هک  تسا  نآ  هیآ  هزومآ  . 4

ص:33

هعماـج رد  لـماوع  رـصانع و  ترثـک  موزل  هب  هک  تسا  ییاـه  هیرظن  ياـنعم  هـب  تـسا و  ینیتـال  نآ  هـشیر   ، Pluralism ( 1 - ) 1
(. ص 231 هدازیلع ، نسح  یسایس ، مولع  صاخ  گنهرف   ) .دنراد رواب  اه  نآ  عفانم  تیعورشمو 

باـکترا اـب  باـتک  لـها  نوچ  دوش ، یم  ّدر  مسیلارولپ  زین  هرقب  هیآ 62 ، نتم  قبط  هک  دـننآرب  رـصاعم  نارـسفم  یخرب  هتبلا  ( 2 - ) 2
ص ج 5 ، مینـست ،  ) .دنرادن تاجن  يارب  ار  هیآ  نیا  ياه  كالم  یعقاو ، داعم  هب  داقتعا  مدع  اب  تسا و  هدرک  عنم  مالـسا  هک  يدراوم 

(94
.تسا ندش  راکشآ  ندش و  جراخ  يانعم  هب  وبص »  » هشیر زا  نیبئاص »  » هژاو ( 3 - ) 3

ص 222 و ص 228. ءزج 2 ، برالا ، غولب  ص 288-291 و  ج 1 ، هنومن ، کن : ( 4 - ) 4
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: شسرپ * 

؟  تسیچ هرقب  هروس  هیآ 65  رد  نایدوهی  زا  یهورگ  ندش  نومیم  زا  روظنم 

: خساپ * 

زومآ تربع  تازاجم  هبنش و  زور  شیامزآ  رد  لیئارـسا  ینب  تسکـش  هب  هرقب  هروس  مشـش  مجنپ و  تصـش و  تایآ  رد  میرک  نآرق 
دیتسناد نیقیب  و  « ؛ ) َنِیئِـساخ ًهَدَِرق  اُونوُک  ْمَُهل  اْنلُقَف  ِْتبَّسلا  ِیف  ْمُْکنِم  اْوَدَتْعا  َنیِذَّلا  ُُمتِْملَع  ْدََقل  َو  :) دـیامرف یم  دـنک و  یم  هراشا  نانآ 

!« دیشاب هدش  درط  ییاه  نومیم  : » میتفگ نانآ  هب  دندرک و  زواجت  ّدح ،] زا   ] هبنش زور )  ) رد هک  ار ، امش  زا  یناسک  لاح ) )

نآ رد   ) ناـشیور شیپ  رد  مدرم )  ) يارب یتربع  ار  رفیک )  ) نآ و  « ؛ ) َنیِقَّتُْمِلل ًهَظِعْوَم  اـهَْفلَخ َو  اـم  اْهیَدَـی َو  َْنَیب  اـِمل  ًـالاکَن  اـهاْنلَعَجَف  )
«. میداد رارق  رادهگن ) دوخ   ) نایاسراپ يارب  يدنپ  ناشرس و  تشپ  ياه ) لسن   ) و رصع )

تاراشا تاکن و 

هروس ات 166  هیآ 163  هدئام و  هروس  هیآ 60  رد  هرقب و  هروـس  هیآ 65 و 66  رد  نایدوهی  شیامزآ  هبنش و  زور  یلیطعت  ناتـساد  . 1
ارجام و نیا  تیمها  هدنهد  ناشن  میرک  نآرق  دـیکأت  رارکت و  نیا  .تسا  هدـش  نایب  رت  لماک  فارعا  هروس  رد  تسا و  هدـمآ  فارعا 

.تسا نآ  ندوب  زومآ  تربع 

یم یگدـنز  ایرد  رانک  رد  يرهـش  رد  هک  لیئارـسا  ینب  زا  یهورگ  هب  تسا و  هدـش  مالعا  لیطعت  هبنـش  ياـهزور  ناـیدوهی  يارب  . 2
.دنراذگ رانک  ار  یهام  دیص  هبنش  ياهزور  هک  دش  هداد  روتسد   ، (1) دندرک

ایرد راـنک  رد  ینعی  دنتـسکش ، ار  یهلا  نوناـق  هناروّزم  ناـیدوهی  و  دـندرک ، یم  يرتـشیب  يرگ  هوـلج  اـه  یهاـم  زور  ناـمه  رد  اـما 
و دنتخاس ، ییاه  هچضوح 

ص:34

.تسا فورعم  تالیا »  » مان هب  زورما  هک  دنا  هتفگ  رمحا  يایرد  رانک  رد  هلیا »  » ار رهش  نآ  مان  ( 1 - ) 1
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اه هبنش  ای  و  دنتخادرپ ، یم  اه  نآ  دیص  هب  هبنشکی  دنتسب و  یم  ار  نآ  هار  دندش ، یم  نآ  لخاد  هبنـش  زور  رد  اه  یهام  هک  یماگنه 
اب هبنـش  ياهزور  تسا  هدمآ  اه  تیاکح  یخرب  رد  هک  هنوگنآ  ای  دنتفرگ و  یم  ار  نآ  یهام  هبنـشکی  دنتخادنا و  یم  ایرد  رد  بالق 
هب هلحرم  دشاب و  تسرد  نارـسفم  ياه  تیاکح  نیا  همه  تسا  نکمم  هتبلا  دندش ؛ یهام  دیـص  لوغـشم  یهلا ، نامرف  هب  ییانتعا  یب 

.(1) دنتخادرپ دیص  هب  اورپ  یب  ات  دنتفر  شیپ  هلحرم 

يریثک هورگ  هک  دوب ، یشیامزآ  روتسد  کی  هبنش  ياهزور  رد  دیص  تیعونمم  نیا  هک  دوش  یم  هدافتسا  یبوخ  هب  نآرق  تایآ  زا  . 3
.دنتشاذگ رانک  ار  نوناق  حور  یلو  دندرک  ظفح  ار  نوناق  رهاظ  هک  ارچ  دندروخ  تسکش  ناحتما  نیا  رد  لیئارسا  ینب  زا 

نیا رد  هکارچ  دـندناوخ ، یم  مان  نیا  هب  ار  هبنـش  ياهزور  تسا و  تحارتسا » يارب  راک  لیطعت   » ياـنعم هب  تغل  رد  ْتبَـس »  » هژاو . 4
.(2) دوب لیطعت  اهراک  زور 

.(3) تسا ینیوکت  نامرف  کی  دیشاب » هدوب   » يانعم هب  اُونوُک »  » هژاو . 5

.دندش نومیم  نانآ  دیشاب و  نومیم  تفگ  نانآ  هب  ادخ  ینعی 

هورگ خسم  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  ناویح » تروص  هب  یناسنا  لکـش  رییغت   » يانعم هب  هک  تسا  هدـش  هراشا  خـسم »  » هب قوف  هیآ  رد  . 6
دروم نیا  رد  تسا ؛ هدـش  داـی  كوـخ  نوـمیم و  هب  دارفا  خـسم  زا  هدـئام  هیآ 60  رد  دـشاب و  یم  نوـمیم  هب  لیئارـسا  ینب  ناـنامرفان 

: دنراد هاگدید  ود  نارسفم 

دوب یهلا  یباذع  اسآ و  هزجعم  يرما  نیا  دندش و  كاله  سپـس  دندمآرد و  نومیم  تروص  هب  نایدوهی  نآ  ًاعقاو  هک  دننآرب  یخرب 
یناحور و خسم  يانعم  هب  اج  نیا  رد  خسم »  » هک دننآرب  نارسفم  زا  یخرب  دوب و  تداع  قراخ  هک 

ص:35

.هیآ لیذ  نایبلا  عمجم  ص 42 و  ج 2 ، ناهرب ، ص 3-422 و  ج 6 ، هنومن ، ص 246 و  ج 2 ، یفاص ، ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2

(. 28 سی / (، ) ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  :) لثم ( 3 - ) 3
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هناروکروک و دـیلقت  هک  دـندرک  ادـیپ  كوخ  ای  نومیم  دـننامه  یتافـص  نایدوهی  نآ  ینعی  .تسا  دارفا  یقالخا  تافـص  ینوگرگد 
.(1) تسا تاناویح  نیا  زراب  تافص  زا  یتسرپ  مکش 

رارکت زا  هک  تسا  دـعب  ياه  لسن  رـصع و  نآ  نازواجتم  همه  يارب  يزومآ  تربع  سرد  نکـش  نوناق  نایدوهی  دـیدش  تازاجم  . 7
دنک لـمع  یهلا  تاروتـسد  هب  دـشاب و  اوقتاـب  سک  ره  هک  تسا  ناـیاسراپ  يارب  يدـنپ  زین  دـنک و  یم  يریگولج  اـه  یناـمرفان  نیا 

.دش دهاوخن  باذع  راتفرگ 

زا روظنم  رـصع و  نآ  مدرم  هیآ ، نیا  رد  نارـضاح  زا  دوصقم  هک  هدـش  تیاکح  مالـسلاامهیلع  قداص  رقاب و  ماـما  زا  یثیدـح  رد  . 8
.(2) دوش یم  لماش  ار  اه  ناسنا  همه  دوبن و  لیئارسا  ینب  صوصخم  تربع ، سرد  نیا  ینعی  میتسه ، ناناملسم  ام  يدعب ، ياه  لسن 

اه مایپ  اه و  هزومآ 

.تسا ریقحت  درط و  ینوگرگد و  خسم ، نانکش ، نوناق  يازس  هک  تسا  نآ  لوا  هیآ  مایپ  . 1

ار یهلا  نیناوق  و   ) .دـیزومآ تربع  دـنپ و  نیـشیپ ، زواجتم  نانکـش  نوناـق  دولآ  باذـع  تشونرـس  زا  هک  تسا  نآ  مود  هیآ  ماـیپ  . 2
( .دیرامش مرتحم 

.(3) تسا مهم  نوناق  حور  زا  تیعبت  هکلب  تسین  یفاک  نوناق  زا  يرهاظ  يوریپ  ییارگ ، نوناق  رد  هک  تسا  نآ  هیآ  هزومآ  . 3

ص:36

ص 6- ج 6 ، هنومن ،  ) .دنا هداد  تبسن  نیرسفم  يامدق  زا  دهاجم »  » هب ار  مود  هاگدید  نیرسفم و  روهـشم  هب  ار  لوا  هاگدید  ( 1 - ) 1
(425

.هیآ لیذ  نایبلا  عمجم  ( 2 - ) 2
.دیآ یم  تسدب  نآ  رگید  تایآ  تبس و  باحصا  ناتساد  هب  هجوت  اب  بلطم  نیا  ( 3 - ) 3
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: شسرپ * 

هاشداپ رایتسد  ناماه  هک  تسا  هدمآ  تاروت  رد  هک  یلاح  رد  .تسا  هدوب  نوعرف  رصع  رد  تسا  هدش  هدرب  مان  نآرق  رد  هک  ناماه  ایآ 
؟ دوب لباب 

: خساپ * 

( یسانش ناتساب  هب  ینآرق  یهاگن  مین   ) یسانش ناتساب  هاگن  زا  نآرق  یملع  زاجعا 

زا بلطم ]  ] نیا « ؛  1( َنیِقَّتُْمِلل َهَِبقاْعلا  َّنِإ  ِْربْصاَف  اذـه  ِْلبَق  ْنِم  َکُمْوَق  َْتنَأ َو ال  اهُمَْلعَت  َْتنُک  ام  َْکَیلِإ  اهیِحُون  ِْبیَْغلا  ِءاـْبنَأ  ْنِم  َکـِْلت  )
یمن ار  اه  نیا  تموق ، وت و  هاگ  چیه  نیا ، زا  شیپ  و ) ( ؛ مینک یم  یحو  وت  يوس  هب  ار  نآ  هک  یلاح  رد  تسا  بیغ  گرزب  ياهربخ 

ملع ياه  هخاش  زا  یکی  یسانش  ناتساب  تسا .» رادهگندوخ )  ) نایاسراپ يارب  کین )  ) ماجرف هک  ارچ ] ! ] نک ییابیکـش  سپ  .دیتسناد 
ناسانش ناتـساب  هک  ییاهرایعم  زا  یکی  .دزادرپ  یم  هتـشذگ  رد  ناسنا  یملع  یـسایس و  ياه  شالت  هب  هک  دوش  یم  بوسحم  خیرات 

شقن اهرازبا و  دننام  تسا  هدنام  ياج  رب  میدـق  ياه  نارود  زا  هک  تسا  ییایـشا  دـننک  یم  هیکت  نآ  هب  ناینیـشیپ  خـیرات  قیقحت  رد 
.تسا هدمآ  تسدب  یناتساب  نکاما  رد  هک  ییاه 

ات دـشاب و  یم  دوجوم  نونکات  شیپ  نرق  هدراـهچ  زا  نآرق  رد  هک  یخیراـت  كرادـم  دانـسا و  ربارب  رد  نآ  نادنمـشناد  شناد و  نیا 
.دنا هدنام  توهبم  دوبن ، فورعم  هدشن و  فشک  کیدزن  یلیخ  ینامز 

میرک نآرق  رد  ناماه 

وا مسا  هک  نانچمه   ، (1) تسا هدمآ  میرک  نآرق  رد  راب  شش  ناماه  مسا 

ص:37

24 و 26. رفاغ / ، 29 توبکنع / 8 و 38 ، ، 6 صصق / ( 2 - ) 1
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ِْنبا ُناماه  ای  ُنْوَعِْرف  َلاق  َو  :) تسا هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  .تسا  هدش  رکذ  يو  ناکیدزن  زا  یسک  نوچمه  نوعرف و  مسا  هب  لصتم 
َّدُص ِِهلَمَع َو  ُءوُس  َنْوَعْرِِفل  َنِّیُز  َِکلذَک  ًابِذاک َو  ُهُّنُظََأل  یِّنِإ  یسُوم َو  ِهلِإ  یلِإ  َِعلَّطَأَف  ِتاوامَّسلا  َبابْـسَأ  َبابْـسَْألا  ُُغْلبَأ  یِّلََعل  ًاحْرَـص  ِیل 

تسد یلیاسو  هب  نم  دیاش  ات  نکانب ، دنلب  يرصق  نم  يارب  ناماه ! يا  : » تفگ نوعرف  )1 ؛  ٍبابَت ِیف  ّالِإ  َنْوَعِْرف  ُْدیَک  ام  ِلِیبَّسلا َو  ِنَع 
« .تسوگغورد وا  هک  منک  یم  نامگ  نم  تقیقح  رد  و  مبای ؛ عالطا  یسوم  دوبعم  زا  ات  اه ، نامسآ  هب ) دوعص   ) لیاسو نامه ) ، ) مبای

تکاله نایز و  رد  زج  نوعرف  گنرین  و  دش ؛ هتـشادزاب  تسار )  ) هار زا  و  دوب ، هدش  هتـسارآ  شرادرک  يدـب  نوعرف  يارب  هنوگنیا  و 
«. دوبن وا ) )

یتح ناماه  مسا  هک  مینک  هراشا  تسا  بسانم  مییامن  تبحـص  ناماه  مسا  رکذ  رد  ینآرق  زاجعا  نوماریپ  لیـصفت  هب  هک  نیا  زا  لـبق 
طقف ناماه  مسا  تسا ؛ هدماین  دـننک ، یم  شرازگ  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  یگدـنز  هک  ییاه  تیاور  تاروت و  رد  راب  کی 

.(1) تسا هدمآ  میدق  دهع  ياه  باتک  زا  یکی  رد  راب  کی 

ياـه باـتک  هک  دوش  یم  يدوهی  سدـقم  ياـه  باـتک  رگید  هفاـضا  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تاروـت  لـماش  میدـق  دـهع  )
هیلع دواد  ترـضح  روبز  سدقم  ياه  باتک  نیا  زا  یکی  دندرک و  روهظ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  زا  دـعب  هک  تسا  ینالوسر 

(. دشاب یم  مالسلا 

نایز ررض و  يو  هک  نیا  دوجو  اب  تسا  هدوب  لباب  هاشداپ  نارایتسد  زا  ناماه و  شمسا  هک  دیوگ  یم  نخـس  یـصخش  زا  باتک  نیا 
یصخش شرازگ  هصق  نیا  اما  .دوب  يدج  نانآ  هیلع  نداد  جرخ  هب  یلد  تخس  تواسق و  رد  تخاس و  دراو  لیئارسا  ینب  رب  یناوارف 

.تسا هدرک  روهظ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یسوم  ترضح  زا  دعب  لاس  دودح 1100  رد  هک  دنک  یم  تیاکح  ار 

ص:38

ص 932. ینادمه ، ناخ  لضاف  همجرت  ریتسا ، باتک  میدق  دهع  سدقم  باتک  ( 2 - ) 1
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هصق هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا و  هتشاگن  ار  نآرق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دوخ  هک  دننک  یم  اعدا  ناناملسم  ریغ  زا  یـضعب 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـننک  یم  اعدا  هک  نانچ  .تسا  هدرک  خاسنتـسا  لیجنا  تاروت و  يور  زا  ار  هتـشذگ  ياـه  تما  ياـه 

یخرب ندمآ  دوجو  هب  ببس  دوخ  نیا  تسا و  هتشاد  میرک  نآرق  هب  تایاور  زا  یضعب  لقن  رد  یتاهابتشا  يرادرب  هخسن  نیا  رذگهر 
.تسا هدش  اه  باتک  رگید  نآرق و  نایم  تافالتخا 

هللا یلص  ربمایپ  هک  يردصم  هک  تسا  نیا  اهاعدا  نیا  هصالخ  .تسا  دوجوم  یحیسم  يدوهی و  عبانم  یـضعب  رد  لطاب  ياهاعدا  نیا 
لقن رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا و  هدوب  اه  نآ  سدـقم  ياه  باـتک  تسا  هدرک  داـمتعا  نآ  هب  مسا  نیا  لـقن  رد  هلآ  هیلع و 
اعدا ناناملـسمریغ  هچ  نآ  هک  یلاح  رد  .تسا  هدوب  نوعرف  ریزو  وا  هک  ناونع  نیا  هب  ناماه  هب  هدرک  هراـشا  سپ  تسا  هدرک  هابتـشا 

زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هتبلا   ) .تسا هدوب  لباب  هاشداپ  رایتسد  وا  هدش و  قالطا  صخـش  کی  رب  طقف  مسا  نیا  دننک  یم 
نیا ندوب  تسردان  ات  دـمآ  کمک  هب  یـسانش  ناتـساب  دـیدج  تافاشتکا  تسا .) هّزنم  دـننک  یم  اـعدا  ناناملـسمریغ  یـضعب  هچ  نآ 
مهف دش و  لح  هتـشذگ  لاس  دودـح 200  زا  ناتـساب  رـصم  یفیلگوریه »  » طخ فورح  زومر و  هک  نیا  زا  دـعب  .دوش  نشور  اـهاعدا 

.دیدرگ نشور  اهاعدا  نیا  نالطب  دیدرگ ، نکمم  ینوعرف  شوقن  اه و  هتشون 

تیحیـسم و شرتسگ  اب  اما  .دـنام  یقاب  نایرـصم  هدافتـسا  دروم  ینالوط  نورق  رد  هک  دوب  یفیلکوریه »  » تغل ناتـساب  نایرـصم  تغل 
طخ هک  نانچمه  داهن  رانک  ار  یمیدـق  تاداقتعا  رـصم  داتفا  قافتا  دـالیم  زا  سپ  موس  مود و  نرق  رد  هک  يرگید  یگنهرف  تاریثاـت 

.داهن رانک  ار  یفیلگوریه » »

زا دعب  لاس 394  هب  نآ  تمدق  هک  تسا  یشقن  هب  طوبرم  تسا  هتفر  راک  هب  نآ  رد  یفیلگوریه  طخ  هک  هدش  هتخانـش  هنومن  نیرخآ 
نیا ای  دنک  لح  ار  زومر  نیا  تسناوتن  یسک  تدم  نیا  رد  دش و  هدرپس  یشومارف  هب  تغل  نیا  هجیتن  رد  .ددرگ  یم  زاب  حیـسم  دالیم 

.دنام یقاب  لبق  لاس  دودح 200  ات  تلاح  نیا  دمهفب و  ار  تغل 

ص:39
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هب نآ  تمدق  و  دش ، هدیمان  هدیشرلا » هرخص   » هک یگنس  هرخـص  فاشتکا  اب  لاس 1799 م  رد  ناتساب  رصم  یفیلگوریه  طخ  يامعم 
: دوب هدش  هتشون  فلتخم  تغل  هس  هب  هک  دوب  نیا  هتشون  نیا  ای  شقن  نیا  تیمها  .دش  لح  تشگ ، یم  زاب  دالیم  زا  لبق  لاس 196 

هتـشون کـمک  اـب  .یناـنوی  تغل  تفر ) یم  راـکب  هنازور  روما  رد  هک  یلم  طـخ   ) هیطومید تغل  یهاـشداپ ) طـخ   ) یفیلگوریه تغل 
دیسر و ماجنا  هب   (1) نویلبماش اوسنارف  ناژ  مان  هب  يوسنارف  يدرف  يوس  زا  شقن  همجرت  دش و  لح  ناتساب  نایرـصم  طخ  زمر  ینانوی 
زا یناوارف  تامولعم  قیرط  نیدـب  دـش و  لیمکت  تغل  نیا  هب  قلعتم  رابخا  تخانـش  هدـش و  شومارف  تغل  هب  تشگزاب  هک  دوب  نینچ 

یفیلگوریه شوقن  اه و  هتشون  همجرت  رذگهر  رد  .دمآ  تسدب  نآ  یخیرات  یعامتجا و  ینید و  بناوج  همه  ناتـساب و  رـصم  خیرات 
.تسا هتفر  راک  هب  ًاعقاو  ناتساب  رصم  ياه  هتشون  رد  ناماه  مسا  هک  دمآ  تسد  هب  یملع  مهم  هتکن  نیا  رب  یلماک  تخانش 

 ) ناونع هب  یباتک  رد  ینـشور  هب  هک  ناـنچمه  دراد  رارق  ِنیو » فوه   » هزوم رد  هک  ییاـهولبات  رد  مسا  نیا  هب  دراد  دوجو  يا  هراـشا 
.تسا هدش  رکذ   ( People inthenew king dom

ناماه یقیقح  لغـش  اهـشقن  نیا  رد  هک  نانچمه  تسا  هدـش  يروآدرگ  یناتـساب  ياه  شقن  زا  يا  هعومجم  هب  دانتـسا  اب  باـتک  نیا 
.دوب ناشارتگنس  سیئر  يو  هک  تسا  نایامن 

هک تسا  یصخش  ناماه  تسا و  ناحبس  دنوادخ  مالک  میرک  نآرق  دنک ، یم  تفلاخم  نآرق  قیاقح  اب  هک  یـسک  سکع  رب  نیاربانب 
زا نوعرف و  ناکیدزن  زا  هکنانچ  .تسا  هدرک  یم  یگدنز  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  نامزمه  رصم و  رد 

ص:40

.Froncoi sechampo llion Jean ( 1 - ) 1
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نآ رب  هوالع  تسا و  هدرمـشرب  ناماه  يارب  لماک  روط  هب  ار  اـه  یگژیو  نیا  نآرق  تسا و  هدوب  نوعرف  يزاـس  ناـمتخاس  نیلوئـسم 
: دیامرف یم  دنوادخ  هک  هیآ  نیا  رد  .دیامن  انب  یجرب  شیارب  هک  نیا  هب  ار  ناماه  درک  رما  نوعرف  هک  یماگنه  هدرک  فیـصوت  نآرق 

نم دیاش  ات  نکانب ، دنلب  يرـصق  نم  يارب  ناماه ! يا  : » تفگ نوعرف  « ؛  1( َبابْسَْألا ُُغْلبَأ  یِّلََعل  ًاحْرَـص  ِیل  ِْنبا  ُناماه  ای  ُنْوَعِْرف  َلاق  (َو 
« مبای تسد  یلیاسو  هب 

یمن دودرم  ار  نآرق  نیدناعم  لطاب  ياهاعدا  طقف  ناتـساب  رـصم  ياه  هتـشون  رد  ناماه  مسا  دوجو  هک ) میوش  یم  روآدای   ) نایاپ رد 
نآرق رد  هنوگزاجعا  قیرط  نیا  هب  تسا و  ناحبـس  دنوادخ  یحو  میرک  نآرق  هک  دـنک  یم  دـیکات  ًاتقیقح  رگید  رابکی  هکلب  درامش 

.تسا هدوبن  هدش  هتخانش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  یتح  یتقو  چیه  رد  هک  میناوخ  یم  یخیرات  تامولعم  میرک 

میرک نآرق  رد  ناتساب  رصم  ناهاشداپ  باقلا 

فسوی ترضح  .دراد  دنویپ  ناتساب  رصم  خیرات  اب  درک و  یم  یگدنز  رصم  رد  هک  دوبن  يربمایپ  اهنت  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح 
.تسا هتسیز  یم  رصم  نیمزرس  رد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  زا  شیپ  ینالوط  ینامز  زین  مالسلا  هیلع 

نوعرف بقل  راب  کی  یتح  دوب و  کلم »  » هب بقلم  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  نارود  رد  رصم  مکاح  هک  میبای  یم  میرک  نآرق  رد 
.تسا هدشن  قالطا  يو  رب 

: دیامرف یم  هک  یلاعت  دنوادخ  لوق  زا  ار  بلطم  نیا 

ار فسوی ]  ] نآ : » تفگ رصم )  ) ناطلس )2 ؛  ٌنیِمَأ ٌنیِکَم  اْنیََدل  َمْوَْیلا  َکَّنِإ  َلاق  ُهَمَّلَک  اّمَلَف  یِسْفَِنل  ُهِْصلْخَتْـسَأ  ِِهب  ِینُوْتئا  ُِکلَْملا  َلاق  (َو 
وت یتسارب  : » تفگ درک ، تبحص  يو  اب  هک  یماگنه  و  .منادرگ » مدوخ  هژیو  ار  وا  ات  دیروآ ، نم  دزن 

ص:41
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یم هداد  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  نامز  رد  رـصم  مکاح  هب  هک  یبقل  فالخرب  یتسه .» راکتـسرد  و  هاگیاج ، ياراد  ام  دزن  زورما 
: دشاب یم  نوعرف »  » بقل نآ  هک  دش 

هب نیقیب  و  « ؛  1( ًاروُحْسَم یسُوم  ای  َکُّنُظََأل  یِّنِإ  ُنْوَعِْرف  َُهل  َلاقَف  ْمُهَءاج  ْذِإ  َلِیئارْسِإ  ِیَنب  ْلَئْـسَف  ٍتانَِّیب  ٍتایآ  َعِْست  یـسُوم  اْنیَتآ  ْدََقل  (َو 
هک ناـمز  نآ  سرپـب ، اـه ) نآ  دروم  رد  بوـقعی  نادـنزرف  لیئارـسا =(  ینب  زا  سپ  میداد ؛ نشور  ياـسآ ) هزجعم   ) هناـشن ُهن  یـسوم 

«. يا هدز  وداج  وت  هک  منک  یم  نامگ  نم  عقاو  رد  یسوم ، يا  : » تفگ وا  هب  نوعرف  دمآ و  نانآ  غارس  هب  یسوم ) )

.دهد یم  حیضوت  ار  دش ، یم  هداد  رصم  نامکاح  هب  هک  ییاه  مان  فالتخا  ببس  تسام ، تسد  رد  هک  یناتساب  ياه  هتشون  دانسا و 

هدش یم  قالطا  یهاشداپ  رصق  رب  لصا  رد  ناتساب  رـصم  خیرات  رد  تسا و  گرزب  هناخ  يانعم  هب  یفیلگوریه  تغل  رد  نوعرف  هملک 
.تسا

رـصم مکاح  بقل  ناونع  هب  نوعرف  هملک  نتفرگ  راکب  .دنتفرگ  یمن  راک  هب  ار  بقل  نیا  ناتـساب  رـصم  خیرات  رد  یلوا  لسن  نامکاح 
رد دش و  عورـش  .ق م )  1292-1593  ) مهدجه لسن  زا  دیدج  هرود  .دش  زاغآ  ناتـساب  رـصم  خـیرات  زا  دـیدج  یهاشداپ  نارود  رد 

.دش زاغآ  مکاح  يارب  يراختفا  یبقل  دننام  نوعرف  هملک  نتفرگ  راک  هب  .ق م )  730-945  ) مود تسیب و  لسن  نارود 

.دوش یم  نایامن  ام  يارب  رگید  راب  کی  ینآرق  زاجعا  نیاربانب 

ص:42
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: شسرپ * 

.دیهد حیضوت  نایحیسم  زا  شسرپ  سنوی و  هروس  تایآ 94 و 95  ریسفت  دروم  رد 

: خساپ * 

: دیامرف یم  سنوی  هروس  تایآ 94 و 95  رد  لاعتم  يادخ 

َنیِرَتْمُملا َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  َکِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  َكَءاج  ْدََـقل  َِکْلبَق  ْنِم  َباتِْکلا  َنُؤَْرقَی  َنیِذَّلا  ِلَئْـسَف  َْکَیلِإ  اْنلَْزنَأ  اّمِم  ٍّکَش  ِیف  َْتنُک  ْنِإَف  )
کـش رد  میداتـسرف ، ورف  وت  يوس  هب  هچ  نآ  دروم  رد  رگا  و  « ؛ ) َنیِرِـساْخلا َنِم  َنوُـکَتَف  ِهّللا  ِتاـیِآب  اُوبَّذَـک  َنیِذَّلا  َنِم  َّنَنوُـکَت  ـال  َو 

، تسا هدیـسر  وت  هب  تراگدرورپ  فرط  زا  ّقح  نیقیب  دـندناوخ ؛ یم  ار  یهلا ]  ] باتک وت  زا  شیپ  هک  سرپب ، یناـسک  زا  سپ  یتسه ،
«. يوش یم  ناراکنایز  زا  هک  دنتشاگنا ، غورد  ار  ادخ  تایآ  هک  شابم  یناسک  زا  زگره  .شابم و  ناگدننک  دیدرت  زا  زگره  سپ 

هفیرش هیآ  لوزن  نأش  . 1

هب ناطیـش  هکلب  هدـشن  لزاـن  ادـخ  فرط  زا  نآرق  نیا  دـنتفگ : یم  شیرق  راـفک  زا  یعمج  هدـش : تیاـکح  هیآ  لوزن  نأـش  دروم  رد 
نآ هب  قوف  هیآ  اب  دنوادخ  دنور ، ورف  دیدرت  کش و  رد  يا  هدع  هک  دش  ببس  نخـس  نیا  .دنک  یم  اقلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم 

.(1) داد خساپ  اه 

؟ تسیچ هدش » لزان  تایآ   » زا دوصقم  . 2

داعم یسانشادخ و  دروم  رد  یفراعم  صـصق و  َْکَیلِإ ؛ ) اْنلَْزنَأ  اّمِم   ) زا دوصقم  تسا  هدمآ  ربتعم  ریـسافت  زا  يرایـسب  رد  هک  هنوگنآ 
هروس زاغآ  زا  هک  تسا 

ص:43

ص 383-382. ج 8 ، هنومن ، نانجلا ) حور  نانجلا و  ضور  . ) ص 203 ج 1 ، يزار ، حوتفلاوبا  ریسفت  ( 1 - ) 1
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« نم ، » روکذـم هیآ ي  رد  اـمم »  » ظـفل اریز  .دـشاب  میرک  نآرق  لـک  نآ  زا  دوـصقم  هک  نیا  هن   (1) تـسا هدش  نایب  سنوی  هیآ 94  ات 
و حـلاص »  » و دوه »  » ناتـساد هروـس  نیا  رد  زین  یفرط  زا  دـنک و  یم  میدرک ) لزاـن  وـت  رب  هچ  نآ  زا  یخرب  ینعی   ) ضیعبت رب  تلـالد 

لها تسا و  هدماین  دوجوم ، لیجنا  تاروت و  رد  حلاص »  » و دوه »  » ناتساد اریز  تسا  هدشن  رکذ  حیسم »  » و بیعش »  » ناتـساد نینچمه 
تسا هدش  رکذ  روکذم  ياه  ناتـساد  هروس ، نیا  ریغ  رد  هک  یلاح  رد  دنراد  رظن  فالتخا  حیـسم  بیعـش و  ناتـساد  دروم  رد  باتک 

نآ هلمج  زا  هک  تسا  نانآ  ياه  تما  ءایبنا و  صـصق  هرابرد  داعم و  أدـبم ، دروم  رد  یفراعم  َْکَیلِإ » اْنلَْزنَأ  اّمِم   » زا دوصقم  نیارباـنب 
.(2) تسا نانآ  ياه  تما  ود و  نآ  نیب  ناربمغیپ  یسوم و  حون ، ءایبنا ،

؟ تشاد دوجو  کش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بلق  رد  ایآ  . 3

انعم دروم  نیا  رد  دـیدرت  کش و  درک ، یم  تفاـیرد  هدـهاشم  دوهـش و  اـب  ار  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
یم نایب  ار  یبلطم  ربمایپ  هب  باطخ  نآرق  هک  تسا  نآ  ناناملـسم  مومع  يارب  بلاطم  نایب  رد  نآرق  ياه  هویـش  زا  یکی  هکلب  درادن ،

رد برع  هک  تسا  نامه  نیا  دنک ، یم  نایب  ار  ینخس  دهد و  یم  رارق  بطاخم  ار  کیدزن  دارفا  رود ، دارفا  یهاگآ  يارب  ینعی  .دنک 
نآ ریظن  هک  دنک  یم  دای  نآ  زا  ونشب ) وت  هیاسمه  یلو  میوگ  یم  وت  هب  « ) هراج ای  یعمساو  ینعا  كایا   » فورعم لثملا  برـض  بلاق 

رتشیب حیرـص  باـطخ  زا  شریثاـت  دراوم  زا  يرایـسب  رد  نخـس  هنوگ  نیا  دونـشب -  راوید  اـت  تفگ  رد  هب  میراد -  زین  یـسراف  رد  ار 
.تسا

ص:44

ص ج 6 ، بئارغلا ، رحب  قئاقدـلازنک و  ص 381 ، ج 8 ، هنومن ، ریسفت  ص 122 و 123 ، ج 11 ، نآرقلا ، ریـسفت  یف  نازیملا  ( 1 - ) 1
ص 432. ج 4 ، ثیدحلا ، نسحا  ص 241 ، ج 3 ، ریسافتلا ، هدبز  ، 96

ص 383-381. ج 8 ، هنومن ، ریسفت  .ر ك : ( 2 - ) 2
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ای بلطم و  کی  يور  دـیکات  يارب  یهاگ  هکلب  تسین  طرـش  دوجو  لامتحا  رب  لـیلد  هشیمه  هیطرـش ، هلمج ي  رکذ  نآ ؛ رب  نوزفا  و 
.تسا یلک  نوناق  کی  نایب  يارب 

رب بتک  نآ  يرترب  هدنهد  ناشن  تسا ، هدرک  هیـصوت  دـیدرت  کش و  عفر  يارب  ار  نآ  زا  لبق  بتک  هب  هعجارم  هک  هفیرـش  هیآ  ایآ  . 4
؟ دشاب یمن  میرک  نآرق 

یگتـسب رگید  یلماوع  هب  يرترب  هکلب  دوش  یمن  عجرم  باتک  يرترب  بجوم  یباتک ، بلاطم  دـییات  يارب  نتفرگ  دـهاش  فرـص  ًالوا :
.دراد

ره  ) تسا هدوب  تیحیـسم  دوهی و  سرتسد  رد  قیاقح  یخرب  تسا و  هدوب  یهلا  ياه  باتک  لیجنا  تاروت و  لصا  هک  اج  نآ  زا  ًایناث :
ود ره  هشیر  هک  درامـش  یم  نآرق  تیناقح  دهاش  ار  لیجنا  تاروت و  یهلا  بلاطم  نآ  لاعتم  يادخ  دـش ) فیرحت  اهدـعب  هک  دـنچ 

.تسا یکی 

هیآ 94 ات  سنوی  هروس  لوا  بلاطم  دوصقم  هکلب  تسین  میرک  نآرق  لک  َکـَْیلِإ » اـْنلَْزنَأ  اّـمِم   » زا دوصقم  دـش  ناـیب  هچ  ناـنچ  ًاـثلاث :
.تسا روکذم  بلاطم  تیناقح  رب  دهاش  لبق  بتک  ًافرص  هکلب  تسین ؛ باتک  ود  نیب  هسیاقم  ماقم  رد  زگره  هیآ  تسا و 

قیدصت ار  میرک  نآرق  دنروایب و  نامیا  میرک  نآرق  هب  هک  هدش  رما  باتک  لها  مامت  هب  ءاسن  هروس  هیآ 37  رد  میرک  نآرق  رد  ًاعبار :
یمـسر هدـنز و  نید  کی  مالـسا  نید  میرک و  نآرق  هک  دـناسر  یم  یمازتلا  تلالد  هب  هک  تسا  هدرک  یفرعم  هتـشذگ  بتک  هدـننک 

نیا ندوب  لماک  ندوب و  رترب  هدنهد  ناشن  هک  دـنروایب  نامیا  میرک  نآرق  هب  دـنرادرب و  دوخ  نید  زا  تسد  دـیاب  باتک  لها  تسا و 
میکح يادخ  هک  تسین  هتـسیاش  دشاب  دـعب  باتک  نید و  زا  رترب  یباتک  نید و  رگا  هک  ارچ  تسا ؛ مالـسا ) دـیدج =(  نید  باتک و 

.دیروآ نامیا  دیدج  نید  هب  دیرادرب و  تسد  یلبق  رترب  نید  زا  دیامرفب 

ص:45

تیبرت ماکحا و  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 397زکرم  هحفص 52 

http://www.ghaemiyeh.com


: شسرپ * 

هچ نآ  هب  طقف  زین  ناسنا  هکیلاح  رد  تسیچ ؟  صوصخ  نیا  رد  ناسنا  اب  هکئالم  قرف  تسیچ ؟  هیآ 31  هرقب  هروس  رد  ءامسا  زا  روظنم 
؟ دوش یم  فرطرب  هنوگچ  هکئالم  ههبش  تهج  نیا  زا  دراد و  یهاگآ  هداد  میلعت  وا  هب  ادخ 

: خساپ * 

حرطم یتوافتم  تارظن  اهَّلُک ، ) َءامْسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َو   ) هفیرش هیآ  رد  ءامـسا »  » يانعم دروم  رد  نارـسفم  شـسرپ ، لوا  شخب  دروم  رد 
: دشاب یم  ریز  حرشب  هک  دنا  هدرک 

ار ایند  نید و  روما  هب  طوبرم  ياهراک  مامت  يراک و  تخرد  يزرواشک ، زومر  لوصا و  اـه و  تمعن  ماـمت  ماـن  اـه  ماـن  زا  روظنم  . 1
.(1) تخومآ مدآ  هب  ادخ 

.(2) دشاب یم  اه  نابز  تاغل و  مامت  روظنم  دنا : هتفگ  یخرب  . 2

.(3) تسا هدوب  مدآ  دوخ  نادنزرف  هکئالم و  مان  دوصقم  دندقتعم : مه  یضعب  . 3

ره هک  نیا  داد و  دای  مدآ  هب  ادـخ  ار  تاـناویح  ياـه  ماـن  و  تازاـیتما ، دـئاوف ، روظنم  هک  دـنرواب  نیا  رب  مه  نارـسفم  زا  يا  هدـع  . 4
.(4) دیآ یم  يراک  هچ  هب  یناویح 

شرف مان  یتح  و  اه ، نابایب  اه ، هرد  اه ، هوک  مان  ار  ءامسا  زا  روظنم  ترـضح  هک  هدش  لقن  یتیاور  زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  . 5
.(5) دنناد یم  دوخ ، ياپ  ریز 

: میناوخ یم  هنومن  ریسفت  رد  . 6

همه مان  دسانشب و  ار  تادوجوم  مامت  دوش  هاگآ  اه  نآ  يدام  يونعم و  رارسا  زا  ات  تخومآ  ار  شنیرفآ  رارـسا  ملع  مدآ  هب  دنوادخ 
يراذـگ مان  ار  ءایـشا  دـناوتب  اـت  تشاد  ینازرا  وا  هب  ار  ءایـشا  يراذـگ  ماـن  دادعتـسا  ...دـشاب ، علطم  نآ  صاوخ  زا  یتح  دـنادب و  ار 

.(6) دنک

ص:46

ص 118. ج 1 ، نایبلا ، عمجم  زا  لقن  هب  نارسفم  رتشیب  ریبج و  نب  دیعس  سابع و  نبا  ( 1 - ) 1
ص 136. ج 1 ، نایبتلا ، ص 118 و  ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ( 2 - ) 2

ص 118. ج 1 ، نایبلا ، عمجم  زا  لقن  هب  ( 3 - ) 3
ص 36. ج 1 ، عماجلا ، عماوج  ریسفت  نامه و  ( 4 - ) 4

.118 ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ( 5 - ) 5
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ص 121. ج 1 ، هنومن ، ریسفت  ( 6 - ) 6
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نامه تسا  هداد  ناشن  مدآ  ترضح  هب  دنوادخ  هک  ییامسا  دندقتعم : دننک  یم  لقن  هک  یتایاور  رب  دیکات  اب  نیرـسفم  زا  يا  هدع  . 7
.(1) تسا هدوب  مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، دمحم ، ترضح  هبیط  راونا 

رظن رب  یحرـش  عقاو  رد  هک  هللا -  هظفح  یلمآ -  يداوج  هللا  تیآ  يرظن  هب  ار  امـش  هجوت  میدـش  هاـگآ  فلتخم  تارظن  زا  هک  لاـح 
: دوش رت  حضاو  هفیرش  هیآ  يانعم  ات  میامن  یم  بلج  دشاب ، یم  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 

هک یقئاقح  تسا ، هدش  موسوم  مسا »  » هب ندوب ، ادخ  هناشن  ندوب و  همس »  » ظاحل هب  هک  تسا  ملاع  یبیغ  قیاقح  نامه  ءامسا  زا  دارم 
.دنملاع يایشا  نیازخ  لاح  نیع  رد  هللادنع و  نوزخم  و  بیغ ، باجح  هب  روتسم  و  لقاع ، روعش و  اب 

هدـهاشم نیمز  نامـسآ و  رد  هچ  نآ  همه  تسا و  نانآ  زا  يا  هقیقر  هتفای و  لزنت  دوهـش ، ملاع  قیاـقح  همه  هک  يا  هیلاـع  تادوجوم 
وا هب  دـش و  میلعت  مدآ  هب  هچ  نآ  لاح  ره  هب  ...هتفای  لوزن  اه  نآ  تکرب  ریخ و  هب  تسا و  هدـش  قتـشم  نانآ  ياهب  رون و  زا  دوش  یم 

ُِحتافَم ُهَْدنِع  َو   ) هیآ رد  بیغلا » حتافم   » نامه زا  ترابع  ًالامتحا  تسا و  هللا » ءامسا   » هب موسوم  ملاع ، هیلاع  قیاقح  نامه  دیدرگ  هئارا 
.(2) تسا  3( ُُهِنئازَخ انَْدنِع  ّالِإ  ٍءْیَش  ْنِم  ْنِإ  َو   ) هیآ رد  نئازخ »  » )2 و ِْبیَْغلا

: دومن نایب  ار  بلطم  تروص  ود  هب  ناوت  یم  هکئالم  دروم  رد  اما 

يارب درک ؟ قلخ  ار  وا  زاب  دشاب ، یم  يزیرنوخ  نیمز و  رد  داسف  لها  ناسنا  نیا  دـناد  یم  هک  يدوجو  اب  دـنوادخ  ارچ  لوا : تروص 
: میامن یم  بلج  هللا  همحر  ییابطابط  همالع  مالک  هب  ار  امش  هجوت  شسرپ  نیا  هب  خساپ 

ص:47

رون و  ص 163 . ج 1 ، ناـهربلا ، و  ص 217 ، ج 1 ، يرگـسع ، نسح  ماما  ریـسفت  و  ص 56 ، ج 1 ، یفوـک ، تارف ، ریـسفت  ( 1 - ) 1
ص 54. ج 1 ، نیلقثلا ،

ص 169. ج 3 ، مینست ، ( 4 - ) 2
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رب رداق  ینیمز  هفیلخ  نیا  یلو  دننک  لمحت  ار  نآ  دـنناوت  یمن  دنتـسین و  نآ  يافیا  رب  رداق  هکئالم  هک  تسه  یتحلـصم  نایم  نیا  رد 
عسو و رد  هک  دنک  یم  لمحت  ار  يرارـسا  دـهد و  یم  ناشن  ار  یتالامک  ناحبـس  يادـخ  زا  ناسنا  يرآ ، .تسه  نآ  يافیا  لمحت و 
.(1) دنک یم  ناربج  ار  ءامد  کفس  داسف و  هدسفم  هک  يروط  هب  تسا و  گرزب  هدنزرا و  رایسب  تحلصم  نیا  .تسین  هکئالم  تقاط 

و َنوُمَْلعَت » ـال  اـم  ُمَلْعَأ  یِّنِإ   » زا دوصقم  اـیوگ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  نآ  لـیذ  تاـیاور  ثحب و  دروم  تاـیآ  رد  تقد  اـب  يرآ ،
لها هک  دنوش  یم  ادیپ  مدآ  نیا  لسن  رد  يا  هدع  دـنچ  ره  هک  تسا  نیا  نآ ، زا  دـعب  عیاقو  و  مدآ ، ترـضح  هب  ءامـسا  میلعت  نایرج 

اه و نامـسآ  بیغ  ادـخ و  هفیلخ ي  ای  هک  دـنوش  یم  ادـیپ  ییاه  ناسنا  دارفا  نیا  نیب  رد  لباقم ، رد  اما  دنتـسه  يزیر  نوخ  داـسف و 
تردق و هکئالم  زا  رتهب  هکئالم و  زا  شیب  ای  دنـسر و  یم  یهللا  مسا  ماقم  هب  دنوش و  یم  ادخ  لامج  لالج و  ءامـسا  رهظم  نیمز و 

 )= امـش تسد  زا  دوهـش  و  تفرعم ، هزادـنا  نیا  ات  هک  یلاـح  رد  .دـننک  دوهـش  لد  مشچ  هب  ار  يدـنوادخ  ءامـسا  هک  دـنراد  تیفرظ 
.دیآ یمن  رب  هکئالم )

یم ءامـسا  هب  ملاـع  زین  اـه  نآ  تخومآ  یم  مه  هکئـالم  هب  تخومآ ، ار  ءامـسا  مدآ  هب  هک  روط  ناـمه  دـنوادخ  رگا  مود : تروـص 
!!! دندش یم  ندش  هللا  هفیلخ  هتسیاش  هجیتن ، رد  دندش و 

اب مدآ  و  درک -  هضرع  مدآ  رب  هک  ار  ءامـسا  قئاقح  نامه  لاعتم  دنوادخ  ًالوا  هک : تشاد  هجوت  دیاب  شـسرپ  نیا  باوج  نتفای  يارب 
دنتسناوتن اه  نآ  دوخ  و  درک ، هضرع  زین  هکئالم  هب  دنک -  دوهش  كرد و  ار  ءامـسا  نآ  تسناوت  تشاد  هک  یتیفرظ  كرد و  تردق 

اَنل َْملِع  َکَناْحبُـس ال  :» دنتفگ باوج  رد  اه  نآ  و  ِهَِکئالَْملا » یَلَع  ْمُهَـضَرَع  َُّمث  :» میناوخ یم  هیآ  نیمه  همادا  رد  هچ  نانچ  دننک  كرد 
« . انَتْمَّلَع ام  ّالِإ 

ص:48

ص 178. ج 1 ، نازیملا ، همجرت  ( 1 - ) 1
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يدوجو هعس ي  دادعتسا و  تیفرظ و  رد  یـساسا  توافت  هکلب  دوبن ، دنوادخ  ندادن  نداد و  شزومآ  رد  مدآ ، هکئالم و  توافت  ًایناث 
.دنتشادن ار  تیفرظ  نآ  هکئالم  تشاد و  ءامسا  تفایرد  يارب  مدآ  ترضح  هک  دوب 

يریگ هجیتن 

یتقو تفگ : ناوت  یم  دشاب و  یم  عمج  لباق  نارـسفم  تارظن  رثکا  هک  دوش  یم  مولعم  یبوخ  هب  دش  حرطم  ءامـسا  زا  هک  ینایب  اب  . 1
رد سپ  دوش ، یم  هاگآ  .دنشاب  یم  نیمز  اه و  نامسآ  بیغ  تسا و  نیمز  نامسآ و  رد  هچ  نآ  نئازخ  هک  ییامسا  هب  مدآ  ترـضح 

دمآ دص  وچ  : » دنیوگ یم  هچ  نانچ  .دوش  یم  هاگآ  ...و  تاقولخم  همه  اه ، هرد  اه ، هوک  ءامسا  تاغل ، شنیرفآ ، رارسا  همه  هب  عقاو 
«. تسام شیپ  مه  دون 

دادعتـسا و رد  توافت  هکلب  دوبن  هکئالم  مدآ و  هب  دـنوادخ  شزومآ  هوحن ي  رد  توافت  هک  دـش  نایب  مه  مود  شخب  دروم  رد  و  . 2
.تسناوتن يرگید  دنک و  تفایرد  تسناوت  یکی  هک  دوب  هکئالم  مدآ و  يدوجو  تیفرظ 

باتک یفرعم 

: هب دییامرف  هعجارم  عوضوم  نیا  رد  رتشیب  یهاگآ  يارب 

.هطوبرم تایآ  ج 1 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  . 1

ج 3. مینست ، ریسفت  . 2

ج 1. هنومن ، ریسفت  . 3

ص 96. ج 1 ، یفاص ، ریسفت  . 4

ص 318. ج 2 ، نیهلاتملا ، ردص  ریسفت  . 5

ص:49
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: شسرپ * 

؟ دنا هدوب  ییاه  ناسنا  مدآ  زا  لبق  رگم  دنک  یم  داسف  نیمز  يور  ناسنا  هک  دنتسناد  یم  اجک  زا  هکئالم 

: خساپ * 

نایب وا و  يزیر  نوخ  يرگداسف و  دروم  رد  ناگتـشرف  شـسرپ  نیمز و  رد  ناسنا  دنلب  هاگیاج  هب  هرقب  هروس  هیآ 30  رد  میرک  نآرق 
: دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  نانآ  هب  ادخ  یلامجا  خساپ  ناشدوخ و  يرگتدابع 

َكِدْمَِحب َو ُحِّبَُسن  ُنَْحن  َءامِّدلا َو  ُکِفْـسَی  اهِیف َو  ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعْجَت  اُولاق َأ  ًهَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِهَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  (َو 
، نیمز رد  نم  تقیقح  رد  : » دومرف ناگتـشرف  هب  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  نکدای ) و  (« ؛ ) َنوُمَْلعَت ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َلاق  ََکل  ُسِّدَُقن 
اه نوخ  دنک و  داسف  نآ  رد  هک  یهد  یم  رارق  ار  یـسک  نآ  رد  ایآ  : » دنتفگ ناگتـشرف ) «. ) مهد یم  رارق  يا ] هدـنیامن  ینیـشناج =[ 
هک ار  هچ  نآ  نم  عقاو  رد  : » تفگ راگدرورپ ) « ) .میرامش یم  كاپ  ار  وت  و  مییوگ ، یم  هیزنت  وت  شیاتـس  هب  ام  هک  یلاح  رد  دزیرب ؟

«.« مناد یم  دیناد ، یمن  امش ] ]

تاراشا تاکن و 

: هک تسا  نیا  ناتساد  هصالخ  تسا ، هدش  نایب  مدآ  ناگتشرف و  اب  راگدرورپ  يوگتفگ  يارجام  دعب  تایآ  قوف و  هیآ  رد  . 1

نیشناج ار  وا  ات  دیرفآ  ناسنا  مان  هب  يرگید  دوجوم  سپس  دندوب  لوغشم  وا  تدابع  هب  هک  دوب  هدیرفآ  هتـشرف  مان  هب  یتادوجوم  ادخ 
.دندرک شنرک  وا  ربارب  رد  نانآ  داد و  ناشن  ناگتشرف  هب  ار  وا  یملع  هاگیاج  دنادرگ و  نیمز  رد  دوخ 

: دراد دوجو  مهم  هتکن  دنچ  ناگتشرف  اب  ادخ  يوگتفگ  دروم  رد  . 2

ای یلایخ  یناتساد  تسا و  هداتفا  قافتا  شیوخ  يدوجو  فرظ  اب  بسانتم  صاخ و  تروص  هب  تسا و  یقیقح  ارجام  نیا  هک  نآ  لوا 
.تسین یعقاو  ریغ 

ص:50
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يانعم هب  وا  ربارب  رد  ناگتشرف  شنرک  ًالثم  سپ  تسا  تیرشب  يوگلا  هدنیامن و  ارجام  نیا  رد  مالسلا  هیلع  مدآ  صخـش  هک  نآ  مود 
.تسوگلا هنومن و  کی  ارجام  نیا  ور  نیا  زا  .تسا  تیناسنا  ربارب  رد  ناگتشرف  همه  شنرک 

ياه ناسنا  ینعی  تسا  نیمز  رد  ادـخ  ياج  هب  ناـسنا  ینیـشناج  دوصقم  اـج  نیا  رد  (1) و  تسا نیـشناج  يانعم  هب  هفیلخ »  » هژاو . 3
.(2) دنتسه نیمز  رد  ادخ  تّجح  وگلا و  هولج و  هدنیامن و  هتسیاش 

نیا دـنک و  یم  ساسحا  دوخ  دوجو  رد  زور  ره  یناسنا  ره  هک  تسا  يزیچ  تسا  نیمز  رد  ادـخ  هفیلخ  نیـشناج و  ناسنا  هک  نیا  . 4
تارییغت دناوت  یم  ناسنا  هب  ینیـشناج  نیا  مالعا  يرآ  . (3) دوش یم  یهلا  ریـسم  لامک و  تهج  رد  وا  شالت  تکرح و  لماع  بلطم 

تمارک یهلا و  ماـقم  نیا  هب  هجوت  يرآ  .دزاـس  رتشیب  ار  وا  تیلوئـسم  ساـسحا  دـنک و  داـجیا  وا  تاـیحور  یگدـنز و  رد  ار  یتـبثم 
.تسا رثوم  رایسب  ناسنا  یقالخا  تیبرت  رد  یناسنا ،

؟ كاشاخ رد  نیشن و  نشلگ  هداز  هفیلخ  اج  نیا  تسوت  ياج  هچ  يدوجو  تخت  هاش  وت 

؟ تسا رگداسف  زیرنوخ و  ناسنا  هک  دندش  هجوتم  اجک  زا  ناگتشرف  . 5

دراد هک  یتیدودحم  رطاخ  هب  هدام  دش و  هداد  رارق  يدام  نیمز  رد  ناسنا  هک  دندش  هجوتم  اج  نیا  زا  ناگتـشرف  هک  تسا  نآ  خـساپ 
هب دنتسیز  یم  نیمز  رد  هک  یلبق  تاقولخم  قباوس  زا  ناگتـشرف  ای  .دوش و  یم  يزیرنوخ  داسف و  بجوم  تسا و  محازت  عازن و  لحم 

.تخاس ربخ  اب  اه  ناسنا  هدنیآ  تشونرس و  زا  ار  ناگتشرف  ادخ  هک  نیا  ای  دندرب  یپ  بلطم  نیا 

ص:51

هک تسا  يرگید  هدنیامن  نیـشناج و  هفیلخ ، ور  نیا  زا  تسا  يزیچ  ره  دعب  تشپ و  يانعم  هب  ْفلَخ »  » هشیر زا  هفیلخ »  » هژاو ( 1 - ) 1
.دیآ یم  وا  زا  دعب 

هک دشاب  یناگتـشرف  ای  رگید  تادوجوم  ای  اه  ناسنا  ياج  هب  ناسنا  ینیـشناج  دوصقم  هک  دـنا  هداد  لامتحا  نارـسفم  یخرب  ( 2 - ) 2
یخرب رد  و  ص 172 ) ج 1 ، هنومن ،  ) تسا رتراگزاس  تایآ  رهاظ  اب  دـش  نایب  هک  الاب  لامتحا  یلو  .دنتـشاد  تنوکـس  نیمز  رد  ًالبق 

(. ص 121 ج 1 ، نازیملا ،  ) تسا هدش  هراشا  نادب  زین  ثیداحا 
ص 165. نآرقلا ، یحو  نم  کن : ( 3 - ) 3
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: دندرمش رب  ناشدوخ  يارب  یگژیو  هس  ناگتشرف  . 6

.دنرامش یم  هّزنم  صقن  هنوگره  زا  ار  ادخ  ینعی  دنتسه   (1) حیبست لها  اه  نآ  هکنآ  لوا 

.دنتسه ادخ  شیاتس  دمح و  لها  نانآ  هکنآ  مود 

داسف و زا  ار  نیمز  هعماج و  دوخ ، هک  نیا  اـی  دنرامـش  یم  سّدـقم  كاـپ و  ار  ادـخ  ینعی  دنتـسه  سیدـقت  لـها  اـه  نآ  هکنآ  موس 
.(2) دنزاس یم  كاپ  نارگداسف 

نامه رد  میتسه و  تدابع  لها  ام  هک  دـندرک  نایب  ور  نیا  زا  تسا  تدابع  ناـسنا  شنیرفآ  فدـه  هک  دـندوب  هتفاـیرد  ناگتـشرف  . 7
.دنتـسه يزیرنوخ  داسف و  لها  هکلب  دـننک  یمن  تدابع  اهنت  هن  اه  ناسنا  یخرب  هک  یلاح  رد  میتسین  زین  يزیرنوخ  داسف و  لها  لاـح 

.میرتراوازس ادخ  ینیشناج  يارب  ناگتشرف  ام  سپ 

دوب نآ  یلامجا  خساپ  اما  دیآ  یم  دعب  تایآ  رد  یلیـصفت  خساپ  هک  داد  ناگتـشرف  هب  یلیـصفت  یلامجا و  خساپ  ود  لاعتم  يادخ  . 8
هیلع میهاربا  مالسلا ، هیلع  حون  نوچمه  يدارفا  ناسنا  نیا  لسن  زا  هک  دناد  یم  وا  .دیناد » یمن  امـش  هک  دناد  یم  ییاهزیچ  ادخ   » هک
ياه لگ  هک  دمآ  دنهاوخ  دوجوب  مالسلا  مهیلع  وا  تیب  لها  مالسلا و  هیلع  دمحم  مالسلا و  هیلع  یسیع  مالسلا ، هیلع  یسوم  مالسلا ،

ادف وا  هار  رد  ار  دوخ  لام  ناج و  دنتسرپ و  یم  ار  ادخ  هناقشاع  هک  دنوش  یم  تیبرت  اه  ناسنا  نیب  رد  يدارفا  و  دنـشنیرفآ ، دبـسرس 
.دنک یم  يربارب  ناگتشرف  تدابع  اه  لاس  اب  نانآ  رکفت  تعاس  کی  دننک و  یم 

دـنرادن و مشخ  توهـش و  ناگتـشرف  هک  ارچ  دراد  يرتمک  شزرا  اـه  ناـسنا  تداـبع  ربارب  رد  ناگتـشرف  تداـبع  هک  تسناد  یم  وا 
دنتسه ناطیش  تاوهش و  هرصاحم  رد  اه  ناسنا  اما  دنتسه  رادربنامرف  موصعم و  دنریگ و  یمن  رارق  یناطیـش  ياه  هسوسو  ریثأت  تحت 

تادوجوم نیا  تعاطا  يرآ  .دراد  يرتشیب  شزرا  دـنروآ  يور  ادـخ  یگدـنب  تداـبع و  هب  دـنوش و  زوریپ  هزراـبم  نیا  رد  رگا  سپ 
؟ اجک رابکبس  نانیشن  لحاس  نآ  تدابع  اجک و  هدز  نافوط 

ص:52

ره زا  ادخ  نتسناد  هّزنم  ایوگ  حیبست ، ندرکانش )  ) تساوه ای  بآ  رد  عیرس  تکرح  يانعم  هب  حبَـس »  » هشیر زا  ُحّبـُسن »  » هژاو ( 1 - ) 1
.دنک یم  تکرح  وا  تدابع  ریسم  رد  تعرس  هب  صقن  بیع و  هنوگ 

.تسا مود  ریسفت  دهاش  کل »  » هملک هک  تسا  هدش  ریسفت  ود  کل » سدقن   » دروم رد  ( 2 - ) 2
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ناسنا يارب  یگرزب  راختفا  نیا  .تسا و  هدرک  بصن  یهّللا  هفیلخ  ماقم  هب  تسا و  هدیزگرب  تادوجوم  نایم  زا  ار  ناسنا  دوخ  ادخ  . 9
نیا ساپس  ات  ددرگ  ناگتشرف  زا  رترب  هک  دورب  ار  يریـسم  دنک و  یگدنز  يوحن  هب  دنک و  كرد  ار  نآ  شزرا  ناسنا  دیاب  هک  .تسا 

.دشاب هدروآ  ياج  هب  ار  یهلا  فطل  تمعن و 

عومجم رب  ار  اه  ناسنا  عومجم  لاح  نیا  اب  یلو  دنزادرپب  يزیرنوخ  داسف و  هب  تسا  نکمم  اه  ناسنا  یخرب  هک  هتـسناد  یم  ادخ  . 10
شزرا سپ  دنتـسه  یهلا  تفالخ  ماقم  هتـسیاش  هک  دـنبای  یم  شرورپ  يدارفا  اه  ناسنا  نیا  نایم  رد  هک  ارچ  داد ، حـیجرت  ناگتـشرف 

.دراد ار  تراسخ  همه  نآ 

هدافتسا هچغاب  ياوه  كاخ و  بآ و  زا  زین  روآ  نایز  زره و  ياه  فلع  هک  دناد  یم  دهد  یم  شرورپ  لگ  هچغاب  هک  ینابغاب  يرآ 
یتّدـم ات  زین  ار  زره  ياه  فلع  یخرب  دوجو  ور  نیا  زا  تسوبـشوخ ، ابیز و  ياـه  لـگ  وا  فدـه  یلو  دـنبای  یم  دـشر  دـننک و  یم 

.دنک یم  لّمحت 

اه مایپ  اه و  هزومآ 

هاگیاج شزرا و  سپ   ) دیا هدش  باختنا  نیمز  رد  ادخ  یگدنیامن  ینیـشناج و  ماقم  هب  امـش  هک  تسا  نآ  ام  يارب  هیآ  نیا  هزومآ  . 1
(. دیرادب ساپ  ار  دوخ 

.دیهدب هنابلط  قح  يوگتفگ  رظن و  راهظا  یشیدنادازآ ، تصرف  نارگید  هب  هک  نیا  هیآ  رگید  هزومآ  . 2

(. تسا رترب  هتشرف  زا  ناسنا  ماقم  سپ   ) .تسا هدیزگرب  هداد و  حیجرت  ناگتشرف  رب  ار  ناسنا  ادخ  هک  تسا  نآ  هیآ  مایپ  . 3

هک يدنمـشزرا  تازایتما  رطاخ  هب  یلو  دراد  عالطا  اه  ناسنا  یخرب  يزیرنوخ  يرگداسف و  زا  ادـخ  هک  تسا  نآ  هیآ  رگید  ماـیپ  . 4
.دهد یم  حیجرت  رگید  تادوجومرب  ار  اه  نآ  دنیب  یم  اه  ناسنا  دوجو  رد 

.(1)( تسا يرترب  ياهرایعم  زا  زین  ملع  هکلب   ) تسین تادوجوم  يرترب  رایعم  اهنت  تدابع  هک  تسا  نآ  هیآ  رگید  مایپ  . 5

ص:53

.دیآ یم  تسدب  هتکن  نیا  دعب  تایآ  زا  هدافتسا  اب  ( 1 - ) 1
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: شسرپ * 

مه اب  هنوگچ  مالسلاامهیلع  اوح  مدآ و  نینچمه  و  درک ؟ یم  رارقرب  طابترا  ادخ  اب  هنوگچ  دش  قلخ  یتقو  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح 
؟ دندیمهف یم  ار  مه  دوصقم  دندز و  یم  فرح 

: خساپ * 

رظن زا  اه  نآ  نابز  مالسلاامهیلع و  اوح  مدآ و  نامز  زا  عالطا  هک  ارچ  درک  حرطم  ار  ینوگانوگ  تالامتحا  دیاب  لاؤس  نیا  خساپ  رد 
هدـش حرطم  تالامتحا  یـسررب  اب  میدرک  یعـس  اما  میدیـسرن ، یقیقد  باوج  هب  هچرگا  قیقحت  نیا  رد  ام  .تسا و  لکـشم  یخیراـت 

.مینک میسرت  وا  نتفگ  نخس  مالسلا و  هیلع  مدآ  ترضح  تیعقوم  زا  گنرمک  دنچ  ره  ار  يریوصت 

درک نانیمطا  نادب  ناوتب  هک  یثیدح  اج  نیا  رد  و  دوب ، ثیداحا  دنک  کمک  ام  هب  تسناوت  یم  میقتـسم  روط  هب  هچ  نآ  نایم  نیا  رد 
نآ دنـس  اما  تسا  هدش  نایب  ینایرـس  نآ  زا  دعب  یبرع و  طوبه ، زا  لبق  مدآ  ترـضح  نابز  یتیاور ، رد  دـنچ  ره  میدرواین  تسد  هب 

.(1) دنک یمن  لح  ار  یلکشم  تسا و  فیعض 

هک دشاب  حیحص  يا  هدع  رظن  رگا  .دراد  هلئسم  نیا  رد  ییازسب  ریثات  دوخ  زین  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  تقلخ  یگنوگچ  نینچمه 
ترضح نامز  رد  دنیوگ  یم 

ص:54

ءاـیبنالا نم  هسمخ  ناـک  : » لاـق مهـضعب  نع  ناـبا  نب  رمع  نع  لاّـضف  نبا  نع  هیبا  نع  یقربلا  نع  بّدوملا  رفعج  نب  دـمحم  ( 1 - ) 1
اهمیعنو هّنجلاب  هلدبأ  ّهبر  یصع  امّلف  هّنجلا  لها  ناسل  وهو  هیبرعلا ، مدآ  ناسل  ناکو  میهارباو  حونو  سیرداو  ثیـشو  مدآ  نّوینایرس :
مهددـع ناـیبو  ءاـیبنالا  هثعب  هّلعو  هوـبنلا  ینعم  باـب  ص 56 ، ج 11 ، راونـالاراحب ، ...هینایرـسلا » هـیبرعلا  ناـسلبو  ثرحلاو  ضرـالا 

سیردا و ثیش و  مدآ و  هدوب : ینایرس  ءایبنا  زا  نت  جنپ  نابز  : » تفگ هک  دنک  یم  لقن  باحصا  یخرب  زا  نابا  نب  رمع  ....مهفانصاو 
درک یناـمرفان  شراـگدرورپ  هک  یماـگنه  سپ  تسا  تشهب  لـها  ناـبز  نآ  دوـب و  یبرع  مالـسلا  هیلع  مدآ  ناـبز  مـیهاربا و  حوـن و 

ندوب فیعـض  لـیالد  «. ...داد وا  هب  ار  ینایرـس  ناـبز  یبرع ، ياـج  هب  يزرواـشک و  نیمز و  شیاـه  تمعن  تشهب و  ضوع  دـنوادخ 
رکذ هک  مه  يدارفا  دوخ  .موصعمریغ 2 . ای  موصعم  تسا  هتفگ  یسک  هچ  تسین  صخـشم  هدمآ و  لاق » ، » دنـس رخآ  رد  . 1 ثیدح :

ص 77) یشاجن ، لاجر  کن :  ) .دنتسه فیعض  دنوش  یم 
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نآ  (1) تسا هدش  باختنا  اه  نآ  نیب  زا  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  دنا و  هتـشاد  دوجو  یناسنا ) عماج   ) ییاه ناسنا  مالـسلا  هیلع  مدآ 
 - لیباق لیباه و  يوگتفگ  هب  هجوت  هک  نیا  هچ  تسین  تیعقاو  زا  رود  نادنچ  اه  نآ  نیب  رد  هتفرشیپ  ًاتبـسن  ینابز  دوجو  روصت  تقو 
اب ای  وگتفگ و  مه  اب  نابز  نیمه  اب  زین  مالـسلاامهیلع  ءاوح  مدآ و  ترـضح  دنک و  یم  دـییات  ار  نآ  درک -  میهاوخ  هراشا  نآ  هب  هک 

.دندرک یم  زاین  زار و  ادخ 

رد .دنشاب  یم  كاخ  زا  مالـسلا  هیلع  مدآ  لقتـسم  تقلخ  رادفرط  یمالـسا  نادنمـشناد  رتشیب  دراد و  یمک  نارادفرط  هیرظن ، نیا  اما 
یم نخـس  مه  اب  یناـسنا  ياـه  هژاو  نیمه  اـب  طوبه  زا  سپ  مالـسلاامهیلع  اوح  مدآ و  هک  تسا  نیا  تسا  نشور  هچ  نآ  هلحرم  نیا 

؛ تسا هدـش  لدـب  ّدر و  ود  نآ  نیب  هک  دـنک  یم  نایب  ار  يددـعتم  یناـعم   (2) لیباق لـیباه و  ناتـساد  رد  میرک  نآرق  اریز  دـنا  هتفگ 
: دیوگ یم  لیباق  لیباه ، لتق  زا  سپ  هک  نیا  بلاج  ...و  غالک  ملاظ ، يازس  ملظ ، سرت ، هانگ ، تسد ، اوقت ، لتق ، نوچمه  یناعم 

دهد یم  ناشن  هک  درب  یم  ار  غالک  مان  حیرص  روط  هب  هکلب  هدنرپ » : » دیوگ یمن  »(3) و  مشاب غالک  نیا  دننام  هک  نیا  زا  مزجاع  ایآ  »
زا تسا و  هدوب  نابز  لماکت  تفرـشیپ و  هدـنهد  ناشن  نیا  هدوب و  هتـشاذگ  مسا  دوخ  فارطا  نوگانوگ  ءایـشا  رب  عقوم  نآ  رد  ناسنا 
زین مالـسلاامهیلع  اوح  مدآ و  ترـضح  لماش  بلطم  نیا  سپ  تسین  ینامز  هلـصاف  ناشردام  ردـپ و  لیباق و  لیباه و  نیب  هک  اج  نآ 

.دوش یم 

اوح مدآ و  ترـضح  ناتـساد  دسر  یم  رظن  هب  تسا ؟ هدوب  تروص  هچ  هب  طوبه  زا  لبق  هک  میـسر  یم  عوضوم  مهبم  هطقن  هب  نونکا 
: دوش یم  تیاور  اضف  ود  رد  مالسلاامهیلع 

ص:55

َنارْمِع َلآ  َمیِهاْربِإ َو  َلآ  ًاحُون َو  َمَدآ َو  یفَطْـصا  َهّللا  َّنِإ  :» دیامرف یم  هک  دـننک  یم  دانتـسا  نارمع  لآ  هیآ 33 ، هب  دارفا  نـیا  ( 1 - ) 1
نامز رد  سپ  تسا  هدـش  هدـیزگرب  دوخ  نامز  ياه  ناسنا  نایم  زا  ...و  حون  ترـضح  هک  هنوگ  نامه  دـنیوگ  یم  و  َنیَِملاـْعلا » یَلَع 

ص ج 2 ، هنومن ، ریسفت  .ر ك : .دشاب  هدش  هدیزگرب  اه  نآ  نیب  زا  وا  هک  دنشاب  هتـشاد  دوجو  ییاه  ناسنا  دیاب  مه  مالـسلا  هیلع  مدآ 
.521

.31-27 هدئام ، ( 2 - ) 2
.31 هدئام / ( 3 - ) 3
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.تسا هکئالم  ملعم  دوش و  یم  میلعت  ءامسالا » مّلع   » هب مالـسلا  هیلع  مدآ  حور  ...و و  دنراد  روضح  هکئالم  هک  یتوکلم » ییاضف  . » 1
تسا و هدیـشوپ  ام  رب  نآ  تیفیک  تسا و  توکلم  خنـس  زا  دوش  یم  لدـب  ّدر و  ...و  مدآ  هکئالم و  ادـخ و  نیب  هچ  نآ  اـضف  نیا  رد 

تایاور یخرب  نوچ  دراد  حیجرت  یبرع  نابز  هدوب ، ظفل  بلاق  رد  مینک  ضرف  رگا  هچ  رگ   ) .دـشاب ظافلا  بلاق  رد  ًامتح  تسین  مزال 
(. تشاد هراشا  اه  نادب  هدش  دای 

لزنم زبسرس  یغاب  رد  دریگ  یم  روتسد  (1) و  هدش هدیرفآ  كاخ  زا  هک  یمـسج  .درادرارق  اوح  مدآ و  مسج  هک  يّدام ،» ییاضف  . » 2
دنک و یم  هیذـغت  ءامـسالا  ملع  ياذـغ  زا  حور  دـینک  تقد   ) (3) دننک هدافتـسا  دـنهاوخ  یم  هنوگره  نآ  ياـه  هویم  زا  (2) و  دنیزگ

(. غاب ياه  تمعن  اه و  هویم  زا  مسج 

میرک نآرق  اج  نیا  رد  دریگ ؛ تروص  نابز  قیرط  زا  هچ  لد و  قیرط  زا  هچ  تسا  نکمم  ییاضف  ره  رد  هک  ادخ  اب  طابترا  زا  يادج 
؟ هن ای  دنا  هتشاد  ییوگتفگ  ناگژاو  قیرط  زا  ایآ  دوش  صخشم  ات  دهد  یمن  هئارا  مالسلاامهیلع  اوح  اب  مدآ  نتفگ  نخس  زا  یشرازگ 

.(4) تسا لمع  راتفر و  رد  یلکش  مه  یعون  دوش  یم  هئارا  هک  يزیچ  طقف  و 

دوب هدش  صخشم  نآ  ریغ  ای  یبرع  ظفل  هب  اه  هژاو  ًاتبسن  هک  دوش  یم  حرطم  لیباق  لیباه و  نابز  ای  هراشا  نابز  دعب  هب  هرود  نیا  زا  و 
.دراد حیجرت  یبرع  نابز  دش ، دای  هک  یتایاور  لیلد  هب  هتبلا  هک 

ص:56

.29-28 رجح / ( 1 - ) 1
یم بورغ  عولط و  نآ  رد  دیشروخ  هک  تسا  هدش  یفرعم  ایند  ياه  غاب  زا  یغاب  مالسلا  هیلع  مدآ  تشهب  تایاور  یخرب  رد  ( 2 - ) 2

هسسوم رشن  ح 118 ، ص 62 ، ج 1 ، يزیوـحلا ، نیلقثلاروـن ، دـشاب ) هدوـب  رگید  تارک  اـی  نیمز  رد  تسا  نکمم  هک   ) تـسا هدرک 
.ش 1370 ه .-  نایلیعامسا ،

.35 هرقب / ( 3 - ) 3
و دـندروخ ، تخرد )  ) نآ زا  ود  نآ  سپ  « ؛) ِهَّنَْجلا ِقَرَو  ْنِم  امِْهیَلَع  ِنافِـصْخَی  اـقِفَط  اـمُُهتآْوَس َو  اـمَُهل  ْتَدَـبَف  اـْهنِم  ـالَکَأَف  ( ) 4 - ) 4

یتایآ و  ( 121 هط ، « ) .دندرک ناشدوخ  رب  غاب  ناتخرد ) ياه   ) گرب نداد  رارق  هب  عورش  و  دش ، راکـشآ  ناشیارب  نانآ  ياه  هاگمرش 
.هراب نیا  رد  رگید 
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: شسرپ * 

؟ دنتشاد مه  يرگید  دنزرف  ای  دندوب  لیباق »  » و لیباه »  » طقف اوح  مدآ و  دنویپ  هجیتن  ایآ 

: خساپ * 

هب هدئام  هروس  زا  هیآ 27  رد  اهنت  هدماین ، اوح  مدآ و  نادنزرف  زا  یمان  دیجم  نآرق  رد  هک  مینک  يروآدای  ار  هتکن  نیا  خساپ ، زا  لبق 
همحر قودص  خیش  موحرم  .دنا  هدرک  نایب  ام  يارب  ار  ناشیا  یماسا  تایئزج و  تیب  لها  تایاور  و  هدش ، هراشا  اوح  مدآ و  رـسپ  ود 

: دنک یم  تیاکح  نینچ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ار  یثیدح  همعنلا » مامتو  نیدلا  لامک   » باتک رد  هللا 

هبر لأس  مالـسلا  هیلع  مدآ  نا  مث  ...مأوت  هتخاو  لیباق  هل  دـلوو  مأوت  هتخاو  لـیباه  هل  دـلون  ضرـالا  یلا  هرجـشلا  نم  مدآ  لـکا  اـمل  »
«. ًادیدش ًابح  مدآ  هبحاف  هل  هبهو  رما  نال  هَّللا  هبه  ءامس  مالغ  هل  دلوف  دلو  هل  بهی  نا  لجوزع 

لیباق و نآ  زا  دـعب  دـش و  دـلوتم  وا  زا  رتخد  کی  لیباه و  درک  طوبه  نیمز  هب  دروخ و  هعونمم )  ) تخرد نآ  زا  مدآ  یتقو  همجرت :
هبه  » ار شمان  دراد و  يرـسپ  وا  هب  دنوادخ  هک  تساوخ  يرگید  دنزرف  دنوادخ  زا  مدآ  ترـضح  دـعب  دـش  دـلوتم  رگید  رتخد  کی 

.تشاد تسود  رایسب  ار  وا  مدآ  دوب و  هدرک  هبه  وا  هب  دنوادخ  نوچ  تشاذگ  هَّللا »

زا تیاور  نیا  هللا  همحر  ییابطابط  همالع  رظن  هب  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  ثیدح  نیا  زین  یفاک  فیرـش  باتک  بحاص  هللا  همحر  ینیلک 
.(1) تسا تایاور  نیرتهب 

رسپ یموس  رتخد و  اه  نآ  يات  ود  هک  رگید  دنزرف  هس  لقادح  دوخ  نایب  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دینک  یم  هدهاشم  هک  هنوگ  نامه 
.(2) دنک یم  نایب  اوح  مدآ و  يارب  ار  تسا 

ص:57

لوا 82. پاچ  ریسفتلاراد ، تاراشتنا  ات 615 . ص 609  ج 1 ، نیلقثلارون ، ریسفت  ( 1 - ) 1
.تایآ لیذ  نازیملا ، ( 2 - ) 2
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باتک یفرعم 

: دییامرف هعجارم  اه  باتک  نیا  هب  ریسافت  رب  هوالع  رتشیب  هعلاطم  يارب 

.هیمالسالا بتکلاراد  تاراشتنا  ات 36 ، ص 33  يزاریش ، مراکم  هَّللا  تیآ  نآرق ، ياه  هصق  . 1

.يوبن تاراشتنا  هسسوم  ص 24 ، يدراهتشا ، يدمحم  دمحم  نآرق ، ياه  هصق  . 2

ص:58
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  مود : لصف 

هراشا

ص:59
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ص:60
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: شسرپ * 

یندل ملع  اه  نآ  مولع  دنا و  هتفرگ  ارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ای  نآرق  زا  ار  ناشمولع  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تفگ  ناوت  یم  ایآ 
؟  تسین

: خساپ * 

همدقم

: میزادرپب خساپ  نایب  هب  سپس  میوش  انشآ  نآ  ياه  یگژیو  یخرب  و  یندل » ملع   » فیرعت اب  لوا  تسا  مزال 

فیرعت

هب تالوهجم  هب  ندیـسر  يارب  تامولعم  نتـشاذگ  مه  رانک  سیردـت و  لیـصحت و  لالدتـسا و  قیرط  زا  هک  تسا  یملع  یندـل  ملع 
.(1) دوش یم  رادیدپ  یهلا  ءایلوا  بلق  رد  دراد  هک  یمزاول  بابسا و  اب  یبلق  ماهلا  هضافا و  قیرط  زا  هکلب  دیآ  یمن  تسد 

حیضوت

یلع نینمؤملاریما  زا  هچ  نانچ  دریگ  یم  ياـج  مّلعتم  بلق  رد  یعفد  ینآ و  تروص  هب  هک  دـشاب  یم   (2)« ینارون یتقیقح   » ملع نیا 
نم يارب  هظحل  نآ  رد  دـنتفرگ و  ارم  تسد  ترـضح  مرکا ، ربمایپ  تافو  ماگنه  دـندومرف : ترـضح  نآ  هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع 

.دندوشگ نم  يور  هب  دوش  یم  زاب  باب  رازه  شمادک  ره  زا  هک  ملع  باب  رازه 

رگا هک  ارچ  دشاب  هدش  لصاح  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  يارب  یلومعم  لیـصحت  سیردـت و  هار  زا  دـناوت  یمن  ملع  باب  رازه  نیا 
تعاس اهرازه  دوب  نینچ 

ص:61

ص 474. ج 13 ، نازیملا ، ریسفت  .ر ك : ( 1 - ) 1
یم لقن  رییغت  یکدـنا  اب  ص 167  دـیرملا ، هـینم  زین  ص 16 و  هعیرـشلا ، حابـصم  ءاـشی ،» نم  بلق  یف  هللا  هفذـقی  رون  ملعلا  ( » 2 - ) 2

.دننک
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قارشا هار  زا  دنا  هتشاد  هک  ییالو  یهلا و  تردق  اب  طقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هکلب  .دریذپ  تروص  راک  نیا  ات  دوب  مزال 
.دنا هدرک  ءاقلا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ار  مولع  نیا  يونعم  ءاقلا  یبلق و 

یندل ملع  ندمآ  تسد  هب  لاقتنا و  ياه  هار 

مرکا ربمایپ  هک  یتاعالطا  رابخا و  زا  یضعب  لثم  دوش  یم  ءاقلا  يا  هطساو  چیه  نودب  دنوادخ  طسوت  ملع  نیا  ینعی  هطساو  یب  لوا :
دنوادخ اب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  ییاهدونـش  تفگ و  ای  .دومن  تفایرد  دـنوادخ  زا  جارعم  بش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

.تشاد

ریغ اـی  بوتکم  دـناوت  یم  هک  .دوش  ماـهلا  نارگید  بلق  هب  یهلا  ءاـیلوا  ءاـیبنا و  اـی  هکئـالم  طـسوت  موـلع  نیا  ینعی  هطـساو  اـب  مود :
طـسوت هک  یمولع  ای  دش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  ینارون  بلق  رب  لیئربج  طسوت  هک  میرک  نآرق  دننام  .دـشاب  بوتکم 

.دوب هطساو  اب  هک  دش  یم  ءاقلا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  ترضح  نآ 

...و فسوی  ترضح  میهاربا و  ترضح  باوخ  لثم  دوش  یم  ناسنا  هب  باوخ  رد  ایور  لکش  هب  هک  یتاماهلا  موس :

: دیامرف یم  تسا و  هدرک  ّانَُدل »  » هب ریبعت  یندل  ملع  يارب  دنوادخ  هتکن :

وا هب  نم   » دومرفن هدرک و  هدافتسا  عمج  هغیـص  زا  ینعی  .میدوب » هتخومآ  وا  هب  شیوخ  دزن  زا  یـشناد  و  « ؛  1( ًاْملِع ّانَُدل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  (َو 
هب رضم  هک  دراد  ار  شدوخ  صاخ  طئاسو  بابسا و  دارفا ، هب  یندل  ملع  لاقتنا  هک  دشاب  بلطم  نیا  هب  هراشا  دیاش  هک  متخومآ » ملع 

«. تسین شندوب  یندل 

: هک میزادرپ  یم  شسرپ  نیا  خساپ  هب  همدقم  رکذ  زا  دعب 

؟ دشاب یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  يریگدای  رد  رصحنم  ایآ  تسیچ و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع  عبنم 

ص:62
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: دننک یم  هدافتسا  عبنم  دنچ  زا  دنراد و  هار  دنچ  دننادب  ار  یبلطم  هک  نیا  يارب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تفگ : دیاب  خساپ  رد 

یهلا میلعت  لوا :

یم یهلا  داشرا  میلعت و  دروم  ناشبلق  دنراد  هک  يوق  نامیا  رثا  رد  هک  دیوگ  یم  نخـس  یناگدـنب  زا  لاعتم  دـنوادخ  میرک  نآرق  رد 
.دنک یم  یبلق  تیاده  ار  اه  نآ  دنوادخ  دشاب و 

ره هب  ادخ  و  دـنک ؛ یم  ییامنهار  ار  شلد  دروآ ، نامیا  ادـخ  هب  سک  ره  و  « ؛  1( ٌمِیلَع ٍءْیَـش  ِّلُِکب  ُهّللا  ُهَْبلَق َو  ِدْهَی  ِهّللِاب  ْنِمُْؤی  ْنَم  (َو 
«. تساناد يزیچ 

: هدش تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .دنشاب  یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ملع  نیا  ناگدنراد  زراب  قیداصم  زا 

«. (1) کلذ هللا  هملعا  ًائیش  ملعی  نا  مامالا  دارا  اذا  لاق  هللادبع  یبا  نع  »

بوتکم تروص  هب  تاماهلا  میلاعت و  نیا  یهاگ  دزومآ و  یم  وا  هب  ار  بلطم  نآ  دنوادخ  دنادب  ار  يزیچ  هک  دنک  هدارا  ماما  هاگره 
.دشاب یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دزن  رد  هک  تسا  هدش  حرطم  همطاف » فحصم   » مان هب  یباتک  تایاور  رد  هنومن  ناونع  هب  دشاب  یم 

مولع رابخا و  دش و  یم  رـضاح  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  دزن  لیئربج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  توف  زا  دـعب  تایاور  قبط 
مان همطاف » فحـصم   » میظع باـتک  نآ  هک  دنتـشون  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـنداد و  یم  عـالطا  ترـضح  نآ  هب  ار  یناوارف 

.(2) تفرگ

ربمایپ میلعت  مود :

هدیـسر ثرا  هب  لسن  هب  لسن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  زا  هک  تسا  یملع  ماما  ملع  عباـنم  زا  یکی 
.تسا

نب یلع  ملع  هک  یتسرد  هب  دمحمابا ! يا  هدش : تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ص:63

ص 258. ج 1 ، یفاکلا ، ( 2 - ) 1
و ص 27 ، يربط ، همامالا  لـئالد  و  ص 207 ، ج 1 ، هیلک ، تیالو  باتک  هب  دـییامن  هعجارم  باتک  نیا  زا  رتشیب  عـالطا  يارب  ( 3 - ) 2

ص 238. ج 1 ، یفاک ،
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.(1) دش هداد  میلعت  ام  هب  ملع  نآ  هاگ  نآ  دشاب  یم  هللا  لوسر  ملع  زا  بلاط  یبا 

یلع باتک   » مان هب  هدـش  یباتک  زا  تبحـص  يدایز  تایاور  رد  لاثم : ناونع  هب  هدـمآ  رد  بوتکم  تروص  هب  یخرب  زین  میلاـعت  نیا  و 
: تسا ریز  تیاور  هلمج  زا  دنا  هدومن  لقن  نآ  زا  یبلاطم  هدوب و  همئا  دزن  رد  هک  مالسلا » هیلع 

يدنمجرا هاگیاج  وا  دزن  هک  مالسلا  هیلع  ماما  زا  هبیتع  نب  مکح  .میدوب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  تمدخ  رد  هبیتع » نب  مکح   » هارمه هب 
ار یلع  باتک  زیخرب و  مدنزرف  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دندرک  فالتخا  مه  اب  دروم  کی  رد  هک  نیا  ات  درک  یم  لاؤس  تشاد 
زا ار  رظن  دروم  هلئسم  ات  تسیرگن  وا  هب  دوشگ و  ترضح  دروآ  ترـضح  يارب  ار  یگرزب  هدش  یـشکطخ  باتک  ماما ، دنزرف  روایب »

.(2)« تسا هللا  لوسر  يالما  یلع و  طخ  تسد  نیا  : » دومرف رقاب  ماما  سپس  .دروآ  نوریب  نآ 

رگید ینامسآ  بتک  میرک و  نآرق  موس :

هدـمآ ثیداحا  رد  هک  اج  نآ  ات  دراد  دوجو  نآ  رد  مولع  رابخا و  همه  هک  تسا  یباتک  دراد  هک  يددـعتم  ياه  نطب  اـب  میرک  نآرق 
: تسا

زا ار  امش  هک  دیایب  یسک  رگا  تسا و  نآرق  نیا  رد  نیمز  اه و  نامسآ  ياهربخ  امش و  ناگدنیآ  ناینیشیپ و  امـش و  هب  طوبرم  رابخا 
.(3) دش دیهاوخ  هدز  تفگش  نامگ  یب  دنک  هاگآ  نآ 

بلطم نیا  هب  يدایز  تایاور  رد  هک  روط  نامه  دنتـسه  نآ  ياهریـسفت  تالیوأت و  میرک و  نآرق  هب  ملاع  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  و 
.دشاب یم  میرک  نآرق  تیب ، لها  ملع  مهم  عبانم  زا  یکی  سپ  . (4) تسا هدش  هراشا 

ص:64

نا دمحم  ابا  ای  لاقف  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  یلع  هعم  انلخدف  هدع  نحنو  ریصب  یبا  عم  انجرخ  لاق  لوحالا  بوقعی  یبا  نع  ( » 1 - ) 1
« جراـف هاـیا  دـبعاف و  هللااـف  هاـنملع  اـمیف  نحن  هاـنملعف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ملع  نم  مالـسلا  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  ملع 

ص 172. ج 26 ، راونالاراحب ،
ص 966. ج 36 ، یشاجنلا ، لاجر  ( 2 - ) 2

نم ربخو  مکلبق  نم  ربخو  مکربخ  هیف  رابلا  قداـصلا  وهو  هباـتک  مکیلع  لزنا  راـبجلا  زیزعلا  نا  مالـسلا  هیلع  هللادـبعوبا  لاـق  ( » 3 - ) 3
ص 599. ج 2 ، یفاکلا ، متبجعتل ،» کلذ  نع  مکربخی  نم  مکاتا  ولو  ضرالاو  ءامسلا  ربخو  مکدعب 

ص 98. ج 89 ، راونالاراحب ، .ر ك : رتشیب  یهاگآ  يارب  ( 4 - ) 4
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عبانم زا  یکی  دنتسه و  هاگآ  اه  نآ  ياوتحم  ینامـسآ و  ياه  باتک  همه  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ددعتم  تایاور  رب  انب  نینچ  مه 
: هنومن ناونع  هب  .دنشاب  یم  اه  باتک  نیمه  اه  نآ  ملع 

زا اه  باتک  نیا  دومرف : تسا ؟ هدیسر  امش  هب  اجک  زا  ناربمایپ  بتک  لیجنا و  تاروت ، دیسرپ  هک  یصخش  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 
میراد داقتعا  اه  نآ  هب  میناوخ و  یم  دـنا  هدـناوخ  یم  ناشیا  هک  نانچ  ار  اه  نآ  مه  ام  تسا  هدیـسر  ثرا  هب  ام  هب  ناربمایپ )  ) ناـشیا

: دیوگب وا  دننک و  شـسرپ  وا  زا  يا  هلئـسم  نوماریپ  هک  دهد  یمن  رارق  یتجح  نیمز  رد  دنوادخ  .دـنا  هتـشاد  داقتعا  اه  نآ  هک  نانچ 
.(1) مناد یمن 

فیرحت شوخ  تسد  هک  هچ  نآ  تایلیئارسا و  هن  تسا ، هدشن  فیرحت  یهلا  قیاقح  زا  هدافتـسا  دوصقم  هک  تسا  یهیدب  يروآدای :
نآ تسام و  دزن  هعماج »  » دمحم وبا  يا  دندومرف : هک  هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نینچمه  تسا و  هتفرگ  رارق  رییغت  و 

نایب و هب  عرذ  داتفه  لوط  اب  تسا  يا  هفیحص  دومرف : تسیچ ؟ هعماج  مدرگ  تنابرق  مدرک : ضرع  تسیچ ؟ هعماج  دنناد  یم  هچ  اه 
دنشاب هتشاد  زاین  نادب  مدرم  هک  يزیچ  ره  یمارح و  لالح و  ره  مالـسلا  هیلع  یلع  طخ  تسد  شکرابم و  ناهد  زا  هللا  لوسر  يالما 

.(2) تسا هدمآ  نآ  رد  کچوک  ياه  شارخ  هید  یتح 

: هدش تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  زین  و 

 ]= یفرظ دیامرف : یم  ترـضح  تسیچ ؟ رفج  دـیوگ : یم  يوار  تسیچ ؟ رفج  هک  دـیناد  یم  هچ  امـش  دـشاب و  یم  رفج »  » ام دزن  رد 
رفج باتک  نیا  هتبلا  . (3) تسا دوجوم  نآ  رد  لیئارسا  ینب  هتـشذگ  ءاملع  نیّیـصو و  نیّیبن و  ملع  نآ  رد  هک  مدآ  زا  تسا  هعومجم ]

.دشاب یم  فورعم  رفج  ملع  نآ  زا  ریغ 

ص:65

اهوءرق امک  اهؤرقن  مهدـنع  نم  هثارو  اندـنع  یه  لاق  ءاـیبنالا  بتکو  لـیجنالاو  هاروتلا  مکل  ینا  كادـف  تلعج  ههیرب  لاـق  ( » 1 - ) 1
ص 239. ج 10 ، راونالاراحب ، يرداال ،» لوقیف  ءیش  نع  لأسی  هضرا  یف  هجح  لعجیال  هللا  نا  اه  اولاق  امک  اهلوقنو 

ص 238. ج 1 ، یفاک ، ( 2 - ) 2
نیذلا ءاملعلا  ملعو  نییصولاو  نییبنلا  ملع  هیف  مدآ  نم  ءاعو  لاق  رفجلا  امو  تلق  لاق  رفجلا  ام  مهیردی  امو  رفجلا  اندنع  ناو  ( » 3 - ) 3

ص 238. ج 1 ، یفاک ، کلذب ،» سیلو  ملعل  هنا  لاق  ملعلا  وه  اذه  نا  تلق  لاق  لیئارسا  ینب  نم  اوضم 
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هجیتن

: تشذگ هچ  نآ  هب  هجوت  اب 

اه نآ  ملع  مییوگب  ات  دشاب  یمن  دنا  هدومن  تفایرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هک  یمولع  هب  دودحم  مالسلا  مهیلع  همئا  ملع  ًالوا :
.دننادب ار  مولع  بلاطم و  ینابر  تاماهلا  یهلا و  میلعت  اب  دنناوت  یم  اه  نآ  هکلب  .دشاب  یم  یباستکا 

ندوب یندل  هب  ررض  زاب  دنشاب  هطساو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  مولع  نیا  میلعت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  نیا  ًایناث :
.دنز یمن  تیب  لها  مولع 

میلعت و هار  زا  نوچ  زاب  دـننادب  ار  یبلطم  ...ای  همطاف  فحـصم  ای  ناربمایپ  بتک  ای  نآرق  هار  زا  ماـما  رگا  یتح  هک  تفگ  ناوت  یم  و 
اه نآ  هب  بوتکم  تروص  هب  دـنوادخ  فرط  زا  هداد و  رارق  ناـشیا  صاـخ  دـنوادخ  هک  تسا  یفراـعم  مولع و  هکلب  هدوبن  سیردـت 

.دشاب یم  یندل  ملع  ور  نیا  زا  هدیسر 

: هک ارچ  دشاب  یمن  اه  نآ  يارب  یناصقن  نیا  دشاب  یباستکا  مالسلا  مهیلع  همئا  مولع  زا  یضعب  رگا  و 

.تسا زاب  ناراوگرزب  نیا  يارب  یندل  ملع  ًالوا :

مولع نیا  هک  نیا  هب  هجوت  اب  تسا  راـختفا  یعون  دوخ  دـشاب ، یلبق  ماـما  اـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  هک  یباـستکا  ًاـیناث :
.دشاب یم  اه  نآ  هب  صتخم 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  هطـساو  هب  یباستکا و  ای  دشاب  ادخ  فرط  زا  یندل و  هک  دنک  یمن  ینادـنچ  قرف  تسا و  ملع  دوخ  مهم  ًاثلاث :
.دشاب یلبق  ماما  ای  هلآ 

: هب دییامن  هعجارم  هنیمز  نیا  رد  رتشیب  عالطا  يارب 

.یناهجریم هللا  تیآ  هیلک  تیالو  باتک 

.رفظم موحرم  ج 2 ، فراعملا ، هیادب  باتک 

 . 1( ًاْملِع ّانَُدل  ْنِم  ُهانْمَّلَع  َو   ) هیآ لیذ  ریسافت  و 

ص:66
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: شسرپ * 

؟  تسیچ مالسلااهیلع  همطاف  مالسلااهیلع و  میرم  يرترب  اب  نآ  هطبار  نارمع و  لآ  هروس  هیآ 42  ریسفت 

: خساپ * 

ُهَِکئالَْملا َِتلاق  ْذِإ  َو  :) دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  میرم  اب  ناگتـشرف  يوگتفگ  هب  نارمع  لآ  هروس  مّود  لهچ و  هیآ  رد  میرک  نآرق 
! میرم يا  : » دنتفگ ناگتشرف  هک  یماگنه  دیرآ ) دای  هب   ) و « ؛ ) َنیَِملاْعلا ِءاِسن  یلَع  ِكافَطْـصا  ِكَرَّهَط َو  ِكافَطْـصا َو  َهّللا  َّنِإ  ُمَیْرَم  ای 

«. تسا هدیزگرب  هداد و ) يرترب  ، ) نایناهج نانز  رب  ار  وت  و  هتخاس ؛ كاپ  ار  وت  هدیزگرب و  ار  وت  ادخ  تقیقح  رد 

حیضوت

نایب لصفم  تروصب  میرم  ناتساد  دعب  هب  هیآ  نیا  زا  دش ، هدرب  میرم  زا  یمان  دش و  نارمع  لآ  هراب  رد  یثحب  هک  لبق  تایآ  لابند  هب 
.تسا هدش 

.تسا هدینادرگ  كاپ  هدیزگرب و  ار  وا  ادخ  هک  دنداد ) تراشب  وا  هب  و   ) دنتفگ نخـس  میرم  اب  ناگتـشرف  : » هک دنک  یم  نایب  تسخن 
(«. دیآ دوجوب  يو  زا  یسیع  نوچمه  يربمایپ  ات  .تسا  هدش  ناکاپ  ناگدیزگرب و  زا  تدابع ، نامیا و  ییاسراپ و  رثا  رب  ینعی  )

يرترب تدوخ ) رـصاعم   ) ناهج نانز  همه  رب  هدیزگرب و  ناهج  نانز  نایم  زا  ار  وت  ادخ  هک  دـنک  یم  هفاضا  رگید  راب  هیآ  نایاپ  رد  و 
«. تسا هداد 

اه هراشا  اه و  هتکن 

دنلب ماـقم  زا  یکاـح  بلطم  نیا  .دـنیوگ و  نخـس  زین  ربماـیپ  ریغ  ناـسنا  اـب  تسا  نکمم  ناگتـشرف  هک  دـهد  یم  ناـشن  قوف  هیآ  . 1
.تسا هدش  ناگتشرف  اب  وگتفگ  هتسیاش  هک  تسا  میرم  ترضح 

ص:67
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ياـه ثیدـح  دروم  نیا  رد  تسا ، هدوب  دوخ  رـصاعم  ناـهج  رد  نز  تیـصخش  نیرتـگرزب  میرم  هک  تسا  نآ  رب  هاوـگ  قوـف  هیآ  . 2
.(1)« همطاف هجیدخ و  نوعرف ،) نز   ) هیسآ میرم ، دنرفن : راهچ  ناهج  نانز  دمآرس  : » هک هدش  تیاکح  زین  يددعتم 

زا هک  ارچ  .درادـن  تافانم  تسا  ناهج  يوناب  نیرترب  هک  هدیـسر  مالـسلااهیلع  همطاف  مالـسا  يوناب  دروم  رد  هچ  نآ  اـب  عوضوم  نیا 
همه يوناب  همطاف  اّما  دوب ، دوخ  نامز  نانز  يوناب  میرم  : » هک هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

.(2)« تسا نیرخآ  نیلوا و  زا  ناهج  ناوناب 

وا رهوج  رهوگ  نیا  تسا و  ضَرَع  یتیگ  وا  رهوگ  همطاف  تسا و  فدص  ملاع 

یناسنا یلاع  تافص  هب  هراشا  لّوا  هبترم ي  رد  هک  تسا  ببـس  نیدب  رارکت  نیا  دیاش  تسیچ ؟ يارب  دیزگرب » ار  وت   » ریبعت رارکت  . 3
یم دوخ  رـصاعم  ناـنز  همه  رب  وا  يرترب  هب  هراـشا  مّود  هبترم ي  رد  درب و  یم  ماـن  وا  زا  هدـیزگرب  ناـسنا  ناونع  هب  دـنک و  یم  میرم 

.دنک

يونعم یلاع  تاماقم  هب  دـنناوت  یم  مه  ناوناـب  هکلب  تسین  نادرم  صوصخم  يونعم  تـالامک  هک  دوش  یم  هدافتـسا  قوف  هیآ  زا  . 4
.دنوش هدیزگرب  یناسنا  دنیوگ و  نخس  نانآ  اب  ناگتشرف  هک  يروطب  دنسرب 

اه مایپ  اه و  هزومآ 

هدیزگرب دییوگ و  نخـس  ناگتـشرف  اب  دیـسرب و  يونعم  یلاع  تاماقم  هب  دـیناوت  یم  امـش  هک  تسا  نآ  ناوناب  يارب  هیآ  نیا  مایپ  . 1
.دیوش یهلا 

.تسه يا  هطبار  یهلا ، یگدیزگرب  یلاع  ماقم  نانز و  یکاپ  نیب  هک  تسا  نآ  هیآ  رگید  مایپ  . 2

.(3)( دینک تدابع  و   ) .دیشاب كاپ  دیسرب  یلاع  تاماقم  هب  دیهاوخ  یم  رگا  هک  تسا  نآ  ناوناب  يارب  هیآ  نیا  هزومآ  . 3

ص:68

ص 64. ج 2 ، رون ، يزار و  رخف  ریبک  نایبلا ، حور  یغارم ، یبطرق ، رانملا ، .ر ك : ( 1 - ) 1
ص 336 ج 1 ، نیلقثلا ، رون  «. ) نیرخآلاو نیلوالا  نم  نیملاعلا  ءاسن  هدیس  یهف  همطاف  اّماو  اهنامز  ءاسن  هدیس  تناک  میرم  اّما  ( 2 - ) 2

(. ص 24 ج 10 ، راونالا ، راحب  و 
.دیآ یم  تسدب  مالسلا  اهیلع  میرم  دروم  رد  دعب  لبق و  تایآ  هب  هجوت  اب  اه  مایپ  اه و  هزومآ  نیا  ( 3 - ) 3
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: شسرپ * 

؟  تسیچ اه  نآ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رون  دوجو  هب  هجوت  اب  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  دروم  رد  ناگتشرف  شسرپ  تلع 

: خساپ * 

: میناوخ یم  هرقب  هروس  تایآ 32-30  رد 

َكِدْمَِحب َو ُحِّبَُسن  ُنَْحن  َءامِّدلا َو  ُکِفْـسَی  اهِیف َو  ُدِسُْفی  ْنَم  اهِیف  ُلَعْجَت  اُولاق َأ  ًهَفِیلَخ  ِضْرَْألا  ِیف  ٌلِعاج  یِّنِإ  ِهَِکئالَْمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذِإ  (َو 
ُْمْتنُک ْنِإ  ِءالُؤه  ِءامْـسَِأب  ِینُوِئْبنَأ  َلاقَف  ِهَِکئالَْملا  یَلَع  ْمُهَـضَرَع  َُّمث  اهَّلُک  َءامْـسَْألا  َمَدآ  َمَّلَع  َنوُمَْلعَت َو  ام ال  ُمَلْعَأ  یِّنِإ  َلاق  َکـَل  ُسِّدَُـقن 

ناگتـشرف هب  تراگدرورپ  هک  ار  یماگنه  نک ) دای  و  (« ؛ ) ُمیِکَْحلا ُمِیلَْعلا  َْتنَأ  َکَّنِإ  انَتْمَّلَع  ام  ّالِإ  اَنل  َْملِع  َکَناْحبُـس ال  اُولاق  َنِیقِداص 
یهد یم  رارق  ار  یسک  نآ  رد  ایآ  : » دنتفگ ناگتـشرف ) «. ) مهد یم  رارق  يا ] هدنیامن  ینیـشناج =[  نیمز ، رد  نم  تقیقح  رد  : » دومرف

( راگدرورپ « ) .میرامـش یم  كاپ  ار  وت  و  مییوگ ، یم  هیزنت  وت  شیاتـس  هب  ام  هک  یلاح  رد  دزیرب ؟ اه  نوخ  دـنک و  داـسف  نآ  رد  هک 
رب ار  اـه  نآ  سپـس  تخوـمآ ؛ مدآ  هب  ار  اـه  ماـن  همه  ادـخ ]  ] و .مناد » یم  دـیناد ، یمن  امـش ]  ] هک ار  هچ  نآ  نـم  عـقاو  رد  : » تـفگ

چیه ام  وت ! یهّزنم  : » دنتفگ ناگتـشرف ) « ) .دـیهد ربخ  نم  هب  ار  ناشیا  ياه  مان  دـییوگ ، تسار  رگا  : » تفگ دومن و  هضرع  ناگتـشرف 
«. يا هنازرف  و ]  ] اناد وت  اهنت  هک  ارچ ] ، ] میرادن يا  هتخومآ  ام  هب  هچ  نآ  زج  یشناد 

هکلب دوبن ، دـنوادخ  هب  ضارتعا  هرقب ) هروس  هیآ 30  رد   ) مالسلا هیلع  مدآ  ترضح  دروم  رد  هکئالم  شـسرپ  تلع  نیرـسفم  رظن  هب 
هک دندید  یم  اریز  دوب  نیمز  يور  ناسنا  تفالخ  هب  تبسن  دنوادخ  هدارا  میمـصت و  زا  اه  نآ  ماهبا  عفر  لاؤس ، نیا  زا  ناشیا  هزیگنا 
هب دریگ  رارق  ادخ  هفیلخ  نیمز  رد  دهاوخب  يدوجوم  ره  دوب و  دهاوخ  لادج  محازت و  عازن ، لحم  نآ ، ندوب  يدام  هب  هجوت  اب  نیمز 

؟ تشاد دهاوخ  ار  دنوادخ  ینیشناج  یگتسیاش  تقایل و  يدوجوم  نینچ  هنوگچ  سپ  دوب  دهاوخ  ریزگان  داسف  يزیرنوخ و 
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ادخ زج  هب  هک  ییاج  هب  یمدآ  دسر   » هک دنتسناد  یمن  دنتشادن و  یهاگآ  ناسنا  ياهدادعتـسا  اه و  ییاناوت  زا  شـسرپ ، زا  لبق  نانآ 
هک دنتسناد  مدآ  ماقم  زا  یهاگآ  زا » دعب   » ناگتشرف هدش : تیاکح  تایآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  دنیبن »

هیلع مدآ  لسن  زا  هک  دنتسناد  یم  هچ  اه  نآ  .دنشاب  قلخ  رب  وا  ياه  تجح  نیمز و  رد  یهلا  يافلخ  هک  دنرتراوازـس  شنادنزرف  وا و 
ناگدنب مالسلا و  مهیلع  راهطا  همئا  نوچ  یناماما  ...و و  مالسلا » هیلع  میهاربا  «، » هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم   » نوچ یناربمایپ  مالـسلا 

ناگتـشرف تدابع  اه  لاس  زا  لضفا  هکلب  ربارب  نانآ ، رکفت  تعاس  کـی  هاـگ  هک  تشاذـگ  دـنهاوخ  دوجو  هصرع  هب  مدـق  یحلاـص 
اراد ار  تفص  ود  نیا  اه  نآ  هتبلا  هک  تسادخ  ینیـشناج  ياه  كالم  اهنت  سیدقت  حیبست و  هک  دندرک  یم  نامگ  هکئالم  . (1) تسا

هک یملع  اب  دنوادخ  هک  دریذپب  ار  ریطخ  تیلوئـسم  ماقم و  نیا  دشاب ، ناسنا  نامه  هک  يرگید  دوجوم  ات  دوب  يزاین  هچ  سپ  دـندوب 
.دومن جراخ  هکئالم  نهذ  زا  ار  رادنپ  نیا  داد ، میلعت  هکئالم  هب  ار  نآ  زین  مدآ  تخومآ و  مالسلا  هیلع  مدآ  هب 

: دنسیون یم  داد  میلعت  هکئالم  هب  مالسلا  هیلع  مدآ  و  مالسلا ، هیلع  مدآ  هب  دنوادخ  هک  ییامسا »  » دروم رد  هللا  همحر  ییابطابط  همالع 
: تشاد تیصوصخ  هس  اه  مان  نیا 

.دنا هتشاد  رارق  نیمز  اه و  نامسآ  بیغ  رد  .ج  دنا و  هدوب  ملع  یگدنز و  ياراد  اهامسم  .ب  تیمومع ؛ .فلا 

ياه باجح  سپ  رد  هک  دندوب  ادخ  دزن  ظوفحم  یلاع و  یتادوجوم  درک ، هضرع  هکئالم  رب  ادخ  هک  یلقاع  هدـنز و  تادوجوم  نیا 
هتفرگ اه  نآ  رون  زا  تسا  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هچ  نآ  ره  درک و  لزان  ار  ءامسا  اه ، نآ  تکرب  ریخ و  اب  دنوادخ  دنروتسم و  بیغ 

: دـندومرف هک  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یناعم  باتک  رد  .تسا  دوجو  هبترم و  باب  زا  اه  نآ  ددـعت  ترثک و  هدـش و 
درک هضرع  هکئالم  رب  دندوب -  یحاورا  زور  نآ  رد  هک  ار -  نانآ  هاگنآ  تخومآ  مدآ  هب  ار  دوخ  ياه  تجح  یماسا  یلاعت ، يادخ 

ار ناشیا  ءامسا  مدآ  نوچ  و 
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ناهنپ هکئالم  رظن  زا  ار  اه  تجح  هاگنآ  دـندرب ، یپ  ادـخ  دزن  اـه  تجح  نیا  میظع  هاـگیاج  تلزنم و  هب  هکئـالم  تفگ ، هکئـالم  هب 
.(1) دننک تدابع  ار  ادخ  اه ، تجح  نآ  تبحم  تیالو و  اب  ات  داد  نامرف  ار  ناشیا  درک و 

رگا تسا و  دوهش  بیغ و  زا  معا  ملاع  قیاقح  همه  ءامسا ،»  » زا دارم  دنیامرف : یم  دروم  نیا  رد  هّزع -  دیز  یلمآ -  يداوج  هللا  تیآ 
.تسا لمکا  قادصم  رب  قیبطت  باب  زا  هدش  ریسفت  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ءامسا  تایاور  یضعب  رد 

ءایبنا ءامسا   » هد ربخ  ءامسا »  » هب ار  هکئالم  نیا  مدآ ! يا  دومرف : یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هدش : تیاکح  مالسلا  هیلع  يرگسع  ماما  زا 
ناشندروآ و نامیا  هب  تبسن  هکئالم  زا  دنتخانش ، ار  اه  نآ  هکئالم  داد و  ربخ  ار  ناشیا  ءامسا  مدآ ، هک  هاگنآ  مالـسلا » مهیلع  همئا  و 

ربخ هکئالم  هب  ار  ناـشیا  ءامـسا  مدآ  اـت  دنرتراوازـس  رترب و  وا  لآ  دـمحم و  هکلب  تفرگ  ناـمیپ  دـهع و  هکئـالم  رب  ءامـسا »  » يرترب
.(2) دهد

هجیتن

مالسلا هیلع  مدآ  ترضح  شزومآ  زا  دعب  ادخ و  زا  ناشیا  لاؤس  زا  دعب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  تمظع  ماقم و  هب  هکئالم  یهاگآ 
تفالخ و مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  نوچ  يدارفا  مالـسلا  هیلع  مدآ  حـلاص  نادـنزرف  زا  هک  دنتـسناد  یم  رگا  و  نآ ، زا  لـبق  هن  دوب و 

یمن ناـیم  هب  نخـس  دوخ  سیدـقت  حـیبست و  زا  دـندوشگ و  یمن  لاؤس  هب  ناـبز  زگره  تشاد  دـنهاوخ  هدـهع  رب  ار  ادـخ  ینیـشناج 
، مالـسلا هیلع  مدآ  رب  هدجـس  هب  تبـسن  دنوادخ  روتـسد  درجم  هب  تفرعم ، یهاگآ و  نیا  زا  سپ  هک  دوب  نیمه  رطاخ  هب  و  دـندروآ ؛

رارقا یلمع  روط  هب  یهلا  تفالخ  يارب  مالسلا  هیلع  مدآ  يراوازس  يرترب و  هب  دندرک و  هدجس  هلصافالب  دندرکن و  گنرد  يا  هظحل 
.دندومن
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: شسرپ * 

لبق ار  مالسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تقلخ  تایاور ، یلو  دناد  یم  مالسلا  هیلع  مدآ  ترضح  ار  ناسنا  نیلوا  نآرق 
؟  تسا حیحص  مادک  .دناد  یم  مدآ  زا 

: خساپ * 

رامش هب  وا  نادنزرف  هدش و  قلخ  مالسلا  هیلع  مدآ  زا  دعب  لاس  نارازه  مالـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ندب  مسج و 
هکئالم ملعم  یهلا و  تاقولخم  نیلوا  نانآ  تسا و  هدـش  قلخ  مالـسلا  هیلع  مدآ  زا  لـبق  توکلم  ملاـع  رد  اـه  نآ  رون  اـما  دـنیآ  یم 

ندب هن  دراد  رظن  نانآ  یتوکلم  يرون و  دوجو  هب  دناد  یم  مدآ  زا  لبق  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  تقلخ  هک  یتایاور  ور  نیا  زا  دنتـسه ،
.نانآ يرصنع  يدام و 

.مینک یم  هراشا  هراب  نیا  رد  تیاور  دنچ  هب  نونکا 

.(1) دوب نم  رون  درک  قلخ  ادخ  هک  يزیچ  نیلوا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  . 1

يا متفگ  دـندومرف ...« : جارعم  هراـبرد  ینـالوط  یثیدـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  هـک  هدـش  لـقن  يراـفغ  رذوـبا  زا  . 2
هک یلاح  رد  میـسانشن  ار  امـش  هنوگچ  هللا  یبن  ای  دنتفگ : دیـسانش ، یم  تسه  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  ار  ام  ایآ  مراگدرورپ  ناگتـشرف 

لباقم رد  امش  هک  یلاح  رد  ...دشاب  ینیمز  نامـسآ و  هکنآ  زا  لبق  ...دیرفآ  شرون  زا  ار  امـش  دیتسه ، دنوادخ  تاقولخم  نیلوا  امش 
امش رب  ام  دیرفآ و  نوگانوگ  ياهرون  زا  ار  هکئالم  سپس  دیتفگ  یم  ریبکت  و  ادخ ) ندرمش  سدقم   ) سیدقت حیبست و  دیدوب  شرع 

و ادـخ ) ندرمـش  هوکـشاب   ) دـیجمت دـیتفگ و  یم  ریبکت  و  هللا ) ـالإ  هلا  ـال   ) لـیلهت دـمح و  حـیبست و  هک  یلاـح  رد  میدرک  یم  روبع 
حیبست هب  میدرک  عورـش  امـش -  دیجمت  سیدـقت و  ریبکت و  لیلهت و  دـمح و  حـیبست و  ببـس  هب  مه -  ام  سپ  دـیدرک  یم  سیدـقت 

ره میتفگ ؛ یم  هللا  الإ  هلا  ریبکت و ال  میدرک و  یم  دیجمت  ار  وا  وا ، ندرمش  سدقم  ادخ و  نتفگ 
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سپ دور ، یم  امـش  دزن  زا  دور  یم  ـالاب  ادـخ  يوس  هب  هک  هچ  نآ  دوش و  یم  لزاـن  امـش  دزن  هب  دوـش  یم  لزاـن  دـنوادخ  زا  هچ  نآ 
«. (1) ...ناسرب یلع  هب  ار  ام  مالس  میسانشن  ار  امش  هنوگچ 

، هدیرفاین نم  زا  رتهب  یقلخ  دنوادخ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هدش  تیاکح  شناردپ  زا  لقن  هب  اضر  ماما  زا  . 3
رب ار  شناربمایپ  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دندومرف : لیئربج ؟ ای  دـیرتهب  امـش  ادـخ ! لوسر  يا  متفگ : دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع 

ام و نامداخ  ناگتـشرف  دـنرتهب و  همه  زا  وت ، زا  سپ  همئا ي  وت و  نم  زا  سپ  ناربماـیپ و  یماـمت  رب  ار  نم  داد و  يرترب  شناگتـشرف 
رد میشابن  رتهب  نانآ  زا  هنوگچ  دندش ، یمن  قلخ  نیمز  نامسآ و  منهج و  تشهب و  اوح ، مدآ و  میدوبن  ام  رگا  ...دنتسه  نامناتـسود 
درک قلخ  ادـخ  هک  يزیچ  نیلوا  اریز  میتفرگ  یـشیپ  نانآ  رب  وا  سیدـقت  لیلهت و  حـیبست و  ناـمراگدرورپ و  تخانـش  رد  هک  یلاـح 

دندید يدحاو  رون  ار  ام  هک  یماگنه  سپ  درک  قلخ  ار  هکئالم  سپـس  میدوشگ ، نابز  وا  دمح  دـیحوت و  هب  سپ  دوب ، ام  ياه  حور 
تافـص زا  یلاعت -  كرابت و  وا -  و  میتسه ؛ یتاقولخم  زین  ام  هک  دننادب  ات  میتفگ  حیبست  هجیتن  رد  دـش  هریچ  نانآ  لد  رب  ام  تمظع 
هکئالم ات  میتفگ  هللا  الإ  هلا  دـندرک ال  هدـهاشم  ار  ام  تمظع  یتقو  ...دـنتفگ و  حـیبست  ام  حـیبست  اب  زین  هکئالم  هاگنآ  تسا ، هزنم  ام 
یماگنه دـنتفگ و  هللا  الإ  هلا  زین ال  نانآ  سپ  میتسین  وا  زا  رت  نییاپ  ای  وا  فیدر  رد  تدابع  هتـسیاش  ام  تسین ، وا  زج  ییادـخ  دـننادب 

یتقو دیـسر و  یگرزب  هب  ناوت  یم  وا  دوخ  قیرط  زا  طقف  تسا و  رتگرزب  دـنوادخ  دـننادب  اـت  میتفگ  ریبکت  دـنتفای  ار  اـم  یگرزب  هک 
وا ياه  تمعن  یتقو  تسوا و  نآ  زا  طقف  هوق  لوح و  دننادب  ات  میتفگ  هللااب  الا  هوقالو  لوحال  دـندرک ، هدـهاشم  ار  ام  تردـق  تزع و 

دراد ام  ندرگ  رب  دنوادخ  هک  یقح  زا  هکئالم  ات  میتفگ  هللادمحلا  ...دندید  ام  رب  ار 
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تیاده وا  دیجمت  دـمح و  لیلهت و  حـیبست و  ادـخ و  دـیحوت  هب  ام  هلیـسو  هب  نیاربانب  دـنتفگ  هللادـمحلا  مه  هکئالم  سپ  دـنوش  هاگآ 
.(1) ...دندش

قلخ ار  نیمز  اه و  نامسآ  دنوادخ  هک  نیا  زا  لبق  دیدوب  اجک  امـش  مدرک ؛ ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : یم  لضفم  . 4
؟ دنک

حیبست دومرف : نانآ  هب  دـیرفآ و  ار  هکئالم  دـنوادخ  هک  نیا  اـت  میدرک  یم  سیدـقت  حـیبست و  ار  وا  هک  میدوب  ییاـهرون  : » دـندومرف
دای نآ  هلیـسو  هب  هکئالم  میدرک و  حیبست  مه  ام  دینک و  حیبست  تفگ  ام  هب  سپ  .هنوگچ  میناد  یمن  ام ! راگدرورپ  يا  دنتفگ : دینک !
مان هعیش  نیمه  رطاخ  هب  دنتسه و  رون  نآ  زا  یعاعـش  ام  نایعیـش  میدش و  قلخ  ییاهرون  تروص  هب  ام  هک  دیـشاب  هاگآ  ناه  .دنتفرگ 

.(2) درک کیدزن  مه  هب  ار  دوخ  تشگنا  ود  سپس  دوش و  یم  قحلم  رتالاب  هب  رت  نییاپ  دش  تمایق  هک  یماگنه  سپ  دندش  هداهن 

.تسا رظن  دروم  ناروگرزب  نآ  يرون  یتوکلم و  دوجو  هک  تسا  نایامن  نآ  ریاظن  ثیداحا و  نیا  مامت  رد 

ص:74

.مالسلاو هالصلا  مهیلع  هتیب  لهاو  یبنلا  لضف  باب  ص 335  ج 26 ، یسلجم ، همالع  راونالاراحب ، ( 1 - ) 1
ِقِداَّصلا اـَنَالْوَِمل  ُْتُلق  َلاَـق  ِلَّضَفُْملا  ِنَع  ُْهنِم ، َوا  تاولـص  هتیب  لـهأو  یبـنلا  لـضف  باب 8 -  ص 350 ، ج 26 ، راونـألاراحب ، ( 2 - ) 2

ُمَُهل َلاَقَف  َهَِکئاَلَْملا  ُهَّللا  َقَلَخ  یَّتَح  ُهُسِّدَُقنَو  َیلاَعَت  َهَّللا  ُحِّبَُسن  ًاراَْونَأ  اَّنُک  َلاَق  َضْرَْألاَو  ِتاَواَمَّسلا  ُهَّللا  َُقلْخَی  ْنَأ  َْلبَق  ُْمْتنُک  اَم  مالسلااهیلع 
ْنِم اَُنتَعیِش  ْتَِقلُخَو  ًاراَْونَأ  اَنِْقلُخ  اَّنِإ  َالَأ  اَنِحِیبْسَِتب  ُهَِکئاَلَْملا  ِتَحَّبَسَف  اَنْحَّبَسَف  اوُحِّبَس  اََنل  َلاَقَف  اََنل  َْملِعَال  اَنَّبَر  ْيَأ  َْتلاَقَف  اوُحِّبَس  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا 

.ِْهیَعَبْصِإ َْنَیب  اَم  َبَّرَق  َُّمث  اَیلُْعلِاب  یَْلفُّسلا  ِتَقَحَْتلا  ِهَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإَف  ًهَعیِش  ْتَیِّمُس  َِکلَِذلَف  ِروُّنلا  َِکلَذ  ِعاَعُش 
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: شسرپ * 

؟  تسا مادک  تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دروم  رد  هک  یتایآ 

: خساپ * 

: دوش یم  هراشا  اه  نآ  نیرتمهم  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  تسا  ناوارف  هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دروم  رد  هک  یتایآ 

ریهطت هیآ  . 1

( ربمایپ  ) نادناخ امـش  زا  ار  يدیلپ  دـهاوخ  یم  طقف  ادـخ  )1 ؛  ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهّللا  ُدـیُِری  امَّنِإ  )
«. دزاس كاپ  ار  امش  ًالماک  دربب و 

دارفا تیب » لها   » زا دوصقم  دشاب و  یم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  رگید  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  تیالو  هب  طوبرم  ریهطت  هیآ 
هللا یلـص  ربمایپ  اه  نآ  سأر  رد  مالـسلاامهیلع و  نیـسح  نسح و  همطاف ، یلع ، ینعی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نادناخ  زا  یـصاخ 

شیب ار  اه  نآ  دادعت  نازیملا  رد  هللا  همحر  ییابطابط  همالع  هک  هدش  تیاکح  هنیمز  نیا  رد  يددـعتم  تایاور  .دـشاب  یم  هلآ  هیلع و 
: هلمج زا  تسا  هدمآ  ننست  لها  لوا  تسد  ياه  باتک  رد  تایاور  نیا  رتشیب  (1) و  دناد یم  تیاور  داتفه  زا 

دهاوش  ، (6) روثنملا ردلا   ، (5) یقهیبلل يربکلا  ننـسلا   ، (4) نیحیحصلا یلع  كردتـسملا   ، (3) يذمرت حیحص   ، (2) ملسم حیحص 
.(8) دمحا دنسم  (7) و  لیزنتلا

ص:75

ص 311. ج 16 ، نازیملا ، ( 2 - ) 1
(. ص 166 نآرق ، رد  تیالو  تایآ  زا  لقن  هب   ) ثیدح 2424 ص 1883 ، ج 4 ، ملسم ، حیحص  ( 3 - ) 2

ص 503. ج 2 ، قحلا ، قاقحا  ( 4 - ) 3
ص 416. ج 2 ، نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا  ( 5 - ) 4

ص 149. ج 2 ، يربکلا ، ننسلا  ( 6 - ) 5
ص 198. ج 5 ، روثنملا ، ردلا  ( 7 - ) 6

ص 92-10. ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  ( 8 - ) 7
ص 107. ص 330 و ج 4 ، ج 1 ، دمحا ، دنسم  ( 9 - ) 8
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: مینک یم  هراشا  دراد  یم  نایب  ار  هیآ  لوزن  نأش  هک  یتیاور  هب  اج  نیا  رد 

، داتسرف مالسلا  مهیلع  نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، لابند  هب  ربمایپ  دندروآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  هچراپ  يرادقم  يزور 
! اراگدرورپ دومرف : سپس  داد و  رارق  هچراپ  نآ  ریز  ار  اه  نآ  ترضح  دندیـسر ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  هب  یتقو  اه  نآ 

.(1) ...دروآ ار  ریهطت  هیآ  دش و  لزان  لیئربج  هاگنآ  نک ، رود  نانآ  زا  ار  يدیلپ  دنتسه ، نم  تیب  لها  نانیا 

تّدوم هیآ  . 2

ار یکین  سک  ره  و  )2 ؛  ٌروُکَش ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  ًانْسُح  اهِیف  َُهل  ْدَِزن  ًهَنَـسَح  ْفِرَتْقَی  ْنَم  یبْرُْقلا َو  ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ُْلق ال  )
«. تسا رازگساپس  یسب  و ]  ] هدنزرمآ رایسب  ادخ  هک  یتسارب  مییازفا ؛ یم  یکین  نآ  رد  وا  يارب  دروآ ، تسدب 

رجا و یسک  زا  هراب  نیا  رد  زگره  یلو  دش  لمحتم  یناوارف  ياه  جنر  شیوخ  تلاسر  غالبا  هار  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 
: دندرک ضرع  دندمآ و  ترضح  تمدخ  هب  ناناملسم  زا  يدادعت  يزور  .درکن  بلط  شاداپ 

(2) دش لزان  قوف  هیآ  ماگنه  نآ  رد  .دشاب  یم  امش  رایتخا  رد  یطرش  دیق و  هنوگ  چیه  نودب  ام  لاوما  دش  ادیپ  یلام  تالکـشم  رگا 
، ناناملسم زا  زیچ  کی  اهنت  یبْرُْقلا ) ِیف  َهَّدَوَْملا  َّالِإ  :) دبلط یمن  يدزم  تلاسر  لباقم  رد  سک  چیه  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک 

.دشاب یم  شناکیدزن » یتسود   » نآ دنک و  یم  بلط  تلاسر  دزم  رجا و  ناونع  هب 

: مینک یم  افتکا  اه  نآ  زا  یکی  رکذ  هب  هک  دراد  دوجو  ینس  هعیش و  زا  یفلتخم  تایاور  هفیرش ، هیآ  نیا  ریسفت  حرش و  رد 

ص:76

ص 167) نآرق ، رد  تیالو  تایآ  زا  لقن  هب   ) ص 24 و 31 ج 2 ، لیزنتلا ، دهاوش  ( 1 - ) 1
ص 402. ج 20 ، هنومن ، ریسفت  .ر ك : ( 3 - ) 2
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هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  رب  تدوم  هیآ  هک  یماگنه  تسا : هدرک  لقن  رماع ، زا  وا  ریبج و  نب  دیعـس  زا  تنـس  لها  ناـگرزب  زا  دـمحا » »
بجاو ام  رب  اه  نآ  تدوم  هدـمآ و  هیآ  نیا  رد  هک  امـش  ناکیدزن  ماوقا و  زا  روظنم  دندیـسرپ : ترـضح  نآ  زا  مدرم  دـش ، لزان  هلآ 

.(1) درک رارکت  راب  هس  ار  هلمج  نیا  و  دنتسه »! نیسح  نسح و  همطاف ، یلع ، روظنم  : » دومرف ربمایپ  دنتسه ؟ یناسک  هچ  هدش ،

هلهابم هیآ  . 3

ْلِهَْتبَن َُّمث  ْمُکَـسُْفنَأ  انَـسُْفنَأ َو  ْمُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبَأ َو  انَءاْنبَأ َو  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاج  ام  ِدـَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف  )
ثحب هب  وت  اب  نآ  دروم )  ) رد یناسک  زاب ) ، ) هدمآ لصاح ]  ] ار وت  هک  یـشناد  زا  دـعب  هاگ  ره  و  )2 ؛  َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهّللا  َتَنَْعل  ْلَعْجَنَف 
سپـس مینک ، توعد  ار  ناتدوخ ، نامدوخ و  و  ناـتنانز ، ناـمنانز و  و  ناتنارـسپ ، نامنارـسپ و  دـییایب  : » وگب سپ  دـنزیخرب ، زیتس ) (و 

«. میهد یم  رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  و  مینک ؛ یم  هلهابم 

ثحب زا  دـعب  رفن  ود  هاگره  هک  تسا  انعم  نیا  هب  حالطـصا  رد  اما  .تسا  ندرک  اهر  يانعم  هب  لهب  هدـش و  هتفرگ  لهب »  » زا هلهاـبم » »
لوـصح اـب  يراـک  نینچ  هب  .دـنک  یم  نیرفن  يرگید  قـح  رد  مادـک  ره  تقو  نآ  دـننک ، عناـق  ار  رگیدـکی  دنتـسناوتن  یقطنم  ياـه 

.(2) دنیوگ یم  هلهابم »  » شطئارش

.دوب هدیسرن  هجیتن  هب  نانآ  اب  ثحب  اریز  تسا ، هدش  هداد  نارجن  نایحیسم  اب  هلهابم  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  هیآ  نیا  رد 
دروم نیا  رد  نآرق  هن ، ای  دش  ماجنا  هدمآ ، هفیرش  هیآ  رد  هک  یطیارش  بادآ و  قبط  هلهابم ، مسارم  هک  نیا  دروم  رد 

ص:77

.ر ك: رگید  تایاور  زا  عالطا  يارب  تسا  هدـمآ  زین  ص 7  ج 6 ، روثنملا ، ّردـلا  رد  تیاور  نیا  ص 2 . ج 3 ، قحلا ، قاقحا  ( 1 - ) 1
رد تیالو  تایآ  زا  لقن  هب   ) ص 53 نازیملا ج 17 ، ص 124 و  ج 4 ، ناهرب ، ریسفت  ص 16 و  ص 28 و ج 6 ، ج 9 ، نایبلا ، عمجم 

(. ص 311-309 عفرا ، مظاک  دیس  هیالولا ، تایآ  ص 189 و  نآرق ،
ص 202. يزاریش ، مراکم  داتسا  نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ( 3 - ) 2
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اعدا يرجه ، مراهچ  نرق  ياملع  زا  صاصج » رکبوبا   » یتح تسا ، فورعم  رایـسب  مالـسا  خـیرات  رد  ناتـساد  نیا  یلو  تسا  تکاـس 
هک یلاح  رد  هلهابم  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسین  یفالتخا  رابخا ، راثآ و  نالقان  خـیرات و  ناـیوار  نیب  هک  دـنک  یم 
.(1)« ...دش رضاح  يراصن  اب  هلهابم  يارب  دندوب ، شهارمه  مالسلاامهیلع  همطاف  یلع و  تشاد و  تسد  هب  ار  نیسح  نسح و  تسد 

« انسفنا  » و انئاسن » «، » انئانبا  » زا دوصقم 

: دسیون یم  قحلا » قاقحا   » باتک رد  هللا  همحر  يرتشوش  هللا  رون  یضاق 

زا دارم  مالسلاامهیلع و  نیسح  نسح و  انئانبا »  » زا روظنم  هک  دنراد  رظن  قافتا  عامجا و  تنس ) لها  هعیش و  زا   ) دیجم نآرق  نارـسفم 
.دشاب یم  مالسلا  هیلع  یلع  انسفنا »   ِ» زا دوصقم  مالسلااهیلع  ارهز  همطاف  انئاسن » »

یم لـقن  ار  قوف  بلطم  تنـس ) لـها  بتک  زا   ) باـتک تصـش  دودـح  زا  باـتک ، نیا  یقرواـپ  رد  یفجن  یـشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ 
.(2) دنک

رهد هروس  تایآ  . 4

ُهُّرَش َناک  ًامْوَی  َنُوفاخَی  ِرْذَّنلِاب َو  َنُوفُوی  ًاریِْجفَت  اهَنوُرِّجَُفی  ِهّللا  ُدابِع  اِهب  ُبَرْشَی  ًاْنیَع  ًارُوفاک  اهُجاِزم  َناک  ٍسْأَک  ْنِم  َنُوبَرْـشَی  َراْربَْألا  َّنِإ  )
ْنِم ُفاَخن  ّانِإ  ًاروُکُش  ًءازَج َو ال  ْمُْکنِم  ُدیُِرن  ِهّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  ًاریِسَأ  ًامِیتَی َو  ًانیِکْـسِم َو  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطی  ًاریِطَتْـسُم َو 

، تسا هتخیمآ  روفاک  شوخ ) رطع   ) اب نآ  هک  دنـشون  یم  بارـش ) زا   ) یماج زا  ناراکوکین  تقیقح  رد  « ؛ ) ًاریِرَطْمَق ًاسُوبَع  ًامْوَی  اـنِّبَر 
هب دننک .) یم  ناور  و   ) دنفاکـش یم  ًالماک  ار  نآ  دنهاوخب ) اجک  ره  زا   ) و دنـشون ، یم  نآ  زا  ادـخ  ناگدـنب  هک  يا  همـشچ  نامه ) )

دننک یم  افو  رذن 

ص:78

(. ص 48 ج 3 ، قحلا ، قاقحا  زا  لقن  هب  . ) ص 50 رصم ، عبط  ثیدحلا ، مولع  هفرعم  ص 16 ، ج 2 ، نآرقلا ، ماکحا  ( 1 - ) 1
ص 207) نآرق ، رد  تیالو  تایآ  زا  لقن  هب   ) ص 46 ج 3 ، قحلا ، قاقحا  ( 2 - ) 2
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رد  ) .دنناروخ یم  ریـسا  میتی و  اونیب و  هب  دنراد  شتـسود  هک  یلاح  رد  ار  اذغ  و  دنـسرت ، یم  تسا  هدرتسگ  نآ  يدب  هک  يزور  زا  و 
رد .میهاوخ  یمن  امـش  زا  يرازگـساپس  یـشاداپ و  چیه  و ] ، ] میهد یم  اذغ  ادخ  تاذ  رطاخب  طقف  ار  امـش  ام ) دنیوگ : یم  هک  یلاح 

«. تسا تخس  و ]  ] يورشرت رایسب  هک  يزور  زا  میسرت ، یم  نامراگدرورپ  باذع )  ) زا ام  تقیقح 

تایآ نیا  زا  یـشخب  هک  دـیوگ  یم  نخـس  ریظن  یب  تروص  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  لـئاضف  دروم  رد  هروس ، نیا  زا  هیآ  هدـجه 
.(1) دنک یم  ثحب  ردقنارگ  هداوناخ  نآ  گرزب  لمع  شاداپ  ءازج و  دروم  رد  رگید  هیآ  هدراهچ  دشاب و  یم  ارجام  لصا  نوماریپ 

بتک زا  باتک  زا 34  ار  یلوزن  نأش  هللا  همحر  ینیما  همالع  .دـنا  هدرک  حرطم  ار  ثحب  دروم  تایآ  لوزن  نأش  یناوارف  ياـه  باـتک 
.(3) تسا هدرک  لقن  نانآ  ياه  باتک  زا  باتک  زا 36  يرتشوش  هللارون  یضاق  موحرم  (2) و  تنس لها 

: دشاب یم  ریز  حرش  هب  تسا  عبانم  مامت  قافتا  دروم  هک  یلوزن  نأش  هصالخ 

همطاف یلع و  هناخ  هب  تدابع  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .دـندش  راـمیب  یکدوک  رد  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما 
.دهد افش  ار  ناتنارامیب  دنوادخ  ات  دینک  يرذن  هک  درک  داهنشیپ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هب  دمآ و  مالسلاامهیلع 

نیـسح نسح و  رگا  هک  دـندرک  رذـن  زین  اـه  نآ  مداـخ  هضف ، ًـالامتحا  مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  نسح و  یتح  همطاـف و  یلع و  ماـما 
هزور مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  دش  انب  دش و  فرط  رب  ود  نآ  تلاسک  هک  دیـشکن  یلوط  .دنریگب  هزور  دنبای ، افـش  مالـسلاامهیلع 

.دنریگب

کی .دندومن  میسقت  تمـسق  هس  هب  دندرک و  درآ  ار  نآ  هیهت و  وج  يرادقم  راطفا  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتفرگ ؛ هزور  هک  يزور 
لیدبت نان  هب  ار  درآ  زا  تمسق 

ص:79

(. صیخلت اب   ) ص 213 و 214 يزاریش ، مراکم  داتسا  نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ( 1 - ) 1
ص 107. ج 3 ، ریدغلا ، .ر ك : ( 2 - ) 2

(. ص 214 نآرق ، رد  تیالو  تایآ  زا  لقن  هب   ) ص 157 ج 3 ، قحلا ، قاقحا  ( 3 - ) 3
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  .دومن  کمک  ياضاقت  دمآ و  ترضح  نآ  هناخ  رد  هب  نیکـسم »  » دنمزاین یـصخش  راطفا  ماگنه  اما  .دندومن 
هدامآ دندرک و  لیدبت  نان  هب  ار  اهدرآ  مود  تمـسق  هک  دعب  هبترم  دندومن ؛ راطفا  بآ  اب  دنداد و  نیکـسم  هب  ار  دوخ  مهـس  یگمه ،

؛ دندیشخب ار  دوخ  مهس  یگمه  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  درک و  کمک  ياضاقت  دمآ و  هناخ  رد  هب  یمیتی » « ؛ دندش راطفا 

ار دوخ  مهـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مه  زاـب  دومن و  کـمک  ياـضاقت  دـمآ و  هناـخ  رد  هب  يریـسا »  » راـطفا ماـگنه  زین  موس  هبترم 
.دندرک افو  دوخ  رذن  هب  بیترت  نیا  هب  دندومن و  راطفا  بآ  اب  هدیشخب و 

رب دندوب و  هدـش  فیعـض  روجنر و  هک  یلاح  رد  دـید  ار  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
یتحاران نزح و  هنحص  نیا  .دوب  هدش  نایامن  مالـسلااهیلع  همطاف  ياه  مشچ  رد  یگنـسرگ  راثآ  رگید  يوس  زا  دندیزرل و  یم  دوخ 

.دش ایوج  ار  ارجام  تلع  مالسلا  هیلع  یلع  زا  تخاس ، يراج  ترضح  نآ  رب  ار 

.(1) دروآ ار  ناسنا  هروس  تایآ  دش و  لزان  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  دومن ، وگزاب  ار  نایرج  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

مدآ هبوت  هیآ  . 5

هبوت ادـخ ]  ] و دومن ؛ تفایرد  ار  یتاملک  شراگدرورپ  زا  مدآ  و  « ؛  2( ُمیِحَّرلا ُباّوَّتلا  َوُه  ُهَّنِإ  ِْهیَلَع  َباتَف  ٍتاـِملَک  ِهِّبَر  ْنِم  ُمَدآ  یّقَلَتَف  )
« .تسا زرورهم  و ]  ] ریذپ هبوت  رایسب  وا  اهنت  هک  ارچ ] ، ] تفریذپ ار  وا 

رثا رب  هدرک و  ملظ  نتـشیوخ  هب  هک  دـش  هجوتم  مالـسلا  هیلع  مدآ  تشهب ، زا  مدآ  جورخ  روتـسد  و  سیلبا ، هسوسو  يارجاـم  زا  دـعب 
مارآ طیحم  نآ  زا  ناطیش  بیرف 

ص:80

.ر رتشیب  عالطا  يارب  صیخلت ، اب  دعب ، هب  ص 107  ج 3 ، ریدغلا ، زین  یفاص و  ریسفت  هلمج  زا  هیآ ، لیذ  ینس  هعیش و  ریـسافت  ( 1 - ) 1
ات 254. ص 252  عفرا ، مظاک  دیس  هیالولا ، تایآ  ات 237 و  ص 214  يزاریش ، مراکم  داتسا  نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ك :
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، دش راگدرورپ  هجوتم  دوجو  مامت  اب  داتفا و  شیوخ  ياطخ  ناربج  رکف  هب  مدآ  هک  دوب  اج  نیا  .تسا  هدش  هدـنار  نوریب  تمعن  رپ  و 
، درک تفایرد  یتاملک  دوخ  راگدرورپ  زا  مدآ  تسا ، هدـمآ  قوف  هیآ  رد  هک  نانچ  تفاتـش ، وا  يرای  هب  عقوم  نیا  رد  زین  ادـخ  فطل 

.تفریذپ ار  وا  هبوت  زین  ادخ  درک و  هبوت  نآ  اب  هدننک و  نوگرگد  رثؤم و  یتاملک 

هعیـش و عبانم  رد  یناوارف  ثیداحا  اما  . (1) تـسا هدـش  حرطم  یفلتخم  تارظن  تسا  هدوب  هچ  تاـملک »  » زا روظنم  هک  نیا  دروـم  رد 
.تسج لسوت  مالسلا  مهیلع  ابع  لآ  نت  جنپ  هب  مدآ  ترضح  هک  نیا  رب  ینبم  دراد  دوجو  تنس  لها 

ریسفت رد  یطویس   (3)، دنـسم رد  رکاسع  نبا  همالع   ، (2) هوبنلا لئالد  باتک  رد  یقهیب  همالع  ریظن  ننـست  لها  نادنمـشناد  زا  یخرب 
(8) و بقانم رد  یلزاـغم  نبا   ، (7) هدوملا عیبانی  رد  يزودـنق   ، (6) هوبنلا جراـعم  رد  یفـشاک   ، (5) عماوجلا عـمج  (4) و  روثنملاردلا

.دنا هتفریذپ  ار  قوف  بلطم   ، (9) هیولعلا صیاصخ  رد  يزنطن 

: مینک یم  افتکا  هنیمز  نیا  رد  تیاور  کی  هب  اج  نیا  رد 

اه نآ  هب  و   ) درک تفایرد  دـنوادخ  يوس  زا  ار  اـه  نآ  مدآ  هک  یتاـملک  زا  روظنم  دـش : لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  »
نسح و همطاف ، یلع ، دـمحم ، قح  هب  هک  تساوخ  دـنوادخ  زا  مدآ  دـندومرف : ترـضح  تسا ؟ هدوب  هچ  درک ) هبوت  تسج و  لـسوت 

(10)! تفریذپ ار  شا  هبوت  دنوادخ  دریذپب و  ار  وا  هبوت  نیسح 

ص:81

.يزاریش ص 246 و 247. مراکم  داتسا  نآرق ، رد  تیالو  تایآ  .ر ك : ( 1 - ) 1
ص 76. ج 3 ، قحلا ، قاقحا  زا  لقن  هب  ( 2 - ) 2
ص 77. ج 3 ، قحلا ، قاقحا  زا  لقن  هب  ( 3 - ) 3

ص 60. ج 1 ، روثنملا ، ردلا  ( 4 - ) 4
ص 78. ج 3 ، قحلا ، قاقحا  زا  لقن  هب  ( 5 - ) 5

ص 9. نکر 2 ، هوبنلا ، جراعم  ( 6 - ) 6
ص 97. هدوملا ، عیبانی  ( 7 - ) 7

ص 77. ج 3 ، قحلا ، قاقحا  زا  لقن  هب  ( 8 - ) 8

ص 78. ج 3 ، قحلا ، قاقحا  زا  لقن  هب  ( 9 - ) 9
ص 248) نآرق ، رد  تیالو  تایآ  زا  لقن  هب  . ) ص 76 ج 3 ، قحلا ، قاقحا  ( 10 - ) 10
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غیلبت هیآ  . 6

َمْوَْقلا يِدـْهَی  َهّللا ال  َّنِإ  ِساّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهّللا  ُهََتلاسِر َو  َْتغََّلب  امَف  ْلَـعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکِّبَر َو  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
وا مایپ  سپ  یهدن ، ماجنا  رگا  و  ناسرب ؛ هدمآ ، دورف  وت  يوس  هب  تراگدرورپ  فرط  زا  ار  هچ  نآ  ادخ !]  ] هداتسرف يا  « ؛  1( َنیِِرفاْکلا

«. دنک یمن  ییامنهار  ار  رکنم )  ) نارفاک هورگ  ادخ  هک  یتسارب  دنک ؛ یم  ظفح  مدرم  دنزگ )  ) زا ار  وت  ادخ  و  يا ؛ هدناسرن  ار 

رد هیآ  نیا  ینعی  .تسا  هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رب  هک  تسا  ییاه  هروس  نیرخآ  زا  ای  هروس  نیرخآ  هدئام  هروس 
هیآ لوزن  نأش  دروم  رد  . (1) تسا هدش  لزان  ربمایپ  غیلبت  لاس  زا 23  دعب  و  ترـضح ، نآ  یگدنز  لاس  نیرخآ  رد  تثعب  مهد  لاس 

: دندومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور 

نب یلع  تسد  ترـضح  نآ  درک ، نیمـضت  یلامتحا  تارطخ  لباقم  رد  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ناج  دنوادخ  هک  یماگنه  »... 
.(2)« دومن یفرعم  دوخ  هفیلخ  نیشناج و  ناونع  هب  ار  وا  درک و  دنلب  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا 

نیا هلمج  زا  .تسا  هدـش  لزان  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نأـش  رد  قوف  هیآ  دـندقتعم : مالـسا  ردـص  ناثدـحم  زا  يداـیز  هدـع 
تنس لها  هعیش و  لوبق  دروم  رفن  ود  نیا   ) يراصنا هللادبع  نب  رباج  یحو ، بتاک  فورعم و  رسفم  يوار و  سابع » نبا  ، » نادنمشناد

نارسفم زا  یحو و  ناگدنسیون  زا   ) دوعسم نب  هللادبع  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  باحـصا  ناگرزب  زا   ) يردخ دیعـسوبا  دنتـسه ،)
مالسا ربمایپ  هدش  هتخانـش  باحـصا  زا  نت  ود   ) بزاع نب  ءارب  هفیذح و  تنـس ،) لها  لوبق  دروم  نایوار  زا   ) هریرهوبا میرک ،) نآرق 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تیالو  دروم  رد  قوف  هیآ  هک  دندقتعم  ربمایپ  نارای  نادنمـشناد و  زا  رگید  یعمج  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص 

.(3) تسا هدش  لزان 

ص:82

ترـضح نآ  رب  هنیدم  هکم و  هار  نیب  رد  و  ترـضح ) نآ  جـح  رفـس  نیرخآ   ) عادولا هجح  رد  هروس  نیا  مامت  یتیاور ، قبط  ( 2 - ) 1
ص 29. نآرق ، رد  تیالو  تایآ  زا  لقن  هب  ص 116 ) ج 6 ، رانملا ،  ) .تسا هدش  لزان 

ح 248. ص 191 ، ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  ( 3 - ) 2
ص 32 و 33. يزاریش ، مراکم  داتسا  نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ( 4 - ) 3
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هب اـه  نآ  زا  ناوـت  یم  هک  دـنا  هدرک  لـقن  ار  مالـسلا  هیلع  ناـنمؤمریما  هب  طوـبرم  تیاور  يا  هدـع  زین  تنـس  لـها  نارـسفم  نـیب  رد 
.درک هراشا   (4) يزار رخف  (3) و  هدبع دمحم  خیش   ، (2) يروباشین يدحاو  نسحلاوبا   ، (1) یطویس

یلـص ربمایپ  هبطخ  مخریدغ و  نایرج  رد  هیآ  نیا  دیوگ : یم  تحارـص  اب  هک  میراد  يرگید  ناوارف  تایاور  قوف ، تایاور  رب  هوالع 
ثیدح ینیما » همالع   » گرزب ققحم  هک  اج  نآ  ات  تسا ؛ هدش  لزان  یلو  یصو و  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  یفرعم  هلآ و  هیلع و  هللا 

زا رفن  زا 84  نینچمه  دنک و  یم  لقن  هدنز  كرادـم  دانـسا و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نارای  هباحـص و  زا  رفن  زا 110  ار  ریدغ 
.(5) دنک یم  تیاکح  یمالسا  فورعم  فلؤم  دنمشناد و  نیعبات و 360 

نید لامکا  هیآ  . 7

ُمَُکل ُتیِـضَر  ِیتَـمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنیِد َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْـیلا  ِنْوَـشْخا  ْمُهْوَـشْخَت َو  ـالَف  ْمُِکنیِد  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َسِئَی  َمْوَْـیلا  )
( نم تفلاخم  زا   ) و دیسارهن ؛ اه  نآ  زا  سپ ، دندش ؛ دیماان  امـش  نید  لاوز )  ) زا دندیزرو ، رفک  هک  یناسک  زورما ، )6 ؛  ًانیِد َمالْسِْإلا 

نید ناوـنعب ]  ] امـش يارب  ار  مالـسا  و  مدوـمن ؛ ماـمت  امـش  رب  ار  دوـخ  تمعن  و  مدرک ؛ لـماک  ناـتیارب  ار  امـش  نید  زورما ، دیـسارهب !
«. متفریذپ

« ریدغلا  » باتک رد  ینیما » همالع   » گرزب ققحم  اهنت  هک  تسا ، ناوارف  دـنک ، یم  ثحب  هفیرـش  هیآ ي  نیا  لوزن  هرابرد  هک  یتایاور 
نیا رد  تیاور  هدزناش 

ص:83

ص 298. ج 2 ، روثنملاردلا ، ( 1 - ) 1
ص 150. لوزنلا ، بابسا  ( 2 - ) 2

ص 120. ج 6 ، رانملا ، ریسفت  ( 3 - ) 3
ص 33) نآرق ، رد  تیالو  تایآ  زا  لقن  هب  . ) ص 49 ج 11 ، ریبک ، ریسفت  ( 4 - ) 4

14 ، 3 ج 2 ، یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ  حرش  اب  يرتشوش  هللارون  یـضاق  همالع  قحلا ، قاقحا  .ر ك : نینچمه  ج 1 و  ریدغلا ، ( 5 - ) 5
8 و 9. .تاقبع ج 7 ، هصالخ  ای  راونالا  تاقبع  ج 2 و  رفظم ، موحرم  قدصلا ، لئالد  و 20 .
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هک یماگنه  دیوگ : یم  يردخ  دیعسوبا  : » تسا هدومن  لقن  ار  ریز  تیاور  تنـس  لها  ياملع  زا  یطویـس  . (1) تسا هدرک  لقن  هنیمز 
رب وا  تیـالو  درک و  بوصنم  دوخ  ینیـشناج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مخریدـغ ، زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

.(2)« دروآ ربمایپ  يارب  ار  قوف  هیآ ي  دش و  لزان  لیئربج  دومن ، مالعا  ار  نینمؤم 

تیالو هیآ  . 8

ادخ و اهنت  امـش ، تسرپرـس  « ؛  3( َنوُعِکار ْمُه  َهاـکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َهـالَّصلا َو  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  ُُهلوُـسَر َو  ُهّللا َو  ُمُکُِّیلَو  اـمَّنِإ  )
، دنعوکر رد  نانآ  هک  یلاح  رد  و  دنراد ، یم  اپ  رب  ار  زامن  هک  یناسک  نامه )  ) دنشاب یم  دنا ؛ هدروآ  نامیا  هک  یناسک  وا و  هداتسرف 

«. دنهد یم  تاکز 

هدرک لقن  قوف  هیآ  دروم  رد  هعیش  رداصم  عبانم و  زا  تیاور  تنس و 19  لها  عبانم  زا  ثیدح   24 مارملا » هیاغ   » رد ینارحب  ثدحم 
زا ریدـغلا »  » ریظن یب  باتک  رد  ینیما  همالع  نیا ، رب  هوالع  .دـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  نأـش  تلیـضف و  رد  هیآ  نیا  هک  تسا ،

، لوزنلا بابـسا  ریـسفت  يربط ، ریـسفت  نوچ  یفورعم  عبانم  دـنک ؛ یم  لقن  هیآ  نیا  نوماریپ  یتایاور  تنـس ، لها  فورعم  عبنم  تسیب 
راـبتعا زا  هک  نآ ، دـننام  ریثک و  نبا  ریـسفت  یجنلبـش ، راـصبالارون  رجح ، نبا  قعاوصلا  يزوج ، نب  طبـس  هرکذـت  يزاررخف ، ریـسفت 

یم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ   (3) فورعم هباحـص  زا  رفن  هد  ثیداـحا  نیا  ناـیوار  تسا و  رادروخرب  تنـس  لـها  دزن  رد  یـصاخ 
.(4) دنشاب

ص:84

ص 230. ج 1 ، ریدغلا ، .ر ك : ( 1 - ) 1
.ر ك: زین  هعیـش  ریـسافت  زا  .تسا  هدرک  رکذ  سردآ  ناـمه  رد  زین  يرگید  تیاور  نینچمه  ص 259  ج 2 ، روثنملا ، ردـلا  ( 2 - ) 2

ص 159. ج 3 ، نایبلا ، عمجم  ص 234 و  ص 213 و ج 1 ، ج 5 ، نازیملا ،
کـلام 6. نب  سنا  يرافغ 5 . رذوبا  يراصنا 4 . هللادـبع  نب  رباج  رـسای 3 . رامع  ساـبع 2 . نبا  . 1 زا : دنترابع  هباحـص  نیا  ( 4 - ) 3
، نآرق رد  تیالو  تایآ  زا  لقن  هب   ) یبا نب  هللادـبع  میکح 10 . نب  هبقع  بئاغ 9 . نب  هللادبع  لیهک 8 . نب  هملس  مالس 7 . نب  هللادبع 

ص 82 و 83) يزاریش ، مراکم  داتسا 
ص 26. ج 12 ، يزاررخف ، ریبکلا ، ریسفتلا  ص 3-24 و  ج 6 ، نازیملا ، و ص 59 و  ، 53 ، 52 ص 47 ، ج 2 ، ریدغلا ، .ر ك : ( 5 - ) 4
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هیآ نیا  هب  اهراب  ترـضح  نآ  هدـش و  لقن  هفیرـش  هیآ  لوزن  نأش  دروم  رد  یتایاور  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  نیا  رب  هوالع 
.تسا هدرک  لالدتسا 

دش و دجـسم  دراو  يدنمزاین  دوب ، زامن  لوغـشم  یبنلا  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  يزور  تسا : نینچ  قوف  تایاور  نومـضم 
تسد اب  دوب  عوکر  لاح  رد  ماگنه  نآ  رد  هک  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .دادن  وا  هب  يزیچ  یـسک  درک ، حرطم  ار  شیوخ  ياضاقت 
ماگنه نیا  رد  دش ؛ جراخ  دجـسم  زا  دروآ و  نوریب  ترـضح  نآ  كرابم  تشگنا  زا  ار  رتشگنا  دمآ و  وا  درک ، هراشا  دنمزاین  نآ  هب 

.(1) دش لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ثحب  دروم  هفیرش  هیآ 

يروآدای

.(2) تسا هدش  حرطم  يدایز  ییاور  یلقع و  ثحابم  قوف  هیآ  دروم  رد 

رمالا یلوا  هیآ  . 9

ُْمْتنُک ْنِإ  ِلوُسَّرلا  ِهّللا َو  َیلِإ  ُهوُّدُرَف  ٍءْیَـش  ِیف  ُْمتْعَزاـنَت  ْنِإَـف  ْمُْکنِم  ِْرمَأـْلا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوـُعیِطَأ  َهّللا َو  اوـُعیِطَأ  اوـُنَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
[ ادخ  ] هداتسرف و  دینک ؛ تعاطا  ار  ادخ  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  « ؛  3( ًالیِوْأَت ُنَسْحَأ  ٌْریَخ َو  َِکلذ  ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  َنُونِمُْؤت 
( شا  ) هداتـسرف ادـخ و  هب  ار  نآ  سپ  دـیدرک ، فالتخا  رگیدـمه  اب  يزیچ  رد  رگا  .دـییامن و  تعاطا  ار  نات  دوخ )  ) رما ناـبحاص  و 

«. تسا رتوکین  ش )  ) ماجرف رتهب و  راک )  ) نیا دیراد ، نامیا  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  رگا  دیبلطب ) يرواد  اه  نآ  زا  و   ) دیهد عاجرا 

نیا قبط  .تسا  نیلقث  ثیدـح  اه ، نآ  نیرت  مهم  هک  دراد  دوجو  هیآ  نیا  رد  رظن  دروم  موصعم  صخـش  یفرعم  رد  یفلتخم  تایاور 
ربمایپ ثیدح ،

ص:85

ص 83. يزاریش ، مراکم  داتسا  نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ( 1 - ) 1
.هفیرش هیآ  هب  طوبرم  ریسافت  ات 108 و  ص 103  عفرا ، مظاک  دیس  هیالولا ، تایآ  ات 105 و  ص 75  نامه ، .ر ك : ( 2 - ) 2
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اهبنارگ زیچ  ود  مور و  یم  ترخآ ) ناهج  هب   ) امش نایم  زا  نم  : » دندومرف شیوخ  فیرـش  رمع  رخاوا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
دینزب گنچ  ود  نیا  هب  هک  ینامز  ات  متیب و  لها  رگید  دیجم و  نآرق  ادـخ  باتک  تسخن  .مراذـگ  یم  راگدای  هب  دوخ  زا  شزرا  رپ  و 

.(1)« دیوش یمن  هارمگ  دینک ) تکرح  نآ  هیاس  رد  (و 

هب تنـس  لها  هعیـش و  عبانم  رد  هک  تسا  يرتاوتم  تیاور  دنـس  رظن  زا  دـشاب و  یم  نشور  يوق و  رایـسب  تلالد  رظن  زا  ثیدـح  نیا 
هعیش ربتعم  عبانم  رد  قوف  تیاور  .دنا  هدومرف  اهراب  ار  ثیدح  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  هدش  حرطم  هدرتسگ  تروص 
هدمآ تسا ،  (2) هّتس حاحـص  نامه  هک  تنـس  لها  ربتعم  عبانم  رد  و  هیقفلا ) هرـضحیال  نم  یفاکلا و  راصبتـسالا ، ماکحالا ، بیذهت  )

.(3) تسا

.(4) تسا هدش  دراو  هفیرش  هیآ  نیا  نأش  رد  هک  میراد ، زین  يرگید  صاخ  تایاور  نیلقث ، ثیدح  رب  هوالع 

يروآدای

.(5) دینک هعجارم  رگید  عبانم  هب  رتشیب  عالطا  يارب  هک  دراد  يدایز  یبناج  ثحابم  قوف  هیآ 

نیقداص هیآ  . 10

ظفح ادـخ  باذـع ]  ] زا ار ] ناتدوخ  ! ] دـیا هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  « ؛  6( َنِیقِداّـصلا َعَم  اُونوُک  َهّللا َو  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  اـی  )
«. دیشاب نایوگتسار  اب  و  دینک ؛

ص:86

ثیدح 917. باب 161 ، همکحلا ، نازیم  ( 1 - ) 1
هب  ) هجام نبا  ننس  یئاسن 6 . ننس  يذمرت 5 . ننس  دوواد 4 . نبا  ننس  ملسم 3 . حیحص  يراخب 2 . حیحص  . 1 زا : دنترابع  هک  ( 2 - ) 2

(. ص 117 يزاریش ، مراکم  داتسا  نآرق ، رد  تیالو  تایآ  زا  لقن 
ج 4 و ص هنـسلا ، جاهنم  ص 226 و  هقرحملا ، قـعاوصلا  ص 20 و  یئاسن ، صئاـصخ  رد  تیاور  نیا  بتک ، نیا  رب  هوـالع  ( 3 - ) 3
ج 4، قحلا ، قاقحا  دعب و  هب  ص 62  ج 9 ، نارگید ، يزاریش و  مراکم  داتسا  نآرق ، مایپ  .ر ك : رتشیب  عالطا  يارب  .تسا  هدمآ   104

.دعب هب  ص 438 
ات 86. ص 72  عفرا ، مظاک  دیس  هیالولا ، تایآ  ص 435 ، ج 3 ، قحلا ، قاقحا  ص 116 و  يزودنق ، هدوملا ، عیبانی  .ر ك : ( 4 - ) 4
ات 86. ص 77  عفرا ، مظاک  دیس  هیالولا ، تایآ  ات 130 و  ص 109  يزاریش ، مراکم  داتسا  نآرق ، رد  تیالو  تایآ  .ر ك : ( 5 - ) 5
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هیلع یلع  ترـضح  تمـصع  تماما و  تیـالو ، هب  طوبرم  تاـیآ  زا  رگید  یکی  تسا ، هدـش  يراذـگمان  نیقداـص  هیآ  هک  قوف ، هیآ 
.دوش یم  موـلعم  نیقداـص »  » قادـصم مینک ، هجوـت  نیلقث  ثیدـح  هب  اـهنت  رگا  .دـشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  شدـنزرف  هدزاـی  مالـسلا و 

یهارمگ عنام  اه  نآ  هب  کسمت  هک  دـنا  هدـش  یفرعم  یموصعم  دارفا  ناونع  هب  نیلقث  تیاور  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  نیقداـص 
ریهاشم و زا  رفن  جنپ  . (1) تـسا هدش  دراو  هفیرـش  هیآ  صوصخ  رد  هک  دراد  دوجو  يرگید  تایاور  نیلقث  ثیدـح  رب  هوالع  .تسا 
 ، (6) یناکـسح مکاح  و   ، (5) یجنگ همـالع   ، (4) یبلعث همـالع   ، (3) یمزراوخ  ، (2) یطویـس زا : دنترابع  هک  تنـس ، لها  ناگرزب 
زا روظنم  : » هک دـنا  هدرک  لقن  يراصنا ، هللادـبع  نب  رباج  ای  سابع ، نبا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  فورعم  یباحـص  زا  ار  یتاـیاور 

.(7)« تسا بلاط  یبا  نبا  یلع  نیقداص 

.دنا هدرب  راک  هب  ار   (8)« بلاط یبا  نب  یلع  یف  تلزن   » ای بلاط » یبا  نب  یلع  وه   » ترابع قوف ، ترابع  ياج  هب  یخرب 

ناخروم هکلب  رفن ،) ود  رفن و  کی  هن  ( ؛ هتیب لهاو  یلع  عم  اونوک  هانعم  ریـسلا  ءاـملع  لاـق  : » دـنیوگ یم  يزوج  نبا  یجنگ و  همـالع 
.(9)« دیشاب مالسلا  مهیلع  شتیب  لها  یلع و  اب  هک  تسا  نیا  نیقداصلا » عم  اونوک   » يانعم هک  دنا  هتفگ 

یم رب  ار  هنیمز  نیا  رد  رگید  تایآ  یخرب  نایاپ  رد  .دوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  طوبرم  تاـیآ  زا  یخرب  اـهنت  دـش  رکذ  هچ  نآ 
: میرامش

ص:87

ص 146. يزاریش ، مراکم  داتسا  نآرق ، رد  تیالو  تایآ  ( 1 - ) 1
ص 290. ج 3 ، روثنملا ، ردلا  ( 2 - ) 2

ص 298. ج 3 ، قحلا ، قاقحا  زا  لقن  هب  ( 3 - ) 3
ص 297. ج 3 ، قحلا ، قاقحا  زا  لقن  هب  یبلعث ، ریسفت  ( 4 - ) 4

ص 111. بلاطلا ، هیافک  ( 5 - ) 5
ص 260. ج 1 ، لیزنتلا ، دهاوش  ( 6 - ) 6

.مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  عم  اونوک  يا  نیقداصلا  عم  اونوک  ( 7 - ) 7
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تیبملا هلیل  هیآ  . 1

يدونشخ بلط  رد  ار  شناج  هک  تسا  یـسک  مدرم  زا  و  « ؛  1( ِدابِْعلِاب ٌفُؤَر  ُهّللا  ِهّللا َو  ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْـشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِم  (َو 
«. تسا نابرهم  ناگدنب  هب  تبسن  ادخ  و  دشورف ؛ یم  ادخ 

جاحلا هیاقس  هیآ  . 2

ُهّللا ال ِهّللا َو  َْدنِع  َنوُوَتْـسَی  ِهّللا ال  ِلِیبَس  ِیف  َدَـهاج  ِرِخْآلا َو  ِمْوَْیلا  ِهّللِاب َو  َنَمآ  ْنَمَک  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َهَرامِع  ِّجاْحلا َو  َهَیاقِـس  ُْمْتلَعَج  (َأ 
ُمُه َکـِئلوُأ  ِهّللا َو  َدـْنِع  ًهَجَرَد  ُمَظْعَأ  ْمِهِـسُْفنَأ  ْمِِهلاْومَأـِب َو  ِهّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوُدَـهاج  اوُرَجاـه َو  اُونَمآ َو  َنیِذَّلَا  َنیِِملاّـظلا  َمْوَْـقلا  يِدـْهَی 
بآ ایآ  « ؛  2( ٌمیِظَع ٌرْجَأ  ُهَدـْنِع  َهّللا  َّنِإ  ًادـَبَأ  اهِیف  َنیِدـِلاخ  ٌمیِقُم  ٌمیِعَن  اهِیف  ْمَُهل  ٍتاّنَج  ٍناوْضِر َو  ُْهنِم َو  ٍهَمْحَِرب  ْمُهُّبَر  ْمُهُرِّشَُبی  َنوُِزئاْفلا 

رد و  هدروآ ، نامیا  نیسپزاب  زور  ادخ و  هب  هک  دیداد  رارق  یـسک  راک )  ) ِدننامه ار ، مارحلا  دجـسم  نتخاس  دابآ  و  نایجاح ، هب  نداد 
هک یناسک  .دنک  یمن  ییامنهار  ار  ناراکمتـس  هورگ  ادخ  و  دنتـسین ؛ يواسم  ادخ  دزن  هورگ ) ود  نیا  ( !؟ تسا هدرک  داهج  ادـخ  هار 

نانآ اهنت  و  دنراد ؛ رتالاو  يا  هبتر  ادخ  دزن  دندومن ، داهج  ناشیاه  ناج  ناشلاوما و  اب  ادـخ  هار  رد  و  هدرک ، ترجه  و  هدروآ ، نامیا 
تمعن اج  نآ  رد  هک  یتشهب )  ) ياه غاب  يدونشخ و  و  شیوخ ، بناج  زا  یتمحر  هب  دهد  یم  هدژم  ار  نانآ  ناشراگدرورپ  .دنبایماک 

«. تسا گرزب  یشاداپ  شدزن  ادخ ، هک  یتسارب  دنراگدنام ، هنادواج  اج  نآ  رد  هک  یلاح  رد  تسا ؛ نانآ  يارب  يرادیاپ  ياه 

ترصن هیآ  . 3

سپ دـننز ، گنرین  وت  هب  دـنهاوخب  رگا  و  « ؛  3( َنِینِمْؤُْملِاب ِهِرْـصَِنب َو  َكَدَّیَأ  يِذَّلا  َوُه  ُهّللا  َکَبْـسَح  َّنِإَف  َكوُعَدْخَی  ْنَأ  اوُدـیُِری  ْنِإ  (َو 
«. درک دییأت  نانمؤم ، اب  دوخ و  يرای  اب  ار ، وت  هک  تسا  یسک  وا  تسا ؛ یفاک  وت  يارب  ادخ  یتسارب 
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باتکلا ملع  هیآ  . 4

دندـیزرو رفک  هک  یناسک  و  « ؛  1( ِباتِْکلا ُْملِع  ُهَدـْنِع  ْنَم  ْمُکَْنَیب َو  ِیْنَیب َو  ًادیِهَـش  ِهّللِاب  یفَک  ُْلق  ًالَـسُْرم  َتَْسل  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  (َو 
نیب نم و  نیب  تسوا ، دزن  نآرق )  ) باتک ِملع  هک  یسک  و  ادخ ، یهاوگ  : » وگب ربمایپ ) يا  « ) .یتسین هدش  هداتـسرف  وت ) : ») دنیوگ یم 

«. تسا یفاک  امش 

نذؤم هیآ  . 5

ْمُهَْنَیب ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف  ْمَعَن  اُولاق  اقَح  ْمُکُّبَر  َدَعَو  ام  ُْمتْدَجَو  ْلَهَف  اقَح  انُّبَر  انَدَعَو  ام  انْدَجَو  ْدَق  ْنَأ  ِراّنلا  َباحْـصَأ  ِهَّنَْجلا  ُباحْـصَأ  يدان  (َو 
، دوب هداد  هدـعو  ام  هب  نامراگدرورپ  ار  هچ  نآ  نیقیب  : » هک دـنهد  ادـن  ار  شتآ  لها  تشهب ، لـها  و  « ؛  2( َنیِِملاّظلا یَلَع  ِهّللا  ُهَنَْعل  ْنَأ 

يا هدنهد  ادن  و  .يرآ » : » دنیوگ یم  نایخزود ] [ »!؟ دیتفای قح  دوب ، هداد  هدعو  ناتراگدرورپ  ار  هچ  نآ  مه ] امش   ] ایآ و  میتفای ؛ قح 
!« داب ناراکمتس  رب  ادخ  تنعل  : » هک دنز ، گناب  نانآ  نایم  رد 

ناذا هیآ  . 6

ُْمْتیَّلَوَت ْنِإ  ْمَُکل َو  ٌْریَخ  َوُهَف  ُْمْتُبت  ْنِإَـف  ُُهلوُسَر  َنیِکِرْـشُْملا َو  َنِم  ٌءيَِرب  َهّللا  َّنَأ  ِرَبْکَأـْلا  ِّجَْـحلا  َمْوَی  ِساـّنلا  َیلِإ  ِِهلوُـسَر  ِهّللا َو  َنِم  ٌناذَأ  (َو 
هب شا  هداتـسرف  ادخ و  فرط  زا  تسا  یمالعا  تایآ )، نیا   ) و « ؛  3( ٍمِیلَأ ٍباذَِـعب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ِرَِّشب  ِهّللا َو  يِزِْجعُم  ُْریَغ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعاَف 

، دینک هبوت  رگا  و  دنرادن ! يدّهعت  ناکرـشم  هب  تبـسن  شا  هداتـسرف  ادخ و  هک : نیا  هب ]  ] گرزب جـح  نابرق ] دـیع  ِزور =[  رد  مدرم ،
هب دندیزرو ، رفک  هک  ار  یناسک  و  دیتسین ؛ ادخ  هدننک  زجاع  امش  هک  دینادب  سپ  دیباترب ، يور  رگا  و  تسا ؛ رتهب  امش  يارب  نآ  سپ 

!« هد هدژم  كاندرد  یباذع 
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نینسحم هیآ  . 7

ِِهب َقَّدَـص  ِقْدِّصلِاب َو  َءاـج  يِذَّلا  َنیِِرفاـْکِلل َو  ًيْوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیل  ُهَءاـج َأ  ْذِإ  ِقْدِّصلاـِب  َبَّذَـک  ِهّللا َو  یَلَع  َبَذَـک  ْنَّمِم  ُمَلْظَأ  ْنَمَف  )
ادـخ رب  هک  یـسک  زا  تسا  رتراکمتـس  یـسک  هچ  سپ  « ؛  1( َنِینِـسْحُْملا ُءازَج  َِکلذ  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  َنُؤاشَی  اـم  ْمَُهل  َنوُقَّتُْملا  ُمُه  َکـِئلوُأ 
یسک .تسین و  نارفاک  يارب  یهاگیاج  مّنهج  رد  ایآ  دنک !؟ بیذکت  هدمآ  وا  غارس  هب  هک  یماگنه  ار  نیتسار  یحو )  ) ددنب و غورد 

دنهاوخب هکار  هچ  نآ  نانآ  يارب  اهنت  .دـننایاسراپ  و  نارادـهگندوخ )  ) نانآ طقف  درک ، دـییات  ار  نآ  و  دروآ ، ار  نیتسار  یحو )  ) هک
«. تسا ناراکوکین  شاداپ  نیا  تسا ؛ ناشراگدرورپ  دزن 

نیتسخن ناماگشیپ  هیآ  . 8

يِرْجَت ٍتاّنَج  ْمَُهل  َّدَـعَأ  ُْهنَع َو  اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهّللا  َیِـضَر  ٍناسْحِِإب  ْمُهوُعَبَّتا  َنیِذَّلا  ِراـْصنَْألا َو  َنیِرِجاـهُْملا َو  َنِم  َنُولَّوَأـْلا  َنوُِقباّـسلا  (َو 
رد یگتسیاش ) هب   ) هک یناسک  و  راصنا ، نارجاهم و  زا  نیتسخن  ناماگشیپ  و  « ؛  2( ُمیِظَْعلا ُزْوَْفلا  َِکلذ  ًاَدبَأ  اهِیف  َنیِِدلاخ  ُراْهنَْألا  اَهَتْحَت 

يارب یتشهب )  ) ییاه ناتـسوب  و  دندش ؛ دونـشخ  وا  زا  زین )  ) نانآ و  تشگ ، دونـشخ  نانآ  زا  ادخ  دـندرک ، يوریپ  نانآ  زا  يراکوکین 
گرزب یباـیماک  نیا  دـنراگدنام ، نآ  رد  هنادواـج  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ ناور  ش  ناـتخرد ]  ] ریز زا  اـهرهن  هک  هتخاـس ، مهارف  ناـنآ 

!« تسا

تبحم هیآ  . 9

هداد ماجنا  هتسیاش  ياهراک ]  ] هدروآ و نامیا  هک  یناسک  ًامّلسم  « ؛  3( ادُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  )
«. دهد یم  رارق  اه ) لد  رد   ) یتّبحم نانآ  يارب  رهم ، هدرتسگ  يادخ )  ) يدوزب دنا ،
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نوقباس هیآ  . 10

ناتسوب رد  .دنا  یهلا ) هاگرد   ) ناکیدزن نانآ  ناماگشیپ ، ناماگشیپ  و  « ؛  1( ِمیِعَّنلا ِتاّنَج  ِیف  َنُوبَّرَقُْملا  َِکئلوُأ  َنوُِقباّسلا  َنوُِقباّسلا  (َو 
«. دن تشهب )  ) تمعنرپ ياه 

هیعاو نذا  هیآ  . 11

، درک نایغط  بآ  هک  یماگنه  اـم  تقیقح  رد  « ؛  2( ٌهَیِعاو ٌنُذُأ  اهَیِعَت  ًهَرِکْذَـت َو  ْمَُکل  اهَلَعْجَِنل  ِهَیِراْجلا  ِیف  ْمُکاْنلَمَح  ُءاْملا  یَغَط  اَّمل  ّانِإ  )
«. دریگارف ار  نآ  هدنریگارف  ياه  شوگ  میهد و  رارق  هدنروآدای  امش  يارب  ار  نآ  ات  .میدرک  راوس  ناور  یتشک )  ) رد ار  امش 

نینمؤملا حلاص  هیآ  . 12

َِکلذ َدـَْعب  ُهَِکئالَْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  ُحـِلاص  ُلـیِْربِج َو  ُهـالْوَم َو  َوُه  َهّللا  َّنِإَـف  ِْهیَلَع  ارَهاـظَت  ْنِإ  اـمُُکبُوُلق َو  ْتَغَـص  ْدَـقَف  ِهّللا  َیلِإ  اـبُوتَت  ْنِإ  )
( يژک هب   ) امـش ياه  لد  نیقیب  هک ) ارچ  تسامـش ، دوس  هب   ) سپ دـیدرگزاب  ادـخ  يوس  هب  ربماـیپ ) رـسمه   ) ود امـش  رگا  « ؛  3( ٌریِهَظ
زا دعب  .تسوا و  روای  طقف  ادخ  هک  ارچ ) دیناسر ، یمن  وا  هب  ینایز   ) سپ دینک  کمک  ار  رگیدکی  وا  دـض  رب  رگا  و  تسا ؛ هدـییارگ 

«. دنتسه وا )  ) نابیتشپ ناگتشرف ، نانمؤم و  هتسیاش  لیئربج و  نآ 

تیاده راذنا و  هیآ  . 13

: دنیوگ یم  دـندیزرو ، رفک  هک  یناسک  و  « ؛  4( ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  ٌرِذـْنُم َو  َْتنَأ  اـمَّنِإ  ِهِّبَر  ْنِم  ٌهَیآ  ِْهیَلَع  َلِْزنُأ  ـال  َْول  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُلوُقَی  (َو 
ره يارب  و  يا ؛ هدـنهد  رادـشه  طقف  وت  ربمایپ ) يا  ( »!؟ تسا هدـماین  دورف  وا  رب  شراگدرورپ  فرط  زا  ییاـسآ ) هزجعم   ) هناـشن ارچ  »

« .تسا ییامنهر  یهورگ 
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هّیربلا ریخ  هیآ  . 14

اهِیف َنیِدـِلاخ  ُراْهنَْألا  اَِهتْحَت  ْنِم  يِرْجَت  ٍنْدَـع  ُتاّنَج  ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ْمُهُؤازَج  ِهَّیِرَْبلا  ُْریَخ  ْمُه  َِکئلوُأ  ِتاـِحلاّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  )
، دنداد ماجنا  هتـسیاش  ياهراک ]  ] دندروآ و نامیا  هک  یناسک  عقاو  رد  « ؛  1( ُهَّبَر َیِشَخ  ْنَِمل  َِکلذ  ُْهنَع  اوُضَر  ْمُْهنَع َو  ُهّللا  َیِـضَر  ًاَدبَأ 

اهرهن ش  ناتخرد ]  ] ریز زا  هک  تسا  راگدـنام  هژیو )  ) ياه ناتـسوب  ناشراگدرورپ  دزن  نانآ  شاداپ  .دـنناگدیرفآ  نیرتهب  نانآ  طقف 
تسا یسک  يارب  نیا  دندونشخ ؛ وا  زا  زین ) نانآ   ) تسا و دونشخ  نانآ  زا  ادخ  دنراگدنام ، نآ  رد  هنادواج  هک  یلاح  رد  تسا  ناور 

!« دسارهب شراگدرورپ  زا  هک 

تمکح هیآ  . 15

هتـسیاش  ) سک ره  هب  ادخ ) (« ؛  2( ِباْبلَْألا اُولوُأ  ّالِإ  ُرَّکَّذَـی  اـم  ًارِیثَک َو  ًاْریَخ  َِیتوُأ  ْدَـقَف  َهَمْکِْحلا  َتُْؤی  ْنَم  ُءاـشَی َو  ْنَم  َهَمْکِْحلا  ِیتُْؤی  )
زج و  تسا ؛ هدـش  هداد  وا ] هب   ] ناوارف يریخ  نیقیب  سپ  دوش ، هداد  یگنازرف  سک  ره  هب  و  دـنک ؛ اـطع  یگنازرف  دـهاوخب  دـنادب و )
رد يرگید  ددعتم  تایآ  اما  .دوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دروم  رد  تایآ  زا  یخرب  تشذگ  هچ  نآ  دنوش .» یمن  روآ  دای  نادنمدرخ 

.دوش یم  هدروآ  اه  نآ  زا  یتسرهف  هک  هدش  هدروآ  عبانم  رد  هراب  نیا 
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: باتک یفرعم 

: هب دوش  هعجارم  روکذم  تایآ  دروم  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب 

.يزاریش مراکم  داتسا  نآرق ، رد  تیالو  تایآ  . 1

.عفرا مظاک  دیس  هیالولا ، تایآ  . 2

ج 1 و 2. هر ،)  ) سوواط نبا  فئاوطلا ، بهاذم  هفرعم  یف  فئارطلا  . 3

(. دلج  2  ) يزاریش ینیسح  قداص  دیس  نآرقلا ، یف  یلع  . 4

(. دلج  2  ) يرکاش نیسح  هنسلا ، باتکلا و  یف  یلع  . 5

.یناهفصا هیودرم  نب  یسوم  نب  دمحا  مالسلا ، هیلع  یلع  یف  نآرقلا  نم  لزن  امو  بلاط  یبا  نب  یلع  بقانم  . 6

.يرفعج بوقعی  نآرق ، رد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  يامیس  . 7

.یسینودنالا شیور  نبا  لیضفتلاب ، صخ  نمل  لیزنتلا  دهاوش  . 8
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: شسرپ * 

؟  تسیچ رد  ناربمایپ  تازجعم  اب  ناشیا  تازجعم  توافت  دنا ، هتشاد  یتازجعم  مالسلا  مهیلع  همئا  ایآ 

: خساپ * 

تـسدب هاوخ  دریگ  ماجنا  تماما ) ای  توبن   ) یهلا یماقم  تاـبثا  يارب  یهلا  تردـق  ءاـکتا  هب  هک  يا  هداـعلا  قراـخ  راـک  ره  هزجعم  »
يارب ناگرزب  ناملکتم و  زا  یخرب  هک  نآ  لاح  دوش و  یم  لماش  ار  نآ  ماع  ياـنعم  هزجعم ، زا  فیرعت  نیا  . (1)« ربمایپ ریغ  ای  ربمایپ 
راهظا توبن )  ) دوخ ياعدم  تابثا  يارب  ار  نآ  توبن  یعدم  هک  يراک  زا : تسا  ترابع  هک  دنا  هتفرگ  رظن  رد  یصاخ  يانعم  هزجعم 

.(2) دنک یم 

هزجعم زا  همئا  تازجعم  صاخ ) يانعم   ) مود ياـنعم  ساـسارب  یلو  دریگ  یم  رب  رد  زین  ار  یهلا  ءاـیلوا  تازجعم  هزجعم ، لوا  ياـنعم 
ربمایپ و هزجعم  عقاو  رد  .دنهد  ماجنا  توبن ، ياعدا  نودب  ادخ  ءایلوا  هک  تسا  يا  هداعلا  قراخ  راک  ره  نآ  دوش و  یم  ادج  ناربمایپ 

هارمه توبن  يوعد  و  يدـحت ) یبلط =(  هزرابم  اب  هزجعم  اما  دوش  یم  ماجنا  ماما  ای  یبن  طسوت  ینیوکت  تیالو  ساسارب  ود  ره  ماـما 
يوـما : » تفگ نینچ  نیا  ار  هزجعم  عماـج  فـیرعت  ناوـتب  دـیاش  . (3) تـسین هارمه  يدـحت  توـبن و  ياـعدا  اـب  ماـما  هزجعم  تسا و 

اب هضراعم  هدهع  زا  یـسک  هدوب و  گنهامه  یعدم  اب  تسا و  هارمه  يدحت ) یبلط =(  هزرابم  توبن و  يوعد  اب  هک  تداع  فالخرب 
يانعم یخرب  دنتسه و  لئاق   (5) یماع يانعم  نآ  يارب  یخرب  تسا ، توافتم  هزجعم  فیرعت  رد  ناگرزب  نخس  هتبلا  . (4)« دیاین رب  نآ 

ار نآ   (6) صاخ

ص:98

ص 61. يدزی ، حابصم  هللا  تیآ  یسانشامنهار ، هار و  ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2

ص 89 و 90. یلمآ ، يداوج  هللا  تیآ  راثآ  رد  تیالو  میمش  ( 3 - ) 3
ص 645. یجشوق ، دیرجت  حرش  ص 218 . دارملا ، فشک  ( 4 - ) 4

ص 45. ج 13 ، هنومن ، ریسفت  ص 201 و 202 ؛ ص 243 ، ج 4 ، یلمآ ، يداوج  داتسا  هشیدنا ، همشچرس ي  ( 5 - ) 5
ص 139 و 140. هللا ، همحر  يرهطم  دیهش  نآرق ، اب  ییانشآ  ص 38 . رف ، يدیعس  دمحم  یمالسا 2 ، مالک  شزومآ  ( 6 - ) 6
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هیلع قداص  ماما  هک  اج  نآ  .تسا  حرطم  نآ  ماـع  ياـنعم  هک  میباـی  یم  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  ثیداـحا  هب  هعجارم  اـب  .دـنریذپ  یم 
: دنیامرف یم  هزجعم  فیرعت  رد  مالسلا 

ِغورد زا  وگتسار  ِتسار  نآ  هلیـسو  هب  ات  دهد  یم  دوخ  ياه  تجح  ناگداتـسرف و  ناربمایپ ، هب  اهنت  ار  نآ  تسادخ و  هناشن  هزجعم  »
.(1)« دوش هتخانش  وگغورد 

یمالـسا ياملع  تاحالطـصا  زا  ود  ره  نیا  و  تداع » قرخ   » هن هتفر و  راک  هب  هزجعم »  » ظفل هن  میرک  نآرق  رد  هک  دش  رکذـتم  دـیاب 
تـسا رتاـسر  دوـصقم  ندـناسر  يارب  تداـع ، قرخ  هزجعم و  هملک  ود  زا  دـسر  یم  رظن  هـب  هـک  ار  هـیآ »  » ظـفل دـیجم  نآرق  .تـسا 

سپ تسا ، راوتـسا  هناشن  مکحم و  لـیلد  ینعم  هب  تیآ »  » هک تسا  نآ  نآرق ، دربراـک  نیا  تلع  تفگ  ناوتب  دـیاش  .تسا  هدـیزگرب 
نآرق و زا  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  . (2) دروایب مکحم  لیلد  نشور و  هناشن  دیاب  دوخ  ياعدا  تابثا  يارب  تسا  توبن  یعدم  هک  یـصخش 

يارب دنوادخ  تردق  ءاکتا  هب  هک  يا  هداعلا  قراخ  راک  ره  زا : تسا  ترابع  نآ  دراد و  ماع  ییانعم  هزجعم  دیآ  یم  تسدـب  تایاور 
تایـصوصخ هب  ناوت  یم  فیرعت  نیا  زا  ربمایپ .) ریغ   ) ماما ای  ربمایپ  تسدـب  هاوخ  دریگ  ماجنا  تماما ) ای  توبن   ) یهلا یماـقم  تاـبثا 

: درب یپ  هزجعم 

رد .تسا 5 . هارمه  یبلط  هزرابم  اب  .تسین 4 . ینیرمت  یمیلعت و  .دوش 3 . یم  ماجنا  یهلا  تردـق  نذا و  اب  .تسا 2 . هداعلا  قراخ  . 1
(. تماما ای  توبن   ) تسا یهلا  ماقم  یعدم  نآ  هدنروآ ي  .تسا 6 . زوریپ  هشیمه  اه  يدحت  نیا 

نیا رد  ناربمایپ  تازجعم  اب  ناشیا  تازجعم  توافت  اهنت  دنـشاب و  هتـشاد  هزجعم  دنتـسناوت  یم  همئا  قوف  فیرعت  رباـنب  هک  نیا  هجیتن 
درادـن ییاعدا  نینچ  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  دروآ  یم  هزجعم  دوخ  توبن »  » ياعدا تابثا  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک  تسا 

.(3) دروآ یم  هزجعم  یبن  ربمایپ و  زا  ینیشناج  تماما و  يارب  هکلب 

؟ هن ای  دنا  هتشاد  هزجعم  ًاعقاو  همئا  ایآ  هک  نیا  هب  دسر  یم  تبون  نونکا 

ص:99

ص 3478. يرهش ، ير  يدمحم  همکحلا ، نازیم  همجرت  ( 1 - ) 1
ص 139 و 140. هللا ، همحر  يرهطم  دیهش  نآرق 2 ، اب  ییانشآ  ( 2 - ) 2

ص 42. رف ، يدیعس  دمحم  یمالسا 2 ، مالک  شزومآ  ( 3 - ) 3
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باوج رد  ای  ناشیا  هک  میبای  یم  تسد  هداعلا  قراـخ  ياـهراک  نیا  زا  يددـعتم  ياـه  هنومن  هب  ییاور ، یخیراـت و  بتک  یـسررب  اـب 
ار دوخ  تیناقح  هدرک و  يا  هزجعم  ناشیا  تساوخرد  نودـب  هک  نیا  ای  و  دـندرک ؛ یم  تباث  ار  دوخ  تماما  يا ، هدـننک  تساوخرد 

: مینک یم  هراشا  یخرب  هب  هک  دندومن  یم  تباث 

مالسلا هیلعع  یلع  ماما  زا  هدش  لقن  تازجعم  . 1

.(1) ناشیا اب  تارف  نایهام  يوگفگ  .فلا 

.(2) مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  تیالو  هب  تبسن  لهاجت  زا  سپ  مقرا  نب  دیز  ندشروک  .ب 

.(3) مخریدغ هعقاو ي  نامتک  زا  سپ  یسیپ  هب  کلام  نب  سنا  ندش  التبم  .ج 

مالسلا هیلع  مظاک  ماما  زا  هدش  لقن  تازجعم  . 2

.(4) لوا لحم  هب  تخرد  نتشگزاب  ناشیا و  يوس  هب  مالسلا  هیلع  ماما  رما  هب  تخرد  تکرح  .فلا 

.(5) وا هب  مالسلا  هیلع  ماما  رادشه  نیطقی و  نب  یلع  يایاده  يارجام  .ب 

.(6) تنس لها  هویش  هب  نتفرگ  وضو  دروم  رد  نیطقی  نب  یلع  هب  ماما  روتسد  يارجام  .ج 

مالسلا هیلعع  يداه  ماما  زا  هدش  لقن  هزجعم  . 3

.(7) وا ياج  هب  رفعج  ندش  هفیلخ  یسابع و  هفیلخ  قثاو  تکاله  ربخ  نایب 

هعجارم هللا  همحر  دیفم  خیـش  فیلات  داشرالا »  » دنمـشزرا باتک  هب  دـیناوت  یم  رتشیب  هعلاطم  يارب  هک  رگید  هنومن  اهدـص  اه و  هد  و 
.دینادب رتشیب  مالسلا  مهیلع  همئا  کت  کت  هرابرد  دینک و 

ص:100

ص 336. هلللا ، همحر  دیفم  خیش  داشرالا ، ( 1 - ) 1
ص 340. نامه ، ( 2 - ) 2
ص 340. نامه ، ( 3 - ) 3
ص 568. نامه ، ( 4 - ) 4
ص 569. نامه ، ( 5 - ) 5
ص 571. نامه ، ( 6 - ) 6
ص 639. نامه ، ( 7 - ) 7
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: شسرپ * 

؟  تسا هدوب  رتابیز  مالسلا  مهیلع  ناماما  هفایق  ارچ 

: خساپ * 

دارفا یـضعب  ارچ  دنـسرپ  یم  دوخ  زا  يرایـسب  .میوش  یم  تادوجوم  تقلخ  رد  ییاـه  تواـفت  دوـجو  هجوـتم  شنیرفآ  رد  هاـگن  اـب 
، دنا هرهب  مک  ییابیز  زا  رگید  یضعب  ابیز و  یـضعب  ریقف ، یلومعم و  یـضعب  دنمتورث و  یـضعب  رتمک ، یـضعب  رتشیب و  ناشدادعتـسا 

.تسا راگزاس  راگدرورپ  تلادع  لصا  اب  یعیبط  ياه  توافت  نیا  ایآ  دنتسه  ضیرم  یلومعم و  یخرب  دنراد و  يوق  مسج  یضعب 

: دـندومرف نینمؤملاریما  هکناـنچ  .دـشاب  یم  نآ  بساـنم  ياـج  رد  زیچ  ره  ندادرارق  هکلب  تسین  زیچ  همه  يواـست  لدـع  زا  دوصقم 
هکنآ ینعی  یهلا » لدـع   » فیرعت نیا  ساسارب  .دـهد  یم  رارق  شدوخ  ياـج  رد  ار  روما  تلادـع   (1)« اهعـضاوم رومالا  عضی  لدعلا  »

نآ رد  تادوجوم  دـشاب و  بترتم  نآ  رب  ریخ  لامک و  نیرتشیب  هک  دـنیرفایب  يا  هنوگ  هب  ار  ناهج  دوخ  تمکح  ياضتقا  هب  دـنوادخ 
.دنشاب ییاهن  فده  اب  بسانتم 

اه توافت  زار 

دوش یم  حرطم  لاؤس  نیا  لاح  تسا  راگزاس  یهلا  لدـع  اب  تادوجوم  نیب  توافت  فالتخا و  یتسه  ناـهج  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
؟ تسیچ اه  توافت  نیا  زار  هک 

: هک مینک  یم  نایب  روط  نیا  خساپ  رد 

ياه يراگنا  لهـس  ای  یعامتجا  ياه  ملظ  ای  یتاقبط  فالتخا  لولعم  رگیدکی ، اب  دارفا  یحور  یمـسج و  ياه  توافت  زا  یتمـسق  . 1
.قلاخ هن  تسا  دارفا  دوخ  هدهع  هب  نآ  تیلوئسم  هک  تسا  يدرف 

ص:101

تمکح 437. هغالبلا ، جهن  ( 1 - ) 1
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لهـس یلبنت ، تلع  هب  ام  ياهدوبمک  زا  يرایـسب  دشاب ، یم  اه  توافت  نیا  رد  رثؤم  لماوع  زا  تثارو  هعماج ، گنهرف  هیذغت ، طیحم ،
میلـست ياج  هب  ناـمدوخ  نوماریپ  طـیحم  رییغت  يارب  هعلاـطم ، میمـصت ، تمه ، شـالت ، .تساـم  رکفت  مدـع  یگدارا و  یب  يراـگنا ،

يراگنا و لهـس  یتاقبط ، فالتخا  .میهدن  تسد  زا  یتحار  هب  ار  یگدنز  رد  راذگرثا  مهم و  ساسح و  ياه  تصرف  ندش و  طیارش 
.تسا فلاخم  نآ  اب  مالسا  هک  تسا  يدراوم  زا  نید  گنهرف  زا  ندش  رود  یلبنت ،

دشاب لماک  روط  هب  یعامتجا  تلادع  رگا  ینعی  .دشاب  یم  شنیرفآ  تمکح  اب  تمظع و  اب  هاگتـسد  همزال  اه  فالتخا  زا  یـضعب  . 2
ياه تنـس  یلک و  نیناوق  صاخ و  ماظن  ياراد  مینک  یم  یگدـنز  نآ  رد  ام  هک  یناهج  دوب ، دـهاوخ  اـه  تواـفت  نیا  ًاـعبط  مه  زاـب 

يریذـپرثا و هرخالاب  تیدودـحم و  لاوز ، تکرح و  لوحت ، رییغت و  تلع ، زا  لولعم  ندرک  تیعبت  .دـشاب  یم  يرییغت  لباق  یمتح و 
.دشاب یم  ملاع  نیا  رب  مکاح  نیناوق  یمتح و  ياه  تنس  زا  رگیدکی  رب  تادوجوم  يراذگرثا 

فلتخم ياه  هویم  ناهایگ و  دشر  ییایفارغج -  طیارش  .دشاب  یم  تسکـش  دیما و  جنر ، يداش و  مغ ، طاشن و  اب  هتخیمآ  ناهج  نیا 
ریوصت هب  یهلا  تمکح  ملع و  تردـق ، زا  ابیز  یـشیامن  هدـش  ثعاب  دـق -  گنر و  شیوگ ، تهج  زا  توافتم  ًالماک  ییاه  ناسنا  اب 

: میناوخ یم  هیآ 22  مور  هروس  نآرق  رد  هچ  نانچ  .دیآرد 

شنیرفآ وا  ياه  هناشن  زا  و  « ؛ ) َنیِِملاْعِلل ٍتایَآل  َِکلذ  ِیف  َّنِإ  ْمُِکناْولَأ  ْمُِکتَنِْـسلَأ َو  ُفالِتْخا  ِضْرَْألا َو  ِتاوامَّسلا َو  ُْقلَخ  ِِهتایآ  ْنِم  (َو 
نیا دوجو  تسا .» نایاناد  يارب  ییاه  هناشن  اه ]  ] نآ رد  ًاعطق  تسامـش ؛ ياه  گـنر  ناـتیاه و  ناـبز  تواـفت  و  نیمز ، اـه و  نامـسآ 

 . 1( َنیِِقلاْخلا ُنَسْحَأ  ُهّللا  َكَرابَتَف  :) دیامرف یم  دنوادخ  هک  دشاب  یم  یهلا  نسحا  ماظن  زا  یشخب  اه  توافت 
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نآ ابیز و  نیا  مییوگ  یم  هک  میتسه  ام  نیا  تسام ، تشادرب  فـالتخا  رطاـخ  هب  اـه ، يدـب  یبوخ و  اـه ، یتشز  ییاـبیز و  یخرب  . 3
هنوگ نیا  تسا ؟ هدرک  قلخ  دـب  ادـخ  ارچ  تسا  بوخ  نیا  میـسرپ : یم  سپـس  تسا  دـب  يرگید  تسا و  بوـخ  یکی  تسا ، تشز 

دب نیا  رگا  میناد  یمن  عقاو  رد  هکنآ  رت  مهم  اما  .تسا  سفن  ياوه  ای  یتقد  یب  یهاگآ و  مک  هطساو ي  هب  اه  تشادرب  اه و  شسرپ 
هب ار  زیگنا  تفگـش  ابیز و  يولبات  کـی  هریت  نشور و  ياـه  گـنر  بیکرت  هک  یـشاقن  يولباـت  کـی  لـثم  .دوبن  مه  بوخ  نآ  دوبن 

دوبن فالتخا  رگا  .تشادـن  دوجو  یـشاقن  رگید  تشاد  یتخاونکی  نشور و  گنر  کـی  اـهولبات ، همه ي  رگا  دراذـگ  یم  شیاـمن 
ردـق دوبن  هیواعم  رگا  .درک  یمن  ادـیپ  انعم  بوخ  ناسنا  دوبن ، دـب  ناسنا  رگا  .تشادـن  انعم  مه  ییاـبیز  دوبن  یتشز  رگا  دوبن  یتقلخ 

.ددرگ یم  لامک  یقرت و  دشر و  ثعاب  یلو  تسا  نوعلم  ناطیش  .دش  یمن  هتخانش  مالسلا  هیلع  یلع 

هتکن دنچ 

ناسنا نآ  هطـساو  هب  ات  دـشاب  یم  ناسنا  شیامزآ  اهدوبمک  اه و  توافت  نیا  مهم  رارـسا  زا  یکی  تایاور  (1) و  تایآ هب  هجوت  اب  . 1
یحور و یمسج و  تهج  زا  ناسنا  ینورد  ياهدادعتسا  ییافوکـش  دشر و  هنیمز  ناحتما  هلیـسو  هب  .دندرگ  زیامتم  دب  زا  بوخ  ياه 

.ددرگ یم  هدامآ  یناور 

هیقب هب  تبـسن  یتهج  زا  یـسک  رگا  ددرگ و  یمن  ناسنا  یلماکت  تکرح  دـشر و  عنام  ردان  دراوم  زج  اه  توافت  اـهدوبمک و  نیا  . 2
رت يوق  ینامـسج  تردـق  تهج  زا  دراد  دوـبمک  هرهچ  ییاـبیز  زا  رگا  ًـالثم  .دراد  يرتـشیب  هرهب ي  يرگید  لاـمک  زا  دراد  دوـبمک 
هب ار  اه  یبوخ  همه  ادـخ  هک  تسین  روط  نیا  .تسا  دوهـشم  ًالماک  دـنراد  ینامـسج  ياه  تیلولعم  هک  يدارفا  رد  هلئـسم  نیا  .تسا 

.دهد یمن  یسک  هب  ار  اه  يدب  همه  رگید  فرط  زا  دهدب و  یسک 
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توافتم اه  هاگدـید  یلو  دنتـسه  ابیز  تادوجوم  همه  تقیقح  رد  تسا  یتوافتم  بتارم  ياراد  تسا  یبسن  يرما  نسح  ییابیز و  . 3
هشیمه هک  تسین  نینچ  نیا  یلو  دنراد  تسود  همه  ار  ییابیز  لصا  هک  دنچ  ره  میناد  یم  رتابیز  مینیب ، یم  رتشیب  ام  ار  یخرب  .تسا 

.تسا هدش  نایب  نآرق  رد  هک  فسوی  ترضح  ناتساد  لثم  .دنک  یم  لکشم  راچد  ار  اه  ناسنا  ییابیز  یهاگ  دشاب ، بوخ  ییابیز 

ناماما هک  تسا  نآ  مهم  هتکن  .تسین  دارفا  هیقب  یتشز  رب  لیلد  نیا  اما  . (1) دوش یم  دییات  تایاور  یخرب  هب  هجوت  اب  همئا  ییابیز  . 4
يونعم ییابیز  تنیز و  يارب  یتاروتسد  تایاور  رد  .دنا  هدوب  رادروخرب  يونعم  ییابیز  ینارون و  تریس  زا  تروص  ییابیز  رب  هوالع 

: لثم .دراذگ  یم  رثا  زین  يرهاظ  ییابیز  رد  هک  دراد  دوجو 

همئا تسین و  لقع  زا  رتابیز  ییاـبیز  چـیه  تسین ، بدا  لـثم  ییاـبیز  چـیه  »(3) ؛  لقعلا نم  لـمجا  لاـمجال   ، » (2)« بدالاک هنیزال  »
.دنا هدوب  الاو  لقع  بدا و  ياراد  مالسلا  مهیلع  راهطا 

هجیتن

هیقب ندوب  ابیز  اب  یتافانم  مالـسلا  مهیلع  همئا  ییابیز  دـشاب و  یم  رییغت  لباق  رگید  یـضعب  تسا و  تقلخ  همزال  تاـفالتخا  زا  یخرب 
يوردیفـس و هکلب  تسین  ایند  رد  اه  نآ  ییابیز  یتشز و  دارفا  يرترب  رایعم  دـشاب و  يونعم  ییابیز  تهج  رد  دـیاب  ام  شـالت  درادـن 

.تسا كالم  ترخآ  رد  ییور  هیس 

عبانم

یلا 146. ص 61  یتئارق ، مالسالا  تجح  دیاقع ، لوصا  . 1

یلا 120. ص 45  يرهطم ، دیهش  یهلا ، لدع  . 2

.نازیملا هنومن و  ریسفت  رد  یهلا  لدع  تایآ  . 3

یلا 84. ص 58  رهم ،» ناراب   » ناناوج ینآرق  ياه  شسرپ  . 4

ص:104
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: شسرپ * 

.دینک هسیاقم  يا  هتسه  يژرنا  هیواعم و  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  راتفر  دروم  رد  تحلصم ؟  ای  تسا  مدقم  قح  ایآ 

: خساپ * 

لطاـب زا  تسا و  تسرد  تسار و  نوچ  مینک  لـمع  قح  هب  میتـسه  فظوم  اـم  تسا و  حیحـص  عقاو و  قباـطم  هک  يزیچ  ینعی  قـح 
.دوب نینچ  لمع  راتفگ و  رد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  مینک و  يرود 

طیارش رییغت  رطاخب  هیواعم ، جراوخ و  تفالخ ، بصغ  لثم  فلتخم  تاعوضوم  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  توافتم  دروخرب  دروم  اما 
.تسا هدوب  مهم  مها و  هدعاق  تیاعر  یعامتجا و  یناکم و  ینامز و 

ًالثم هک  رارطـضا  طیارـش  رد  اـما  تسا  ّرـضم  مارح و  رادرم  تشوگ  ندروخ  يداـع  طیارـش  رد  هک  تسا  نآ  قـح  هک : نیا  حیـضوت 
یم بجاو  ناج  ظفح  يارب  هکلب  زیاج  رادرم  نیمه  ندروخ  دریگ  رارق  رطخ  رد  وا  ناج  دوش و  یگنـسرگ  راتفرگ  ناـبایب  رد  ناـسنا 

(3 هدئام /  ) .تسا هدرک  نایب  رادرم  دروم  رد  ار  مکح  ود  ره  میرک  نآرق  .دوش 

ملظ و اب  دشاب و  قح  لابند  هب  ناسنا  تسا  مزال  يداع  طیارـش  رد  دـیآ  یم  دوجوب  زین  یعامتجا  ياهدروخرب  دروم  رد  بلطم  نیمه 
یهن فورعم و  هب  رما  هک  دریگ  رارق  یطیارـش  رد  ناسنا  رگا  اما  .تسا  بجاو  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنک و  هزراـبم  رگمتس 

تقوم تروص  هب  تسا  مزـال  دریگ ، یم  رارق  رطخ  رد  ناـسنا  ناـج  اـی  دراد و  يرتـگرزب  ناـیز  يا و  هدـسفم  اـی  درادـن  رثا  رکنم  زا 
.دهد زورب  رگید  ياه  شور  زا  ار  دوخ  یتحاران  دنک و  توکس 

هبلغ نمشد  هک  رگید  یعامتجا  طیارش  رد  اما  تسا  متس  اب  هزرابم  قح و  هب  لمع  هلأسم  نیرتمهم  يداع  طیارـش  رد  رگید  ترابع  هب 
رت مهم  هلأسم  دراد 
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طیارش رد  لاثم  يارب  .تسا  مزال  یعامتجا  طیارش  تاعوضوم و  رد  مهم  مها و  صیخشت  یطیارش  ره  رد  تسا و  نید  ناج و  ظفح 
یم مایق  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  رگا  دوب و  ییاپون  نید  هک  دوب  مالسا  ظفح  هلأسم  نیرت  مهم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تافو  زا  دعب 

یمهم بـلطم  زا  مــها  هلأــسم  ظــفح  يارب  سپ  تــفرگ  یم  رارق  رطخ  رد  مالــسا  لــصا  ناناملــسم  ینورد  يریگرد  رثا  رد  درک 
.تشذگرد

هبرض ناناملسم  تافالتخا  اب  دوب و  هدش  تیبثت  مالسا  نید  جراوخ  هنتف  ماگنه  رد  ای  دوب  هیواعم  تسدب  تموکح  هک  یطیارش  رد  اما 
ماـیق طیارـش  رد  روطنیمه  دوب و  هیواـعم  رگمتـس  تموکح  جراوخ و  فارحنا  اـب  هزراـبم  رـصع  نآ  رد  مها  هلأـسم  سپ  .دروخ  یمن 
مهم هک  ار  دوخ  ناج  ترضح  دوب  رطخ  رد  مالسا  لصا  هک  اج  نآ  زا  دوب و  مالسا  لصا  ظفح  هلأسم  نیرت  مهم  مالسلا  هیلع  نیـسح 

.درک مها  بلطم  يادف  دوب 

زا مهم  مها و  تخانش  طیارش و  تارییغت  طیارش و  صیخشت  زین  يرگید  مهم  عوضوم  ره  ای  يا  هتـسه  يژرنا  هلأسم  دروم  رد  رکذت :
میمصت نآ  قبط  صیخشت و  ار  طیارش  یتینما ، یسایس و  یماظن ، روما  صصختم  ناسانـشراک  تسا  مزال  هک  .تسا  يرورـض  لئاسم 

.دنرادب مدقم  ار  نآ  تسا و  مها  عوضوم  مادک  طیارش  ره  رد  هک  دننک ، يریگ 

تارظن هب  ام  تسا  مزال  تسا و  ماـجنا  لاـح  رد  راـک  نیا  ماـظن  نالوئـسم  هتاـکرب و  تماد  يربهر  مظعم  ماـقم  تاـشیامرف  ساـسارب 
.مینک هئارا  نانآ  هب  میراد  يداهنشیپ  رگا  مینک و  لمع  نآ  ساسارب  میراذگب و  مارتحا  یلم  تینما  ياروش  ناسانشراک 

.درادب ظوفحم  تارطخ  زا  ار  یمالسا  ياهروشک  ناریا و  روشک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  تکرب  هب  لاعتم  يادخ  تسا  دیما 
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: شسرپ * 

؟ دینک یفرعم  مالسلااهیلع  بنیز  مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  دروم  رد  ییاه  باتک  ًافطل 

: خساپ * 

رد اه  نآ  همه  یفرعم  هک  هدش  هتشون  يدایز  ياه  باتک  مالسلااهیلع  بنیز  ترضح  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ترـضح  دروم  رد 
.مینک یم  یفرعم  ار  یسرتسد  لباق  ياه  باتک  یخرب  نانآ  اب  ییانشآ  يارب  یلو  دبلط  یم  لقتسم  یباتک  دجنگ و  یمن  رصتخم  نیا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  یسانشباتک  فلا :

.ریبکریما تاراشتنا  هسسؤم  مولعلارقاب ، هدکشهوژپ  ثیدح  هورگ  مالسلا : هیلع  نیسح  ماما  نانخس  عماج  گنهرف  . 1

، ینابرق جاح  یهللادبع و  یلع  فیلات  یـسلجم ، همالع  راونالاراحب  هدیزگرب  مالـسلا : هیلع  نیـسح  ماما  لئاضف  يایرد  زا  يا  هرطق  . 2
.نابرهم رشن 

.يدمحملادبع نیسح  فلوم  یمالسا ، تاقیقحت  هدکشهوژپ  مالسلا : هیلع  نیسح  ماما  مایق  ياه  هنیمز  . 3

( جع  ) رصع ماما  یتاراشتنا  هسسوم  یتیآ ، میهاربا  دمحم  رتکد  اروشاع : خیرات  یسررب  . 4

.نایراصنا تاراشتنا  مق ، نایرفعج ، لوسر  اروشاع : تضهن  رد  یلمأت  . 5

.مالسلااهیلع هموصعم  ترضح  تاراشتنا  مق ، یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  فطل  مالسلا : هیلع  نیسح  تمظع  زا  يوترپ  . 6

.ملعلاراد مق ، یلدگیب ، یئایض  نیسحدمحم  مالسلا : هیلع  نیسح  ماما  مایق  هزیگنا  . 7

.يراصنا تاراشتنا  مق ، نایدزی ، نسحم  يوسوم و  رفعج  تازجعم : لئاضف و  رد  زاجعا ، راس  همشچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  . 8
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.یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  نارهت ، يدیهش ، رفعج  مالسلا : هیلع  نیسح  ماما  مایق  نوماریپ  هزات  یشهوژپ  لاس  هاجنپ  زا  سپ  . 9

.یبرقلا يوذ  تاراشتنا  نارهت ، ینارعش ، نسحلاوبا  همجرت  اب  یمق  سابع  خیش  موحرم  مومهملا : سفن  . 10

.نآرق مولع  ریسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا  مق ، یناهفصا ، ییاضر  یلعدمحم  رتکد  اروشاع : ياه  هزومآ  . 11

.ش  1362 یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  یمجن ، قداصدمحم  البرک ، ات  هنیدم  زا  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نیسح  نانخس  . 12

.1383 حور ، رشن  مق ، ینامسیرا ، يرفعج  تمحر  يریشهد ، نسح  اروشاع ، ياه  ییابیز  . 13

1426 نایقداص ، اضر  نایفطل -  مظاک  نیودـت  ینارکنل ، لضاف  یمظعلا  هللا  تیآ  رتفد  یگنهرف  شخب  رـشان  اروشاع ، ياه  هولج  . 14
.ق

.ش  1377 نارکمج ، سدقم  دجسم  تاراشتنا  رف ، يردیح  دیجم  اروشاع ،) ترایز  حرش   ) اونین روشنم  . 15

، يزاریش مراکم  یمظعلا  هللا  تیآ  رظن  ریز  داژن ، متسر  يدهم  يدواد ، دیعس  اهدمایپ ،) اهدادیور ، اه ، هزیگنا  اه ، هشیر   ) اروشاع . 16
.ش  1384 مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  هسردم  رشان 

مالسلااهیلع بنیز  ترضح  یسانشباتک  .ب 

.ریبکریما تاراشتنا  ینیئان ، نایچیاچ و  بیبح  همجرت  اب  یطاشلا  تنب  هشیاع  فیلأت ، البرک : نامرهق  يوناب  بنیز  . 1

.رعشم رشن  تاراشتنا  يدیهش ، رفعج  مجرتم ، یطاشلا ، تنب  فیلأت  مالسلا : هیلع  یلع  رتخد  بنیز  ای  البرک  نزریش  . 2

.مالسا دیون  رشن  رتفد  مق ، یشیاشخب ، یقیقع  فیلأت  اه : هباطخ  اه و  هرطاخ  نیمزرس  ماش  . 3

ص:108
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.نارکمج دجسم  تاراشتنا  مق ، يریازج ، نیدلارون  فلوم  مالسلااهیلع : بنیز  ترضح  ياه  یگژیو  . 4

هعلاطم تهج  عبانم 

، هللا همحر  ینیمخ  ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسوم  رشن  یبیبح ، یلقفجن  میظنت : يروآدرگ و  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  یـسانش  باتک 
.ش  1374

.تسا هدش  یفرعم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دروم  رد  باتک  باتک 879  نیا  رد 
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: شسرپ * 

؟  مینکن هدافتسا  ًالصا  ای  مینادرگنرب و  یسراف  هب  یبرع  زا  ار  تیب  لها  مان  هلمج  زا  یبرع  یماسا  ام  ارچ 

: خساپ * 

تـساوخرد هب  یبرع و  هب  يربـع  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نادـنزرف  یماـسا  رییغت  زا  هـک  تـسا  يروـصت  امـش  لاؤـس  ضرف  - 
یماـگنه تسا : رارق  نیا  زا  ارجاـم  .تسا  رگید  يا  هنوگ  هب  بلطم  هکلب  هدوبن  نینچ  تفگ  دـیاب  هک  .تسا  هتفرگ  تروص  ترـضح 

ناشیا دش و  هداهن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هدهع ي  هب  كدوک  نیا  مان  باختنا  دندمآ ، ایند  هب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک 
هب تبـسن  بلاطیبا  نب  یلع  هاگیاج  هک  اج  نآ  زا  درک ، ضرع  دش و  لزان  لیئربج  اذل  دنتفرگن  یـشیپ  دوخ  يادـخ  رب  رما  نیا  رد  زین 

رارق بلاطیبا  نب  یلع  نادنزرف  رب  ار  نیـسح ) نسح و   ) نوراه نادنزرف  یبرع  مان  تسا ، یـسوم  هب  تبـسن  نوراه  هاگیاج  دننام  امش 
هیلع یلع  ترـضح  دـعب  دـنک و  غالبا  ار  نوراه  نادـنزرف  يربع  یماسا  لیئربج  هک  هدوبن  نینچ  (1) و  دندرک نینچ  زین  ناشیا  هدـب و 

.دنک اضاقت  ار  اه  نآ  رییغت  مالسلا 

: هک تشاد  هجوت  دیاب  میریذپن  هچ  میریذپب و  ار  یماسا  رییغت  نیا  هچ  لاح  ره  هب  - 

شیپ هدافتسا  ظفلت و  رد  یلکـشم  هک  يا  هنوگ  هب  تساه  نآ  یفرع  مهافت  اه  هژاو  ظافلا و  يریگراک  هب  رد  مهم  تاکن  زا  یکی  . 1
ياه هژاو  زا  هدافتـسا  دندوب و  ادج  زیامتم و  رگیدـکی  زا  ًالماک  یبرع  يربع و  نابز  ود  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نامز  رد  .دـیاین 

ًالـصا درادن و  دوجو  یـسراف  یبرع و  نابز  نیب  ییادـج  زیامت و  نینچ  ام  نامز  رد  یلو  دیـسر  یمن  رظن  هب  يا  هدیدنـسپ  راک  يربع 
يریگراک هب  هدافتسا و  اذل  .دومن  ادج  یبرع  ياه  هژاو  زا  ار  یسراف  ناوت  یمن 
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.درادن یلاکشا  اه -  نآ  اب  ام  ییانشآ  هدافتسا و  رد  ینالوط  هقباس ي  نیا  اب  مه  نآ  یبرع -  یماسا 

رد اوتحم  نیرت  لـماک  نیا  دـیاب  تساوتحم ، نیرت  لـماک  نآرق ، نآ  ینامـسآ  باـتک  مالـسا و  نید  ياوتحم  هک  نیا  هب  هجوـت  اـب  . 2
لماک هب  صقان  زا  تکرح  یبرع  هب  يربع  نابز  زا  تاـملک  رییغت  سپ  تسا ، یبرع  ناـبز  مه  نآ  هک  دوش  هتخیر  بلاـق  نیرت  لـماک 

ناونعب یبرع  هک  نیا  رب  هوالع  تسا ؟ تفرـشیپ  زین  یـسراف  هب  یبرع  زا  یماسا  رییغت  اـیآ  دوش ، یم  بوسحم  تفرـشیپ  یعون  تسا و 
يزاس و گنهرف  یعون  یمالـسا  ياه  مان  زا  هدافتـسا  تسا و  رادروخرب  یـصاخ  نأش  هاگیاج و  زا  اـم  بتکم  مالـسا و  نآرق ، ناـبز 

.تسا تبثم  یتکرح  هک  دیآ  یم  رامشب  ینید  گنهرف  شرتسگ 

، همجرت رییغت و  ماگنه  هملک  يانعم  مامت  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  تسا ، نکمم  دـنچ  ره  رگید  نابز  هب  ینابز  زا  یماـسا  رییغت  . 3
ینعی .درادن  هارمه  هب  ار  یلصا  هملک  یفنم  تبثم و  تاهج  یخیرات و  ياه  هنیشیپ  نآ  هدش  همجرت  هژاو  هاگ  چیه  دوش و  یمن  لقتنم 

.تسا رت  صقان  نآ  لصا  زا  يا  هژاو  ره  لداعم 

يروشک دیهش   » نوماریپ یبلطم  همجرت  ماگنه  ناوت  یمن  ًالثم  دنتـسین ، رییغت  همجرت و  لباق  اه  ناکم  دارفا و  یماسا  هک  نیا  رب  هوالع 
مالسلا مهیلع  همئا  یماسا  هک  دش  رکذتم  دیاب  يروشک ،) يانعم  هب   ) civil تفگ : داد و  رییغت  یسیلگنا  هب  ًالثم  ار  وا  لیماف  هللا  همحر 
وگتسار قداص  هبترم ، دنلب  یلع  هدوتـس ، دمحم  دنوش ، یم  هنوگ  نیا  همجرت  رییغت و  تروص  رد  ینعی  دنراد  یفـصو  تلاح  یگمه 

.دناسر یمن  ار  یلصا  هژاو  ییانعم  راب  اه  نآ  ياه  لداعم  هتبلا  هک  ...و 

هب تبـسن  يردام  ردـپ و  ره  هک  تسا  يا  هفیظو  نیا  تسا و  بوخ  کین و  مان  باختنا  رداـم  ردـپ و  رب  نادـنزرف  قوقح  زا  یکی  . 4
.دهد ماجنا  یبوخ  هب  دیاب  دوخ  نادنزرف 
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اب ار  وا  دنراذگب ، وا  رب  ییوکین  مسا  هک  تسا  نیا  ردام  ردپ و  رب  كدوک  قح  : » هدش تیاکح  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا 
.(1)« دنزومایب ار  نآرق  وا  هب  دنهد و  شرورپ  وکین  بادآ  یمالسا و  بادآ 

باختنا يراذگمان و  یتح  دریگ  رارق  اتـسار  نیا  رد  دیاب  اهراک  مامت  تسوا و  نتفای  تداعـس  ناسنا  یگدـنز  تقلخ و  زا  فدـه  . 5
يا همدقم  ابیز  بوخ و  مان  باختنا  .دهد  یم  زورب  ار  دوخ  تارثا  يزیچ  ره  هچ  نانچ  دراد  ار  دوخ  صاخ  تاریثات  یمـسا  ره  .مسا 

اه یبوخ  نامه  نیقلت  ثعاب  تسا  رادروخرب  تبثم  هنیشیپ ي  کی  زا  هک  یمسا  .تسا  هدیدنسپ  تافـص  اه و  یبوخ  هب  قیوشت  يارب 
.تسا قداص  زین  یفنم  دب و  ۀنیشیپ  اب  یماسا  هرابرد ي  نیا  دوش و  یم  درف  رد 

: فلتخم ياه  سابل  ندیشوپ  ریثأت  لاثم : ناونع  هب 

، شزیمت دیفـس  سابل  هک  دنک  یم  یعـس  و  دنک ، یم  زیهرپ  فیثک  هدولآ و  ياه  ناکم  زا  دـشوپ  یم  زیمت  دیفـس و  سابل  هک  یـسک 
يرتشیب هزیگنا  ندرک  شزرو  يارب  دراد  صاخ  یناور  ریثأت  دشوپ و  یم  یشزرو  سابل  هک  يراکشزرو  ای  .دنامب  یقاب  دیفـس  زیمت و 

.تسا هدیشوپن  ار  شزرو  صوصخم  سابل  هک  ینامز  ات  دراد 

تسا رتهب  .تسا  ناشیا  یماسا  زا  ام  هدافتسا  مدع  ای  هدافتسا و  دارفا ، هب  تبـسن  ام  ینمـشد  یتسود و  ياه  هناشن  مئالع و  زا  یکی  . 6
ام دزن  دارفا  نیرت  بوبحم  ناونع  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ياه  مان  .مینک  باـختنا  دوخ  نادـنزرف  رب  ار  دوخ  هقـالع  دروم  دارفا  یماـسا 

.دنوش یم  بوسحم  نامنادنزرف  يارب  یماسا  نیرتهب 

.دوش ققحم  ناکدوک  رب  ناگرزب  نیا  مان  ندادرارق  اب  دـناوت  یم  هک  تسا  ناگرزب  دای  ماـن و  نتـشادهگن  هدـنز  اـم  فیاـظو  زا  یکی 
نارـسپ مامت  مان  مالـسلا ، هیلع  یلع  ماما  شراوگرزب  ردپ  دای  مان و  نتـشاد  هگن  هدنز  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  هنوگ  نامه 

.داد رارق  یلع  ار  دوخ 
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ثیداحا رد  اریز  تسا  هناخ  رد  تفوطع  رهم و  رپ  ياضف  کی  داجیا  مالسلا  مهیلع  همئا  ياه  مان  زا  هدافتسا  جیاتن  راثآ و  زا  یکی  . 7
دیرامـشم تشز  ار  شیاهراک  دیداد ، رارق  دمحم »  » ار يدرف  مان  هاگره  : » هدـش تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ددـعتم 

.(1)« دیهد ياج  ار  وا  دوخ  سلاجم  رد  دینکن و  در  ار  وا  هتساوخ  دیشاب ) هتشادن  نظءوس  )

تمرح رگیدـمه ، مسا  بحاـص  مارتـحا  هب  دارفا  رگا  دـش ، مالـسلا  مهیلع  همئا  یماـسا  اـب  دارفا  دروم  رد  هک  ییاـه  هیـصوت  نینچ  اـب 
.دنام یمن  یقاب  هداوناخ  سدقم  طیحم  رد  تشز  تافص  ریاس  یقالخادب و  يارب  ییاج  رگید  .دنراد  هگن  ار  رگیدکی 

ناغمرا هب  ام  یگدنز  رد  یناوارف  يونعم  يدام و  تاکرب  تاریخ و  مالـسلا  مهیلع  همئا  یماسا  زا  هدافتـسا  هک  درک  يروآدای  دیاب  . 8
: هدش تیاکح  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  لاثم  ناونعب  .تسا  رود  هب  ام  هجوت  زا  تاکرب  نیا  زا  يرایسب  هک  دروآ  یم 

.(2)« دوش یم  رورغم  لاحشوخ و  تیب  لها  ام  نانمشد  مان  ندینش  زا  تسا و  نازیرگ  رفنتم و  یلع »  » و دمحم »  » مان زا  ناطیش  »

زا راشرس  كرابم و  دشاب ، نآ  رد  دمحم »  » مان اب  يدرف  هک  یهورگ  سلجم و  هناخ ، دنیامرف : یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ای 
دمحا ای  دمحم  مان  اب  يدارفا  نآ  رد  هک  يا  هناخ  : » هدش تیاکح  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یهقف  بتک  یخرب  رد  (3) و  تسا تاکرب 

.(4)« دوش یمن  لخاد  رقف  هناخ  نآ  رد  دشاب ؛ نانآ  نانز  زا  همطاف  ای  هللادبع  ای  بلاط  ای  رفعج  ای  نیسح  ای  نسح  ای  یلع و  ای 

مسا نیرتهب  باختنا  ياه  كالم 

.دشاب هدیدنسپ  بوخ و  قالخا  وکین و  تلصخ  يایوگ  . 1

ص:113
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ص 126. ج 15 ، هعیشلا ، لیاسو  ( 2 - ) 2

ص 618. ج 2 ، كردتسم ، ( 3 - ) 3
ص 362-3. ج 2 ، هعمل ، حرش  ( 4 - ) 4

تیبرت ماکحا و  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 397زکرم  هحفص 121 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_113_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_113_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_113_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_113_4
http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب هتشاد  هعیش  يالعا  بتکم  هدیقع و  نامرآ ، زا  یتمالع  ناشن و  . 2

.دشاب اه  سوه  تافارخ و  زا  رودب  . 3

.دشاب هتشذگ  نانیرفآراختفا  هتشذگ و  تاراختفا  روآدای  . 4

.دشاب حیحص  هشیدنا ي  درخ و  لقع ، هارمه  . 5

: تسا نینچ  یباختنا  ءامسا  بیترت  الاب  ياه  كالم  قبط  رب 

...و میحرلادبع  هللادبع ، دننام ، یهلا  يوکین  تافص  اه و  مان  زا  یکی  . 1

نسح و میرم ، همطاف ، یلع ، دـمحم ، میهاربا ، یـسیع ، یـسوم ، دـننام : دـشاب  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ءایبنا و  ياه  ماـن  زا  یکی  . 2
...و يدهم  نیسح و 

.دشاب ...و  رذابا  دادقم ، ناملس ، دننام : تقیقح  هار  نایوپهر  یماسا  زا  هتفرگرب  . 3

باتک یفرعم 

: هب دییامرف  هعجارم  هراب  نیا  رد  رتشیب  هعلاطم  يارب 

داژن يدحوم  دمحم  تایاور ،» تایآ و  رد  يراذگمان  گنهرف   » باتک . 1

ناتسبات 74. مق ، هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  یناتسدرا ، یقداص  دمحا  ناملسم ، نز  يوگلا  همطاف  باتک  . 2

: عبانم

: همجرت ینیـسح ، دیمح  دیـس  صیخلت  پاچ 81 ، ثیدـحلاراد ، ص 1096 ، ج 2 ، و  ص 512  ج 1 ، هـمکحلا ، نازیم  بــختنم  . 1
.یخیش اضردیمح 

.یمالسا گنهرف  رشن  رتفد  ، 74 مهدزای ، پاچ  ص 192 ، یتیبرت ، تایاور  ج 1 ، ثیدحلا ، . 2

.83 مق ، باتک  ناتسوب  پاچ  ص 41 ، یبط ، یجورم  داوج  دمحم  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  نادنزرف  قوقح  . 3

ناتسبات 81. حور ، رشن  مق ، داژن ، يدحوم  دمحم  تایاور ، تایآ و  رد  يراذگمان  گنهرف  . 4

.یناث دیهش  هعمل ، حرش  . 5

ص:114
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ترخآ ناهج  موس : لصف 

هراشا
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: شسرپ * 

؟  تسا هدش  هراشا  اه  نآ  هب  نآرق  رد  ایآ  دنتسه و  یتادوجوم  هچ  رکنم  ریکن و 

: خساپ * 

همدقم

رشبم ریشب و  ای  رکنم  ریکن و  مان  هب  یهلا  ۀتشرف  ود  ۀلیـسو  هب  هک  دشاب ، یم  ربق  رد  لاؤس  هلئـسم  نایعیـش  دیاقع  زا  یکی  تایاور  ربانب 
.(1) دشاب هدرک  یتسس  دوخ  نید  رد  لطاب و  لها  رفاک و  ای  دشاب  قح  لها  نمؤم و  هک  دنک  یمن  یقرف  .دوش  یم  ماجنا 

: میناوخ یم  کلم  ود  نآ  فاصوا  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  یتیاور  رد 

وت يوس  هب  هک  يربماـیپ  زا  یتسرپ ، یم  هک  ار  تراـگدرورپ  دـننک : یم  لاؤس  وت  زا  هتـشرف  ود  نآ  هک  يزیچ  نیتـسخن  شاـب  هاـگآ  »
وت رمع  زا  سپـس  یتفریذپ ، ار  شتیالو  هک  یماما  زا  يدناوخ ، یم  نآ  زا  هک  یباتک  يدوب ، دنبیاپ  نآ  هب  هک  ینید  زا  هدش ، هداتـسرف 

طایتحا بناج  يا ، هدرک  فرصم  اجک  رد  يا و  هدروآ  تسدب  اجک  زا  هک  تلاوما  زا  يداد ، داب  رب  هار  مادک  رد  هک  دننک  یم  لاؤس 
.نک هدامآ  ار  دوخ  شیامزآ  لاؤس و  زا  لبق  شیدنایب و  دوخ  ةرابرد  راد و  هگن  ار 

دـنک و یم  نیقلت  وت  هب  ار  مزال  خـساپ  دـنوادخ  یـشاب  هللا  ءایلوا  یلاوم  قداص و  وریپ  یهلا و  فراعم  هب  انـشآ  یقتم ، نامیا ، اـب  رگا 
وت هب  ناوارف  تاریخ  ناوضر و  تنج و  تراـشب  ادـخ  يوس  زا  ماـگنه  نیا  رد  داد و  یهاوخ  باوج  دـیاشگ و  یم  قح  هب  ار  تناـبز 

وت زا  ناحیر  حور و  اب  یهلا  ناگتشرف  دوش و  یم  هداد 

ص:117

ص 99. دیفم ، خیش  هیمامالا ، تاداقتعا  حیحصت  ( 1 - ) 1
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تراشب ینام ، یم  ورف  باوج  نداد  زا  و  لطاب ، خساپ  يارب  تلیلد  دتفا و  یم  تنکل  هب  تنابز  دشابن  نینچ  رگا  و  دننک ، یم  لابقتسا 
.(1)« دنیآ یم  وت  لابقتسا  هب  باذع  ناگتشرف  يوش و  یم  هداد  شتآ  هب 

تاکن

.تسا ربق  رد  یتخس  باذع و  مئالع  ندش  راکشآ  ای  تسا  ناسنا  ندش  یتشهب  ةدنهد  ناشن  لوا  دروخرب  رد  کلم  ود  نیا  ةرهچ  . 1

تسا ام  رکف  دیاقع و  رب  ینتبم  يایند  رد  ام  راتفگ  راتفر و  يانبریز  هک  تسا  تهج  نیا  هب  داعم ) توبن ، دیحوت ،  ) دیاقع زا  لاؤس  . 2
.ددرگ یم  صخشم  یتسه  ناسنا و  ادخ و  حیحص  تخانش  ترورض  اج  نیمه  و 

؟ تسیچ ربق  رد  شسرپ  تلع  تسا  زیچ  همه  هب  ِملاع  دنوادخ  هک  نیا  هب  هجوت  اب  . 3

لماع حیحص  ییوگخـساپ  مدع  زا  ینارگن  میتسه و  وگخـساپ  یهلا  رـضحم  رد  هک  نیا  هب  اه  ناسنا  ۀمه  نداد  تیمها  هکنآ  تسخن 
يارب یخزرب » لاؤس   » .دوش یم  تیوقت  ناسنا  رد  رتهب  یگدامآ  تهج  رد  شالت  دشاب و  یم  اهیدب  زا  یگدـنرادزاب  تهج  رد  یمهم 

ناحتما و نیا  تکرح ، موادـت  يارب  تقیقح  رد  دوش و  صقن  یب  لـیمکت و  صخـشم ، خزرب ، رد  ناـسنا  یلماـکت  ریـس  هک  تسا  نآ 
.تسا مزال  يرورض و  نومزآ 

«، زامن ندـناوخ  «، » اه يراتفرگ  اهالب و  رد  ربص  «، » مالـسلا مهیلع  تیب  لها  تبحم  «، » حـلاص لمع   » و نامیا »  » تاـیاور ساـسا  رب  . 4
نامیا و رد  یتسس  رفک ،  » دشاب و یم  ربق  رد  لاؤس  هب  باوج  یتحار  ببـس  زور ، هنابـش  ره  رد  کلم  ةروس  هلمج  زا  نآرق » ندناوخ  »

.(2) دنراد یخزرب  راشف  ربق و  رد  راشف  رد  ییازسب  شقن  تبیغ » ینیچ ، نخس  هداوناخ ، هب  تبسن  ییوخدنت  راتفر ،
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هتکن

هب هک  تسا  هدش  نایب  ماع  روط  هب  ناگتشرف  تافـص  اه و  یگژیو  هکلب  تسا  هدشن  هراشا  ًامیقتـسم  کلم  ود  نیا  مان  یهلا  تایآ  رد 
: دوش یم  هراشا  نآ  دروم  دنچ 

(26 ءایبنا /  ) .دنتسه ادخ  یمارگ  ناگدنب  دنروعش و  اب  لقاع و  تادوجوم  ناگتشرف  .فلا 

(27 ءایبنا /  ) .دننک یمن  هانگ  دنراد و  ادخ  نامرف  رب  رس  اه  نآ  .ب 

(17 هقاح /  ) .دنشرع نالماح  یهورگ  دنراد : هدهع  رب  ادخ  يوس  زا  یعونتم  مهم و  فیاظو  اه  نآ  .ج 

(. 37 فارعا /  ) دنحاورا ضبق  ناگتشرف  یهورگ  (، 5 تاعزان /  ) دنرما تاربدم  یخرب 

یهورگ (، 61 ماعنا /  ) دنـشاب یم  ثداوح  تارطخ و  زا  ناـسنا  ناـظفاح  يا  هدـع  (، 13-10 راطفنا /  ) .دنرـشب لامعا  نابقارم  یـضعب 
(. 9 بازحا /  ) دنشاب یم  نانموم  هب  تبسن  یهلا  نارگدادما  یهورگ  ( 77 دوه /  ) .دنشکرس ماوقا  تازاجم  باذع و  رومأم 

هروس هیآ 27  لیذ  هنومن  ناونع  هب  دراد  هتشرف  ود  نیا  هب  هراشا  هک  دنا  هدرک  لقن  ار  یتایاور  تایآ  یضعب  لیذ  نیرـسفم  زا  یـضعب 
هدرک تیاور  مالسلاامهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا  ملس  نب  دمحم  نارمح و  هرارز و  زا  یشایع  ریـسفت  رد  تسا : هدمآ   (1) میهاربا

ناطیـش و  دنیآ ، یم  پچ  فرط  زا  یکی  تسار و  فرط  زا  یکی  کلم ، ود  دنراذگ ، یم  شربق  رد  ار  یـصخش  یتقو  دـندومرف : هک 
یم هچ  دـش  ادـیپ  امـش  نایم  رد  هک  يدرم  نیا  دـنیوگ : یم  ناگتـشرف  و  دوش ، یم  ادـیپ  شیور  شیپ  زا  سم  زا  ییاـه  مشچ  اـب  مه 

نموم رگا  هدش  یتخس  تشحو  راچد  نوفدم ، صخش  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناشروظنم  تفگ و 
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ار وا  ربق  و  ینیبن ، یناشیرپ  چیه  نآ  رد  هک  یباوخ  باوخب ، دیوگ : یم  وا  هب  عقوم  نآ  دوب ، ادخ  هداتـسرف  دمحم  وا  دیوگ : یم  دشاب 
ُهّللا ُتِّبَُثی   ) هیآ روظنم  تسا  نیا  و  دـنیب ، یم  تشهب  رد  ار  دوخ  ياج  هدـیباوخ  هک  اج  نامه  زا  دـننک و  یم  داـشگ  عارذ  رادقم 9  هب 

رد راوتـسا ، دیاقع ) لیالد و  و   ) راتفگ هلیـسو  هب  دندروآ ، نامیا  هک  ار  یناسک  ادـخ  « ؛ ) اْینُّدـلا ِهایَْحلا  ِیف  ِِتباّثلا  ِلْوَْقلِاب  اُونَمآ  َنیِذَّلا 
مناد یمن  دیوگ : یم  وا  دننک و  یم  وا  زا  ار  شـسرپ  نیمه  دشاب  رفاک  رگا  و  دراد ؛» یم  رادـیاپ  ترخآ ، رد  و  ایند )  ) تسپ یگدـنز 

.دنور یم  دنراذگ و  یم  ناطیش  اب  ار  وا  هک  تسا  تقو  نآ 

ناسنا حور  نطاب  تقیقح و  ندـش  راکـشآ  يارب  ناسنا و  حور  زا  شـسرپ  رکنم  ریکن و  شـسرپ  زا  دوصقم  هک  تسا  نشور  رکذـت :
.دوب دهاوخن  خساپ  تکرح و  هب  رداق  تمایق  ات  گرم  زا  دعب  ناسنا  مسج  هنرگو  دشاب  یم 

رتشیب هعلاطم  تهج  عبانم 

.دعب هب  ص 467  داعم ،)  ) يزاریش مراکم  نآرق ، مایپ  . 1

یلا 340. ص 270  یعاجش ، دمحم  ادخ ، يوس  هب  تشگزاب  داعم  . 2

.بیغتسد هللا  تیآ  داعم  . 3
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: شسرپ * 

؟ دبای یم  لماکت  و  هن ؟  ای  دور  یم  الاب  ناسنا  تاجرد  تشهب  رد  ایآ 

: خساپ * 

.مینک یسررب  ار  لماکت  زا  روظنم  دیاب  ادتبا  قوف  لاؤس  زا  باوج  رد 

يویند لماکت  .فلا 

صوصخم تاداقتعا  راتفر و  لامعا ، ۀـیاس  رد  ایند  رد  ناسنا  هک  یلماکت  تسایند و  رد  ناسنا  تاداقتعا  لاـمعا و  هجیتن  لـماکت  نیا 
شاداـپ هب  ندیـسر  يارب  یتیعقوم  ًافرـص  اـج  نآ  تسین و  لـمع  فیلکت و  طـیحم  تشهب  نوچ  تسین  تشهب  رد  دروآ ؛ یم  تسدـب 

.تسا یهلا 

يونعم لماکت  .ب 

رتکیدزن ادـخ  هب  زور  هب  زور  ینابر ، فاطلا  یهلا و  تایانع  وترپ  رد  هکلب  دـشاب  یمن  صاخ  تلاح  کی  رد  طـقف  تشهب  رد  ناـسنا 
.دراد دوجو  تشهب  رد  يونعم  لماکت  سپ  .دوش  یم 

ار نآ  رابکی  ناسنا  هک  يرابرپ  ناتخرد  یـضعب  دـننام  .تسا  هداد  ماجنا  ایند  رد  ناسنا  هک  تسا  یلامعا  نامه  رطاخ  هب  یکیدزن  نیا 
ای دریگ  یم  ارف  ار  ارحـص  تشد و  دروآ و  یم  رب  رـس  رگید  طاقن  زا  دناود و  یم  هشیر  دـنز و  یم  هناوج  ًابترم  یلو  دـنک  یم  سرغ 
زا دـعب  یلو  دراد  یمیظع  يورین  هب  زاین  نیمز  هبذاج  طیحم  زا  ندـش  جراخ  تکرح و  زاغآ  يارب  هک  ییاـضف  ياـه  هنیفـس  دـننامه 
رد دهد  یم  همادا  دوخ  ریـس  هب  دبا  ات  دیدج  كرحم  يورین  هب  جایتحا  نودب  دنکن  دروخرب  یعنام  هب  هچ  نانچ  طیحم  نیا  زا  جورخ 

: تسا هدمآ  میرک  نآرق 

«. تسا هدامآ )  ) ناشیارب نانآ ، يزور » ، » ناهاگرصع ناهاگحبص و  اج  نآ  رد  و  « ؛  1( ایِشَع ًهَرُْکب َو  اهِیف  ْمُُهقْزِر  ْمَُهل  (َو 
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.داد دنهاوخ  قوس  يرتالاب  تاماقم  هب  ار  نانآ  دوش ، یم  هداد  اه  نآ  هب  تقو  ود  نیا  رد  هک  هزات  دیدج و  بهاوم  نیا  ًاملسم 

( هدامآ  ) اـج نآ  رد  دـنهاوخب  هک  ار  هچ  نآ  ناـنآ  يارب  اـهنت  « ؛  1( ٌدـیِزَم اْنیَدـَل  اهِیف َو  َنُؤاشَی  اـم  ْمَُهل  :) تسا هدـمآ  رگید  يا  هیآ  رد 
: دیامرف یم  قوف  هیآ  لیذ  رد  ییابطابط  همالع  تسا .» دوجوم ) نآ  رب   ) نوزفا ام  دزن  و  تسا ،

هک هچ  نآ  قوفام  تسا  یتالامک  نوچ  دـنک  كرد  ار  نآ  ناـسنا  ملع  هک  تسا  نآ  زا  رت  میظع  ًارهق  تسا  تشهب  رد  هک  یتـالامک  »
.(1)« دسرب نآ  هب  رشب  ملع  تسد 

کین و يایادـه  دـندناوخ  یم  زامن  ایند  رد  دارفا  هک  یتاـقوا  رد  : » دـندومرف هک  هدـش  تیاـکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا 
.(2)« دنتسرف یم  دورد  مالس و  اه  نآ  هب  ناگتشرف  و  دسر ، یم  اه  نآ  هب  گرزب  دنوادخ  يوس  زا  بلاج 

حـلاص و نادرگاش  نادـنزرف و  تیبرت  اه ، فقو  لثم  تسا  هداد  ماجنا  هیراج  هقدـص  تروص  هب  ناسنا  هک  یلاـمعا  باوث  نمـض  رد 
.ددرگ یم  ترخآ  رد  نانآ  يونعم  لماکت  بجوم  دسر و  یم  دارفا  هب  ...و  دنمشناد 

ردق ره   ) تشهب لها  هدرک ، لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  رب  ار  نآرق  هک  ییادخ  هب  دنگوس  تسا : هدومرف  زین  رگید  ثیدـح  رد 
شیازفا اه  نآ  يریپ  یتشز و  نامز ) تشذگ  اب   ) ایند رد  هک  هنوگ  نآ  دوش  یم  رتشیب  ناشیئابیز  لامج و  درذگ ) یم  اه  نآ  رب  نامز 
ینامسج ياه  هبنج  هب  يا  هراشا  اهنت  هچرگ  دزاس ، یم  راکـشآ  یبوخ  هب  ار  نایتشهب  یجیردت  لماکت  زین  ثیدح  نیا  . (3) تفای یم 

دننام یلو  تسه  لماکت  تشهب  رد  هک  نآ  لـصاح  . (4) دریگ یم  رب  رد  زین  ار  یناحور  ياـه  هبنج  یلْوا  قیرط  هب  ًاملـسم  یلو  دراد 
.تسایند رد  ناسنا  لامعا  هجیتن  تشهب  رد  لماکت  هکلب  دشاب  یمن  تسا ، ...و  لامعا  هلیسو  هب  هک  ایند  رد  لماکت 

ص:122

.صیخلت اب  ص 355  ج 18 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ( 2 - ) 1
( ثحب دروم  هیآ  لیذ   ) ص 4166 ج 6 ، یبطرق ، ص 103 و  ج 16 ، یناعملا ، حور  ریسفت  ( 3 - ) 2

( یفسلف راتفگ  داعم  لقن  قبط   ) ص 103 نیقیلا ، ملع  ( 4 - ) 3
( صیخلت سابتقا و  اب   ) ص 366-363 ج 6 ، نآرق ، مایپ  ( 5 - ) 4
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: شسرپ * 

؟  هن ای  دوش  یم  ییوجزاب  زیخاتسر  تشهب و  رد  ایآ 

: خساپ * 

هک دنوش  یم  ناکم  نیا  دراو  یناسک  .تسادخ  ناگدنب  شمارآ  رارق و  لحم  ناکین و  ناحلاص و  هاگتـسیا  نیرخآ  ناونع  هب  تشهب 
دشاب و تبثم  شلـضف  ساسارب  ای  ادخ و  لمع  ساسارب  هاوخ  ایند ، رد  ناشلامعا  دـنیارب  دنـشاب و  هتـشذگ  تیقفوم  اب  یلبق  لحارم  زا 

دنچره تسین ، نایتشهب  زا  دـنوادخ  ياه  شـسرپ  ییوجزاب و  لحم  رگید  یناکم  نینچ  سپ  .دـشاب  هدرک  تشهب  راوازـس  ار  اـه  نآ 
اب تشهب  هسیاـقم  هتـشذگ و  زا  لاؤس  مه  نآ  دـننک  یم  لاؤس  رگیدـکی  زا  هک  دنتـسه  ناـیتشهب  نیا  روط »  » هروس زا  هیآ 25  قباطم 

رگید زا  ناـشیا  ضارتـعا  عقاو  رد  لاؤس  نیا  هک  دـننک  یم  لاؤس  رگیدـکی  زا  زین  ناـیخزود  هک  ناـنچمه  . (1) اه نآ  جـنر  رپ  يایند 
.(2) نات يایند  اب  منهج  هسیاقم  هطساو  هب  تسا  نایخزود 

رد دـنوادخ  ارچ  هک  دروآ  یم  نهذ  هب  ار  شـسرپ  نیا  تسا  زیخاتـسر  رد  ندرکن  لاؤس  هراـبرد  هک  نوـنموم  هروـس  زا  هیآ 101  اما 
« .دوش یمن  لاؤس  : » دیامرف یم  تسا  ندرک  باوج  لاؤس و  ییوجزاب و  یلصا  هاگیاج  هک  زیخاتسر 

عفر يارب  دوش ، یمن  روصت  وا  رد  لهج  يا  هرذ  تسا و  لاوحا  دارفا و  ءایشا ، مامت  هب  ملاع  دنوادخ  نوچ  ًالوا : هدش : هتفگ  خساپ  رد 
.(3) درادن ندرک  لاؤس  هب  يزاین  لهج 

ص:123

ص 437. ج 22 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
ص 38. ج 19 ، نامه ، ( 2 - ) 2

یلصا تلع  تحلصم و  هب  تبـسن  ملع  بسک  لهج و  عفر  يارب  یحیـضوت : لاؤس  . 1: زا دـنترابع  هک  میراد  لاؤس  عون  راهچ  ( 3 - ) 3
يارب یقیقحت : لاؤس  . 3 .تسا لمع  نآ  هب  ضارتعا  یعون  ام  لاؤس  هدوب و  تسردان  هدش  ماجنا  لمع  یـضارتعا : لاؤس  . 2 .تسا راک 

تسا و تازاجم  شنزرـس و  يارب  یـشنزرس : لاؤس  . 4 .تسا مولعم  زیچ  همه  تمایق  رد  هک  قیاـقح  هب  ندیـسر  تـالوهجم و  فشک 
.دیآ یم  باسح  هب  هیبنت  یعون 
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نایاپ رد  . (1) هن یخرب  رد  دوش و  یم  عقاو  لاؤس  دروم  فقاوم  یـضعب  رد  ناسنا  تسا ، ددعتم  تمایق  زیخاتـسر و  ياه  فقوم  ًایناث :
(4) و دوش یم  هدیسرپ  تالاح  مامت  زا  زین  و   ، (3) دوش یم  لاؤس  لامعا  همه  زا  (2) و  تسا یمومع  لاؤس  تمایق  رد  هک  تفگ  دیاب 

.(5) دشاب هدوب  اجک  ره  رد 

: درک وجتسج  روما  نیا  رد  ناوت  یم  ار  تمایق  یساسا  ياه  شسرپ 

ص 272) ج 7 ، راحب ، 8 و  رثاکت /  ) يونعم يدام و  ياه  تمعن  زا  لاؤس  . 1

(36 ءارسا /  ) .تسا هدش  هتفرگ  راک  هب  هک  حراوج  اضعا و  زا  . 2

8 و 9) ریوکت /  ) .ناردپ طسوت  نارتخد  ندرک  روگ  هب  هدنز  زا  . 3

ص 258) ج 7 ، راحب ،  ) .مالسلا مهیلع  تیب  لها  تبحم  تیالو و  لام ، یناوج ، رمع ، زا  . 4

ص 267) ج 7 ، راحب ،  ) .زیچ نیلوا  ناونع  هب  زامن  زا  . 5

ص 276) ج 7 ، راحب ،  ) .تسا هدرک  تاناویح  هب  هک  یملظ  . 6

ص:124

ص 121. ج 19 ، نازیملا ، ریسفت  ( 1 - ) 1
.6 فارعا / ( 2 - ) 2
.93 لحن / ( 3 - ) 3

.284 هرقب / ( 4 - ) 4
.47 ءایبنا / 16 و  نامقل / ( 5 - ) 5
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: شسرپ * 

؟ دشک یم  لوط  لاس  رازه  هاجنپ  تمایق  زور  کی  ارچ  تسا ، باسحلا  عیرس  ادخ  رگا 

: خساپ * 

: میهد خساپ  هراب  نیا  رد  رگید  شسرپ  هس  هب  تسا  مزال  خساپ  نایب  زا  لبق 

؟ دشکب لوط  لاسرازه  هاجنپ  تمایق  زور  کی  تسا ، نکمم  هنوگچ  لوا : شسرپ 

یلیخ تارک ، زا  یخرب  لاس  زور و  بش و  لوط  هک  مینیب  یم  مینک ، هجوت  رگید  تارک  ریاس  بونج و  لامـش و  بطق  هب  رگا  خساپ :
لداعم ًابیرقت  بونج ، لامـش و  بطق  زور  بش و  زا  کـی  ره  لاـثم  ناونع  هب  .دـشاب  یم  نیمز  هرک  لاـس  زور و  بش ، زا  رت  ینـالوط 

و تسا ؛ نیمز  هرک  لاس  ربارب  تصش  دص و  ًابیرقت  یسمش ، هموظنم  هرایس  نیمتشه  نوتنپ »  » لاس کی  و  دنتسه ؛ نیمز  هرک  هام  شش 
نیا هب  هجوت  اب  .دشاب  یم  نیمز  هرک  لاس  ربارب  هن  لهچ و  تسیود و  تسا ، یسمش  هموظنم  هرایـس  نیرترود  هک  نوتولپ »  » لاس کی 
یلعف لاس  رازه  هاجنپ  هزادنا  هب  نآ ، زور  کی  هک  ددرگ  يا  هنوگ  هب  طیارـش  عاضوا و  تمایق  رد  هک  تسین  نهذ  زا  رود  اه ، توافت 

: هدومرف هراشا  میرک  نآرق  هک  هنوگ  نامه  .دشاب  ام 

رازه هاـجنپ  شرادـقم  هک  يزور  رد  حور  ناگتـشرف و  « ؛  1( ٍهَنَـس َْفلَأ  َنیِـسْمَخ  ُهُرادـْقِم  َناک  ٍمْوَی  ِیف  ِْهَیلِإ  ُحوُّرلا  ُهَِکئالَْملا َو  ُجُْرعَت  )
«. دنور یم  الاب  وا  يوس  هب  تسا  لاس 

هب لاس  زور و  بش و  شیادیپ  هک  نیمز  دیشروخ و  عضو  و  هدروخ ، مه  هب  تارک  یلعف  طیارـش  عاضوا و  ًاعطق  تمایق ، زور  رد  اریز 
یم میرک  نآرق  هکنانچ  دـش  دـهاوخ  هتخیر  ناهج  عضو  رد  ینیون  حرط  دوش و  یم  توافتم  ًالماک  زورما  اـب  دراد ، یگتـسب  اـه  نآ 

: دیامرف

ص:125
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ياـه نامـسآ  هب   ) اـه نامـسآ  و  نیمز ، نیا  ریغ  هب  نـیمز  هـک  يزور  رد  « ؛  (1) و(2) ُتاوامَّسلا ) ِضْرَْألا َو  َْریَغ  ُضْرَأـْلا  ُلَّدَُـبت  َمْوَی  )
«. دنوش یم  لیدبت  يرگید )

دنتـسه و نیمز  هرک  لاس  زور و  بش و  زا  رت  ینالوط  یلیخ  تارک  زا  یخرب  لاس  زور و  بش و  لوط  رـضاح  لاح  رد  هک  نیا  هجیتن 
همـالع لوق  هب  هک  دـش  دـهاوخ  مکاـح  زور  نآ  رد  یتیعـضو  تسا و  تواـفتم  ًـالماک  یلعف  عضو  اـب  طیارـش  عاـضوا و  تماـیق  زور 
هیرظن ساسارب  هک  میشاب  هتـشاد  هجوت  و  . (3) دوش یم  ایند  لاـس  رازه  لداعم 50  دوش  قیبطت  ایند  ياهزور  اب  زور  نآرگا  ییاـبطابط 

.دنک رییغت  نآ  رادقم  یتعرس  ره  رد  ناکم و  ره  رد  تسا  نکمم  تسا و  یبسن  يرما  نامز  نیتشنا 

؟ تسانعم هچ  هب  دنوادخ  ندوب  باسحلا  عیرس  مود : سشرپ 

زور رد  ناسنا  لامعا  هب  یگدیـسر  باسح ، زا  دوصقم  .تسا » باسحلا  عیرـس  ادخ  : » دیامرف یم  دروم  تشه  رد  میرک  نآرق  خساپ :
تایاور بلطم  نیا  هب  دنک و  یگدیـسر  ناگدنب  باسح  لامعا و  مامت  هب  یندز  مهب  مشچ  رد  دراد  تردـق  دـنوادخ  تسا و  تمایق 

هلمج زا  دنا  هدومرف  هراشا  يدایز 

يارب .دنک  یم  یگدیسر  مدرم  باسح  هب  ندز  مه  هب  مشچ  کی  رد  ادخ   (4)« رصبلا حمل  رادقم  یف  مهلک  قئالخلا  بساحی  هللا  نا  »
تاذ هکلب  .درادـن  رازبا  بابـسا و  تامدـقم ، هب  زاین  دـنوادخ  لاعفا  لوا : لـیلد  دراد : دوجو  یلئـالد  دـنوادخ  ندوب  باـسحلا  عیرس 

.دشاب یم  ادخ  لاعفا  زا  ناگدنب  باسح  دوش و  یم  ققحم  دنک ، هدارا  هک  ار  يزیچ  ره  قح  سدقا 

: دیوگ یم  نآ  هب  هک  تسا  نیا  طقف  وا  نامرف  دـهاوخب ، ار  يزیچ  هک  یماگنه  « ؛  5( ُنوُکَیَف ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارَأ  اذِإ  ُهُْرمَأ  امَّنِإ  )
«. دوش یم  دوجوم ] ًاروف   ] سپ شاب »! »

ص:126

.48 میهاربا / ( 1 - ) 1
ص 257. یناحبس ،) يزاریش و  مراکم  ماظع  تایآ   ) یبهذم ياه  سشرپ  هب  خساپ  ( 2 - ) 2

ص 8. ج 20 ، نازیملا ، همجرت  ( 3 - ) 3
ص 298. ج 1 ، نایبلا ، عمجم  ( 4 - ) 4
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جاوما نیمز و  ام -  فارطا  تادوجوم  رب  هکلب  ناج  مسج و  رب  ام  لامعا  اریز  .درادـن  مزال  نامز  راـگدرورپ ، یـسرباسح  مود : لـیلد 
رتمولیک هاگتـسد  نتـشاد  اـب  هک  درک  هیبشت  یلیبموتا  هب  ار  ناـسنا  دوجو  ناوت  یم  رظن  نیا  زا  دراذـگ و  یم  رثا  رگید -  ءایـشا  اوه و 

هب شرمع  لوط  رد  لیبموتا  هک  ار  ییاه  تفاسم  تسین  زاین  رگید  دـهد و  یم  ناـشن  هظحل  ره  رد  ار  دوخ  راـک  نازیم  هشیمه  راـمش ،
هبساحم يارب  نامز  هب  يزاین  تسا و  صخشم  ًالماک  هظحل  ره  رد  هک  ناسنا ، تیعـضو  تسا  نینچ  هدومن و  هبـساحم  هدومیپ  جیردت 

.(1) تسین

؟ دشک یم  لوط  لاس  رازه  هاجنپ  تمایق  زور  رد  یسرباسح  ارچ  تسا ، باسحلا  عیرس  ادخ  رگا  موس : شسرپ 

: دش صخشم  لبق  بلاطم  هب  هجوت  اب  خساپ :

رازه اب 50  ربارب  شزور  کی  هک  دوش  یم  مکاح  یتیعضو  زور  نآ  رد  تسا و  توافتم  یلعف  طیارش  اب  تمایق ، زور  رد  طیارش  ًالوا :
.تسایند لاس 

ینالوط اب  ادخ  ندوب  باسحلا  عیرـس  یلو  دنک  یگدیـسر  ناگدـنب  باسح  مامت  هب  هظحل  کی  زا  رتمک  دراد  تردـق  دـنوادخ  ًایناث :
رد هک  دنتـسه  ییاه  ناسنا  دـشاب و  یمن  ناسکی  زور  نآ  رد  دارفا  همه ي  باتک  باسح و  اریز  درادـن  یتافانم  چـیه  زور  نآ  ندوب 
دنک یم  لقن  يردخدیعسوبا  هلمج  زا  .دراد  دوجو  يددعتم  تایاور  هنیمز  نیمه  رد  دنوش و  یم  تشهب  دراو  یلطعم  نودب  زور  نآ 

: دندومرف ترضح  .تسا  ینالوط  تمایق  زور  ارچ  دش ، لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا 

رت ناسآ  تسا ، ناسآ  کبس و  نمؤم  يارب  زور  نآ  هنیآ  ره  تسوا ، تسد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ناج  هک  ییادخ  هب  مسق  »
.(2)« دناوخ یم  ایند  رد  هک  بجاو  زامن  کی  زا 

یگدیـسر دوز  اه  نآ  باسح  هب  درادن  تردـق  دـنوادخ  هک  تسین  نیا  رطاخ  هب  زور ، نآ  رد  اه  ناسنا  زا  یخرب  یلطعم  یفرط  زا  و 
: مینک یم  هراشا  هنومن  دنچ  هب  هک  دراد  یلئالد  هکلب  دنک 

ص:127

ص 68. ج 2 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
ص 67-61. ج 10 ، یبطرق ، ص 353 ؛ ج 10 ، نایبلا ، عمجم  ( 2 - ) 2
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تجح مامتا  لوا : لیلد 

يوگباوج دیاب  هک  نیا  رطاخ  هب  .دوش  یم  ینالوط  زور  نآ  رد  ناشتابساحم  دنمتورث ، تیلوئسم و  رپ  دارفا  هدش  تیاکح  یتیاور  رد 
زور نآ  ندوب  ینالوط  یلطعم و  هب  نداد ، باوج  يارب  یخرب  ندوبن  هدامآ  دنـشاب و  دـنا ، هتـشاد  ایند  رد  هک  یلاوما  اـه و  تیلوئـسم 

نآ رب  ار  تجح  تایئزج  هب  نتخادرپ  یلو  تسین  شـسرپ  هب  يزاین  دناد و  یم  ار  همه  باسح  ادخ  هتبلا  .دوش  یم  رجنم  اه  نآ  يارب 
.(1) دنک یم  مامت  اه 

(2) باذع مود : لیلد 

یکی هک  تسا  عونتم  اه  باذع  تمایق  زور  رد  تسا ، باذع  یعون  تقیقح  رد  اه  ناسنا  زا  یخرب  یلطعم  زور و  نآ  ندـش  ینالوط 
.دشاب یم  تخس  زور  نآ  رد  یلطعم  اه  نآ  زا 

لاعتم يادخ  تمظع  كرد  موس : لیلد 

َمْوَْیلا ُْکلُْملا  ِنَِمل  :) دنبایرد دوجو  مامت  اب  دارفا  زور ، نآ  رد  هک  نیا  تسادخ و  تمظع  هدـنهد ي  ناشن  دوخ  تمایق ، ندوب  ینالوط 
«. تسا هریچ  هناگی  يادخ  نآ  زا  اهنت  هک ) دیآ  خساپ  و  (« ؛  3( ِراّهَْقلا ِدِحاْولا  ِهِّلل 

عبانم

ياه شـسرپ  هب  خساپ  . 6 یبطرق ؛ ریـسفت  . 5 نایبلا ؛ عمجم  ریـسفت  . 4 نازیملا ؛ هـمجرت  . 3 يرشع ؛ ینثا  ریـسفت  . 2 هنومن ؛ ریـسفت  . 1
.یناحبس يزاریش و  مراکم  ماظع  تایآ  یبهذم 

ص:128

ص 276. ج 5 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
ص 293. ج 3 ، يرشع ، ینثا  ریسفت  ( 2 - ) 2
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قالخا تیبرت و  مراهچ : لصف 

هراشا

ص:129
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: شسرپ * 

؟ دشاب ام  ررض  هب  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد  مینک  اعد  ام  ارچ  سپ  دناد ، یم  ار  ام  تحلصم  دنوادخ 

: خساپ * 

: مینک كرت  ار  ندرک  اعد  دیابن  ام  لیلد  دنچ  هب  اما  دیامن  یم  ار  ام  تحلصم  تیاعر  دوخ  دنوادخ 

هب .دـشاب  یم  ام  حالـص  هب  تاقوا  زا  يرایـسب  هکلب  تسین ، ام  ررـض  هب  ًـالومعم  میهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  اـهاعد  رد  اـم  هک  يزیچ  . 1
ای زاین  دح  رد  يزور  قزر و  ندـش  هفاضا  ای  ردام  ردـپ و  هب  ناسحا  ای  تادابع  ماجنا  ای  تیـصعم  كرت  قیفوت  يارب  اعد  لاثم : ناونع 
ار ییاهاعد  ای  میناوخب ، ار  دنا  هدناوخ  یم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هک  ییاهاعد  ام  رگا  صوصخ  هب  ...و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف 

: مینک یم  نایب  ار  ینآرق  ياعد  دنچ  هنومن  ناونع  هب  .میناوخب  هدومن  لزان  نآرق  رد  دنوادخ  هک 

«. يازفا شناد  ارم  اراگدرورپ ! : » وگب و  (1) ؛  اْملِع ینْدِز  ِّبَر  ُْلق  َو   » .فلا

شرورپ يدرُخ  رد  ارم  هک  هنوـگ  ناـمه  نک ، تـمحر  ار  ود  نآ  اراـگدرورپ ! : » وـگب )2 ؛  ًاریِغَـص ِینایَّبَر  امَک  امُهْمَحْرا  ِّبَر  ُْلق  ) .ب
«. دنداد

رد  ) ارم اراگدرورپ ، : » وگب )3 و  ًاریِصَن ًاناْطلُس  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْلَعْجا  ٍقْدِص َو  َجَرُْخم  ِینْجِرْخَأ  ٍقْدِص َو  َلَخْدُم  ِیْنلِخْدَأ  ِّبَر  ُْلق  (َو  .ج
«. هد رارق  شخب ، يرای  یطّلست  نم  يارب  تدزن  زا  و  زاس ؛ جراخ  هناقداص  یجورخ  اب  و  نک ، دراو  هناقداص  يدورو  اب  راک )، ره 

وت هک  یلاح  رد  رآدورف ، هتـسجخ  یهاگلزنم  رد  ارم  اراگدرورپ ! : » وگب )4 و  َنِیلِْزنُْملا ُْریَخ  َْتنَأ  ًاکَرابُم َو  ًالَْزنُم  ِیْنلِْزنَأ  ِّبَر  ْلـُق  (َو  .د
«. یناگدنروآ دورف  نیرتهب 

ص:131

.114 هط ، ( 1 - ) 1
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: هک میراد  ثیدح  رد  هچ  نانچ  دشاب  یم  دنوادخ  ندرک  تدابع  یعون  میهاوخب ، هچ  هک  نیا  زا  رظن  فرص  ندرک ، اعد  . 2

«. دشاب یم  تدابع  زغم  اعد  « ؛  (1)« هَداَبِْعلا ُّخُم  ُءاَعُّدلا  »

«. تسا ندرک  اعد  تدابع ، نیرت  تلیضف  اب  « ؛  (2)« ءاعدلا هدابعلا  لضفا  »

دینک اعد  هک  دنک  یم  رما  دوخ  ناگدنب  هب  نآرق  رد  دوخ  دیامن ، یم  اعد  تباجتسا  رد  ار  ام  تحلـصم  تیاعر  هک  يدنوادخ  يرآ ،
ار امـش  ياـعد )  ) اـت دـیناوخب  ارم  تفگ : امـش  راـگدرورپ  و  « ؛  3( ْمَُکل ْبِجَتْـسَأ  ِینوُـعْدا  ُمُکُّبَر  َلاـق  (َو  .منک یم  باجتـسم  نم  هـک 
.(3) تـسا تادابع  زا  يرایـسب  فده  رکذ  هجوت و  نیا  تسا و  لاعتم  يادخ  هب  هجوت  یعون  ندرکاعد  تقیقح  رد  يرآ ، مریذـپب ؛»!

: دیامرف یم  ناقرف  هکرابم  هروس  رد  نآرق  رد  دنوادخ 

امـش يارب  مراـگدرورپ  دـشابن ، ناـمیا ) يوس  هب   ) امـش ناوخارف  رگا  : » وگب ربماـیپ ) يا  ( ؛  5( ْمُکُؤاعُد ـال  َْول  یِّبَر  ْمُِکب  اُؤَبْعَی  اـم  ْلـُق  )
.(4)« دش یمن  لیاق  یشزرا 

تسا و دنوادخ  یگرزب  لالج و  هب  فارتعا  رگید  یفرط  زا  تسا و  هدـنب  یناوتان  زجع و  هب  راهظا  فرط  کی  زا  ندرک  اعد  هک  ارچ 
دنوادخ تیـصعم  مینک  كرت  رگا  هک  .مینک  كرت  ار  نآ  دیابن  ام  تسا  دنوادخ  رما  تدابع و  یعون  اعد  نوچ  تفگ : دیاب  نایاپ  رد 

: هدش تیاکح  یثیدح  رد  .میا  هدومن  ار 

«. دشاب یم  تیصعم  اعد  ندرک  كرت  (5) ؛  هیصعم ءاعدلا  كرت  »

تمعن زا  یضعب  تفایرد  قاقحتسا  دوخ  يدوخب  یهلا  تابجاو  ماجنا  رد  یتسس  ای  شیوخ  ناهانگ  رطاخ  هب  ام  تاقوا  زا  يرایسب  . 3
ضرعم رد  ار  دوخ  میرک  دنوادخ  زا  تساوخرد  ندرک و  اعد  اب  اما  میرادن  ار  دنوادخ  ياه 

ص:132

ص 28. ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 1 - ) 1
ص 466. ج 2 ، یفاک ، ( 2 - ) 2

.14 هط / راداپ )! هب  نم ، دای  يارب  ار  زامن  و  ( ) يِرْکِِذل َهالَّصلا  ِِمقَأ  :) تسا هدمآ  نآرق  رد  هچ  نانچ  ( 4 - ) 3
ص 172. ج 15 ، هنومن ، ریسفت  .ر ك : ( 6 - ) 4

ص 119. ج 2 ، مارو ، هعومجم  ( 7 - ) 5
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هن دـنوادخ  فرط  زا  دوـبن  اـعد  نیا  رگا  هک  میـسر  یم  ناـمدارم  هب  رذـگهر  نیا  زا  مـیهد و  یم  رارق  یهلا  تـمحر  فـطل و  میـسن 
ار تمحز  نیا  هک  یسک  دهد و  یم  ار  ندرک  اعد  تمحز  دوخ  هب  هک  یسک  نیب  دیاب  هک  ارچ  .یتحلصم  تیاعر  هن  دوب و  یتباجتسا 

.دشاب یقرف  دوش  یمن  لمحتم 

شماـقم ود  نآ  زا  یکی  یلو  دـنوش  یم  تشهب  دراو  دنتـسه  لـمع  عون  کـی  ياراد  ود  ره  هک  رفن ، ود  هدـش : تیاـکح  یتیاور  رد 
سپ میدرک  یم  لمع  تروص  کی  هب  ودره  هک  ام  ادنوادخ  دـنک : یم  لاؤس  تسا  رت  نیئاپ  شماقم  هک  نآ  تسا ، يرگید  زا  رتالاب 

ار تساوـخرد  نـیا  وـت  یلو  درک  یم  تساوـخرد  نـم  زا  وا  هـک  دـیامرف : یم  باوـج  رد  دــنوادخ  يدوـمن ؟ اـطع  رتـشیب  وا  هـب  ارچ 
.(1) یتشادن

دوجو رد  مه  یتباجتـسا  دـشابن  اـعد  اـت  هک  تسا  نیا   (2) درک تشادرب  ناوـت  یم  ْمَُکل » ْبِجَتْـسَأ  ِینوُـعُْدا   » هیآ زا  هـک  يا  هـتکن  . 4
.تشاد دهاوخن 

اعد نیا  رگا  هک  دنک  یم  دشاب  ام  حالص  هب  هک  يزیچ  ای  رتهب  هب  لیدبت  لاعتم  دنوادخ  ار  هدوبن  ام  حالص  هب  هک  ییاعد  نامه  يرآ !
رگا یلو  مینکن  كرت  ار  دوـخ  ياـعد  هک  تساـم  رب  سپ  . (3) دـش یمن  ام  لاح  لماش  دـنوادخ  بناج  زا  مه  اطع  نیا  اـسب  هچ  دوبن 

، هدوبن ام  حالص  هب  ای  مینک ، رافغتـسا  دیاب  هک  هدوب  ام  ناهانگ  رطاخ  هب  ای  هک  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  دشن  هدروآرب  ام  هتـساوخ  نامه 
نامه ًامتح  هک  مینک  رارصا  هک  نیا  هن  .میشاب  رازگ  ساپـس  دیاب  زاب  هک  دنا  هدومن  اطع  ار  شرتهب  ای  میروآ ، اجب  ار  یهلا  رکـش  سپ 

.دوش هدروآرب  ام  هتساوخ 

ص:133

ِّبَر اَی  ُلوُقَیَف  ُهَقْوَف  ُهَبِحاَص  اَمُهُدَحَأ  يَرَیَف  ًادِحاَو  اًلَمَع  ِناَلَمْعَی  اَناَک  ِناَلُجَر  َهَّنَْجلا  ُلُخْدَـی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  ( 1 - ) 1
، هعیشلا لئاسو  .ٌءْیَش  ُهُمَظاَعَتَی  َال  ُهَّنِإَف  اُولِزْجَأ  َهَّللا َو  اُولَـس  َلاَق  َُّمث  ِیْنلَأْسَت  َْملَو  ِیَنلَأَس  َیلاَعَت  ُهَّللا  ُلوُقَیَف  ًادِحاَو  اَُنلَمَع  َناَک  ُهَْتیَطْعَأ َو  اَِمب 

ص 24. ج 7 ،
.دوش یمن  ققحم  مه  بجتسا )  ) باوج دوشن  ققحم  تسا ) فوذحم  هک  ینوعدت  نا   ) طرش ات  تسا : هدمآ  یبرع  دعاوق  رد  ( 2 - ) 2

حلاصم دـیهد و  ماجنا  ارم  یگدـنب  تدابع و  ما  هدرک  رما  امـش  هب  هچنآ  رد  نم  ناگدـنب  يا  هک : میراد  تیاور  رد  هچ  نانچ  ( 3 - ) 3
رطاوخلا ص هیبنت   ) .مزرو یمن  لخب  امش  حلاصم  هب  تبسن  متسه و  نیرت  ملاع  امـش  حلاصم  هب  نم  هک  ارچ  دیهدن  دای  نم  هب  ار  دوخ 

.تسا ندرک  اعد  یهلا  رماوا  زا  یکی  میتفگ  هک  روط  نامه  ( 350
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: شسرپ * 

؟ دنک یم  شیامزآ  ار  اه  ناسنا  ام  دنوادخ  ارچ 

: خساپ * 

لهج ماهبا و  عفر  رتشیب و  تخانـش  يارب  ام  ياه  شیامزآ  تسا ؛ توافتم  رایـسب  ام  ياه  شیامزآ  اـب  دـنوادخ  ناـحتما  شیاـمزآ و 
زا نیتـسار  نایعدـم  دسانـشب و  ار  شدوخ  ناـسنا  اـت  تسا  ندناسانـش  يارب  هکلب  تسین  نتـسناد  يارب  دـنوادخ  شیاـمزآ  اـما  تسا 

.دنوش ادج  نیغورد  نایعدم 

: دیامرف یم  توبکنع  هروس  نیتسخن  تایآ  رد  دنوادخ 

و دنوش !؟ یمن  شیامزآ  نانآ  هک  یلاح  رد  دنوش  یم  اهر  .میدروآ » نامیا  : » دنیوگب هک  نیمه  دنتـشادنپ ، مدرم  ایآ  .میم  مال ، فلا ،
یم هتخانـش  و   ) دراد یم  مولعم  دـنا  هتفگ  تسار  هک  ار  یناسک  ادـخ  ًاـمتح  و  میدومزآ ، دـندوب  ناـنآ  زا  شیپ  هک  ار  یناـسک  نیقیب 

.(1)« دراد یم  مولعم  زین )  ) ار نایوگغورد  هّتبلا  و  دنوش )،

تایآ حیضوت 

ياه تما  مامت  رد  هک  تسا  یتنس  هکلب  تسین  ناناملسم  تیعمج  صوصخم  ناحتما  تسا ، یهلا  نادواج  یگشیمه و  تنس  ناحتما 
نیا رد  یهورگ  هدوب و  زاب  ناحتما  نادـیم  هشیمه  .میدـنکفا  ناحتما  تخـس  ياه  هروک  رد  زین  ار  اـه  نآ  .تسا  هدوب  يراـج  نیـشیپ 

، ناسنا نیرتراکادف  و  دهاجم ، نیرتالاب  نمؤم ، نیرترب  ار  دوخ  دناوت  یم  سک  ره  اعدا  ماقم  رد  هک  ارچ  .دنا  هتـشاد  تکرـش  نادـیم 
یگدامآ ینورد و  تاین  هزادنا  هچ  ددرگ و  مولعم  ات  دوش  نشور  نومزآ  قیرط  زا  اعدا  نیا  شزرا  تمیق و  نزو و  دیاب  دنک ؛ یفرعم 

.تسا گنهامهان  ای  گنهامه  اه  هتفگ  نیا  اب  یحور  ياه 

ص:134

.3-1 توبکنع /  ( 1 - ) 1
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نیا رد  دـنوادخ  ملع  زا  روظنم  نیاربانب  .تسناد  یم  ار  اه  نیا  همه ي  اه  ناسنا  تقلخ  زا  لبق  یتح  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  یهیدـب 
دوش و هدایپ  جراخ  رد  ًالمع  هورگ  نیا  هرابرد ي  ادـخ  ملع  دـیاب  ینعی  .تساه  نآ  یجراخ  دوجو  لئاسم و  ینیع  ققحت  ناـمه  اـج 
رد دراوـم  هنوـگ  نیا  رد  هک  یماـگنه  ملع ،»  » ياـنعم تسا  نیا  .دزیر  نوریب  دراد  نورد  رد  ار  هچ  نآ  سک  ره  دـبای و  ینیع  قـقحت 

.دور یم  راک  هب  دنوادخ  دروم 

ءازج و باوث و  دـنکن  ادـیپ  تینیع  ققحت و  ناسنا  لمع  رد  ات  ینطاب  تافـص  ینورد و  تاـین  اریز  تسا  نشور  زین  هلئـسم  نیا  لـیلد 
.تسا ینورد  تافص  تاین و  هب  ندیشخب  ققحت  يارب  شیامزآ  .درادن  موهفم  اه  نآ  دروم  رد  رفیک 

دبای و شرورپ  اه  تقایل  ددرگ ، افوکش  اهدادعتـسا  هاگـشناد  نیا  رد  تسانب  تسا و  هاگـشناد  کی  دننام  ملاع ، نیا  رگید  ترابع  هب 
هک میمهف  یم  اج  نیا  زا  .تسین و  نکمم  ناحتما  شیامزآ و  نودب  زگره  روما  نیا  دـسرب ، تیلعف  هب  تسا  هوق  هلحرم ي  رد  هچ  نآ 

فشک يارب  اه  شیامزآ  نیاربانب  .تسا  اهدادعتسا  ییافوکش  شرورپ و  يارب  هکلب  تسا  دارفا  تخانش  يارب  هن  یهلا  ياه  شیامزآ 
اهدادعتسا شرورپ  يارب  هکلب  دراد ، هطاحا  زیچ  همه  هب  شملع  هک  تسین  لوهجم  فشک  يارب  دنوادخ  شیامزآ  اما  تسا  یلوهجم 

.(1) تسا اه  هوق  ندیناسر  تیلعف  هب  و 

باوثلا و قحتسی  اهب  یتلا  لاعفالا  رهظتل  نکلو  مهسفنا  نم  مهب  ملعا  هناحبـس  ناک  ناو  : » هدش تیاکح  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
.(2)« باقعلا

شاداپ و رایعم  هک  دب  بوخ و  ياهراک  ات  دنک  یم  ناحتما  ار  اه  نآ  یلو  تسا ، رت  هاگآ  ناشدوخ  زا  شناگدنب  هب  دـنوادخ  هچرگ  »
«. ددرگ رهاظ  اه  نآ  زا  تسا  رفیک 

ص:135

لاس 83. مود ، تسیب و  پاچ  ص 220-218  ج 16 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
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ناسنا لامعا  يالبال  رد  هک  ینامز  نآ  رگم  ددرگ  باقع  باوث و  يارب  يراـیعم  دـناوت  یمن  ییاـهنت  هب  ناـسنا  ینورد  تافـص  ینعی 
ناسنا دوجو  تخرد  راسخاش  رب  لامعا  ياـه  هویم  دـش و  یمن  افوکـش  اهدادعتـسا  نیا  دوبن  یهلا  شیاـمزآ  رگا  .دـنک  ییاـمن  دوخ 
عالطا یب  شیاـمزآ  هفـسلف  زا  هک  يدارفا  زا  یـضعب  . (1) مالـسا قطنم  رد  یهلا  شیاـمزآ  هفـسلف ي  تسا  نیا  تشگ و  یمن  ناـیامن 

تیلاعف و يارب  طقف  تسا و  ترـشع  ینارذگـشوخ و  ياج  ایند  دـنرادنپ  یم  دـننک و  یمن  كرد  ار  ناـحتما  تبثم  جـیاتن  دنتـسه و 
تنـس هک  دننک  یم  نامگ  دنوشب ، اه  یتخـس  اه و  جنر  راتفرگ  دـیابن  دـنا و  هدـش  هدـیرفآ  يزودـنا  تورث  راک و  بسک و  شالت و 

اور متس  یسک  قح  رد  تسا و  قلطم  لداع  دنوادخ  هک  یلاح  رد  تسا  ناگدنب  قح  رد  متس  ملظ و  یعون  یهلا ، ناحتما  شیامزآ و 
فده اب  وسمه  تلادع و  نیع  لمع ، نیا  هک  دوش  یم  هتـسناد  هدش ، نایب  شیامزآ  هفـسلف  هرابرد  هچ  نآ  هب  هجوت  اب  یلو  دراد  یمن 

.دشاب یم  ناسنا  تقلخ 

شیامزآ هدنزاس  راثآ 

: میرامش یم  رب  ار  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دراد  یناوارف  هدنزاس  راثآ  یهلا  شیامزآ 

هتفهن ياهدادعتسا  ییافوکش  .فلا 

، دادـیور نآ  زا  تاـجن  اـی  لکـشم  نآ  لـح  يارب  دـهد ، یم  خر  شیارب  يراوگاـن  دـماشیپ  دروخ و  یم  رب  یلکـشم  هب  ناـسنا  یتقو 
.دنک یم  دشر  شدادعتسا  هجیتن  رد  دشیدنا و  یم  دزادنا و  یم  راک  هب  ار  شرکف 

تمواقم هیحور  ندروآ  دوجوب  .ب 

مواقم تالکـشم  ربارب  رد  دنراذگ  یم  رـس  تشپ  ار  نوگانوگ  ياه  شیامزآ  دننیب و  یم  یتخـس  جنر و  بیـشن و  زارف و  هک  يدارفا 
هدید الب  دارفا  رگید  نایب  هب  .ددرگ  یم  رتشیب  راشف  یتخس و  هب  تبسن  ناشلمحت  تردق  دنوش و  یم 
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.درادن ار  اه  نآ  نداد  ناکت  تردق  يزیچ  چیه  هک  دنتسه  يراوتسا  ياه  هوک  اه و  گنس  دننام  هدیشک  رجز  و 

نداد هجوت  رادشه و  .ج 

زا یکی  .دزرو  تلفغ  ای  هدرک  یهاتوک  شیوخ  یهلا  فیاظو  ماـجنا  هب  تبـسن  ناـسنا  هک  دوش  یم  ثعاـب  یگدـنز  ياـه  یمرگرس 
نآرق .دزاس  یم  هاگآ  شیوخ  فیاظو  هب  تبـسن  دـنک و  یم  رادـیب  هجوتم و  ار  لـفاغ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  شیاـمزآ  هدـنزاس  راـثآ 
یتخـس هب  ار  شمدرم  هک  نیا  رگم  میداتـسرفن ، يدابآ  چـیه  رد  ار  يربمایپ  چـیه  ام  و  : » دـیامرف یم  فارعا  هروس  هیآ 94  رد  میرک 

«. دندرگ میلست  نتورف و )  ) دیاش ات  میتخاس ؛ راتفرگ  یحور ) یمسج و   ) نایز و  یگدنز ) )

زا هدش  نامیـشپ  شیوخ  لامعا  زا  دیاش  ات  دیامن  شهابتـشا  هجوتم  ار  تیـصعم  رد  قرغ  هانگ و  هب  هدولآ  ناسنا  دهاوخ  یم  دنوادخ 
.درادرب ماگ  یعقاو  تداعس  يوس  هب  هدومن و  باختنا  ار  تسار  هار  درادرب و  تسد  اه  يور  جک 

لماکت .د 

هنوگ نامه  دشاب  یم  شیامزآ  هتوب  رد  نتفرگ  رارق  هبترم  نیا  هب  ناسنا  ندیـسر  ياه  هار  زا  یکی  هدش و  هدیرفآ  لماکت  يارب  ناسنا 
دوش و یمن  فافـش  بان و  صلاخ ، ددرگن ، هدودز  نآ  زا  اه  یکاـپان  دوشن و  بوذ  دریگن ، رارق  شتآ  هروک  رد  اـت  ـالط  گنـس  هک 

یمن مدآ  ینب  تمارک  جات  هتـسیاش  دسر و  یمن  لماکت  هب  دوشن  ثداوح  راتفرگ  ات  مه  ناسنا  دنک ؛ یمن  ادیپ  ار  دوخ  یقیقح  شزرا 
.ددرگ

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ةرابرد  میرک  نآرق 

ادخ ، ] درک مامت  ار  اه  شیامزآ  ِراک ) یبوخ  هب  وا   ) و درک ، شیامزآ  یتاملک  اب  شراگدرورپ  ار  میهاربا  هک  یماگنه  دـینک ) دای   ) «و
: دومرف وا ] هب 

نامیپ : » دومرف ادخ ] (« ] .هدـب رارق  یناماما  زین   ) نم لسن  زا  و  : » تفگ میهاربا ] « ] .مداد رارق  مدرم  ياوشیپ ] و   ] ماما ار  وت  نم  عقاو  رد  »
.(1)« دسر یمن  ناراکمتس  هب  نم ،

ص:137
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، ناتسرپ تب  نیمزرـس  زا  ترجاهم  شتآ ، لد  رد  نتفرگ  رارق  اه ، تب  نتـسکش  نوچ  ییاه  شیامزآ  هکنآ  زا  سپ  میهاربا  ترـضح 
تـشپ تیقفوم  اب  ار  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  شدـنزرف  ندرک  یناـبرق  هاـیگ و  یب  کـشخ و  نیمزرـس  رد  شدـنزرف  نز و  نداد  رارق 

هبترم ماقم و  زا  تفرگ و  رارق  ًامامِإ ) ِساّنِلل  َُکلِعاج  یِّنِإ   ) باطخ دروم  درک و  ادیپ  ار  نایناهج  ییاوشیپ  تقایل  هاگ  نآ  تشاذگرس 
.تشگ لیان  تماما »  » خماش ماقم  هب  توبن »  » ي

رتشیب هعلاطم  تهج  عبانم 

.توبکنع ةروس  نیتسخن  تایآ  لیذ  ج 16  نارمع ، لآ  هیآ 154  لیذ  مود  ج  هرقب ، هیآ 155  لیذ  لوا  هنومن ج  ریسفت  . 1

.يرهطم دیهش  زا  توبکنع  ةروس  ریسفت  . 2

.هدش رکذ  تایآ  لیذ  ریسافت  رگید  نازیملا و  ریسفت  . 3

ص:138
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: شسرپ * 

؟  تسیچ ناهانگ  ندرب  نیب  زا  ياه  هار 

: خساپ * 

باـب دـشاب ، هداد  ماـجنا  يداـیز  هاـنگ  ناـسنا  دـنچ  ره  تسا  هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ  رد  هچ  ناـنچ 
: دیامرف یم  هنانابرهم  ینایب  اب  نآرق  رد  دنوادخ  هک  ارچ  تسا  زاب  هشیمه  ناهانگ  ندرب  نیب  زا  ادخ و  هب  تشگزاب 

فارسا دوخ  رب  هک  نم  ناگدنب  يا  )1 ؛  ًاعیِمَج َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهّللا  َّنِإ  ِهّللا  ِهَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیِذَّلا  َيِدابِع  ای  )
دیاب سپ  تسا .» نابرهم  هدنزرمآ و  رایـسب  وا  اریز  دزرمآ  یم  ار  ناهانگ  همه  ادخ  هک  دیوشن  دـیمون  دـنوادخ  تمحر  زا  دـیا  هدرک 

زاب و  تسین ؛ اـم  ندـش  دـیماان  يارب  ییاـج  و  تسا ، تاـقولخم  همه  ناـهانگ  اـم و  ناـهانگ  زا  رتشیب  یـسب  یهلا  تمحر  هک  تسناد 
: میرامش یم  رب  ار  اه  نآ  زا  یخرب  هک  هداد  رارق  ار  ییاه  هار  ام  ندیشخب  يارب  دنوادخ 

هبوت . 1

ِهّللا َیلِإ  اُوبُوت  :) دیامرف یم  هک  اج  نآ  دهد  یم  شزومآ  ام  هب  نآرق  هک  یهار  .تسا  هبوت  ناهانگ  زا  ندـش  صالخ  ياه  هار  زا  یکی 
«. صلاخ يا  هبوت  دینک  هبوت  ادخ  يوسب  « ؛  2( ًاحوُصَن ًَهبْوَت 

، ینامیـشپ نیا  همزال  .میا و  هداد  ماجنا  هک  ییاهراک  زا  یعقاو  یبلق و  ینامیـشپ  ینعی  تسا  هدـش  انعم  تایاور  رد  هک  نانچ  نآ  هبوت 
نیا هب  ناسنا  هچ  نانچ  .هانگ  كرت  رب  میمـصت  هانگ و  زا  ندوب  نامیـشپ  ینعی  هبوت  سپ  .دـشاب  یم  تشز  لمع  نآ  كرت  رب  میمـصت 

.تسا هدومن  هبوت  احالطصا  دسرب  تلاح 

ص:139
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ياه هار  هبوت  تلاح  لیـصحت  يارب  خـساپ : دوش ؟ لصاح  اـم  يارب  ینامیـشپ  تلاـح  نیا  اـت  مینک  راـک  هچ  دوش : لاؤس  تسا  نکمم 
: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یضعب  هب  هک  دراد  دوجو  يددعتم 

رارق ناهانگ  يارب  هک  یکاندرد  تخـس و  ياه  باذـع  دراد و  ترخآ  ایند و  رد  ناهانگ  هک  یجیاتن  هب  ناـسنا  هلمج  زا  رکفت : .فلا 
.(1) دیامن رکف  تسا  هدش  هداد 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  هچ  نانچ  دیامن ؛ ششخب  بلط  رافغتسا و  ناوارف  ناسنا  تسا  مزال  هار  نیا  رد  رافغتسا : .ب 

«. دیدرگ زاب  وا  يوسب  سپس  دیبلطب  شزرمآ  شیوخ  راگدرورپ  زا  هک  نیا  و  « ؛  2( ِْهَیلِإ اُوبُوت  َُّمث  ْمُکَّبَر  اوُرِفْغَتْسا  ِنَأ  (َو 

لـصاح ناسنا  يارب  موادم ، یعقاو و  ینامیـشپ  تلاح  نیا  هک  مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  دنوادخ و  زا  دادمتـسا  نتـساوخ و  اعد : .ج 
یهانگ تسا و  هدش  دلوتم  هزات  هک  تسا  یسک  دننام  دسرب  ناگدننک  هبوت  هجرد  هب  ناسنا  رگا  هدش : تیاکح  تایاور  رد  اریز  دوش 

.(2)( هل بنذال  نمک  بنذلا  نم  بئاتلا   ) .دشاب یمن  وا  هدهع  هب 

کین لامعا  ماجنا  . 2

یم میرک  نآرق  هک  ارچ  تسا  هدیدنـسپ  کـین و  لاـمعا  نداد  ماـجنا  دراد  دوـجو  ناـهانگ  زا  ندـش  صـالخ  يارب  هـک  يرگید  هار 
«. درب یم  نیب  زا  ار ) اه  نآ  راثآ  و   ) تائیس کین ، لامعا  تانسح و  هک  یتسردب  « ؛  4( ِتائِّیَّسلا َْنبِهُْذی  ِتانَسَْحلا  َّنِإ  :) دیامرف

رارق بوخ  لامعا  زا  يرایسب  يارب  هک  ییاه  شاداپ  زا  یکی  دراد  هک  ییاهتنا  یب  تمارک  تمحر و  هطـساو  هب  لاعتم  دنوادخ  يرآ ،
شیاشخب تسا  هداد 

ص:140

.دییامن هعجارم  هللا  همخر  بیغتسد  دیهش  هریبک » ناهانگ   » فیرش باتک  هب  دیناوت  یم  هراب  نیا  رد  ( 1 - ) 1
ص 435. یفاک ج 2 ، لوصا  ( 3 - ) 2
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.(1) دنک یم  كاپ  ار  یهانگ  میهد  یم  ماجنا  هک  یکین  راک  ره  اب  دـنوادخ  هک  هدـش : تیاکح  تایاور  رد  هچ  نانچ  .تسا  ناـهانگ 
: مییامن یم  بلج  دوش  یم  ناهانگ  ندیشخب  ثعاب  هک  لامعا  زا  یضعب  هب  ار  امش  رظن  هنومن  ناونع  هب 

مالسلا مهیلع  دمحم  لآ  دمحم و  رب  نداتسرف  تاولص  .فلا 

لآ دمحم و  رب  دایز  دیاب  سپ  دوش  كاپ  شناهانگ  هک  دنک  يراک  دناوت  یمن  هک  یسک  : » تسا هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
«. (2) درب یم  نیب  زا  ار  ناهانگ  تاولص  نداتسرف  دایز  اریز  دتسرفب  تاولص  وا 

.(3) دوش یم  ناهانگ  ندش  كاپ  ثعاب  زین ، هرمع  ای  جح  یترایز  رفس  .ب 

.(4) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  هژیو  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ترایز  .ج 

یقالخا شوخ   » تسا هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هچ  نانچ  .دوش  یم  ناهانگ  ندـش  هدوشخب  ببـس  زین  یقالخا  شوخ  .د 
.(5)« درب یم  نیب  زا  ار  ناهانگ  دیشروخ ، ترارح  دننام 

اریز نک  هدجس  دایز  : » دندومرف ترضح  تسا  هدش  دایز  مناهانگ  درک  ضرع  دمآ و  مالسا  ربمایپ  دزن  یصخش  ناوارف ، هدجـس  ه .- 
.(6)« درب یم  نیب  زا  ار  ناهانگ  دزیر  یم  نیمز  يور  ار  اه  گرب  هک  داب  دننام  ناوارف ، هدجس 

.(7) دوش یم  ناهانگ  ششخب  ثعاب  زین  هتفه  ره  رد  لیمک  ياعد  هلمج  زا  اهاعد  ندناوخ  .و 

.(8) مالسلا هیلع  نیسح  ماما  بئاصم  رب  ندومن  هیرگ  .ز 

ص:141

ص 420. ج 2 ، نیلقثلارون ، ( 1 - ) 1
ص 4. ج 68 ، قودص ، یلاما  ( 2 - ) 2
ح 46. ص 50 ، راحب ج 99 ، ( 3 - ) 3

ص 22. ج 98 ، راحب ، ص 183 ، ج 10 ، لئاسو ، كردتسم  ( 4 - ) 4
ح 74. ص 395 ، راحب ج 71 ، ( 5 - ) 5

ص 11. قودص ج 404 ، یلاما  ( 6 - ) 6
.نانجلا حیتافم  ( 7 - ) 7

ص 102. لئاسو ج 4 ، ( 8 - ) 8
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ناگراچیب زا  یسر  دایرف  میظع ، گرزب و  ناهانگ  هرافک  : » هدش تیاکح  زین  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  : (1) مدرم هب  ندومن  قافنا  .ح 
.(2)« دشاب یم 

.(3) تعامج زامن  يارب  دجسم  يوس  هب  نتفر  .ط 

.(4) يوقت تاعارم  .ي 

همه همه و  ...و  ضیرم  زا  يراتـسرپ  ای  ضیرم  تدایع  ای  ینید  ناردارب  تراـیز  زاـمن ، نآرق ، تئارق  لـثم  ریخ  لاـمعا  همه  هصـالخ 
.دوش یم  ناهانگ  ندش  كاپ  ثعاب 

اه یتخس  تالکشم و  لمحت  . 3

رقف و نینچمه  اه و  يرامیب  اه ، یتخس  تالکشم ، زا  يرایسب  تلع  هک  دیآ  یم  تسدب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  هب  هجوت  اب 
ات دزاس  اهر  تسا  هداد  ماجنا  هک  یناهانگ  زا  ار  دوخ  هدنب  شور ، نیا  اب  ات  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  ...و  هودـنا  مغ و 

درم و يارب  هتـسویپ  : » هدش لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  . (5) ددرگن یترخآ  ياسرف  تقاط  تخـس و  ياه  باذع  راچد 
تـسین وا  هدـهع  رب  یهانگ  چـیه  هک  یلاح  رد  ار  ادـخ  هکنیا  ات  دراد ، دوجو  نادـنزرف  لام و  ندـب و  رد  يراتفرگ  ـالب و  نمؤم ، نز 

(«. دشاب یم  گرم  زا  هیانک   ) (6) دنک تاقالم 

يروآدای

قح مه  اه ، نآ  ماجنا  اب  هک  دنتـسه  یناهانگ  اه  نیا  .درک و  كاپ  رگید  ياه  هار  ای  هبوت  اب  طقف  ناوت  یمن  ار  ناـهانگ  زا  یـضعب  . 1
میا هدرک  عیاض  ار  دنوادخ 

ص:142

.17 نباغت / ( 1 - ) 1
تمکح 24. هغالبلا ، جهن  ( 2 - ) 2

ص 432. قالخالا ، مراکم  ( 3 - ) 3
.29 لافنا / ( 4 - ) 4

ح 83. ص 244 ، ح 56 و ج 67 ، ح 18 و ص 199 ، ص 177 ، ج 81 ، راحب ، ( 5 - ) 5
ح 54. ص 236 ، ج 67 ، راحب ، ( 6 - ) 6
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ياه هار  رب  هوـالع  ناـهانگ  هنوگ  نیا  رد  ...و  رداـم  ردـپ و  ندرزآ  اـی  يدزد  تمهت ، تبیغ ، لـثم  میا ، هدومن  ملظ  نارگید  هب  مه  و 
كاپ زین  ناهانگ  زا  عون  نیا  ات  مییامن  ناربج  تسا  نکمم  هک  يا  هزادنا  ات  ار  میا  هدومن  عیاض  نارگید  زا  هک  یقح  تسا  مزال  لبق ،

.دنوش

زا هک  یـسک  هدـش : تیاکح  تایاور  رد  اـما  تسا ، زاـب  وا  يور  هب  هبوت  باـب  مه  زاـب  تسکـش  ار  دوخ  هبوت  ناـسنا  رگا  دـنچره  . 2
هرخـسم هب  ار  شیوخ  راگدرورپ  هک  تسا  یـسک  لثم  دـهد ، یم  ماجنا  ار  هانگ  نآ  زاـب  هک  یلاـح  رد  دـنک  یم  رافغتـسا  شناـهانگ 

.(1) تسا هتفرگ 

زاین طقف  دنک  یم  هجوت  لذب  ام  يوس  هب  ربارب  نیدنچ  دنوادخ  میراد ، یم  رب  دوخ  يادخ  يوس  هب  ام  هک  یمدق  ره  میشاب  نئمطم  . 3
.دوش مولعم  نامیارب  ات  دراد  ربص  هب 

شمارآ و هب  هکلب  میهد ، یمن  تسد  زا  يزیچ  اهنت  هن  ندومن ، تاـعارم  ار  وا  مارح  لـالح و  نتفر ، دـنوادخ  يوس  هب  و  هبوت »  » اـب . 4
شهاوخ هک  دهاوخ  یم  ام  زا  ینید  تاروتـسد  نید و  هک  ارچ  .میـسر  یم  ترخآ  ایند و  رد  ادـخ  ياه  تمعن  زا  هنیهب  يرادرب  هرهب 

.مینک كرت  ار  اه  تذل  هک  نیا  هن  مینک  تیریدم  دنم و  ماظن  ار  یناسفن  ياه 

تسوا و توافتم  ياهزاین  ناسنا و  يدوجو  داعبا  همه  نتفرگ  رظن  رد  اب  ...اـی ) مارح  اـی  بجاو   ) دـنوادخ تاروتـسد  زا  کـی  ره  . 5
.دیاین شوخ  ام  ماک  هب  یتح  ای  دشابن  مولعم  ام  يارب  دنچ  ره  درادرب ، رد  یناوارف  ياه  تمکح  تاروتسد  نیا  زا  مادکره 

وا حور  ناج و  رد  هانگ  نآ  دوش ، یم  تبث  وا  لامعا  هدـنورپ  رد  وا  هانگ  هک  نیا  رب  هوالع  دـهد ، یم  ماـجنا  یهاـنگ  ناـسنا  یتقو  . 6
هک دراذگ ، یم  یفنم  تارثا 

ص:143

ص 223. ج 2 ، مارو ، هعومجم  ( 1 - ) 1
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یم رتشیب  یهاـگآ  يارب  .دـش  ناـیب  لاـجم  نیا  رد  اـه  نآ  زا  یخرب  هک  دراد  دوجو  يددـعتم  ياـه  هار  راـثآ ، نآ  ندرب  نیب  زا  يارب 
: دییامرف هعجارم  ریز  بتک  هب  هلمج  زا  یقالخا  ياه  باتک  هب  دیناوت 

هبوت تایآ  لیذ  هنومن =-=  ریسفت  . 1

هللا همحر  يرهطم  دیهش  يونعم =-=  ياهراتفگ  . 2

هللا همحر  يرهطم  دیهش  راتفگ =-=  هد  . 3

هللا همحر  بیغتسد  دیهش  میلس =-=  بلق  . 4

هللا همحر  بیغتسد  دیهش  هریبک =-=  ناهانگ  . 5

ص:144
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: شسرپ * 

؟ دراد دوجو  هطبار  هانگ  الب و  نایم  ایآ  تسیچ ؟  مالسا  رظن  زا  اهالب  هفسلف 

: خساپ * 

رد یگرزب  ای  کچوک  هثداح  چـیه  هچ  نانچ  .دنـشاب  یم  یفلتخم  ياه  تمکح  اه و  تلع  ياراد  اه  یتخـس  اـهالب و  مالـسا  رظن  زا 
.تسین ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  مه  هلزلز  هک  دشاب  یم  دنوادخ  قیقد  باسح  تمکح و  يور  زا  هک  نیا  رگم  دتفا  یمن  قافتا  ملاع 

: مینک یم  بلج  اهالب  عوقو  ياه  تمکح  اه و  تلع  زا  یخرب  هب  ار  امش  رظن 

شیامزآ لوا ، تمکح 

ِّرَّشلِاب َو ْمُکُوْلبَن  َو  :) دـیامرف یم  دـنک و  یم  یفرعم  شیامزآ  ار  اهالب  یخرب  عوقو  تلع  نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  رد  لاـعتم  دـنوادخ 
«. ...مینک یم  شیامزآ  اه  یبوخ  اه و  يدب  اب  ار  امش  و  )1 ...؛  ًهَْنِتف ِْریَْخلا 

ندش مولعم  رطاخ  هب  هدـمآ  تایاور  رد  هچ  نانچ  هکلب  تسین  ادـخ  ندـیمهف  يارب  ًاعطق  دـنک  یم  شیامزآ  دـنوادخ  ارچ  هک  نیا  اما 
عون اب  اـهالب  نیا  سپ  رد  دارفا  اـت  تسا  ناگدـنب  طوقـس »  » و دـشر » «، » باـختنا  » هنیمز ي ندـمآ  مهارف  يارب  ادـخ و  ناگدـنب  يارب 

.دنرادرب تواقش  ای  تداعس  يوس  هب  یماگ  دنهد  یم  ماجنا  هک  یلمع  یتدیقع و  ياه  شنکاو 

نامیا قح و  ترـضح  يوس  هب  یماگ  نآ ، نتـسناد  هنایمکح  ادخ و  لعف  هب  تیاضر  راهظا  ندومن و  ربص  اب  دنناوت  یم  نانآ  هک  ارچ 
يوس هب  نآ  نتـسناد  تمکح  یب  هناملاظ و  ادخ و  هب  ضارتعا  يربص و  یب  یتیاضران ، اب  دنناوت  یم  یفرط  زا  و  دنرادرب ؛ وا  هب  رتشیب 

.دنرادرب مدق  تواقش 

ص:145
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یم لمع  دوخ  یلقع  ای  یعرـش  هفیظو  قبط  نآ  زا  سپ  هک  دـنک  شیامزآ  ار  الب  لها  ات  دتـسرف  یم  ار  اهالب  دـنوادخ  یهاـگ  يرآ ،
.هن ای  دننک 

هروس رد  هچ  نانچ  .هن  ای  دـننک  یم  لمع  دوخ  هفیظو  هب  اه  نآ  ایآ  هک  دـنک  یم  ناحتما  زین  ار  دـنا  هدـشن  التبم  هک  نانآ  یفرط  زا  و 
وا دـینک و  یم  لمع  رتهب  امـش  زا  کی  مادـک  هک  دـیامزایب  ار  امـش  ات  دـیرفآ  ار  تاـیح  گرم و  هک  یـسک  نآ  : » دـیامرف یم  کـلم 

.(1)« تسا هدنشخب  ریذپان و  تسکش 

دارفا دب  لامعا  يازج  باذع و  اهالب : مود  تمکح 

باذع ناتـساد  میرک  نآرق  هچ  نانچ  .دشاب  یم  یهلا  باذع  عقاو  رد  دتفا  یم  قافتا  درف  ای  هعماج  يارب  هک  ییاهالب  زا  یخرب  يرآ ،
.تسا هدرک  رکذ  ار  ...و  طول  دومث ، داع ، لثم  هتشذگ  ماوقا  ندش 

: مینک رکذ  ار  یتاکن  تسا  مزال  هراب  نیا  رد  اما 

تسا یلامعا  رطاخ  هب  دسر  امش  هب  یتبیـصم  ره  : » دیامرف یم  دنک و  یم  یفرعم  ناسنا  دوخ  ار  باذع  نیا  زاس  هنیمز  میرک  نآرق  . 1
ای صخش  زاب  دنک  یم  وفع  ار  ناهانگ  زا  يرایسب  لاعتم  دنوادخ  هک  یلاح  رد  . (2)« دنک یم  وفع  زین  ار  يرایسب  دیا ، هداد  ماجنا  هک 

.دوش یم  یهلا  باذع  قحتسم  هعماج 

.(3)« دتفا یم  قافتا  دایز  هلزلز  دندش  راوخابر  نم  تما  هاگره  : » هدش تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  تایاور  رد  هچ  نانچ 
.(4)« ددرگ یم  رهاظ  مه  اه  هلزلز  دوش  ینلع  انز  هاگ  ره  : » تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ای 

باذـع زا  ار  ام  دـنک و  باذـع  تسا  كدـنا  تیفیک  مه  ناـمز و  رظن  زا  مه  هک  يویند  باذـع  هب  ار  اـم  هک  تسادـخ  فطل  نیا  . 2
.دهد تاجن  دنرادن  ار  شتقاط  نیمز  نامسآ و  هک  ترخآ 

ص:146

(. ُروُفَْغلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ًالَمَع َو  ُنَسْحَأ  ْمُکُّیَأ  ْمُکَُوْلبَِیل  َهایَْحلا  َتْوَْملا َو  َقَلَخ  يِذَّلا  .) 2 کلم / ( 1 - ) 1
(. ْمُکیِْدیَأ ْتَبَسَک  اِمبَف  ٍهَبیِصُم  ْنِم  ْمَُکباصَأ  ام  َو  .) 30 يروش / ( 2 - ) 2

ص 333. ج 13 ، كردتسم ، ( 3 - ) 3
ص 524. ج 1 ، هرضحیال ، نم  ( 4 - ) 4
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نانچ .وا  هعـساو  تمحر  هب  تشگرب  ادخ و  ینامرفان  زا  نتـشادرب  تسد  يارب  تسا  دنوادخ  ياهرادـشه  عقاو  رد  اه  باذـع  نیا  . 3
: دیامرف یم  هچ 

اه باذـع  سپ  . (1)« دـندرگزاب دـیاش  میناشچ  یم  ترخآ )  ) گرزب باذـع  زا  شیپ  ایند ) نیا  باذـع   ) کیدزن باذـع  زا  نانآ  هب  »
: هدش تیاکح  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  اه  ناسنا  ندش  دنمتداعس  يارب  دنتسه  ییاه  هنیمز 

دای ات  دـنک  یم  التبم  ییالب  لکـشم و  هب  ار  وا  هانگ  زا  دـعب  دـنک ، ریخ  هدارا  هداد  ماجنا  یهانگ  هک  يا  هدـنب  يارب  دـنوادخ  هاـگ  ره 
ار رافغتـسا  ات  دهد  یم  یتمعن  وا  هب  دنوادخ  دنک  یم  هانگ  وا  یتقو  دنک  رـش  هدارا  يا  هدنب  يارب  دـنوادخ  هاگره  و  دـتفیب ، رافغتـسا 

.(2) دهد همادا  دوخ  هانگ  هب  دنک و  شومارف 

باوث رجا و  هجرد و  عیفرت  اهالب : موس  تمکح 

الب و هب  ار  وا  دنوادخ  دوش  ترخآ  رفـس  هدامآ  دنک و  لیـصحت  باوث  رجا و  دیامیپب و  ار  برق  تاجرد  ات  هدـمآ  ایند  رد  هک  یناسنا 
.دهدب دایز  ياه  شاداپ  تاجرد و  وا  هب  دنوادخ  دیامن و  ربص  وا  ات  دنک  یم  التبم  یتالکشم 

هب ار  امـش  همه ]  ] ًاـعطق و  )3 ؛  َنیِِرباّـصلا ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَأـْلا َو  ِلاْومَأـْلا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ٍءْیَِـشب  ْمُکَّنَوـُْلبََنل  (َو 
زا و  هد .» هدژم  نایابیکـش  هب  و  مینک ؛ یم  شیامزآ  تالوصحم ، اـه و  ناـج  اـه و  تورث  رد  یـشهاک  یگنـسرگ و  سرت و  زا  يزیچ 

: هدش لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

.(3)« تسا دیهش  رازه  رجا  وا  يارب  دنک ، ربص  دوش و  التبم  ییالب  هب  هک  ام  نایعیش  زا  سک  ره  »

: هدش تیاکح  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  و 

ص:147

(. َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ِرَبْکَْألا  ِباذَْعلا  َنوُد  ینْدَْألا  ِباذَْعلا  َنِم  ْمُهَّنَقیُِذَنل  َو  .) 21 هدجس / ( 1 - ) 1
ص 229. ج 67 ، راحب ، ( 2 - ) 2

ص 125. ج 59 ، صیحتملا ، ( 4 - ) 3
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ار شندـب  ياه  تشوگ  درک  یم  وزرآ  هنیآ  ره  دـهد ، یم  وا  هب  يرجا  هچ  اهالب  نیا  لباقم  رد  دـنوادخ  هک  تسناد  یم  نمؤم  رگا  »
.(1)« دسرب نآ  رجا  هب  وا  ات  دندرک  یم  یچیق 

یگدنز تالکشم  ندرک  لمحت  دوب و  دهاوخ  رتشیب  مه  نآ  رجا  دشاب ، رت  لکـشم  شلمحت  رت و  تخـس  الب  هچره  هک  تسا  یهیدب 
ياهالب هک  دنهد  یم  یناسک  هب  طقف  ار  يورخا  تاجرد  زا  یضعب  و  تسا ، دنمشزرا  یسب  نآ ، يدبا  رجا  هب  ندیـسر  ایند و  دودحم 

.دنشاب هدرک  لمحت  ار  یصاخ 

یم یمسج  ياه  یضیرم  رب  ندرکربص  اب  طقف  هک  تسه  يا  هجرد  تشهب  رد  : » هدش تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هچ  نانچ 
.(2)« دیسر هجرد  نآ  هب  ناوت 

یهلا ياه  تمعن  و  دنوادخ ، تافص  روهظ  اهالب : مراهچ  تمکح 

ماما هچ  نانچ  اما  دـنراد  راوگان  خـلت و  يرهاظ  ...و  یـصخش  ياهالب  تالکـشم و  یتح  هلزلز و  لیـس ، لـثم  ییاـهالب  هچرگا  يرآ 
نآ رد  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  تسین  ییالب  چـیه  اهب » طیحن  همعن  هیف  هللاو  ـالا  هیلب  نم  اـم  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  يرگـسع  نسح 

.(3) تسا هدرک  هطاحا  ار  نآ  هک  هدادرارق  یتمعن 

.تسوا يانسح  ءامسا  تافص  دنوادخ و  هب  تفرعم  رشب  رب  دنوادخ  ياه  تمعن  نیرتالاب  زا  و 

نآ زا  دـنرذگ و  یم  شرانک  زا  اـه  نآ  هک  نیمز  اـه و  نامـسآ  رد  ادـخ ) زا   ) يا هناـشن  رایـسب  هچ  و  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  اذـل 
.(5)« دشاب یم  ...و  هلزلز  یضرا ، تایآ  زا  دوصقم  هک  هدمآ  هیآ  نیمه  لیذ  یتیاور  رد  هک  »(4) ؛  دننادرگیور

ص:148

ص 24. ج 67 ، راونالاراحب ، ( 1 - ) 1
ص 212. ج 67 ، راونالاراحب ، ( 2 - ) 2
ص 374. ج 78 ، راونالاراحب ، ( 3 - ) 3

.105 فسوی / َنوُضِْرعُم ،) اْهنَع  ْمُه  اْهیَلَع َو  َنوُّرُمَی  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ٍهَیآ  ْنِم  ْنِّیَأَک  َو  ( ) 4 - ) 4
ص 357. ج 1 ، یمق ، ریسفت  ( 5 - ) 5
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هلماعم دنمشزرا و  ردقچ  وا و  هب  ندروآ  نامیا  دنوادخ و  تردق  ینیع  هدهاشم  يارب  دنتـسه  ییاه  هنیمز  عقاو  رد  ثداوح  نیا  سپ 
داقتعا دارفا  اه ، هلزلز  زا  دـعب  هک  هداد  ناشن  مه  هبرجت  دـناسرب و  يرتالاب  تفرعم  نامیا و  هب  ار  ام  هک ، ییالب  دـشاب  یم  يدـنمدوس 

.دننک یم  ادیپ  ادخ  تردق  هب  رتشیب  یبلق 

هانگ زا  ریهطت  مجنپ : تمکح 

رد دراد  اه  نآ  هب  هک  یفطل  هطـساو  هب  دنا  هداد  ماجنا  ییاهاطخ  ناهانگ و  ایند  رد  هک  دوخ  نموم  ناگدنب  زا  یـضعب  لاعتم  دنوادخ 
.دشاب اه  نآ  یتحار  لوا  اه ، نآ  گرم  ات  دیامن  یم  كاپ  اه  يراتفرگ  تالکشم و  هب  ندش  التبم  اب  ایند  نیمه 

: هدش تیاکح  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هچ  نانچ 

هطـساو هب  رگا  دوش ؛ كاپ  ات  دـنک  یم  ضیرم  ار  وا  دراد  یناـهانگ  وا  هک  یلاـح  رد  دـنک  مارکا  ار  يا  هدـنب  دـهاوخب  ادـخ  هاـگره  »
ره دوش و  كاپ  ات  دریگ  یم  تخـس  وا  رب  نداد  ناج  ماگنه  دشن  كاپ  مه  زاب  رگا  دنک ، یم  دنمتجاح  ار  وا  دشن  كاپ  هانگ  تدـش 
یم وا  هب  ینامـسج  تحـص  تسا ، هداد  ماجنا  يریخ  راک  وا  هک  یلاح  رد  دنک  راوخ  ار  يا  هدنب  هک  دـشاب  هدرک  هدارا  دـنوادخ  هاگ 

.(1)« دنک یم  اطع  وا  هب  ار  نداد  ناج  تحار  دشن ، ناربج  رگا  زاب  دهد ، یم  عیسو  قزر  دشن  ناربج  رگا  دهد ،

ترخآ هب  تبغر  مشش : تمکح 

ناهاوخ هشیمه  دنوشن و  یـضار  نآ  هب  نامیا  لها  ات  تسا  هتخیمآ  اه  یتخـس  تالکـشم و  عاونا  هب  ار  ایند  یگدـنز  لاعتم  دـنوادخ 
لیم ترخآ  یگدنز  هب  تبسن  یسک  رتمک  دوبن ، یلکـشم  الب و  چیه  ایند  رد  هک  دوب  نینچ  رگا  .دنـشاب و  ترخآ  لکـشم  یب  تایح 

: هدمآ یسدق  تیاور  رد  هک  روط  نامه  .تشاد 

ص:149

ص 433. نیدلا ، مالعا  ( 1 - ) 1
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تسود ار  نم  تاقالم  اه  نآ  هک  نیا  ات  ریگب  تخس  تالکشم  عاونا  هب  نم  ناتـسود  رب  ایند  يا  هک  دنک  یم  باطخ  ایند  هب  دنوادخ  »
.(1) !« دنشاب تبغر  یب  نم  تاقالم  هب  تبسن  ات  ریگب  ناسآ  نم  نانمشد  هب  و  دنشاب ، هتشاد 

یقالخا لیاذر  حالصا  متفه : تمکح 

: هدش لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  اتسار  نیا  رد  میروخ : یم  رب  زین  یتیبرت  فادها  هب  اهالب  ياه  تلع  نیب  رد 

تلذ فعـض و  هب  ات  دنک  یم  التبم  ییاه  يرامیب  اهالب و  هب  دنراد  ینیب  گرزب  دوخ  و  ربک »  » کلهم تفـص  هک  ار  یناگدنب  یهاگ  »
.(2)« دوش زاب  ناشیور  هب  ترفغم  تمحر و  ياهرد  نآ  لابند  هب  دوش و  رود  ناشدوجو  زا  کلهم  درد  نیا  دنربب و  یپ  دوخ 

ياه ناسنا  فالخ  هب  درب ؛ یم  الاب  ار  ناسنا  تالامک  یحور و  تردق  دهد و  یم  تبالص  يوق و  هیحور  یمدآ  هب  اهالب  یفرط  زا  و 
.دنتسه تیفرظ  مک  فیعض و  تدش  هب  هک  درد  یب 

يریگ هجیتن 

تـسا نکمم  رگید  تالکـشم  هلزلز و  لثم  ییالب  ره  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  هدـش  حرطم  تایاور  تاـیآ و  عومجم  یـسررب  اـب 
رگید دراوم  ای  باذع  مه  ناحتما  هبنج  مه  ییالب  تسا  نکمم  ینعی  .دشاب  هتشاد  ار  روکذم  ياه  تمکح  زا  يددعتم  ياه  تمکح 

.دشاب هتشاد  ار 

ای باذع  ناراک  هنگ  يارب  ًالثم  دشاب  هتشاد  ار  اه  نآ  اب  بسانتم  تمکح  یهورگ ، ای  یـصخش  ره  يارب  اهالب  تسا  نکمم  یفرط  زا 
لها يارب  دشاب و  رادشه 

ص:150

.52 ، 194 ، 81 راونالاراحب ، ( 1 - ) 1
ص 156 ج 13 ، دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 2 - ) 2
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همه ي ای  دنا  هدوب  باذع  لها  رهـش  نالف  ناگدز  هلزلز  همه  تفگ  ناوت  یمن  سپ  دشاب  ...ای  ریهطت  ای  هجرد  عیفرت  ای  ناحتما  نامیا 
.تسا یهلا  باذع  نیا  دنتسه  يراتفرگ  راچد  ای  دنتسه  رامیب  هک  يدارفا 

: میامن یم  بلج  دنچ  یتاکن  هب  ار  امش  هجوت  نایاپ  رد 

دنچ ره  یلکشم  چیه  عومجم  رد  دراد ، فیعض  کچوک و  دیدش و  گرزب و  قیداصم  زین  دراد و  عیـسو  سب  یموهفم  انعمالب و  . 1
.تسین جراخ  تمکح  الب و  هریاد  زا  دشاب  هک  مه  کچوک 

: هدش تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

قیداصم زا  همه  همه و  شفک  دنب  ندش  هراپ  ای  يراتفرگ  نداتفا و  نیمز  هب  ای  ندروخ  یلیس  ای  دوش ، یم  دراو  ندب  هب  هک  یـشارخ  »
.(1)« دنتسه الب 

زا کی  مادک  هثداح  ای  الب  نالف  دیوگب : دـناوت  یمن  یـسک  ینعی  .دـشاب  یم  یلک  تسا  هدـش  هتفگ  اهالب  يارب  هک  ییاه  تمکح  . 2
دـنوش و رورغم  دوخ  هب  هن  اه  ناسنا  هک  دـشاب  نیا  اـهالب  تلع  زار و  ندوب  یفخم  تلع  دـیاش  یهلا ؛ ءاـیلوا  رگم  هتـشاد  ار  اـه  تلع 
زا رگید  ام  دنیوگب : دـنوش و  دـیماان  هن  ...دـهدب و  ام  هب  ماقم  هجرد و  دـهاوخ  یم  اهالب  نیا  اب  ادـخ  میتسه و  نابوخ  زا  ام  دـنیوگب :

رگا لاح  نیا  اب  یلو  .تسا  هداتـسرف  ام  يارب  ار  اهالب  عون  نیا  هک  دنک  باذـع  دـهاوخ  یم  ار  ام  ادـخ  میا ، هدـش  رود  ادـخ  تمحر 
و فوخ »  » تلاح رد  هک  میراد  روتـسد  تسیچ  اـه  تمعن  اـی  اـه و  يراـتفرگ  نیا  تلع  هک  دـهد  صیخـشت  تسناوتن  دـنام و  ناریح 

.مینک یط  رتهب  ار  لامک  ریسم  ات  میشاب  اجر » »

دـشاب ام  ناهانگ  هجیتن  اهالب  هک  نیا  و  .لمع ) ندوبن  لامک  دح  رد  يدارفا  دروم  رد  ای  و   ) لمع ندوب  دنـسپان  زا  سرت »  » یفرط زا  - 
.مینک هبوت  هک  تسا  مزال  سپ 

ص:151

ص 191. ج 81 ، راونالاراحب ، ( 1 - ) 1
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.دـشاب ام  هجرد  عیفرت  ناحتما و  يارب  اهالب  نیا  دـیاش  هک  میحر ، نمحر و  دـنوادخ  تمحر  فطل و  هب  ءاـجر  دـیما و  یفرط  زا  و  - 
دیرادرب تسد  زواجت  زا  و  ( ؛ دیناوخب یناهنپ ، رد  عرـضت ، يور  زا  اراکـشآ )  ) ار دوخ  راگدرورپ  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق  هچ  نانچ 

اه و تیلوئـسم  زا  میب   ) دیناوخب دیما  میب و  اب  ار  وا  دینکن و  داسف  نآ  حالـصا  زا  دعب  نیمز  رد  .درادـن و  تسود  ار  نازواجتم  وا  هک )
.(1)« تسا کیدزن  ناراکوکین  هب  ادخ  تمحر  اریز  دینک ) یکین  .شتمحر و  هب  دیما 

: دیامرف یم  دناد و  یم  دنوادخ  ناوضر  يوس  هب  هدنب  تکرح  يارب  لاب  ود  هلزنم  هب  ار  دیما »  » و میب »  » مالسلا هیلع  قداص  ماما  و 

وا باقع ]  ] زا دسانشب  ار  ادخ  هک  یسک  و  تسا ؛ حور  سفن و  روای  رای و  ءاجر  دیما و  و  بلق ، هدنروآ ي  ناجیه  هب  سرت  فوخ و  »
نآ اب  هدنب  هک  دنتـسه  نامیا  لاب  ود  دیما ] میب و   ] ود نیا  و  دوب ، دهاوخ  راودیما  وا  تمحر ] فطل و  لضف و   ] يوس هب  و  دـسرت ، یم 
زا نآ  طسوت  هک  دنتـسه  هدنب  لقع  يانیب  مشچ  ود  ءاجر ] فوخ و   ] .لاعتم و دـنوادخ  ناوضر  هجرد  هب  دـسرب  ات  دـنک  یم  زاورپ  اه 

هارمگ اهنت  هن  دنک  تدابع  ار  ادخ  مه ] هارمه  « ] ءاجر  » و فوخ »  » اب يدرف  رگا  ...دوش و  یم  ربخ  اب  لاعتم  يادخ  ياهدیعو  هدـعو و 
.(2)« دسر یم  زین  دوخ  يونعم ] يدام و   ] ياهوزرآ هب  هکلب  دوش  یمن 

هک  ] تسادخ تمحر  زا  يدیماان » سأی و   » هب فوخ »  » ندش لیدـبت  زا  هدـنرادزاب  لماع  ءاجر » دـیما و  : » مینک ضرع  دـیاب  نایاپ  رد 
یم یهلا  ياه  هتـساوخ  زا  رارف  و  یتوافت » یب   » هب دـیما »  » ندـش لیدـبت  زا  هدـنرادزاب  لماع  فوخ »  » و تسا ] هریبک  ناـهانگ  زا  دوخ 

.دوش یم  ناشلامعا  هب  تبسن  اه  نآ  رورغ »  » زا عنام  فوخ  زین  دارفا  یخرب  رد  دشاب و 

ص:152

َتَمْحَر َّنِإ  ًاعَمَط  ًافْوَخ َو  ُهوُعْدا  اهِحالْصِإ َو  َدَْعب  ِضْرَْألا  ِیف  اوُدِسُْفت  َنیِدَتْعُْملا َو ال  ُّبُِحی  ُهَّنِإ ال  ًهَیْفُخ  ًاعُّرَضَت َو  ْمُکَّبَر  اوُعْدا  ( ) 1 - ) 1
55 و 56. فارعا / َنِینِسْحُْملا ) َنِم  ٌبیِرَق  ِهّللا 

(. ءاجر فوخ و  ، ) باب 85 هعیرشلا ، حابصم  ( 2 - ) 2
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یمن سویأم  ادـخ  تمحر  زا  راودـیما  ناسنا  هک  دـنک  یم  ییامن  دوخ  رتشیب  ءاجر » فوخ و   » یتیبرت ياـه  هبنج  شرگن ، نیا  اـب  اذـل 
راودـیما لاعتم  دـنوادخ  تمحر  هب  اه » یتساک  ناربج   » و حـلاص » لامعا   » ماجنا و  رافغتـسا »  » اب فوخ  تلاح  اب  ناسنا  هک  ارچ  دوش ؛

.دوش یم 

تسام و دـشر  يارب  يا  هنیمز  سپ  تسا  شیامزآ  يارب  اـی  هک  ارچ  تسین  يزیچ  قح  ریخ و  زج  دـشاب  هچره  ـالب  هفـسلف  تلع و  . 3
يور زا  و  تسا ، ریخ  ام  يارب  همه  هک  ...اه  ناسنا  هب  رادشه  ای  هجرد  نتفرالاب  ای  ندش  كاپ  يارب  هک  نیا  ای  دـشاب ؛ یم  ضحم  ریخ 
مامتا زا  دعب  نینچمه  ناوارف و  ششخب  دایز و  تلهم  زا  سپ  ًالوا  دشاب  هک  مه  باذع  يارب  رگا  و  تسا ؛ یمدآ  حالص  هب  تمحر و 

.تسا هتسیاش  قح و  سپ  دراد ؛ رب  رد  اه  ناسنا  يارب  یناوارف  ریخ  تاهج  مه  الب  عون  نامه  ًایناث  .تسا  هدوب  تجح 

: دیامرف یم  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  اتسار  نیمه  رد 

اب نم  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  ارچ  ملاس ، ای  ضیرم  ای  دـنمتورث  ای  مشاب  هدـش  ریقف  منک  یم  حبـص  یتقو  هک  مرادـن  یکاـب  »
: دیوگ یم  رهاط  اباب  و  . (1)« مهد یمن  ماجنا  تسوا  ریخ  هک  هچ  نآ  زج  نمؤم 

ددنسپ نارجه  یکی  لصو و  یکی  ددنسپ  نا  مرد --  یکی  درد و  یکی 

ددنسپ ناناج  ار  هچ  نآ  مدنسپ  نارجه  لصو و  درد و  نامرد و  زا  نم 

مه زاب  دـیآ  یم  رب  یـصخش  ای  موق  باذـع  ددـصرد  هک  يدراوم  رد  یتح  دراد  هک  ییاهتنا  یب  تمحر  رطاخ  هب  لاعتم  دـنوادخ  . 4
.(2)« دینک عفد  اعد  هلیسو  هب  ار  الب  : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ  هلمج  زا  .تسا  هداد  رارق  يریگشیپ  يارب  ییامنهار 

ص:153

ص 114. ج 57 ، دیهمتلا ، ( 1 - ) 1
ص 288. ج 63 ، راحب ، ( 2 - ) 2
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: دیامرف یم  رگید  ثیدح  رد  و 

لقن مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ییاهاعد  اهزامن و  اه ، هلزلز  عفد  دروم  رد  لاثم  ناونع  هب  .دیدنبب و  ار  الب  باوبا  رافغتـسا  هلیـسو  هب  »
«. دیئامن هعجارم  ص 544  ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  فیرش  باتک  هب  رتشیب  عالطا  تهج  دیناوت  یم  هک  تسا  هدش 

نینچ عوقو  يارب  یعیبـط  مولع  نادنمـشناد  هک  يا  هلدا  اـب  دـش  رکذ  اـه  هلزلز  اـهالب و  عوـقو  يارب  هک  یلیـالد  هک  تسا  حـضاو  . 5
لیالد دنیوگ  یم  ناشیا  هچ  نآ  تسا و  يونعم  یلصا و  لیالد  میتفگ  ام  هچ  نآ  هک  ارچ  درادن  یتافانم  چیه  دننک  یم  رکذ  ییاهالب 

رد يرهاظ و  دعاوق  هلیسو ي  هب  دهد  ماجنا  دهاوخ  یم  هک  يروما  هک  تسا  نیا  رب  دنوادخ  تنـس  تسا و  ثداوح  يدام  يرهاظ و 
اب یتافانم  چیه  و  نآ ؛ ضرع  رد  هن  تسا ، روکذم  يونعم  یلـصا و  لئالد  لوط  رد  يرهاظ  لئالد  سپ  دهد  یم  ماجنا  يدام  يراجم 

.دنرادن مه 

باتک یفرعم 

: هب دییامرف  عوجر  رتشیب  یهاگآ  يارب 

ثحب هب  طوبرم  تایآ  لیذ  هنومن  ریسفت  . 1

يرهطم دیهش  یهلا : لدع  . 2

ص:154
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: شسرپ * 

؟ دندومن گرم  ياضاقت  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  ارچ  سپ  تسا  هانگ  رگا  تسا ؟  رفک  ای  هانگ  ندرک  گرم  ياضاقت  ایآ 

: خساپ * 

؟ دنک یم  گرم  بلط  هچ  يارب  هک  دراد  هدنیوگ  دصق  تین و  هب  یگتسب  هکلب  تسا  رفک  هن  هانگ و  هن  ندرک  گرم  ياضاقت 

تداهش هک  دنا  هداد  شزومآ  ام  هب  اهاعد  رد  هچ  نانچ  تسا  ییوکین  رما  هک  دشاب  تداهش  يامظع  ماقم  هب  ندیسر  يارب  رگا  .فلا 
دیهش رجا  وا  هب  دیامن  تداهش  يوزرآ  بلق  صولخ  اب  یسک  رگا  هک  هدش  لقن  زین  تایاور  رد  و  . (1) مینک بلط  ار  دنوادخ  هار  رد 

.(2) دوش یم  هداد 

زا هچ  نانچ  تسا  بولطم  يرما  زاب  دـشاب  ینید  هنتف ي  رد  نداـتفا  ناـمیا و  نداد  تسد  زا  سرت  رطاـخ  هب  گرم  ياـضاقت  رگا  .ب 
میرم ترضح  . (3)« ناسرب ارم  گرم  سپ  تسا  ناطیـش  هاگارچ  نم  رمع  هیقب  رگا  ادـنوادخ  : » هدـش لـقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 
ِینَْتَیل ای  َْتلاق  :) دومن گرم  يوزرآ  تشاد  شوغآ  رد  ار  حیـسم  ترـضح  هکیلاح  رد  دوخ  موق  هب  تشگزاب  زا  دعب  زین  مالـسلااهیلع 

«. مدوب هدرم  نیا  زا  شیپ  نم  شاک  يا  تفگ : « ؛) اذه َْلبَق  ُِّتم 

ار وا  هک  تشادـن  غارـس  تسارف  بحاص  دیـشر و  رفن  کی  یتح  دوخ  موق  نایم  رد  نوچ  هدـش : تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا 
.(4) دنک هئربت 

ص:155

ص 325. ج 1 ، هعیشلا ، لیاسو  ، 263 هیداجس ، هفیحص  ( 1 - ) 1
بحتسم لب  يدهلا ،) یف  هرکذ  هنع ، یهنملا  توملا  ینمت  نم  سیل  هداهشلا  ینمتو   ) ص 93 ج 2 ، یتوهبلا ، عانقلا ، فاشک  ( 2 - ) 2

.ءادهشلا لزانم  هللا  هاطعأ  هبلق  نم  اصلاخ  هداهشلا  ینمت  نم  حیحصلا : یف  امل  اهبابسأ ، روضح  دنع  امیس  ال 
ص 92. هیداجسلا ، هفیحصلا  ص 61 و  ج 70 ، راونالاراحب ، ( 3 - ) 3

ص 68. ج 14 ، نازیملا ، زا  لقن  هب  ص 511  ج 3 ، نایبلا ، عمجم  ( 4 - ) 4
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یم هورکم  يرما  دیآ  یم  شیپ  یگدـنز  رد  هک  تسا  ییاه  یتخـس  تالکـشم و  رد  يربص  یب  رطاخ  هب  گرم  ياضاقت  رگا  اما  .ج 
یهن گرم  ياضاقت  زا  ار  ام  هنوگنیا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  (1) و  دنراد هراشا  بلطم  نیا  هب  زین  ءاهقف  هچ  نانچ  دـشاب 

: دنا هدومن 

دوش یم  ثعاب  یشاب  راک  هنگ  رگا  دوش و  هفاضا  تیاه  یکین  هب  دوش  یم  بجوم  یگدنز  همادا  یـشاب ، يراکوکین  صخـش  رگا  . 1
.(2) ییامن ادیپ  هبوت  تصرف 

رد ندـنام  زاب  میورب  تشهب  يوس  هب  رگا  میورب و  نآ  لابقتـسا  هب  هک  تسین  يزیچ  شتآ  هک  دـشاب ، منهج  شتآ  ام  تبقاـع  رگا  . 2
.(3) تسا رتهب  ندرک  هفاضا  يورخا  رئاخذ  اه و  یکین  هب  ایند و 

.(4) تیصعم هن  ینک و  تعاطا  هن  يریمب و  هک  نیا  ات  تسا  رتهب  ییامنب  ار  دنوادخ  تعاطا  ینک و  یگدنز  رگا  . 3

يدیـسر ییاج  هب  رگا  دنا : هدومرف  ور  نیا  زا  ؟(5)  لیلد هچ  هب  گرم  هب  تبـسن  قایتشا  سپ  يرادن  دوخ  تبقاع  زا  ربخ  هک  امـش  . 4
: نک اعد  نینچ  نیا  ینک  ییاعد  تگرم  دروم  رد  یتساوخ  هک 

.(6) ناریمب ار  ام  تسا  ریخ  ام  ندرم  رد  رگا  رادب و  هدنز  ار  ام  تسا  ام  حالص  هب  ندوب  هدنز  رگا  ادنوادخ 

ندوبن یـضار  رگ  ناشن  نیا  تسا و  یگدنب  فالخ  مییامن  گرم  بلط  یگدـنز  ياهراشف  ساسا  رب  رگا  دـنا : هدومرف  ناگرزب  يرآ 
هک تشاد  رظنرد  دومن و  ربص  اه  یتخس  لباقم  رد  دیاب  هکلب  .تسا  یهلا  ریدقت  تساوخ و  هب 

ص:156

ص 376. ج 1 ، يدزیلا ، دیسلا  .ط ق ،)  ) یقثولا هورعلا  ص 113 و  ج 1 ، یلحلا ، همالعلا  .ط ج ،)  ) ماکحالا ریرحت  ( 1 - ) 1
.50 ، 256 ، 4 بیهرتلا : بیغرتلا و  ( 2 - ) 2

.42155 لامعلازنک : ( 3 - ) 3
.212 دیعس 79 ، نب  نیسحلل  دهزلا  ( 4 - ) 4

.42153 لامعلا : زنک  ( 5 - ) 5
.54 ، 257 ، 4 بیهرتلا : بیغرتلا و  ( 6 - ) 6
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رد هچ  نانچ  .دیسر  یلاع  تاجرد  هب  ناوت  یم  اه  نآ  لباقم  رد  ندرک  ربص  اب  تسا و  ام  حالص  هب  ییایند  ياه  یتخس  تالکـشم و 
: دندومرف نینچ  تالکشم  جوا  رد  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  بویا  ترضح  دروم  رد  میرک  نآرق 

داد رد  ادـن  ار  شراگدرورپ  هک  یماگنه  ار  بّویا  نک ) داـی   ) و )1 ؛  َنیِمِحاّرلا ُمَحْرَأ  َتـْنَأ  ُّرُّضلا َو  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يداـن  ْذِإ  َبوُّیَأ  (َو 
«. ینازرورهم ِنیرتزرورهم  وت  هک  یلاح  رد  هدیسر ، جنر ) و   ) نایز نم  هب  هک :

: میناوخ یم  نینچ  گرم  بلط  دروم  رد   (1) ریسافت زا  یخرب  رد 

دوش تمعن  نارفک  رمع  تمعن  هب  تبـسن  هک  يوحن  هب  دشاب ، يویند  ياه  تقـشم  زا  عزف  عزج و  تلع  هب  رگا  ادـخ ، زا  گرم  بلط 
يارب ایند  زا  شیپ  زا  شیب  دـناوت  یم  دـشاب  هتـشاد  يرتشیب  رمع  ناـسنا  رگا  اـسب  هچ  اریز  .دوش  یم  تمعن  نارفک  تسین و  هدیدنـسپ 

؛ هلمع نسحو  هرمع  لاط  نمل  یبوط  یلع ! ای  هدش : تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعاربمایپ  زا  اذل  .دیامن  يرادرب  هرهب  ترخآ  ملاع 
.دهد ماجنا  کین  لمع  دنک و  ینالوط  رمع  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  یلع  ای  ینعی 

: دیوگب دیاب  هکلب  دـیامن ! گرم  يانمت  ادابم  دوش  دراو  ناناملـسم  امـش  زا  یکی  رب  یتراسخ  هاگ  ره  هدـش : لقن  ترـضح  نآ  زا  زاب 
.ناریمب ارم  دشاب  حالص  ریخ و  میارب  ندرم  هاگ  ره  .رادب و  هدنز  ارم  دشاب  ریخ  نم  يارب  یگدنز  هک  یمادام  اراگدرورپ !

ياهالب اه و  تبیصم  لباقم  رد  ناسنا  اریز  .دشاب  عزف  عزج و  رطاخ  هب  هک  تسا  هدرک  یهن  یتروص  رد  ار  گرم  يانمت  مرکا  ربمغیپ 
هتـسیاش هک  يدارفا  يارب  گرم  هب  قایتشا  یلو  دیامن  راذگاو  اناوت  يادخ  هب  ار  دوخ  روما  دـیاب  .دـشاب و  یم  ربص  هب  رومأم  راگزور 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  بلاط  یبأ  نب  یلع  ترضح  اذل  .درادن  یهانگ  دنشاب  هدرک  نیمأت  ار  دوخ  ترخآ  دنشاب و  تشهب 

ص:157

ص 214. ج 1 ، ناسآ ، ریسفت  ( 2 - ) 1
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هب راوخریـش  لفط  سنا  زا  گرم ، هب  بلاطوبأ  رـسپ  سنا  مسق  ادـخب  (1) ؛  هما يدـثب  لفطلا  نم  توملاب  سنآ  بلاطیبأ  نبـال  هّللاو  »
!« تسا رتشیب  شردام  ناتسپ 

دیامن حور  ضبق  ار  مالـسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  درک  هدارا  ادخ  هک  یماگنه  هدـش : تیاکح  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا 
.داتسرف وا  دزن  ار  توملا  کلم 

يارب دومرف : يو  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  .دینـش  باوـج  درک و  مالـس  دـمآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  دزن  توـملا  کـلم  یتـقو 
: دومرف مالسلا  هیلع  توملا  کلم  هب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  .حور  ضبق  يارب  درک : ضرع  محور ؟ ضبق  يارب  ای  يا ، هدمآ  نم  ترایز 
هچ وت  لیلخ  هک  يدینـش  اراـگدرورپ ! تفگ : تشگزاـب و  توملا  کـلم  دـنک ؟ حور  ضبق  ار  دوخ  بیبح  یبیبح  هک  يا  هدـید  اـیآ 

ار دوخ  بیبح  تاقالم  هک  يا  هدـید  ار  یـسک  وت  اـیآ  وگب : وا  هب  ورب و  میهاربا  دزن  دومرف : توملا  کـلم  هب  ناـبرهم  يادـخ  .تفگ 
.(2) دراد تسود  ار  دوخ  بیبح  تاقالم  بیبح  هک  اقح  دشاب ؟ هتشادن  تسود 

نآ هب  دش و  فرـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  روضح  هب  یـصخش  دـیامرف : یم  هک  هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا 
؟ يراد یتورث  لاـم و  اـیآ  دوـمرف : خـساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  مرادـن ؟! تسود  ار  توـم  نم  ارچ  تفگ : ترـضح 
ار گرم  هک  تسا  تلع  نیدـب  دومرف : .هن  تفگ : يا ؟ هداتـسرف  شیوخ  ترخآ  يارب  شیپاـشیپ  ار  دوـخ  لاـم  دوـمرف : .يرآ  تفگ :

(3)! يرادن تسود 

ياه باتک  رد  دنـشاب  هدرک  گرم  يوزرآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  یکی  اـی  مالـسلااهیلع  ارهز  ترـضح  هک  نیا  دروم  رد  اـما  - 
دنک یم  لقن  مالسلااهیلع  ارهز  ترـضح  زا  راونالاراحب  فیرـش  باتک  رد  یـسلجم  همالع  ار  يراعـشا  طقف  .دشن  تفای  يزیچ  ربتعم 

هک

ص:158

.مجنپ هبطخ  هغالبلا ، جهن  ( 1 - ) 1
للع ص 196 ، قودـصلا ، یلامالا  ص 78 ، ج 12 ، و  ص 127  ج 6 ، راونـالاراحب ، ص 94 و  ج 2 ، لئاسولا ، كردتـسم  ( 2 - ) 2

ص 36. ج 1 ، عیارشلا ،
ص 214. ج 1 ، ناسآ ، ریسفت  ( 3 - ) 3
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يربتعم باتک  رد  ار  بلطم  نیا  هک  دنـسیون  یم  هللا  همحر  یـسلجم  همالع  (1) و  دننک یم  گرم  يوزرآ  ترضح  اه  نآ  نمـض  رد 
.(2) دشاب یم  نآ  لقن  هب  لیام  اما  تسا  هدیدن 

! ایادخ : » دندرک ضرع  ترـضح  هک  هدش  تیاکح  دندوب  نوراه  نادنز  رد  ینایلاس  هک  هاگنآ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  دروم  رد  و  - 
نآ زا  معا  هکلب  تسین  گرم  ياضاقت  ياـنعم  هب  هشیمه  نادـنز  زا  ندـش  صـالخ  يوزرآ  هک   (3)« .نک صالخ  نادـنز  نیا  زا  ارم 

.تسا

يوزرآ نآ  رد  هک  ییاعد  چـیه  اروشاع  زور  ياسرف  تقاـط  تخـس و  بئاـصم  جوا  رد  مالـسلااهیلع  ادهـشلا  دیـس  ترـضح  زا  و  - 
.تسا هدشن  لقن  دنشاب  هدرک  گرم 

یعون هک  تفگ  ناوت  یم  دشاب  هدش  رداص  مالسلا  مهیلع  همئا  رگید  ای  مالسلااهیلع  ارهز  ترضح  زا  ییاضاقت  نینچ  هک  مه  ضرفرب 
تدـش زا  هک  ییاج  اـت  .دـشاب  یم  هدـمآ  شیپ  تاـقافتا  باحـصا و  یخرب  درکلمع  مکاـح و  هاگتـسد  زا  دـیدش  یتیاـضران  نـالعا 

تداهـش قیرط  زا  بوبحم  هب  ندیـسر  ياضاقت  یعون  ای  دنا و  هدومن  گرم  يوزرآ  ناشیا  اه  نآ  رادرک  ندوبن  تسرد  یتیاضران و 
.تسا

ص:159

ص 175) ج 43 ، راونالاراحب ،  ) ِیئَالْوَم اَی  ُهاَیَْحلا  ِتَصَّغَنَت  ْدَقَلَف  ًاعیِرَس  ِیتاَفَو  ْلِّجَع  یَِهلِإ  اَی  ( 1 - ) 1
ُهَقَرَو يَوَر  ِْهیَلَع  ُلَّوَُعی  ٍلْصَأ  ْنِم  ُهْذُخآ  َْمل  ْنِإ  ُهَداَریِإ َو  ُْتبَبْحَأَف  مالـسلااهیلع  اَِهتاَفَو  ِیف  ًارَبَخ  ُِبتُْکلا  ِضَْعب  ِیف  ُتْدَـجَو  ُلُوقَأ  ( 2 - ) 2

ص 174. ج 43 ، راونألاراحب ، ....َلاَق  ُّيِدْزَْألا  ِهَّللاِْدبَع  ُْنب 
ص 219. ج 48 ، راونالاراحب ، ( 3 - ) 3
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: شسرپ * 

(. ینآرق یقالخا -  بتک   ) دینک ییامنهار  ار  ام  دریگ ، یم  ماجنا  نابز  زا  ناهانگ  رثکا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

: خساپ * 

نابز شقن  تیمها و  فلا :

نیا زا  یـشخب  زورب  روهظ و  دوش و  یمن  هتخانـش  یناسآ  هب  هک  تسا  فلتخم  يایاوز  نوگانوگ و  داعبا  اب  هدـیچیپ  يدوجوم  ناـسنا 
.تسا نکمم  یمدآ  راتشون  راتفگ و  هلیسو ي  هب  اه  یگدیچیپ  ایاوز و 

دشاب هتفهن  شرنه  بیع و  دشاب  هتفگن  نخس  درم  ات 

هک تسا  نابز »  » اهنت اما  دندرگ ، هدولآ  دوش و  هدیـشک  فارحنا  هب  ات  دنراد  زاین  یمزاول  بابـسا و  ناسنا  حراوج  اضعا و  زا  کی  ره 
نخس غورد و  تمهت ، تبیغ ، نوچ  یتافآ  اب  هدومیپ و  ار  هانگ  اطخ و  هار  یتحار  هب  دوخ ، صاخ  تاناکما  هیهت ي  تامدقم و  نودب 

.دوش یم  زین  هعماج  یگدولآ  ثعاب  تسین و  دودحم  راکهنگ  درف  هب  طقف  هک  یناهانگ  .دوش  یم  هانگ  بکترم  ...و  ینیچ 

، دش دهاوخ  نیرفآ  تداعـس  تسا و  یهاگآ  دشر و  قیرط  رد  دریگب  رارق  عرـش  لقع و  لرتنک  رد  هاگ  ره  مهم  ساسح و  وضع  نیا 
زا دکوم  ررکم و  ياه  هیـصوت  اب  مالـسا  تلع  نیمه  هب  دوش  یم  زاس  هعجاف  دریگب  رارق  ناطیـش  سفن و  ياوه  تمدـخ  رد  رگا  یلو 

يور نیا  زا  .تشاد  دـهاوخ  هارمه  هب  گرزب  ینایز  ررـض و  مهم  رما  نیا  زا  تلفغ  دـننک ، لرتنک  ار  دوخ  نابز  ات  هتـساوخ  شناوریپ 
: دنراد یم  هضرع  دوخ  ياعد  رد  مالسلا ، هیلع  داجس  ماما 

 - یتسردان لطاب و  رد  نتفر  ورف  زا  ار  ام  نابز  اراگدرورپ  راب  (1) ؛  ًاسرُخم ٍهفآ  امریغ  نم  لطابلا  یف  ضوخلا  نع  انتنسل  الو  ...مهللا  »
ررض لمحت  نودب 

ص:160

هلمج 10. ياعد 42 ، هیداجس ، هفیحص ي  ( 1 - ) 1
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«. امرف يرای  هدیدنسپ  راتفگ  هتسیاش و  تین  رب  ارم  ایادخ  (1) ؛  لوقلا یضرمو  هینلا  حلاص  یلع  ینعاو  مهللا  « ؛»! امرف لال  تفآو - 

نآرق هنییآ  رد  نابز  ب :

: میزادرپ یم  نآ  تایآ  یخرب  رورم  هب  اج  نیا  رد  هک  تسا  هدش  هژیو  هجوت  راتفگ  نابز و  هاگیاج  هب  میرک  نآرق  رد 

هدامآ نابهگن  يا ) هتـشرف   ) وا دزن  هکنآ  رگم  دـنک  یمن  ظّفلت  ینخـس  چـیه  ناسنا ) (« ؛  2( ٌدـِیتَع ٌبِیقَر  ِْهیَدـَل  ّالِإ  ٍلْوَق  ْنِم  ُظِْفلَی  ام  .) 1
«. تسا تبث ) )

هک ار  یماگنه  نک ) دای  (« ؛  3( ٌمیِظَع ِهّللا  َْدنِع  َوُه  ًانِّیَه َو  ُهَنُوبَسْحَت  ٌْملِع َو  ِِهب  ْمَُکل  َْسَیل  ام  ْمُکِهاْوفَِأب  َنُولوُقَت  ْمُِکتَنِْـسلَِأب َو  ُهَنْوَّقَلَت  ْذِإ  .) 2
نادـب یملع  چـیه  هک  دـیتفگ  یم  ار  يزیچ  ناتیاه  ناهد  اب  و  دـیدرک ، یم  تفاـیرد  رگیدـکی  ياـه  ناـبز  زا  ار  گرزب ) غورد   ) نآ

!« تسا گرزب  ادخ  دزن  نآ  هک  یلاح  رد  دیتشادنپ  یم  ناسآ  ار  نآ  و  دیتشادن ؛

نآ : » وگب مناگدـنب  هب  و  )4 ؛  ًانِیبُم اوُدَـع  ِناْسنِْإِلل  َناک  َناْطیَّشلا  َّنِإ  ْمُهَْنَیب  ُغَْزنَی  َناـْطیَّشلا  َّنِإ  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلا  اُولوُقَی  يِداـبِِعل  ْلـُق  َو  .) 3
ینمـشد ناسنا  يارب  ناطیـش  هک  ارچ ] [ ؛ دـنک یم  داسف ) و   ) هسوسو نانآ  نایم  ناطیـش ، هک  .دـنیوگب » تسا  رتوکن  نآ  هک  ینخـس ) )

«. تسا راکشآ 

«. میهن یم  رهم  ناشیاه  ناهد  رب  زورما  « ؛  5( ْمِهِهاْوفَأ یلَع  ُِمتَْخن  َمْوَْیلا  .) 4

«. هد رارق  کین ) يا  هزاوآ  و   ) نیتسار نابز  نیسپ  ياه ) تما   ) رد نم  يارب  و  « ؛  6( ٍقْدِص َناِسل  ِیل  ْلَعْجا  َو  .) 5

ص:161

هلمج 113. ياعد 47 ، هیداجس ، هفیحص  ( 1 - ) 1
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نینچ زا  ناـسنا  هک  هدـش  هیبـشت  هدرم  ردارب  تشوگ  ندروخ  هب  تاـنموم  نینموم و  زا  ندرک  تبیغ  تارجح  هروس  زا  هیآ 12  رد  . 6
.تسا رفنتم  يراک 

لمع همان  هب  هتفر و  نیب  زا  شلمع  همان  ياه  یبوخ  شراک  نیا  اب  هکنآ  لوا  دنیب ، یم  ررـض  ود  هدـننک  تبیغ  هک  تشاد  هجوت  دـیاب 
هدش نایب  تایآ  هب  هجوت  اب  .دوش  یم  هدوزفا  شلمع  همان  هب  هدش  تبیغ  لمع  همان  ياه  يدب  هکنآ  مود  دوش و  یم  دراو  هدـش  تبیغ 

: درب یپ  ریز  تاکن  هب  ناوت  یم 

.دبلط یم  هژیو  تبقارم  اذل  دننک ، طبض  تبث و  ار  ام  راتفگ  ات  دنا  هدامآ  ینانابهگن  هک  میشاب  هتشاد  دای  هب  هشیمه  . 1

، یهاگآان لهج و  رطاخ  هب  اسب  هچ  تسین ؛ ناسکی  نامیاهراتفگ  يدـب  یبوخ و  رد  دـنوادخ  كالم  رایعم و  اب  ام  كالم  رایعم و  . 2
یگرزب رایـسب  هانگ  بوخ ، رهاظ  هب  نخـس  نیا  دـنوادخ  راـیعم  اـب  هک  یلاـح  رد  تسا  بوخ  مینک  یم  ناـمگ  هک  مییوگب  ار  يزیچ 

.مییوگن هنالهاج  نانخس  ات  تسا  مزال  تبظاوم  سپ  .تسا 

تسام و هدروخ  مسق  نمشد  ناطیش  هک  میسرب  رواب  نیا  هب  دیاب  .تسا  ناطیـش  دولآ ، هانگ  هدوهیب و  نانخـس  نایب  لماوع  زا  یکی  . 3
.میریگن رارق  ناطیش  زیوآ  تسد  ات  مینک  تقد  رتشیب  نتفگ  نخس  ماگنه  سپ  .تسام  ندرک  هارمگ  وا  دصق 

ناهد رب  دوخ  زا  عافد  ماگنه  اه  فقوم  یخرب  رد  ارس  نآ  رد  هک  ارچ  تسا ، كدنا  دودحم و  ندز  فرح  نتفگ و  نخس  تصرف  . 4
نانخس نتفگ  اب  مینک و  هدافتـسا  وحن  نیرتهب  هب  تصرف  نیا  زا  سپ  .درک  عافد  دوخ  زا  ناوت  یمن  رگید  دننز و  یم  توکـس  رهم  اه 

.میهدن تسد  زا  ار  تصرف  نیا  دولآ  هانگ  هدوهیب و 

کمک وا  زا  ریسم  نیا  رد  میهاوخب و  ادخ  زا  دشاب و  ام  يوزرآ  دنزنرـس ، دنـسپان  هدوهیب و  نخـس  نآ  زا  هک  ملاس  ینابز  نتـشاد  . 5
.میریگب

ص:162
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تایاور رد  نابز  ج :

: مینک یم  لقن  ار  اه  نآ  زا  یخرب  اج  نیا  رد  هک  هدش  ناوارف  دیکات  عوضوم  نیا  رب  زین  تیب  لها  تایاور  رد 

هار زا  نایمدآ  ناهانگ  نیرتشیب  انامه  »(1) ؛  هناسل یف  مدآ  نبا  ایاطخ  رثکا  نا  : » هدش تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  . 1
.تسا نابز 

.تسا رتدیدش  ریشمش  هبرض  زا  نابز  داسف  »(2) ؛  فیسلا برض  نم  دشا  ناسللا  هنتف  : » هدش لقن  ترضح  نامه  زا  زاب  و  . 2

همه هب  دوش  اهر  رگا  تسا ، يا  هدنرد  ناویح  نوچمه  نابز  »(3) ؛  رقع هنع  یلخ  نا  عبس ، ناسللا  : » هدش لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  . 3
.دریگ یم  دنک و  یم  هلمح 

.دشاب یم  شنابز  زا  تبقارم  ظفح و  رد  نموم  تاجن  »(4) ؛  هناسل ظفح  یف  نموملا  هاجن  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  . 4

.دوش یم  نامیشپ  دشابن  شنابز  کلام  سک  ره  »(5) ؛  مدنی هناسل  کلمیال  نم  : » مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  و  . 5

وا نابز  زا  نارگید  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتدب  »(6) ؛  هناسل یقتا  نم  سانلا  رارش  نم  نا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  و  . 6
.دننک يرود  دنسرتب و 

.تسا هتفهن  شنابز  ریز  رد  ناسنا  تیصخش  « ؛  (7)« هناسل تحت  ءوبخم  ءرملا  : » مالسلا هیلع  یلع  نینموملاریما  زا  . 7

شوخ هب  ناسنا  کین  تشرس  تریس و  »(8) ؛  هناسل یف  هتریس  نسح  : » هدش تیاکح  نینچ  زین  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  زا  و  . 8
.تسوا ینابز 

ص:163

ص 500. ج 8 ، همکحلا ، نازیم  ( 1 - ) 1
ص 497. نامه ، ( 2 - ) 2

تمکح 57. هغالبلا ، جهن  ( 3 - ) 3
ص 176. ج 3 ، یفاک ، لوصا  ( 4 - ) 4

ص 90. ج 72 ، راحب ، ( 5 - ) 5
ص 281. ج 72 ، راحب ، ( 6 - ) 6
ص 276. ج 68 ، راحب ، ( 7 - ) 7

ص 262. لوقعلا ، فحت  ( 8 - ) 8
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هب اه  بش  دریگ و  یم  هزور  اهزور  ام  لحم  نانز  زا  یکی  دندرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هب  باحصا  زا  يا  هدع  . 9
هیلع و هللا  یلـص  ترـضح  درازآ ، یم  نابز  اب  ار  نانآ  دنز و  یم  نابز  مخز  ناگیاسمه  هب  تسا و  قالخا  دب  اما  تسا  لوغـشم  زامن 

.(1) تسا خزود  لها  زا  وا  تسین ، نز  نآ  رد  يریخ  دندومرف : هلآ 

زا (2) و  تساه یتشز  اه و  يدب  يوسب  یُلپ  هدنشک و  نیگمهس و  يریت  نیچ  نخـس  هدش : تیاکح  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  و  . 10
.(3) دوش یمن  تشهب  دراو  نیچ  نخس  تسا : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ربمایپ دیسرپ ، ًاجاْوفَأ » َنُوتْأَتَف  ِروُّصلا  ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی   » هیآ هرابرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  لبج  نب  ذاعم  هک  هدمآ  تایاور  رد  . 11
ناناملـسم ریاس  زا  ار  اه  نآ  دنوادخ  هک  دنوش  یم  ثوعبم  هدـنکارپ  تروص  هب  نم  تما  زا  هورگ  هد  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یهورگ اه  نیا  دـنا ) هدـش  هدز  راد   ) دنتـسه نازیوآ  شتآ  ياه  هخاش  رب  یخرب  تسا ، هداد  رییغت  ار  ناـشیاه  تروص  هدرک و  ادـج 
.(4) دندرک یم  ینابز  دب  مدرم  هرابرد ي  ماکح  دزن  هک  دنتسه 

: درب یپ  ریز  تاکن  هب  ناوت  یم  هدش  نایب  تایاور  هب  هجوت  اب 

.مینک يریگولج  ناهانگ  نآ  زا  نابز  لرتنک  اب  ناوت  یم  هک  تساه  یتشز  ناهانگ و  اه ، يدب  زا  يرایسب  اشنم  نابز  . 1

، دـبای یم  مایتلا  یتدـم  زا  سپ  مسج  نیا  درازآ و  یم  ار  یمدآ  مسج  ریـشمش  اریز  تسا ، ریـشمش  رثا  زا  رتشیب  بتارم  هب  نابز  رثا  . 2
.دباین دوبهب  هاگ  چیه  تسا  نکمم  دوش  یم  داجیا  یمدآ  حور  رد  نابز  طسوت  هک  یمخز  درازآ و  یم  ار  ناسنا  حور  نابز  یلو 
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ص 294. ج 3 ، مولعلا ، ءایحا  ص 90 ؛ ج 1 ، مارو ، هعومجم  ( 1 - ) 1
ص 456 و 486. ج 2 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش  ( 2 - ) 2

ص 268. ج 72 ، راحب ، ( 3 - ) 3
ص 242. ج 10 ، نایبلا ، عمجم  ( 4 - ) 4
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ثعاب الا  تسا و  رتدازآ  لمع  نادیم  رد  اریز  دشاب  رت  يوق  دیاب  نابز  لرتنک  یلو  درک  لرتنک  دیاب  ار  ندـب  ياضعا  زا  يوضع  ره  . 3
.دوش یم  ناوارف  ياه  یتخبدب 

چیه ینامیشپ  تسا و  ینامیشپ  بجوم  نابز  رب  طلست  مدع  هک  مینادب  دیاب  میزیرگ ، یم  تمادن  ترسح و  ینامیشپ ، زا  هشیمه  ام  . 4
.درادن يدوس 

ار دوخ  میـشابن و  دارفا  نیرتدب  زا  مییایب  سپ  دنـشابن  ناما  رد  ناشیا  نابز  زا  نارگید  هک  دنتـسه  يدارفا  اه  ناسنا  نیرتدب  مینادب  . 5
.مینکن يوزنم 

.تسا نابز  ظفح  سفن  ياوه  ناطیش و  رش  زا  ندیهر  ياه  هار  زا  یکی  . 6

ام هدافتسا ي  هوحن  مهم  دشاب ؛ زین  اه  یبوخ  زا  يرایـسب  ءاشنم  ءادبم و  دناوت  یم  تسا  يدایز  ياه  يدب  ءاشنم  نابز  هک  نانچمه  . 7
.تسا هلیسو  نیا  زا 

: مینک هجوت  فیطل  هتکن  دنچ  هب  تسا  مزال  نایاپ  رد 

رشب يا  ینعی  .میراد  نابز  کی  طقف  یلو  میراد  شوگ  ود  مشچ و  ود  ام  زا  مادک  ره  ارچ  هک  میا  هدرک  رکف  نیا  هب  لاح  هب  ات  ایآ  . 1
دیاب نتفگ  رد  دـیوگب و  دـنیب  یم  دونـش و  یم  هچ  نآ  زا  یمین  ناسنا  هک  دـبلط  یم  ینعی  نیبب : ونـشب و  ییوگ ، یم  هچ  نآ  ربارب  ود 

.دوش یم  رتشیب  زین  اطخ  لامتحا  دوش  رتشیب  مالک  هچ  ره  اریز  درک  طایتحا 

.میوشن ینامیشپ  راچد  ات  میریگن  راک  هب  ناملقع  زا  رتولج  ار  دوخ  نابز  هاگ  چیه  میهد و  مدقت  دوخ  نابز  رب  ار  قطنم  لقع و  . 2

ناـمرد يارب  رافغتـسا  زا  میوشن و  سویأـم  دـنوادخ  تمحر  زا  مینیبن و  هتـسب  دوخ  يور  رب  ار  تشگزاـب  هبوت و  باـب  هاـگ  چـیه  . 3
تالکـشم زورب  زا  هشیمه  تسا ، مدـقم  نامرد  رب  هشیمه  يریگـشیپ  هک  مینک  رواب  دـیاب  هتبلا  .میریگب  کمک  یناـبز  ياـه  يراـمیب 

.میوشن نآ  ناربج  روبجم ، لکشم  زورب  زا  دعب  ات  مینک  يریگولج 

هدوهیب و نانخس  نتفگ  هب  دوش  هدوشگ  وکین  نانخس  دنوادخ و  رکذ  هب  دناوت  یم  هک  ار  ینابز  هاگ  چیه  هک  میـشاب  هتـشاد  دای  هب  . 4
.دنک یم  دراو  مالسا  هگرج  رد  ار  ام  نیتداهش  نتفگ  اب  هک  ینابز  .میریگن  راک  هب  هانگ 
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لاؤس ام  زا  اه  تمعن  زا  هدافتـسا  یگنوگچ  زا  هک  ارچ  مینک  تقد  نآ  يریگراک  هب  ظفح و  رد  مینادـب  لیدـب  یب  یتمعن  ار  ناـبز  . 5
.میشاب هتشاد  يدادادخ  تمعن  نیا  زا  دوخ  ياه  هدافتسا  يارب  بسانم  یخساپ  دیاب  دننک و  یم 

رتشیب هعلاطم  تهج  عبانم 

ج 1 و 2. يدازآ ، مایپ  تاراشتنا  ، 1379 لوا ، پاچ  يرافغ ، نسحم  تایاکح ، صصق و  ثیداحا ، نآرق ، تایآ  رد  نابز  تافآ  . 1

.هللا همحر  بیغتسد  دیهش  هریبک ، ناهانگ  . 2
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: شسرپ * 

؟  میربب تذل  اه  یتخس  تالکشم و  زا  هنوگچ 

: خساپ * 

.میرب یم  تذل  اه  نآ  زا  میهد  رییغت  اه  یتخس  هب  تبسن  ار  دوخ  هاگدید  ام  رگا  یلامجا : خساپ 

: یلیصفت خساپ  اما 

همدقم

دننام وا  لاثم  .دشاب  یم  ایند  يارـس  نامهیم  ار  يزور  دنچ  یلاع  فده  نآ  هب  ندیـسر  يارب  هدش و  قلخ  يدـنلب  فدـه  يارب  ناسنا 
وا هب  يرازآ  رصتخم  غیت ، اب  مه  یهاگ  دنهد و  یم  شبآ  یهاگ  دنراک و  یم  ار  نآ  يا  هچغاب  رد  يزور  دنچ  هک  تسا  یلگ  هخاش 

.ددرگ راختفا  تنیز و  هیام  دوش و  لفاحم  سلاجم و  نیشنالاب  ات  دننک  هدامآ  دنهد و  شدشر  تیبرت و  ات  دنهد  یم 

هار رد  .دنک  یم  ار  لگ  هخاش  نآ  هلماعم  وا  اب  دیامن ، باختنا  ار  وا  دنیـشنب و  ینمؤم  هدنب  رـس  رب  یتقو  یهلا  تیبرت  تسد  ور  نیا  زا 
تمعن زا  یضعب  زا  دناشچب و  یتخـس  ار  وا  یهاتوک  تدم  دوش  مزال  رگا  دنلب  فده  نآ  هب  ندیـسر  يارب  وا ، يزاس  هدامآ  تیبرت و 

لباق هک  دوش  دنم  هرهب  ییاه  تمعن  زا  دوخ ، يدبا  یگدـنز  رد  ات  داد  دـهاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  دـنک ، شرود  ایند  رذـگ  دوز  ياه 
.دنتسین فصو 

لمحت یتحار  هب  درب و  میهاوخ  تذـل  اه  جـنر  نیا  زا  میربب  یپ  اه  یتخـس  نیا  دـیفم  ياهدـمایپ  تبثم و  راثآ  هب  اـم  یتقو  ور  نیا  زا 
.درک میهاوخ 

: میزادرپ یم  هدش  رکذ  اهالب  يارب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  نآرق  تایآ  رد  هک  ییاه  تمکح  راثآ و  زا  یخرب  نایب  هب  کنیا 
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ناحتما . 1

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

هب ار  امـش  همه ]  ] ًاـعطق و  )1 ؛  َنیِِرباّـصلا ِرَِّشب  ِتارَمَّثلا َو  ِسُْفنَأـْلا َو  ِلاْومَأـْلا َو  َنِم  ٍصْقَن  ِعوُْجلا َو  ِفْوَْخلا َو  َنِم  ٍءْیَِـشب  ْمُکَّنَوـُْلبََنل  (َو 
«. هد هدژم  نایابیکش  هب  مینک و  یم  شیامزآ  تالوصحم ، اه و  ناج  اه و  تورث  رد  یشهاک  یگنسرگ و  سرت و  زا  يزیچ 

رایتخا اب  ام  ات  دـهد ، یم  رارق  یهار  ود  رـس  رب  ار  ام  دـهد و  یم  رارق  ام  هار  رـس  رب  ار  یلکـشم  لاعتم  دـنوادخ  دراوم  زا  يرایـسب  رد 
اب هک  تسا  دنوادخ  فطل  نیا  سپ  .میرادرب  رتشیب  تداعـس  ای  تواقـش  يوس  هب  یمدق  هدومن و  باختنا  ار  اه  هار  نیا  زا  یکی  دوخ 

هدوشگ ام  يور  هب  ار  لـماکت  یقرت و  ياـهرد  تسا و  هدومن  مهارف  اـم  يارب  ار  تفرـشیپ  باـختنا و  هنیمز  یناـحتما  نینچ  يرازگرب 
هدایز يور  رب  دومن و  لمع  دـنیامرف  یم  سدـقم  عرـش  لقع و  هچ  نآ  هب  یهلا  تاـناحتما  رد  درمـش و  منتغم  ار  تصرف  دـیاب  .تسا 

.دیسر دیواج  تداعس  هب  ات  تشاذگ  اپ  هراما  سفن  ياه  یهاوخ 

ناهانگ ندرک  كاپ  . 2

تمایق زور  رد  ار  ناهانگ  كانلوه  بقاوع  دنیبب و  هانگ  هب  هدولآ  ار  دوخ  نموم  ناگدـنب  دـهاوخ  یمن  لاعتم  دـنوادخ  هک  اج  نآ  زا 
فصو لباق  ریغ  كاندرد و  ياه  باذع  اب  دراذگب و  یقاب  ار  ناشیا  ناهانگ  هک  نیا  ياج  هب  رطاخ  نیا  هب  ددنـسپ ، یمن  ناشیا  يارب 

كاپ ار  ناهانگ  نآ  دهد  یم  رارق  ناشیا  يارب  هک  يرذگدوز  دودحم و  تالکشم  اب  ایند  نیمه  رد  دنک ، فرطرب  ار  اه  نآ  يورخا 
لقن مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  .دنوشن  تخـس  ياه  باذع  نآ  راچد  ات  دهد  یم  رارق  دوخ  فطل  دروم  ار  دوخ  ناگدنب  هدومن و 

: تسا هدش 
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یم داجیا  ناشیارب  هک  داد  رارق  ییاه  یتخـس  هطـساو  هب  ایند  نیمه  رد  ناشناهانگ  زا  ار  ام  نایعیـش  ندـش  كاپ  هک  ار  ییادـخ  رکش 
.(1) دنک

یقالخا لئاذر  ندودز  . 3

دشر درک و ] كاپ   ] ار نآ  هک  یسک  نیقیب  )2 ؛  اهاّسَد ْنَم  َباخ  ْدَق  اهاّکَز َو  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  :) دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  قح  ترـضح 
!« دش دیمون  دناشوپ ، درک و ) هدولآ  هانگ  اب  ار  سفن   ) نآ هک  یسک  نیقیب  .دش و  زوریپ ) و   ) راگتسر داد 

هدنب هک  دنیب  یم  یتقو  نابرهم  دنوادخ  لاح  .دنوش  یم  راگتسر  دنشاب  هدودز  اه  یگتـسیاشان  زا  ار  دوخ  سفن  هک  یناسک  اهنت  سپ 
رب وا  ندومن  كاپ  ددـص  رد  دروآ  یم  شیپ  وا  يارب  هک  یتالکـشم  اب  تسا ، هدـش  یقالخا  ياه  یگدولآ  یـضعب  راچد  دوخ  نموم 

ینارون يدبا و  لفحم  رد  روضح  ۀتـسیاش  هتفای و  تاجن  یقالخا  تالکـشم  عناوم و  نیا  زا  دیامن  یم  هک  يربص  اب  هدـنب  دـیآ و  یم 
.ددرگ یم  ملاع  نایسودق  ناکاپ و  ینیشنمه  نایتشهب و 

تخـس نم  ناگدـنب  زا  یـضعب  هب  هک  ما  هداد  روتـسد  ایند  هب  نم  دـیامرف : یم  لاعتم  دـنوادخ  هک  هدـمآ  تاـیاور  رد  لاـثم  ناونع  هب 
اب یفرط  زا  .دـنوش  نم  تاقالم  قاتـشم  ددرگ و  یلاخ  ایند  تبحم  زا  اـه  نآ  لد  اـت  دـنک  ناشتالکـشم  اـه و  یگنت  راـچد  .دریگب و 

.(2) دنشاب تحاران  نم  تاقالم  گرم و  زا  ات  دنک  راتفر  تحار  ناسآ و  نم  نانمشد 

ار ّربکت  ات  دنک  یم  ایند  تامیالمان  راچد  ار  دوخ  هدنب  دنوادخ  یهاگ  هک  هدمآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ینارون  تاملک  رد  نینچمه 
.(3) دهد ياج  نآ  رد  دشاب ، یم  اه  یبوخ  زا  يرایسب  همشچرس  هک  ار  عوشخ  عوضخ و  هدرک و  نوریب  وا  بلق  زا 

ص:169

، راونألاراحب اََهباََوث » اَْهیَلَع  اوُّقِحَتْـسَیَو  ْمُُهتاَعاَط  اَِهب  َمَلْـسَِتل  ْمِِهتَنْحِِمب  اَْینُّدلا  ِیف  اَِنتَعیِـش  ِبُونُذ  َصیِحْمَت  َلَعَج  يِذَّلا  ِهَِّللُدْـمَْحلا  ( » 1 - ) 1
.هتلعو نمؤملا  ءالتبا  هدش  باب 12  ، 232 ، 64

.باوثو ضرملاو  هیفاعلا  لضف  باب 1  ، 194 ، 78 راونألاراحب ، ( 3 - ) 2
ص 99. مکحلاررغ ، ص 198 و  ج 4 ، یفاکلا ، ( 4 - ) 3
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ماقم هجرد و  نتفر  الاب  . 4

يا هتـسیاش  شالت  اه  نآ  هب  ندیـسر  يارب  دنتـسه و  عناق  اه  لقادـح  نیئاپ و  بتارم  هب  يونعم  تاماقم  لئاسم و  رد  اه  ناسنا  یهاگ 
هب رتشیب  نداد  دشر  ددصرد  دوشب  هک  یهار  ره  زا  ددنـسپ و  یمن  ار  نیئاپ  بتارم  دوخ  ناگدنب  يارب  میرک  دنوادخ  اما  .دـننک  یمن 
زا هچره  دنناد  یم  نوچ  زین  اه  نآ  .دهد  یم  نانآ  هب  ار  ییاهالب  .تسا  ناگدنب  رب  الب  لوزن  اه  هار  نآ  زا  یکی  .تسا  دوخ  ناگدـنب 

.دنسر یم  یلاع  تاجرد  هب  رذگهر  نیا  زا  دننک و  یم  نالعا  ار  دوخ  میلست  تیاضر و  دننک و  یم  ربص  تسا  وکین  دسر  تسود 

: دندومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  زا 

.(1)« دیسر ناوت  یم  مئاد  یتحار  یلاع و  تاجرد  هب  هک  تسا  دیدش  یتخس  اب  »

یمـسج يرامیب  راچد  دـیاب  هکلب  دـسر ، یمن  نآ  هب  شلمع  اب  هک  تسه  يا  هجرد  ناسنا  يارب   » هک هدـمآ  تایاور  یـضعب  رد  یتح 
.(2)« دسرب هجرد  نآ  هب  ات  دوش 

رافغتسا يروآدای  . 5

هانگ يا  هدنب  هک  اج  نآ  .تسا  رافغتـسا  اه  هار  نیا  زا  یکی  .تسا  هداد  رارق  ار  ییاه  هار  ناهانگ  ندش  كاپ  يارب  هدنـشخب  دنوادخ 
هدنب یهاگ  لاح  .دشخب  یم  ار  وا  هانگ  رافغتـسا  هطـساوب  لاعتم  دنوادخ  دیامن  یم  رافغتـسا  هدش و  نامیـشپ  هانگ  زا  دعب  دـنک و  یم 

هب ار  وا  نابرهم  دـنوادخ  ور  نیا  زا  .دوش  یم  تبث  وا  هدـنورپ  رد  هانگ  دـیامن و  رافغتـسا  هک  دـنک  یم  شومارف  یلو  دـنک  یم  هاـنگ 
رافغتسا نآ  زا  هک  دشاب  یهانگ  نامه  هجیتن  تسا  نکمم  الب  نیا  هک  دهد  لامتحا  دوخ  اب  دیآ و  دوخ  هب  وا  ات  دنک  یم  راچد  ییالب 

.دوش یمن  تمایق  تخس  ياه  باذع  راچد  دوش و  یم  كاپ  وا  هانگ  دیامن و  یم  رافغتسا  سپ  مدرکن 

ص:170

مکحلاررغ 1709. ( 1 - ) 1
ص 437. ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 255 ؛ ج 2 ، یفاکلا ، ص 56 ؛ ج 2 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 2 - ) 2
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: دیامرف یم  هک  هدش  لقن  یتیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

ریخ هاگره  دتفیب و  رافغتسا  دای  ات  دیامن  یم  راچد  یلکشم  هب  ار  وا  دهد  ماجنا  یهانگ  وا  دهاوخب و  ار  يا  هدنب  ریخ  دنوادخ  هاگره  »
.(1)« دتفین رافغتسا  دای  وا  ات  دهد  یم  ییاه  تمعن  وا  هب  دهد ، ماجنا  یهانگ  وا  دهاوخن و  ار  يا  هدنب 

رذح رب  تمعن  نآ  زا  .دهد  یم  تمعن  وت  هب  نآ  لابند  هب  دنوادخ  اما  ینک  یم  هانگ  وت  يدـید  رگا   » هک هدـمآ  تایاور  رد  ور  نیا  زا 
.(2) !« شاب

تلفغ زا  ندرک  رود  . 6

: دومرف هچ  نانچ  .تسا  قح  ترضح  هب  یمئاد  هجوت  دای و  انامه  دناسر  یم  دوصقم  هب  ار  ناسنا  هک  يریسم  هار و  هناگی  کش  نودب 
!« دبای یم  شمارآ  اه  لد  ادخ  دای  اب  اهنت  هک  دیشاب ، هاگآ  )3 ؛  ُبُولُْقلا ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِِذب  الَأ  )

دنوادخ ور  نیا  زا  .دنارذگ  یم  یهابت  هب  ار  دوخ  راگزور  دوش و  یم  لفاغ  قح  هب  هجوت  دای و  زا  هدـنب  هک  يدراوم  رایـسب  هچ  لاح 
ار شتسد  دنک و  فرطرب  ار  نآ  دناوت  یم  هدرک و  داجیا  ار  لکشم  نیا  یسک  هچ  هک  دیایب  شدای  وا  ات  دنک  یم  یلکشم  راچد  ار  وا 

.دنک ادیپ  تاجن  دوب  هدش  شراچد  هک  یتلفغ  زا  دربب و  الاب  یتسه  يادخ  هاگرد  هب 

: میناوخ یم  فارعا  هروس  زا  موس  دص و  هیآ  رد 

( ربمایپ  ) نآ زا  سپ  هاگنآ ، « ؛ ) َنیِدِسْفُْملا ُهَِبقاع  َناک  َْفیَک  ْرُْظناَف  اِهب  اوُمَلَظَف  ِِهئَالَم  َنْوَعِْرف َو  یلِإ  اِنتایِآب  یـسُوم  ْمِهِدـَْعب  ْنِم  اْنثََعب  َُّمث  )
متس اسآ ) هزجعم  ياه  هناشن   ) نآ هب  یل ]  ] و میداتسرف ؛ وا  فارشا  نوعرف و  يوس  هب  نام  ياسآ ) هزجعم   ) ياه هناشن  اب  ار  یسوم  نا ،

: هدش لقن  قداص  ماما  زا  زین  و  تسا »! هدوب  هنوگچ  نارگداسف  ماجرف  رگنب  سپ  دندرک ؛

ص:171

ص 188. ج 6 ، لئاسولا ، كردتسم  ص 452 ، ج 2 ، یفاکلا ، ( 1 - ) 1
ص 383. ج 70 ، راونألاراحب ، ( 2 - ) 2
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.(1)« دوش یم  ضراع  وا  رب  دیامن  شرکذتم  هدرک و  نوزحم  ار  وا  هک  يزیچ  هک  نیا  رگم  درذگ  یمن  زور  لهچ  نمؤم  هدنب  رب  »

نامیا تیبثت  . 7

ربص الب و  رد  هک  ارچ  دنیامن  رکفت  هک  نانآ  يارب  تسا  یتمارک  تسا و  نموم  تنیز  الب  هدش : لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا 
.(2) دوش یم  تیبثت  دارفا  نامیا  نآ ، دزن  يرادیاپ  نآ و  رب 

لزلزتم و وا  نامیا  اما  دنک  یم  ادـیپ  نامیا  دـنوادخ  تافـص  رگید  تلادـع و  تمکح ، هب  ...ای  رکفت  ساسا  رب  ادـتبا  رد  نمؤم  يرآ ،
بلق رد  نامیا  هک  تسا  اج  نآ  .دنک  یمن  ضارتعا  دنوادخ  تلادع  تمکح و  هب  دـنک و  یم  ربص  ییالب  رب  هک  نیا  ات  تسا  یحطس 

.دوش یم  رادیاپ  دنک و  یم  خوسر  وا 

.(3) دشاب یم  اه  یتحار  رد  يراذگرکش  الب و  رد  ربص  خسار ،)  ) نامیا مالسلا : هیلع  یلع  ترضح 

مارکا عناوم  عفر  . 8

تـسا هداد  ماجنا  یهانگ  وا  اما  دیامن  تیانع  وا  هب  یـصاخ  تمعن  دنک و  مارکا  ار  يا  هدنب  هدرک  هدارا  دـنوادخ  هک  دوش  یم  یهاگ 
هدش و كاپ  هانگ  نآ  ات  دیامن  یم  نداد  ناج  تخـس  ای  دیدش  تجاح  ای  يرامیب  راچد  ار  وا  دنوادخ  اذـل  .تسا  مارکا  نیا  عنام  هک 

.(4) دوشب هدنب  نیا  لاح  لماش  يدنوادخ  مارکا  نآ 

دنچ ام  تسا  مزال  دـش  داجیا  ام  هار  رـس  رب  یلکـشم  الب و  یتقو  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  تشذـگ  هک  هچ  نآ  هب  هجوت  اـب  هجیتن :
.تسا كرابم  دشاب  مادکره  هک  میهدب  لامتحا 

ص:172

ص 254. ج 2 ، یفاکلا ، ( 1 - ) 1
ص 231. ج 64 ، راونألاراحب ، ( 2 - ) 2

مکحلاررغ 1350. ( 3 - ) 3
ْنِإَف ِمْقُّسلِاب  ُهاَلَْتبا  ٌْبنَذ  ُهَدـْنِع  َُهل  ًادـْبَع َو  َمِرُْکی  ْنَأ  ِهِْرمَأ  ْنِم  َناَک  اَذِإ  َیلاَعَت  َكَراَبَت َو  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق  مالـسلا  هیلعٍرَفْعَج  ِیبَأ  ْنَع  ( » 4 - ) 4

ص 326. ج 11 ، لئاسولا ، كردتسم  َرَبَْخلا » ِتْوَْملا  َْدنِع  ِْهیَلَع  َدَّدَش  ْلَعْفَی  َْمل  َوُه  ْنِإَف  ِهَجاَْحلِاب  ُهاَلَْتبا  ِلَعْفَی  َْمل 
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هدرک مهارف  ارم  دـشر  هنیمز  هک  نم  قـح  رد  تسا  یفطل  دوـخ  دـشاب  نینچ  رگا  هک  دـنک  ناـحتما  ارم  هدرک  هدارا  دـنوادخ  دـیاش  - 
.تسا

رذـگدوز کچوک و  ياه  يراتفرگ  نیا  اب  دـنک  تمایق  دـننام  یب  ياه  باذـع  راتفرگ  ارم  هک  نیا  ياج  هب  دـنوادخ  تسا  نکمم  - 
.تسا هدومن  نم  قح  رد  يدایز  فطل  دشاب  نینچ  رگا  زاب  .تسا  نم  ندومن  كاپ  ددصرد  يویند 

.میامنب ار  يرادرب  هرهب  جوا  نآ  زا  هدراذگ و  تنم  هدید  هب  دیاب  سپ  .دنشاب  نم  دشر  یقرت و  نابدرن  اهالب  نیا  دیاش  - 

هبنپ ندروآ  رد  يارب  ای  رافغتسا  يروآدای  ای  یقالخا  ياه  یتشز  ندرب  نیب  زا  يارب  دیآ  یم  نم  رـس  هب  هک  ییاهالب  هک  تسا  دیما  - 
چیه نم  هب  هک  يدـنوادخ  .تسا  نم  هب  دـنوادخ  فطل  هناشن  دـشاب  هک  تالامتحا  نیا  زا  مادـکره  .دـشاب  ....ای  نم  شوگ  زا  تلفغ 

: تسا هدرک  تبحم  ماد  راتفرگ  هدید و  قیال  ارم  دوخ  هقالع  تبحم و  رس  زا  اما  درادن  يزاین 

یلیل تسکشب  ارم  فرظ  ارچ  یلیم  دوب  شنارگید  اب  رگا 

مارکا و شـشخب ، شخب  دـیون  دنتـسه و  قح  ترـضح  تبحم  فطل و  روآ  ماغیپ  هک  یلاح  رد  میربن  تذـل  اـه  یتخـس  زا  ارچ  سپ 
: هدش لقن  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  .دنشاب  یم  يونعم  دنلب  تاجرد 

.دراد دوجو  ادخ  فرط  زا  یتمحر  تنمالب و  نآ  رد  هک  نیا  رگم  تسین  ییالب  چیه 

لابقتـسا هب  هکلب  مینک  یمن  یـساپسان  اهنت  هن  میـساره و  یمن  اه  یتخـس  زا  دـشاب ، یهلا  تالکـشم  هب  تبـسن  ام  هاگدـید  رگا  يرآ ،
.میرب یم  زین  تذل  اه  نآ  زا  میور و  یم  اه  یتخس 

ص:173
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: شسرپ * 

؟  تسیچ نادنزرف  تیبرت  رد  ردام  ردپ و  هفیظو 

: خساپ * 

همدقم

ةزوح رد  هک  نارگید  دوخ و  دیاب  هک  تسا  درف  ره  هفیظو  نیا  هک  ندناسر ، تیلعف  هب  ار  هوقلاب  يورین  نداد و  شرورپ   » ینعی تیبرت 
.(1)« دیامن تیبرت  ار  دنتسه  وا  طلست 

دنوادخ زا  ریطخ  هفیظو  نیا  ماجنا  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  تسا  نیگنـس  يردق  هب  نادنزرف  تیبرت  هرابرد  ناردپ  تیلوئـسم 
.(2)« امرفب يرای  اه  نآ  هب  یکین  نادنزرف و  تیبرت  رد  ارم  اهلا  راب  : » دراد یم  هضرع  دنک و  یم  دادمتسا 

نتخومآ ینعی  تیبرت ، قح  نآ  دنراد و  نیدلاو  هدهع ي  رب  يرت  گرزب  قح  زین  نادنزرف  دنراد  نادنزرف  رب  تعاطا  قح  نیدلاو  رگا 
رگا .تسا  هدـش  هیبـعت  وا  ترطف  رد  هک  تسا  یناـسنا  یقـالخا و  يایاجـس  نداد  شرورپ  حیحـص و  قـیرط  زا  یگدـنز  مـسر  هار و 
ملیف نداد  ناشن  اه و  هوزج  اه و  باتک  نتـشون  تاسلج و  لیکـشت  اـب  دـنا و  هدرب  یپ  ناـکدوک  تیبرت  تیمها  هب  زورما  نادنمـشناد 
ياه ییامنهار  داـشرا و  اـب  شیپ  نرق  زا 14  مالـسا  ردـق  یلاع  ناربهر  دـنا ، هتـشادرب  هار  نیا  رد  ییاه  ماگ  یملع  یقـالخا و  ياـه 

.دنا هتشادرب  هار  نیا  رد  يرثوم  مدق  هنومن ، نادنزرف  ناکدوک و  شرورپ  اب  دنمدوس و 

زا ار  تیبرت  هک  یخرب ، فـالخ  هب  .دور  راـک  هب  مزـال  هلـصوح  تقد و  دـیاب  هلحرم  ره  رد  هک  دراد  یلحارم  تیبرت ، مالـسا ، رظن  زا 
تیبرت لحارم  ناوت  یم  نیاربانب  دنک  یم  عورـش  هفطن  داقعنا  زا  شیپ  زا  ار  كدوک  یتیبرت  همانرب  مالـسا  دـنناد ؛ یم  یکدوک  نارود 

: درک نایب  بیترت  نیا  هب  ار 

ص:174

ص 533. ج 3 ، فیراعم ، فراعم و  فراعملا  هریاد  ( 1 - ) 1
( نادنزرف هرابرد ي  اعد  ، ) هیداجس هفیحص  مجنپ  تسیب و  ياعد  ( 2 - ) 2
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دیاب رسمه ، شنیزگ  ماگنه  رد  اریز  تسا ؛ هدش  دراو  یناوارف  تاروتسد  هتسیاش ، رـسمه  باختنا  دروم  رد  لمح : زا  شیپ  هلحرم  . 1
لقن يدایز  تایاور  هتـسیاش  رـسمه  ياه  یگژیو  دروم  رد  ور  نیا  زا  .ددرگ  یم  باختنا  هدنیآ  دـنزرف  ردـپ  ای  ردام  هک  دومن  هجوت 

.تسا هدش 

.دوش یم  لقتنم  كدوک  هب  تثارو  قیرط  زا  ردام  ردپ و  تایصوصخ  زا  يرایسب  هدش  تباث  زورما  یکشزپ  ملع  رد  هک  روط  نامه  و 

هتسناد مارح  ار  براقا  اب  جاودزا  لسن ، تشادهب  يارب  هنومن  ناونع  هب  هدش  هداد  هژیو  تیمها  یتشادهب  تاکن  هب  زین  میرک  نآرق  رد 
نیا ياـه  تـمکح  زا  یخرب  هـب  زورما  یکـشزپ  مـلع  هـک   ، (1) تــسا هدرک  عوـنمم  مارح و  ار  هناـهام  تداــع  هرود  رد  شزیمآ  و 

.تسا هدرب  یپ  تاروتسد 

.دیایب ایند  هب  يوق  ملاس و  یکدوک  ات  دریگب  ماجنا  یحور  یمسج و  ياه  تبقارم  دیاب  هلحرم  نیا  رد  ینینج : هلحرم  . 2

.(2) تسا هدش  لقن  ییاه  لمعلاروتسد  اهدومنهر و  يو  اب  راتفر  شور  كدوک و  ندروخریش  دروم  رد  يدازون : هلحرم  . 3

.تخادرپ كدوک  هیذغت ...، تشادهب ، تیبرت ، هب  دیاب  هلحرم  نیا  رد  یگلاس : ود  زا  دعب  هلحرم  . 4

ود یتیبرت  ياه  شور  رد  دومن  تیبرت  ار  كدوک  ناوت  یم  رتهب  اه  نآ  يریگدای  هلیـسو  هب  هک  دراد  دوجو  تیبرت  يارب  ییاـه  شور 
یخرب و  دور ؛ یم  راک  هب  بولطمان  ياهراتفر  یخرب  شهاـک  اـی  فذـح  يارب  هک  دنتـسه  یحالـصا  یخرب  دوش ؛ یم  لاـبند  فدـه 

یم رتراـگ  هدـنام  يرـصب  یعمـس و  ياـه  شور  هراـب  نیا  رد  دـیامن و  یم  تیبـثت  داـجیا و  ار  وکین  ياـهراتفر  هک  دنتـسه  يداـجیا 
.(3) دنشاب

ص:175

اه نآ  اب  و  دـینک ؛ يریگ  هرانک  نانز  زا  یگدـعاق ، تلاح  رد  « ؛) ...َنْرُهْطَی یّتَح  َّنُهُوبَْرقَت  ِضیِحَْملا َو ال  ِیف  َءاسِّنلا  اُولِزَتْعاَف  ( ) 1 - ) 1
.222 هرقب / ...دنوش » كاپ  ات  دییامنن ، یکیدزن 

.مینک یم  یفرعم  نایاپ  رد  هک  ییاه  باتک  .ر ك : ( 2 - ) 2
ص 78-74) ناکدوک ، تیبرت  مالسا و  .ر ك :  ) .تسا هدش  تیاکح  نآ  ياه  هنومن  تیب  لها  تایاور  رد  هک  ( 3 - ) 3
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تراـبع یحالـصا  ياـه  شور  زا  یخرب  قیوشت و  نداد ، تراـشب  ییوگلا ، تیبرت  زا : تسا  تراـبع  يداـجیا  ياـه  شور  زا  یخرب  »
ءوس جیاتن  اب  كدوک  یلمع  ههجاوم  هدش ، توف  لمع  ناربج  همیرج ، راذـنا ، وهـس ، تلفغ و  هب  باستنا  لفاغت ، ياه  شور  زا : تسا 

.(1) هیبنت شلمع ،

، هناشن تمالع و  هئارا  ناتـساد ، هصق و  شدوخ ، لهج  هب  كدوک  نداد  یهاگآ  شور  زا : تسا  ترابع  ماع  ياـه  شور  زا  یخرب  و 
مهارف ناحلاص ، اب  ینیـشنمه  ندرک ، تبحم  لثم  يدـیهمت  ياـه  شور  ناتـساد ، لـیثمت و  سفن ، هب  نیقلت  شزومآ  لاـمعا ، هسیاـقم 

.(2) ،...« كدوک اب  هناکدوک  يراتفر  كدوک ، هب  ندرک  مالس  تلادع ، تاعارم  كدوک ، شجنر  تابجوم  ندرکن 

ناوت یم  ور  نیا  زا  .داد  دـشر  ار  ناـسنا  يدوجو  داـعبا  همه  تفرگ و  رظن  رد  ار  فلتخم  ياـه  هبنج  دـیاب  تیبرت  رد  مالـسا ، رظن  زا 
: دومن میسقت  ریز  ماسقا  هب  ار  تیبرت 

یگنهرف تیبرت  . 1

هب تایاور  تایآ و  رد  .دشاب  یم  ملع  يریگارف  هلحرم  نیتسخن  نیا  هک  دزومایب ، كدوک  هب  ار  نتـشون  ندناوخ و  تسا  فظوم  ردپ 
.میرادن ار  عوضوم  نیا  یسررب  تصرف  راتشون  نیا  رد  هک  تسا  هدش  يدایز  شرافس  شناد  ملع و  يریگدای 

دنمشزرا رگید  زیچ  ره  زا  رتشیب  دنزرف  يارب  نیدلاو  راتفگ  راتفر و  .دنشاب  دنزرف  يوگلا  نیدلاو  هک  تسا  رتهب  تیبرت  عاونا  مامت  رد 
رد .تشاد  دهاوخن  يریثأت  هنرگ  دـننک و  لمع  دوخ  ادـتبا  دـنزومایب  كدوک  هب  دـنهاوخ  یم  ار  هچ  نآ  تسا  مزال  ور  نیا  زا  تسا ،

دهد و یم  رادشه  ار  ناسنا  دنوادخ  نآرق 

ص:176

.دشاب یمن  كدوک  یندب  هیبنت  هیبنت ، زا  روظنم  هک  تسا  یهیدب  ( 1 - ) 1
ص 176-135. مالسا ، رد  یتیبرت  ماظن  رب  يدمآرد  ( 2 - ) 2
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یمن لمع  هک  دییوگب  ینخـس  هک  تسا  مشخ  بجوم  رایـسب  ادـخ  دزن  « ؛  1( َنُولَعْفَت ام ال  اُولوُقَت  ْنَأ  ِهّللا  َدـْنِع  ًاتْقَم  َُربَک  :) دـیامرف یم 
!«. دینک

یعامتجا تیبرت  . 2

رد .دـنهد  شزومآ  نانآ  هب  ار  حیحـص  دروخرب  هوحن ي  نآ و  بادآ  دـننک و  انـشآ  عامتجا  طیحم  اب  ار  كدوک  دـیاب  رداـم  ردـپ و 
شزومآ مینک : یم  هراشا  اه  نآ  هب  هک  هدش  ییاه  هیـصوت  بولطم  یگدـنز  ققحت  اه و  ناسنا  نیب  طباور  رارمتـسا  يارب   (1) تایاور

.دنک لیلذ  ار  دوخ  دیابن  دشاب و  یم  تزع  ياراد  هدرک و  قلخ  دازآ  ار  ناسنا  ادخ  هک  نیا  كدوک و  هب  یسانشدوخ 

، ءازهتــسا ریقحت و  مدـع  ّربـکت ، یــشورفرخف و  نتــشادن  مدرم ، اـب  ندرکن  یتـشرد  نارگید ، تیــصخش  مارتـحا و  ظـفح  شزوـمآ 
تناما لثم ، هب  هلباقم  ینمشد و  زا  زیهرپ  نایغط ، ملظ و  زا  زیهرپ  نارگید ، رارسا  ظفح  راثیا ، تشذگ و  لولعم ، دارفا  ندرکنرخـسمت 

هلیسو هب  تالکشم  اب  هلباقم  اهراک ، رد  یشیدنارود  املع ، اب  لادج  كرت  نادنمشناد ، املع و  اب  طابترا  ریخ ، راک  رد  تقبـس  يراد ،
ام ُریخ  : » هدش تیاکح  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  اتسار  نیا  رد  یتسرپایند ...، زا  يرود  و  ییابیکش ، ندرکاعد و  ادخ و  هب  نتشاددیما 

«. دشاب یم  حیحص -  تیبرت  بدا -  دنراذگ  یم  نادنزرف  يارب  ناردپ  هک  یثرا  نیرتهب  « ؛  (2)« بدألا ءانبالا  ءابآلا  َثّرو 

دیابن هک  هدش  شرافس  رایسب  مالـسا  رد  .دننک  ییامنهار  ینابرهم ، تسود  دننام  ار  وا  دنـشاب و  كدوک  بقارم  دیاب  نیدلاو  نیاربانب 
.دنادب وکین  دنیب ، یم  ار  هچ  ره  دوش و  تسود  دنیب  یم  هک  ره  اب  ات  درک  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  كدوک 

ص:177

نیا رد   ) ص 253-290 مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  بتکم  رد  نادـنزرف  قوقح  باـتک  هب  دوش  عوجر  رتشیب  تاـعالطا  يارب  ( 2 - ) 1
ص 154-177. مالسا ، رد  دنزرف  تیبرت  باتک  و  تسا ) هدش  هدروآ  ثحابم  هب  طوبرم  تایاور  تایآ و  باتک 

ص 460. ج 16 ، لامعلا ، زنک  ح 88 و  ص 393 ، ملکلا ، ررد  مکحلا و  ررغ  ( 3 - ) 2
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یسنج تیبرت  . 3

تیبرت و هب  زاـین  هک  تسا  یـسنج  هزیرغ  داـعبا  نیا  زا  یکی  دریگب ، ارف  ار  ناـسنا  يدوـجو  داـعبا  ماـمت  هک  تسا  نآ  حیحـص  تیبرت 
.دوش یم  هدیشک  فارحنا  هب  یلاسدرخ  نینس  نامه  زا  كدوک  حیحص ، تیبرت  مدع  تروص  رد  .دراد  لیدعت 

.دناشکب یهابت  هب  ار  هعماج  یتح  شا و  هداوناخ  دناوت  یم  فرحنم  كدوک  کی  .دوش  یم  تیاده  لکـشم  رایـسب  فرحنم  كدوک 
.دشاب یم  هعماج  دوخ و  يارب  تداعس  هیام  دوش  تیاده  یسنج  هزیرغ  رگا  هک  یلاح  رد 

: دیامرف یم  رون  هروس  رد  هنومن  ناونع  هب  .تسا  هدش  هجوت  یسنج  تیبرت  هب  تایآ  یخرب  رد 

امـش زا  دـیاب  تقو  هس  رد  دـنا ، هدیـسرن  غولب  دـح  هب  هک  ناتناکدوک  نینچ  مه  و  امـش ، ناگدرب  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا  »
نیا ءاشع ؛ زامن  زا  دعب  و  دیروآ ، یم  نوریب  ار  دوخ  یلومعم )  ) ياه سابل  هک  یماگنه  زورمین  و  حبص ، زامن  زا  شیپ  دنریگب : هزاجا 
درگ رب  و  دنوش ) دراو  نذا  نودب  هک   ) تسین نانآ  رب  امش و  رب  یهانگ  تقو ، هس  نیا  زا  دعب  اما  تسامش ؛ يارب  یـصوصخ  تقو  هس 

و دـنک ، یم  نایب  امـش  يارب  ار  تایآ  دـنوادخ  هنوگ  نیا  دـییامن .) تمدـخ  رگیدـکی  هب  تیمیمـص  افـص و  اب  و   ) دـیدرگب رگیدـکی 
هیآ رد  .دوشن و  هدیشک  فارحنا  هب  ات  دشاب  یم  كدوک  یـسنج  هزیرغ  تیاعر  رطاخ  هب  مکح  نیا  . (1)« تسا میکح  اناد و  دنوادخ 

.(2)« دشاب یم  رت  تخس  نانآ  مکح  دنریگب و  هزاجا  دیاب  تاقوا  مامت  رد  دنا  هدیسر  غولب  هب  هک  یناسک  : » دیامرف یم  دعب 

هنیمز ي ندوب  مهارف  تروص  رد  هک  درک  دزشوگ  وا  هب  ار  ناهانگ  ماجنارس  ادخ و  ندوب  رظان  دیاب  دمهف  یم  كدوک  هک  ینینس  رد 
هک هدـش  ماجنا  یتاشرافـس  هدـش و  هجوت  كدوک  یـسنج  تیبرت  هب  زین  تایاور  رد  .دـنک  هجوت  یعامتجا  یبهذـم و  عناوم  هب  هاـنگ 

: زا دنترابع  یخرب 

ص:178

.58 رون /  ( 1 - ) 1

.59 رون /  ( 2 - ) 2
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، دش فرحنم  رگا  هک  دونشن  ار  اه  سفن  يادص  یتح  دشاب و  هتشادن  روضح  راوخریـش  كدوک  دنراد  شزیمآ  رفن  ود  هک  یلحم  رد 
.(1) دننک شنزرس  ار  دوخ  دیاب 

زا ات  دیـسوبب ، دـعب  نینـس  رد  ار  اه  هچب  یناـشیپ  و  زییمت ، نینـس  ریز  ياـه  هچب  ياـه  هنوگ  و  راوخریـش ، ياـه  بل  هک  هدـش  هیـصوت 
، دسوبن ار  شرتخد  ياه  بل  ردپ  دـسوبن ، ار  مرحمان  رـسپ  نز ، روط  نیمه  دـسوبن و  ار  رتخد  مرحمان  درم  .دوش  يریگولج  کیرحت 

تیاکح مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  نانچ  دوش ، تقد  اه ، تیـسنج  نینـس و  دارفا ، رد  اما  دشاب  هتـشاد  دوجو  شزاون  لصا  ینعی 
: هدش

ار وا  نز  دیسر ، یگلاس  تفه  نس  هب  رـسپ  هک  یماگنه  دسوبن و  ار  وا  مرحمان -  درم -  دیـسر  یگلاس  نس 6  هب  رتخد  هک  یماگنه  »
.(2)« دسوبن

اوغلب اذإ  عجاضملا  یف  مکدالوأ  نیب  اوقّرف  : » هدـش لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  یبن  زا  نادـنزرف  باوخ  لحم  دروم  رد  و 
«. دینک ادج  دندیسر ، یگلاس  تفه  نس  هب  یتقو  ار  ناتنادنزرف  باوخ  رتسب  (3) ؛  نینس عبس 

.دش لفاغ  دیابن  كدوک  یسنج  تیبرت  زا  دهد  یم  ناشن  تایاور  هنوگ  نیا 

تسا يا  هعومجم  ناسنا  .دریذپ  یمن  ار  یگنهرب  گنهرف  ای  تینابهر و  هدش و  هژیو  هجوت  نآ  ياضرا  یسنج و  هزیرغ  هب  مالـسا  رد 
رد .دنراد  مزال  تیبرت  هیکزت و  زیارغ  نیا  اما  .دنوش  یم  بیسآ  راچد  ءازجا  رگید  دوشن ، حیحص  ییوگخساپ  نآ  ءزج  کی  رگا  هک 
اب درف  هک  تسا  نس  نیا  رد  .دـشاب  یم  غولب  تقو  نامه  هک  هدرک  نییعت  یـسنج  ددـغ  حـشرت  يارب  ار  ینیعم  ناـمز  شنیرفآ  هماـنرب 

.درادن وا  يارب  يررض  تسا و  انشآ  یسنج  قالخا  یسنج و  دعاوق 

ص:179

( تیبلا لآ  هسسوم   ) ص 132 ج 20 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 499 ، ج 5 ، یفاک ، ( 1 - ) 1
ص 376. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم  ش 1659 و  ص 479 ، ج 1 ، قالخألا ، مراکم  ( 2 - ) 2

ص 442. ج 16 ، لامعلا ، زنکو  ش 1662  ص 480 ، نامه ، ( 3 - ) 3

تیبرت ماکحا و  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 397زکرم  هحفص 187 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_179_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_179_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_179_3
http://www.ghaemiyeh.com


دنک لمع  نآ  زا  جراخ  سک  ره  تسا و  نکمم  جاودزا  بوچراچ  رد  طقف  یـسنج  هرهب  هک  دنامهف  كدوک  هب  دیاب   (1) هداوناخ رد 
دود دنازوسن ، شتآ  رگا  دراد و  دود  هک  تسا  یشتآ  دننام  هانگ  اریز  تسین  ناما  رد  نآ  موش  یعضو  راثآ  زا  دشاب  غولب  زا  لبق  رگا 

.دراد یگرزب  هانگ  دوش  یتشز  لمع  بکترم  غولب  زا  دعب  رگا  .دهاک و  یم  تسادق  زا  دنک و  یم  هایس  ًامتح  نآ 

هار هتشرف ...، خفن  هلیسو  هب  میرم  ترضح  ندش  رادراب  یسیع و  ترضح  تدالو  مالسلا ، هیلع  فسوی  ياه  ناتساد  رکذ  اب  نآرق  رد 
.دشاب یم  همه  يارب  تربع  سرد  یسنج و  لیاسم  اب  نادنزرف  ییانشآ  ياشگ 

هک دوش  تقد  دـیاب  اتـسار  نیا  رد  دـنریگارف و  ار  ...و  لسغ  غولب و  ماکحا  دـنوش و  انـشآ  لـئاسم  نیا  اـب  مک  مک  مه  ماـکحا  رد  اـت 
رتسب يزاسادج  نانز ، شـشوپ  لثم  دـش  نایب  هک  دراد  یتاروتـسد  مالـسا  هنیمز  نیا  رد  دوشن  مهارف  یـسنج  هزیرغ  کیرحت  بابـسا 

رد ناسانـش  ناور  زا  یکی  بلاطم  هب  ار  امـش  رظن  نایاپ  رد  ....و  ردام  ردـپ و  قاتا  هب  دورو  تقو  رد  نتفرگ  هزاجا  نادـنزرف ، باوخ 
: مینک یم  بلج  هراب  نیا 

ناکدوک رتسب  دنریگ ، یم  رظن  ریز  ار  نانآ  لامعا  ًاقیقد  ناکدوک  اریز  دنشاب ، دوخ  يرهاظ  عضو  اه و  یخوش  بظاوم  دیاب  نیدلاو  »
كدوک سابل  شـشوپ و  دـننکن ، کیرحت  ار  وا  ساسح  طاقن  كدوک  يوشتـسش  ماگنه  رد  دـشاب ، ادـج  نیدـلاو  زا  ناکما  دـح  ات 

شـشوپ و هوحن  دوش ، ماجنا  بسانم  نس  رد  هنتخ  دوش ، يراک  تسد  هب  لیم  اـی  کـیرحت  ثعاـب  هک  دـشابن  ربز  یلیخ  اـی  مرن  یلیخ 
تراهم اب  تسا  يواکجنک  يور  زا  هک  ناکدوک  یـسنج  تالاؤس  دـشاب ، فرع  عرـش و  بسانم  یـصاخ  نس  زا  رتخد  رـسپ و  راـتفر 

.(2)« دوش هداد  خساپ 

ص:180

ص 261-253. نآرق ، رد  هداوناخ  .ر ك : رتشیب  تاعالطا  يارب  ( 1 - ) 1
ص 165-7. نادنزرف ، هداوناخ و  ( 2 - ) 2
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كدوک یبهذم  تیبرت  . 4

رد هک  يدازون  .ددرگ  یم  عورـش  دوش ، یم  هتفگ  هماقا  ناذا و  وا  ياه  شوگ  رد  هک  دلوت  يادـتبا  نامه  زا  كدوک  یبهذـم  تیبرت 
هب دریذپ و  یم  ار  یبهذم  تیبرت  میقتسم ، ریغ  روط  هب  تسا  يدابع  لامعا  ریاس  نآرق و  توالت  ندناوخ ، زامن  دهاش  هداوناخ  طیحم 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  زا  .تخومآ  نانآ  هب  ار  ...و  نتفرگ  هزور  ندناوخ ، زامن  هقیرط  جیردت  هب  ناوت  یم  میقتـسم  تروص 

«. دـینک زاب  هَّللا  ّالا  هلا  ـال  هملک ي  اـب  ار  ناـتناکدوک  ناـبز  (1) ؛  ...هَّللا ّالإ  هلا  ـال  ٍهملک  لّوأ  مُکناـیبص  یلع  اوحتفإ  : » هدـش تیاـکح 
رارقرب يارب  ادـخ ...، هب  نتـشاد  نظ  نسح  ادـخ ، تمحر  زا  ندـشن  سویأـم   ، (2) ادخ نتـشاد  کیرـش  مدع  لثم  یلیاسم  يریگدای 

.(3) دشاب یم  مزال  ادخ  اب  كدوک  طابترا  نتخاس 

ناتساد لقن  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  اب  ییانشآ  و  . (4) دراد یناوارف  باوث  هک  تسا  نآرق  نداد  دای  نیدلاو ، فیاظو  زا  رگید  یکی 
يرورـض ریـسم  نیا  رد  زین  اه  نآ  لد  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  قشع  تبحم و  داجیا  اه و  نآ  يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ياه 

، تفاظن نتفر ، دجـسم  هب  ادخ ، هار  رد  هقدص  لثم  دننک  انـشآ  زین   (6) تاهورکم تابحتسم و  اب  ار  كدوک  هدش  هیـصوت  (5) و  تسا
....و اذغ  هب  ندرکن  توف  غاد ، ياذغ  ندروخن 

تیب لها  زا  هک  نانچ  .دوشن  فرحنم  ات  درک  انـشآ  فلتخم  دیاقع  اب  وا ، دادعتـسا  اب  بسانتم  ار  كدوک  تسا  مزال  دعب  هلحرم  رد  و 
هورگ  ) ادابم ات  دینک  میلعت  دهد ، یم  دوس  نانآ  هب  ادخ  ار  هچ  نآ  ناتنادنزرف  هب  : » هدش تیاور  مالسلا  مهیلع 

ص:181

ص 63-68. ج 2 ، ءاضیبلا ، هجحم  ص 187 و  نامه ، ( 1 - ) 1
.دشاب یم  هجوت  لباق  شدنزرف  هب  نامقل  ترضح  ياهدنپ  نامقل ، هروس ي  .ر ك : ( 2 - ) 2

ات ص 250. ص 187  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  نادنزرف  قوقح  .ر ك : ( 3 - ) 3
ار شبدا  دنیزگرب و  شیارب  وکین » مان   » هک تسا  نآ  ردام  ردپ و  رب  دنزرف  قح  : ] هدش تیاکح  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  ( 4 - ) 4

تمکح 391) هغالبلا ، جهن  « ) .دزومایب نآرق  وا  هب  دهد و  ماجنا  وکین 
تسود ناتربمایپ و  نتشاد  تسود  دینک : بدا  تلصخ  هس  اب  ار  نادنزرف  : » هدش تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ( 5 - ) 5

ح 45409) لامعلازنک ، « ) نآرق تئارق  تیب و  لها  يراد 
.دوش عوجر  هللا  همحر  یسلجم  همالع  نیقتملا  هیلح  باتک  هب  تاهورکم  تابحتسم و  زا  یهاگآ  يارب  ( 6 - ) 6
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یبهذـم تیبرت  رد  دـیاب  هک  تسا  مهم  بلطم  نـیا  رگناـیب  ثیدـح  نـیا  . (1)« دـنوش بلاغ  ناـنآ  رب  ناشدـیاقع  اـب  هئجرم  فرحنم )
.دننک یم  رپ  نارگید  ار  ألخ  نیا  هنرگ  .درکن و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  كدوک  درک و  لمع  ناوارف  تقد  تیدج و  اب  كدوک 

كدوک يداصتقا  تیبرت  . 5

روما هرادا  هفیظو  شردـپ  تسا  هدیـسرن  دـشر  غولب و  نس  هب  یتقو  ات  دـشاب و  یم  تیکلاـم  قح  ياراد  درف ، کـی  ناونع  هب  كدوک 
.دشاب یم  وا  هدهع  هب  كدوک  لاوما  ظفح  دراد و  ار  وا  یلام 

هب ار  ندرک  جرخ  لوپ  تسرد  یگنوگچ  مالسا و  ماکحا  قبط  شورف  دیرخ و  ندرک ، فرصم  حیحـص  هار  هک  دنراد  هفیظو  نیدلاو 
تافارحنا نیا  راتفرگ  ات  دنناسانـشب  كدوک  هب  ار  یتسرپ  لمجت  یهاوخ و  هدایز  يّدام ، علو  صرح ، تسا  رتهب  .دـنهدب  دای  كدوک 

.دوشن

كدوک یمسج  تیبرت  . 6

ملاس يوقم ، دیاب  اذغ  .تسا  هداد  یهجوت  لباق  تیمها  شزرو  هیذغت و  هب  مالسا  .دشاب  ملاس  هدیزرو و  یمسج  رظن  زا  دیاب  كدوک 
هب هک  هدـش  دـیکأت  تایاور  رد  .دزاسن  مهارف  ار  وا  فارحنا  تابجوم  دـبای و  دـشر  دـیفم  ياذـغ  اب  كدوک  مسج  ات  دـشاب  لـالح  و 

نیدلاو هب  یتح  .دـسرب  لماک  طاشن  یمـسج و  دـشر  هب  ندرک  يزاب  اب  ات  تسا  وا  قح  نیا  (2) و  دنهدب ندرک  يزاب  هزاجا  كدوک 
.دنراذگب مارتحا  وا  تیصخش  هب  دننک و  يزاب  كدوک  اب  ناکما  دح  ات  هک  دهد  یم  روتسد 

نانآ يزاب  هب  دـندرک و  یم  يزاب  ناکدوک  اب  ناشیا  هک  میناوخ  یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هریـس  رد 
.(3) دنزومایب یناود  بسا  انش و  يزادناریت ، ناکدوک  هب  اه ) نآ  دادعتسا  هب  هجوت  اب   ) هک هدش  هیصوت  نیدلاو  هب  دنداهن و  یم  جرا 

ص:182

ص 403. ج 2 ، لاصخ ، ( 1 - ) 1
ص 75. ج 1 ، همکحلا ، نازیم  ص 478 و  ج 1 ، قالخالا ، مراکم  ( 2 - ) 2

ص 443. ج 16 ، لامعلازنک ، ص 63 و  ج 2 ، ءاضیبلا ، هجحم  ( 3 - ) 3
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« ینامرد يزاب   » زا يراتفر ، ياه  يراجنهان  اه و  يرامیب  یخرب  ناـمرد  يارب  هزورما  هک  تسا  داـیز  ردـقنآ  ناـکدوک  يزاـب  تیمها 
.دوش یم  هدافتسا 

يارب يا  هلیـسو  ار  يزاب  زین  یخرب  .تسا  هدـش  لیکـشت  ینامرد » يزاب   » مان هب  يا  هخاـش  کـی  هزورما  تسا و  رایـسب  يزاـب  دـیاوف  »
شا هعماج  طیحم و  اب  دـنک و  یم  نایب  ار  شدوصقم  يزاب ، هار  زا  كدوک  .دـنناد  یم  كدوک  فارطا  تاـناکما  ناـهج و  تخاـنش 

یم دای  ار  تاساسحا  لرتنک  هار  يزاب  نیح  رد  .دراد  یـساسا  یتایح و  شقن  كدوک  یگدـنز  رد  يزاـب  نیارباـنب  .دروخ  یم  دـنویپ 
اب هلباـقم  ياـه  هار  دراد ، نآ  لـح  تهج  رد  هـک  یـشالت  اـب  دروـخ ، رب  یتالکـشم  هـب  رگا  یعاـمتجا  یلقع و  دـشر  رظن  زا  دریگ و 

، طابـضنا مظن و  ناوت  یم  يزاـب  هلیـسو  هب  .دوش  یم  تیوـقت  وا  رد  یتـسود  نواـعت و  حور  نمـض ، رد  .دریگ  یم  داـی  ار  تالکـشم 
هب و  نداد ...، شوگ  بوخ  نارگید ، قح  تیاعر  یتکرح ، یسح و  ياه  مادنا  زا  هدافتسا  هوحن  نتفگ ، نخـس  نارگید ، اب  يراگزاس 

.(1)« تخومآ كدوک  هب  ار  نتسیز  هنوگچ  یلک  روط 

یناور تیبرت  . 7

تمالـس .دـشاب  یم  يو  ياه  تیلباق  اه و  ییاناوت  زا  بسانم  هدافتـسا  دوخ و  طیحم  اب  كدوک  يراـگزاس  یناور ، تیبرت  زا  فدـه 
یناور و دـُعب  یمـسج و  دـعب  داـعبا ، نآ  دـبای ، یم  ققحت  یناور  تمالـس  دـنبای ، ققحت  اـه  نآ  رگا  هک  تسا  يداـعبا  ياراد  یناور 
اب نآ  ددرگن و  یناور  ياه  یتحاران  ای  یمـسج  بیع  صقن و  راچد  كدوک  هک  دننک  یعـس  نیدـلاو  لوا  هلحرم  رد  تسا  یعامتجا 

.دوش یم  زاغآ  يدازون  يرادراب و  نارود  ياه  تبقارم 

یب تلاجخ  يریگ ، هشوگ  ندرک  فرطرب  ندوبن ، لیلذ  مشخ ، لرتنک  لامک ، ریخ و  سیدقت  تعاجش ، تحارـص و  تأرج ، شرورپ 
.دنتسه یناور  تیبرت  قیداصم  زا  تراقح ...، اج ، یب  سرت  لخب ، دسح و  نتشادن  دروم ،

ص:183

ص 44-47. ج 3 ، دننادب ، دیاب  نایبرم  نیدلاو و  هچنآ  ( 1 - ) 1
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.دـشاب یم  كدوک  یمـسج  یناور و  ياه  يراـمیب  زا  يرایـسب  يوراد  تبحم »  » .دـشاب یم  تبحم » ، » یناور تیبرت  بابـسا  زا  یکی 
.دشاب كدوک  هدنیآ  تافارحنا  اه و  يرامیب  همشچرس  دناوت  یم  تبحم » دوبمک   » هک تسا  یهیدب 

، یگدرسفا هتفـشآ ، ياه  باوخ  دروم ، یب  ياهدیلقت  يراردا ، بش  یباوخ ، یب  ییاهتـشا ، یب  زا : دنترابع  تبحم  دوبمک  ياه  هولج 
،... فارحنا تبحم ، عبنم  کی  هب  كدوک  ندرب  هانپ  بارطضا ، تنوشخ ، تینابصع و 

ناتنادنزرف : » هدش تیاکح  ربمایپ  زا  .دننک و  دروخرب  كدوک  اب  تّورم  محر و  اب  هک  هدش  هیصوت  نیدلاو  هب  تایاور  (1) و  تایآ رد 
.(2)« دینک افو  نآ  هب  دیداد  يا  هدعو  نانآ  هب  رگا  دینک و  تبحم  نانآ  هب  دیرادب و  تسود  ار 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يایاصو  رد  هک  نانچ  هدش  دیکأت  رایسب  هداوناخ  اب  قلخ  نسُح  هب  مالـسا  رد 
، مدرم زا  ینک  یم  تبحاصم  يراد و  ترـشاعم  اه  نآ  اب  هک  نآ  ره  اه و  هیاسمه  تا و  هداوناخ  اب  ار  تقلُخ  یلع  ای  : » هدش تیاکح 

.(3)« دوش یم  هتشون  ادخ  دزن  الاب  تاجرد  رد  راک  نیا  هک  نک ! وکین  بوخ و 

مامت اب  ار  نآ  كدوک  ات  دشاب  یلمع  ینابز و  دـناوت  یم  تبحم  . (4) تـسا هدش  هداد  يا  هژیو  تیمها  ندرک  تبحم  هب  زین  نآرق  رد 
میالم و نتفگ  نخس  ندرک ، شزاون  ندرک ، لغب  ندیسوب ، زا : تسا  ترابع  ندرک  تبحم  ياه  هویش  زا  یخرب  .دنک  ساسحا  دوجو 

.تسا هدرمـشرب  نآ  يارب  مه  يداـیز  باوـث  هدـش و  هجوـت  كدوـک  ندیـسوب  هب  تاـیاور  رد  یتـقو  ...وا ، اـب  ندرک  يزاـب  ریذـپلد ،
.دوش یم  مولعم  اج  نیا  نآ  ترورض 

ص:184

يا « ) یُنب ای   » یفطاع ریبعت  اب  دـنک  يزومآدـنپ  شدـنزرف  هب  دـهاوخ  یم  نامقل  ترـضح  یتقو  میناوخ : یم  نامقل  هروس  رد  ( 1 - ) 1
یم راک  هب  ار  ریبعت  نیمه  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  تیـصو  رد  زین  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دنز و  یم  ادص  ار  وا  مزیزع ) كرـسپ 

.درب
ص 473. ج 1 ، قالخالا ، مراکم  ( 2 - ) 2

ص 14. لوقعلا ، فحت  ( 3 - ) 3
.53 ءارسا / 160 و  ماعنا / 44-43 و  هط / 215 و  ءارعش / 159 و  نارمع / لآ  ( 4 - ) 4
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تیـصخش هب  مارتـحا  ياـه  هار  .دـیایب  راـب  شنم  گرزب  يدرف  مـه  وا  اـت  تشاذـگ  مارتـحا  كدوـک  تیـصخش  هـب  دـیاب  یفرط  زا  و 
ندیـسوب و رد  تلادع  رتخد ، رـسپ و  نیب  تلادع  نادنزرف ، نیب  تاواسم  تلادـع و  تیاعر  دـهع ، هب  يافو  زا : دـنترابع   (1) كدوک
، كدوک هب  ندرک  مالـس  تعامج ، زامن  ياه  فص  زا  كدوک  ندرکن  نوریب  ندرکن ، ییوج  بیع  كدوک ، هب  مارتحا  نداد ، هیده 

يارب ...كدوک  يارب  رافغتـسا  اعد و  كدوک ، یعامتجا  دـشر  يارب  يزاـس  هنیمز  ناـناوجون ، اـب  هرواـشم  كدوک ، هب  وکین  باـطخ 
نآ ندیـسوب  رد  یتح  دراد  تسود  ار  ناتنادـنزرف  نیب  تلادـع  ادـخ  : » مینک یم  لـقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یثیدـح  هنومن 

.(2)« اه

، دـنریگب دای  یلمع  روط  هب  دـنوش و  گرزب  تداسحو  تراقح  هدـقع ي  نودـب  مه  نانآ  هک  دوش  یم  ببـس  نادـنزرف  نیب  تلادـع 
قفوم نانآ  تیبرت  رد  دنهد  یم  ناشن  دنزرف  تسود  ار  دوخ  تبحم ، اب  هک  ینیدلاو  .دنیامنن  ملظ  یـسک  هب  دننک و  رارق  رب  ار  تلادع 

یم شناهانگ  زا  یتحار  هب  یتح  .دریگب  لح  هار  دنک و  وگزاب  نانآ  يارب  ار  لئاسم  دناوت  یم  یتحار  هب  كدوک  هک  ارچ  .دنتـسه  رت 
مک مک  کچوک  هانگ  کی  نامتک  هنرگ  دننک و  یم  تیاده  ار  وا  هلـصوح  ربص و  اب  مه  نیدلاو  .درادن  هیبنت  زا  يا  همهاو  دـیوگ و 

.دش دهاوخ  رجنم  يرگید  گرزب  ناهانگ  هب 

نانآ دوش و  ناونع  اه  هچب  روضح  رد  ردام  ردپ و  نیب  تافالتخا  دـیابن  هک  تشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  دـیاب  كدوک  یناور  تیبرت  رد 
 - دهد یم  نت  نآ  هب  یتخس  طیارش  اب  و  دناد -  یم  قالط  ار  اه ، لالح  نیرتروفنم  مالـسا  هک  نیا  .دنوش  اه  شکمـشک  نیا  هجوتم 
ور نیا  زا  .دـندرگ  یم  اهر  هعماج  رد  دـنوش و  یم  یقالخا  یحور و  تافارحنا  عاونا  راچد  قـالط  ياـه  هچب  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب 

تـسد ناشیاه  هتـساوخ  زا  یخرب  زا  نیدلاو  زا  مادکره  نادنزرف ، رطاخ  هب  دوش و  رارقرب  ردام  ردـپ و  نیب  یملاس  طباور  تسا  مزال 
.(3) دوشن هدیشک  اوعد  عازن و  هب  ات  دنرادرب 

ص:185

ات ص 122. ص 81  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  نادنزرف  قوقح  .ر ك : هراب  نیا  رد  تایاور  هب  یبای  تسد  يارب  ( 1 - ) 1
ص 445. ج 16 ، لامعلا ، زنک  ص 707 و  ج 10 ، همکحلا ، نازیم  ( 2 - ) 2

رد للملا  نیب  گنج  رد  روشک  هب  نینئاـخ  زا  دودح 52 % هک  دـهد  یم  ناشن   ( Mulek klowrer برغ (  رد  یقیقحت  ( » 3 - ) 3
، تیبرت ۀنیمز  .دنا » هدوب  هتخیسگ  مه  زا  ياه  هداوناخ  زا  نینئاخ  زا  ناتسراجم 50 % رد  هتفشآ و  ناماسبان و  ياه  هداوناخ  زا  دنلریا ،

ص 253.
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ریثأت یقالخا  يونعم و  رظن  زا  مه  دراد و  دب  ای  بوخ  راثآ  مسج  يور  رب  مه  اذـغ  .دـشاب  یم  هیذـغت  یناور ، تیبرت  رد  رگید  هلأسم 
ای لالح  ياذغ  لثم   ) ییاذغ تاروتسد  یمالسا ، میلاعت  رد  هک  یلاح  رد  دنا  هدرب  یپ  هلئـسم  نیا  هب  هزورما  نادنمـشناد  .تسا  راذگ 

دیاب ار  تاروتـسد  نیا  هتبلا  هک  دراد ، دوجو  ...و ) بارـش  نوخ ، ندروخ  میرحت  تشوگ ، مارح  اـی  تشوگ  لـالح  ناگدـنرپ  مارح ،
رد ناسنا  دـشر  نیرت  عیرـس  نیرتشیب و  هک  هژیو  هب  .دـتفین  رطخ  هب  اه  نآ  ناور  مسج و  تمالـس  هک  درک  تیاعر  زین  اه  هچب  هرابرد 

رظن رد  كدوک  تیبرت  رد  ار  تاهج  یماـمت  دـیاب  نیارباـنب  .دراد  دـشر  نینـس  ناـمه  رد  مه  زغم  و  تسا ، یگدـنز  لوا  لاـس  دـنچ 
.دمآ نوریب  دنلبرس  یهلا  تیلوئسم  نیا  هدهع ي  زا  ناوتب  ات  تفرگ 

یسایس تیبرت  . 8

راب یـسایس  تانایرج  زور و  لئاسم  هب  هاگآ  يدرف  ار  وا  دـننک و  انـشآ  تسایـس  اـب  هداـس  یناـبز  اـب  ار  كدوک  نیدـلاو  تسا  مزـال 
نانآ و نانمشد  یفرعم  یسایس و  ینید و  نایاوشیپ  اب  ییانـشآ  تلادع و  يارجا  تموکح ، درف و  نیب  هطبار  دنناوت  یم  نانآ  .دنروایب 

نیب حلص   ، (1) یتسود يردارب و  هیحور  نتـشاد  هب  نآرق  رد  هک  روط  نامه  .دنزومایب  يو  هب  ار  نانآ  هب  تبـسن  ضغب  بح و  داجیا 
.تسا هدش  شرافس   (4) نیملسم نیب  داحتا  ظفح  (3) و  نارگید میرح  ظفح   ، (2) مدرم

يریگ هجیتن  هصالخ و 

زا شیپ  هلحرم  . 1 دـنا : هتفگ  یخرب  .تسا  هدـش  توافتم  ياه  میـسقت  فلتخم  ياه  هاگن  زا  كدوک  دـشر  لحارم  ای  تیبرت  لحارم 
؛ ینینج هلحرم  . 2 لمح ؛

ص:186

.71 هبوت / 10 و  رشح / ( 1 - ) 1
.114 ءاسن / ( 2 - ) 2
.27-8 رون / ( 3 - ) 3

.46 لافنا / 103 و 105 و  نارمع / لآ  ( 4 - ) 4
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نارود . 2 ینینج ؛ نارود  . 1 دـنا : هتفگ  یخرب  تاـیاور  هب  هجوـت  اـب  نینچمه  .یگلاـس و  ود  زا  دـعب  هـلحرم  . 4 يدازوـن ؛ هلحرم  . 3
نیا رد  تسا و  مهم  هـچ  نآ  .یناوـج  نارود  . 5 یناوجون ؛ نارود  . 4 تیلوفط ؛ نارود  . 3 یگلاس ؛) ات 7  یگراوخریـش  زا   ) یکدوک

: زا دندوب  ترابع  هک  تیبرت  فلتخم  داعبا  اه و  هنوگ  هک  تسا  نآ  دش  نایب  هعومجم 

تیبرت . 7 يداـصتقا ؛ تیبرت  . 6 یمـسج ؛ تیبرت  . 5 یـسنج ؛ تیبرت  . 4 یعاـمتجا ؛ تیبرت  . 3 یبهذـم ؛ تیبرت  . 2 یگنهرف ؛ تـیبرت  . 1
هرود زا  هرود  ره  دروم  رد  داعبا  نیا  زا  مادک  ره  دنزرف  دادعتسا  هب  هجوت  اب  دوخ و  روخارف  هب  تسا  مزال  .یـسایس  تیبرت  . 8 یناور ؛

.دوش لامعا  هدش  رکذ  ياه 

عبانم یفرعم 

: هب دییامرف  هعجارم  رتشیب  هعلاطم  يارب 

.مق لاس 79 ، لوا ، پاچ  جع ،)  ) يدهم مایپ  رشان  يرئاح ، یناهبهب  یناگرا  دومحم  مالسا ؛ رد  دنزرف  تیبرت  . 1

لاس 77. مق ، مراهچ ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  پاچ  مود ، شیاریو  یتشهب ، دمحا  كدوک ؛ قوقح  مالسا و  . 2

لاس 68. پاچ 14 ، نارهت ، یمالسا ، گنهرف  رشن  رتفد  لوا ، شخب  یتجح ، رقابدمحم  دیس  تیبرت ، میلعت و  مالسا و  . 3

ناتسبات 76. مود ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  رشان  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  بتکم  رد  نادنزرف  قوقح  . 4

لاس 65. مراهچ ، پاچ  نارهت ، يریما ، تاراشتنا  یمئاق ، یلع  تیبرت ، ۀنیمز  . 5

لاس 70. مق ، مراهچ ، پاچ  فوئر ، تاراشتنا  نایداهرف ، اضر  دننادب ؛ دیاب  نایبرم  نیدلاو و  هچ  نآ  . 6

.یمالسا تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  مق ، لاس 77 ، لوا ، پاچ  نایداهرف ، اضر  لوئسم ، نایبرم  نیدلاو و  . 7

ص:187
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جح مسارم  مجنپ : لصف 

هراشا

ص:189
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: شسرپ * 

؟  تسیچ نآ  يراذگمان  هجو  هدش و  عقاو  اجک  رد  هورم »  » و افص » »

: خساپ * 

هسانش

هوک تاعافترا  زا  هدـش و  عقاو  دجـسم  لامـش  یقرـش و  بونج  رد  هک  تسا  مارحلادجـسم  رانک  رد  کـچوک  هوک  ود  هورم  اـفص و 
هک تسا  رتم  تشه  هورم  هوک  عاـفترا  رتم و  هدزناـپ  افـص  هوک  عاـفترا  رتـم و  هوک 420  ود  نیا  هلـصاف  .دـیآ  یم  رامـش  هب  سیُبقوبا 
 = فاوط  ) دـمآ تفر و  ود  نآ  نیب  راب  تفه  دـنیآ و  یم  هوک  ود  نیا  يوس  هب  نآ ، زامن  فاوط و  زا  دـعب  نارازگ  هرمع  ناـیجاح و 

.دننک یم  یعس )

يراذگمان هجو 

هدمآ ثیداحا  رد  (1) و  دوش یم  هتفگ  زین  مکحم  گنـس  هب  دشابن و  ردـک  هک  تسا  صلاخ  زیچ  يانعم  هب  لصا  رد  افـص »  » هژاو . 1
.(2) تسا هدوب  وا  طوبه  لحم  هکارچ  هدش  هتفرگ  هدیزگرب ) صلاخ  « ) مدآ یفطصم   » مان زا  افص  مان  هک  تسا 

هدمآ ثیداحا  رد  (4) و  تسا هدمآ  زین  نشخ  مکحم و  گنـس  يانعم  هب  (3) و  تسا دیفس  گنـس  يانعم  هب  لصا  رد  هورم »  » هژاو . 2
.(5) تسا هدوب  اج  نآ  رد  اّوح  طوبه  لحم  هک  ارچ  تسا  نز ) هأرم =( »  » مان زا  هورم »  » مان هک  تسا 

ص:191

ص 260. ج 6 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  بیذهتلا ، هغللا ، حابصم  هغللا ، سییاقم  کن : ( 1 - ) 1
ص 233. ج 99 ، راونالاراحب ، ( 2 - ) 2

«. ورم  » هدام برعلا  ناسل  هغللا و  حابصم  کن : ( 3 - ) 3
ص 539. ج 1 ، هنومن ، ( 4 - ) 4

ص 233. ج 99 ، راونالاراحب ، ( 5 - ) 5
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هویش یعس »  » لصا هک  تسا  هدمآ  ثیداحا  رد  (1) و  تسا هدمآ  هلوره )  ) عیرس نتفر  هار  شالت و  يانعم  هب  لصا  رد  یعس »  » هژاو . 3
.(2) تسا هدش  دای  زین  رجاه  ررکم  شالت  تبسانم  زا  تسا و  هدوب  یمیهاربا 

يا هریاد  تروص  هب  هچ  دـنیوگ ، فاوط  ررکم  دـمآ  تفر و  هب  هک  ارچ  تسا  فاوـط »  » یعوـن هورم  افـص و  نیب  یعـس  تکرح و  . 4
.تسا تسود  يوس  هب  ررکم  موادم و  یتکرح  هک  دشاب ، هورم  افص و  دننام   (3) هطقن ود  نیب  یلوط  تروص  هب  ای  دشاب 

ص:192

ص 132-131. ج 5 ، قیقحتلا ، یناهفصا و  بغار  تادرفم  کن : ( 1 - ) 1
.237 ، 234 ص 233 ، ج 99 ، راونالاراحب ، زین  و  یعس ) رارسا   ) يدعب خساپ  رد  یعس  یخیرات  رارسا  کن : ( 2 - ) 2

رارکتلا لـیبس  یلع  ًاموادـتم  هیلا  هکرح  وا  هیرهاـظلا  هطاـحالاو  نارود  لـیبس  یلع  ناـک  ءاوـس  ئـشلا  لوـح  هـکرح  فاوـط  ( 3 - ) 3
ص 81-80) ج 11 ، قیقحتلا ، )
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: شسرپ * 

؟  تسیچ نآ  رارسا  دننک و  یم  فقوت  زور  هس  اج  نآ  رد  نایجاح  ارچ  هدش و  عقاو  اجک  رد  تسانعم و  هچ  هب  انم 

: خساپ * 

دمآرد

رتمولیک و دودح 3/5  نآ  لوط  تسا و  هدـش  عقاو  هکم  و  دراد ) رارق  رعـشم  زا  دـعب  هک   ) رّـسحم يداو  نیب  هک  تسا  ینیمزرـس  انم » »
تارمج نیمزرس  نیمه  رد  (2) و  تسا رتمولیک  شش  دودح  هکم  زا  انم  هلـصاف  . (1) تـسا دتمم  هوک  ود  نیب  رتم ، دصناپ  نآ  ضرع 

.دراد رارق  ناطیش ) هب  نیدامن  ندز  گنس  لحم  هس   ) هناگ هس 

رد هجحلا  يذ  مهدزیـس ) زور  ات  دارفا  یخرب  و   ) مهدزاود زور  ات  دنوش و  یم  انم  دراو  هجحلا ) يذ  مهد   ) نابرق دیع  دادماب  نایجاح 
(. دننک یم  فوقو  هتوتیب و  حالطصا  هب   ) .دننام یم  اج  نآ 

: ناگژاو

تساهوزرآ نیمزرـس  انم »  » ینعی تسا ، وزرآ  يانعم  هب  ور  نیا  زا   ، (3) تـسا هزادنا  اب  يزیچ  هب  هقالع  يانعم  هب  لصا  رد  انم »  » هژاو
نیا يراذگمان  تلع  . (4) دوش ینابرق  اج  نآ  رد  هدش  رّدقم  هک  دـنا  هدـیمان  ینم  نآ  رطاخ  هب  ار  ینم »  » نیمزرـس دـنا  هتفگ  یخرب  و 

: تسا هدش  تیاکح  هنوگ  نیا  انم »  » هب نیمزرس 

ص:193

( مود پاچ   ) ص 110 نایرفعج ، لوسر  هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  ( 1 - ) 1
( مجنپ پاچ   ) ص 86 نامه ، ( 2 - ) 2

ص 185. ج 11 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  ( 3 - ) 3
.ینم هدام  هغللا ، سییاقم  ( 4 - ) 4
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تراگدرورپ زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  تفگ : مالـسلا  هیلع  میهاربا  هب  مالـسلا  هیلع  لییربج  هک  هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
رارق يدنفسوگ  دوب ) وا  ینابرق  رومأم  هک   ) لیعامسا شدنزرف  ياج  هب  ادخ  هک  درک  وزرآ  نورد  رد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  نک و  انمت 

.(1) درک هدروآرب  ار  وا  يوزرآ  ادخ  و  دوش ، نآ  ینابرق  رومأم  ددرگ و  لیعامسا  ناوات  ات  دهد 

نآرق هنییآ  رد  انم  رارسا 

ْوَأ ْمُکَءابآ  ْمُکِرْکِذَـک  َهّللا  اوُرُکْذاَف  ْمُکَکِـسانَم  ُْمْتیَـضَق  اذِإَف  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  اوُرِفْغَتْـسا  ُساّنلا َو  َضاـفَأ  ُْثیَح  ْنِم  اوُضِیفَأ  َُّمث  )
ِیف ًهَنَـسَح َو  اْینُّدـلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ُلوُقَی  ْنَم  ْمُْهنِم  ٍقالَخ َو  ْنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َُهل  ام  اْینُّدـلا َو  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ُلوُقَی  ْنَم  ِساـّنلا  َنِمَف  ًارْکِذ  َّدَـشَأ 
ِیف َلَّجَعَت  ْنَمَف  ٍتادوُدْعَم  ٍماّیَأ  ِیف  َهّللا  اوُرُکْذا  ِباسِْحلا َو  ُعیِرَس  ُهّللا  اُوبَسَک َو  اّمِم  ٌبیِصَن  ْمَُهل  َِکئلوُأ  ِراّنلا  َباذَع  اِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْآلا 

هناور مدرم  هک  ییاج  زا  سپس  )2 ؛  َنوُرَـشُْحت ِْهَیلِإ  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعا  َهّللا َو  اوُقَّتا  یقَّتا َو  ِنَِمل  ِْهیَلَع  َْمثِإ  الَف  َرَّخَأَت  ْنَم  ِْهیَلَع َو  َْمثِإ  الَف  ِْنیَمْوَی 
لامعا هک  یماگنه  .تسا و  زرورهم  هدنزرمآ  رایـسب  ادخ  هک  دیهاوخب ، شزرمآ  ادخ ، زا  و  دیوش ، هناور  ینِم ) يوس  هب  ، ) دـنوش یم 

مدرم زا  .دیروآ و  دای  هب  ار  ادخ  رتدیدش ، ینامدای  اب  ای  ناتناکاین ، زا  امـش  يروآ  دای  دننامه  سپ  دـیدروآ ، ياج  هب  ار  دوخ  جـح ) )
.تسین يا  هرهب  چیه  ترخآ  رد  شیارب  هک  نآ  لاح  و  هدب » ایند  نیمه ]  ] رد ام ، هب  ام ! راگدرورپ  يا ] : »] دـیوگ یم  هک  تسا  یـسک 

شتآ باذع  زا  ار  ام  و  امن ؛ یکین  زین ]  ] ترخآ رد  و  یکین ، ام  هب  ایند  رد  ام ! راگدرورپ  يا ] : »] دیوگ یم  هک  تسا  یسک  نانآ  زا  و 
.تسا عیرس  یسرباسح  ادخ  .دنام و  یم  ناشیارب  يا  هرهب  ناش ، ياعد )  ) درواتسد زا  هک  دننانآ  نک » ظفح 

ص:194

ص 227. هنسلاو ، باتکلا  یف  هرمعلاو  جحلاو   2 ، 435 عیارشلا : للع  ، 91 ، 2 مالسلا : هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  ( 1 - ) 1
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و ، ) دـنک باتـش  زور  ود  رد  سک  ره  .دـینک و  دای  هجحلا ) يذ  هاـم  مهدزیـس  مهدزاود و  مهدزاـی و   ) نّیعم ياـهزور  رد  ار  ادـخ  و 
ماجنا زور  هس  رد  ار  جح  لامعا  و  ، ) دـنک ریخأت  سک  ره  و  تسین ؛ وا  رب  یهانگ  چـیه  سپ  دـهد .) ماجنا  زور  ود  رد  ار  جـح  لامعا 

ظفح ادـخ  باذـع ]  ] زا ار ] ناتدوخ   ] سپ دـنک ، ظفح  ار ) دوخ   ) هک تسا  یـسک  يارب  نیا ] [ ؛ تسین وا  رب  یهانگ  چـیه  سپ  دـهد )
«. دش دیهاوخ  يروآدرگ  وا  يوس  هب  طقف  امش  هک  دینادب  و  دینک ؛

: مدرم اب  وسمه  یناگمه و  چوک  . 1

اب يرآ  .دییامن  تکرح  انم »  » يوس هب  دینک و  چوک  رگید  مدرم  نوچمه  رعشم  رد  فقوت  زا  دعب  هک  هدش  هداد  روتسد  تایآ  نیا  رد 
یهلا ییاونمه  نیا  یّلجت  ینم  هب  رعـشم  زا  نایجاح  یعمج  هتـسد  تکرح  تسوکین و  یهلا  ریـسم  یط  رد  ندوب  مدرم  هارمه  مدرم و 

: دنسیون یم  قوف  هیآ  دروم  رد  یناقلاط  هللا  تیآ  .تسا 

راثآ هانگ و  تابوسر  اه و  یگدولآ  زا  ناور ، بآ  نوچ  دـندرگ و  یم  ناور  ناشورخ  ناور  کی  تروص  هب  اـم ، اـم و  اـه و  نم  اـت  »
.(1)« دنوش میحر  روفغ و  صاخ  تفص  ود  بوذجم  ات  دندرگ ، یم  رت  كاپ  كاپ و  تیلهاج 

: تیلهاج تاداع  اب  هزرابم  . 2

: هک هدش  تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

درک يروآدای  ( 200 هرقب /  ) نآرق دندرک و  یم  يروآدای  ار  دوخ  ناردپ  تاراختفا  دندش  یم  رـضاح  انم  رد  هک  یماگنه  ناکرـشم  »
.(2)« دشاب رتدیدش  هکلب  ناتناردپ  دای  نوچمه  نامدای  رکذ و  نیا  دینک و  ادخ  دای  انم ، نیمزرس  رد  روضح  ماگنه  رد  هک 

رکذ نیمزرـس  ار  انم  دنک و  یم  حالـصا  ار  ناکرـشم  یلهاج و  برع  تاداع  اما  دنک  یم  دییات  ار  جـح  لیـصا  کسانم  نآرق  يرآ ،
.دناوخ یم  یهلا 

ص:195

ص 91. ج 2 ، نآرق ، زا  يوترپ  ( 1 - ) 1
ص 227. هنسلاو ، باتکلا  یف  هرمعلاو  جحلاو   565 ، 3 رئارسلا : ( 2 - ) 2
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: یهلا رکذ  نیمزرس  انم  . 3

رد هجحلا  يذ  11 و 12  ياهزور 10 ،  ) قیرـشت مایا  دوصقم  هک  هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هرقب  هیآ 203 ، دروم  رد 
یهلا رکذ  هک  داد  روتـسد  ادـخ  دـنتخادرپ و  یم  ناشناردـپ  دروم  رد  یـشورفرخف  هب  انم  رد  ماـیا  نیا  رد  مدرم  یخرب  هک  تسا  اـنم )

، ربکا هللا  هللا و  ّالا  هلا  ال  ربکا ، هللا  ربکا ، هللا  :» دـندرک هراشا  مایا  نآ  ياـهرکذ  هب  هرقب  هیآ 200 ، يروآدای  اب  ترضح  سپـس  .دییوگب 
هیلع رقاب  ماما  زا  يرگید  ثیداـحا  رد  و  . (1)« ماعنالا همیهب  نم  انقزر  ام  یلع  ربکا  هللا  انادـه ، اـم  یلع  ربکا  هللا  دـمحلا ، ربکا و هللا  هللا 

.(2) دنیوگب اهزامن  زا  دعب  ار  اهریبکت  نیا  هک  هدش  تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  مالسلا و 

: دیهاوخب رگیدمه  اب  ار  ترخآ  ایند و  . 4

: دنک یم  میسقت  هتسد  ود  هب  ار  مدرم  انم  هب  طوبرم  ثحابم  نمض  رد  هرقب  هیآ 200 و 201  رد 

.دنوش یم  مورحم  ترخآ  زا  دننک و  یم  یبلط  ایند  طقف  هک  یهورگ  لوا 

تـسد زا  یمهـس  هورگ  نـیا  هـک  دـننک  یم  بـلط  ار  یهلا  باذـع  عـفد  دـنهاوخ و  یم  ادـخ  زا  ار  ترخآ  اـیند و  هـک  یهورگ  مود 
.تشاد دنهاوخ  دوخ  ياهدروآ 

دنرو هطوغ  تایدام  رد  اهنت  هک  ار  یناـسک  دزاـس و  یم  صخـشم  يونعم  يداـم و  لـئاسم  رد  ار  مالـسا  قطنم  تقیقح  رد  هیآ  نیا  »
.(3)« دنک یم  موکحم  دنرادن  ایند  یگدنز  هب  يرظن  چیه  هک  اه  نآ  دننامه 

: تایاور هنییآ  رد  انم  رارسا 

: ادخ يدونشخ  زاس  هنیمز  انم ، رد  فقوت  . 1

: هدش تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

ص:196

ص 228. نامه ، 3 و  ، 516 ، 4 یفاک : ( 1 - ) 1
ص 228. نامه ، 921 و 922 و  ، 269 ، 5 بیذهتلا : 1 و 2 و  ، 516 ، 4 یفاک : ( 2 - ) 2

ص 38. ج 2 ، هنومن ، ( 3 - ) 3

تیبرت ماکحا و  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 397زکرم  هحفص 204 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_196_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_196_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_196_3
http://www.ghaemiyeh.com


یم ارم  تیاضر  رگا  هک  دهد  یم  رـس  ادن  لجوزع  يادخ  فرط  زا  يا  هدـنهد  ادـن  دـنوش ، یم  نیزگیاج  انم  رد  مدرم  هک  یماگنه  »
.(1)« مدش دونشخ  ًامتح  نم  دیهاوخ 

: رگید يزاغآ  ون و  يدلوت  انم ، نایاپ  . 2

هک يزور  لثم  دـنوش  یم  جراخ  دوخ  ناهانگ  زا  هکم ، يوس  هب  انم  زا  جورخ  ماگنه  نایجاح  هک  هدرک  تیاـکح  هللا  همحر  قودـص 
.(2) دندش دلوتم  ردام  زا 

وا تشپ  رب  ار  شتـسد  يا  هتـشرف  دوش  یم  جراخ  انم  زا  یـصخش  هک  یماگنه  هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
(. شاب هتشاد  رگید  يزاغآ  یگدنز  رد  سپ  دش  هدوشخب  وت  هتشذگ  دنسپان  لامعا  ینعی  . ) (3) ریگب رس  زا  دیوگ : یم  دراذگ و  یم 

( ریـصقت ای   ) ندیـشارترس ینابرق و  ناطیـش ، نارابگنـس  نوچمه  نآ  لامعا  کسانم و  رد  انم »  » يونعم رارـسا  زا  يرایـسب  يروآداـی :
.دمآ دهاوخ  همادا  رد  هک  تسا 

نارظن بحاص  نانخس  هنییآ  رد  انم  رارسا 

: نایجاح تیونعم  تیدام و  لیدعت  زمر  انم ، رد  فقوت  . 1

ییاـیند ذـئاذل  زا  يراددوخ  رد  ار  دوخ  تضاـیر  نموم  هک  تسا  نیا  رد  نآ  زار  ًٌـالامتحا -  تسا و -  یعرـش  بجاو  اـنم  رد  هتوتیب 
.ددرگ لیدعت  داجیا  تیونعم »  » و تیدام »  » ۀفک ود  نیب  ات  دنک ، لیمکت 

نودـب کسانم ، هب  دورو  زا  لبق  رئاز  .تسا  یهلا  تاضویف  زا  ندـش  مورحم  ثعاب  يونعم  روما  رد  طارفا  زین  يدام و  روما  رد  طارفا 
یگتسبلد لیم و  رد  طارفا  راچد  شمسج  بلق و  حور و  تایح ، رهاظ  بیرفلد  ياه  هبذاج  رثا  رب  کش 

ص:197

ص 229. هنسلاو ، باتکلا  یف  هرمعلاو  جحلاو   42 ، 262 ، 4 یفاک : ( 1 - ) 1
ص 230. نامه ، 3019 و  ، 480 ، 2 هیقفلا : ( 2 - ) 2

ص 229. نامه ، 187 و  ، 141 ، 1 نساحملا : ( 3 - ) 3
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مکح هب  راـید  نیا  رد  نونکا  دوـب ، هدـنام  زاـب  ترخآ  ملاـع  يارب  هشوـت  كرادـت  هیهت و  زا  رطاـخ  نیمه  هب  هدوـب و  يداـم  روـما  هب 
.(1) دوش لصاح  يونعم  يدام و  روما  تهج  رد  مزال  لیدعت  ات  دریگب  رارق  تضایر  رادم  رد  دیاب  قح  ترضح 

: تسا نیمک  يرادساپ و  یعون  انم ، رد  فقوت  . 2

يرادساپ فقو  ار  دوخ  تایح  مامت  دیاب  یجاح  ینعی  تسا ، يزور  هنابش  رعـشم ) تافرع و  فالخ  رب   ) انم رد  ندنام ) بش   ) هتوتیب »
هک یـسک  اریز  تسین ، بجاو  وا  يارب  انم  رد  يرکذ  چیه  اذل  تسا و  نیمک  رد  هراومه  وا  .دشاب  بقارم  هنارایـشه ، دـیامن و  قح  زا 

.(2)« دشاب نمشد  نیمک  رد  دزادرپب و  رکفت  هب  مارآ  نکاس و  دیاب  تسا  کیشک  لاح  رد 

: انم نیمزرس  رد  اهوزرآ  نیرتهب  . 3

دننک و یم  ایند  هب  دودحم  ار  دوخ  ياهوزرآ  یهورگ  تسوا ، تخانش  تفرعم و  نازیم  عبات  درف  ره  ياهوزرآ  عون  هک  تسا  یهیدب 
یم دنناد و  یم  رت  عیـسو  ار  دوخ  يوزرآ  هرتسگ  رگید  هورگ  اما  ...نک  اطع  ام  هب  ایند  تاناکما  زا  اْینُّدـلا » ِیف  اِنتآ  انَّبَر  :» دـنیوگ یم 

ار ترخآ  ایند و  ریخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  )3 و  ِراّنلا َباذَع  اِنق  ًهَنَسَح َو  ِهَرِخْآلا  ِیف  ًهَنَـسَح َو  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  :) دنیوگ
هک یتورث  تدابع ، يارب  یتمالـس  حلاص ، دـنزرف  نوچمه  يرگید  قیداصم  ترخآ  ایند و  ریخ  هتبلا  . (3) دناد یم  ادخ  هناخ  جح  رد 

.(4) دوش یم  زین  ...و  دناوخب  نآرق  هک  یمشچ  دوش ، فرص  ادخ  هار  رد 

: نایجاح يارب  تضایر  یعون  انم  رد  فقوت  . 4

.(5)« دشاب هنوگزابرس  یگدنز  رب  نیملسم  تضایر  نیرمت و  بولطمان  عضو  نآ  اب  اهرداچ  رد  انم  رد  ندنام ) بش   ) تیبم ّرس  دیاش  »

ص:198

ص 105. رون ، هاگراب  رد  ( 1 - ) 1
ص 124. تافرع ، ات  تاقیم  زا  ( 2 - ) 2
ص 41. ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 4 - ) 3

ص 114. تافرع ، ات  تاقیم  زا  ( 5 - ) 4
ص 246. ترتع ، نآرق و  مالک  رد  جح  ( 6 - ) 5
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: قداص تاّینمت  هب  لین  نیمزرس  انم  . 5

: دسیون یم  انم  دروم  رد  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ 

رکف هب  هک  سک  نآ  دـشاب ، وا  اب  هشیمه  هک  تسا  يزیچ  ندرک  مهارف  زین  وا  يوزرآ  ور  نیا  زا  دراد ، تسود  ار  یگنادواج  ناـسنا  »
ناشتـسد هدرک ، یگدنز  هنالقاع  هک  اه  نآ  ...دنک  یم  عمج  لاب  رز و  هدرک و  هیهت  الب  دوخ  يارب  هدوب و  هابتـشا  رد  تسا  لام  عمج 

مومذم يوزرآ  تسخن  هورگ  نآ  هک ، نیا  هصالخ  .دننک  یم  یکبس  ساسحا  دنتسه و  نتفر  هب  دنمقالع  تسا ، دیفـس  ناشیور  ُرپ و 
بذاک و ياهوزرآ ) یناما =(  هن  تسا ، قداـص  تاـّینمت  هب  لـین  نیمزرـس  اـنم  و  حودـمم ، يوزرآ ) اـنمت =(  رگید  هورگ  اـما  دـنراد 

.(1)« اوران انمت  نیمزرس  هن  لطاب و  ياهوزرآ 

ص:199

ص 438-437. جح ، يابهص  ( 1 - ) 1
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: شسرپ * 

؟ دراد يرارسا  هچ  تسیچ و  تارمج ) یمر   ) ناطیش نارابگنس  زا  دوصقم 

: خساپ * 

: دمآرد

( نابرق دیع  هجحلا =(  يذ  مهد  زور  رد  لمع  نیا  تسا ، ناطیـش  نیدامن  ندرک  نارابگنـس  انم »  » نیمزرـس رد  بجاو  لامعا  زا  یکی 
دروم رد  هجحلا  يذ  مهدزاود  مهدزای و  زور  رد  دوش و  یم  ماجنا  گنـس  تفه  اب  و  موس ) نارابگنـس  لحم  « ) هبقع هرمج   » دروم رد 

.(1) دوش یم  ماجنا  گنس  تفه  اب  مادک  ره  يارب  و  نارابگنس ) لحم  هس  « ) هبقع یطسو و  یلوا ، هرمج  »

صخشم و انم  نیمزرس  رد  نآ  هرمج  هس  ره  لحم  دریگ و  یم  ماجنا  تبرق  دصق  اب  هک  تسا  يدابع  یلمع  ناطیش  نیدامن  نارابگنس 
زا نارابگنس  دراد و  دوجو  اه  نآ  هب  ندز  هبرض  يارب  یگرزب  ياه  نوتـس  هک  هدش  هتخاس  یتروص  هب  ام  رـصع  رد  و  تسا ، روهـشم 

.تسا نکمم  هقبط  ود 

: ناگژاو

لحم ياــنعم  هــب  تارمج »  » هژاو  ، (2) تـسا هدـمآ  نتخادـناریت  گنــس و  ندرک  باـترپ  يزیچ و  نتخادـنا  ياـنعم  هـب  یمر »  » هژاو
ماما مالسلا و  هیلع  یلع  ماما  زا  .دوش  یم  لماش  ار  هبقع  هرمج  یطـسو و  هرمج  یلوا ، هرمج  صخـشم  ناکم  هس  هک  تسا  نارابگنس 

هب لـییربج  دـنایامن و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هب  ار  دوخ  ناطیـش  : » دـندومرف تارمج  دروم  رد  هک  هدـش  تیاـکح  مالـسلا  هیلع  قداـص 
هک داد  روتسد  مالسلا  هیلع  میهاربا 

ص:200

بتک ماظع و  عجارم  جح ، کسانم  کن :  ) دراد دوجو  دارفا  یخرب  يارب  هجحلا  يذ  مهدزیس  زور  صاخ  ماکحا  یخرب  هتبلا  ( 1 - ) 1
(455 ، 1 هلیسولا : ریرحت  هلمج  زا  یثیدح ، یهقف و  لصفم 

ص 207. ج 4 ، يوفطصم ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  کن : ( 2 - ) 2
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.دش يراذگمان  تارمج  درک ، باترپ  گنس  ناطیش  يوس  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  هک  ییاه  لحم  . (1)« دنارب ار  وا  گنس  تفه  اب 

: ثیداحا هنییآ  رد  نارابگنس  رارسا 

: دینک نارابگنس  ار  ناتفص ) ناطیش  و   ) ناطیش . 1

هیلع قداص  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ماما  زا  يددـعتم  ثیداحا  رد  هکارچ  تسا ، هزراـبم  رد  یمیهاربا  يا  هویـش  ناطیـش ، ناراـبگنس 
تفه اب  ار  وا  هک  داد  روتـسد  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هب  لییربج  دش و  رهاظ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  رب  ناطیـش  هک  هدـش  تیاکح  مالـسلا 

.(2) داد رارق  هلمح  دروم  ار  وا  گنس  تفه  اب  راب  ره  مالسلا  هیلع  میهاربا  دش و  رهاظ  موس  مود و  لحم  رد  سپس  دنزب ، گنس 

ور نیا  زا  .دینک  هزرابم  ایند ) ناتفص  ناطیش  و   ) ناطیش اب  هک  تساه  لسن  همه  يارب  يا  هزومآ  مالـسلا  هیلع  میهاربا  لمع  نیا  يرآ ،
دندمآ و هبقع  هرمج  دزن  دندمآ ، انم  هب  رعشم  زا  نابرق  دیع  زور  هک  یماگنه  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  هک  هدش  تیاکح 

لمع مود  لوا و  هرمج  دروــم  رد  هنوــگ  نــیمه  (3) و  دیدرگ تنـس  زین  مالـسا  رد  بـلطم  نـیمه  دـندز و  گنـس  تـفه  اـب  ار  نآ 
.(4) دندرک

: دیوش رو  هلمح  تاوهش  اه و  یتسپ  هب  تارمج  یمر  اب  . 2

زا ار  هدیهوکن  تافص  اه و  یتسپ  تاوهـش و  تارمج ، یمر  رد  : » دندومرف هک  هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 
.(5)« هد رارق  فده  شیوخ  گنس  ریت  اب  ار  اه  نآ  و   ) نک رود  دوخ 

ص:201

ص 230. هنسلاو ، باتکلا  یف  هرمعلاو  جحلاو   1 ، 437 عیارشلا : للع  82 و  ، 2 دئارفلازنک : 532 و  ، 147 دانسالا : برق  ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2

.323 ، 1 مالسالا : مئاعد  ( 3 - ) 3
.9662 ، 241 ، 5 يربکلا : ننسلا  63 و  ، 2 یمرادلا : ننس  ( 4 - ) 4

ص 207. ج 2 ، ءاضیبلا ، هجحملا  ص 92 و  هعیرشلا ، حابصم  ( 5 - ) 5
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.دزاس یم  رت  نایامن  ار  ادخ  تمظع  ناطیش ، هب  يا  هبرض  ره  . 3

ره زا  دـعب  ناطیـش ، نارابگنـس  ماگنه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مالـسلا و  هیلع  میهاربا  هک  هدـش  تیاکح  ددـعتم  ثیداـحا  رد 
همه ات  .دـنوش  یم  روآداـی  ار  یهلا  تمظع  دـنیوگ و  یم  ریبکت  ناطیـش  ّتلذ  رب  ناـیجاح  يرآ ، . (1) دنتفگ یم  ریبکت  کـی  یگنس 

هاگره يرآ ، .تسادخ  صوصخم  یگبترم  دنلب  يزارفارـس و  تسا و  يراوخ  ّتلذ و  نانآ  تبقاع  هکدننادب  خـیرات  ناتفـص  ناطیش 
.دیآرد هتشرف  دور  نوریب  وچ  وید  هک : دوش  یم  وا  نیزگیاج  هبترم  دنلب  يادخ  دش  هدنار  ناطیش 

؟ مینزب تسد  اب  هزیر  گنس  ارچ  . 4

هب ار  رگیدمه  : » دندومرف دید  ار  تارمج » یمر   » يارب مدرم  ماحدزا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو  هک  هدش  تیاکح  یثیدـح  رد 
( اه هزیر  گنس   ) اه نیا  لثم  اب  : » دومرف رگید  ثیدح  رد  »(2) و  دینک باترپ  ناتشگنا  كون  اب  دینز ، یم  گنس  نوچ  دیهدن ، نتشک 

.(3)« دندش كاله  نید  رد  يور  هدایز  ّولغ و  رطاخ  هب  امش  ناینیشیپ  هک  دیزیهرپب ، نید  رد  يور  هدایز  زا 

اه و گنـس  هزادـنا  باختنا  رد  لادـتعا  تیاعر  ور  نیا  زا  .دوش  یم  عامتجا  درف و  ناـیز  بجوم  راـک  ره  رد  طـیرفت  طارفا و  يرآ ،
مدـع راقو و  شمارآ و  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسور  نیا  زا  .تسا  مزال  اه  گنـس  باترپ  ماگنه  رد  نارگید  لاح  تیاعر 

.(4) تسا هدرک  شرافس  تارمج  یمر  ماگنه  رد  فقوت 

(: ادخ دای  اب  نمشد  عفد  و   ) هزرابم رد  يراد  تهج  . 5

هللا یلص  ربمایپ  رب  تاولص  یهلا و  يانث  دمح و  ادخ و  دای  اب  ار  ناطیش  راسگنس  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  رد 
دیهاوخب ادخ  زا  دیزاس و  هارمه  هلآ  هیلع و 

ص:202

.یلبق ياه  یقرواپ  عبانم  کن : ( 1 - ) 1
.27202 ، 323 ، 10 لبنح : نبا  دنسم  1966 و  ، 200 ، 2 دواد : یبا  ننس  ( 2 - ) 2

ص 232. هنسلاو ، باتکلا  یف  هرمعلاو  جحلا  1711 و  ، 637 ، 1 نیحیحصلا : یلع  كردتمسلا  ( 3 - ) 3
ح 1. ص 480 ، ج 4 ، یفاک : ( 4 - ) 4
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هب ادخ و  رطاخ  هب  دوش  یم  هدنار  ناطیش  هاگ  ره  تسا و  راد  تهج  زین  نمشد  اب  هزرابم  مالـسا  رد  يرآ ، . (1) دنک لوبق  امش  زا  هک 
.تسوا روتسد  دای و 

: ینک یکاپان  عفد  ات  شاب  كاپ  . 6

(2) دنـشاب تراهط  اب  تارمج ، یمر  ماگنه  رد  نایجاح  تسا  بحتـسم  هک  هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ثیداـحا  رد 
هک دنارب  ار  دیلپ  ناطیش  دناوت  یم  رتهب  یسک  يرآ  دنشاب ؛ رود  هب  يونعم  ياه  یکاپان  زا  دنـشاب و  لسغ ) ای  و   ) وضو تلاح  اب  ینعی 

.دشابن كاپان  دیلپ و  دوخ 

: ناهانگ زا  یکاپ  بجوم  تارمج  یمر  . 7

یم جراخ  شناـهانگ  زا  دـنک ، یم  تارمج  یمر  هک  یماـگنه  یجاـح  : » هدـش تیاـکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد 
زا يا  هریبک  هانگ  دننز ، یم  هک  یگنـسره  اب  نایجاح  : » هک هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد  »(3) و  دوش

هدنورپ یهلا  فطل  هب  دوش و  یم  رود  هب  اه  يدیلپ  زا  دنار ، دوخ  زا  ار  دـیلپ  ناطیـش  هک  یـسک  يرآ ، . (4)« دوش یم  فرطرب  اه  نآ 
.ددرگ یم  كاپ  زین  وا  هتشذگ 

.دراد ینارون  ینطاب  ناطیش ، نارابگنس  . 8

دهاوخ زیخاتـسر  رد  يرون  وت  يارب  يدومن ، تارمج  یمر  هک  یماگنه  : » هدـش تیاـکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یثیدـح  رد 
ددرگ یم  ینارون  دوش و  یم  کیدزن  ادخ  هب  دهر و  یم  یهارمگ  یکیرات  زا  دزاس  رود  دوخ  زا  ار  ناطیش  سک  ره  يرآ ، . (5)« دوب

.تسا نیمز  اه و  نامسآ  رون  ادخ  هک 

نارظن بحاص  مالک  رد  نارابگنس  رارسا 

: ناطیش هناگ  هس  ياه  شالت  هناگ و  هس  تارمج  یمر  . 1

قفوم یلو  دهد  بیرف  ار  مدآ  هک  دش  نآ  رب  ناطیش  تارمج  هقطنم  رد  »

ص:203

.نامه یفاک ، ( 1 - ) 1
ح 661. ص 198 ، ج 5 ، بیذهتلا : ح 1 ؛ ص 478 ، ج 4 ، یفاک : ( 2 - ) 2

ح 2196. ص 214 ، ج 2 ، هیقفلا : ( 3 - ) 3
.189 ، 142 ، 1 نساحملا : 7 ؛ ، 480 ، 4 یفاک : ( 4 - ) 4

ص 234. هنسلا ، باتکلا و  یف  هرمعلا  جحلا و  3 و  ، 207 ، 2 بیهرتلا : بیغرتلا و  ( 5 - ) 5
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و  ) میهاربا ندش  سویأم  زا  یلو  دـیامن  هارمگ  ار  رجاه  لیعامـسا و  میهاربا و  ات  تفرگ  میمـصت  هقطنم  هس  رد  ناطیـش  اهدـعب  دـشن ،
دومن و هسوسو  تبون  هس  رد  ار  لیعامسا  رجاه و  اما  تشگ ؛ نامیـشپ  لوا  هلحرم  نامه  رد  دنزرف ) ینابرق  هفیظو  زا  نتـشادرب  تسد 

دیامن یمر  ار  هرمج  هس  ره  مهدزاود  مهدزای و  زور  رد  یلو  دنک  یم  یمر  ار  یبقع  هرمج  طقف  یجاح  مهد  زور  هک  نیا  ّرـس  دیاش 
.(1)« دشاب انعم  نیمه  هب  هراشا 

: تارمج یمر  نطاب  رهاظ و  . 2

ّرس دنهد و  یم  ماجنا  یکدنا  دادعت  طقف  ار  نآ  نطاب  اما  دنهد  یم  ماجنا  همه  ار  نآ  رهاظ  ینطاب ، دراد و  يرهاظ  زین  تارمج  یمر  »
، نآ نطاب  هب  هجوت  نودـب  نتخادـنا  گنـس  اب  اهنت  زین  ناطیـش  یمر  ...دـناهرب  دوخ  زا  ٌاعقاو  ار  ناطیـش  ناسنا  هک  تسا  نآ  اـنعم  نیا 

.(2)« دوب دهاوخن 

: تیدام هقبط  تفه  هب  هراشا  گنس ، تفه  . 3

ملاع رهاظ  تیدام و  هقبط  تفه  زا  یبای  تاجن  شتمکح  زمر و  دیاش  و  مالسا ، سدقم  عراش  روتـسد  تارمج ، یمر  رد  تفه  ددع  »
.(3)« تسا ناطیش  زا  ییاهر  زا  سپ  نایتوکلم  رانک  رد  یهاگیاج  نتفای  توکلم و  زرم  ّدح و  یب  هاگ  هصرع  هب  دورو  و 

: ناسنا ياه  هاگلزنم  ای  ناطیش  طلست  هار  تفه  هب  هراشا  گنس  تفه  . 4

: دسر یم  رظن  هب  هجو  ود  اج  نیا  رد  »

، ییاـنیب  ) یـسح هّوق  جـنپ  دوش : یم  طلـسم  ناـسنا  رب  ارجم  تفه  زا  سفن  ياوـه  ناطیـش و  هک  دـشاب  ببـس  نیا  هب  دـیاش  لوا : هجو 
دوش یم  یناسنا  سفن  تیوه و  لخاد  هار  تفه  زا  ناطیـش  نیاربانب  بضغ ، توهـش و  هوق  ود  و  هسمال ) ییاونـش ، ییایوب ، ییاـشچ ،

.تسب ار  شذوفن  هار  دیاب  هک 

ص:204

ص 120. تافرع ، ات  تاقیم  زا  ( 1 - ) 1

ص 119. تافرع ، ات  تاقیم  زا  ( 2 - ) 2
ص 107. رون ، هاگراب  رد  ( 3 - ) 3
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، ّتیناسنا لامک  هب  لوصو  ۀـطقن  نیرخآ  ات  شیادـیپ  نامز  زا  نیاربانب  تسین ، شیب  يرفاسم  ایند  رد  ناـسنا  هک  اـج  نآ  زا  مود : هجو 
.(1)« درذگب هاگلزنم  و  یفخا ) یفخ ، رس ، حور ، لقع ، سفن ، عبط ،  ) هلحرم تفه  زا  دیاب 

(: هراما سفن   ) یلصا ناطیش  لبمس  هبقع  هرمج  . 5

هشیر ندناکشخ  غارس  دیاب  نانمشد  اب  دربن  رد  هک  تسا  نیا  تسا ، گرزب  ناطیـش  هب  روهـشم  هک  هبقع ، هرمج  یمر  تمکح  دیاش  »
تایح نادـیم  رد  تسا  هراـما  سفن  ناـمه  هک  گرزب  تب  هک  یماـگنه  اـت  اریز  درادـن ، ینادـنچ  دوس  گرب  خاـش و  ندز  هک  يورب 

.(2)« دور یم  يرگید  گرب  خاش و  ندرک  نیزگیاج  لابند  هب  گرب ، خاش و  نداد  تسد  زا  اب  دراد ، زات  تخات و 

: تارمج یمر  رد  صلاخ  تین  . 6

.(3)« دروخب فده  هب  قح  تردق  بکرم  اب  هارمه  ینک ، یم  باترپ  هک  يریت  ات  نک  صلاخ  ار  ّتین  یمر »  » تقو رد  »

: ناسنا سفن  هناگ  هس  بتارم  و  هناگ ، هس  تارمج  یمر  . 7

سفن زا  هلحرم  کی  یّلجت  تقیقح  رد  هرمج  ره  دشاب و  ناسنا  سفن  هناگ  هس  بتارم  هب  هراشا  هناگ  هس  تارمج  یمر  تسا  نکمم  »
رد هک  تسا  تهج  نیدـب  و  ملعا ) هللاو   ) .دزادرپ یم  نآ  داعبا  همه  رد  شیوخ  ّتیناسفن  یمر  هب  تقیقح  رد  یجاح  هک  تسا  ناسنا 

.(4)« دیاشخب یم  ار  ناسنا  هریبک  ناهانگ  تارمج  یمر  هک  تسا  هدمآ  تایاور 

دوـخ سفن  تـیبرت  هـب  هنارایـشوه  جـح  رد  دـیاب  یجاـح  تـسا و  یناـسنا  یناوـیح و  یتاـبن و  هـبترم  هـس  ياراد  زین  ناـسنا  سفن  ... 
.(5) دزادرپب

ص:205

ص 35-33. هرابود ، يرفس  جح ، فراعم  رارسا و  ( 1 - ) 1
ص 106. رون ، هاگراب  رد  ( 2 - ) 2

ص 106. نامه ، ( 3 - ) 3
ص 121-120. تافرع ، ات  تاقیم  زا  ( 4 - ) 4

ص 124. نامه ، ( 5 - ) 5
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نک شورس  مایپ  هب  لد  شوگ  يآ و  شیپ  تسا  یسب  نمرها  هسوسو  قشع  هار  رد 

( ظفاح )

: قح هار  رد  ددعتم  عناوم  هناشن  تارمج ، رارکت  . 8

رد ددـعتم  عناوم  هکلب  تسین ، عنام  کی  اهنت  قح  هب  ندیـسر  يارب  هک  تسا  نآ  هناـشن  هبقع ) یطـسو ، یلوا ، هرمج   ) تاـبقع ددـعت  »
وا رب  عافد  دیآ و  یم  وا  ياپ  يولج  یگنس  دوش  یم  کیدزن  قح  هناخ  هب  ناسنا  هک  یمدق  ره  رد  .تسا  هار  رـس  رد  توافتم  تابقع 
هـس ياه  مونقا  دوهی  رد  .تسا  هدرک  هدایپ  اج  همه  رد  ار  دوخ  هناگ ) هس   ) یثیلثت يدنب  فص  ناطیـش  هک  اتفگـش  ...دوش و  یم  مزال 

کی رد  هرهچ  هس  نانوی  رد  و  يوسیع ، دیحوت  ياج  هب  سدقلا  حور  با و  نبا و  ثیلثت  تیحیسم  رد  یـسوم و  دیحوت  ياج  هب  هناگ 
.... (1) ریوزت روز و  رز و  ناسنا  لماکت  هار  رد  رس و 

: میشاب هلبق  هب  تشپ  موس  هرمج  رد  هلبق و  هب  ور  مود  لوا و  هرمج  یمر  رد  ارچ  . 9

یجاح صخش  اذل  دور  شیپ  هب  هبعک  هناخ  فرط  هب  ناسنا  هک  تسا  نآ  زا  عنام  ناطیش  نوچ  یطـسو  هرمج  یلوا و  هرمج  یمر  رد  »
قح مرح  هب  کیدزن  نوچ  هبقع  هرمج  رد  اما  درادرب  شیوخ  هار  رـس  زا  ار  وا  ات  دزادرپ  یم  ناطیـش  یمر  هب  ادـخ  هناـخ  فرط  هب  ور 

.(2) دور یم  وا  فاصم  هب  ناطیش  هب  ور  هبعک و  هب  تشپ  اذل  .ددرگ  مرح  نیا  هب  ناطیش  دورو  زا  عنام  دیاب  تسا 

: دنکش یم  ار  ناطیش  تشپ  تارمج  یمر  . 10

: دسیون یم  تداعس  يایمیک  بحاص 

...مالسلا هیلع  میهاربا  هب  هّبـشت  رگید  و  ضحم -  دّبعت  لیبس  رب  تسا -  یگدنب  راهظا  رازگ ) جح   ) يو دوصقم  گنـس ، نتخادنا  اّما  »
هک دیآ  وت  رطاخ  رد  رگا  سپ 

ص:206

ص 124. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 125-124. نامه ، ( 2 - ) 2
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گنـس .دمآ  ادیپ  ناطیـش  زا  ار ، وت  رطاخ  نیا  هک  نادب  مزادنا ؟ هچ  گنـس  هدوهیب  تسا ، هدماین  ادیپ  ارم  دـمآ و  ادـیپ  ار  يو  ناطیش 
.(1)« دوش هتسکش  نادب  يو  تشپ  هک  ینکشب  يو  تشپ  ات  زادنیب 

وت لد  رد  ار  نآ  وا  تسا و  ناطیـش  زا  لایخ  نیا  هک  ینادـب  دـیاب  : » دـسیون یم  قوف  ههبـش  خـساپ  رد  یناـشاک  ضیف  نسحم  یلوم  و 
هک تسا  ناکدوک  يزاب  هیبش  هدوهیب و  يراـک  نیا  هک  دزادـنا  تلد  هب  دـنادرگ و  تسـس  تارمج  یمر  رد  ار  تا  هدارا  اـت  هتخادـنا 

یلامب و كاخ  هب  ار  شغامد  ینارب و  دوخ  شیپ  زا  ار  وا  یمر ، رد  شـشوک  ّتیدج و  اب  دـیاب  وت  نکیل  يوش ؛ لوغـشم  نآ  هب  دـیابن 
اریز ینکش ؛ یم  ار  وا  تشپ  ینز و  یم  ناطیش  هرهچ  رب  گنس  عقاو  رد  اما  يزادنا ، یم  هبقع  يوس  هب  گنـس  رهاظ  رد  وت  هک  ینادب 

 - دـننک یتلاخد  نآ  رد  سفن  لقع و  هکنآ  یب  وا -  نامرف  درجم  هب  یهلا و  رما  لاـثتما  میظعت و  اـب  زج  ناطیـش  ّتیروهقم  يراوخ و 
.(2)« دوش یمن  لصاح 

: دینارب ار  ناطیش  ات  دیوش  يوخ  هتشرف  . 11

: دنیامرف یم  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ 

سنا و ناطیـش  ندرک و  یمر  ار  نوریب  نورد و  وید  تقیقح  رد  تسا ، حرطم  اـه  هرمج  هب  ندز  گنـس  تارمج و  یمر  هلأـسم  رگا  »
دنزگ زا  هک  تسا  هاگ  نآ  دش ، يوخ  هتـشرف  رگا  .دور  یمن  نوریب  وا  میرح  زا  ناطیـش  دوشن ، هتـشرف  ناسنا  ات  تسا ، ندـنار  ار  نج 

.(3)« دنام یم  نوصم  تنطیش 

(4) دننک راسگنس  هراّما  سفن  درخ  دزن  رامجلا  یمر  تسیچ 

: رادفده هدنزاس و  هزرابم  لمع  نیرمت  تارمج ، یمر  . 12

یناطیش تشز  تافص  اب  تدهاجم  هزرابم و  حور  نتـشاد  هگن  هدنز  يارب  تسا  هدنزاس  رادفده و  یلمع  نیرمت  کی  تارمج  یمر  »
ماهوا و ندودز  و 

ص:207

ص 196. تداعس ، يایمیک  ( 1 - ) 1
ص 203. ج 2 ، ءاضیبلا ، هجحملا  ( 2 - ) 2

ص 41. جح ، نافرع  ( 3 - ) 3
.یناهفصا قازرلادبع  ( 4 - ) 4
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.(1)« تسا یگدنز  طیحم  یمدآ و  دوجو  نورد  زا  یگدولآ  كرش و  یقالخا ، دسافم  لئاذر و  یسیلبا ، ياه  هسوسو 

گنس نوسفرپ  ریرش  سفن  رس  رب  مه  گنس  نود  وید  رب  يدز  يدرک  رمج  یمر 

نارود تافآ  زا  ددرگ  نمیا  تنا  ا ج -  گنس ت -  نو  بز ----  يایند  قر  رب ف --  یتخادنا 

.تسا روهشم  ناهانگ  هزادنا  هب  هناگ  هس  تارمج  یمر  . 13

يواسم ددع  نآ  تسا و  ددع  ود  لهچ و  نآ  دادـعت  دـننز  یم  هجحلا ) يذ  مهدزاود  مهدزای و   ) زور ود  نیا  رد  هک  ییاه  هزیرگنس 
، ینیچ نخس  تنایخ ، غورد ، یـشکرس ، ّربکت ، یمرـش ، یب  صرح ، یـساپسان ، قافن ، كرـش ، رفک ، .تسا  روهـشم  ناهانگ  دادعت  اب 

مارح يدزد ، تمهت ، طاول ، يراوخابر ، انز ، گنج ، زا  رارف  لتق ، ینمشد ، مرحمان ، نز  يارب  ییارآدوخ  ءایر ، نیدلاو ، قاع  تبیغ ،
، رگمتـس رب  هیکت  مولظم ، ندرکراوخ  انغ ، فارـسا ، غورد ، دنگوس  قحان ، تداهـش  يزاب ، رامق  رمخ ، برـش  یـشورف ، مک  يراوخ ،

ندوب نمیا  یهلا ، ماکحا  ندرمش  کبس  دادترا ، يراکمتـس ، مرحمان ، هب  هاگن  ادخ ، ناتـسود  اب  گنج  سأی ، سفن ، ياوه  زا  يوریپ 
.تدابع زا  یچیپرس  ادخ ، باقع  رکم و  زا 

.(2) میزیرگ یم  نآ  دمایپ  یتیصعم و  زا  و  میزاس ، یم  رود  دوخ  ناج  زا  ار  ناطیش  یگنس  ره  اب  ایوگ 

ص:208

ص 17. جح ، يونعم  یتیبرت و  راثآ  ( 1 - ) 1
ص 251-249. ترتع ، نآرق و  مالک  رد  جح  ( 2 - ) 2
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: شسرپ * 

؟ دراد يرارسا  هچ  تسیچ و  نآ  رد  هنابش  فقوت  رعشم و  زا  دوصقم 

: خساپ * 

: دمآرد

ود هگنت  نیب  نیمرس  نیا  .دراد  رارق  هکم  يوس  هب  تافرع  ریسم  رد  هک  تافرع ، يرتمولیک  هدزاود  دودح  رد  تسا  ینیمزرس  رعشم » »
بورغ زا  دعب  هجحلا  يذ  مهد  بش  نایجاح  تسا و  جح  ناکرا  زا  نآ  رد  فقوت  هک  تسا  هدش  عقاو  رَّسُحم  يداو  و  نیمزأم )  ) هوک

مان هب  ار  رعـشم  .دنناسر  یم  حبـص  هب  ار  بش  تبرق  دـصق  اب  اج  نآ  رد  دـنیآ و  یم  رعـشم  هب  دـننک و  یم  تکرح  تافرع  زا  باتفآ 
.دنناوخ یم  زین  مارحلارعشم »  » و عمج » «، » هفلدزم »

: ناگژاو

دروـم رد  زین  (1) و  تـسادیپ ًالماک  نآ  رد  یهاوخادخ  ییوجادـخ و  ناشن  ادـخ و  راعـش  هک  دـنیوگ  یناکم  هب  رعـشم »  » هژاو .فلا 
هب رعشم  هک  دنا  هتفگ  زین  (2) و  میظع مسارم  نیا  زا  يا  هناشن  جح و  رئاعش  يارب  تسا  يزکرم  اج  نآ  هک  دنا  هتفگ  رعشم  يراذگمان 

.(3) تسادخ تدابع  ناکم  ناشن و  نیمزرس  نیا  تسا و  هار  ناشن  يانعم 

دنیوگ هفلدزم » ، » رعشم نیمزرـس  هب  تهج  نآ  زا  . (4) تـسا عامتجا  ای  ندش  کیدزن  يانعم  هب  فالدزا »  » هدام زا  هفلدُزم »  » هژاو .ب 
زا چوک  اب  مدرم  هک 

ص:209

ص 144. لوبقم ، جح  کن : زین  و  رعش ) هدام   ) ص 77 ج 6 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  ( 1 - ) 1
ص 31. ج 2 ، هنومن ، ( 2 - ) 2

ص 154. يرقلا ، ما  دصاقل  يرقلا  ( 3 - ) 3
ص 68. ج 5 ، نیرحبلا ، عمجم  ( 4 - ) 4

تیبرت ماکحا و  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 397زکرم  هحفص 217 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_209_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_209_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_209_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_209_4
http://www.ghaemiyeh.com


یثیدح رد  . (1) دننک یم  عامتجا  رعشم  رد  مدرم  هک  نآ  رطاخ  هب  ای  دنوش و  یم  کیدزن  ادخ  هب  ای  هکم و  هب  رعشم ، يوس  هب  تافرع 
زا دـعب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  هب  جـح  کسانم  شزومآ  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  لییربج  هک  هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

مارحلارعـشم يوـس  هب  « » مارحلارعـشملا یلا  فـلدزا  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  میهاربا  هب  رعـشم  هب  تـکرح  ماـگنه  هـفرع و  زور  بورغ 
هیلع قداص  ماـما  زا  يرگید  ثیدـح  رد  .دـندیمان و  هفلدزم  ار  نیمزرـس  نیا  ور  نیا  زا   ، (2)« وش کـیدزن  اـج  نآ  هب  نک و  تکرح 

نآ هب  هدرک و  تکرح  وس  نادب  تافرع  رد  فقوت  زا  دعب  نایجاح  هک  تسا  نآ  هفلدزم  يراذـگمان  تلع  هک  هدـش  تیاکح  مالـسلا 
.(3) دنوش یم  کیدزن  اج 

نیا رد  مدرم  هک  دـنیوگ  عـمج »  » تهج نآ  زا  رعـشم  هب  دـیاش  تسا و  هقرفت  ییادـج و  دـض  عاـمتجا و  ياـنعم  هـب  عـمج »  » هژاو .ج 
ود ناذا و  کی  اب  ینعی  دـننک ، یم  عمج  اشع  برغم و  زامن  نیب  نیمزرـس  نیا  رد  هک  نآ  رطاـخ  هب  اـی  دـننک و  یم  عاـمتجا  نیمزرس 

.(4) دنروآ یم  اج  هب  ار  اه  نآ  هماقا 

نآرق هنییآ  رد  رعشم  رارسا 

ْنِإ ْمُکادَه َو  امَک  ُهوُرُکْذا  ِمارَْحلا َو  ِرَعْشَْملا  َْدنِع  َهّللا  اوُرُکْذاَف  ٍتافَرَع  ْنِم  ُْمتْـضَفَأ  اذِإَف  ْمُکِّبَر  ْنِم  ًالْـضَف  اوُغَْتبَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  )
و دـییوجب ، ناـتراگدرورپ  زا  یـششخب  يزور و ) جـح  مسوـم  رد   ) هک تسین  امـش  رب  یهاـنگ  چـیه  « ؛ ) َنیِّلاّـضلا َنَِمل  ِِهْلبَق  ْنِم  ُْمْتنُک 

ییامنهار ار  امـش  هک  هنوگ  نامه  دینک  دای  ار  وا  و  دینک ، دای  مارحلا » رعـشم   » رد ار  ادخ  سپ  دیدش ، هناور  تافرع »  » زا هک  یماگنه 
.(5)« دیدوب ناهارمگ  زا  ًاعطق  نآ ، زا  شیپ  امش ]  ] دومن و

ص:210

یم رظن  هب  دـیعب  هک  هدرک  نایب  يراذـگمان  رد  زین  يرگید  تاـهج  ناـشیا   ) ص 142 ج 5 ، يومح ، توقای  نادـلبلا ، مجعم  ( 1 - ) 1
( دسر

ص 266. ج 96 ، راونالاراحب ، ( 2 - ) 2
ح 1846. باب 4 ، ص 11 ، ج 14 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 3 - ) 3

ح 14681. باب 2 ، ص 238 ، ج 11 ، لئاسو ، ص 437 و  عیارشلا ، للع  ( 4 - ) 4
.198 هرقب / ( 5 - ) 5
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رد يداصتقا  ياه  هدافتـسا  زاوج  هب  هیآ  نیا  رد  تسا ، هدش  دای  مارحلارعـشم  زا  هرقب  هیآ 198 ، رد  راب  کی  طـقف  میرک  نآرق  رد  . 1
.تسا هدش  هراشا  یهلا  رکذ  رعشم و  تافرع و  جح و 

رد ...زیگنا  ناجیه  یخیراـت و  بش  نآ  رد  تسا  روعـش »  » هداـم زا  رعـشم »  » هک مینک  شومارف  دـیابن  هک : دـنا  هتـشون  نارـسفم  یخرب 
دوخ نورد  رد  روعش  رکف و  هشیدنا و  زا  يا  هزات  ياه  همـشچ  شـشوج  ناسنا  مرن ، ياه  هسام  يور  مارحا و  هناموصعم  هماج  نورد 

.(1) دنک یم  ساسحا 

يانعم هب  هک  هدـش  هدافتـسا  متـضفَا »  » هژاو زا  رعـشم ، هب  تافرع  زا  نایجاح  تکرح  ناـیب  يارب  هیآ  نیا  رد  رعـشم : يوس  هب  چوک  . 2
.دنوش ریزارس  رعشم  يوس  هب  تافرع  زا  دیپس  يدور  نوچمه  نایجاح  ینعی   ، (2) تسا یهورگ » ندمآ  نوریب  »

نابز رب  یهاگ  دـنک و  یم  هناخ  لد  رد  یهاـگ  ادـخ  داـی  هتبلا  .تسا  یهلا  داـی  رعـشم  رد  ناـیجاح  هفیظو  رعـشم : رد  قح  ناـمدای  . 3
.دوش یم  ادخ  ناشن  یهلا  دای  اب  رعشم  بش  يرآ  .دوش  یم  رهاظ  لمع  رد  یهاگ  ددرگ و  یم  يراج 

نایجاح يرآ  .دیهد  ماجنا  وا  همانرب  روتـسد و  قبط  ار  یهلا  رکذ  هک  هدش  يروآدای  هیآ  نیا  رد  روتـسد : همانرب و  قبط  یهلا  رکذ  . 4
دنرازگ و یم  ساپـس  ار  وا  تیاده  دننک و  یم  تکرح  یهلا  ییامنهار  قبط  دنزیهرپ و  یم  زیمآ  تعدـب  مسارم  یلهاج و  تاداع  زا 

.دنهد یم  رارق  دوخ  قشمرس 

نیا هک  تسا  نآ  هب  هراـشا  دـیاش  تسا  هدـمآ  هیآ  رد  رعـشم »  » تفـص ناوـنع  هب  هک  مارحلا »  » ریبـعت تسا : مارح  رعـشم  نیمزرـس  . 5
( مرح  ) هکم نیمزرـس  رد  اـهراک  یخرب  ینعی  .دراد  ار  شیوـخ  صاـخ  تاـمرحم  هـک   (3) تـسا یهلا  نما  مرح  زا  یـشخب  نـیمزرس 

رد اما  دوبن  تافرع  رد  اه  تیعونمم  نیا  تسا و  عونمم 

ص:211

ص 31. ج 2 ، هنومن ، ( 1 - ) 1
.نامه نایبلا ، بیطا  ص 80 و  ج 2 ، نازیملا ، ص 80 و  ج 2 ، نآرق ، زا  يوترپ  ریسفت  کن : ( 2 - ) 2

ص 372. ج 2 ، نایبلا ، بیطا  ( 3 - ) 3
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نیمزرس نآ  صاخ  مارتحا  تسادق و  رب  تلالد  مارحلا »  » هب رعشم »  » فیصوت : » هک دنا  هتـشون  ریـسافت  یخرب  (1) و  دراد دوجو  رعشم 
.(2) دنک یم 

: تایاور هنییآ  رد  رعشم  رارسا 

: جورع زمر  يراد  هدنز  بش  تسا و  زاب  نامسآ  ياهرد  رعشم  رد  . 1

رب تشهب  دنک ، ءایحا )  ) يراد هدنز  بش  هناگراهچ  ياه  بش  رد  سک  ره  : » هدش تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 
تـسا یبش  نامه  هجحلا  يذ  مهد  بش  هک   (3)« رطف دـیع  بش  هجحلا و  يذ  مهد  بش  مهن ، بش  متـشه ، بش  دوش ، یم  بجاو  وا 

.دنراد یم  هاگن  هدنز  حبص  ات  ار  تسود  دای  دنرب و  یم  رس  هب  رعشم  نیمزرس  رد  تسود  يوک  نایجاح  هک 

راد لد  یهاگ ز  لد  تسد  زا  یهگ  راز  قشاع  دلان  هک  بش  دمآ  بش 

ات و  ، ) هدب ماجنا  ینک ، ءایحا  ار  رعـشم )  ) بش نیا  یناوت  یم  رگا  : » هک هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 
ار اهاعد  ادخ  ...دوش و  یمن  هتسب  نانموم  يادص  يور  هب  نامسآ  ياهرد  بش  نیا  رد  هک  تسا  هدیسر  ام  هب  هک  شاب ) رادیب  دادماب 

.(4)« دهاوخب هک  یسک  يارب  دزرمآ  یم  ار  ناهانگ  تباجا و 

مرآ زور  هب  یبش  تزیزع  دوجو  اب  هک  دیما  نیا  رد  ما  هدروآ  بش  هب  اهزور  هچ 

مود باجح  رد  فقوت  رعشم  . 2

هک یماگنه  اریز  : » دومرف ترضح  تفرگ ؟ رارق  مرح  رد  مارحلارعشم  ارچ  دندیـسرپ ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  هک  هدش  تیاکح 
دایز رعـشم  رد  نانآ  يراز  هک  یماگنه  سپ  درک ، فقوتم  مود  باـجح  رد  ار  اـه  نآ  دـش ، هداد  هکم  هب  دورو  تصخر  ناـیجاح  هب 

...« (5) دننک ینابرق  ات  دش  هداد  تصخر  نانآ  هب  دش ،

ص:212

.تسا مرح  لخاد  رعشم  اما  تسا  مرح  زا  جراخ  تافرع  هک  ارچ  ( 1 - ) 1
ص 21. ج 2 ، امنهار ، ریسفت  ( 2 - ) 2

ص 224. هنسلا ، باتکلا و  یف  هرمعلاو  جحلا  8342 و  ، 557 ، 2 ریغصلا : عماجلا  ، 5937 ، 620 ، 3 سودرفلا : ( 3 - ) 3
ص 225. نامه ، و  ، 1 ، 468 ، 4 یفاک : ( 4 - ) 4

.نامه و  17 ؛ ، 448 ، 5 بیذهتلا : 1 ؛ ، 224 ، 4 یفاک : ( 5 - ) 5
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: ناراکهانگ يارب  یهلا  همان  همیب  . 3

: دومرف سپـس  نک ، تکاس  ار  مدرم  تفگ : لالب  هب  رعـشم ، دادماب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربمایپ  هک  هدش  تیاکح  یثیدح  رد 
، دـندیبلط هچ  ره  ناتناراکوکین  هب  دوشخب و  ناتناراکوکین  رطاخ  هب  ار  ناتناراک  هاـنگ  دیـشخب و  تمعن  امـش  هب  رعـشم  نیا  رد  ادـخ  »

.(1)« دینک تکرح  ادخ  مان  هب  دیشخب ،

: نارگید لاح  تیاعر  رعشم ، هب  چوک  بدا  . 4

تقد رگا  یعمج  هتـسد  تکرح  نیا  رد  دنیآ ، یم  شورخ  تکرح و  هب  ناسنا  اه  نویلیم  رعـشم ، يوس  هب  تافرع  زا  چوک  ماگنه  رد 
ثیداحا رد  .تسا  نارگید  لاح  تیاعر  چوک ، بدا  ور  نیا  زا  دنریگ  یم  رارق  رازآ  دروم  ناوتان  دارفا  هژیو  هب  مدرم  زا  یخرب  دوشن 

جح دومرف : یم  (2) و  دناوخ یم  ارف  شمارآ  هب  ار  مدرم  رعـشم  يوس  هب  تافرع  زا  تکرح  ماگنه  ربمایپ  هک  هدش  تیاکح  يددـعتم 
رارق اپ  ریز  ار  یناملسم  فیعض و  دینک ، تکرح  وکین  دینک و  ظفح  ادخ ) باذع  زا   ) ار ناتدوخ  تسین ، ندناود  رتش  نتخات و  بسا 
هتفگ ناشیا  هب  یتح  تسا و  هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شرافـس  نیمه  (3) و  دیـشاب ور  هنایم  نتفر  هار  رد  و  دیهدن ،
ندرک لامیاپ  رد  هک  مسرت  یم  مراد و  ساره  ماـحدزا  زا  نم  دومرف : ترـضح  دـینک ، یم  ریخاـت  رعـشم  يوس  هب  چوک  رد  ارچ  دـش 

.(4) موش کیرش  یناسنا 

: رعشم يوس  هب  هدننک  چوک  نایجاح  رب  یهلا  فطل  زمر  ربکت  كرت  . 5

ربکت شلد  رد  درذگب و  رعـشم ) هناهد  رد  هوک  ود  نیب   ) هگنت زا  یـسک  : » هک هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد 
هب تمحر ) رظن  اب   ) ادخ دشابن ،

ص:213

( تسا هدمآ  هعیش  عبانم  رد  تافرع  دروم  رد  ثیدح  نیا  هباشم   ) 3024 ، 1006 ، 2 هجام : نبا  ننس  ( 1 - ) 1
1587 و ، 601 ، 2 يراخب : حیحص  1180 ؛ ، 65 ، 2 نساحم : 1539 ؛ ، 249 ، 3 لوصالا : عماج  1920 ؛ ، 190 ، 2 دواد : یبا  ننس  ( 2 - ) 2

ص 222. هنسلا ، باتکلا و  یف  هرمعلا  جحلا و 
.623 ، 187 ، 5 بیذهتلا : 2 ؛ ، 467 ، 4 یفاکلا ، ( 3 - ) 3

.نامه و  623 ؛ ، 187 ، 5 بیذهتلا : 2 ؛ ، 467 ، 4 یفاکلا : ( 4 - ) 4
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.(1)« دریذپن ار  قح  دناجنرب و  ار  مدرم  دومرف : تسیچ ؟ ربک  مدیسرپ : .درگن  یم  وا 

: ناگتشرف ياعد  اب  تمالس  هگنت  . 6

ادـن هتـشرف  ود  نیمزأم ) رعـشم =  هناهد  رد  هوک  ود   ) هگنت زا  نایجاح  چوک  ماگنه  : » هک هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
نیمز ار  یـسک  ًابلاغ )  ) اج نآ  رد  هک  تسور  نیا  زا  دریذپ و  یم  راگدرورپ  و  رادب ، ملاس  رادـب ، ملاس  ار ) نانیا   ) اراگدرورپ دـنهد :

.(2)« ینیب یمن  هتسکش  هداتفا و 

: میهاوخب هچ  رعشم  رد  . 7

یم رعـشم  رد  مالـسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  ياهاعد  هب  هجوت  ور  نیا  زا  .دراد  جـح  کسانم  رارـسا  هب  فیطل  یتاراـشا  اـهاعد  یهاـگ 
.دشاب نآ  رارسا  هب  فیطل  یتاراشا  ام و  يارب  یشزومآ  دناوت 

: رافغتسا هاگیاج  رعشم  .فلا 

.(3) دینک چوک  رافغتسا  راقو و  شمارآ و  اب  رعشم ) هب  تافرع  زا   ) هک هدش  تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

: شتآ زا  تاجن  لحم  رعشم  .ب 

شتآ زا  ارم  ایادخ  رانلا » نم  یتبقر  ّکف  : » دییوگب رعشم  رد  دندومرف  یم  هک  هدش  تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  و 
.(4) امرف تیانع  تاجن 

.(5) دندرک یم  رارکت  چوک  ماگنه  رد  ار  تالمج  نیا  هباشم  ترضح  دوخ  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  و 

.دینک نید  تمالس  ياضاقت  .ج 

.دینک جح  کسانم  یلوبق  ياضاقت  .د 

ص:214

ص 223. نامه : 188 و  ، 141 ، 1 نساحملا : ( 1 - ) 1
ص 48. ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 2 - ) 2

ص 225. هنسلا ، باتکلا و  یف  هرمعلا  جحلا و  ( 3 - ) 3
.نامه ( 4 - ) 4

.623 ، 187 ، 5 بیذهتلا : 2 ؛ ، 467 ، 4 یفاکلا : ( 5 - ) 5
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.دینک لامعا  ندش  دایز  ياضاقت  ه .- 

.دوش عفد  اه  يدب  دوش و  عمج  امش  يارب  اه  یکین  همه  دینک  اضاقت  .و 

.دینک لالح  قزر  رد  تعسو  ياضاقت  .ز 

.(1) دهد رارق  ام  هشوت  ار  اوقت  دریذپب و  ار  یهاوخرذع  دیاشخبب و  ار  اه  شزغل  هک  دیهاوخب  هزیاج  وا  زا  ادخ  نامهم  ناونع  هب  .ح 

قازرا لامعا و  تکرب  کسانم و  یلوبق  نید ، یتمالس  شزرمآ ، بلط  يارب  یلحم  رعشم  هک  تسا  نآ  ام  يارب  اهاعد  نیا  مایپ  يرآ ،
.تسا زاب  یهلا  تمحر  رد  ینعی  .تسا  يریگ  هزیاج  و 

تسا زاب  قلخ  يور  هب  تمحر  رد  تسا  زاین  زار و  بش  رعشم  بش 

: دینک هزرابم  ناطیش  اب  ینم  رد  ات  دیوش  حّلسم  رعشم  رد  . 8

.(2)« دیرادرب رعشم  زا  تارمج ) یمر  يارب   ) ار اه  گیر  : » هک هدش  تیاکح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

ات دننک ، یم  راسگنـس  ار  وا  راو  میهاربا  دـنوش و  یم  رو  هلمح  ناطیـش  هب  اهراب  ینم ، رد  مهدزاود  مهدزای و  مهد ، زور  رد  نایجاح 
دـننیچ و یم  رب  ار  اه  گنـس  رعـشم  رد  نایجاح  هک  دراد  تامهم  هحلـسا و  هب  زاین  هلمح  نیا  یلو  .دوشن  نانآ  فیاـظو  ماـجنا  عناـم 

.دننک هلمح  نمشد  هب  ینم  رد  ات  دنوش ، یم  حلسم 

: نارظن بحاص  رظنم  زا  رعشم  رارسا 

: قح دوهش  روعش و  هاگیاج  رعشم  . 1

: دسیون یم  هرقب  هروس  هیآ 198  ریسفت  رد  یناشاک  قازرلادبعالم 

رد رکذ  هک  ارچ  دینک ؛ دوهش  دراد  مان  یفخ »  » هک یحور  ّرس  هاگیاج  رد  ار  قح  لامج  ینعی : دینک ؛ دای  مارحلا  رعـشم  رد  ار  يادخ  »
ترابع هاگیاپ  نیا 

ص:215

ص 222 و 225. هنسلاو ، باتکلا  یف  هرمعلاو  جحلا  ( 1 - ) 1
ص 226. نامه ، 3 ؛ ، 477 ، 4 یفاکلا : ( 2 - ) 2
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لیان نادـب  هک  تسین  ازـس  ار  مرحمان  تسا و  مّرحم  ییابیز  لامج و  ساـسحا  روعـش ، هاـگیاج  ناونع  هب  زین  رعـشم  دوهـش و  زا  تسا 
.(1)« ددرگ

: رعشم رد  روعش  ندش  روراب  . 2

زاورپ دوعص و  هطقن  تفر  تراشا  هک  نانچ  ادخ و  هب  برقت  هاگیاج  رذگهر ، نیا  زا  هفلدزم » : » دسیون یم  یتجح  رتکد  مّرکم  داتسا 
ات .دوش  هدامآ  هدرک و  ییاسانـش  ار  دوخ  نمـشد  تسود و  هک  دوش  یم  روراب  يروعـش  هب  ماجنارـس  دـشاب و  یم  العا  ـألم  يوس  هب 

.دنک درط  شراگدرورپ  هب  برق  هار  رس  زا  ار  نمشد 

رادشه نادـب  نآ  زا  سپ  هچ  رعـشم و  زا  شیپ  هچ  فقاوم  ۀـمه  رد  هک  دـسر  یم  مه  هب  نافقاو  رد  يروعـش  كرد و  هاگیاپ  نیا  رد 
....تسین يزایتما  قرف و  يرگید  اب  اه  نآ  زا  کی  چیه  نایم  هک  دش  هداد 

ماوقا همه  ةدر  رد  دیاب  روعش  نیا  بسک  يارب  تسناد ، نیرفآ  روعـش  يراعـش  کسانم ، ریاس  دننام  دیاب  هژیو  هب  ار  رعـشم  رد  فوقو 
یهارمگ و تلالـض و  رد   ، (2) دندرک یم  ساسحا  دوخ  رد  يزایتما  یلهاـج  راـکفا  اـب  هک  نیارطاـخ  هب  ًـالبق  هک  ارچ  تفرگ ، رارق 

.(3)« دندرب یم  رس  هب  مزال  روعش  نادقف 

: لوبق تمحر و  یگدامآ و  بش  رعشم ، بش  . 3

: دسیون یم  ّربش  هللادبع  دیس 

يراد شیپ  رد  ادـخ  نانمـشد  اب  ادرف  هک  يا  هزرابم  يارب  ار  دوخ  اج ، نآ  رد  ات  یناـمب  رعـشم  رد  ار  بش  کـی  دـیاب  هفرع ، زا  سپ  »
هدروآ و يور  وا  هب  شیالوم  نونکا  هک  شاب  یـسک  دـننام  سپ  دوب ، مرح  جراـخ  هفرع  تسادـخ و  مرح  ءزج  اـج  نیا  ینک ، هداـمآ 

شدورو هزاجا  نونکا  دوب ، هدرک  درط  ار  وا  هک  نیا  زا  سپ 

ص:216

.یتجح رقابدمحم  دیس  رتکد  جح ، فراعم  رارسا و  هلاقم  ص 18 ، ش 21 ، تاقیم ، هلجم  ( 1 - ) 1
یم سمُح »  » ناونع هب  ار  دوخ  اه ، نآ  ناـعبات  هلیدـج و  هناـنک و  شیرق و  لـیابق  هک  تسا  برع  تیلهاـج  نارود  هب  هراـشا  ( 2 - ) 2

رد فوقو  زا  لیابق  ریاس  رب  يرترب  زاربا  يارب  و  دنتـسناد ، یم  زاتمم  لیابق  ریاـس  زا  ار  دوخ  ناـنآ  نییآ ) رد  راوتـسا  ینعی   ) دـندناوخ
.دندنام یم  رعشم  رد  ار  بش  دندرک و  یم  يراددوخ  تافرع 

ص 17. نامه ، ( 3 - ) 3
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.(1)« تسا هتفایرد  لوبق  تعلخ  مرح  رد  لوخد  اب  هدیمد و  وا  رب  الوم ، تفأر  میسن  هدیسر و  تمحر  باب  هب  نونکا  هداد و 

: رعشم رد  یسانش  نمشد  تسود و  یهاگآ و  دوخ  یهاگآ و  . 4

تاجانم اعد و  زامن و  دنزب و  ناطیش  هب  دهاوخ  یم  هک  ییاه  هزیرگنس  زا  هسیک  کی  ندرکرپ  يارب  رعـشم  ياه  كاخ  رد  وجتـسج  »
.(2)« دسانشب ار  دوخ  نمشد  تسود و  ات  دنک  یم  داجیا  یهاگآ  دوخ  یهاگآ و  یعون  یجاح )  ) وا رد  ادخ ، دای  هنابش و 

: یبلطایند رهاظم  زا  يرود  ییوجادخ و  ناشن  رعشم ، . 5

رهاظم زا  يرهظم  چـیه  اج  نآ  رد  .تسادـیپ  ًالماک  نآ  رد  یهاوخادـخ  ییوجادـخ و  ناـشن  ادـخ و  راعـش  هک  یلحم  ینعی  رعـشم » »
زا رپ  ینابایب  ابیز ، رظاـنم  هن  ناولا ، ياهاذـغ  هن  یمد ، هن  يدود ، هن  یفقـس ، هن  یـشرف ، هن  دوش ، یمن  هدـید  یهاوخدوخ  یبلطاـیند و 

دوخ هارمه  يزیچ  مارحا  هچراپ  هعطق  ود  زج  ایند  مامت  زا  هک  ار  شوپدـیپس  ناـسنا  نویلیم  ود  زا  زواـجتم  هک  تسا  كاـخ  گـنس و 
.(3) ...ادخ اب  تاجانم  تدابع و  يارب  يا  هشوگ  هب  سک  ره  تسا و  هتفرگ  دوخ  شوغآ  رد  دنرادن 

: گرزب يدربن  کچوک و  ياه  گنس  . 6

: دسیون یم  رعشم  رد  تارمج  یمر  ياه  گنس  يروآ  عمج  دروم  رد  یتجح  رقابدمحم  دیس  رتکد 

ناطیـش و يوس  هب  رگا  دوخ ، یکبـس  یکچوک و  مامت  اب  هک  دنروآ  مهارف  یعمج  هتـسد  تسا -  زیر  هک  دـنچ  ره  ار -  حالـس  نیا  »
.(4)« دنزاس هفخ  یتحار  هب  دنناوت  یم  هزیرگنس  اهراورخ  ریز  ار  اه  نآ  هتشارفارب  ۀثج  دنور ، ناشن  رکیپ  لوغ  تارمج 

ص:217

ص 125. قالخالا ، ( 1 - ) 1
ص 52. گرزب ، زامن  جح  ( 2 - ) 2

ص 144. لوبقم ، جح  ( 3 - ) 3
ص 16. ش 21 ، تاقیم ، هلجم  ( 4 - ) 4
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: يامنب ناشیرپ  فلز  نآ  زا  تیعمج  بسک  . 7

: دیوگ يزاریش  ردصلا  بیان 

 - دوب تدحو  رد  ترثک  ریس  عقاو  رد  هک  نیملاعلا -  ّبر  هبعک  لالج  رـضحم  رد  نیرخآ  نیلوا و  عمج  نید و  موی  هدهاشم  زا  دعب  »
نیع رد  ....تسا  ناـتخبکین  بش  زور و  اـم ، هـبعک  يوـس  يور و  .تـسا  رَّسُحم  يداو  رعـشم و  هـک  رآ  زور  هـب  هـفلدزم  رد  یبـش  ... 

رد ار  دوخ  لد  راد  هدنز  سپ  ...دـشاب  نید  موی  دوعـص  ماقم  رد  .يامنب  ناشیرپ  فلز  نآ  زا  تیعمج  بسک  تسا ، تدـحو  ترثک ،
هب یکیدزن  لماوع  نیرتگرزب  زا  رعـشم  يراد  هدـنز  بش  تابرقلا =(  مظعا  نم  هلیللا  اذـه  ءاـیحا  ناـف   » اـم ترـضح  داـی  هب  بش  نیا 
رد تسا و  نیعبس  دوعـص  رد  عبـس و  لوزن  بتارم  رد  هک  تسا  تنـس  ندومن ، عمج  ار  ناصح  عمجلا  نیع  نیع  ددع  هب  و  تسادخ )

.(1)« همه رد  يراس  تسا  دحاو  تقیقح 

: دیهد رارق  دوخ  لد  راعش  ار  ادخ  زا  فوخ  اوقت و  . 8

: دنسیون یم  رعشم  رارسا  دروم  رد  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ 

جح هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتسا  یلبش  هب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  ظعاوم  زا  هک  هنوگ  نآ  مارحلا ، رعـشم  رد  هتوتیب  فوقو و  زار  »
، دوش هتخانـش  اوقت  اب  وا  بلق  ات  .دهد  رارق  دوخ  لد  راعـش  ار  دنوادخ  زا  فوخ  اوقت و  هدرک ، هاگآ  اوقت  راعـش  اب  ار  دوخ  بلق  رازگ 

ماـگنه نآ  هژیو  یلجت  نکیل  تسا ، حرطم  جـح  کـسانم  همه  رد  اوقت  هچ  رگا  نیارباـنب  .تسا  موق  نآ  فرعم  یموـق  ره  راعـش  هک 
.(2)« تسا رارسا  رب  نافقاو  دوهشم  مارحلا ، رعشم  رد  فوقو 

ص:218

ص 49. نیمرحلا ، هفحت  ( 1 - ) 1
ص 436-435. جح ، يابهص  ( 2 - ) 2
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: شسرپ * 

؟ دشن رارکت  لیف  باحصا  يارجام  جاجح  تسد  هب  هبعک  یبارخ  نایرج  رد  ارچ 

: خساپ * 

: همدقم

لها رگا  هک  تسا  نیا  یهلا  ياه  تنس  زا  یکی  تسا  يزادنارب ) ینک و  هشیر  لاصیتسا =(  تنس  قیداصم  زا  لیف  باحـصا  تکاله 
یم لاصیتسا » تنـس   » هب تبون  تسنادـن  اور  ار  ناشتبوقع » رد  ریخات   » یهلا تمکح  هک  دـنتفر  ورف  قح  راکنا  رفک و  رد  نانچ  لطاب 

قح و دـییات  تهج  رد  هراومه  یهلا  ياـه  تنـس  همه  هتبلا  . (1) تـسا دنوادخ  ریذپان  فلخت  یعطق و  ياه  تنـس  زا  یکی  هک  دـسر 
.(2) تسا نییبت  لباق  یهلا  تنس  نیا  ياتسار  رد  لاصیتسا  تنس  ریظن  رگید  ياه  تنس  دشاب و  یم  قح  لها  ییاهن  يزوریپ 

، مالسلا هیلع  میهاربا  بانج  دیحوت  نامرهق  راگدای  نیا  ندرب  نیب  زا  اب  ات  تشاد  ار  هبعک  دای  مان و  ندرب  نیب  زا  بیرخت و  دصق  ههربا 
ردـق نآ  وا  .دوش  دـنم  هرهب  مدرم  لابقا  زا  یـسایس  يداصتقا و  رظن  زا  شتموکح  ات  دـنوشب ؛ دوب  هتخاـس  وا  هک  يدـبعم  هجوتم  مدرم 

هناخ تفگ : هک  بلطملادـبع  رادـشه  رانک  زا  هک  نانچ  .دـید  یمن  دوخ  رادولج  ار  دـنوادخ  یتح  هک  دوب  شیوخ  تردـق  تسمرس 
زا . (3) تشذگ یتحار  هب  دریگ ، یم  ار  امش  ولج  دوخ  وا  هک  دراد  یبحاص  هبعک ) )

ص:219

.صیخلت اب  ص 454  ، 1379 یمالسا ، تاغیلبت  نامزاس  نارهت ، نآرق ، هاگدید  زا  خیرات  هعماج و  یقتدمحم ، يدزی ، حابصم  ( 1 - ) 1
ص 103. ، 1369 يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم ، میرک ، نآرق  رد  یعامتجا  ياه  تنس  دمحا ، مدقم ، دماح  .ر ك : ( 2 - ) 2

.لیف هروس  لیذ  ...و  نایبلا  عمجم  هنومن ، نازیملا ، لثم  ریسفت  بتک  کن : ار  لیف  باحصا  ناتساد  ( 3 - ) 3
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: اریز .داتفا  قافتا  قح  لها  ییاهن  يزوریپ  تهج  رد  ًالماک  هیضق  نیا  درک و  لاصیتسا  تنس  راتفرگ  ار  لیف  باحصا  دنوادخ  ور  نیا 

.دندرب یپ  هبعک » تمظع   » هب ناگمه  یخیرات  مَلسم  زاجعا  نیا  اب  ًالوا :

روآ ماـیپ  دوـب و  راوـگرزب  نآ  روـهظ  زاـس  هنیمز  تقیقح  رد  (1) و  هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دالیم  نراـقم  ارجاـم  نیا  ًاـیناث :
.دوش یم  ریبعت   (2)« صاهرا  » هب هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  .دوب  مایق  نیا  تمظع 

باحـصا هک  نیا  خساپ  رد  اما  . (3) دنتـسیاب ادخ  تردق  ربارب  رد  دـنناوت  یمن  هک  ناهج  ناشکندرگ  همه  يارب  تسا  يدـیدهت  ًاثلاث :
نیا رد  دشن ؟ باذع  درک  بارخ  ار  هبعک  هک  جاجح »  » ارچ دـندش  باذـع  دـننک  بارخ  ار  هبعک  دنتـساوخ  یم  هک  نیا  رطاخ  هب  لیف 

.مینک یم  نایب  ار  یلامتحا  ياه  خساپ  سپس  مینک ، رورم  ار  ارجام  لصا  لوا  تسا  مزال  دروم 

هاپس هدنامرف  هک  جاجح  .دروخ  تسکـش  ریبز  نبا  گنج  رد  تشاد و  تفالخ  ياعدا  ماش  رد  ناورم  کلملادبع  هکم و  رد  ریبز  نبا 
تشادن و هگن  ار  هبعک  تمرح  جاجح  درک و  یم  هدافتسا  رگنس  ناونع  هب  مارحلادجسم  زا  ریبز  نبا  درک و  هرصاحم  ار  هکم  دوب  ماش 

یتقو . (4) دیسر بیـسآ  مه  هبعک  هب  گنج ، نیا  هجیتن  رد  درک و  باترپ  گنـس  قینجنم  اب  دوخ  نمـشد  رـس  رب  هبعک  هب  هجوت  نودب 
.(5) دنهد وشتسش  دننک و  وراج  ار  اج  نآ  دنربب ، نوریب  ار  اه  گنس  داد  روتسد  دش و  مارحلا  دجسم  دراو  دش ، مامت  گنج 

ص:220

53 .دندمآ ] ایند  هب  داتفا  قافتا  لیف  باحصا  يارجام  هک  یلاس  نامه  ینعی  لیفلا  ماع  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  ( 1 - ) 1
ص 151. ج 1 ، تاغیلبت ، رتفد  مق ، تیدبا ، غورف  رفعج ، یناحبس ،  ]) ترجه زا  لبق  لاس 

هب لصا  رد  هژاو  نیا  .تسا  وا  توعد  زاس  هنیمز  دوش و  یم  عقاو  ربمایپ  مایق  زا  لبق  هک  تسا  یتازجعم  ياـنعم  هب  صاـهرا » ( » 2 - ) 2
زین نداتـسیا »  » و ندـش » هدامآ   » يانعم هب  دـنهن و  یم  راوید  ریز  رد  هک  تسا  يرجآ  گنـس و  فیدر  نیلوا  و  يراذـگ » هیاپ   » يانعم

ص 341 ج 27 ، ، 1373 مهدزیس ، پاچ  هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، هنومن ، ریسفت  نارگید ، رـصان و  يزاریـش ، مراکم  .تسا  هدمآ 
و 342.

.نامه ( 3 - ) 3
صص 358-350. ج 4 ، ق ، 1385 ه .-  رداص ، راد  توریب ، خیراتلا ، یف  لماکلا  ریثا ، نبا  .ر ك : ( 4 - ) 4

ص 358. نامه ، ریثا ، نبا  ( 5 - ) 5
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: یلامتحا ياه  خساپ 

.دوبن هبعک  بیرخت  شا  یلصا  فده  تشادن و  ار  هبعک  دای  مان و  ندرب  نیب  زا  دصق  ههربا  دننام  جاجح  . 1

« ریبز نبا   » مان هب  يرگید  ملاظ  هکلب  دوبن  قح  دـییأت  تهج  رد  شا  هجیتن  دـندش  یم  لاصیتسا  باذـع  راتفرگ  جاجح »  » هاپـس رگا  . 2
.(1) تسا گرزب  یهانگ  دوخ  نیا  دوب و  هداد  رارق  دوخ  رگنس  ار  مارحلا  دجسم  ریبز  نبا  هک  یلاح  رد  دش ؛ یم  دییات 

هب تسین ؛ يریذپانانثتسا  یعطق و  هشیمه  هک  تسا  ییاه  تنس  زا  ادخ ، لباقم  رد  یشک  ندرگ  رثا  رد  يویند  تکاله  الب و  لوزن  . 3
تلهم دننام  يرگید  تنـس  تسا  نکمم  دشاب و  هتـشاد  یپ  رد  يروف  روط  هب  ار  باذع  لوزن  ًاعطق  ادخ  ربارب  رد  نایغط  هک ، انعم  نیا 
باذع لوزن  سپ  دوش  ناملاظ  يویند  تکاله  تنـس  يارجا  عنام  ناراکهانگ ) ندرک  راتفرگ  مک  مک   ) جاردتـسا نارفاک و  هب  نداد 

.(2) درک یقلت  یـضتقم  ناونع  هب  طقف  ار  نآ  دـیاب  دراد و  یطیارـش  شتآ ، ندـنازوس  یبرجت  نوناق  دـننام  تسرد  نارگ ، ناـیغط  رب 
دنوش لاصیتسا » تنـس   » راتفرگ هک  دش  ثعاب  هبعک  تمرح  کته  ادخ و  لباقم  رد  اه  نآ  یـشک  ندرگ  ههربا ، يارجام  رد  نیاربانب 

یلو دوب  باذـع  لوزن  قحتـسم  تشادـن  هگن  ار  هبعک  تمرح  هک  جاجح  اما  .تسنادـن  اور  ار  ناشتبوقع  رد  ریخأـت  دـنوادخ  هک  ارچ 
.داد حیجرت  لاصیتسا  تنس  رب  ار  يرگید  تنس  شیوخ  تمکح  ملع و  اب  دنوادخ 

زا لبق  .دـشاب  ترـضح  توعد  زاس  هنیمز  ات  داتفا  قافتا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  لـیف  باحـصا  يارجاـم  . 4
زا دعب  اما  دنریذپب ، ار  یمارگ  یبن  توعد  مدرم  هک  نیا  يارب  دوش  يزاس  هنیمز  ات  دوب  جایتحا  یتازجعم  نینچ  هب  ترضح  نآ  ندمآ 

یتازجعم نینچ  هب  يزاین  دـش  تابثا  یعطق  لـئالد  اـب  ناـشتوبن  دـندش و  ثوعبم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هک  نیا 
.(3) تسین

ص:221

يدـهم نایاوشیپ ، هریـس  زا  لقن  هب  ص 8 . ج 3 ، ق ، ه .-   1384 هیردـیحلا ، هعبطملا  فجن ، یبوـقعی ، خـیرات  حـضاو ، نبا  ( 1 - ) 1
ص 257. ، 1375 مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  هسسؤم  مق ، ییاوشیپ ،

ص 456. نآرق ، هاگدید  زا  خیرات  هعماج و  یقتدمحم ، يدزی ، حابصم  کن : ( 2 - ) 2
ص 102. ج 32 ، ریبک ، ریسفت  يزاررخف ، ( 3 - ) 3
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ص:222
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نآ هفسلف  ماکحا و  مشش : لصف 

هراشا

ص:223
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ص:224
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: شسرپ * 

؟  تسا هدمآ  تانموم » ءاسن   » هیآ 25 حتف  هروس  رد  یلو  هدومرف  باجح  هب  رما  ار  نینمؤملا » ءاسن   » هیآ 59 بازحا  هروس  رد  ارچ 

: خساپ * 

اب هجو  دنچ  زا  دیاب  هملک  ود  نیا  دـشاب ؛ فوصوم  تفـص و  لیبق  زا  هملک  ود  طابترا  هاگره  هدـش : نایب  وحن  ملع  رد  هک  روط  نامه 
زا تانموم » ءاسن   » هک حتف  هروس  زا  هیآ 25  لثم  تسا ؛ ندوب  ثنؤم  رکذم و  رد  هوجو ، نآ  زا  یکی  هک  دنشاب  هتـشاد  یگنهامه  مه 

.تسا فوصوم  تفص و  لیبق 

یگنهامه ندوب  ثنؤم  رکذـم و  ظاحل  زا  تسین  مزال  دـشاب ، هیلا  فاضم  فاضم و  لیبق  زا  ناـشطابترا  هملک ، ود  هک  ییاـج  رد  اـما 
.(1) دشاب یم  لیبق  نیا  زا  نینمؤملاءاسن » ، » بازحا هروس  زا  هیآ 59  رد  هک  دشاب  هتشاد 

هیآ رد  هک  نیا  نآ  دروآ و  یم  دیدپ  ییاه  توافت  زین  ییانعم  رظن  زا  یعیبط  روط  هب  هک  دوب  ملع  دـعاوق  رظن  زا  دـش  رکذ  هک  یبلطم 
هدـش رکذ  تانموم »  » تفـص اب  نوچ  دوش  یمن  نینمؤمریغ  لماش  دنـشاب و  نمؤم  هک  تسا  ینانز  ءاـسن ،»  » زا دوصقم  حـتف  هروس   25

دنشاب نمؤم  نانز  نآ  دوخ  هچ  لاح  دنتسه ، نمؤم  اه  نآ  نارهوش  هک  دنتـسه  ینانز  ءاسن ،»  » زا دوصقم  بازحا ، هروس  رد  اما  تسا ؛
: مینک یم  رکذ  همجرت  اب  ار  روکذم  هیآ  ود  اج  نیا  رد  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  .دنشابن  ای 

ٌءاِسن َنُونِمُْؤم َو  ٌلاجِر  َْول ال  ُهَّلِحَم َو  َُغْلبَی  ْنَأ  ًافوُکْعَم  َيْدَْهلا  ِمارَْحلا َو  ِدِجْـسَْملا  ِنَع  ْمُکوُّدَـص  اوُرَفَک َو  َنیِذَّلا  ُمُه  :) هیآ 25 حتف  هروس 
ْنَم ِِهتَمْحَر  ِیف  ُهّللا  َلِخُْدِیل  ٍْملِع  ِْریَِغب  ٌهَّرَعَم  ْمُْهنِم  ْمُکَبیُِصتَف  ْمُهُؤَطَت  ْنَأ  ْمُهوُمَْلعَت  َْمل  ٌتانِمُْؤم 

ص:225

ص 149. ص 293 و ج 1 ، ج 9 ، حلاص ، دحاولادبع  تجهب  لترملا ، هللا  باتکلل  لصفملا  بارعالا  .ر ك : ( 1 - ) 1
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، دنتشادزاب مارحلا  دجسم  زا  ار  امش  دندیزرو و  رفک  هک  دنتسه  یناسک  نانآ  « ؛ ) ًامِیلَأ ًاباذَع  ْمُْهنِم  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  اَْنبَّذََعل  اُولَّیَزَت  َْول  ُءاشَی 
یمن ار  نانآ  هک  ینموم  نانز  نموم و  نادرم  دندوبن  رگا  و  دندرک .) عنم   ) شهاگنابرق هب  ندیسر  زا  ار  هدش  تشادزاب  ینابرق  زین )  ) و

«. ...دیسر یمن  یشناد  چیه  نودب  یبیع  نانآ  زا  سپ  دیدرک ، یم  ناشلامیاپ  هک  دیتخانش ،

الَف َْنفَْرُعی  ْنَأ  ینْدَأ  َِکلذ  َّنِِهبِیبَالَج  ْنِم  َّنِْهیَلَع  َنِینْدـُی  َنِینِمْؤُْملا  ِءاِسن  َِکتاَنب َو  َکِجاوْزَِأل َو  ُْلق  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  ای  :) هیآ 59 بازحا  هروس 
( دـننام رداچ   ) دـنلب ياه  شـشوپ  زا  : » وگب نانموم  نانز  تنارتخد و  تنارـسمه و  هب  ربمایپ ! يا  ًاـمیِحَر ؛ ) ًاروُفَغ  ُهّللا  َناـک  َْنیَذُْؤی َو 

رایـسب ادخ  و  تسا ؛ رت  کیدزن  دـنریگن  رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  هک  نیا  يارب  راک ]  ] نیا دـننک ، کیدزن  ناشدوخ  هب  ناش 
«. تسا زرورهم  هدنزرمآ 

: يروآدای

هیآ نیا  هکلب  درادن  باجح  ثحب  هب  یطابترا  هدمآ ، زین  ریـسافت  رد  هچ  نانچ  حتف ، هروس  زا  هیآ 25  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  نایاپ  رد 
هدیزرو رفک  هکیلاح  رد  دادن ، رفیک  ار  رافک  ناملـسم )  ) امـش تسد  هب  دـنوادخ  ارچ  هک  دراد  هراشا  نآ  هفـسلف  هیبیدـح و  حلـص  هب 

.دندوب هتشادزاب  ندرک  ینابرق  ادخ و  ۀناخ  ترایز  زا  ار  نیملسم  دندوب و 

، گنج تروص  رد  دوب و  رافک  نیب  رد  نامیا  اب  نانز  نادرم و  دوجو  رطاخ  هب  نیا  دیامرف : یم  هیبیدـح  حلـص  هفـسلف  نایب  رد  سپس 
ود نیا  هسیاقم  نیاربانب  (1) ؛  دش یمن  گنج  نیا  عنام  زگره  دنوادخ  دوبن ، نینچ  رگا  دنتفر و  یم  نیب  زا  نادرم ، نانز و  زا  ینینمؤم 

.دشاب یمن  حیحص  باجح ، ثحب  یسررب  يارب  هیآ ،

ص:226

ص 91. ج 22 ، هنومن ، ریسفت  .ر ك : ( 1 - ) 1
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: شسرپ * 

روطچ نیا  دنـسر ، یمن  تمحر  نیا  هب  ناهج  مدرم  تیرثکا  و  دشاب ، یم  یهلا  تمحر  فطل و  هب  ندیـسر  ناسنا  شنیرفآ  زا  فده 
؟ تسا راگزاس  یهلا  تمحر  فطل و  اب 

: خساپ * 

همدقم

ناسنا شنیرفآ  زا  فده  . 1

.دنا هدرک  یفرعم  اه  ناسنا   (1)« ناحتما شیامزآ و   » ار شنیرفآ  فده  نآرق ، تایآ  یخرب 

تیدوبع  » ار شنیرفآ  فده  زین  یتایآ  دنناد و  یم  ادخ  تردق  زا   (2)« یهاگآ ملع و   » هب یبایتسد  ار  شنیرفآ  فده  تایآ ، یضعب 
تایآ زا  یخرب  دـنا و  هدرک  ناونع   (4)« یهلا تمحر   » هب ندیـسر  ار  شنیرفآ  فده  تایآ ، یخرب  دـنا ؛ هدرک  یفرعم   (3)« یگدنب و 

.دنا هدرمش   (5)« یهلا ءاقل   » ار تقلخ  فده  مه  رگید 

فلتخم اه ، فدـه  نیا  رهاظ ، هب  دـیاش  هک  میبای  یم  رد  دـنا  هدرک  نایب  شنیرفآ  يارب  تایاور  نآرق و  هک  ییاه  فدـه  رد  تقد  اب 
رد هک  دنتسه  ییاه  فده  شیامزآ » ناحتما و   » و شناد » ملع و   » ینعی تسا ، يرگید  يارب  يا  همدقم  مادکره  عقاو  رد  یلو  دنـشاب 
رد دوش و  یم  یهتنم  یهلا » برق   » هب هک  تسا  تیدوـبع  نیا  هجیتـن  دـنوادخ  هعـساو » تمحر   » دـنریگ و یم  رارق  تیدوـبع »  » ریـسم

.دوش یم  لئان  قح  ترضح  تاقالم  و  یهلاءاقل »  » هب تیاهن 

ص:227

.7 دوه / 2 و  کلم / ( 1 - ) 1
.12 قالط / ( 2 - ) 2

.56 تایراذ / ( 3 - ) 3
.118-119 دوه / ( 4 - ) 4

.6 قاقشنا / ( 5 - ) 5
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هراشا تینامحر » تفص   » هک تسا  نیا  نیرسفم  نیب  روهشم  صاخ و  تمحر  کی  ماع و  تمحر  کی  دراد : تمحر  ود  دنوادخ  . 2
دنریگ یم  رارق  یهلا  صاخ  تمحر  لومشم  یناسک  تسا و  راگدرورپ  صاخ  تمحر  هب  هراشا  تیمیحر » تفص   » ماع و تمحر  هب 

.(1) دنشاب یهلا  رادربنامرف  عیطم و  هک 

: خساپ اما 

اب ًالماک  هدارا ، ود  نیا  هک  یلاح  رد  تسا  هدشن  هتشاذگ  توافت  یعیرشت  هدارا  ینیوکت و  هدارا  نیب  شسرپ  نیا  رد  دسر  یم  رظن  هب 
.(2) دنراد قرف  مه 

اب ناسنا  هکلب  تسین  يرابجا  راـک  نیا  یلو  دـسرب  دـشر  لاـمک و  هب  یهلا  تمحر  فطل و  هیاـس ي  رد  اـت  هدـش  قلخ  ناـسنا  يرآ ،
تمحر رگید : يریبعت  هب  ددرگ ؛ یم  یهلا  صاخ  تمحر  دراو  دوخ  رایتخا  اـب  دـنک و  یم  باـختنا  ار  ریـسم  شدوخ  هدارا  راـیتخا و 

هتخاس تدابع  يارب  ار  دجـسم  نیا  نم  دوش  هتفگ  هک  یماگنه  لاثم  ناونع  هب  دیآ  یم  تسدـب  اه  هنیمز  ندرک  هدامآ  اب  یهلا  صاخ 
.مراداو تدابع  هب  رابجا  هب  ار  مدرم  هک  نیا  هن  ما  هدرک  هدامآ  تدابع  يارب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  شموهفم  ما ،

نآ تاناکما  زا  لحم  نیا  دارفا  ات  متخاس  ار  هسردـم  نیا  نم  : » دـیوگب دزاـسب و  یلحم  رد  ار  يا  هسردـم  یـصخش  رگا  رگید : لاـثم 
اب ریـصقت  دـننامب ! داوس  یب  دـننکن و  تکرـش  هسردـم  نیا  رد  لحم  نیا  دارفا  زا  یخرب  رگا  لاح  دـنوش .» داوس  اـب  دـننک و  هدافتـسا 

دوخ هک  تسا  نیا  هب  راک  شزرا  یلو  تسا  هتخاس  لیصحت  تدابع و  يارب  ار  هسردم  دجسم و  صخش  نآ  تسیک ؟

ص:228

« هصاخ نینمؤملاب  میحرلا  هقلخ  عیمجب  نامحرلا  یـش ، لک  هلا  هللاو  : » هدـش تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هچ  ناـنچ  ( 1 - ) 1
ح 2. ص 3 ، رابخالا ، یناعم  ح 19 و  ص 20 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت 

لـسع روبنز  هک  نیا  ًالثم  دنمان ؛ یم  ینیوکت » هدارا ي   » ار قولخم  هدارا  نودب  یهاگآ و  ملع و  بسک  نودـب  یهلا  تیادـه  ( 2 - ) 2
هک .تسا  هداهن  وا  دوجو  رد  دنوادخ  ینیوکت  تروص  هب  ار  نیا  دنک  تفایرد  ار  نآ  هنوگچ  دورب و  ياه  لگ  مادک  دهـش  غارـس  هب 

لثم .دـنمان  یم  یعیرـشت » هدارا ي   » ار قولخم  رایتخا  هدارا و  یهاـگآ و  اـب  هارمه  یهلا  تیادـه.دنیوگ  یم  زین  هزیرغ  نآ  هب  یهاـگ 
.دشاب یم  مالسلا  مهیلع  همئا  ناربمایپ و  قیرط  زا  وا  یهاگآ  دریگ و  یم  تروص  رایتخا  یهاگآ و  يور  زا  شیاهراک  هک  ناسنا 
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تـسناوت یم  دنوادخ  اذل  درادـن  شزرا  تقو  نآ  دـنورب  يرابجا  تروص  هب  رگا  دـنورب و  هسردـم  دجـسم و  هب  دوخ  رایتخا  اب  دارفا 
ْتَعِـسَو ِیتَمْحَر  َو  :) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ  ور  نیا  زا  تشادن  یـشزرا  رگید  یلو  دنکب  دوخ  تدابع  تعاطا و  هب  روبجم  ار  دارفا 

( . َنُونِمُْؤی اِنتایِآب  ْمُه  َنیِذَّلا  َهاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َنوُقَّتَی َو  َنیِذَِّلل  اُهُبتْکَأَسَف  ٍءْیَش  َّلُک 

:(1) میناوخ یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  هک 

هرهب نآ  زا  دـب  بوخ و  صخـش  هتفرگرب و  رد  ار  ناگمه  هک  دـشاب  ییایند  ياه  تمعن  هب  هراـشا  دـناوت  یم  مه  هیآ  نیا  رد  تمحر 
صاـخ یتـیعمج  موـق و  هب  يوـنعم  ياـه  تمعن  هک  ارچ  دـشاب ، يوـنعم  يداـم و  ياـه  تمحر  هب  هراـشا  دـناوت  یم  مه  دـنرب و  یم 

.دوش یمن  یسک  بیصن  تمحر  نآ  طیارش  نآ  نودب  هک  دراد  یطیارش  دنچ  ره  درادن  صاصتخا 

نیا زا  دنریگب و  میمـصت  دـیاب  هک  دنتـسه  مدرم  دوخ  نیا  تسا و  هدوشگ  ناگمه  يور  هب  یهلا  تمحر  ياهرد  رت : هداس  يریبعت  هب 
؛ ادخ تمحر  ندوب  دودحم  هن  تساه  نآ  دوخ  ریـصقت  رب  لیلد  دنزاسن  مهارف  ار  نآ  هب  دورو  طیارـش  یناسک  رگا  دـنوش و  دراو  رد 

: دوش یم  هتسد  لماش 3   ] صاخ تمحر  تمحر ] زا  عون  نیا  : » دیامرف یم  هیآ  هچ  نانچ 

( یگدولآ هانگ و  ره  زا  ياوقت   ) .دننک یم  هشیپ  اوقت  هک  اه  نآ  . 1

( دوش یم  لماش  ار  کین  لامعا  مامت  هملک  عیسو  يانعم  هب  تاکز   ) .دنزادرپ یم  تاکز  هک  اه  نآ  . 2

( تاسدقم هب  نامیا   ) .دنروآ یم  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  اه  نآ  . 3

.دنک یم  یهلا  صاخ  تمحر  شریذپ  هتسیاش  ار  صخش  هک  دشاب  یم  لماک  عماج و  همانرب  کی  رب  لمتشم  هیآ  بیترت  نیدب 

ص:229

ص 393. ج 6 ، هنومن ، ( 1 - ) 1
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زا هک  تسا  هدیرفآ  تمحر  دص  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  : » هدـش تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  ییابیز  ثیدـح  رد  و 
يارب ار  رگید  تــمحر  دـننک و 99  یم  يزوـسلد  محر و  رگیدـکی  هب  نآ  ببـس  هـب  هـک  تـسوا  ناگدـیرفآ  ناـیم  رد  یکی  اـه  نآ 

.(1)« تسا هتخودنا  شناتسود 

يروآدای

نانچ  ) دنسر یم  یهلا  تمحر  هب  دنوش و  یم  یهلا  ناوضر  تشهب و  دراو  هک  دنتـسین  نایعیـش  طقف  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  نایاپ  رد 
.دنسر یم  یهلا  تمحر  نیا  هب  دندوب  مرکا  ربمایپ  زا  لبق  هکءایبنا  ناوریپ  ادخ و  هب  نینمؤم  مامت  هکلب  هدمآ ) شسرپ  رد  هچ 

نایدا و ناوریپ  و  اه ) یبصان  لثم  اه  هقرف  یخرب  رگم   ) .دنوش یم  تشهب  دراو  زین  ناناملسم  نایعیش ، زا  ریغ  زین  مرکا  ربمایپ  زا  دعب  و 
یهلا وفع  دروم  دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  دنـشاب و  هتـشاد  دوخ  ربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  دنـشاب و   (2) فعضتسم رگا  زین  رگید  بهاذم 

.تسا فلتخم  تاجرد  بتارم و  ياراد  قوف  دراوم  رد  یهلا  تمحر  وفع و  تشهب و  هتبلا  هک  (3) ؛  دنوش یم  عقاو 

رتشیب هعلاطم  تهج  عبانم 

؛ تسا هدمآ  خساپ  رد  هک  یتایآ  لیذ  هنومن  ریسفت  . 1

.يرهطم دیهش  یهلا ، لدع  . 3 يرهطم ؛ دیهش  یگدنز ، فده  . 2

ص:230

ج 10، یمثیه ، دئاوزلا  عمجم  نیعستو » هعست  هئایلوأل  رخّداو  اهب ، نومحارتی  هقلخ  نیب  همحرف  همحر ، هأم  قلخ  یلاعت  هللا  ّنا  ( » 1 - ) 1
ص 417. ج 19 ، یناربط ، ریبکلا  مجعملا  ص 214 ؛

رداق هک  دنشاب  فیعض  نانچ  نآ  يداصتقا  ای  یندب  يرکف ، رظن  زا  هک  يدارفا  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  تایآ و  یسررب  زا  ( » 2 - ) 2
اه نآ  رب  طیحم  هک  ییاه  تیدودـحم  ای  یناوتان  رثا  رب  حیحـص  هدـیقع  صیخـشت  اب  هک  نیا  ای  و  دـنوشن ، لـطاب  زا  قح  ییاسانـش  هب 

فعـضتسم ار  اه  نآ  دننک  ترجاهم   ] دساف طیحم  نآ  زا  دـنناوتن ] دنـشابن و  لماک  روط  هب  دوخ  فیاظو  ماجنا  هب  رداق  هدرک  لیمحت 
ص 87) ج 4 ، هنومن ، ریسفت  « ) .دنیوگ یم 

.62 هرقب / نینچمه  98 و 99 و  ءاسن /  .ر ك : ( 3 - ) 3
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: شسرپ * 

؟  تسیچ مالسا  رد  دزد  تسد  ندرک  عطق  هفسلف 

: خساپ * 

همدقم

تبـسن هعماج  کی  دارفا  رگا  هک  يروط  هب  .دشاب  یم  یناج  یلام و  تینما  زا  يرادروخرب  ملاس ، یگدنز  يارب  مهم  طیارـش  زا  یکی 
نآ رد  دـش و  دـهاوخ  لتخم  اه  نآ  یگدـنز  دـنیارب ، دوخ  لاوما  ظـفح  یپ  رد  مئاد  دـننک و  ینمااـن  ساـسحا  دوخ  لاوما  لاـم و  هب 

عامتجا هرادا  يارب  يا  همانرب  هک  ینییآ  ره  سپ  .تشاد  دهاوخ  یپ  رد  يدایز  بقاوع  دتـسیا و  یم  راک  زا  یگدـنز  هنودرگ  عامتجا 
رانک زا  حماست  لهاست و  اب  دناوت  یمن  دـشاب و  هتـشاد  هعماج  نآ  رد  تینما  ظفح  داجیا و  يارب  یبسانم  راکهار  دـیاب  دـنک  یم  هئارا 

جره و تمـس  هب  ار  هعماج  هدرب و  نیب  زا  ار  يدشر  تفرـشیپ و  ره  هنیمز  دنک  نینچ  رگا  هکارچ  درذـگب ؛ هعماج  تینما  هب  ناضرعتم 
.دناشک یم  طوقس  جرم و 

تحلـصم هعماج و  قح  تیاعر  يارب  دـنک ، نک  هشیر  یلک  هب  ار  زوس  نامناخ  لضعم  نیا  هک  نیا  يارب  مالـسا  نیبم  نید  ور  نیا  زا 
رفن کی  یتمالـس  هعماج و  ددـعتم  دارفا  قح  نیب  دوب  رئاد  رما  یتقو  هکارچ  .تسا  هداد  رارق  دزد  يارب  ار  يدـیدش  تازاـجم  رتـالاب ،
ظفح یتمالـس و  يارب  هک  نیا  هن  هدرک  یـشوپ  مشچ  دزد  یتمالـس  زا  دـیاب  هعماج  دارفا  قح  تیاعر  يارب  هک  تسا  یهیدـب  قراس ،

.(1) دومن لامیاپ  ار  هعماج  دارفا  قوقح  دزد  يوربآ 

صاخ یطیارـش  اب  هک  دهد  یم  روتـسد  دـشاب ، تینما »  » هک یعامتجا  یگدـنز  یـساسا  ناکرا  زا  یکی  ظفح  يارب  مالـسا  ور  نیا  زا 
ار دزد  تسد  زا  یتمسق 

ص:231

نادنفسوگ لاح  هب  دشاب  افج  نادند  زیت  گنلپ  رب  محرت  ( 1 - ) 1
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تازاجم نیا  ندوب  دیدش  تسا و  هداد  رارق  هعماج  دارفا  تینما  راوید  نتسکش  اب  بسانتم  یتازاجم  ار  دیدش  لمع  نیا  دنیامن و  عطق 
.دراد یبوخ  یگدنراد  زاب  شقن 

؟ تسین زیمآ  تنوشخ  یمالسا  تازاجم  نیا  ایآ 

رایسب یمالسا  تازاجم  نیا  هک  تسا  هدش  حرطم  عالطا ، مک  ناناملـسم  زا  يا  هراپ  ای  مالـسا و  نافلاخم  فرط  زا  لاکـشا  نیا  اهراب 
يارجا هوالع  هب  دنربب ، ار  اه  تسد  زا  يرایـسب  دـیاب  دوش ، لمع  زورما  يایند  رد  مکح  نیا  دوش  انب  رگا  .دـسر و  یم  رظن  هب  دـیدش 

امن تشگنا  رمع  نایاپ  ات  دـهد  تسد  زا  ار  دوخ  ندـب  زا  یـساسح  وضع  هک  نیا  زا  هتـشذگ  رفن  کی  هک  دوش  یم  ببـس  مکح  نیا 
.دشاب

خساپ

كانرطخ ناقراس  زا  هتـسد  کی  اهنت  هکلب  دـش  دـهاوخن  نآ  لومـشم  یقراس  ره  هدـمآ ، مکح  نیا  طیارـش  رد  هک  روط  نامه  ًـالوا :
مه زاب  عوضوم  نیا  دراد  یصاخ  طیارش  مالسا  رد  مرج  تابثا  هار  هک  نیا  هب  هجوت  اب  ینعی  .دنوش  یم  نآ  لومشم  ًامسر  هک  دنتـسه 

.دوش یم  هتفگ  رارشا »  » اه نآ  هب  حالطصا  رد  هزورما  هک  دوش  یم  يدارفا  لماش  طقف  دنک و  یم  ادیپ  لیلقت 

نآ ناوت  یمن  رگید  ترابع  هب  داد ، رارق  یسررب  دروم  رگید  ماکحا  ياهنم  لقتسم و  روط  هب  ناوت  یمن  ار  یمالـسا  مکح  کی  ًایناث :
ماکحا و هعومجم  ياراد  مالـسا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  رگا  یلو  .درک  ضرف  یمالـساریغ  دص  رد  دص  هعماج ي  کی  رد  ار  مکح 
شزومآ و حیحـص ، تیبرت  میلعت و  رقف ، اب  هزرابم  یعامتجا ، تلادع  داجیا  ببـس  عامتجا  کی  رد  نآ  يارجا  هک  تسا  ییاه  همانرب 

تسا یهیدب  .ددرگ  یم  اوقت  يرادیب و  یهاگآ و  یفاک ، شرورپ 

ص:232
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مکح نیا  زورما  عـماوج  رد  هک  تسین  نیا  روـظنم  هتبلا  .دوـب  دـنهاوخ  مک  هزادـنا  هچ  مکح  نیا  نالومـشم  يا  هعماـج  نینچ  رد  هک 
ياه همانرب  هک  ارچ  .تفرگ  رظن  رد  ار  بناوج  نیا  ماـمت  دـیاب  تواـضق  يرواد و  ماـگنه  هک  تسا  نیا  روظنم  هکلب  دوش  ارجا  دـیابن 
يارب هک  تسا  فظوم  یمالسا  تموکح  .دوش و  یم  طوبرم  مه  هب  نآ  يازجا  مامت  هک  تسا  يا  هکبش  متسیس و  کی  ياراد  مالسا 

یهیدـب دـنک ، تیبرت  زین  یقالخا  رظن  زا  و  دـهد ، شزومآ  اه  نآ  هب  دزاس و  مهارف  ار  یگدـنز  ۀـیلوا  ياـه  يدـنمزاین  دارفا ، همه ي 
.دش دنهاوخ  مک  رایسب  فّلختُم  دارفا  یطیحم  نینچ  رد  تسا 

مکح نیا  هک  ییاـهطیحم  هنرگو  دوـش  یمن  ارجا  مکح  نیا  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هـب  تـسا  ناوارف  يدزد  زورما  مـینیب  یم  رگا  ًاـثلاث :
يا هداعلا  قوف  تینما  دش ) یم  ارجا  نآ  رد  مکح  نیا  ریخا  ياه  لاس  ات  هک  يدوعس  ناتـسبرع  دننام   ) دوش یم  ارجا  نآ  رد  یمالـسا 

.دشاب یم  امرفمکح  اج  نآ  رد 

دنتسیز یم  هافر  تینما و  رد  مالسا ، زاغآ  ناناملـسم  نآ  هانپ  رد  دش و  یم  ارجا  اه  نرق  هک  نیا  اب  یمالـسا  مکح  نیا  هک  نیا  بلاج 
.دیدرگ ارجا  نرق  دنچ  یط  رد  درک  یمن  زواجت  رفن  دنچ  زا  هک  دارفا  زا  یمک  رایسب  دادعت  دروم  رد 

؟(1) دوش یم  تخادرپ  هک  تسا  یفازگ  تمیق  اه ، تلم  نرق  دنچ  تینما  يارب  راکاطخ ، تسد  دنچ  ندیرب  ایآ 

قراس تازاجم  طیارش 

زا هچ  نآ  تسا ، هدرک  راذـگاو  ربمایپ  تنـس  هب  ار  نآ  حرـش  هدرک و  نایب  ار  بلطم  لصا  ماـکحا ، ریاـس  دـننام  مکح ، نیا  رد  نآرق 
مادقا نآ ، نودب  هک  دراد  يددعتم  طیارش  تسد ) ندیرب   ) دح نیا  يارجا  هک  تسا  نیا  دوش  یم  هدافتـسا  یمالـسا  تایاور  عومجم 

: هک نیا  هلمج  زا  تسین  زئاج  راک  نیا  هب 
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.دشاب  (1) رانید عبر  کی  لقادح  دیاب  هدش ، تقرس  هک  ییالاک  . 1

.دوش تقرس  یلخاد  ياه  بیج  هزاغم و  هناخ و  دننام  یظوفحم  ياج  زا  . 2

.دشابن دنرادن  ییاج  هب  هار  دنا و  هنسرگ  مدرم  هک  یلاسطحق  رد  . 3

.دنزب تسد  راک  نیا  هب  رایتخا  لاح  رد  و  دشاب ، غلاب  لقاع و  قراس ، . 4

.تسین مکح  نیا  لومشم  تکرش  دروم  لام  زا  کیرش  تقرس  ای  دنزرف ، لام  زا  ردپ  تقرس  . 5

.دنا هدرک  ءانثتسا  مکح  نیا  زا  زین  ار  غاب  ناتخرد  زا  هویم  تقرس  . 6

نیا زا  تسا  هدرک  هابتـشا  ًالامتحا  يرگید  لام  اب  ار  دوخ  لام  هک  دـشاب  نایم  رد  قراس  يارب  یهابتـشا  لاـمتحا  هک  يدراوم  همه  . 7
.(2) تسا هدمآ  یهقف  بتک  رد  نآ  حرش  هک  رگید  طیارش  زا  يا  هراپ  تسا و  ینثتسم  مکح 

هکتسا نیا  روظنم  هکلب  تسا ، مارح  طیارش  نیا  ندش  مهارف  تروص  رد  اهنت  تقرـس ، هک  تسین  نیا  الاب  طیارـش  رکذ  زا  روظنم  هتبلا 
.(3) تسا مارح  تیفیک  ره  هزادنا و  ره  هب  لکش و  ره  هب  مالسا  رد  تقرس  هنرگ  تسا و  اج  نیا  صوصخم  روبزم ، دح  يارجا 

دهاوخ یبوخ  یگدنرادزاب  شقن  تازاجم  ندوب  دیدش  اما  دنتسه ؛ مک  یلیخ  دنوش  یم  مکح  نیا  لومـشم  هک  يدارفا  دادعت  هجیتن :
.تشاد

قراس تسد  ندش  عطق  هزادنا 

هدیرب تسار  تسد  زا  تشگنا  راهچ  اهنت  هک  تسا  نیا  فورعم  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  زا  هدافتسا  اب  هعیـش  ياهقف  نایم  رد 
.(4) دنا هتفگ  نآ  زا  شیب  تنس  لها  ياهقف  هچ  رگا  رتشیب ؛ هن  دوش ، یم 
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هتشاد زاب  دنراد ، ار  لکـشم  نیا  هب  التبا  هنیمز ي  هک  نارگید  مه  دسر و  یم  دوخ  تازاجم  هب  دزد  مه  دروخرب ، هنوگ  نیا  اب  رکذت :
اِمب ًءازَج  امُهَیِدـْیَأ  اوُعَْطقاَف  ُهَقِراّسلا  ُقِراّـسلا َو  َو  :) دـیامرف یم  هدـمآ  دزد  تسد  ندـیرب  روتـسد  هک  يا  هیآ  رد  ور  نیا  زا  .دـنوش  یم 

 . 1( ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهّللا  ِهّللا َو  َنِم  ًالاکَن  ابَسَک 

تاکن

: تسا هدش  هراشا  هتکن  دنچ  هب  هیآ  نیا  رد 

.دنا هدیرخ  دوخ  يارب  هک  تسا  يزیچ  تسا و  ناشدوخ  راک  هجیتن  رفیک  نیا  ًالوا :

روـظنم هب  هک  تسا  یتازاـجم  ياـنعم  هب  لاـکن »  » اریز .تسا  تلادـع  قـح و  هب  تشگزاـب  و  ملظ ، زا  يریگـشیپ  نآ  زا  فدـه  ًاـیناث :
فارحنا زا  هک  يراـک  ره  هب  سپـس  تسا و  راـسفا  ماـجل و  ياـنعم  هب  لـصا  رد  هژاو  نـیا  دوـش  یم  ماـجنا  هاـنگ  كرت  يریگـشیپ و 

مه دـنوادخ  دـیامرف : یم  تسین  هنالداع  روکذـم  تازاجم  هک  مهوت  نیا  عفر  يارب  هیآ  ناـیاپ  رد  .دوش و  یم  هتفگ  دـنک  يریگولج 
یب ار  یسک  هک  درادن  یلیلد  نیاربانب  تسا  میکح »  » مه و  دریگب ؛ ماقتنا  یسک  زا  هک  درادن  یلیلد  نیارب  انب  تسا ، دنمتردق » اناوت و  »

( ٌمیِکَح ٌزیِزَع  ُهّللا  َو  .) (1) تسا تمکح  يور  زا  شتاروتسد  همه  دنک و  تازاجم  باسح 

هب الصا  يدایز  دادعت  ضوع  رد  اما  دورب  ناشیوربآ  دنوش  یم  مکح  نیا  لومشم  هک  یکدنا  دادعت  تسا  نکمم  مکح  نیا  يارجا  اب 
ار نارگید  هن  دش و  یم  حالـصا  دزد  هن  دنداد ، یم  رارق  یناسآ  یفخم و  تازاجم  رگا  هک  یلاح  رد  .دـنوش  یمن  راچد  لکـشم  نیا 

نآ ور  نیا  زا  .تشاد  یم  زاب  تشز  لمع  نیا  زا 
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هکنیا رت  فیرظ  هتکن  .دـید  یمن  دوخ  هب  ار  تینما  گـنر  هاـگچیه  زین  هعماـج  دـندرک و  یم  ارجا  يداـیز  دادـعت  رب  ار  ناـسآ  مکح 
نیب زا  هلئـسم  یتشز  حبق و  ات  دوش  یم  ثعاب  رارکت ،»  » هک ارچ  دراد  یپ  رد  ار  يدـب  راثآ  دوخ  یتازاجم » ياه  مکح  يارجا  رارکت  »

.دوش یم  رت  يرج  هدش  يراج  وا  رب  مکح  راب  دنچ  هک  صخش  دوش و  يداع  دارفا  يارب  دورب و 

دزد هبوت 

درک تواضق  ناشیاه  همانرب  دروم  رد  ناوتب  رتهب  ات  تسیرگن  هبناج  همه  عماج و  روط  هب  دیاب  ار  مالسا  تاروتسد  دش  نایب  هچ  نانچ 
هبوت يراک  هنگ  ره  ای  دزد  رگا  هک  دنک  یم  شرافس  زین  نارگید  هب  دهد  یم  دزد  دروم  رد  ار  يروتـسد  نینچ  هک  مالـسا  ور  نیا  زا 

زا دوش و  وا  رازآ  تیذا و  بجوم  هک  دـننکن  يراک  دـنناشوپب و  ار  وا  بویع  دنتـسه  فظوم  ناـگمه  تسا و  هتفریذـپ  وا  هبوت  درک ،
وا يور  هب  اهرد  همه  ندـش  هتـسب  ياـنعم  هب  دزد  ندـش  تازاـجم  سپ  .دـنزیهرپب  دزد  یتح  ناـگمه  ندرک  تبیغ  ندرک و  هرخـسم 

.تسا مهارف  زین  وا  يارب  دنموربآ  یگدنز  هب  نداد  همادا  يارب  هنیمز  و  تسین ؛

ملاس یگدـنز  يارب  ار  یبسانم  طیحم  ترجاهم ، اب  دـناوت  یم  دـهد  همادا  دوخ  یگدـنز  هب  تسناوتن  هعماـج  نآ  رد  هک  مه  ضرف  رب 
نیا هک  .دنزیهرپب  نظءوس  زا  دنـشاب و  هتـشاد  نظ  نسح  نارگید  هب  هک  دهد  یم  روتـسد  ناگمه  هب  مالـسا  یفرط  زا  دـنک و  باختنا 

لامتحا دیاب  مالسا ، روتسد  هب  انب  نارگید  هک  ارچ  .دوش  ظفح  شیوربآ  هک  دنک  یم  کمک  هدش  عطق  شناتـشگنا  هک  یـسک  هب  مه 
.دشاب هدش  عطق  يا  هحناس  رثا  رب  ناشیا  تسد  هک  دنهد 

دوخ راک  هب  دزد  تروص  نیا  رد  مییوگب  میتسناوت  یم  دوب  هدادـن  رارق  دزد  يارب  یتازاـجم  تسد ، ندـش  هدـیرب  زا  دـعب  مالـسا  رگا 
دوخ يدزد  هب  مه  زاب  هدش  هک  یتازاجم  دوجو  اب  يدزد  رگا  هک  میشاب  هتشاد  رظن  رد  اما  دهد  یم  همادا 
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؛ دننک یم  دبا  سبح  ار  وا  داد  همادا  مه  زاب  رگا  و  دشاب ؛ یم  وا  پچ  ياپ  ندرک  عطق  نآ  دوش و  یم  يرتدیدش  تازاجم  دهد  همادا 
.(1) دننک یم  مادعا  ار  وا  داد  همادا  يدزد  هب  نادنز  رد  زاب  رگا  و 

هب تازاجم ، ندـش  رتدـیدشاب  هکلب  دـهد  یم  همادا  يدزد  هب  زاب  وا ، ندـش  وربآ  یب  دزد و  ندرک  تازاجم  اـب  تفگ  ناوت  یمن  سپ 
.دشاب وا  راظتنا  رد  مادعا  دبا و  سبح  اپ و  ندش  هدیرب  هک  صوصخ  هب  دهد  یم  همادا  يدزد  هب  یسک  رتمک  یعیبط  روط 

رتشیب هعلاطم  تهج  عبانم 

.يزاریش مراکم  هللا  تیآ  هنومن ، ریسفت  . 1

.ینیمخ ماما  هلیسولا ، ریرحت  . 2
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: شسرپ * 

( ءاسن هروس  تایآ 103-100  هب  هجوت  اب  ( ؟ دوش یم  هتسکش  داهج ، ریغ  رفس  رد  زامن  هعیش  رظن  هب  ارچ 

: خساپ * 

: دیامرف یم  تایآ 103-100  ءاسن  هروس  رد  میرک  نآرق  قوف  تایآ  رد 

ُتْوَْملا ُهْکِرْدـُی  َُّمث  ِِهلوُسَر  ِهّللا َو  َیلِإ  ًارِجاهُم  ِِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَم  ًهَعَـس َو  ًارِیثَک َو  ًامَغاُرم  ِضْرَْألا  ِیف  ْدِـجَی  ِهّللا  ِلِیبَس  ِیف  ْرِجاُهی  ْنَم  (َو 
ْنَأ ُْمتْفِخ  ْنِإ  ِهالَّصلا  َنِم  اوُرُـصْقَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتبَرَـض  اذِإ  ًامیِحَر َو  ًاروُفَغ  ُهّللا  َناک  ِهّللا َو  یَلَع  ُهُرْجَأ  َعَقَو  ْدَـقَف 

اوُذُـخْأَْیل َکَعَم َو  ْمُْهنِم  ٌهَِفئاط  ْمُقَْتلَف  َهالَّصلا  ُمَُهل  َتْمَقَأَف  ْمِهِیف  َْتنُک  اذِإ  ًاـنِیبُم َو  اوُدَـع  ْمَُکل  اُوناـک  َنیِِرفاـْکلا  َّنِإ  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  ُمُکَِنتْفَی 
َنیِذَّلا َّدَو  ْمُهَتَِحلْسَأ  ْمُهَرْذِح َو  اوُذُخْأَْیل  َکَعَم َو  اوُّلَُصْیلَف  اوُّلَُصی  َْمل  يرْخُأ  ٌهَِفئاط  ِتْأَْتل  ْمُِکئارَو َو  ْنِم  اُونوُکَْیلَف  اوُدَجَس  اذِإَف  ْمُهَتَِحلْـسَأ 

ُْمْتنُک ْوَأ  ٍرَطَم  ْنِم  ًيذَأ  ْمُِکب  َناـک  ْنِإ  ْمُْکیَلَع  َحاـنُج  ـال  ًهَدِـحاو َو  ًهَْلیَم  ْمُْکیَلَع  َنوـُلیِمَیَف  ْمُِکتَِعْتمَأ  ْمُِکتَِحلْـسَأ َو  ْنَع  َنوـُلُفْغَت  ْوـَل  اوُرَفَک 
یلَع ًادوُُعق َو  ًاماِیق َو  َهّللا  اوُرُکْذاَف  َهالَّصلا  ُُمْتیَضَق  اذِإَف  ًانیِهُم  ًاباذَع  َنیِِرفاْکِلل  َّدَعَأ  َهّللا  َّنِإ  ْمُکَرْذِح  اوُذُخ  ْمُکَتَِحلْسَأ َو  اوُعَضَت  ْنَأ  یضْرَم 

رد دنک ، ترجه  ادـخ  هار  رد  هک  سک  ره  و  « ؛ ) ًاتُوقْوَم ًاباتِک  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َْتناک  َهالَّصلا  َّنِإ  َهالَّصلا  اوُمِیقَأَف  ُْمْتنَنْأَمْطا  اَذِإَف  ْمُِکبُونُج 
شا هناخ  زا  وا ، هداتـسرف  ادـخ و  يوس  هب  ترجاهم  ناونعب ]  ] سک ره  و  تفای ؛ دـهاوخ  یـشیاشگ  ناوارف و  ِنما ]  ] ياه ناـکم  نیمز 

رد هک  یماگنه  .تسا و  زرورهم  هدنزرمآ  رایـسب  ادخ ، و  تسادخ ؛ رب  شـشاداپ  نیقیب  سپ  دریگ ، ارف  ار  وا  گرم  سپـس  دیآ ، ردـب 
تسین امش  رب  یهانگ  چیه  سپ  دیسرت ؛ یم  نات  دوخ ) دروم  رد  ، ) دندیزرو رفک  هک  یناسک  يرگبوشآ  زا  رگا  دینک ، یم  رفس  نیمز 

هاگ ره  .دنراکشآ و  ینمـشد  امـش  يارب  نارفاک ، هک  ارچ ] [ ؛) دیناوخب تعکر  ود  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  و   ) دینک مک  زامن  زا  هک 
ناشیارب گنج ) نادیم  رد   ) و یشاب ، نانآ  نایم  رد 
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هدجـس هک  یماگنه  و  دنریگرب ؛ ار  ناشیاه  حالـس  دـیاب  و  دنتـسیا ، زامن ) هب   ) وت اب  نانآ  زا  يا  هتـسد  دـیاب  سپ  یتشاد ، اپ  هب  ار  زامن 
دنا هدرازگن  زامن  هک  يرگید  هتسد  و  دنریگ ، رارق  دربن ) نادیم  رد   ) امـش ِرـس  ِتشپ  دیاب  سپ  دندناسر ،) نایاپ  هب  ار  زامن  و   ) دندرک

( زامن لاح  رد   ) ار ناشیاه  حالـس  و  دننک ) ظفح   ) ار ناشیگدامآ  دیاب  و  دنرازگ ؛ زامن  وت  اب  دنیایب و  دیاب  دندوب ،) دربن  نادـیم  رد  (و 
نوخیبش کـی  اـب  دـیوش و  لـفاغ  ناـتلیاسو  ناـتیاه و  حالـس  زا  هک  دـننک  یم  وزرآ  دـندیزرو ، رفک  هک  یناـسک  اریز ) ( ؛ دـنریگ رب 

هک تسین  امـش  رب  یهانگ  چـیه  دـیتسه ، حورجم ) و   ) رامیب ای  و  دـیتحاران ، ناراب  زا  امـش  رگا  .دـنروآ و  شروی  امـش  هب  یناـهگان ) )
يارب ادـخ  هک  یتسارب  .دـیریگرب  ار ) یعاـفد  لـیاسو  دـینک و  ظـفح   ) ار ناـتیگدامآ  یل ]  ] و دـیراذگب ؛ نیمز ] رب   ] ار ناـتیاه  حـالس 

رب هتـسشن و  هداتـسیا و  لاح  رد  سپ  دیدناسر ، نایاپ  هب  ار  زامن  هک  یماگنه  .تسا و  هتخاس  هدامآ  يا  هدـننک  راوخ  باذـع  نارفاک ،
رب زامن ، هک  ارچ ] ، ] دـیراد اپ  رب  لومعم ) روط  هب   ) ار زامن  سپ  دـیتفای ، شمارآ  هاگره  .دـینک و  داـی  ار  ادـخ  هدـیمرآ ،]  ] ناـتیاهولهپ

«. تسا هدش  رّرقم  بجاو و ]  ] نّیعم تاقوا  رد  نانمؤم 

تسا و گنج  ياه  نادیم  هب  طوبرم  هک  دراد  فوخ  زامن  زا  نخس  هدش ، عیرشت  رفس  رد  هتـسکش  زامن  فوخ و  زامن  قوف  تایآ  رد 
.تسین گنج  اب  طابترا  یب  زین  نآ  هک  دراد  رفس  رد  زامن  نتسکش  زا  نخس 

هراشا و  ِهالَّصلا ) َنِم  اوُرُـصْقَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف   ) هلمج يارب  تسا  طرـش  اـی  دـیق  ...اوُرَفَک ) َنیِذَّلا  ُمُکَِنتْفَی  ْنَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ   ) هلمج
هک نیا  اب  درادن  تافانم  دروم ، ندوب  یصوصخ  نیا  و  دش ، عیرـشت  نمـشد  زا  سرت  هنتف و  فوخ  يارب  زامن  نتـسکش  ادتبا  هک  دراد 
ادخ باتک  يرآ ، .دـشابن  نایم  رد  فوخ  ياپ  هک  دـنچره  .دوش  عیرـشت  عورـشم  ياهرفـس  همه  يارب  مومع و  روط  هب  مود  راب  يارب 

.(1) دزاس یم  یمومع  دراوم ، همه  يارب  ار  نآ  هللا  لوسر  تنس  دنک و  یم  نایب  ار  هتسکش  زامن  زا  مسق  کی 

ص:239

.ءاسن هروس  تایآ 103-100  لیذ  نازیملا ، ( 1 - ) 1
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هقف رد  رفاسم  زامن 

رهظ و ياهزامن  ینعی  تسا ، یتعکر  راهچ  بجاو  ياهزامن  صوصخم  زامن  نتسکش  هک  دنراد  رظن  قافتا  ینس  هعیـش و  ياهقف  همه 
.حبص زامن  لثم  دوش  یم  یتعکر  ود  ءاشع ، رصع و 

تـسا زیاج  مکح  نیا  دنیوگ : یم  بهاذـم  هیقب  .تسا  مزال  زامن  نتـسکش  تسا و  بجاو  مکح  نیا  دـنیوگ : یم  هعیـش »  » و هیفنح » »
.(1) هتسکش ای  دناوخب  مامت  دراد  رایتخا  راذگ  زامن  ینعی 

هعیش ثیداحا  هنییآ  رد  رفاسم  زامن 

مالسلا هیلع  رفعج  یبا  رقاب  ماما  هب  دنتفگ : ود  ره  هک  هدرک  تیاور  ملسم  نب  دمحم  هرارز و  زا  دوخ  دنـس  هب  هللا  همحر  قودص  خیش 
لجوزع يادخ  دومرف : دناوخ ؟ دیاب  تعکر  دنچ  و  دناوخ ؟ ار  نآ  دیاب  هنوگچ  دییامرف  یم  هچ  رفـس  رد  زامن  هرابرد  میتشاد : هضرع 

بجاو رفس  رد  زامن  نتسکش  هیآ  نیا  مکح  هب  و  ِهالَّصلا ) َنِم  اوُرُـصْقَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  ِضْرَْألا  ِیف  ُْمْتبَرَـض  اذِإ  َو  :) دیامرف یم 
.تسا بجاو  رفسریغ )  ) رضح رد  شندناوخ  مامت  هک  روط  نامه  دش ،

و دینکـشب ،» ار  زامن  رگا  تسین  امـش  رب  یجرح  : » هدومرف هکلب  دینک ) نینچ   ) اولعفا هدومرفن : هفیرـش  هیآ  میتشاد : هضرع  دنیوگ : یم 
هدافتـسا نآ  زا  ار  بوجو  هنوگچ  امـش  .دنکـشب  ار  زامن  دـناوت  یم  رفاسم  هک  دراد  تلالد  هکلب  دـناسر ، یمن  ار  بوجو  ترابع  نیا 

؟» تسا بجاو  رضح  رد  شندناوخ  مامت  هک  روط  نامه  تسا ، بجاو  رفس  رد  زامن  نتسکش  : » دییامرف یم  دیدرک و 

ِْهیَلَع َحانُج  الَف  َرَمَتْعا  ِوَأ  َْتیَْبلا  َّجَح  ْنَمَف  ِهّللا  ِِرئاعَـش  ْنِم  َهَوْرَْملا  افَّصلا َو  َّنِإ  :) هدومرفن لجوزع  يادخ  رگم  دومرف : خساپ  رد  ترـضح 
َفَّوَّطَی ْنَأ 

ص:240

.قداصلا هسسوم  رشان  مراهچ ، پاچ  هوسا ، پاچ  ش ، رشن 1377 ه .-  لاس  هینغم ، داوج  دمحم  هسمخلا ، بهاذم  یلع  هقفلا  ( 1 - ) 1
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مه هدرک و  رکذ  شباـتک  رد  ار  نآ  یلاـعت  يادـخ  مه  نوچ  تسا ، بجاو  هورم  افـص و  نیب  فاوط  هک  دـیناد  یم  هک  نیا  اـب  اـمِِهب )
مه هدرک و  رکذ  شدیجم  باتک  رد  یلاعت  يادخ  مه  .تسا  روطنیمه  زین  رفـس  رد  زامن  ندـش  هتـسکش  هدرک ، لمع  ار  نآ  شربمایپ 

.تسا هدرک  لمع  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

هدناوخ ار  ریصقت  هیآ  رگا  دومرف : هن ؟ ای  دنک  هداعا  دیاب  دناوخب ، یتعکر  راهچ  رفس ، رد  یسک  رگا  لاح  میتشاد : هضرع  دنیوگ : یم 
هدناوخ رگا  ای  هدناوخن و  ار  هیآ  رگا  دناوخب و  هرابود  ار  شزامن  دـیاب  هدـناوخ ، یتعکر  راهچ  لاح  نیا  اب  و  هدـش ، ریـسفت  شیارب  و 

هـس زین  رفـس  رد  هک  برغم ، زامن  زج  تسا ، یتعکر  ود  رفـس  رد  شا  همه  اـهزامن  تسین و  مزـال  وا  رب  هداـعا  هدـیمهفن ، ار  شیاـنعم 
ات  ) .تشاذگ یقاب  یتعکر  هس  رفس  ریغ  رفـس و  رد  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  دوش ، یمن  هتـسکش  تسا و  تعکر 

(1)( ثیدح رخآ 

تنس لها  ثیداحا 

نبا دوراج ، نبا  هجام ، نبا  ییاسن ، يذمرت ، دوادوبا ، ملـسم ، دیمح ، نبدبع  هیبش ، یبا  نبا  هک  تسا  هدش  تیاکح  روثنملارّدـلا »  » رد
نم تفگ : هک  دنا  هدروآ  تیاور  هیما  نب  یلعی  زا  یگمه  نابح  نبا  ساحن و  متاح ، یبا  نبا  رذـنم ، نبا  ریرج ، نبا  يواحط ، همیزخ ،

نتـسکش اوُرَفَک ) َنیِذَّلا  ُمُکَِنتْفَی  ْنَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإ  ِهالَّصلا  َنِم  اوُرُـصْقَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسیَلَف  :) هفیرـش هیآ  مدیـسرپ : باـطخ  نب  رمع  زا 
؟ دنناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  ارچ  رگید  دنرادن ، یفوخ  مدرم  زورما  هتسناد و  فوخ  صوصخم  ار  زامن 

تـسا نیا  يارب  ْمُْکیَلَع » َحانُج  الَف   » ریبعت دومرف : .مدش  ایوج  ادخ  لوسر  زا  ار  نآ  تلع  مدرک و  بجعت  وت  دننام  زین  نم  تفگ : رمع 
نیا دنامهفب  هک 

ص:241

عبط لاس  نیسردملا ، هعماج  رشن  يدلج ،  4 ص 434 ، ج 1 ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت  قودص ، خیش  هیقفلا ؛ هرـضحی  نم ال  ( 1 - ) 1
.ق مود 1404 ه .-  پاچ  ق ، 1404 ه .- 
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لوبق هک  تسا  نیا  يارب  دوش  هتـسکش  زامن  تسا  بجاو  هک  نیا  اما  .تسا و  نیملـسم  امـش  هب  ادخ  هیحان  زا  یقافرا  قّدصت و  مکح 
.(1)( دیناوخب هتسکش  ار  زامن  رفس  رد  و   ) دینک لوبق  ار  ادخ  هقدص  سپ  تسا ، بجاو  ادخ  قدصت 

نب هللادـبع  نب  هیما  زا  دوخ  ننـس  باتک  رد  یقهیب  نابح و  نبا  هجام و  نبا  ییاـسن و  دـیمح و  نب  دـبع  هک  تسا  باـتک  ناـمه  رد  و 
رد ار  فوخ  زامن  اهنت  ام  هک  نیا  اب  یهد ؟ یم  يأر  هتسکش  زامن  هب  ایآ  تسا : هدیسرپ  رمع  رـسپ  زا  هک  هدروآ  تیاور  دسا  نب  دلاخ 

داتسرف یتقو  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یلاعت  يادخ  هدازردارب ، يا  تفگ : رمع  رسپ  .میبای  یمن  ار  رفاسم  زامن  مینیب و  یم  نآرق 
مینیبب دیاب  میهد ، یم  ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  لمع  قبط  مینک ، یم  هچ  نآ  ام  ریزگان  میتسناد ، یمن  يزیچ  چیه  ام  هک 
باتک نامه  رد  تسا و  هدرک  باب  ادخ  لوسر  ار  نآ  هک  تسا  يا ) هویش  یتنس =(  رفـس  رد  زامن  نتـسکش  هدرک و  یم  هچ  بانجنآ 

هتسکش ار  زامن  هنیدم  هکم و  هار  نیب  رد  ام  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  سابع  نبا  زا  ییاسن  (2) و  يذمرت هبیش و  یبا  نبا  هک  تسا 
، دوادوبا ملـسم ، يراخب ، دمحا ، هبیـش ، یبا  نبا  هک  دنک  یم  تیاکح  زین  .میتشادن و  یفوخ  چـیه  میدوب و  نمیا  هک  نیا  اب  میدـناوخ 
دایز و رایـسب  یتیعمج  اب  انم »  » رد ار  رـصع  رهظ و  زامن  نم  تفگ : هک  دنا  هدرک  تیاور  یعازخ  بهو  نب  هثراح  زا  ییاسن  يذمرت و 

.(3) دناوخ یتعکر  ود  ترضح  نآ  و  مدرک ، ادتقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  لماک  یتینما  اب 

اه نآ  دوخ  لاح  نیع  رد  تسا و  هتـشذگ  تایاور  اب  فلاخم  هک  هدش  دراو  رگید  یتایاور  تنـس  لها  زا  هک  تسناد  دیاب  زین  ار  نیا 
زامن تیفیک  هک  یتایاور  ریاس  تایاور و  نآ  یسررب  دنراد و  رظن  فالتخا  رگیدکی  اب 

ص:242

.ءاسن هروس ي  هیآ 100  لیذ  روثنملا ، ردلا  ( 1 - ) 1
.تسا هتسناد  حیحص  ار  ثیدح  يذمرت  ( 2 - ) 2

ص 209، ج 2 ، ق ،) 991 ه .-   ) یطویس نیدلا  لالج  فیلات  سابع ،) نبا  ریسفت  عم  میرکلا  نارقلا  همـشاهب  و   ) روثنملا ردلا  ( 3 - ) 3
.هفرعملا راد  رشن  يدلج ،  6 هدجلا ، حتفلا -  پاچ  لوا 1366 ، پاچ 
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.تسا جراخ  ام  ثحب  عوضوم  زا  هک  تسا  هقف  ملع  رد  شیاج  دنک ، یم  نایب  ار  رفس  رد  هتسکش  زامن  نینچمه  و  فوخ ،

هعلاطم تهج  عبانم 

راد رـشان  يدلج ،  10 ش ، ه .-  مراـهچ 1365  پاـچ  ناـسرخ ، نسح  دیـس  قیقحت  460 ه ،)-   ) یـسوط خیـش  ماکحالا ، بیذهت  . 1
.هیمالسالا بتکلا 

بتکلا راد  رـشان  يدلج ،  4 ش ، ه .-   1363 مراهچ ، پاـچ  ناـسرخ ، نسح  دیـس  قیقحت  460 ه ،)-   ) یسوط خیش  راصبتـسالا ، . 2
.هیمالسالا

عبط لاس  نیـسردملا ، هعماج  رـشن  يدلج ،  4 يراـفغ ، ربـکا  یلع  قـیقحت  ق ،) 1404 ه .-   ) قودـص خیـش  هیقفلا ؛ هرـضحی  نم ال  . 3
.ق مود 1404 ه .-  پاچ  ق ، 1404 ه .- 

 -(. 204 ه  ) یعفاش سیردا  نب  دمحم  ماما  فالتخالا ، . 4

.توریب رداص -  راد  پاچ  يدلج ،  6 241 ه ،)-   ) لبنح نب  دمحا  دمحا ، دنسم  . 5

.توریب رکفلا -  راد  پاچ  يدلج ،  8 256 ه ،)-   ) يراخب لیعامسا  نب  دمحم  يراخب ، حیحص  . 6

 - هفرعملاراد پاچ  يدلج ،  4 یلشعرم ، فسوی  رتکد  قیقحت  405 ه ،)-   ) يروباشین مکاح  دمحم  نب  دمحم  مکاحلا ، كردتسم  . 7
.ق توریب 1406 ه .- 

ص:243
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: شسرپ * 

؟ ددرگ یم  تازاجم  دوش ) یم  جراخ  مالسا  زا  هک   ) دترم صخش  ارچ 

: خساپ * 

همدقم

زا تسا ، هدش  رداص  میکح  میلع  زا  نوچ  نآ  ماکحا  .دشاب و  یم  رگنوس  همه  عماج و  هتفرشیپ و  نیناوق  ياراد  مالـسا  سدقم  نییآ 
تقد و یهلا  مکح  نیا  رد  تسا  مزال  .تسین و  ینثتـسم  هدـعاق  نیا  زا  زین  دـترم  تازاجم  تسا و  رادروخرب  یفلتخم  ياـه  تمکح 

.تسا هداد  رارق  ار  یتخس  تازاجم  نینچ  مالسا  ارچ  مینادب  ات  مینک  هعلاطم 

و . (2) درامـش یم  دودرم  یلمع  ار  تاداـقتعا  رد  ندوـمن  دـیلقت  (1) و  دریذـپ یمن  ار  ندروآ  ناـمیا  هب  مدرم  ندرک  روـبجم  مالـسا 
هیلع قداص  رفعج  ماما  ترضح  زا  هچ  نانچ  .دنریذپب  ار  الاو  نییآ  نیا  لالدتسا ، هدیقع و  رکف و  اب  ناناملـسم  هک  تسا  نآ  ناهاوخ 

نیمه و  . (3) دوـش یم  جراـخ  نید  زا  يرگید  دارفا  زا  دـیلقت  اـب  دوـش ، نید  دراو  يدارفا ، زا  دـیلقت  اـب  سکره  هدـش : لـقن  مالـسلا 
لاؤس . (4) درک مهاوخ  هیبنت  ار  وا  هنیآ  ره  دـنک  یمن  قیمع  مهف  نید  رد  هک  منیبـب  ار  منایعیـش  زا  یناوج  رگا  دـنیامرف : یم  راوگرزب 

: دوش یم  میسقت  شخب  هس  هب  قوف 

.هدیقع يدازآ  اب  دترم  مکح  ضراعت  . 3 نیدلا ؛» یف  هارکا  ال   » اب دترم  مکح  ضراعت  . 2 دترم ؛ مکح  تمکح  هفسلف و  . 1

ص:244

(256 هرقب / ( ) ِنیِّدلا ِیف  َهارْکِإ  ال  ( ) 1 - ) 1
دیلقت تمسق  ءاهقف  لئاسملا  حیضوت  هلاسر  هب  دینک  عوجر  ( 2 - ) 2

ُهَجَرْخَأ ِلاَجِّرلِاب  ِنیِّدلا  اَذَه  ِیف  َلَخَد  ْنَم  َلاَق  ُهَّنَأ  مالـسلا  هیلع  ِهَّللاِْدبَع  ِیبَأ  ْنَع  ِهَْبیَْغلا ، ِباَتِک  ِیف  ُِّیناَمُْعنلا  َمیِهاَْربِإ  ُْنب  ُدَّمَُحم  ( 3 - ) 3
ص 307) ج 17 ، هعیشلا ، لئاسو   ) .َلوُزَی ْنَأ  َْلبَق  ُلاَبِْجلا  َِتلاَز  ِهَّنُّسلاَو  ِباَتِْکلِاب  ِهِیف  َلَخَد  ْنَمَو  ُلاَجِّرلا  ُْهنِم 

َنوُرْشِع يِْریَغ  يَوَرَو  ِْفیَّسلِاب  ًَهبْرَض  ُُهْتبَرََـضل  ُهَّقَفَتَی  َال  ِهَعیِّشلا  ِناَّبُـش  ْنِم  ًّاباَش  ُتْدَجَو  َْول  َلاَق  ُهَّنَأ  هللا  همحر  ِِملاَْعلا  ِنَع  يِوْرَأَو  ( 4 - ) 4
(. ص 346 ج 75 ، راونالا ، راحب   ) .ٌلاَّهُج ٌباَرْعَأ  ُْمْتنَأ  اَّلِإَو  اوُهَّقَفَت  َلاَق  ُهَّنَأَو  ًاطْوَس 
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یم مادک  ره  ياه  تازاجم  دترم و  عاونا  دترم و  یحالطـصا  يوغل و  يانعم  هب  میزادرپب  قوف  ياه  تروص  خـساپ  هب  هک  نیا  زا  لبق 
.دوش نشور  یبوخ  هب  ثحب  عوضوم  ات  میزادرپ 

تغل رد  دادترا  هژاو  يانعم 

اوُّدَتْرَت َو ال   ) هیآ رد  دنوادخ  هدومرف  (1) و  تسا هدمآ  نآ ، ریغ  هب  يزیچ  زا  عوجر  تشگزاب و  يانعم  هب  دادترا »  » هژاو تغل  ملع  رد 
.دراد تلالد  هدش  دای  يانعم  رب   2( َنیِرِساخ اُوِبلَْقنَتَف  ْمُکِرابْدَأ  یلَع 

یهقف حالطصا  رد  دادترا  يانعم 

.دنیزگرب دوخ  يارب  ار  يرگید  نید  درادرب و  تسد  نآ  زا  مالسا ، هب  رارقا  زا  سپ  هک  هدش  هتفگ  یسک  هب  دترم » ، » یمالسا هقف  رد 

دترم عاونا 

ای شردام ، ردپ و  هتفای و  دلوت  ناملـسم  هداوناخ  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  يرطف » دترم   » .یلم يرطف و  تسا : عون  ود  دـترم » »
.دشاب هدرک  رفک  راهظا  هتشادرب و  مالسا  زا  تسد  ندش  ناملسم  زا  سپ  دنشاب و  ناملسم  اه ، نآ  زا  یکی 

هتفریذپ ار  مالسا  سپس  هتفای و  دشر  رفک  تلم  رد  زاغآ ، رد  هتفای و  دلوت  رفاک  هداوناخ  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  یلم » دترم  »
.(2) ددرگزاب رفک  تلم  هب  هرابود  درادرب و  تسد  مالسا  زا  هاگ  نآ  دشاب ،

.دنا هتشاذگ  قرف  اه  نآ  نیب  هعیش  ياهقف  یلو  دنا ؛ هدشن  لئاق  یتوافت  مکح ، رظن  زا  یلم  يرطف و  دترم  نایم  تنس  لها  ياهقف 

ص:245

ص 173. ج 3 ، برعلا ، ناسل  ( 1 - ) 1
ص 366. ج 2 ، هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  هلیسولا ، ریرحت  کن : ( 3 - ) 2
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یهقف و ياـه  باـتک  رد  هک  دراد  یـصاخ  طـباوض  طیارـش و  مکح  نیا  هتبلا  تسا ، مادـعا  مالـسا  رد  دـترم  تازاـجم  دـترم : مکح 
.(1) تسا هدش  نایب  یقوقح 

: هک تسا  رکذ  هب  مزال 

ار هعماج  ياضف  راکـشآ  روط  هب  دـنک و  رهاظ  ار  دوخ  دادـترا  هک  تسا  یـسک  يارب  هدـش ، هداد  رارق  دـترم  يارب  هک  یتازاجم  ًالوا :
تبوقع هچرگا   ) .دوش یمن  مکح  نیا  لـماش  دـنکن ، رهاـظ  ار  نآ  دـسرب و  دادـترا  هب  دوخ  نورد  رد  هک  یـسک  هنرگ  دـنک و  هدولآ 

.(2) دهد یمن  ار  وا  دئاقع  شیتفت  هزاجا  زین  نارگید  هب  مالسا  و  دراد ) یپ  رد  ار  يورخا  كاندرد 

يارب هک  تسا  یتاهبش  رطاخ  هب  وا  دادترا  اما  دوش ، دترم »  » حالطصا هب  دوش و  رکنم  ار  نید  تایرورـض  زا  یکی  یـصخش  رگا  ًایناث :
.(3) دنیوگ یمن  دترم  وا  هب  دوب و  دهاوخن  مادعا  مکح  لومشم  زاب  تسا ، هدمآ  شیپ  وا 

.دنز یم  دادترا  هب  تسد  ملع »  » و دانع »  » يور زا  هک  تسا  یسک  دترم  سپ 

دترم مکح  تمکح  هفسلف و  لوا : شخب 

نانمشد هئطوت  زا  يریگولج  . 1

: دیامرف یم  دهد و  یم  گرزب  هئطوت  کی  زا  ربخ  نارمع  لآ  هروس  هیآ 72  رد  میرک  نآرق 

زا يا  هتـسد  و  « ؛ ) َنوُعِجْرَی ْمُهَّلََعل  ُهَرِخآ  اوُرُفْکا  ِراهَّنلا َو  َهْجَو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  یَلَع  َلِْزنُأ  يِذَّلِاب  اُونِمآ  ِباتِْکلا  ِلـْهَأ  ْنِم  ٌهَِفئاـط  َْتلاـق  (َو 
نآ نیـسپ  رد  و  دـیروآ ، نامیا  ًارهاظ ) ، ) هدـمآ دورف  دـنا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  رب  هچ  نآ  هب  زور  زاغآ  رد  دـنتفگ : باـتک  لـها 

«. دندرگ زاب  مالسا ] زا   ] نانآ دیاش  ات  دیزرو ، رفک  زور ] ]

ص:246

.دعب هب  ص 423  ج 5 ، هعبرالا ، بهاذملا  یلع  هقفلا  و  ص 445 . ج 2 ، ینیمخ ، ماما  هلیسولا ، ریرحت  کن : ( 1 - ) 1
ص 859. تاریزعتلا ، دودحلا و  هقف  ( 2 - ) 2

.دادترا ثحبم  ج 6 ، یفجن ، مالکلا ، رهاوج  لثم  یهقف  بتک  و  ص 427 . ج 11 ، هنومن ، ریسفت  ( 3 - ) 3
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ار دوخ  رفک  زور  نایاپ  رد  مینک و  یم  نامیا  راهظا  نیملسم  تادقتعم  مالسا و  هب  حبص  لوا  دنتفگ : یم  رگیدمه  هب  نیکرشم  يرآ ،
هک يدارفا  صوصخ  هب  نیملـسم  کش  دیدرت و  تابجوم  رذگهر  نیا  زا  میدـیدن و  قح  ار  مالـسا  ام  مییوگ : یم  مینک و  یم  نالعا 

.مییامن یم  مهارف  ار  دنا  هدروآ  مالسا  هزات 

ضرعم رد  نآ  يداقتعا  داینب  مالـسا و  زور  ره  دهدن ، رارق  موش  هئطوت ي  نیا  يارب  يدیدش  تازاجم  مالـسا ، نیناوق  رگا  ور  نیا  زا 
كاروخ ندش  مومـسم  هدولآ و  زا  هک  روط  نامه  تسا -  مزال  يرگید  نییآ  ره  مالـسا و  رب  .دوب و  دهاوخ  نمـشد  تاغیلبت  موجه 

يوق يرکف  ياوق  ياراد  هعماـج  دارفا  زا  یخرب  هک  هژیو  هب  .دـیامن  تظفاـحم  ناـنآ  یتدـیقع  ياـهزرم  زا  دوش -  یم  تنایـص  مدرم 
هداـس ي لـئالد  كاـپ و  ترطف  زا  ار  دوـخ  ناـمیا  هکلب  دنـشاب  هتـشاد  مکحم  تالالدتـسا  دوـخ  تادـقتعم  همه ي  يارب  اـت  دنتـسین 

ندـش دـترم  ربـخ  رگا  یفرط  زا  دوب و  دـنهاوخ  ریذـپ  رثا  تاـغیلبت  هنوگ  نیا  لـباقم  رد  .دـنا و  هدروآ  تسد  هب  دوخ ، هب  صوـصخم 
.دومن دهاوخ  درسلد  زین  ار  مالسا  هب  دورو  هعلاطم و  هب  نادنم  هقالع  دنک ، رپ  ار  هعماج  ياضف  زور  ره  صاخشا ،

.تسا ییالقع  یعیبط و  ًالماک ، رما ، نیا  تسا و  هداد  رارق  دوخ  ياه  همانرب  سأر  رد  ار  دوخ  نایک  زا  عافد  یبتکم ، ره  لاـح ، ره  هب 
جنر و اب  دوش و  لمحتم  مدرم  تیاده  يارب  ار  يدایز  تامحز  دوش و  ثوعبم  ادخ  بناج  زا  يربمایپ  هک  تفریذـپ  ناوت  یم  هنوگچ 

مدرم رگید  راب  هنارّوزم ، ياه  شور  اب  هک  دهد  هزاجا  دوخ  نانمشد  هب  یلو  دناهرب ، یتسرپ  تب  كرش و  زا  ار  مدرم  ناوارف ، تّقشم 
؟ دنناشکب یهارمگ  هب  ار 

نانمشد ّتیوقت   » و ناناملسم » هّیحور  فیعضت  ، » هعماج رد  ناناملسم  دادترا  ءوس  راثآ  زا  یکی  نمشد ، یسایس  هبرح  نیا  زا  هتشذگ 
زا عافد  دـشاب ، صخـش  کـی  فارحنا  ربارب  رد  یلمعلا  سکع  هک  نآ  زا  شیب  ّدـترم ، دروم  رد  مالـسا  يریگ  تخـس  .تسا  مالـسا »

.تسا مدرم  نامیا  هدیقع و  زا  تسارح  هعماج و  قوقح 

ص:247
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مّدقم ار  هعماج  هعماج ، ّقح  درف و  ّقح  نایم  ضراعت  رد  تسا و  لئاق  تیمها  صاخـشا  قوقح  زا  شیب  هعماج ، قوقح  يارب  مالـسا ،
عییـضت يدرف -  قوقح  رادـفرط  بتاکم  معز  هب  هدـیقع -  باـختنا  رد  صخـش  يدرف  ّقح  دـترم ، تازاـجم  رد  رگا  یتح  دراد ، یم 

.دنک دودحم  ار  دارفا  يدازآ  دناوت  یم  هعماج ، حلاصم  هک ، ارچ  دوش ؛

عامتجا رد  جرم  جره و  زا  يریگولج  . 2

تـساج نیا  دننک ، راکنا  ار  نآ  یتحار  هب  دعب  زور  دـنریذپب و  ار  عامتجا  نآ  تادـقتعم  نیناوق و  دـنهاوخب  زور  ره  هعماج  دارفا  رگا 
میمـصت يزیر و  همانرب  هنوگره  ناکما  هک  يروط  هب  داد  دـهاوخ  يور  عامتجا  نآ  تابـسانم  راتخاس و  رد  یعیـسو  جرم  جره و  هک 

...و نمشد  هلمح  لثم  ساسح  عقاوم  رد  هژیو  هب  .تفرگ  دهاوخ  عامتجا  نآ  ناربهر  زا  ار  يریگ 

...و رهوش  باختنا  ای  تعامج  هعمج و  ماما  ای  تواضق  لثم  مالـسا ، یعامتجا  طباور  تابـسانم و  زا  يرایـسب  رد  نامیا »  » یفرط زا  و 
.دش دهاوخ  لتخم  عامتجا  ماظن  هک  تسا  مولعم  دوش  هنازور » ، » دارفا نامیا  رگا  .تسا و  هدش  طرش 

مالسا مارتحا  تیاعر  . 3

مارتحا نأش و  دوش ، رفاک  نآ  تایرورض  هب  دعب  دریذپب و  دوخ  نید  ناونع  هب  ار  مالـسا  هک  یـسک  يارب  دیدش  تازاجم  ندادرارق  اب 
هک تسین  يا  هداتفا  اپ  شیپ  هداس و  نییآ  تسا و  دنلب  مالسا  هاگیاج  نأش و  هک  تسناد  دنهاوخ  ناگمه  دش و  دهاوخ  ظفح  مالـسا 

فراـعم و هب  یمارتـحا  یب  نیهوت و  تاـبجوم  دـنوش و  رکنم  ار  نآ  دیـشک  ناـشلیم  هک  عقوم  ره  و  دـننک ، لوـبق  دـنهاوخب  تقو  ره 
.دننک مهارف  ار  نآ  ناوریپ  نینچمه  نآ و  ینامسآ  ماکحا 

مالسا لوبق  رد  رتشیب  تقد  . 4

و دننک ، یم  تقد  رتشیب  دوخ  تاقیقحت  رد  دندرگرب ، نییآ  نآ  زا  یتحار  هب  دنناوت  یمن  ینییآ ، لوبق  زا  دعب  هک  دـننادب  ناگمه  رگا 
هک دوش  یم  ثعاب  نیمه 

ص:248
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.دش دهاوخ  رت  مکحتسم  هعماج  يداقتعا  ياه  هیاپ  دنراذگ و  ياپ  یناملسم  نییآ  هب  يرت  يوق  يرکف  شنیب  اب 

عامتجا یگتسویپ  ظفح  . 5

هب نامیا  یمالسا ، عماوج  يرادا  متسیس  یتموکح و  ماظن  رد  هک  دشاب  نیا  دیاش  دترم ، هرابرد  مالـسا  يریگ  تخـس  لماوع  زا  یکی 
نادقف اب  هک  يروط  هب  .تسا  تموکح  ياه  هیاپ  تما و  یگتسویپ  ياهدنب  وزج  هکلب  درادن ، یبلق  نورد  يداقتعا و  هبنج  ًافرص  ادخ 

.دشاب لمحت  لباق  دناوت  یمن  هک  تسا  داسف  هنتف و  ای  سفن  لتق  دننام  و  دوش ، یم  یشالتم  یمالسا  هعماج  ماود  ماوق و  نآ 

؟ دنک یم  رداص  مادعا  مکح  دترم  يارب  ارچ  سپ  نیدلا » یف  هارکا  ال  : » هدومرفن مالسا  رگم  مود : شخب 

شریذـپ رد   » هک تسا  نـیا  ریـسافت  زا  یکی  و   ، (1) دراد دوجو  یفلتخم  ياه  هاگدـید   1( ِنیِّدـلا ِیف  َهارْکِإ  ال   ) هیآ ریـسفت  دروم  رد 
شریذپ زا  دعب  یلو  .دنریذپب  ار  نآ  مالـسا  تیناقح  تابثا  زا  دعب  دـننک و  یفاک  قیقحت  دارفا  تسا  مزال  هکلب  تسین  يرابجا  مالـسا 

اب ینآرق  تاقلطم  دنتسه و  دیقم »  » و قلطم »  » یضعب نآرق  تایآ  رگید  ترابع  هب  .دنرادن  ار  مالسا  نید  اب  يزاب  تشگزاب و  قح  نآ 
تایآ ریـسفت  يارب  .دنیامن و  یم  صخـشم  ار  تاقلطم  لومـش  دودح  هک  دنتـسه  تادیقم  نیا  دنوش و  یم  انعم  مه  اب  نآ ، تادـیقم 

اه شزغل  زا  يرایسب  تلع  .میشاب و  رادروخرب  حیحص  یتشادرب  زا  ات  تفرگ  رظن  رد  ار  تادیقم  تاقلطم و  عومجم  تسا  مزال  نآرق 
« هارکاال  » هیآ ي هچ  رگا  زین  اج  نیا  رد  .دـنریگ  یم  رظن  رد  ار  هتـسد  ود  نیا  زا  یکی  هک  تسا  نیا  دـیآ  یم  شیپ  هک  یتالاؤس  اـی  و 

نآ يانعم  دروخ و  یم  دیق  حیحص  تایاور  تایآ و  اب  قالطا  نیا  اما  تسا  قلطم 

ص:249

(. دمآ دهاوخ  همادا  رد  اهریسفت  نیا  زا  یخرب   ) هرقب هیآ 256 ، لیذ  هنومن ، نازیملا ، نایبلا ، عمجم  کن : ( 2 - ) 1
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.تسا هدش  یفن  مالسا  هب  دورو  رابجا  رگید  ترابع  هب  .تسین » يرابجا  مالسا  هب  دورو  رد   » هک دوش  یم  نینچ 

ملع و اب  هک  دـنک  یم  رومأم  ار  ناربمایپ  دریذـپ و  یمن  ار  دـیلقت  رابجا و  مالـسا ، لوبق  رد  لاعتم  يادـخ  دـش  هراـشا  هک  روط  ناـمه 
یمن هزاجا  دش ، رکذ  الاب  رد  هک  یمهم  حـلاصم  رطاخ  هب  نییآ ، نیا  لوبق  زا  سپ  اما  . (1) دننک توعد  ار  مدرم  لالدتسا ، تریصب و 

.دروآ یم  رابب  ار  يدایز  دسافم  دادترا  نیا  هک  ارچ  دندرگ  زاب  ینلع  تروص  هب  دارفا  هک  دهد 

؟ دوش تازاجم  هدیقع  رییغت  رطاخ  هب  دیاب  ارچ  سپ  تسا ، هدیقع  يدازآ  ياراد  ناسنا  رگا  موس : شخب 

جره و بجوم  نوچ  .تسین  یلقاع  ناسنا  چـیه  لوبق  دروم  هک  زرم ، دـح و  هطباـض و  نودـب  يدازآ  تسخن  تسا : هنوگ  ود  يدازآ 
.دوش یم  یعامتجا  يرکف و  جرم 

نآ قیقحت  زا  سپ  و  دنشاب ، هتشاد  لماک  هنافـصنم و  هنادازآ و  قیقحت  هک  دندازآ  اه  ناسنا  هک  تسا  انعم  نیا  هب  هدیقع  يدازآ  مود :
نآ فلاخم  اهنت  هن  مالسا  دنشاب ، هتشاد  هدیقع  نآ  هب  لایما ، ندرک  لخاد  يزرو و  ضرغ  نودب  تسا  لقع  لوبق  دروم  ًاعقاو  هک  هچ 
هب هبوت  هروس  هیآ 6  رد  هچ  نانچ  .تسا  قیقحت  لالدتـسا و  ملع و  لقعت و  مکحم  نارادفرط  زا  تشذـگ  هک  روط  نامه  هکلب  تسین 

.دهد یم  روتسد  ربمایپ 

دعب دینادرگرب  دوخ  لحم  هب  ار  وا  سپس  دیهدب  ار  وا  خساپ  هکلب  دیگنجن ، وا  اب  درک  حرطم  يرکف  لاؤس  نمـشد  دارفا  زا  یکی  رگا  »
.(2)« دیگنجب وا  اب  دش  مزال  رگا 

ص:250

.108 فسوی / َنیِکِرْشُْملا ،) َنِم  اَنَأ  ام  ِهّللا َو  َناْحبُس  ِینَعَبَّتا َو  ِنَم  اَنَأ َو  ٍهَریَِصب  یلَع  ِهّللا  َیلِإ  اوُعْدَأ  ِیلِیبَس  ِهِذه  ُْلق  ( ) 1 - ) 1
ٌمْوَق ال ْمُهَّنَِأب  َِکلذ  ُهَنَمْأَم  ُهِْغْلبَأ  َُّمث  ِهّللا  َمالَک  َعَمْسَی  یّتَح  ُهْرِجَأَف  َكَراجَتْسا  َنیِکِرْشُْملا  َنِم  ٌدَحَأ  ْنِإ  َو  ( ) 2 - ) 2
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ندرک دـنم  هطباض  يارب  زین  دادـترا  مکح  .تسا و  قفاوم  مود  عون  يدازآ  اـب  تسا و  فلاـخم  لوا  عون  يدازآ  اـب  مالـسا  نیارباـنب :
تسا دازآ  سک  ره  ینعی  . (1) ددرگ دنمنوناق  دنمناماس و  دـبای و  تاجن  یعامتجا  يرکف و  جرم  جره و  زا  هعماج  هک  تسا  يدازآ 

یب يدازآ  دریگب و  يزاب  هب  ار  مالـسا  نید  درادن  قح  مالـسا ، تیناقح  هب  ندرب  یپ  زا  دـعب  اما  دـنک  باختنا  ار  دوخ  نید  قیقحت ، اب 
.دنک لمع  تسا  لیام  هنوگ  ره  ات  درادن  زرم  دح و 

يروآدای

نیا يارب  مالسا  ردص  رد  هک  نانچ  دناد  یمن  گرم  هب  موکحم  دنک  یمن  لوبق  ار  مالسا  هک  نیا  فرص  هب  ار  یـسک  چیه  مالـسا  . 1
غیلبت نانمـشد  رب  يزوریپ  زا  دعب  اما  دـندیگنج  یم  دـننک ، عفر  ار  تلاسر  غیلبت  عناوم  دـنناسرب و  ناگمه  شوگ  هب  ار  قح  يادـن  هک 

تفریذپ یمن  يدرف  هچ  نانچ  دندرک و  یم  حرطم  ار  مالسا  تیناقح  لئالد  هکلب  دندرک  یمن  مالسا  لوبق  هب  روبجم  ار  مدرم  مالـسا ،
تلالد انعم  نیا  رب  نآرق  زا  يدایز  تایآ  .درک و  یم  یگدـنز  یمالـسا  روشک  رد  هناـمرتحم  هکلب  دـندرک  یمن  مادـعا  ار  وا  اـهنت  هن 

 . 2( ٍرِْطیَصُِمب ْمِْهیَلَع  َتَْسل  ٌرِّکَذُم  َْتنَأ  امَّنِإ  ْرِّکَذَف  :) دننام دراد 

ار نآ  ياطعا  دـناوت  یمن  وا  ایآ  تسا ، وا  ّبر  قلاخ و  هک  تسا  يدـنوادخ  ًاعیرـشت »  » و ًانیوکت » ، » ناسنا قوقح  هدـننک  اطعا  رگا  . 2
؟ دناتسب یمدآ  زا  ار  نآ  یطیارش ، رد  ای  دنک  صاخ  یطورش  هب  طورشم 

رطاخ هب  یـصخش ، نینچ  دناسر ، لتق  هب  ار  یمرتحم  صخـش  هک  نآ  رگم  دراد ، تایح  ّقح  یناسنا  ره  هک  دنک  مالعا  دـنوادخ ، رگا 
بکترم هک  یمرج 

ص:251

هب اـت  دـنیامن  قیقحت  لـماک  تروص  هب  هدـمآرب و  قیقحت  ماـقم  رد  هک  تسا  بجاو  دـنراد  ینهذ  ههبـش  هک  یناـسک  يارب  و  ( 1 - ) 1
.تسا هدراذگن  خساپ  یب  ار  یلاؤس  چیه  نآ  ینابم  مالسا و  دنسرب و  دوخ  باوج 
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و دنک ، عافد  لطاب  زا  تجاجل  دانع و  اب  دتـسیاب و  یهلا  مایپ  ربارب  رد  یـسک  رگا  ای  دوش و  صاصق  دـیاب  درادـن و  تایح  ّقح  هدـش ،
وا اب  ناوت  یم  هتسکش و  ار  دوخ  قوقح  تمرح  يدرف ، نینچ  دنک ، داجیا  یعناوم  نارگید ، شوگ  هب  یهلا  مایپ  ندیـسر  هار  رد  یّتح 

.دوش هداد  همتاخ  شتایح  هب  ای  دوش  میلست  ات  تساخرب  گنج  هب 

دـسافم ظاحل  هب  ار  دادـترا  دراد و  رذـحرب  كرـش  رفک و  هب  شیارگ  زا  ار  وا  ناـسنا ، ِقوقح  یطعُم  قلاـخ ، ناونع  هب  دـنوادخ ، رگا 
؟ دراد يروذحم  عنام و  هچ  درامشب ، گرم  تازاجم  بجوم  دوش ، یم  بترتم  نآ  رب  هک  یناوارف 

يارب هک  یبتکم  رد  .تسا  هعماج  راکاطخ و  صخـش  رب  تقفـش  تمحر و  یعون  تازاـجم  مالـسا ، بتکم  رد  قیمع  یـشرگن  اـب  . 3
رتراوشد و هک  يورخا  تازاـجم  زا  دـناوت  یم  اـیند  رد  تازاـجم  هتـشاد ، رّرقم  تماـیق  زور  رد  يورخا  تازاـجم  راـکاطخ ، صخش 
دندیسر و یم  نینمؤملاریما  ای  ربمایپ  رضحم  هب  مالسا  ردص  رد  راکاطخ  ِناناملـسم  هک  دوب  داقتعا  نیمه  اب  .دهاکب  تسا ، رت  ینالوط 
زا ات  دـندرک  یم  ریزعت  اـی  دـح  يارجا  ياـضاقت  دـندوب ، یهلا  ریزعت  اـی  ّدـح  قحتـسم  دـندوب و  هدـش  بکترم  هک  یهاـنگ  رطاـخ  هب 

.دنبای تاجن  يورخا  تازاجم  زا  هدش و  كاپ  هانگ  یگدولآ 

اه ناسنا  تیاده  زا  هاگ  چیه  دریگ و  یم  تروص  ششوک  شالت و  تیاهن  راک ، هنگ  هارمگ و  صخـش  تاجن  يارب  بتکم ، نیا  رد 
هک وا  يورخا  تداعـس  هکلب  تسین ، اـیند  دودـحم  یگدـنز  رد  تداعـس  هـب  رـصحنم  ناـسنا ، تداعـس  نوـچ  و  دوـش ، یمن  سویأـم 

حالـصا وا و  تاجن  حالـصا و  فدـه  اب  ایند ، رد  راکاطخ  صخـش  تازاجم  یتح  تسا ، رظن  ّدـم  رت  شیب  تسا  يدـبا  یگـشیمه و 
.تسین انثتسم  هدعاق ، نیا  زا  زین  دترم  تازاجم  .دیآ  یم  رد  ارجا  هب  و  هدش ، عیرشت  هعماج 

ص:252
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.دوش یمن  دادترا  ثعاب  شسرپ  ای  ههبش و  حرط  . 4

مهیلع همئا  رگید  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تاسلج  رد  هک  یتاهبـش  تالاکـشا و  هب  هجوت  اـب 
فرط زا  لوقعم  ههبش  حرط  هک  دوش  یم  تفایرد  هتکن  نیا  دنداد ، یم  هدیدنسپ  يا  هویش  اب  نانآ  هک  یخساپ  دش و  یم  داریا  مالسلا 

، دشاب هک  یعون  ره  زا  یهاگآ ، يارب  شسرپ  زین  .دوش و  یمن  دادترا  بجوم  دشاب ، هک  يا  هلوقم  ره  زا  هشیدنا ، ِبحاص  دنمشناد و 
نارظن و بحاص  زا  هک  تسا  هدش  رما  دـنرادن  یهاگآ  فراعم  زا  هک  ییاه  نآ  هب  یتح  دـشاب و  یمن  نیهوت  ثعاب  تسین و  فالخ 

فرطرب نانآ  زا  ار  تاهبش  دنهد و  خساپ  لیلد ، اب  ار  اه  نآ  هک  تسا  مالک ، ریسفت و  هقف و  ناملاع  زا  رظن ، لها  رب  دنسرپب و  ناملاع 
ادخ و لوسر  هریس  تهج ، نیدب  .دنک  یمن  فرطرب  هدننک  شـسرپ  زا  ار  ههبـش  درادن و  ریثأت  قطنم ، لیلد و  نودب  خساپ  اریز  .دننک 

هدرک ذاختا  ار  يرگید  شور  نانآ  هک  درادن  دوجو  يدروم  زگره  دوب و  لیلد  اب  هارمه  هشیمه  اه  شـسرپ  هب  خـساپ  ماقم  رد  ناماما 
.دنشاب

: رگید نایدا  رد  دترم  مکح  . 5

نایدا عبانم  زا  یخرب  رد  یتح  تسا و  گرم  زین  نآ  تازاجم  تسا و  مرج  فلتخم  ناـیدا  هاگدـید  زا  دادـترا  هک  تسا  رکذ  ناـیاش 
هدنسب دیدج  میدق و  دهع  سدقم  باتک  زا  عبنم  ود  رکذ  هب  راصتخا  هب  اج  نیا  رد  .تسا  مالسا  زا  رتدیدش  رایسب  نآ  مکح  دوجوم ،

.مینک یم 

هدومن اوغا  ًاّرـس  ار  وت  تسا  وت  ناج  لـثم  هک  وت  قیفر  اـی  وت و  شوغآ  مه  نز  اـی  وت  رتخد  اـی  رـسپ و  اـی  ترداـم  رـسپ  تردارب  رگا  »
وا رب  وت  مشچ  هدم و  شوگ  ار  وا  نکم و  لوبق  ار  وا  .مییامن  تدابع  دـیتسنادن  وت  يابآ  وت و  هک  يریغ  نایادـخ  ات  میورب  هک  دـیوگب 

دعب دوش و  زارد  شلتق  هب  وت  تسد  ًالوا  ناسر  لتق  هب  ار  وا  هتبلا  رادم  ناهنپ  ار  يو  وشم و  لمحتم  ار  وا  دیامنن و  تمحر 
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زا ار  وت  هک  وت  يادخ  دنوادخ  زا  ار  وت  هک  دوب  نیا  يایوج  هک  نیا  ببس  هب  دریمب  ات  امن  راسگنس  گنس  اب  ار  وا  موق و  یمامت  تسد 
امـش نایم  رد  ار  عینـش  رما  نینچ  رگید  راب  دنـسرتب و  دنونـشب و  نایلییارـسا  یمامت  ات  دنارب  دروآ  نوریب  یگدـنب  هناخ  زا  رـصم  نیمز 

.(1)« دنوشن بکترم 

ربخ اب  هک  نیازا  دعب  مه  نآ  دنک ، در  تسا  وا  هدنهد  تاجن  هک  ار  حیسم  هک  دشاب  نیا  مه  شهانگ  دنکب و  هانگ  هتسناد  یـسک  رگا 
نینچ ّرـش  زا  يرارف  هار  رگید  دوش و  یمن  كاپ  حیـسم  نوخ  اب  هانگ  نیا  دشخبب ، ار  وا  ناهانگ  ات  تسا  هدمآ  حیـسم  هک  تسا  هدش 

، دـسر یم  وا  هب  ادـخ  دـیدش  بضغ  مشخ و  زا  هک  دـشاب  یکانتـشحو  تازاجم  راظتنا  هک  نیا  زج  يرگید  هار  یلب ، .تسین  یهاـنگ 
ای ود  رگا  تسکش ، یم  ار  یسوم  نیناوق  هک  یـسک  .دنک  یم  كاله  دنازوس و  یم  ار  ادخ  نانمـشد  مامت  هک  یبضغ  مشخ و  نامه 

يرت كانتشحو  تازاجم  هچ  دینک  رکف  الاح  .دش  یم  هتشک  اجباج  محرت  نودب  صخـش  نآ  دنداد ، یم  تداهـش  وا  هانگ  هب  رفن  هس 
مک تسد  دـش ، هتخیر  ناشناهانگ  عفر  يارب  هک  ار  وا  نوخ  دـنا و  هدرک  لامدـگل  اپ  ریز  ار  ادـخ  دـنزرف  هک  تسا  یناسک  راظتنا  رد 

هتفگ و دب  دنک  یم  زاب  ادخ  نازیزع  يور  هب  ار  ادخ  تمحر  ياهرد  هک  ادخ  كاپ  حور  هب  و  دنا ، هدروآ  باسح  هب  كاپان  هتفرگ و 
(3)  - (2)« دنا هدرک  یتمرح  یب 

ص:254

1856 ندنل ، هنطلـسلاراد  نلگ ، میلو  یـسراف  همجرت  دنب ) رب 18  لمتشم  ، ) لصف 13 هینثت ، رفـس  میدق : دهع  سدـقم ، باتک  ( 1 - ) 1
صص 379- لصفلا 13 ، عارتشالا ، هینثت  رفـس  توریب ، قرـشملا ، راد  سدـقملا ، باتکلا  ص 358-357  يرجه ، و 1272  يدالیم 

.380
هلمج 32-26. دنب 10 ، نایناربع ، هب  همان  دیدج : دهع  ( 2 - ) 2

هاگدـید زا  دادـترا  مکح  رگنایب  دـناوت  یمن  تسا و  دـیدج  میدـق و  دـهع  دوجوم  عباـنم  زا  دـش  رکذ  هچ  نآ  .فلا  رکذـت : ( 3 - ) 3
لتق یگنوگچ  عون و  دادترا و  توبث  طیارش  تسین  مولعم  ینعی  .دشاب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  تعیرش 

يراذگ نوناق  رد  ار  یتلاخد  هنوگره  زورما ، تیحیسم  ناهج  رب  مکاح  رکفت  .ب.تسا  هدمآ  نوتم  نیا  رد  هک  دشاب  نآ  ًاقیقد  دترم ،
بابرا دزن  یتح  حیـسم  نید  رگنایب  دـناوت  یمن  یحیـسم  ياهروشک  زورما  ییازج  نیناوق  اذـل  تسا ، هدرک  بلـس  نید  زا  یعاـمتجا ،

.دشاب اسیلک 
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رد وا  هبوت  دش ، نامیشپ  دوخ  لمع  زا  اعقاو  رگا  هک  تسین  انعم  نیدب  دوش  رداص  مادعا  مکح  دترم ، عاونا  زا  یـضعب  رد  رگا  هتبلا  . 6
.(1) دوشن هتفریذپ  دنوادخ  دزن 

« نیدلا یف  هارکاال   » هیآ اب  دادترا  مکح  ضراعت 

: هیآ دروم  رد  نارسفم  ياه  هاگدید 

: درامش یمرب  نینچ  ار  هیآ  نیا  دروم  رد  لاوقا   (2) نایبلا عمجم  ریسفت  فلا :

.(3) دنزادرپ یم  هیزج  هک  تسا  باتک  لها  دروم  رد  هیآ  نیا  . 1

.(4) تسا هدش  خسن  سپس  هدش  لزان  رافک  همه ي  دروم  رد  هیآ  نیا  . 2

زا دعب  ناشیا  هکارچ  دیا  هدـش  لخاد  هارکا  اب  هک  دـییوگن  دـنا ، هدـش  نید  دراو  گنج  زا  دـعب  هک  یناسک  هب  تسا : نیا  هیآ  دارم  . 3
.(5) تسا حیحص  ناشمالسا  دنا و  هداد  ناشن  تیاضر  مالسا  هب  گنج 

.(6) تسا هدش  لزان  راصنا  زا  یصاخ  موق  دروم  رد  هیآ  نیا  . 4

زا یقیقح  نید  هک  ارچ  دراد ، راـیتخا  نید  لوـبق  رد  ناـسنا  و  تسین ، نـید  رد  یهارکا  دـنوادخ  فرط  زا  هـک  تـسا  نـیا  روـظنم  . 5
رفک دشاب  هارکا »  » يور زا  هک  يرفک  هک  روط  نامه  .تسین  نید  عقاو  رد  دـشاب  رابجا  يور  زا  هک  ینیتداهـش  و  تسا ؛ بولق  لامعا 

.(7) تسین یقیقح 

ص:255

.651 ص : ج 2 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
.631 ص : ج 2 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  ( 2 - ) 2

.كاحضلاو هداتقو  نسحلا  نع  هیزجلا  مهنم  ذخؤی  نیذلا  هصاخ  باتکلا  لهأ  یف  هنأ  اهدحأ ) ( ) 3 - ) 3
.هریغو يدسلا  نع  هرکذ  مدقت  امک  خسن  مث  رافکلا  عیمج  یف  هنأ  اهیناثو ) ( ) 4 - ) 4

همالـسإ حصو  برحلا  دعب  یـضر  اذإ  هنأل  اهرکم  لخد  هنأ  برحلا  دـعب  نیدـلا  یف  لخد  نمل  اولوقت  دارملا ال  نأ  اهثلاثو ) ( ) 5 - ) 5
.جاجزلا نع  هرکمب  سیلف 

.هریغو سابع  نبا  نع  لوزنلا  یف  هانرکذ  امک  راصنألا  نم  صاخ  موق  یف  تلزن  اهنأ  اهعبارو ) ( ) 6 - ) 6
یف نید  وه  ام  نأل  هیف  ریخم  دبعلا  نکلو  هللا  نم  هارکإ  نیدلا  یف  سیل  دارملا  نأ  اهسماخ ) و  ( ) 7 - ) 7
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: میناوخ یم  نینچ  هیآ  لیذ  رد  هنومن  ریسفت  رد  ب :

رد نوچ  و  دهد ، یم  لیکـشت  ار  نید  ساسا  هک  تسا  ادخ  لالج  لامج و  تافـص  دـیحوت و  زا  يا  هعومجم  عقاو  رد  یـسرکلا  هیآ 
َنَّیَبَت ْدَق  ِنیِّدلا  ِیف  َهارْکِإ  ال  :) دیامرف یم  هیآ  نیا  رد  تسین ، هارکا  رابجا و  هب  يزاین  تسا و  لالدتـسا  لباق  لقع  لیلد  اب  لحارم  مامت 

«. تسا هدش  راکشآ  ههاریب  زا  تسرد  هار  اریز )  ) تسین یهارکا  چیه  نید  لوبق  رد  « ؛ ) ِّیَْغلا َنِم  ُدْشُّرلا 

زا ندـش  رود  تقیقح و  زا  فارحنا  ياـنعم  هب  هک  یغ »  » ربارب رد  عقاو ، هب  ندیـسر  یباـی و  هار  زا  تسا  تراـبع  تغل  رظن  زا  دـشر » »
.تسا عقاو 

هاوخ و تسا  راوتـسا  نیقی  ناـمیا و  رب  شا  هدولاـش  ساـسا و  دراد و  راـک  رـس و  مدرم  رکف  حور و  اـب  بهذـم  نید و  هک  اـج  نآ  زا 
.تسا نیمه  هب  يا  هراشا  عقاو  رد  ِنیِّدلا » ِیف  َهارْکِإ  ال   » هلمج دشاب و  هتشاد  دناوت  یمن  لالدتسا  قطنم و  زج  یهار  هاوخان 

دنتساوخ یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  ناهاگآان  زا  یضعب  دوش ، یم  هدافتـسا  هیآ  لوزن  ناش  زا  هک  هنوگ  نامه  هوالع  هب 
خـساپ اه  نآ  هب  ًاحیرـص  قوف  هیآ  دنک ، رهاظ ) رد  دـنچ  ره   ) مدرم هدـیقع  رییغت  هب  مادـقا  راشف  روز و  اب  رابج ، ماکح  نوچمه  وا  هک 

، راکـشآ تازجعم  نشور و  لئالد  وترپ  رد  هک  نیا  صوصخ  هب  ددرگ ، غیلبت  رابجا  هارکا و  اـب  هک  تسین  يزیچ  نییآ  نید و  هک  داد 
.تسین روما  نیا  هب  يزاین  هدش و  راکشآ  لطاب  زا  قح  هار 

ریشمش و روز ، اب  هتشاد و  يرابجا  یلیمحت و  هبنج  دراوم  زا  یـضعب  رد  مالـسا  دننک  یم  روصت  هک  اه  نآ  هب  تسا  یخـساپ  هیآ  نیا 
شیپ یماظن  تردق 

ص:256
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نارگید فیلکت  دـهد ، رارق  راشف  تحت  هدـیقع  رییغت  يارب  ار  شیوخ  دـنزرف  يردـپ  دـهد  یمن  هزاجا  مالـسا  هک  ییاـج  .تسا  هتفر 
هک یلاح  رد  دوش ، هداد  شدـنزرف  هرابرد  ردـپ  هب  سک  ره  زا  لـبق  هزاـجا ، نیا  دوب  مزـال  دوب ، زاـجم  يرما  نینچ  رگا  تسا ، نشور 

یـضعب هک  نانچ  نآ  تسین  باتک  لها  هب  طوبرم  اهنت  هیآ  نیا  هک  دوش  یم  نشور  اـج  نیا  زا  و  تسا ، هدـشن  هداد  وا  هب  یقح  نینچ 
ینادواج و تسا  یمکح  هکلب  دـنا  هتفگ  رگید  یـضعب  هک  نانچ  نآ  تسا  هدـشن  خوسنم  زگره  هیآ  مکح  نینچمه  و  دـنا ، هتـشادنپ 

.(1) لقع قطنم  اب  گنهامه 

: تسا هدمآ  هفیرش  هیآ  دروم  رد  نازیملا  ریسفت  رد  نینچمه  . 3

یفراعم هک  یملع  فراعم  هلـسلس  کی  زا  تسا  تراـبع  نید  نوچ  تسا ، هدـش  یفن  يراـبجا  نید  ِنیِّدـلا ،» ِیف  َهارْکِإ  ـال  :» هلمج رد 
روما زا  مه  نامیا  داقتعا و  و  تاداـقتعا »  » زا تسا  تراـبع  نآ  تسا و  هملک  کـی  فراـعم ، نآ  همه  عماـج  دراد و  لاـبند  هب  یلمع 

یتاـکرح زا  تسا  تراـبع  هک  تسا ، يرهاـظ  لاـمعا  رد  اـهنت  هارکا  دربراـک  نوچ  درادـن ، هار  نآ  رد  راـبجا  هارکا و  هک  تسا  یبلق 
تـسا لاحم  دراد و  كاردا  داقتعا و  دوخ  خنـس  زا  يرگید  بابـسا  للع و  دوخ ، يارب  یبلق  داقتعا  اما  و  یکیناکم ،)  ) یندب يدام و 

.دیازب ار  یملع  یقیدصت  یملع ، ریغ  تامدقم  ای  و  دهد ، هجیتن  ار  ملع  لهج ، ًالثم  هک 

، دهد ربخ  نیوکت  لاح  زا  دهاوخب  دـشاب و  يربخ  هلمج  هک  نیا  یکی  تسه ، لامتحا  ود  ِنیِّدـلا ،» ِیف  َهارْکِإ  ال  :» دومرف هک  نیا  رد  و 
نید و رب  هارکا  هدـش و  یفن  نید  رد  هارکا  هک : دوـش  یم  یعرـش  مکح  شا  هجیتـن  هدادـن و  رارق  هارکا  نید  رد  دـنوادخ  دـیامرفب  و 

نیا زین  تروص  نیا  رد  دینک ، روبجم  نامیا  داقتعا و  رب  ار  مدرم  دیابن  هک  دیامرفب  دهاوخب  دـشاب و  ییاشنا  رگا  تسین و  زیاج  داقتعا 
یندـب لاعفا  هلحرم  رد  اهنت  هارکا  میتفگ  میدرک و  نایب  البق  هک  دوب  نامه  تقیقح  نآ  تسا و  یکتم  ینیوکت  تقیقح  کـی  رب  یهن 

.یبلق تاداقتعا  هن  دراد ، رثا 

ص:257

.279 ص : ج 2 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
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[ تسین هارکا  نید  رد  هک  نیا  تلع  ]

هک تسا  لوا  هلمج  تلع  نایب  هک  هدروآ ، ار  ِّیَْغلا ، » َنِم  ُدْشُّرلا  َنَّیَبَت  ْدَق   » هلمج ِنیِّدـلا ، » ِیف  َهارْکِإ  ال   » هلمج لابند  هب  یلاعت  يادـخ 
یتقو دنز -  یم  رس  فیعـض  هب  تبـسن  يوق  زا  ًالومعم  هک  رابجا -  هارکا و  هک  تسا  نیا  لیلعت  لصاح  و  تسین ، هارکا  نید  رد  ارچ 

( دـنک تیبرت  ار  فیعـض  دـهاوخب  دـشاب و  لـقاع  میکح و  هک  نیا  طرـش  هب  هتبلا   ) قوف اـم  يوق و  هک  دریگ  یم  رارق  تجاـح  دروـم 
نآ كرد  زا  رصاق  تسد  ریز  مهف  ای  لاح  ، ) دنامهفب دوخ  تسد  ریز  هب  ار  نآ  هفـسلف  دناوتن  هک  دشاب ، هتـشاد  رظن  رد  یمهم  دصقم 

هناروکروک هک  دهد  یم  روتـسد  تسدریز  هب  ای  و  دوش ، یم  هارکا  هب  لسوتم  ریزگان  تسا ) راک  رد  يرگید  تلع  هک  نیا  ای  تسا و 
هب هک  مه  يریخ  راثآ  ءوس و  راثآ  یتح  و  تسا ، حضاو  اه  نآ  رش  ریخ و  يدب و  یبوخ و  هک  یمهم  روما  اما  ...و و  دنک  دیلقت  وا  زا 

باختنا ار  رـش  ریخ و  فرط  ود  زا  یکی  ناسنا  دوخ  هکلب  دوب ، دـهاوخن  هارکا  هب  يزاین  ییاـج  نینچ  رد  تسا ، مولعم  دـنراد ، لاـبند 
اب نآ  هار  و  نشور ، نآ  قیاـقح  نوچ  تسا ، روـما  لـیبق  نیا  زا  نید  دریذـپ و  یم  دـب ) هچ  بوـخ و  هچ   ) مه ار  نآ  تبقاـع  هدرک و 

« دـشر  » هک ددرگ  یم  مولعم  یغ »  » و دـشر »  » يانعم سپ  هدرک  رت  نشور  ار  تانایب  نآ  زین  ربمایپ  تنـس  تسا و  حـضاو  یهلا  تانایب 
.(1) دننک هارکا  نید  رب  ار  یسک  هک  درادن  یلیلد  رگید  نیارب  انب  تسا ، نآ  زا  ینادرگور  نید و  كرت  رد  یغ »  » نید و يوریپ  رد 

عبانم یفرعم 

: هب دوش  عوجر  رتشیب  عالطا  يارب 

.3 اـه ؛ هاگـشناد  رد  يربهر  مظعم  ماـقم  داـهن  نًامـسرپ  رازفا  مرن  . 2 ص 306 ؛ ج 7 ، ییوجـشناد ، ياه  خـساپ  شـسرپ و  باتک  . 1
: تنرتنیا ياه  تیاس  . 5 ص 427 ؛ ج 11 ، هنومن ، ریسفت  . 4 ص 524 ؛ ج 2 ، نازیملاریسفت ،

www.tebyan.net

www.shareh.com - www.nezam.org - 

ص:258

.524 ص : ج 2 ، نازیملا ، ریسفت  ( 1 - ) 1
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: شسرپ * 

تسیچ ام  هفیظو  دوش  یم  ترودک  ثعاب  مینکن  تکرش  رگا  دریگ و  یم  تروص  مارح  ياهراک  اه  یسورع  یخرب  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
؟

: خساپ * 

هب ار  امـش  رظن  تفرگ ، تروص  هللا  همحر  تجهب  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  رتـفد  زا  شـسرپ  نیا  دروم  رد  هک  ییاتفتـسا  هب  هجوت  اـب 
: مینک یم  بلج  هتکن  دنچ 

نینچ هارمه  هچ  دـشاب و  یقیـسوم  ياـهراون  اـب  هچ  نـینچمه  و  دـشابن ، هـچ  دـشاب و  توهـش  جـیهم  هـچ  نز  يارب  نز  ندیـصقر  . 1
بسانتم هک  دسرب  بعل  وهل و  دح  هب  دشاب و  ...و  لطس  دننام  یلیاسو  اب  رگا  یتح  .تسا  مارح  بجاو  طایتحا  ربانب  دشابن ، ییاهراون 

.دراد لاکشا  دشاب  قسف  لها  سلاجم 

.درادن لاکشا  طرش  ود  هب  دصقر  یم  نز  يارب  نز  نآ  رد  هک  يا  هسلج  رد  تکرش  . 2

؛ دوشن اه  نآ  قیوشت  بجوم  امش  تکرش  لوا : طرش 

.دیشاب هتشادن  یهجوت  دنصقر  لاح  رد  هک  نانآ  هب  امش  مود : طرش 

ار دوخ  تفلاخم  یعون  هب  رگا  هک  دـیهدب  لامتحا  هچ  ناـنچ  درک و  تکرـش  ناوت  یم  یتاـسلج  نینچ  رد  ـالاب  طورـش  دوجو  اـب  . 3
.دییامن یهن  ار  نارگید  بسانم ، یشور  اب  دیاب  تسا  رثوم  یضعب  يارب  دینک  یهن  ار  نارگید  هدرک و  نالعا 

نیا رد  میوش ، مارح  بکترم  مییامن و  هجوت  اه  نآ  هب  هک  دوش  ثعاب  ای  دوش ، هسلج  لـها  قیوشت  بجوم  اـم  ندرک  تکرـش  رکا  . 4
مینکن و تکرـش  میراد  هفیظو  هکلب  مینک  تکرـش  یتاسلج  نینچ  رد  دـنوش  یم  تحاران  لیماف  هک  نیا  رطاخ  هب  میناوت  یمن  تلاـح 

یـسب دـنوادخ  تیاضر  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  .مییوگب و  کیربت  نانآ  هب  هتفر و  لیماف  رادـید  هب  رگید  بسانم  عقاوم  رد  ناوت  یم 
.تسوا تسد  هب  اه  لد  همه ي  ادخ و  تاقولخم  تیاضر  زا  تسا  رت  مهم 
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يروآدای

.دشاب توافتم  رگید  عجارم  رظن  تسا  نکمم  هدوب و  یلاعبانج  دیلقت  عجرم  ياوتف  هب  هجوت  اب  قوف  بلاطم 

.تسا تسویپ  ءاتفتسا  نتم  نمض  رد 

 - هتاکرب تماد  تجهب -  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  كرابم  رضحم 

.دییامرفب ار  ریز  لئاسم  باوج  تسا  یعدتسم 

؟ دراد یمکح  هچ  نز  يارب  نز  ندیصقر  . 1

.تسا مارح  بجاو  طایتحا  رب  انب  ًاقلطم  صقر  باوج 1 و 2 و 4 :

؟ دراد یمکح  هچ  دشابن  توهش  جیهم  هک  یتروص  رد  نز  يارب  نز  ندیصقر  . 2

؟ دراد یمکح  هچ  تسا  ندیصقر  لاح  رد  هک  ینز  هب  ندرک  هاگن  . 3

؟ دراد یمکح  هچ  برطم  یقیسوم  ياهراون  هارمه  هب  نز  يارب  نز  ندیصقر  . 4

دنتسه صقر  لاح  رد  هک  ییاه  نآ  هب  هجوت  اب  ای  اه  نآ  هب  هجوت  نودب  دصقر  یم  نز  يارب  نز  نآ  رد  هک  يا  هسلج  رد  تکرـش  . 5
؟ دراد یمکح  هچ 

.دوش بانتجا  دیاب  دشاب ، اه  نآ  قیوشت  بجوم  رگا  اما  درادن  لاکشا  قیوشت  هجوت و  نودب  باوج 3 و 5 :

ياه قاتا  رد  هدننک  تکرـش  یلو  دنـصقر  یم  درم  يارب  درم  ای  نز  يارب  نز  هک  دـنک  تکرـش  یـسورع  مسارم  رد  صخـش  رگا  . 6
ماحرا هلـص  لثم  ینـسحتسم  روما  مزلتـسم  تاسلج  نیا  رد  تکرـش  یفرط  زا  دـسر و  یم  شـشوگ  هب  ییادـص  طقف  تسا و  يرانک 

؟ دراد یمکح  هچ  دشاب 

هجوت نودـب  يرانک و  رد  رگم  دـنکن  تکرـش  محر  تیاضر  نتخاس  مهارف  دـصق  هب  محر و  هلـص  هناـهب  هب  یلو  دـش  مولعم  باوج :
.دشاب

تفلاخم یعون  هب  دـنک و  تکرـش  درم ) يارب  درم  ای   ) دنـصقر یم  نز  يارب  نز  هک  یـسلاجم  رد  هک  دـنادب  فلکم  صخـش  رگا  . 7
؟ دراد یمکح  هچ  تسا  رثوم  ...ای  نتسشن  رود  ای  ندش  دنلب  اب  ای  دنک  مالعا  ار  دوخ 

ص:260

تیبرت ماکحا و  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 397زکرم  هحفص 268 

http://www.ghaemiyeh.com


.درادن لاکشا  باوج :

؟ دراد یمکح  هچ  یسورع  سلاجم  رد  دنوش  یمن  بوسحم  یقیسوم  تالآ  زا  هک  لطس  ای  همقمق  لثم  ییاه  هلیسو  زا  هدافتسا  . 8

.دراد لاکشا  دشاب  قوسف  لها  سلاجم  اب  بسانتم  هک  دسرب  بعل  وهل و  ّدح  هب  رگا  باوج :

ام نتفرن  دراد و  دوجو  برطم  یقیـسوم  ای  درم  يارب  درم  ای  نز  يارب  نز  صقر  نآ  رد  هک  یـسورع  سلاجم  رد  ندرکن  تکرـش  . 9
؟ دراد یمکح  هچ  دوش  یم  ناتسود  ای  لیماف  نیب  ترودک  داجیا  ثعاب 

.دورب ...و  کیربت  تهج  اه  تقو  نآ  ریغ  رد  یلو  تسین  زیاج  باوج :

؟ دراد یمکح  هچ  برطم  یقیسوم  هارمه  هب  میناد  یمن  ار  اه  نآ  نید  هک  یناسک  ای  رافک  صقر  ریواصت  هب  ندرک  هاگن  . 10

.تسین زیاج  باوج :
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: شسرپ * 

؟ دروخ يزیچ  هزاجا  نودب  هیاسمه  لزنم  زا  ناوت  یم  ایآ  ام  نامز  طیارش  رون و  هیآ 61  هب  هجوت  اب 

: خساپ * 

رب دیکات  اب  دنک و  یم  هراشا  نادنواشیوخ  ياه  هناخ  هب  دورو  ندروخ و  اذغ  بادآ  هب  رون  هروس  مکی  تصش و  هیآ  رد  میرک  نآرق 
: دیامرف یم  ندرک  مالس 

ْمُِکئابآ ِتُوُیب  ْوَأ  ْمُِکتُوُیب  ْنِم  اُولُکْأَت  ْنَأ  ْمُکِسُْفنَأ  یلَع  ٌجَرَح َو ال  ِضیِرَْملا  یَلَع  ٌجَرَح َو ال  ِجَرْعَْألا  یَلَع  ٌجَرَح َو ال  یمْعَْألا  یَلَع  َْسَیل  )
ِتُوُیب ْوَأ  ْمُِکلاوْـخَأ  ِتوـُُیب  ْوَأ  ْمُِکتاّـمَع  ِتوـُُیب  ْوَأ  ْمُکِماـمْعَأ  ِتوـُُیب  ْوَأ  ْمُِکتاوَـخَأ  ِتوـُُیب  ْوَأ  ْمُِکناوْـخِإ  ِتوـُُیب  ْوَأ  ْمُِکتاـهَّمُأ  ِتوـُُیب  ْوَأ 

ْمُکِـسُْفنَأ یلَع  اوُمِّلَـسَف  ًاتُوُیب  ُْمْتلَخَد  اذِإَف  ًاتاتْـشَأ  ْوَأ  ًاعیِمَج  اُولُکْأَت  ْنَأ  ٌحانُج  ْمُْکیَلَع  َْسَیل  ْمُکِقیِدَـص  ْوَأ  ُهَِحتافَم  ُْمتْکَلَم  ام  ْوَأ  ْمُِکتـالاخ 
چیه زین )  ) تسین و انیبان  رب  یفیلکت ) و   ) یگنت چیه  « ؛ ) َنُولِقْعَت ْمُکَّلََعل  ِتایْآلا  ُمَُکل  ُهّللا  ُنِّیَُبی  َِکلذَک  ًهَبِّیَط  ًهَکَرابُم  ِهّللا  ِدـْنِع  ْنِم  ًهَّیِحَت 

زا دیروخب  اذـغ ) هزاجا  نودـب   ) هک تسین  یفیلکت ) و   ) یگنت چـیه  ناتدوخ  رب  رامیب و  رب  زین )  ) و تسین ، گنل  رب  یفیلکت ) و   ) یگنت
ياه هناخ  ای  ناتناردارب ، ياه  هناخ  اـی  ناـتناردام ، ياـه  هناـخ  اـی  ناتناردـپ ، ياـه  هناـخ  اـی  ناـت  نارـسمه ) نادـنزرف و   ) ياـه هناـخ 
هناخ  ) نآ ای  ناتیاه ، هلاخ  ياه  هناخ  ای  ناتیاه ، ییاد  ياه  هناخ  ای  ناتیاه ، همع  ياه  هناخ  ای  ناتیاهومع ، ياه  هناخ  اـی  ناـتنارهاوخ ،

( اذغ  ) هناگادج ای  یعمج  هک  تسین  یهانگ  چیه  امـش  رب  ناتناتـسود ، ياه ) هناخ  زا   ) ای تسامـش ، رایتخا  رد  شیاهدیلک  هک  ییاه )
هنوگ نیا  .ادخ  دزن  زا  هزیکاپ  و )  ) هتـسجخ يداب  هدنز  دـینک ، مالـس  ناتدوخ  رب  سپ  دـیدش ، اه  هناخ  دراو  هک  یماگنه  و  دـیروخب ؛

«. دینک يزرودرخ  امش  هک  دشاب  دنک ، یم  نایب  نشور  امش  يارب  ار  تایآ  ادخ 
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: لوزن نأش 

زا ار  رامیب  گنل و  انیبان ، دارفا  هک  دنتشاد  تداع  هنیدم  مدرم  مالسا  زا  لبق  هک  دنا  هدرک  تیاکح  هنوگ  نیا  ار  هیآ  نیا  لوزن  ناتساد 
هب ای  نانآ و  زا  رفنت  رطاخ  هب  ای  بلطم  نیا  .دنداد  یم  ادج  ار  نانآ  ياذغ  دندش و  یمن  اذغ  مه  نانآ  اب  دندرک و  یم  رود  اذغ  هرفس 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  عوضوم  نیا  دارفا  یخرب  .تسا  هدوب  نانآ  دوبمک  ناربج  ندروخ و  اذـغ  رد  اه  نآ  لاح  تیاعر  رطاـخ 
.(1) درادن یعنام  دارفا  نیا  اب  ندش  اذغ  مه  هک  درک  هراشا  دمآ و  دورف  نانآ  خساپ  رد  قوف  هیآ  دندرک و  لاوئس  هلآ 

: حیضوت

اذـغ دورو و  بادآ  هیآ  نیا  رد  کنیا  دـش و  نایب  ردام  ردـپ و  قاتا  اه و  هناخ  هب  دورو  بادآ  زا  یخرب  رون  هروس  نیـشیپ  تایآ  رد 
یهانگ انیبان  رب  : » دیامرف یم  یعامتجا  صاخ  ياه  هورگ  هب  هراشا  اب  تسخن  دنک و  یم  نایب  ار  ناتـسود  ناشیوخ و  هناخ  زا  ندروخ 

(: دیروخب اذغ  هزاجا  نودب  ناکم  دنچ  زا  هک   ) تسین یعنام  ناتدوخ  نارامیب و  رب  تسین و  یلاکشا  گنل  دارفا  رب  تسین و 

.ناتدوخ نارسمه ) نادنزرف و   ) ياه هناخ  زا  لوا ) )

ياـه هناـخ  زا  مجنپ )  ) ناـتناردارب و ياـه  هناـخ  زا  مراـهچ )  ) ناـتناردام و ياـه  هناـخ  زا  موس )  ) ناتناردـپ و ياـه  هناـخ  زا  مود )  ) و
زا مهن )  ) ناتیاه و ییاد  ياه  هناخ  زا  متـشه ) و   ) ناتیاه همع  ياه  هناخ  زا  متفه )  ) ناتیاهومع و ياه  هناخ  زا  مشـش ) و   ) ناتنارهاوخ
هیآ همادا  رد  و  ناتناتـسود .» ياه ) هناخ  زا  مهدزای   ) .تسامـش و رایتخا  رد  شدیلک  هک  يا  هناخ  زا  مهد )  ) ناتیاه و هلاخ  ياه  هناخ 

زا يادج  ای  نامهم  هارمه  دیناوت  یم  سپ   ) .دیروخب اذغ  هناگادج  ای  یهورگ  روط  هب  هک  تسین  امش  رب  یهانگ  : » هک دنک  یم  هفاضا 
(«. دیروخب اذغ  وا 
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ص 448. ج 3 ، یفاص ، روثنملا و  ّرد  ریبک ، ریسفت  نایبلا ، عمجم  نایبت ، نیلقثلا ، رون  کن : ( 1 - ) 1

تیبرت ماکحا و  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 397زکرم  هحفص 271 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_263_1
http://www.ghaemiyeh.com


ای نادنواشیوخ   ) ياه هناخ  دراو  هک  یماگنه  : » دیامرف یم  دـنک و  یم  هراشا  اه  هناخ  هب  دورو  بادآ  هب  هیآ  يدـعب  شخب  رد  سپس 
ینعی  ) تسا هزیکاپ  هتسجخ و  هک  ادخ  فرط  زا  یمالس ) و   ) داب هدنز  دینک ، مالس  نتشیوخ  رب  دیدش ، يا ) هناخ  ره  لخاد  ای  دجاسم 

هب امـش  يارب  ار  شیوخ  تایآ  ادخ  هنوگ  نیا  : » هک دوش  یم  روآدای  هیآ  نایاپ  رد  و  نامراگدرورپ ») فرط  زا  ام  رب  مالـس  دـییوگب :
«. دینک لّقعت  امش  دیاش  ات  دنک ، یم  نایب  ینشور 

تاراشا تاکن و 

: دنا هدرک  هئارا  ریسفت  هس  تسا ، هدش  نایب  هیآ  نیا  رد  هک  رامیب  گنل و  دارفا  نایانیبان و  مکح  دروم  رد  نآرق  نارسفم  . 1

هک تسا  زیاج  نیاربانب  دننامب  اذغ  نودب  تسا  نکمم  و  دنرادن ، یفاک  ییاناوت  نوچ  دارفا  نیا  هک  تسا  نآ  دوصقم  هک  نآ  تسخن 
.(1) دننک هدافتسا  ناتسود  ناشیوخ و  امش و  ياه  هناخ  ياهاذغ  زا  نانآ 

هیآ دـندش و  یمن  اذـغ  مه  هورگ  هس  نیا  اب  هک  دوب  هنیدـم  مدرم  تداع  ندرک  فرطرب  يارب  هیآ  نیا  هک  تسا  نآ  ریـسفت  نیمود  و 
.دنوش اذغ  مه  دارفا  نیا  اب  مدرم  درادن  یعنام  هک  درک  نایب 

.(2) تسین بجاو  نانآ  رب  داهج  دنتسه و  ینثتسم  داهج  مکح  رد  هورگ  هس  نیا  هک  نیا  موس  و 

بسانت لوزن  نأش  اب  مود  ریـسفت  تسا و  رتراگزاس  لوا  ریـسفت  اب  هیآ  رهاظ  هک  دنچ  ره  درادن  یتافانم  مه  اب  مود  لوا و  ریـسفت  هتبلا 
.تسین راگزاس  هیآ  رهاظ  اب  موس  ریسفت  یلو  .دراد  يرتشیب 

دنویپ قوف  هیآ  رد  یلو  دروخب ، یسک  هناخ  ياذغ  زا  یلبق  هزاجا  نودب  درادن  قح  یسک  .تسا و  مرتحم  دارفا  تیکلام  مالسا  رد  . 2
یتسود دنواشیوخ و 
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ص 164. ج 15 ، نازیملا ، ( 1 - ) 1
( .دنهد یم  حیجرت  ار  مود  ریسفت  ناشیا   ) ص 550 ج 14 ، هنومن ، ( 2 - ) 2
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دنناوتب هک  دشاب  مکاح  یتیمیمص  افص و  نانچ  ناتسود  نادنواشیوخ و  نیب  دیاب  یمالـسا  هعماج  رد  ینعی  .تسا  هدش  هدرمـش  مدقم 
نودب هناخ  هدزای  زا  دناوتب  سک  ره  هک  دش  هداد  هزاجا  هیآ  نیا  رد  ور  نیا  زا  .دنروخب  اذغ  یلبق  هزاجا  نودب  رگیدمه  ياه  هناخ  زا 

.دروخب اذغ  یلبق  هزاجا 

: دراد طرش  دنچ  ناتسود  نادنواشیوخ و  ياه  هناخ  ياذغ  زا  هدافتسا  . 3

.دننک فرصم  زاین  هزادنا  هب  هک  نآ  لوا 

.(1) دنوشن ریذبت  فارسا و  بکترم  هک  نآ  مود 

.دشاب هتشادن  هناخ  بحاص  تیاضر  مدع  هب  نییقی  هک  نآ  موس 

.(2) تسا یفاک  نانآ  تیاضر  لامتحا  ناتسود ، ناشیوخ و  هناخ  ياذغ  زا  هدافتسا  ماگنه  رد  ینعی 

تفر و نانآ  اب  هک  دنتـسه  ناسنا  کیدزن  صاخ و  ناتـسود  نامه  تسا ، زیاج  وا  هناـخ  زا  ندروخ  اذـغ  هک  یناتـسود  زا  دوصقم  . 4
.تسین وا  تسود  تقیقح  رد  دشاب ، هتشادن  تشذگ  دوخ  تسود  هب  تبسن  هزادنا  نیا  ات  یسک  رگا  دراد و  دمآ 

، دنک هدافتسا  هناخ  نآ  رد  دوجوم  ياذغ  زا  هک  تسا  زاجم  وا  تسا و  ناسنا  تسد  هب  نآ  دیلک  هک  ییاه  هناخ  دروم  رد  نارـسفم  . 5
: دنا هداد  لامتحا  دنچ 

.دنداد یم  ههبج  تشپ  دارفا  هب  ار  دوخ  هناخ  دیلک  داهج ، ماگنه  رد  هک  دشاب  یناسک  ياه  هناخ  دوصقم  هک  نآ  تسخن 

.(3) تسوا تسد  هب  شلاوما  دیلک  هک  تسا  کلام  هدنیامن  لیکو و  دوصقم  هک  نآ  مود 

.تسوا تسدب  لاوما  هناخ و  دیلک  هک  تسا  رادرابنا  روظنم  هک  نآ  موس 
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همعطا و باتک  ج 16 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 448 و  ج 3 ، یفاص ، کن :  ) .تسا هدش  حیرصت  بلطم  نیا  هب  ثیداحا  یخرب  رد  ( 1 - ) 1
ح 1) باب 24 ، هدئاملا ، بادآ  باوبا  هبرشا ،

دیعب اما  دوش  یم  هناخ  بحاص  تیاضر  مدع  تیاضر و  تروص  رد  ندروخاذغ  لماش  دراد و  قالطا  هیآ  رهاظ  هک  دـنچره  ( 2 - ) 2
.دشاب فرصنم  يردان  دروم  نینچ  زا  هیآ  هک  تسین 

ص 558) ج 14 ، هنومن ،  ) .تسا هدمآ  زین  ثیداحا  یخرب  رد  بلطم  نیا  ( 3 - ) 3
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هیآ هک  درادن  یعنام  هتبلا  .دنراپـس  یم  رگیدمه  تسد  هب  ار  دوخ  هناخ  دیلک  هک  دنتـسه  کیدزن  ناتـسود  دوصقم  هک  نآ  مراهچ  و 
.دنشاب هیآ  زا  یقادصم  مادک  ره  دشاب و  دراوم  نیا  همه  لماش 

اه تعاس  یهاگ  هک  يروط  هب  دنتـسج  یم  يرود  ندروخ  اذغ  اهنت  زا  مالـسا  ردص  رد  ناناملـسم  زا  یهورگ  هک  هدـش  تیاکح  . 6
ادابم ات   ) .دنهدب وا  هب  هناگادج  ار  نامهم  ياذغ  هک  دندوب  دّیقم  دارفا  یخرب  هک  نیا  ای  دننک و  ادیپ  ییاذغ  مه  ات  دندنام  یم  هنسرگ 

.دندروخ یمن  اذغ  ارقف  اب  دنمتورث  دارفا  یخرب  هک  نیا  ای  و  دشکب ) تلاجخ 

ای یعمج  هتـسد  روط  هب  هک  تسین  یهانگ  امـش  رب  : » هک درک  نایب  دـمآ و  دورف  اه ، نآ  زا  یخرب  ای  دراوم  نیا  هب  تیانع  اـب  قوف  هیآ 
«. دیروخب اذغ  هناگادج 

دجاسم و ای  یلاخ  ياه  لزنم  اه ، هناخ  نیا  زا  دوصقم  .دینک  مالـس  دـیوش  یم  دراو  اه  هناخ  رد  یتقو  هک  هدـش  هراشا  هیآ  نیا  رد  . 7
هیآ هتبلا  تسا ؛ ناتسود  ناشیوخ و  مدرم ، اه  هناخ  همه  ای  دش و  هدرب  مان  اه  نآ  زا  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  يا  هناگ  هدزای  ياه  لزنم  ای 

.(1) دوش یم  اه  هناخ  همه  لماش  تسا و  قلطم  قوف 

.تسا هدش  دای  نآ  زا  ادخ ، فرط  زا  كاپ  هتسجخ و  يداب  هدنز  ناونع  اب  هیآ  نیا  رد  هک  تسا  مالسا  داب  هدنز  تیحت و  مالس ، . 8

تسا رگید  یخرب  رب  یخرب  ندرک  مالس  ای  نادنزرف و  رسمه و  رب  ندرک  مالـس  اه  هناخ  هب  دورو  ماگنه  رد  ندرک  مالـس  زا  دوصقم 
: دیوگب دوش  یم  هناخ  لخاد  هک  یسک  ینعی  .تسا  دوصقم  نتشیوخ  رب  مالـس  دشاب ، یلاخ  ياه  لزنم  اه ، هناخ  وا  دوصقم  رگا  هتبلا 

اه نآ  همه  تسین و  اهریسفت  نیا  نیب  یتافانم  هتبلا   (2)« ادخ حلاص  ناگدنب  رب  ام و  رب  مالس  ای  .داب  ام  رب  راگدرورپ  مالس  »

ص:266

ص 552. نامه ، هنومن ، ( 1 - ) 1
ص ج 13 ، هنومن ، ص 627 و  ج 3 ، نیلقثلارون ، کن ، .نیحلاصلا  هَّللا  دابع  یلعو  انیلع  مالـسلا  انبر -  لبق  نم  اـنیلع  مالـسلا  ( 2 - ) 2

.553
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.تسا هدش  هراشا  اه  مالس  نیا  هب  زین  ثیداحا  رد  هک  روط  نامه  دشاب  هیآ  ياه  قادصم  دنناوت  یم 

« داب هدـنز   » هب یـسراف  رد  هک  تسا  نارگید  تایح  یتمالـس و  يارب  ندرک  اعد  يانعم  هب  تایح و  هدام  زا  لصا  رد  ّتیحت »  » هژاو . 9
.دوش یم  همجرت 

.تسا تیحت  دوش  یم  لدب  ّدر و  دارفا  نیب  تاقالم  زاغآ  رد  هک  مالس  تبحم و  راهظا  عون  ره  هتبلا 

رب ادخ  مالس   » هک دشاب  نآ  مکیلع » مالس   » زا دوصقم  ینعی  دیهد ، طابترا  ادخ  هب  یعون  هب  ار  تیحت  هک  هدش  هراشا  هیآ  نیا  رد  . 10
وا زا  ددرگ و  یم  زاب  ادـخ  هب  تیاهن  رد  ییاعد  هنوگ  ره  دّـحوم  درف  رظن  زا  هک  ارچ  مهاوخ .» یم  ادـخ  زا  ار  وت  یتمالـس   » ای داب » وت 

.تسا هزیکاپ  تکرب و  رپ  تیحت  نیا  هک  تسور  نیا  زا  دوش و  یم  اضاقت 

اه مایپ  اه و  هزومآ 

.دییامنب ار  نارامیب  ناناوتان و  نایانیبان ، لاح  تیاعر  ندروخاذغ  رد  هک  تسا  نآ  ام  يارب  هیآ  نیا  مایپ  . 1

.دنیامن هنسرگ  ات  تسا  هداد  رارق  مدرم  نایم  رد  ناگیار  ناروتسر  هدزای  امش  يارب  ادخ  هک  تسا  نآ  هیآ  رگید  مایپ  . 2

.تساه هناخ  هب  دورو  بادآ  زا  داب  هدنز  مالس و  هک  تسا  نآ  هیآ  رگید  مایپ  . 3

يراذگنوناق تمظع  ینید و  قیاقح  ات   ) دینک رکفت  هعلاطم و  یهلا  نشور  نیناوق ) و   ) تایآ دروم  رد  هک  تسا  نآ  هیآ  رگید  مایپ  . 4
(. دیبایرد ار  ادخ 

ص:267
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: شسرپ * 

؟ دنک یم  ادیپ  لاکشا  نامیاه  تدابع  رفس و  ایآ  دشاب  یضاران  ام  تسد  زا  یسک  ای  میشاب  یضاران  یسک  تسد  زا  ام  رگا 

: خساپ * 

همدقم

.دشاب یم  ریگارف  عیسو و  رایسب  اه  نآ  يانعم  هریاد  هک  تسا  یمیهافم  هلمج  زا  یتیاضران ،»  » شداضتم نینچمه  و  تیاضر »  » موهفم
ام و زا  ینورد  ترودک  ای  ضارتعا  دوجو  مدع  يانعم  هب  ای  دشاب و  یبلق  يدونـشخ  يانعم  هب  دناوت  یم  ام ، زا  يرگید  تیاضر  اریز 

عقاو مولظم  يانعم  هب  ای  دـشاب و  يرگید  درف  ای  لمع  هب  تبـسن  یـسک  ندوب  ضرتعم  يانعم  هب  دـناوت  یم  زین  یتیاضران  دـشاب ؛ ...اـی 
زا تیاضر  دروم  رد  ناوتب  دیاش  هک  یعماج  یلک و  يانعم  .دشاب  يرگید  يوس  زا  وا  یعرـش  یمـسر و  قوقح  ندش  لامیاپ  ندش و 

هدیدپ ي یسررب  .تسا و  رگید  صخش  زا  یضار  صخـش  رطاخ  نانیمطا  شمارآ و  یعون  دوجو  دیـشک ، نوریب  اه  هنامگ  نیا  نایم 
.دراد یگتسب  نآ  ياه  تلع  ای  تلع  تخانش  هب  فیرعت  نیا  رد  نآ  مدع  ای  تیاضر 

: تفگ دیاب  الاب  همدقم  هب  هجوت  اب 

دناوت یم  یتیاضران  نیا  هدـنام ، یقاب  هدـشن و  ادا  دراد ، وا  ندرگ  رب  هک  تسا  یقح  رطاخ  هب  رگا  رگید ، درف  زا  یـسک  یتیاضران  . 1
هک هدـمآ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  رد  یفلتخم  دراوم  ًالثم  دراذـگب  اه  تداـبع  صوصخ  هب  لاـمعا  ریاـس  رب  یبرخم  تارثا 

یلیم یب  تاکز ، تخادرپ  مدع  شرهوش ، هب  تبـسن  نز  یمارتحا  یب  هلمج : زا  دوش  یم  اه  تدابع  ریاس  ای  زامن  یلوبق  مدـع  بجوم 
هب

ص:268
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تدابع کی  یلوبق »  » هک تسا  رکذ  هب  مزال  .دـییامرف  هظحالم  تاداـبع  هب  طوبرم   (1) تایاور رد  دـیناوت  یم  هک  دراوم  ریاس  زامن و 
رارق ظاحل  دروم  نآ  ماجنا  لصا  رد  هک  تسا  یطیارش  تیاعر  يانعم  هب  تدابع ، تحـص  هک  ارچ  تسا ؛ نآ  ندوب  حیحـص »  » زا ریغ 

مامت و هب  تدابع و  حور  ندرک  ادـیپ  ياـنعم  هب  یلوبق ، اـما  .دوش  یمن  عقاو  یتداـبع  ًاـساسا  طیارـش  نیا  تیاـعر  نودـب  (2) و  هتفرگ
.تسا هدش  نایب  نآ  يارب  هک  تسا  یطیارش  اه و  یگژیو  يانبم  رب  نآ  ندناسر  لامک 

: دنراگن یم  هولصلا » رس   » فیرش باتک  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما 

رظن دروم  ّتیدحا و  هاگرد  لوبقم  نآ  نودب  یتدابع  چـیه  هک  تسا ، نآ  لابقا  بلق و  روضح  هب  نآ ، لامک  مامت و  تدابع و  حور  »
.(3)« تسا طقاس  رابتعا  هجرد  زا  دوشن و  تمحر  فطل و 

وا هدیقع  ای  ساسحا  نیا  هک  نیا  نودب  دـشاب  وا  يدرف  داقتعا  ای  رکفت و  هقیلـس ، عون  رطاخ  هب  يرگید  زا  یـصخش  یتیاضران  رگا  . 2
رگید درف  ياه  تدابع  رد  دـناوت  یمن  یتیاضران  نیا  هک  تسا  یعیبط  دـشاب ، هدـش  هدرمـش  مزال  مرتحم و  لاعتم  دـنوادخ  بناـج  زا 

تحـص و رد  نیا  هک  دشاب  ياضران  تحاران و  میناوخب ، زامن  دیفـس  سابل  اب  ام  هک  نیا  زا  يرگید  هک  نیا  لثم  دنک  داجیا  یلاکـشا 
.درادن يرثا  چیه  ام  ياه  تدابع  ریاس  ای  زامن  یلوبق 

دـسر یم  رظن  هب  دنک و  ادج  لامعا  رگید  زا  ار  نآ  هک  درادن  دوجو  یـصاخ  هتکن ي  تسا  هدمآ  شـسرپ  رد  هک  مه  رفـس  دروم  رد 
رفـس رد  یـصاخ ، درف  ای  يرگید  تیاضر  رگا  دـید  دـیاب  هک  اـنعم  نیا  هب  تفرگ ؛ هجیتن  نآ  دروم  رد  ناوت  یم  یلبق  هدـعاق ي  رباـنب 

لاثم ناونع  هب  .دومن  راتفر  طرش  نآ  ربانب  رفس  ماکحا  تسرد  يارجا  يارب  دیاب  سپ  هدش  طرش  دنوادخ  رظن  زا  نتفر ،

ص:269

.هولصلا لوبق  طیارش  باب 2287  داص ، فرح  ج 5 ، يرهش ، ير  يدمحم  همکحلا ، نازیم  هب  .ر ك : ( 1 - ) 1
.تدابع تحص  طیارش  کی ، شخب  یتئارق ، نسحم  زامن ، رارسا  زا  يوترپ  .ر ك : ( 2 - ) 2

.نآ بتارم  بلق و  روضح  مراهچ ، لصف  هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  هولصلا ، رس  .ر ك : ( 3 - ) 3
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ۀلاسر رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  .دنا  هتـسناد  طرـش  زاوج  رفـس  رد  ار  اه  نآ  تیذا  رازآ و  مدع  ردام و  ردپ و  تیاضر  ناهیقف  رتشیب 
: دنیامرف یم  شیوخ  ۀیلمع 

اما . (1)« دریگب مه  هزور  دناوخب و  مامت  ار  زامن  رفـس  نآ  رد  دیاب  ناسنا  تسا و  مارح  دـشاب  ردام  ردـپ و  تیذا  بابـسا  هک  يرفـس  »
.تسین رفس  عنام  سپ  ناگیاسمه ، ای  ناتسود  تیاضر  لثم  دشابن  رفس  طرش  نارگید  تیاضر  رگا 

هدیدنـسپ و رما  نید  عرـش و  هاگدـید  زا  تسا و  شزرا  کـی  دوخ  ناملـسم ، درف  کـی  زا  نارگید  ندوـب  دـنم  تیاـضر  يروآداـی :
بیترت هب  مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  همئا  نآ  زا  دعب  داد و  رارق  هاگیاج  نیا  تسخن  هبترم  رد  گرزب  دنوادخ  هک  دشاب  یم  ییوکین 

نایب یفلتخم  ياه  هراشا  اه و  تیفیک  اب  ار  بلطم  نیا  میرک  نآرق  زا  يددـعتم  تایآ  رد  دـنوادخ  ...و  تهاقف  تیالو ، قح  نابحاص 
ِیف َِکتَمْحَِرب  ِیْنلِخْدَأ  ُهاضْرَت َو  ًاِحلاص  َلَمْعَأ  ْنَأ  َو  :) دـیامرف یم  نامیلـس  ترـضح  دوخ  ربمایپ  ناـبز  زا  ییاـج  رد  ًـالثم  دـنا  هدومرف 

ناـیم رد  شیوـخ  تمحر  هب  ارم  مهد و  ماـجنا  تسوـت  ياـضر  دروـم  هک  يا  هتـسیاش  راـک  اـت  هد  قـیفوت  « ...؛  2( َنیِِحلاّصلا َكِدابِع 
«. نک لخاد  تا  هتسیاش  ناگدنب 

تداـبع و ره  دروم  رد  دـیاب  هکلب  درک  حرطم  یلک  هدـعاق ي  کـی  ناوت  یمن  شـسرپ  نیا  خـساپ  رد  هک  دوش  یم  دـیکات  ناـیاپ  رد 
؟ يدارفا هچ  هدش  طرش  رگا  هن و  ای  تسا  هدش  طرش  نآ ، یلوبق  رد  دارفا  یتیاضران  ای  تیاضر  ایآ  هک  درک  تقد  یصاخ  تعاط 

ص:270

هلاسم ي 1295. هللا ، همحر  ینیمخ  ماما  لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  .ر ك : ( 1 - ) 1
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: شسرپ * 

؟  تسه قرف  هیرهم  تازاجم و  لثم  یقوقح  لئاسم  رد  دازآ  نز  زینک و  نیب  ارچ  تسا ، تلادع  يربارب و  نید  مالسا  رگا 

: خساپ * 

تایآ حیضوت 

هچ ییاه و  نز  هچ  اب  هک  دهد  یم  حیضوت  دعب  دنک ، یم  نایب  دنتسه ، مارح  اهدرم  رب  هک  ار  ییاه  نز  ءاسن  هروس  تایآ  رد  دنوادخ 
ییاناوت سکره  دـیامرف : یم  دـنک و  یم  حرطم  ار  نآ  طیارـش  نازینک و  اب  جاودزا  ثحب  هیآ 25  رد  هاگنآ  دـینکب  جاودزا  یطیارش 

همه هک  دـنک  یم  نایب  سپـس  .دـنکب  جاودزا  نمؤم  نماد و  كاپ  نازینک  اب  درادـن ، ار  نامیا  اب  دازآ و  نماد ، كاپ  نانز  اـب  جاودزا 
زا دارفا  یخرب  هک  دوب  رطاخ  نیدب  هیـصوت  نیا  .دـیوشن  تحاران  دوخ  نازینک  اب  جاودزا  زا  اذـل  دـیتسه ، ناسنا )  ) سنج کی  زا  امش 
اب دـیتساوخ  رگا  هک  دـنک  یم  هراشا  دـعب  .تسا  نازینک  اب  جاودزا  هب  قیوشت  یعون  هفیرـش  هیآ  .دنتـشاد  تهارک  اـهزینک  اـب  جاودزا 

نودب یـسک  نوچ  دیزادرپب ، فرع  قبط  ار  اه  نآ  هیرهم  دینک و  دـقع  دـیریگب و  هزاجا  اه  نآ  تسرپرـس  زا  دـینکب ، جاودزا  نازینک 
دشاب هزاجا  اب  دیاب  سپ  .دشاب  هتشاد  تافانم  جاودزا  اب  هک  دهاوخب  وا  ار  ییاهراک  تسرپرس  هچ  درادن و  فرـصت  قح  کلام  هزاجا 

.دوشب تخادرپ  فرع  قبط  مه  هیرهم  و 

هیرهم هک  دیهدب » ناشیا  دوخ ) هب  فرع ، قبط   ) هدیدنسپ روط  هب  ار  ناشرهَم  و  « ؛ ) ِفوُْرعَْملِاب َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآ  َو   ) هیآ تمسق  نیا  زا 
تخادرپ اه  نآ  دوخ  هب  دوش و  هداد  رارق  نازینک  تیعقوم  اب  هتسیاش  يرهم  دیاب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  دیزادرپب  فرع  قبط  ار  اه  نآ 

.تسا راگزاسان  هیآ  رهاظ  اب  کلام  هب  رهم  نداد  اریز  ناشنابحاص ، هن  دوش ؛
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نیا دنوشب و  دوخ  هیرهم  کلام  دنناوت  یم  اه  نآ  دیوگب  دهاوخ  یم  میرک  نآرق  تسا و  نازینک  قوقح  زا  عافد  هیآ ، زا  تمسق  نیا 
اراکشآ دنشاب ، نمؤم  هک  دنراد  ار  امش  اب  جاودزا  تقایل  یتقو  نازینک  نیا  هک  دنک  یم  نایب  همادا  رد  .دوب  نامز  نآ  فرع  فالخرب 

شزغل نمادکاپ  نازینک  رگا  هک  دنک  یم  نایب  دعب  تمسق  رد  .دنشاب  هتشادن  یناهنپ  ناتسود  دنوشن و  يدنـسپان  تشز  لمع  بکترم 
، تسا هتفرگ  رظن  رد  مرجم  مرج و  اب  بسانتم  ار  تازاجم  مالـسا  .دینک  تازاجم  ار  اه  نآ  دندش  یتشز  لمع  بکترم  دندرک و  ادیپ 

هراشا نایاپ  رد  .دش  دهاوخ  نایب  هک  دراد  يا  هتکن  هیـصوت  نیا  .تسا  دازآ  نانز  فصن  اهزینک  رفیک  هک  دنک  یم  دـیکات  اج  نیا  اما 
، دننک يراددوخ  رگا  دنشاب و  تمحز  رد  تدش  هب  یسنج  هزیرغ  رظن  زا  هک  تسا  زیاج  یناسک  يارب  نازینک  اب  جاودزا  هک  دنک  یم 

.تسا رگشیاشخب  هدنزرمآ و  رایسب  مه  ادخ  رتهب و  اه  نآ  يارب 

نآرق رد  دازآ  نز  زینک و  هیرهم 

یتوافت دـیهدب » ناشیا  دوخ ) هب  فرع ، قبط   ) هدیدنـسپ روط  هب  ار  ناـشرهَم  و  « ؛ ) ِفوُْرعَْملاـِب َّنُهَروُجُأ  َّنُهُوتآ  َو   ) هیآ شخب  نیا  زا 
ًالثم تسا ، توافتم  نارگید  اـب  یگدـنز  حطـس  بساـنت  هب  هعماـج  رد  ییوناـب  ره  هیرهم  یعیبط  تروص  هب  اریز  دوش ، یمن  ساـسحا 

بـسانت ثحب  نیمه  .دنک  یم  قرف  یعیبط  تروص  هب  درادـن ، ار  طیارـش  نیا  هک  یمناخ  اب  دنمـشناد  صـصختم و  مناخ  کی  هیرهم 
يارب طرـش  دـنچ  نآرق  هتبلا  هدرک ، حرطم  ار  تینأش  هلئـسم  اهنت  مالـسا  سپ  .تشاد  دوجو  هعماـج  رد  زینک  دازآ و  ناـنز  نیب  یفرع 

.دشاب هتشادن  یتشز  لمع  دنشاب و  نمؤم  داد ؛ رارق  نازینک  اب  جاودزا 

دازآ نز  اب  زینک  تازاجم  توافت 

تلع هب  میناوت  یمن  یهاگ  يدبعت ، یعرش  نیناوق  ماکحا و  لئاسم ، رد  ام 
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.میبای یم  یسرتسد  اه  نآ  زا  یخرب  هفسلف  رارسا و  اه ، تمکح  هب  اهنت  مینک و  ادیپ  تسد  مکح 

رد زینک  اریز  دنتـشاد ، ییاه  تیدودـحم  مالـسا  رد  زینک  نانز  تفگ  تواـفت  نیا  هراـبرد  ناوت  یم  مکح  هفـسلف  تمکح و  باـب  زا 
ياـهراشف اـه و  تیدودـحم  نیمه  رطاـخ  هب  تسا  نکمم  اذـل  درادـن ، ار  لوـمعم  ياـه  يدازآ  تـسا و  شدوـخ  تسرپرـس  راـیتخا 

.دش هتفرگ  رظن  رد  رت  کبس  اه  نآ  تازاجم  تهج  نیا  زا  دتفیب ، فارحنا  هب  رتدوز  یعامتجا 

تـسا نیا  تلادـع  تساه و  نآ  هژیو  طیارـش  رطاخ  هب  نازینک ، هب  ندادزایتما  یعون  هکلب  تسین ، ضیعبت  توافت و  ندوب  فصن  نیا 
.دشاب شدوخ  طیارش  ساسارب  یسک  ره  مکح  هک 

يراد هدرب  مالسا و 

ضیعبت راتفرگ  تیرـشب ، گنهرف  هکلب  برع ؛ یلهاج  گنهرف  تشاد و  يدایز  تاـفارحنا  هک  دـش  لزاـن  يا  هعماـج  رد  میرک  نآرق 
گنج نیب  ار  اه  نآ  يرادهگن ، تاناکما  دوبن  رطاخ  هب  دندش و  یم  ریسا  يدایز  دارفا  اه  گنج  رد  هک  نیا  هلمج  زا  دوب ، اوران  ياه 
نیمه دندیـشک و  یم  راک  اه  نآ  زا  یگدـنز  روما  رد  دـندش و  یم  ناریـسا  کلام  نانآ  بیترت  نیا  هب  .دـندرک  یم  میـسقت  ناـیوج 

.تشاد یپ  رد  ار  اه  نآ  شورف  دیرخ و  هلئسم  جیردت  هب  ناریسا  درکراک 

یشکرتخد هلئسم  لثم  داتسیا ، یم  تدش  هب  هاگ  طیارش  قبط  اه ، یناماسبان  لباقم  رد  دش ، لزان  يا  هعماج  نینچ  رد  هک  میرک  نآرق 
هلئـسم لـثم  درک ، دروخرب  يا  هلحرم  هنوگ  هب  یعاـمتجا ، تاداـع  یخرب  ندوب  راد  هشیر  لـیلد  هب  یناـمز  ندرک و  روـگ  هب  هدـنز  و 

.دش لح  هلحرم  دنچ  رد  هک  يراوخ  بارش 

.تسا عون  نیا  زا  مه  يراد  هدرب  يرادزینک و  ۀلئسم 

ص:273

تیبرت ماکحا و  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 397زکرم  هحفص 281 

http://www.ghaemiyeh.com


اه هدرب  نازینک و  يرورض  ياهزاین  نیمأت  رکف  هب  دوب  راچان  ناریـسا ، شیازفا  اه و  گنج  دوجو  رطاخ  هب  زور  نآ  هعماج  رد  مالـسا 
: دوب نینچ  لحارم  نیا  .درک  دروخرب  هلئسم  نیا  اب  هلحرم  هب  هلحرم  اذل  دشاب ، اذغ -  هانپرس و  دننام  - 

.ناگدرب ناگدننکدازآ  يارب  باوث  ياطعا  ناگدرب و  يدازآ  هب  قیوشت  . 1

.ناهانگ هرافک  ناونع  هب  نازینک  اه و  هدرب  يدازآ  ندادرارق  . 2

.دننکب اه  نآ  هب  يدایز  ملظ  دنناوتن  ناکلام  هک  یقوقح  نیناوق و  عضو  . 3

.مالسلا مهیلع  همئا  طسوت  اه  هدرب  اهزینک و  يدازآ  تیبرت و  دیرخ ، . 4

ناضمر كرابم  هام  ياه  بش  زا  یـضعب  رد  ار  اه  نآ  داد و  یم  شرورپ  ار  ییاهزینک  اه و  هدرب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  لاثم  يارب 
.درک یم  عامتجا  هب  دورو  هدامآ  ار  دارفا  نیا  مه  داد و  یم  طخ  نارگید  هب  مه  راک  نیا  اب  درک و  یم  دازآ  ادخ  هار  رد 

رد عـضو  .تسین  مه  يا  هدرب  چـیه  یلو  میرادـن ، يراد  هدرب  عـنم  نوناـق  هک  ناریا  هعماـج  رد  ًـالثم  هک  دـش  نـیا  شور  نـیا  هجیتـن 
هعجارم اکیرما  اپورا و  خـیرات  هب  رگا  اما  دوب ، قفوم  مالـسا  هزرابم  شور  نوچ  .تسا  هنوگ  نیمه  هب  مه  رگید  یمالـسا  ياـهروشک 

گنج دـندش و  هتـشک  هنیمز  نیا  رد  يدایز  دارفا  دـش ، شالت  يراد  هدرب  عنم  نوناق  بیوصت  يارب  يزارد  ناـیلاس  دـینیب  یم  دـینکب 
.دوش بیوصت  نیناوق  نیا  مک  مک  ات  تفرگ  تروص  ییاه 

زینک اب  جاودزا 

تمحز رد  تدش  هب  یسنج  توهش  هزیرغ  رظن  زا  هک  تسا  زیاج  یناسک  يارب  نازینک  اب  جاودزا  : » دیامرف یم  هیآ  نایاپ  رد  دنوادخ 
هک تسا  یناوختسا  ندش  هتسکش  هرابود  يانعم  هب  تفع  تفع و  زا  دسرتب  هک  تسا  یـسک  ینعی  تسا ، تفع »  » نآرق ریبعت  دنـشاب »

یسک هیآ  نیا  دوصقم  .دنیوگ  یم  تفع  اسرف  تقاط  تخـس و  تالکـشم  هب  ور  نیا  زا  .تسا  كاندرد  رایـسب  هک  دوب  هتـسکش  ًالبق 
دازآ نانز  اب  دناوتن  دشاب و  راشف  تحت  تدش  هب  یسنج  رظن  زا  هک  تسا 
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.دنکب جاودزا  نازینک  اب  دناوت  یم  صخش  نیا  .دتفایب  هانگ  تمحز و  هب  هک  دسرتب  دنک و  جاودزا 

دازآ نانز  اب  جاودزا  حیجرت 

زا دندرک ؛ یم  یگدنز  یتخـس  طیارـش  رد  دندش ، یم  دلوتم  هدرب  ردام  ردپ و  زا  ای  دـندش  یم  راتفرگ  گنج  رد  هک  ینادرم  نانز و 
یتیبرت بولطمان  طیارـش  دندوب و  یفطاع  تالکـشم  ياراد  دنتـشاد ، یتالکـشم  یقالخا  هبنج  زا  دنتـشاد ، ییاهدوبمک  یملع  ظاحل 
دنچره دش ؛ یم  لقتنم  مه  شنادنزرف  هب  دـیاش  بولطمان  طیارـش  نیا  درک ، یم  جاودزا  اه  نآ  زا  یکی  اب  یـسک  رگا  لاح  .دنتـشاد 

نانز اب  دیناوت  یم  رگا  دیامرف : یم  نآرق  اذـل  دـندوب ، مالـسلا  مهیلع  همئا  ردام  نازینک  زا  یخرب  ًالثم  تسه ، هشیمه  ییانثتـسا  دراوم 
نـشور .دنراد  یبولطمان  طیارـش  ًابلاغ  هک  ینانز  غارـس  دیورب  دیتسناوتن  رگا  دـینکب و  جاودزا  دراد  يرت  بولطم  طیارـش  هک  يدازآ 

.تسا یعامتجا  تیعقاو  کی  نایب  هکلب  تسین ؛ نازینک  ریقحت  يانعم  هب  هیصوت  نیا  هک  تسا 
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: شسرپ * 

؟ دنک یم  یهن  طابترا  هنوگره  زا  یلک  هب  ار  ام  ایآ  .تسیچ  اه  ناملسمریغ  اب  طابترا  دروم  رد  مالسا  رظن 

: خساپ * 

یم عنم  نارگید  اب  طابترا  هنوگره  زا  دنک و  یم  قیوشت  تنوشخ  هب  ار  دوخ  ناوریپ  تسا و  تنوشخ  نید  مالـسا  دـنیوگ  یم  یخرب 
قح ار  دوخ  هتفگ  ات  دننک  یم  لالدتـسا  زین  نآرق  تایآ  هب  دوخ  ياعدا  نیا  رب  دـهد و  یم  روتـسد  ناناملـسم  ریغ  راتـشک  هب  دـنک و 
هب هک  هدش ، هداد  نانآ  هب  یهلا )  ) باتک هک  دنتـسه ، يدارفا  زا  هک  دینک  راکیپ  یناسک  اب  دننام : یتایآ  هب  لاثم  ناونع  هب  .دنهد  هولج 

نّیدتم قح  نید  هب  و  دنراد ، یمن  عونمم  هدرک ، مارح  شا  هداتـسرف  ادـخ و  ار  هچ  نآ  دـنروآ و  یمن  نامیا  نیـسپزاب  زور  هب  ادـخ و 
.(1) دنکچوک نانآ  هک  یلاح  رد  دنزادرپب ، دوخ  تسد  هب  ار  هیزِج  ِتایلام ]  ] هک نیا  ات  دنوش  یمن 

تفلاخم تدـش  هب  شا  هداتـسرف  ادـخ و  اب  هک  یناسک  اب  هک  یباـی  یمن  دـنروایب ، نیـسپزاب  زور  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  ار  یموق  چـیه 
ناشیاه لد  رد  ار  نامیا  ادخ  هک  دنا  نانیا  .دنشاب  ناشنادناخ  ای  ناشناردارب  ای  ناشنارـسپ  ای  ناشناردپ  هچرگ  دننک و  یتسود  دنزرو ،

[ ناتخرد  ] ریز زا  اهرهن  هک  دنک  یم  دراو  یتشهب )  ) ياه ناتسوب  رد  ار  نانآ  درک و  دییأت  ار  نانآ  دوخ  بناج )  ) زا یحور  اب  هتشون و 
ادـخ بزح  نانآ  دندونـشخ ؛ وا  زا  زین )  ) نانآ تسا و  دونـشخ  ناـنآ  زا  ادـخ  .دـنراگدنام  اـج  نآ  رد  هک  یلاـح  رد  تسا ، ناور  ش 

.(2)! دنراگتسر ادخ  بزح  طقف  عقاو  رد  دیشاب  هاگآ  دنتسه ؛
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هرابرد یگنهرف ) داسف  و   ) یهاـبت هنوگ  ره  زا  اـه  نآ  .دـیریگم  زارمه  ِتسود ]  ] ناـتدوخ ریغ  زا  دـیا ، هدروآ  ناـمیا  هک  یناـسک  يا 
نآ و  هدش ؛ راکشآ  ناش  نانخس ) و   ) ناهد زا  ینمشد  ياه ) هناشن   ) نیقی هب  .دنراد  وزرآ  ار  امـش  تمحز  دننک ؛ یمن  یهاتوک  امش ،

يزرودرخ رگا  میدرک ، نایب  امـش  يارب  ار  نانآ ) ینمـشد  ي   ) اه هناشن  نیقی  هب  .تسا  رت  گرزب  دراد ، یم  ناـهن  ناـشیاه  هنیـس  هچ 
.(1) دینک

[ ناتسود و   ] نانامیپ مه  نانآ  یخرب  دیریگم ، دوخ ] ناتسود  و   ] نانامیپ مه  ار  نایحیسم  نایدوهی و  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا 
هورگ ادـخ ، هک  یتسارب  تسا ؛ نانآ  زا  وا  تقیقح  رد  سپ  دوش ، تسود ] و   ] نامیپ مه  نانآ  اـب  امـش  زا  هک  ره  .دـن و  رگید ]  ] یخرب

، دنهد حیجرت  نامیا  رب  ار  رفک  ناتناردارب ، امش و  ناردپ  رگا  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  . (2) دنک یمن  ییامنهر  ار  ناراکمتس 
ناـنآ اـهنت  سپ  دــهد ، رارق  دوـخ )  ) تسرپرــس رواـی و  ار  ناـنآ  هـک  امــش  زا  سک  ره  و  دــیریگم ! رواـی  تسرپرــس و  ار ) ناــنآ  )

طوبرم حیحص  تایاور  تایآ و  همه ي  هک  مینک  مالعا  عوضوم  کی  دروم  رد  ار  مالسا  رظن  میناوت  یم  ام  یلاح  رد  . (3) دنراکمتس
.میهد رظن  هاگنآ  میشاب  هدرک  یسررب  ار  عوضوم  نآ  هب 

ریغ همه  اب  هطبار  عطق  راتـشک و  گنج و  رادـفرط  مالـسا  دـنیوگ : یم  هدرک و  لالدتـسا  تاـیآ  زا  یـضعب  هب  زین  ثحب  نیا  دروم  رد 
هوحن و  گنج ، طیارش  هدودحم و  رگید ، تایآ  یخرب  رد  هکیلاح  رد  .دننک  یم  یفرعم  نشخ  يا  هرهچ  مالسا  زا  تسا و  ناناملـسم 

: مینک یم  هراشا  تایآ  نیا  زا  یخرب  هب  اج  نیا  رد  ام  هک  هدش  حرطم  یبوخ  هب  باتک  لها  اب  طابترا 

ص:277

یِفُْخت ام  ْمِهِهاْوفَأ َو  ْنِم  ُءاضْغَْبلا  ِتَدـَب  ْدَـق  ْمُِّتنَع  ام  اوُّدَو  ًالابَخ  ْمُکَنُولْأَی  ْمُِکنوُد ال  ْنِم  ًهَناِطب  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( ) 1 - ) 1
.118 نارمع / لآ  َنُولِقْعَت ،) ُْمْتنُک  ْنِإ  ِتایْآلا  ُمَُکل  اّنََّیب  ْدَق  ُرَبْکَأ  ْمُهُروُدُص 

يِدْهَی َهّللا ال  َّنِإ  ْمُْهنِم  ُهَّنِإَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  ٍضَْعب َو  ُءاِیلْوَأ  ْمُهُضَْعب  َءاِیلْوَأ  يراصَّنلا  َدوُهَْیلا َو  اوُذِخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( ) 2 - ) 2
.51 هدئام / َنیِِملاّظلا ،) َمْوَْقلا 

ُمُه َِکئلوُأَف  ْمُْکنِم  ْمُهَّلَوَتَی  ْنَم  ِنامیِْإلا َو  یَلَع  َْرفُْکلا  اوُّبَحَتْـسا  ِنِإ  َءاِیلْوَأ  ْمُکَناوْخِإ  ْمُکَءابآ َو  اوُذِـخَّتَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اـی  ( ) 3 - ) 3
.23 هبوت / َنوُِملاّظلا ،)
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امش ندنار  نوریب  يارب  دندنار و  نوریب  ناتیاه  هناخزا  ار  امش  دندرک و  راکیپ  امش  اب  نید  دروم  رد  هک  یناسک  زا  طقف  ار  امـش  ادخ 
ناـنآ اـهنت  سپ  دـشاب  هتـشاد  تسود  ار  ناـنآ  سک  ره  و  دـینک ؛ یتسود  ناـنآ  اـب  هک  دـنک  یم  عنم  دـندرک ، یناـبیتشپ  ار  رگیدـمه 

امـش يارب  هدـش ، هداد  یهلا )  ) باتک نانآ  هب  هک  یناسک  ياذـغ  هدـش و  لالح  امـش  يارب  اـه  هزیکاـپ  همه ) ، ) زورما . (1) دنراکمتس
نانآ هب  امش  زا  شیپ  هک  یناسک  زا  نمادکاپ  نانز  و  نانمؤم ، زا  نمادکاپ  نانز  زین )  ) و تسا ؛ لالح  نانآ  يارب  امش  ياذغ  و  لالح ،

ریغ  ) ِراک تشز  ریغ  ینانمادـکاپ  هک  یلاح  رد  دـیزادرپب ، نانآ  هب  ار  ناشیاهرهَم  هک  یماگنه  دـنا )؛ لالح   ) هدـش هداد  یهلا ]  ] باتک
شلمع ًاعطق  سپ  دنک ، راکنا  ار  نامیا  ناکرا )  ) سک ره  .دـیریگب و  دوخ )  ) تسود یناهنپ  رد  ار  نانز  هک  نیا  هن  و  دیـشاب ، راکانز )

.(2) تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  و  هتشگ ؛ هابت 

ياه هنیس  نیقیب ]  ] هکیلاح رد  دنیایب ، امش  دزن  ای  تسا  یمکحم  نامیپ  نانآ  نایم  امش و  نایم  هک  یهورگ  هب  دندنویپب  هکیناسک  رگم 
یم ّطلـسم  امـش  رب  ار  نانآ  ًاعطق  تساوخ ، یم  ادخ  ضرف ) رب   ) رگا تسا و  هدمآ  گنت  هب  ناشموق  اب  راکیپ  ای  امـش  اب  راکیپ  زا  نانآ 

حلـص حرط  امـش  اب  و  دـنا ، هدومنن  راکیپ  امـش  اـب  هدرک و  يریگ  هراـنک  امـش  زا  رگا  سپ  .دـندرک  یم  راـکیپ  امـش  اـب  ًاـمتح  درک و 
.(3) تسا هدادن  رارق  نانآ  رب  امش  يّدعت )  ) يارب یهار  چیه  ادخ  سپ  دندنکفا ،

هب هک  دنک  یمن  عنم  دندنارن ، نوریب  ناتیاه  هناخ  زا  ارامـش  دندرکن و  راکیپ  امـش  اب  نید  درومرد  هک  یناسک  هب  تبـسن  ارامـش  ادـخ 
.(4) دراد یم  تسود  ار  نارگداد  ادخ  ارچ ] [ ؛ دییامن يرگداد  نانآ  هب  تبسن  دینک و  یکین  نانآ 

ص:278

ْنَم ْمُهْوَّلَوَـت َو  ْنَأ  ْمُکِجارْخِإ  یلَع  اوُرَهاـظ  ْمُکِراـیِد َو  ْنِم  ْمُکوُـجَرْخَأ  ِنیِّدـلا َو  ِیف  ْمُکُولَتاـق  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهـّللا  ُمُکاـْهنَی  اـمَّنِإ  ( ) 1 - ) 1
.9 هنحتمم / َنوُِملاّظلا ،) ُمُه  َِکئلوُأَف  ْمُهَّلَوَتَی 

ِتاـنِمْؤُْملا َو َنِم  ُتانَـصْحُْملا  ْمَُهل َو  ٌّلِـح  ْمُکُماـعَط  ْمَُکل َو  ٌّلِـح  َباـتِْکلا  اوـُتوُأ  َنیِذَّلا  ُماـعَط  ُتاـبِّیَّطلا َو  ُمَُـکل  َّلِـحُأ  َمْوَْـیلا  ( ) 2 - ) 2
ْرُفْکَی ْنَم  ٍنادْـخَأ َو  يِذِـخَّتُم  َنیِِحفاسُم َو ال  َْریَغ  َنِینِـصُْحم  َّنُهَروُجُأ  َّنُهوُُمْتیَتآ  اذِإ  ْمُِکْلبَق  ْنِم  َباـتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َنِم  ُتانَـصْحُْملا 

.5 هدئام / َنیِرِساْخلا ،) َنِم  ِهَرِخْآلا  ِیف  َوُه  ُُهلَمَع َو  َِطبَح  ْدَقَف  ِنامیِْإلِاب 
ُهّللا َءاش  َْول  ْمُهَمْوَق َو  اُوِلتاُقی  ْوَأ  ْمُکُوِلتاُقی  ْنَأ  ْمُهُروُدُص  ْتَرِصَح  ْمُکُؤاج  ْوَأ  ٌقاثیِم  ْمُهَْنَیب  ْمُکَْنَیب َو  ٍمْوَق  یلِإ  َنُولِصَی  َنیِذَّلا  َّالِإ  ( ) 3 - ) 3

.90 ءاسن / ًالِیبَس ،) ْمِْهیَلَع  ْمَُکل  ُهّللا  َلَعَج  امَف  َمَلَّسلا  ُمُْکَیلِإ  اْوَْقلَأ  ْمُکُوِلتاُقی َو  ْمَلَف  ْمُکُولَزَتْعا  ِنِإَف  ْمُکُولَتاقَلَف  ْمُْکیَلَع  ْمُهَطَّلََسل 
ُّبُِحی َهّللا  َّنِإ  ْمِْهَیلِإ  اوُطِـسُْقت  ْمُهوُّرَبَت َو  ْنَأ  ْمُکِرایِد  ْنِم  ْمُکوُجِرُْخی  َْمل  ِنیِّدـلا َو  ِیف  ْمُکُوِلتاُقی  َْمل  َنیِذَّلا  ِنَع  ُهّللا  ُمُکاـْهنَی  ـال  ( ) 4 - ) 4

.8 هنحتمم / َنیِطِسْقُْملا ،)
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نارفاک اب  هطبار  دروم  رد  یساسا  تاکن 

: دنسیون یم  نیملسمریغ  اب  طابترا  دروم  رد  نیرسفم  میدومن  رکذ  الاب  رد  هک  یتایآ  هب  هجوت  اب 

، نامز نآ  يارب  اهنت  هن  دوش ، یم  هدافتـسا  نیملـسم  ریغ  اب  هطبار  یگنوگچ  دروم  رد  یـساسا » یلک و  لـصا  کـی   » تاـیآ نیا  زا  . 1
عـضوم هک  يروـشک  ره  تیعمج و  هورگ و  ره  ربارب  رد  دـنفظوم  ناناملـسم  هک  نـیا  هـلمج  زا  تـسا ، تباـث  زین  هـشیمه  يارب  هـکلب 
هنوگره و  دنتسیاب ، هناتخسرس  دنهد  يرای  ار  مالسا  نانمشد  ای  دننک ، مایق  نیملسم  مالسا و  دض  رب  دنشاب و  هتشاد  اه  نآ  اب  هنامصخ 

ای دننامب و  فرط  یب  نیملسم  مالـسا و  هب  تبـسن  ندوب ، رفاک  لاح  رد  اه  نآ  رگا  اما  .دننک  عطق  اه  نآ  اب  ار  یتسود  تبحم و  دنویپ 
، دنراد ناملسم  ناردارب  اب  هک  هزادنا  نآ  هب  هن  هتبلا  دنشاب  هتشاد  هناتسود  هطبار ي  اه  نآ  اب  دنناوت  یم  نیملسم  دنـشاب ، هتـشاد  لیامت 

رییغت دنـشاب و  لوا  هورگ  ءزج  یتلود  ای  تیعمج  رگا  ددرگ و  نیملـسم  ناـیم  رد  اـه  نآ  ذوفن  بجوم  هک  دـح  نآ  رد  هن  نینچمه  و 
قبط داد و  رارق  رایعم  ار  اـه  نآ  یلعف  عضو  دـیاب  دـنهد ، رییغت  ار  دوخ  ریـسم  دنـشاب و  مود  هورگ  رد  سکع ، هب  اـی  و  دـنهد ، عضوم 

.(1) درک لمع  اه  نآ  اب  قوف  تایآ 

اه نآ  رب  ریـشمش  دنداتـسیا و  نیملـسم  لـباقم  رد  هک  یهورگ  دـنوش : یم  میـسقت  هورگ  ود  هب  ناملـسم  ریغ  دارفا  بیترت  نـیا  هـب  . 2
راتفگ و رد  نیملـسم  مالـسا و  اب  ار  دوخ  ینمـشد  توادع و  دـندرک و  نوریب  رابجا  هب  ناش  هناشاک  هناخ و  زا  ار  اه  نآ  و  دندیـشک ،

هنوگ ره  زا  دـننک و  عطق  ار  هورگ  نیا  اـب  هدوارم  هنوگ  ره  هک  تسا  نیا  ناناملـسم  فیلکت  لـباقم  رد  دـنداد ؛ ناـشن  اراکـشآ  لـمع 
اراکـشآ ًًامـسر و  یهورگ  دندوب ، شیرق  نارـس  هکم و  ناکرـشم  نآ  نشور  قادصم  هک  دنیامن ، يراددوخ  یتسود  تبحم و  دـنویپ 

.دندرک يرای  ار  اه  نآ  زین  رگید  یهورگ  دندرک و  ینمشد 

ص:279

ص 34. ج 24 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
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یم راکیپ  اه  نآ  اب  هن  دندیزرو ، یم  ینمشد  هن  دنتشادن ، ناناملـسم  هب  يراک  یلو  دندوب  كرـشم  ای  رفاک و  هچرگا  رگید  هتـسد  اما 
اب همـصاخم  ینمـشد و  كرت  ناـمیپ  اـه  نآ  زا  یهورگ  یتح  دـندومن ، مادـقا  ناـشراید  رهـش و  زا  ناشندـنار  نوریب  هب  هن  دـندرک و 

هتـسب اه  نآ  اب  يا  هدهاعم  رگا  دوب و  عنام  یب  اه  نآ  اب  تبحم  راهظا  هتـسد و  نیا  اب  ندرک  یکین  لباقم  رد  دـندوب ؛ هتـسب  ناناملـسم 
.(1) دنشوکب تلادع  يارجا  رد  دننک و  افو  نآ  هب  دیاب  دندوب 

نآ اب  هنالداع  هلماعم  ناسحا و  زا  ار  امش  هتساوخن  دیریگن » تسود  ار  دوخ  نمـشد  ارم و  نمـشد  : » دومرف هک  شنامرف  نیا  اب  ادخ  . 3
دوخ يرافک ، نینچ  هب  ناسحا  هک  نیا  يارب  دشاب ، هدرک  یهن  دـندرکن ، جارخا  ناتراید  زا  دـندرکن و  لاتق  نید  رد  امـش  اب  هک  ییاه 

.(2) دراد یم  تسود  ار  ناراک  تلادع  دنوادخ  امش و  بناج  زا  تسا  یتلادع 

 . 3( ِطْسِْقلِاب َنیِماّوَق  اُونوُک   ) قالطا ياضتقا  هب  .دوش  تیاعر  دیاب  زین  ناملسمریغ  هب  تبسن  یّتح  تلادع ، اریز  . 4

دنهدب یناسک  هب  ار  لوا  تیولوا  دنیامن و  يدنب  تیولوا  دوخ  تاطابترا  رد  دـیاب  ناناملـسم  مالـسا  رظن  زا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  . 4
دیاب ور  نیا  زا  تسا  ریذـپرثا  راذـگرثا و  تدـش  هب  يدوجوم  ناسنا  هکارچ  دـشخب  اقترا  ار  اه  نآ  نامیا  رکف و  نانآ  اـب  طاـبترا  هک 

، یناملسم اب  طابترا  رد  رگا  یتح  دنک و  بسک  تبثم  رثا  رتشیب ، یلاعت  دشر و  تهج  رد  اه  نآ  زا  هک  دنک  ترشاعم  یناسک  اب  رتشیب 
.دنک يراددوخ  وا  اب  طابترا  زا  دوش  یم  شزغل  راچد  وا  ياوقت  نامیا و  دریذپ و  یم  یفنم  تارثا  وا  زا  هک  دنک  یم  ساسحا 

دئاقع وگتفگ  اب  دنیامن و  زاب  ناناملسم  ریغ  اب  ار  وگتفگ  باب  هک  هداد  روتسد  دنراد ، ار  مزال  يرکف  ییاناوت  هک  یناسک  هب  مالسا  . 5
هب ار  دوخ  فراعم  و 

ص:280

ص 32. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 400. ج 19 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  ( 2 - ) 2
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( ْمُْهنِم اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  َّالِإ  ُنَسْحَأ  َیِه  ِیتَّلِاب  ّالِإ  ِباتِْکلا  َلْهَأ  اُولِداُجت  َو ال   ) هیآ لـیذ  نازیملاریـسفت  رد  هچ  ناـنچ  دـننک  هضرع  نارگید 
: میناوخ یم 

توعد و نآرق ، توالت  قیرط  زا  ات  درک  رومام  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  َْکَیلِإ ، ) َیِحوُأ  ام  ُْلتا   ) هلمج رد  هک  نآ  زا  دعب 
دوهی و لماش  نآ  قالطا  هک  باتک -  لها  اب  هلداجم  زا  دـنک و  یم  ناـیب  ار  توعد  تیفیک  ثحب  دروم  هلمج  رد  کـنیا  دـنک ، غیلبت 
، نکم هلداجم  هورگ  دنچ  نیا  اب  دیامرف : یم  و  دنک ، یم  یهن  دـنوش -  یم  قحلم  ودـنآ  هب  مه  نییباص  سوجم و  دوش و  یم  يراصن 
اب هک  دور ، یم  رامـش  هب  وکین  یتقو  هلداـجم  دـشاب و  هتـشادن  ناـکما  رتهب  نآ  زا  و  دـشاب ، هلداـجم  قیرط  نیرتهب  هک  يوحن  هب  رگم 
ار مصخ  دشاب و  هارمه  شزاس  یمرن و  اب  هک  تسا  نیا  هلداجم  ياه  یبوخ  زا  یکی  سپ  دشابن ، هارمه  تناها  هنعط و  ییوختشرد و 

رگیدـمه هب  يرکف  رظن  زا  ناگدـننک  هلداـجم  هک  نیا  رگید  تسا و  یکین  نسح و  ياراد  هلداـجم  تروـص  نیا  رد  هک  دـهدن  رازآ 
نـشور ار  قح  رگیدـکی  کمک  اب  ودره  هجیتن  رد  دنـشاب و  قح  ندـش  نشور  هب  دـنم  هقالع  ود  ره  هک  انعم  نیا  هب  دنـشاب ، کـیدزن 

یم ربارب  ود  هلداجم ، ییوکین  نسح و  دش ، عمج  لوا  طرـش  اب  طرـش  نیا  یتقو  ور  نیا  زا  دنهدن ، جرخ  هب  دانع  تجاجل و  دنزاس و 
زا دـنک  یم  یهن  ار  نینمؤم  یتقو  تهج  نیمه  هب  تسا و  اه  هلداـجم  نیرتهب  هلداـجم  نیا  تفگ : ناوت  یم  هک  تسا  تقو  نآ  دوش ،
یم و  دـنک ، یم  ءانثتـسا  ار  یعمج  باتک  لها  زا  دـشاب ؛ هلداجم  شور  نیرتهب  نسحا و  هک  هلداجم  نآ  رگم  باتک ، لها  اـب  هلداـجم 

.(1) دندرک متس  هک  باتک  لها  زا  هدع  نآ  رگم  دیامرف :

يریگ هجیتن 

: دنتسه هورگ  ود  ناناملسم  ریغ  مالسا  رظن  زا  هک  دیآ  یم  تسدب  نینچ  تشذگ  هک  یبلاطم  زا 

ص:281

ص 205. ج 16 ، نازیملا ، ریسفت  همجرت  ( 1 - ) 1
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.دنزیخرب هلباقم  هب  نانیا  اب  شناوریپ  دهد  روتسد  مالسا  هک  تسا  یعیبط  دنزرو و  یم  ینمشد  هک  یناسک  لوا : هورگ 

هب ار  یملظ  هنوگ  چـیه  هزاجا  مالـسا  دنـشاب و  یم  زیمآ  تملاسم  یگدـنز  لها  هتـشاذگ و  مارتحا  مالـسا  هب  هک  یناسک  مود : هورگ 
ناملسمریغ رفن  کی  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  هک  یتقو  دننام  . (1) تسا نآ  رب  هاوگ  نید  ناگرزب  هریس  هچ  نانچ  دهد  یمن  نانیا 

صخـش هب  تبـسن  دـنک و  یم  دروخرب  هنـالداع  یـضاق  دـنور ، یم  یـضاق  دزن  هب  یگنج  هرز  رـس  رب  ناـشدوخ  ياـعدا  تاـبثا  يارب 
.(2) دشاب نیملسم  ماما  ربهر و  وا ، فالتخا  فرط  هچرگا  دهد  یمن  ناشن  لمع  تدش  ناملسمریغ 

تشاد و دهاوخن  یگنج  مادک  چیه  اب  مالسا  دنرادرب  دوخ  فلتخم  ياه  ینمـشد  زا  تسد  ناناملـسم  ریغ  همه  رگا  هک  تسا  یعیبط 
.دنتسه نانآ  ینمشد  هدننک  عورش  عقاو  رد 

اقترا ار  دوخ  طباور  حطس  صاخ ) یطیارـش  اب   ) باتک لها  نانز  اب  ندرک  جاودزا  ات  هک  دهد  یم  هزاجا  دوخ  ناوریپ  هب  مالـسا  یتح 
.(3) تسا هدمآ  یهقف  بتک  رد  هک  یطیارش  اب  هتبلا  دنورب  نانآ  ینامهم  هب  ای  دننک  ینامهم  ار  نانآ  دنهد و 

ص:282

لها نینچمه  هعیـش و  ثیدح  فورعم  عبانم  رد  هلمج  زا  هدـش  هراشا  تقیقح  نیا  هب  زین  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ریـسافت  رد  ( 1 - ) 1
تشاذگ یناملسم  ریغ  صخـش  دزن  ناگورگ  ناونع  هب  هنیدم  رد  ار  دوخ  هرز  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  تسا  هدمآ  تنس 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هب  یتقو  هک  هدمآ  تایاور  رد  نینچمه  (. ص 393 ج 2 ، هنومن ، ریسفت   ) تفرگ وا  زا  ماو  ناونع  هب  یغلبم  و 
زا يدرم  رگا  دومرف : دنا  هدروآ  رد  ار  یلاخلخ  يدوهی  نز  کی  ياپ  زا  هدرک و  هلمح  امش  تموکح  ياهزرم  هب  نانمشد  دنداد  ربخ 

ص 138) ج 34 ، راونألاراحب ،  ) .منک یمن  تمالم  ار  وا  نم  دریمب  دنک و  قد  ربخ  نیا  ندینش 
ص ج 1 ، همغلا ، فشک  ص 487 ، ج 42 ، قشمد ، خیرات  ح 5 ، ص 299 ، و ج 101 ، ح 6 ، ص 56 ، ج 41 ، راونالاراحب ، ( 2 - ) 2

ص 105. ج 2 ، بوشآ ، رهش  نبال  بقانملا  ، 146
ص 281. ج 4 ، هنومن ، ریسفت  5 و  هدئام / .ر ك : ( 3 - ) 3
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نوگانوگ ياه  شسرپ  متفه : لصف 

هراشا

ص:283
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: شسرپ * 

اب روطچ  نیا  دنسر ، یمن  تمحر  نیا  هب  ناهج  مدرم  تیرثکا  و  دشاب ، یم  یهلا  تمحر  فطل و  هب  ندیـسر  ناسنا  شنیرفآ  زا  فده 
؟  تسا راگزاس  یهلا  تمحر  فطل و 

: خساپ * 

همدقم

ناسنا شنیرفآ  زا  فده  . 1

یبایتسد ار  شنیرفآ  فده  تایآ  یضعب  .دنا  هدرک  یفرعم  اه  ناسنا   (1)« ناحتما شیامزآ و   » ار شنیرفآ  فده  نآرق  تایآ  یخرب 
.دنا هدرک  یفرعم   (3)« یگدنب تیدوبع و   » ار شنیرفآ  فده  زین  یتایآ  دنناد و  یم  ادخ  تردق  زا   (2)« یهاگآ ملع و   » هب

(5)« یهلا ءاـقل   » ار تقلخ  فدـه  یخرب  هک  نیا  دـنا و  هدرک  ناونع   (4)« یهلا تمحر   » هب ندیـسر  ار  شنیرفآ  فدـه  تایآ ، یخرب 
.دنا هدرمش 

فلتخم اه ، فدـه  نیا  رهاظ ، هب  دـیاش  هک  میبای  یم  رد  دـنا  هدرک  نایب  شنیرفآ  يارب  تایاور  نآرق و  هک  ییاه  فدـه  رد  تقد  اب 
رد هک  دنتسه  ییاه  فده  شیامزآ » ناحتما و   » و شناد » ملع و   » ینعی تسا ، يرگید  يارب  يا  همدقم  مادکره  عقاو  رد  یلو  دنـشاب 
رد دوش و  یم  یهتنم  یهلا » برق   » هب هک  تسا  تیدوبع  نیا  هجیتن ي  دنوادخ  هعـساو » تمحر   » دـنریگ و یم  رارق  تیدوبع »  » ریـسم

.دوش یم  لئان  قح  ترضح  تاقالم  و  یهلاءاقل »  » هب تیاهن 

ص:285

.7 دوه / 2 و  کلم / ( 1 - ) 1
.12 قالط / ( 2 - ) 2

.56 تایراذ / ( 3 - ) 3
.118-119 دوه / ( 4 - ) 4

.6 قاقشنا / ( 5 - ) 5

تیبرت ماکحا و  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 397زکرم  هحفص 293 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_285_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_285_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_285_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_285_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_285_5
http://www.ghaemiyeh.com


دراد تمحر  ود  دنوادخ  . 2

تفـص  » ماع و تمحر  هب  هراشا  تینامحر » تفـص   » هک تسا  نیا  نیرـسفم  نیب  روهـشم  صاخ و  تمحر  کی  ماع و  تمحر  کـی 
رادربنامرف عیطم و  هک  دـنریگ  یم  رارق  یهلا  صاخ  تمحر  لومـشم  یناسک  تسا و  راگدرورپ  صاـخ  تمحر  هب  هراـشا  تیمیحر »

.(1) دنشاب یهلا 

: خساپ اما 

اب ًالماک  هدارا ، ود  نیا  هک  یلاح  رد  تسا  هدشن  هتشاذگ  توافت  یعیرشت  هدارا  ینیوکت و  هدارا  نیب  شسرپ  نیا  رد  دسر  یم  رظن  هب 
تـسین يرابجا  راک  نیا  یلو  دـسرب  دـشر  لامک و  هب  یهلا  تمحر  فطل و  هیاس  رد  ات  هدـش  قلخ  ناسنا  يرآ ، . (2) دنراد قرف  مه 
يریبعت هب  ددرگ ؛ یم  یهلا  صاخ  تمحر  دراو  دوخ  رایتخا  اب  دـنک و  یم  باـختنا  ار  ریـسم  شدوخ  هدارا  راـیتخا و  اـب  ناـسنا  هکلب 

يارب ار  دجـسم  نیا  نم  دوش  هتفگ  هک  یماگنه  لاثم  ناونع  هب  دیآ  یم  تسدـب  اه  هنیمز  ندرک  هدامآ  اب  یهلا  صاخ  تمحر  رگید :
.مراداو تدابع  هب  رابجا  هب  ار  مدرم  هک  نیا  هن  ما  هدرک  هدامآ  تدابع  يارب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  شموهفم  ما ، هتخاس  تدابع 

نآ تاناکما  زا  لحم  نیا  دارفا  ات  متخاس  ار  هسردـم  نیا  نم  : » دـیوگب دزاـسب و  یلحم  رد  ار  يا  هسردـم  یـصخش  رگا  رگید : لاـثم 
اب ریـصقت  دـننامب ! داوس  یب  دـننکن و  تکرـش  هسردـم  نیا  رد  لحم  نیا  دارفا  زا  یخرب  رگا  لاح  .دـنوش » داوس  اـب  دـننک و  هدافتـسا 

هتخاس لیصحت  تدابع و  يارب  ار  هسردم  دجسم و  صخش  نآ  تسیک ؟

ص:286

« هصاخ نینمؤملاب  میحرلا  هقلخ  عیمجب  نامحرلا  یـش ، لک  هلا  هللاو  : » هدـش تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  هچ  ناـنچ  ( 1 - ) 1
ح 2. ص 3 ، رابخالا ، یناعم  ح 19 و  ص 20 ، ج 1 ، یشایع ، ریسفت 

لـسع روبنز  هک  نیا  ًالثم  دنمان ؛ یم  ینیوکت » هدارا ي   » ار قولخم  هدارا  نودب  یهاگآ و  ملع و  بسک  نودـب  یهلا  تیادـه  ( 2 - ) 2
هک .تسا  هداهن  وا  دوجو  رد  دنوادخ  ینیوکت  تروص  هب  ار  نیا  دنک  تفایرد  ار  نآ  هنوگچ  دورب و  ياه  لگ  مادک  دهـش  غارـس  هب 

ناسنا لثم  .دنمان  یم  یعیرـشت » هدارا   » ار قولخم  رایتخا  هدارا و  یهاگآ و  اب  هارمه  یهلا  تیاده.دنیوگ  یم  زین  هزیرغ  نآ  هب  یهاگ 
.دشاب یم  مالسلا  مهیلع  همئا  ناربمایپ و  قیرط  زا  وا  یهاگآ  دریگ و  یم  تروص  رایتخا  یهاگآ و  يور  زا  شیاهراک  هک 
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نآ دـنورب  يرابجا  تروص  هب  رگا  دـنورب و  هسردـم  دجـسم و  هب  دوخ  راـیتخا  اـب  دارفا  دوخ  هک  تسا  نیا  هب  راـک  شزرا  یلو  تسا 
ور نیا  زا  تشادن  یـشزرا  رگید  یلو  دنکب  دوخ  تدابع  تعاطا و  هب  روبجم  ار  دارفا  تسناوت  یم  دـنوادخ  اذـل  درادـن  شزرا  تقو 

( . َنُونِمُْؤی اِنتایِآب  ْمُه  َنیِذَّلا  َهاکَّزلا َو  َنُوتُْؤی  َنوُقَّتَی َو  َنیِذَِّلل  اُهُبتْکَأَسَف  ٍءْیَش  َّلُک  ْتَعِسَو  ِیتَمْحَر  َو  :) دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ 

رد ار  ناـگمه  هک  دـشاب  ییاـیند  ياـه  تمعن  هب  هراـشا  دـناوت  یم  مه  هیآ  نیا  رد  تـمحر  : (1) میناوـخ یم  هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک 
تمعن هک  ارچ  دـشاب ، يونعم  يدام و  ياه  تمحر  هب  هراـشا  دـناوت  یم  مه  دـنرب و  یم  هرهب  نآ  زا  دـب  بوخ و  صخـش  هتفرگرب و 

یمن یسک  بیـصن  تمحر  نآ  طیارـش  نآ  نودب  هک  دراد  یطیارـش  دنچره  درادن  صاصتخا  صاخ  یتیعمج  موق و  هب  يونعم  ياه 
زا دنریگب و  میمصت  دیاب  هک  دنتسه  مدرم  دوخ  نیا  تسا و  هدوشگ  ناگمه  يور  هب  یهلا  تمحر  ياهرد  رت : هداس  يریبعت  هب  .دوش 

تمحر ندوب  دودـحم  هن  تساه  نآ  دوخ  ریـصقت  رب  لیلد  دـنزاسن  مهارف  ار  نآ  هب  دورو  طیارـش  یناسک  رگا  دـنوش و  دراو  رد  نیا 
: دوش یم  هتسد  لماش 3   ] صاخ تمحر  تمحر ] زا  عون  نیا  : » دیامرف یم  هیآ  هچ  نانچ  ادخ ؛

( یگدولآ هانگ و  ره  زا  ياوقت   ) .دننک یم  هشیپ  اوقت  هک  اه  نآ  . 1

(. دوش یم  لماش  ار  کین  لامعا  مامت  هملک  عیسو  يانعم  هب  تاکز   ) .دنزادرپ یم  تاکز  هک  اه  نآ  . 2

( تاسدقم هب  نامیا   ) .دنروآ یم  نامیا  ام  تایآ  هب  هک  اه  نآ  . 3

دنک و یم  یهلا  صاخ  تمحر  شریذپ  ۀتـسیاش  ار  صخـش  هک  دشاب  یم  لماک  عماج و  همانرب ي  کی  رب  لمتـشم  هیآ  بیترت  نیدب 
هک تسا  هدیرفآ  تمحر  دص  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  : » هدش تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  ییابیز  ثیدح  رد 

ص:287

ص 393. ج 6 ، هنومن ، ( 1 - ) 1
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يارب ار  رگید  تـمحر  دـننک و 99  یم  يزوـسلد  محر و  رگیدـکی  هب  نآ  ببـس  هب  هک  تسوا  ناگدـیرفآ  ناـیم  رد  یکی  اـه  نآ  زا 
.(1)« تسا هتخودنا  شناتسود 

يروآدای

نانچ  ) دنسر یم  یهلا  تمحر  هب  دنوش و  یم  یهلا  ناوضر  تشهب و  دراو  هک  دنتـسین  نایعیـش  طقف  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  نایاپ  رد 
زا دعب  دنسر و  یم  یهلا  تمحر  نیا  هب  دندوب  مرکا  ربمایپ  زا  لبق  هکءایبنا  ناوریپ  ادخ و  هب  نینمؤم  مامت  هکلب  هدمآ ) شسرپ  رد  هچ 

بهاذم نایدا و  ناوریپ  و  اه ) یبصان  لثم  اه  هقرف  یخرب  رگم   ) .دنوش یم  تشهب  دراو  زین  ناناملسم  نایعیـش ، زا  ریغ  زین  مرکا  ربمایپ 
یم عقاو  یهلا  وفع  دروم  دنهد  ماجنا  حلاص  لمع  دنشاب و  هتـشاد  دوخ  ربمایپ  ادخ و  هب  نامیا  دنـشاب و   (2) فعضتسم رگا  زین  رگید 

.تسا فلتخم  تاجرد  بتارم و  ياراد  قوف  دراوم  رد  یهلا  تمحر  وفع و  تشهب و  هتبلا  هک   (3) دنوش

رتشیب هعلاطم  تهج  عبانم 

.تسا هدمآ  خساپ  رد  هک  یتایآ  لیذ  هنومن  ریسفت  . 1

.يرهطم دیهش  یگدنز ، فده  . 2

.يرهطم دیهش  یهلا ، لدع  . 3

ص:288

ج 10، یمثیه ، دئاوزلا  عمجم  نیعستو » هعست  هئایلوأل  رخّداو  اهب ، نومحارتی  هقلخ  نیب  همحرف  همحر ، هأم  قلخ  یلاعت  هللا  ّنا  ( » 1 - ) 1
ص 417. ج 19 ، یناربط ، ریبکلا  مجعملا  ص 214 ؛

رداق هک  دنشاب  فیعض  نانچ  نآ  يداصتقا  ای  یندب  يرکف ، رظن  زا  هک  يدارفا  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  تایآ و  یسررب  زا  ( » 2 - ) 2
اه نآ  رب  طیحم  هک  ییاه  تیدودحم  ای  یناوتان  رثا  رب  حیحـص  هدیقع ي  صیخـشت  اب  هک  نیا  ای  و  دنوشن ، لطاب  زا  قح  ییاسانـش  هب 

فعـضتسم ار  اه  نآ  دننک  ترجاهم   ] دساف طیحم  نآ  زا  دـنناوتن ] دنـشابن و  لماک  روط  هب  دوخ  فیاظو  ماجنا  هب  رداق  هدرک  لیمحت 
ص 87) ج 4 ، هنومن ، ریسفت  « ) .دنیوگ یم 

.62 هرقب / نینچمه  98 و 99 و  اسن / .ر ك : ( 3 - ) 3
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: شسرپ * 

؟  تسیچ دوه  هروس  هیآ 91  مایپ 

: خساپ * 

َْتنَأ ام  َكانْمَجََرل َو  َکُطْهَر  َْول ال  ًافیِعَـض َو  انِیف  َكارََنل  ّانِإ  ُلوُقَت َو  اّمِم  ًارِیثَک  ُهَقْفَن  ام  ُْبیَعُـش  ای  :) دیامرف یم  هیآ  نیا  رد  میرک  نآرق 
مک دوخ  نایم  رد  ار  وت  ام  ًاعطق  و  میمهف ، یمن  قیمع  روط  هب  ییوگ ، یم  ار  هچ  نآ  زا  يرایـسب  بیعـش ! يا  دـنتفگ : « ؛  1( ٍزیِزَِعب اْنیَلَع 

«. یتسین يریذپان  تسکش  تردق )  ) ام يارب  وت  و  میدرک ! یم  تراسگنس  ًامتح  دوبن ، تکچوک  هلیبق  رگا  و  مینیب ؛ یم  ناوت 

همدقم

رد هک  تسا ، صاـخ  یناتـساد  هثداـح و  هب  طوبرم  هک  یتاـیآ  : » دوش حرطم  نینچ  یلک ، تروص  هب  دـناوت  یم  عقاو  رد  شـسرپ  نیا 
»؟ دراد یمایپ  هچ  ام  رضاح  لاح  ینونک و  هعماج ي  يارب  تسا ، دارفا  نیب  يدونش  تفگ و  ای  هداتفا و  قافتا  لبق  ياه  نامز 

یم هدافتـسا  نآ  زا  تایآ  ریـسفت  يارب  رـسفم  هک  دشاب  یم   (1)« تیـصوصخ ءاغلا   » هدعاق مان  هب  يا  هدـعاق  یفرعم  هب  مزال  خـساپ  رد 
: هکنیا حیضوت  دنک 

« تیـصوصخ ءاغلا   » هدعاق یتایآ  نینچ  رد  دـشاب  یم  اه  نامز  مامت  رد  اه  ناسنا  همه ي  تیادـه  هلیـسو ي  نآرق  مامت  هک  اج  نآ  زا 
دئاوق ای  هدـعاق  نآ ، زا  مینک و  یم  ادـج  دارفا  یتح  یناکم و  ینامز و  تایـصوصخ  زا  ار  تایآ  نیا  هک  انعم  نیا  هب  .دوش  یم  يراج 

زا هک  ییزج ، صاخ و  دنتسه  ییاه  یگژیو  وا  صاخ  نانمشد  بیعش و  ترـضح  روکذم  هیآ  رد  ًالثم  . (2) مینک یم  جارختسا  یلک 
هیآ نیا 

ص:289

.دشاب یم  ءاهقف  طانم » حیقنت   » هدعاق نامه  هیبش  هدعاق  نیا  ( 2 - ) 1
يرثـالا ریـسفتلا  باـتک  هب  دـیناوت  یم  رتـشیب  عـالطا  يارب  هک  دراد  دوجو  یطباوـض  نآ  زا  هدافتـسا  هدـعاق و  نیا  يارب  هتبلا  ( 3 - ) 2
ییاـضر یلعدـمحم  رتـکد  نآرق ، ریـسفت  ياـه  شیارگ  اـه و  شور  همانـسرد  زین  نطب و  ثـحبم  تـفرعم ، هللا  تـیآ  ج 1 ، عماـجلا ،

.دییامن هعجارم  يراشا  ریسفت  شور  ثحبم  یناهفصا ،
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دروخرب دوصقم ، هک  میروآ ، یم  تسد  هب  ار  هیآ  فده  هدرک و  ادج  نآ  زا  ار  هیآ  ناکم  نامز و  رـصنع  نینچمه  مییامن ، یم  ادـج 
جارختسا ار  تایآ  هنوگ  نیا  یلک  دئاوق  اه و  مایپ  تایـصوصخ ، نیا  ندرک  ادج  اب  هاگنآ  .دشاب  یم  اه  نآ  نانمـشد  اب  ینید  ناربهر 

.دراد یقیداصم  ناکم  ره  نامز و  ره  رد  هک  مییامن  یم 

: نآرق تایآ  هتفهن ) ياه  مایپ   ) نوطب هب  ندرب  یپ  حیحص  لحارم 

رـسفم ات  دشاب  دنم  هطباض  دیاب  هیآ » هتفهن  ياه  مایپ   » زا یهاگآ  هیآ و  نطب  ندروآ  تسدـب  هدـعاق و  نیا  يارجا  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
: دریگ تروص  ریز  لحارم  یط  تسا  مزال  هدعاق  نیا  يارجا  ور  نیا  زا  دوشن ، يأر  هب  ریسفت  شزغل و  راچد 

.هیآ فده  ندش  ایوج  . 1

.هیآ نتم  رد  هدش  رکذ  تایصوصخ  اب  فده  نآ  ندیجنس  . 2

.دوش هتفرگ  هدیدان  درادن  تلاخد  هچ  نآ  دوش و  هدراذگ  یقاب  دراد  تلاخد  فده  نتفای  ققحت  رد  هچ  نآ  . 3

نوماریپ هدش  رکذ  تایصوصخ  زا  دشاب و  هتشاد  رارق  هیآ  فده  ياتسار  رد  ًامیقتـسم  هک  دوش  تشادرب  هیآ  نتم  زا  ماع  یموهفم  . 4
.دشاب قیبطت  لباق  ناکم  نامز و  ره  رد  هیآ  لوزن  دروم  هباشم  دراوم  رب  هدوب و  رتارف  هیآ 

زا یکی  هیآ ، لوزن  دروم  هک  دـشاب  يا  هنوـگ  هب  هیآ ، نطب  زا  هدـش  هتفرگ  ماـع  موـهفم  هک  تسا  نآ  تشادرب  نیا  تحـص  راـیعم  . 5
زا تسردان و  یجارختـسا  نینچ  تشادـن ، بیرق  بسانت  لیزنت  رهاظ  اب  دـشن و  نینچ  رگا  .ددرگ و  ماع  موهفم  نآ  صخاش  قیداصم 

.(1) دوب دهاوخ  يأر  هب  ریسفت  لطاب و  لیوأت  لیبق 

هیآ رب  يرورم 

: دشاب یم  شخب  راهچ  لماش  ثحب  دروم  هیآ 

« .مینک یمن  كرد  ار  وت  نانخس  زا  يرایسب  ام   » دنتفگ تسخن : شخب  رد 

«. مینیب یم  ناوتان  فیعض و  يدرف  دوخ  نایم  رد  ار  وت  ام  : » دنتفگ هدرک و  نیهوت  مود  شخب  رد 

ص:290

ص 33. یناهفصا ، ییاضر  یلعدمحم  رتکد  يریسفت ، ياه  شیارگ  اه و  شور  همانسرد ي  .ر ك : ( 1 - ) 1

تیبرت ماکحا و  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 397زکرم  هحفص 298 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_290_1
http://www.ghaemiyeh.com


رد و  میدرک .» یم  راسگنـس  ار  وت  امتح  دوبن  وت  کچوک  هلیبق  هظحالم ي  رگا  : » دـنتفگ دـندوشگ و  دـیدهت  هب  نابز  موس  شخب  رد 
نیا زا  هدافتسا  اب  هیآ  نیا  زا  هک  ییاه  مایپ  همدقم  نیا  رکذ  اب  لاح  یتسین .» ریذپان  تسکـش  يدرف  ام  يارب  وت  : » دنتفگ مراهچ  شخب 

: زا دنترابع  دیآ  یم  تسد  هب  هدعاق 

هیآ ياه  مایپ 

.دننک یم  دروخرب  یهلا  ناربهر  اب  دیدهت  نیهوت و  اب  و  دنرادن ، لیلد  قطنم و  ناربمایپ  نافلاخم  . 1

.دنشاب نافلاخم  ياه  تناها  ندینش  هدامآ ي  ردص  هعس ي  اب  یهلا  ناربهر  . 2

، حیضوت تساوخرد  لاوس و  اب  دنهدب و  ار  اه  نآ  نانخس  رد  رکفت  لمأت و  تمحز  دوخ  هب  هکنیا  ياج  هب  ینید  ناربهر  نانمـشد  . 3
یقطنم یب  دننک و  یم  یلاخ  هناش  تیلوئسم  راب  ریز  زا  ندیمهفن  ياعدا  اب  دنشاب ، تقیقح  هب  ندیسر  ددصرد  هنایوج  قح  هنابدوم و 

( هقفن ام   ) .دننک یم  هراچ  ندیمهفن  ياعدا  اب  ار  دوخ 

تردق ظفح  اب  هک  ینید  ناربهر  فالخ  هب  .دنلفاغ  یبیغ  ياهدادما  زا  دننک و  یم  هیکت  يرهاظ  تردـق  هب  هراومه  نید  نانمـشد  . 4
 . 1( ِهّللا َنِم  ْمُْکیَلَع  ُّزَعَأ  یِطْهَر  ِمْوَق َأ  ای  َلاق  ( ) ًافیِعَض انِیف  َكارََنل  ّانِإ  ) .دننک یم  لکوت  یهلا  تردق  هب  يرهاظ ، ياه 

( ًافیعض كانمجرل -   ) .تسه هدوب و  نازیتس  نید  شور  ندرک  هرخسم  دیدهت و  . 5

الول و   ) .دومن يرای  ار  بیعـش  بیعـش ، موق  کمک  اب  هچ  نانچ  .دنک  یم  يرای  ار  یهلا  ناربهر  يرهاظ  بابـسا  اب  لاعتم  دنوادخ  . 6
.(1)( کطهر

.(2)( کطهر الول  و   ) .دوش نمشد  موجه  عنام  دنکب و  ار  گرزب  تردق  راک  دناوت  یم  زین  کچوک  يورین  دهاوخب  ادخ  رگا  . 7

ص:291

هد ای  تفه  ات  هس  زا  مک  تیعمج  هب  برع ، تغل  رد  هک  دندرک ، دای  طهر »  » ناونع هب  بیعـش  هلیبق ي  زا  اه  نآ  هکنیا  بلاج  ( 2 - ) 1
هکلب دنرادن ، یتردـق  ام  رظن  رد  زین  وت  هلیبق ي  هورگ  هکنیا  هب  هراشا  دوش ، یم  قالطا  رفن  لهچ  هب  یـضعب  هتفگ ي  هب  رثکادـح  ای  و 

هظحالم ي رگا  مییوگ  یم  يرگید  هب  ام  هک  تسا  نآ  دـننام  تسرد  نیا  دراد و  یم  زاب  راک  نیا  زا  ار  ام  هک  تسا  رگید  تاظحالم 
هکلب تسین  رفن  راهچ  وا  هلیبق ي  لیماف و  ًاعقاو  هک  یلاح  رد  میتشاذـگ ، یم  تتـسد  رد  ار  وت  قح  دوبن  وت  لیماف  موق و  رفن  راهچ  نیا 

ص 214) ج 9 ، هنومن ، ریسفت   ) .دنرادن یتیمها  تردق  رظن  زا  اه  نآ  هک  تسا  هتکن  نیا  نایب  روظنم 
ج 9، هنومن ، ریسفت  ص 374 و  ج 10 ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  ریـسفت  هب  تایآ  نیا  زا  رتشیب  عالطا  يارب  دیناوت  یم  امـش  ( 3 - ) 2

.دییامن هعجارم  ص 213 
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: شسرپ * 

؟ دوش یم  لح  هنوگچ  ( 4 میهاربا / 35 و  ماعنا /  ) دارفا یخرب  تیاده  مدع  اب  ( 12 ماعنا /  ) یهلا تمحر  ضراعت 

: خساپ * 

( ءاه مض  هب   ) يدـه يانعم  رد  تغل  بتک  زا  یخرب  رد  تسا و  یهاوخ  ریخ  فطل و  يور  زا  ییاـمنهار  داـشرا و  ياـنعم  هب  تیادـه 
.(2) دنا هتفگ  تلالد »  » يانعم هب  طقف  ناسانش  هژاو  یخرب  »(1) و  تسا ندرک  تیاده  نتفای و  تیاده  يانعم  هب  يده  : » تسا هدمآ 

: یهلا ماع  تیاده 

اه نآ  فادها  هب  ندناسر  يارب  مزال  روما  هب  اه  نآ  ندرک  زهجم  تادوجوم و  ندیرفآ  ینیوکت  تیاده  زا  دارم  ینیوکت : تیاده  . 1
؛  3( يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍءْیَش  َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  :) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  نخـس  تیاکح  ماقم  رد  دنوادخ  .دشاب  یم 

«. تسا هدومن  ییامنهار  سپس  هدرک ؛ اطع  وا  روخ ) رد   ) یشنیرفآ يزیچ ، ره  هب  هک  تسا  یسک  ام  راگدرورپ  تفگ : »

بآ و ناهایگ  يارب  هچ  نانچ  دزاس  یم  ایهم  تسا ؛ يدوجوم  ره  بسانم  هک  یتاـناکما  ماـمت  تیادـه  عون  نیا  رد  ملاـع  راگدـیرفآ 
مزاول تادوجوم ، هیقب  ناـسنا و  يارب  نینچمه  .دنـسرب  شیوـخ  لاـمک  تیاـغ و  هب  ناـهایگ  اـت  هدرک  هداـمآ  ار  مزـال  روـن  كاـخ و 

.تسا هدروآ  مهارف  دوجو ، ملاع  رد  ار  شرورپ  یگدنز و 
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ادـخ تیادـه ، نیا  ساسارب  ناسنا و  لثم  دـشاب ، یم  مهف  لـقع و  ياراد  تادوجوم  لـماش  طـقف  هک  یتیادـه  یعیرـشت : تیادـه  . 2
میرک نآرق  رد  .دنزادرپب  ناسنا  تیاده  هب  ات  دتسرف  یم  ار  نیحلاص  املع و  ینامسآ و  ياه  باتک  یهلا و  ناربمایپ  نوچمه  یلماوع 

رگرادشه رگتراشب و  قح ، هب  ار  وت  ام  عقاو  رد  « ؛  1( ٌریِذَن اهِیف  الَخ  ّالِإ  ٍهَّمُأ  ْنِم  ْنِإ  ًاریِذَن َو  ًاریَِشب َو  ِّقَْحلِاب  َكاْنلَـسْرَأ  ّانِإ  :) تسا هدمآ 
«. تسا هتشذگ  نآ  رد  يرگرادشه  هک  نآ  رگم  هدوبن  یتما  چیه  و  میداتسرف ؛

نیقی هـب  « ؛  2( ِطْـسِْقلِاب ُساـّنلا  َموـُقَِیل  َنازیِْملا  َباـتِْکلا َو  ُمُهَعَم  اـْنلَْزنَأ  ِتاـنِّیَْبلِاب َو  انَلُـسُر  اْنلَـسْرَأ  ْدََـقل  :) دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  و 
هب مدرم  ات  میداتـسرف ، ورف  ار  وزارت  و  یهلا )  ) باتک نانآ  هارمه  و  میداتـسرف ، اسآ ) هزجعم   ) نشور ياه  لـیلد  اـب  ار  نامناگداتـسرف 

«. دنزیخرب يرگداد 

هب طوبرم  همه  باقع  باوث و  یهن و  رما و  هک  دشاب  یم  حلاص  لامعا  قح و  تاداقتعا  لیبق  زا  یعیرـشت  روما  هب  طوبرم  تیاده  نیا 
یتایآ رد  هچ  نانچ  درادن  اه  ناسنا  زا  یهورگ  هب  صاصتخا  تسا و  یمومع  تروص  هب  دش  نایب  هک  یتیاده  مسق  ود  . (1) تسا نآ 

يرگید تیادـه  دـنوادخ  هکلب  تسین  ود  نیا  هب  رـصحنم  تیادـه ،»  » اـما .ددرگ  یم  مولعم  عون  ود  نیا  ندوب  یمومع  تشذـگ ، هک 
: میزادرپ یم  نآ  حیضوت  هب  ریز  رد  هک  دراد 

: صاخ تیاده 

دنا هتفریذپ  ار  یمومع » تیاده   » نآ هک  تسا  ییاه  ناسنا  زا  یخرب  صوصخم  دراد ، زین  صاخ ) تیاده   ) عون کی  ملاع  راگدیرفآ 
زا سپ  یکی  زین  ار  لـحارم  هیقب ي  شاداـپ ، ناونع  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هاـگ  نآ  .دـنا  هداد  رارق  تیادـه  نآ  رون  ریـسم  رد  ار  دوـخ  و 

ار اه  نآ  تسد  دهد و  یم  ناشن  اه  نآ  هب  يرگید 
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: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  .دوش  یم  هتفگ  بولطملا » یلا  لاصیا   » نآ هب  ًاحالطـصا  هک  دـناسر  یم  لحارم  نآ  هب  هتفرگ و 
هیآ نیا  رد  دـنک .» یم  ییاـمنهار  دوخ  يوـس  هب  ددرگ ، زاـب  هک  ار  سکره  و  « ؛  1( َبانَأ ْنَم  ِْهَیلِإ  يِدـْهَی  ُءاشَی َو  ْنَم  ُّلُِـضی  َهّللا  َّنِإ  )

.دنراد ار  یلاعت  يراب  تاذ  هب  هجوت  و  هبانا »  » تفص هک  هتسناد  یناسک  صوصخم  ار  یهلا  تیاده  همیرک 

ام هار )  ) رد هک  یناسک  و  « ؛  2( َنِینِسْحُْملا َعََمل  َهّللا  َّنِإ  انَُلبُس َو  ْمُهَّنَیِدْهََنل  انِیف  اوُدَهاج  َنیِذَّلا  َو  :) دیامرف یم  هیآ 69  توبکنع  هروس  رد 
«. تسا ناراکوکین  اب  ادخ  ًاملسم  و  درک ؛ میهاوخ  ناشنومنهر  دوخ ، ياه  هار  هب  ًاعطق  دننک ، شالت 

«. دوزفا نانآ  تیاده  رب  ادخ )  ) دنا هتفای  هر  هک  یناسک  و  « ؛  3( ًيدُه ْمُهَداز  اْوَدَتْها  َنیِذَّلا  َو  :) تسا هدومرف  يرگید  هیآ  رد 

یم میهاربا  هروس  زا  هیآ 4  رد  .تسا  هدومن  فصتم  تمکح  تفـص  هب  ار  دوخ  میرک  نآرق  رد  عضاوم  زا  يرایـسب  رد  لاعتم  يادخ 
چیه و  « ؛ ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُه  ُءاشَی َو  ْنَم  يِدـْهَی  ُءاـشَی َو  ْنَم  ُهّللا  ُّلُِـضیَف  ْمَُهل  َنِّیَُبِیل  ِهِمْوَق  ِناـِسِلب  ّـالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو  :) دـیامرف

ار سک  ره  ادخ  .دنک و  نایب  ینشورب  نانآ  يارب  ار ) قیاقح  دناوتب   ) هک نیا  رطاخ  هب  میداتسرفن ؛ شموق  نابز  هب  زج  ار ، يا  هداتسرف 
و]  ] ریذپان تسکـش  وا  و  دنک ؛ ییامنهار  دنادب ) هتـسیاش  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  و  دهناو ، یهارمگ  رد  دهاوخب  شلامعا ) رطاخ  هب  )

لماش یهلا  هصاخ  تیادـه  نیاربانب  .تسا  یهلا  تمکح  قبط  رب  یهارمگ  تیادـه و  هک  بلطم  نیا  هب  دراد  هراشا  هک  تسا » هنازرف 
تیاده هیلوا  لحارم  یناسنا  رگا  هک  ارچ  .دنا  هدومن  ققحم  دوخ  رد  ار  تیاده  نیا  طیارش  هک  دوش  یم  يدارفا 
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تیاده هک  نیا  رب  هوالع  .دنک  یمن  يراک  نینچ  میکح  دوب و  دـهاوخ  رثا  یب  وغل و  رتالاب  لحارم  هب  وا  تیادـه  دـشاب ، هتفریذـپن  ار 
دوب دهاوخن  شاداپ  رگید  دوش  هداد  همه  هب  هک  يزیچ  دنا و  هدرک  هجوت  یمومع  تیادـه  هب  هک  يدارفا  يارب  تسا  یـشاداپ  صاخ ،

.دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  هدننک ي  قیوشت  شقن  و 

هب هژیو  تیادـه  شخب  رد  تسا و  تحلـصم  تمکح و  اب  هارمه  تمحر  نیا  اما  دراد  یعیـسو  هرتسگ  یهلا  تمحر  هک : نآ  لصاح 
.دوش یم  اطعا  صاخ  يدارفا  هب  قیوشت  شاداپ و  ناونع 

ثحب دروم  هیآ  هس  یسررب 

: میهد یم  رارق  یسررب  دروم  دیدرک  هراشا  هک  ار  يا  هیآ  هس  قوف  بلاطم  هب  هجوت  اب  لاح 

ِهَمایِْقلا ال ِمْوَی  یلِإ  ْمُکَّنَعَمْجََیل  َهَمْحَّرلا  ِهِسْفَن  یلَع  َبَتَک  ِهِّلل  ُْلق  ِضْرَْألا  ِتاوامَّسلا َو  ِیف  ام  ْنَِمل  ُْلق  :) دیامرف یم  ماعنا  هروس  زا  هیآ 12 
ِنآ زا  : » وـگب تسیک »؟ ِنآ  زا  تسا ، نیمز  اـه و  نامـسآ  رد  هچ  نآ  : » وـگب « ؛ ) َنوـُنِمُْؤی ـال  ْمُهَف  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُرِـسَخ  َنـیِذَّلا  ِهـِیف  َبـْیَر 

، تسین يدـیدرت  چـیه  نآ  رد  هک  تمایق ، زور  رد  ار  امـش  ًاـعطق  ور ) نیا  زا  ، ) تسا هدرک  رّرقم  نتـشیوخ  رب  ار  شـشخب  تسادـخ »؛
«. دنروآ یمن  نامیا  نانآ  سپ  دنا ، هدناسر  نایز  ناشدوخ  هب  هک  یناسک  .درک  دهاوخ  يروآ  عمج 

َوُه ُءاشَی َو  ْنَم  يِدـْهَی  ُءاشَی َو  ْنَم  ُهّللا  ُّلُِضیَف  ْمَُهل  َنِّیَُبِیل  ِهِمْوَق  ِناِسِلب  ّـالِإ  ٍلوُسَر  ْنِم  اْنلَـسْرَأ  اـم  َو  :) دـیامرف یم  میهاربا  هروس  زا  هیآ 4 
نایب ینشورب  نانآ  يارب  ار ) قیاقح  دناوتب   ) هک نیا  رطاخ  هب  میداتـسرفن ؛ شموق  نابز  هب  زج  ار ، يا  هداتـسرف  چیه  « ؛ ) ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا 

؛ دنک ییامنهار  دنادب ) هتـسیاش  و   ) دهاوخب ار  سک  ره  و  دهناو ، یهارمگ  رد  دهاوخب  شلامعا ) رطاخ  هب   ) ار سک  ره  ادخ  .دـنک و 
«. تسا هنازرف  و ]  ] ریذپان تسکش  وا  و 
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ِءامَّسلا ِیف  ًامَّلُـس  ْوَأ  ِضْرَْألا  ِیف  ًاقَفَن  َیِغَْتبَت  ْنَأ  َْتعَطَتْـسا  ِنِإَف  ْمُهُـضارْعِإ  َکـْیَلَع  َُربَک  َناـک  ْنِإ  َو  :) دـیامرف یم  ماـعنا  هروس  زا  هیآ 35 
رگا سپ  تسا ، نیگنس  وت  رب  نانآ  ینادرگ  يور  رگا  و  « ؛ ) َنِیلِهاْجلا َنِم  َّنَنوُکَت  الَف  يدُْهلا  یَلَع  ْمُهَعَمََجل  ُهّللا  َءاش  َْول  ٍهَیِآب َو  ْمُهَِیتْأَتَف 

و نک )! نینچ  سپ   ) يروایب نانآ  يارب  راو ) هزجعم   ) يا هناشن  .ینک و  وجتسج  نامـسآ  رد  ینابدرن  ای  نیمز ، رد  يا  هنخر  یناوت  یم 
!«. شابم نانادان  زا  زگره  سپ  درک ؛ یم  يروآ  عمج  تیاده  رب  ار  نانآ  ًامتح  تساوخ ، یم  ادخ  ضرف ) رب   ) رگا

تیادـه یهلا ، ماع  تمحر  نیمه  ساسارب  دوش و  یم  تادوجوم  همه  لـماش  هک  دـنک  یم  هراـشا  یهلا  ماـع  تمحر  هب  تسخن  هیآ 
.دریگ یم  لکش  یهلا  ماع  یعیرشت  ینیوکت و 

، درک هدافتـسا  هدش  هدامآ  ياه  هنیمز  زا  درک و  يوریپ  یهلا  ناربمایپ  زا  سک  ره  هک  دراد  هراشا  یهلا  صاخ  تیاده  هب  مود  هیآ  اما 
زا ار  دوخ  دومنن ، يوریپ  دیزرو و  تجاجل  یهلا  ناربمایپ  ربارب  رد  سک  ره  یلو  دنک ؛ یم  هیده  يو  هب  ار  دوخ  صاخ  تیاده  ادـخ 

دوخ هدارا ي  اب  دوخ و  باختنا  ساسارب  سک  ره  هک  تسا  نیا  ادخ  تساوخ  دتفا و  یم  یهارمگ  هب  هتخاس و  مورحم  یهلا  تیادـه 
.دوش یم  ماجنا  یهلا  تردق  تمکح و  ساسارب  دنیآرف  نیا  دور و  یهارمگ  ای  تیاده  هار  هب 

یم مهارف  ار  صاخ  ماع و  تیاده  ياه  هنیمز  ادخ  هکلب  تسین  يرابجا  یهلا  تیادـه  هک  دـنک  یم  هراشا  بلطم  نیا  هب  موس  هیآ  اما 
هب ار  دارفا  همه  تسناوت  یم  ادـخ  هتبلا  دـنیب ، یم  نایز  شدوخ  درکن  هدافتـسا  رگا  تسوا و  عفن  هب  درک  هدافتـسا  یـسک  رگا  دزاـس ،

.دوش یمن  لامک  ثعاب  درادن و  یشزرا  يرابجا  تیاده  هکارچ  دنک  یمن  ار  راک  نیا  یلو  دنک  روبجم  تیاده  شریذپ 

ار لماوع  بابـسا و  همه  یتسه  ناهج  رد  هک  تسا  نآرطاخ  هب  دش ، هداد  تبـسن  ادخ  هب  یهارمگ »  » و تیاده » ، » مود هیآ  رد  رگا  و 
ار سک  ره  باسح ) نودـب   ) ادـخ هک  تسین  نآ  دوصقم  مینادـب و  وا  هتخادرپ  هتخاس و  ار  زیچ  همه  میناوت  یم  سپ  تسا  هداد  ادـخ 

.تسا ناسنا  رایتخا  تیاعر  اب  تمکح و  ساسارب  یهلا ، تیاده  هکلب  دزاس  یم  روبجم  یهارمگ  ای  تیاده  رب  دهاوخب 
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: شسرپ * 

؟  تسیچ نآ  ریسفت  دوش ؟ یم  هدیمان  ناسحا  هیآ  نآرق  تایآ  زا  کی  مادک 

: خساپ * 

هدـعاق سپـس  مینک  یم  یـسررب  ار  روکذـم  هیآ  بلطم ، رتـشیب  حیـضوت  يارب  نونکا  دـنمان ، یم  ناـسحا  هیآ  ار  هبوت  هروـس  هیآ 91 
ِءاـفَعُّضلا َو ال یَلَع  َْسَیل  :) دـیامرف یم  هبوت  هروس  هیآ 91  رد  میرک  نآرق  .مییامن  یم  ناـیب  ار  ناـسحا ) هدـعاق   ) نآ زا  هدـش  هتفرگرب 

؛ ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهّللا  ٍلِیبَس َو  ْنِم  َنِینِسْحُْملا  یَلَع  ام  ِِهلوُسَر  ِهِّلل َو  اوُحَصَن  اذِإ  ٌجَرَح  َنوُقِْفُنی  ام  َنوُدِجَی  َنیِذَّلا ال  یَلَع  یضْرَْملا َو ال  یَلَع 
، تسین یفیلکت ) و   ) یگنت چیه  دننک ، فرـصم  داهج ) هار  رد   ) هک ار  يزیچ  دنبای  یمن  هک  یناسک  رب  و  نارامیب ، رب  ناناوت و  مک  رب  »
و]  ] هدنزرمآ رایـسب  ادخ  و  تسین ؛ يا ) هذخاؤم   ) هار چـیه  ناراکوکین  رب  دـننک ؛ یهاوخریخ  شا  هداتـسرف  ادـخ و  يارب  هک  یماگنه 

«. تسا زرورهم 

لوزن نأش 

یتح مناوتان ، انیبان و  يدرمریپ  نم  ادـخ ! ربمایپ  يا  درک : ضرع  ربمایپ  صـالخا  اـب  ناراـی  زا  یکی  هدـش : تیاـکح  هیآ  نیا  دروم  رد 
سپس درک  توکـس  ربمایپ  مروذعم ؟ منکن  تکرـش  داهج  رد  رگا  ایآ  مرادن ، دروایب  داهج  نادیم  هب  دریگب و  ار  متـسد  هک  ار  یـسک 

.(1) دننکن تکرش  داهج  رد  ات  داد  هزاجا  دارفا  هنوگ  نیا  هب  دش و  لزان  قوف  هیآ 

ریسفت

: دننکن تکرش  داهج  رد  دنناوت  یم  دنراد و  رذع  هک  دیامن  یم  یفرعم  ار  هورگ  دنچ  دعب  تایآ  هیآ و  نیا  رد  دنوادخ 

ص:297

ص 113. ج 5 ، نایبلا ، عمجم  ( 1 - ) 1
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.دنتسه ناوتان  فیعض و  هک  یناسک  لوا : هورگ 

.نارامیب مود : هورگ 

.دنرادن رایتخا  رد  داهج  هب  نتفر  يارب  مزال  هلیسو ي  هک  اه  نآ  موس : هورگ 

کی هب  هیآ  نیا  رد  هتبلا  .دنک  یم  دییات  ار  اه  نآ  ندوب  فاعم  زین  لقع  دنتسه و  گنج  زا  فاعم  مالـسا  نوناق  رظن  زا  هورگ  هس  نیا 
یهاوـخریخ هنوـگره  زا  اـه  نآ  هک  تسا  یتروـص  رد  نـیا  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  هراـشا  اـه  نآ  ندـش  فاـعم  يارب  مـهم  طرش 

نتخاس صلاخ  يانعم  هب  حصن »  » هملک هک  ییاج  نآ  زا  ِِهلوُسَر [  ِهِّلل َو  اوُحَـصَن  اذِإ  .دنرادن ]» غیرد  شربمایپ  ادخ و  هرابرد  هناحلـصم 
هب رظان  تسا  حرطم  داـهج  عوضوم  نوچ  دوش و  یم  لـماش  ار  هناـصلخم  مادـقا  یهاوخریخ و  هنوگره  تسا و  یعماـج  هملک  تسا ،

نیا یلو  دـنرادن ، ار  حالـس  نتفرگ  تسد  هب  ییاـناوت  اـه  نآ  هچرگا  ینعی  دریگ : یم  تروـص  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  ییاـه  شـالت 
یفرط زا  دننک و  تیوقت  ار  اه  نآ  هیحور  داهج  تارمث  ندرمـش  اب  دنزاس و  مرگلد  دننک و  قیوشت  ار  نادهاجم  هک  دنراد  ار  ییاناوت 

.(1) دنوش نمشد  هیحور  فیعضت  بجوم  زین 

، تمالم هار  چـیه  ناراکوکین  يارب  و  دنتـسه ، يراکوکین  نادرم  دارفا ، هنوگ  نیا  : » دـیامرف یم  عوضوم  نیا  لـیلد  ناـیب  يارب  سپس 
، شگرزب فاصوا  زا  تفص  ود  اب  ار  ادخ  هیآ  نایاپ  رد  و   ] لیبس نم  نینـسحملا  یلع  ام  .درادن ]» دوجو  هذخاوم  تازاجم و  شنزرس 
َو «] تسا میحر  روفغ و  دـنوادخ  : » دـیامرف یم  دـنک و  یم  فیـصوت  هناگ  هس  ياه  هورگ  نیا  ندوب  فاعم  رب  يرگید  لیلد  ناونع  هب 

[ ٌمیِحَر ٌروُفَغ  ُهّللا 

« لیبس نم  نینسحملا  یلع  ام   » هدعاق

یعیسو نوناق  همشچرس ي  یهقف  ثحابم  رد  .درادن » دوجو  ناراکوکین  هذخاوم  يارب  یهار  « ؛ » ٍلِیبَس ْنِم  َنِینِـسْحُْملا  یَلَع  ام   » هلمج
.دنا هدرک  هدافتسا  یناوارف  ماکحا  نآ  زا  تسا و  هدش 

ص:298

ص 105. ج 8 ، هنومن ، زا  هتفرگرب  ( 1 - ) 1
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یکی .دشاب و  نماض  دیابن  یـصخش  نینچ  دوش ، فلت  طیرفت  طارفا و  هنوگ  چیه  نودب  ینیما  صخـش  تسد  رد  یتناما  هاگره  لاثم :
رگا لیلد ، نیمه  هب  تسا ، هدشن  یفالخ  لمع  بکترم  تسا و  راکوکین  و  نسحم »  » وا اریز  .تسا  روکذم  هیآ  عوضوم  نیا  لیالد  زا 

.(1) درک هذخاوم  ناوت  یم  زین  ار  ناراکوکین  هک  تسا  نیا  شموهفم  مینادب ، نماض  لوئسم و  ار  وا 

.(2) تسین صِصخم »  » زگره دروم »  » دهاک و یمن  مکح  تیمومع  زا  هیآ ، کی  دروم  یلو  تسا  نادهاجم  دروم  رد  قوف  هیآ  هتبلا 

ص:299

.نامه ( 1 - ) 1
ص 362. ج 9 ، نازیملا ، ( 2 - ) 2
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: شسرپ * 

؟  تسیچ ...ُهّللا ) َّلَحَأ  ام  ُمِّرَحُت  َمِل  ُّیِبَّنلا  اَهُّیَأ  ای   ) هیآ لوزن  ببس 

: خساپ * 

روما یخرب  كرت  رب  ناشیا  دنگوس  شنارسمه و  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راتفر  هب  میرحت  هروس  مود  لوا و  هیآ  رد  میرک  نآرق 
: دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  لالح 

ُهّللا ْمُِکناْمیَأ َو  َهَّلِحَت  ْمَُکل  ُهّللا  َضَرَف  ْدَـق  ٌمیِحَر  ٌروُفَغ  ُهّللا  َکِجاوْزَأ َو  َتاضْرَم  یِغَْتبَت  ََکل  ُهّللا  َّلَحَأ  ام  ُمِّرَُحت  َِمل  ُِّیبَّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  .) 1-2
هک یلاـحرد  ینک  یم  عوـنمم  دوـخ ) رب   ) هدرک لـالح  وـت  رب  ادـخ  هـک  ار  يزیچ  ارچ  ربماـیپ ! يا  « ؛) ُمـیِکَْحلا ُمـِیلَْعلا  َوُـه  ْمُکـالْوَم َو 

نّیعم امش  يارب  ار  ناتیاهدنگوس  ندوشگ  ادخ  نیقیب  .تسا  زرورهم  و ]  ] هدنزرمآ رایسب  ادخ  و  یبلط !؟ یم  ار  تنارـسمه  يدونـشخ 
«. تسا هنازرف  و ]  ] اناد وا  تسامش و  تسرپرس  ادخ  و  تسا ؛ هتخاس 

: لوزن نأش 

یم بنیز  مانب  شنارسمه  زا  یکی  دزن  یهاگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دنا  هدرک  تیاکح  هنوگ  نیا  ار  قوف  هیآ  لوزن  ناتـساد 
هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  نانز  زا  رگید  یکی  اـب  وا  دیـسر و  هشیاـع  شوگ  هب  ربخ  نیا  دروخ  یم  دوب  هدرک  هیهت  هک  یلـسع  زا  تفر و 
زا ترـضح  يا و  هدروخ  وب ) دب  هایگ  هریـش  ریفاغم =(  وت : دـنیوگب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  هک  دنتـشاذگ  رارق  هصفح  مانب  هلآ 
دای دنگوس  ترـضح  ور  نیا  زا  دوشن ، هدینـش  وا  ناهد  سابل و  ندب و  زا  يدب  يوب  هک  تشاد  رارـصا  نوچ  دش  تحاران  نخـس  نیا 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اما  دشاب ، هتـسشن  ییوبدب  هایگ  رب  لسع  نآ  روبنز  دوب  نکمم  هک  ارچ   ) دـشونن لسع  زا  رگید  هک  درک 
هئطوت هیضق  لصا  دش  مولعم  درک و  اشفا  ار  ّرس  نآ  هصفح  اما  .دیوگن  یسک  هب  ار  بلطم  نیا  هک  درک  شرافس  هصفح 
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هرانک دوخ  نارسمه  زا  هام  کی  ات  تیاور  یخرب  قبط  رب  (1) و  دش تحاران  تخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ور  نیا  زا  تسا  هدوب 
ار مالـسا  ربهر  هناخ  یلخاد  طباور  دمآ و  دورف  تبـسانم  نیدب  قوف  تایآ  . (3) دش رـشتنم  نانآ  قالط  هعیاش  یتحو   (2) درک يریگ 

.دتفین قافتا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ  نورد  اهراک  نیا  رگید  هک  يروط  هب  درک  میظنت 

: حیضوت

: دیامرف یم  هتفای و  همادا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  يزوسلد  يزرورهم و  اب  دش  زاغآ  وا  رهمدای  ادخ و  مان  اب  هک  میرحت  هروس 
ینک یم  عونمم  دوخرب  تنارـسمه  تیاضر  بلج  رطاخ  هب  تسا  هدرک  لالح  وت  رب  ادخ  هک  ار  لسع ) دننام   ) يزیچ ارچ  ربمایپ ! يا  »
هبوت ربمایپ  نارـسمه  رگا  و   ) تسا زرورهم  هدنزرمآ و  رایـسب  ادخ   » هک دوش  یم  روآدای  سپـس  يزادـنا ») یم  تمحز  هب  ار  دوخ  (و 

(«. دنک یم  دروخرب  نانآ  اب  فطل  اب  دزرمآ و  یم  ار  نانآ  دننک 

نیا رد   ) ار ناتیاهدنگوس  ندوشگ  ادخ  : » دیامرف یم  دوش و  یم  روآدای  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  لکـشم  ّلح  هار  دعب  هیآ  رد  و 
الوم و ادخ  : » هک دوش  یم  روآدای  نایاپ  رد  و  تسا .» هدرک  زیاج  امش  يارب  دیا ) هدروخ  دنگوس  حابم  روما  كرت  رب  هک  دراوم  هنوگ 

(«. تسا هتشاذگزاب  ار  مسق  ندوشگ  هار  تمکح  ملع و  ساسا  رب  و   ) تسا هنازرف  ياناد  وا  تسامش و  تسرپرس  روای و 

تاراشا تاکن و 

یعامتجا تیعقوم  زا  اه  نآ  نارـسمه  ای  نادنزرف  یهاگ  دـنوش و  یم  وربور  لکـشم  اب  دوخ  ياه  هناخ  رد  ًالومعم  هعماج  ناربهر  . 1
لئاسم نیا  هتبلا  و  دننز ، یم  نانآ  هیلع  هئطوت  هب  تسد  یهاگ  دننک و  یم  هدافتساءوس  ناربهر 

ص:301

ص 271-2. ج 24 ، هنومن ، هلمج  زا  نآرق  ریسافت  ص 194 و  ج 6 ، يراخب ، ( 1 - ) 1
.نارگید هیآ و  لیذ  هنومن  یبطرق ، ریسفت  ( 2 - ) 2
ص 163. ج 8 ، لالظ ، یف  ریسفت  ( 3 - ) 3
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زا نافلاخم  یهاگ  یتح  دوش و  یمن  یقلت  یـصخش  ياهراتفر  ناونع  هب  تشاد و  دـهاوخ  ینوریب  باـتزاب  هعماـج ، ناربهر  یـصخش 
هناخ رد  هئطوت  دوب  یناهج  ربهر  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالساربمایپ  هک  اج  نآ  زا  .دننک  یم  هدافتسا  ءوس  دوخ  تاغیلبت  رد  اه  نآ 

رد ار  اهراک  هنوگ  نیا  هشیر  ات  دـنک  یم  دروخرب  تّدـشب  هئطوت  لکـش  نیرت  کچوک  اب  لاعتم  يادـخ  ور  نیا  زا  دوب  كاـنرطخ  وا 
.دناکشخب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هناخ 

دوب و هدرک  عونمم  دوخرب  ار  لسع ) دننام   ) لالح ياهزیچ  یخرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایآ  نیا  زا  . 2
یمن رامش  هب  هانگ  حابم ، روما  كرت  هب  ندروخ  مسق  دوبن و  یعرـش  میرحت  تیعونمم  نیا  هتبلا  .دوب  هدرکدای  دنگوس  راک  نیا  يارب 

.دیآ

یماگنه دننام  تسا  ترضح  نآ  يارب  يزوسلد  یعون  هکلب  تسین  هلآ  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هب  تبسن  شنزرـس  قوف  تایآ  نحل  . 3
؟ يریگ یمن  يا  هرهب  يزادنا و  یم  تمحز  هب  ار  تدوخ  ردق  نیا  ارچ  مییوگ : یم  وا  هب  دنک و  یم  راک  دایز  یسک  هک 

دای دنگوس  يدـب  راک  كرت  رب  یـصخش  رگا  ینعی   ، (1) تـسا هدرک  نایب  ار  زیاج  دراوم  رد  دـنگوس  ندوشگ  هار  تاـیآ  نیا  رد  . 4
یلو تسا  زیاج  نآ  نتـسکش  تسا  هدرک  دای  دنگوس  یبوخ  راک  كرت  يارب  رگا  یلو  دنکـشب  اردوخ  دـنگوس  هک  تسا  مارح  دـنک 

.(3) دنک دازآ  هدرب  کی  ای  دهدب و  سابل  ای  اذغ  اونیب  هد  هب  ینعی   (2) دهدب ار  نآ  هراّفک  دیاب 

هچ نآ  درک و  دازآ  يا  هدرب  ادخ ، ییامنهار  قوف و  هیآ  لوزن  زا  دعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دوش  یم  هدافتسا  ثیداحا  زا  . 5
.(4) درک زیاج  لالح و  دوب  هدرک  عونمم  دوخرب  ار 

ص:302

(. یناهفصا بغار  تادرفم   ) .تسا زاوج ) تیعونمم =(  مدع  يانعم  هب  هل » ضرف   » بوجو و يانعم  هب  یلع » ضرف  ( » 1 - ) 1
ص 274. ج 24 ، هنومن ، ( 2 - ) 2

.89 هدئام / کن : ( 3 - ) 3
.نامه هنومن ، ( 4 - ) 4
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هللا یلص  ربمایپ  هناراوگرزب  دروخرب  شنارسمه و  یخرب  طسوت  ربمایپ  هناخ  رارسا  ياشفا  هب  میرحت  هروس  موس  تایآ  رد  میرک  نآرق 
: دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  هلآ  هیلع و 

ْنَم َْتلاق  ِِهب  اهَأَّبَن  اّمَلَف  ٍضَْعب  ْنَع  َضَرْعَأ  ُهَضَْعب َو  َفَّرَع  ِْهیَلَع  ُهّللا  ُهَرَهْظَأ  ِِهب َو  ْتَأَّبَن  اّمَلَف  ًاثیِدَـح  ِهِجاوْزَأ  ِضَْعب  یلِإ  ُِّیبَّنلا  َّرَـسَأ  ْذِإ  َو  .) 3
[ یل  ] و تفگ ، یناهنپ  ینخـس  شنارـسمه  زا  یخرب  اـب  ربماـیپ  هک  ار  یماـگنه  نک ) داـی   ) و « ؛ ) ُرِیبَْخلا ُمِیلَْعلا  َِینَأَّبَن  َلاـق  اذـه  َكَأَْـبنَأ 
زا دناسانش و  وا ) هب   ) ار نآ  زا  یخرب  تخاس ، راکشآ  ربمایپ )  ) نآ رب  ار  نآ  ادخ  درک و  ینیچ ]  ] ربخ ار  نآ  شرـسمه )  ) هک یماگنه 

: تفگ داد »!؟ ربخ  وت  هب  ار  نیا  یـسک  هچ  : » تفگ داد ، ربـخ  نادـب  ار  شرـسمه )  ) نآ هک  یماـگنه  و  دـنادرگ ؛ يور  رگید ]  ] یخرب
!« داد ربخ  نم  هب  هاگآ ، و ]  ] اناد يادخ ) »)

حیضوت

یخرب بسانمان  دروخرب  هب  هیآ  نیا  رد  کـنیا  دـش و  هراـشا  شنارـسمه  تیاـضر  بلج  هب  ربماـیپ  هجوت  دروم  رد  نیـشیپ  تاـیآ  رد 
یضعب هب  ار  دوخ  يّرس  نانخس  یخرب  ربمایپ  هک  ار  یماگنه  نکدای ) : ») دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  ناشیا  رارـسا  اب  ربمایپ  نارـسمه 

يارب  ) ار ربـخ  نآ  یماـگنه  و  .درک ) شاـف  نارگید  يارب  ار  ربماـیپ  رارـسا  درکن و  يرادزار  وا  یلو  ، ) تفگ هصفح ) شنارـسمه =( 
( شرـسمه يارب  ار  ربخ   ) نآ زا  یخرب  ربمایپ  دومن  راکـشآ  ربمایپ  رب  ار  رارـسا ) ياشفا  يارج  ام   ) نآ ادـخ  درک و  تیاکح  نارگید )

«. تشذگ يراوگرزب ) اب   ) رگید یخرب  زا  درک و  فیرعت 

هب ار  رارسا ) ياشفا  ربخ   ) نآ ربمایپ  هک  یماگنه  : » دیامرف یم  دنک و  یم  هراشا  رارـسا  رگاشفا  رـسمه  شنکاو  هب  هیآ  همادا  رد  سپس 
اب ارم  هاگآ  ياناد  يادـخ ) : ) تفگ ربمایپ ) و   ) .درک هاگآ  عوضوم  نیا  زا  اروت  یـسک  هچ  تفگ : ربمایپ ) هب  ، ) داد ربخ  هصفح ) وا =( 

(. تسا هدیسر  نم  هب  هک  تسا  یبیغ  رابخا  نیا  و   ) تخاس ربخ 
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تاراشا تاکن و 

زا رگید  هک  درک  دای  دـنگوس  هصفح  شیوخ  رـسمه  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  میدرک  ناـیب  لـبق  تاـیآ  لوزن  نأـش  رد  . 1
تحاران دـسرب و  بنیز  شوگ  هب  دوب  نکمم  هک  ارچ   ) دـنکن شاف  ار  ّرـس  نیا  هک  درک  شرافـس  هصفح  هب  یلو  دروخن ، بنیز  لسع 

هـشیاع يارب  درک و  اشفا  ار  زار  نیا  هصفح  یلو  دننک ) يوریپ  ربمایپ  زا  تسین و  بوخ  ندروخ  لسع  هک  دـننک  نامگ  مدرم  ای  دوش 
.دیناسر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ار  يرگاشفا  نیا  ربخ  یحو  قیرط  زا  ادخ  درک و  وگزاب 

دنگوس مود  شخب  دوب و  بنیز  دزن  لسع  ندروخ  هب  طوبرم  یشخب  تسا ؛ هتشاد  شخب  ود  تشاذگ  هصفح  دزن  ربمایپ  هک  يزار  . 2
زا یـشخب  ربمایپ  دادربخ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  هصفح  يرگاشفا  نیا  ادـخ  یتقو  .دوب  لـسع  ندروخ  تیعونمم  دروم  رد 

.درکن نایب  ار  ربخ  رگید  شخب  يراوگرزب  اب  دوشن  هدنمرش  دایز  هک  نآ  يارب  یلو  دش  روآدای  هصفح  هب  ار  يّرس  رابخا 

ات شیوخ  قح  قاقحا  ماقم  رد  زگره  راوگرزب  میرک و  دارفا  : » دـندومرف هک  هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  یثیدـح  رد  . 3
.(1) دندرک داهشتسا  قوف  هیآ  هب  سپس  دنور ،» یمن  شیپ  هلحرم  نیرخآ 

اب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راتفر  یلو  دندوبن  رادزار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  یخرب  هک  دوش  یم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  . 4
.دوب هناراوگرزب  نانآ 

: دراد ناناملسم  يارب  هزومآ  ود  اهراتفر  نیا 

يرگاشفا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  یخرب  نوچمه  دنـشاب و  رادزار  ناشنارهوش  هب  تبـسن  دیاب  ناملـسم  نانز  هک  نآ  لوا 
.دننکن

يراوگرزب تشذـگ و  اـب  شیوـخ  هداوناـخ  ياـه  شزغل  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نوـچمه  دـیاب  ناملـسم  نادرم  هک  نآ  مود 
.دننک دروخرب 

ص:304
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قوف و هیآ  رد  هک  نانز  نیا  زا  دوصقم  هک  هدش  تیاکح  رمع  سابع و  نبا  زا  يددـعتم  ثیداحا  رد  تنـس  لها  یثیدـح  عبانم  رد  . 6
.(1) دندوب رکب  وبا  رتخد  هشیاع  رمع و  رتخد  هصفح  هدش ، دای  نانآ  زا  دعب  تایآ 

اب یتسود  يرادزار و  هدـش : هتفهن  زیچ  ود  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  مامت  : » هک هدـش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  زا  یثیدـح  رد  . 7
.(2)« رارشا اب  یتسود  رارسا و  ياشفا  تسا : زیچ  ود  رد  ایند  ّرش  مامت  و  ناکین ،

دناوخ یم  ارف  هبوت  هب  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رـسمه  ود  هب  رادشه  اب  میرحت  هروس  مجنپ  مراهچ و  تایآ  رد  میرک  نآرق 
: دیامرف یم  بوخ  رسمه  ياه  یگژیو  نایب  اب  و 

ٌریِهَظ َِکلذ  َدَْعب  ُهَِکئالَْملا  َنِینِمْؤُْملا َو  ُِحلاص  ُلیِْربِج َو  ُهالْوَم َو  َوُه  َهّللا  َّنِإَف  ِْهیَلَع  ارَهاظَت  ْنِإ  امُُکبُوُلق َو  ْتَغَـص  ْدَـقَف  ِهّللا  َیلِإ  ابُوتَت  ْنِإ  )
امـش رگا  « ؛ ) ًاراْکبَأ ٍتابِّیَث َو  ٍتاِحئاس  ٍتاِدباع  ٍتاِبئات  ٍتاِتناق  ٍتانِمُْؤم  ٍتاِملْـسُم  َّنُْکنِم  ًاْریَخ  ًاجاوْزَأ  َُهلِْدُبی  ْنَأ  َّنُکَقَّلَط  ْنِإ  ُهُّبَر  یـسَع 

رب رگا  و  تسا ؛ هدییارگ  يژک ) هب   ) امش ياه  لد  نیقیب  هک ) ارچ  تسامش ، دوس  هب   ) سپ دیدرگزاب  ادخ  يوس  هب  ربمایپ ) رسمه   ) ود
هتـسیاش لییربج و  نآ  زا  دعب  .تسوا و  روای  طقف  ادخ  هک  ارچ ) دـیناسر ، یمن  وا  هب  ینایز   ) سپ دـینک  کمک  ار  رگیدـکی  وا  دـض 

وا يارب  امـش  زا  رتهب  ینارـسمه  شراگدرورپ  دـهد ، قالط  ار  امـش  رگا  هک  تسا  دـیما  .دنتـسه  وا )  ) ناـبیتشپ ناگتـشرف ، ناـنمؤم و 
«. هزیشود هویب و  راد ، هزور  رگشتسرپ ، راک ، هبوت  نتورف ،]  ] رادربنامرف نمؤم  ناملسم ، ینانز ) ، ) دنک نیزگیاج 

حیضوت

رادـشه اب  هیآ  نیا  رد  کنیا  دـش و  هراشا  ناشیا  نارـسمه  یخرب  طسوت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رارـسا  يرگاشفا  هب  لبق  هیآ  رد 
دناوخ و یم  ارف  هبوت  هب  ار  نانآ 
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ص 243. ج 6 ، روثنملا ، ّرد  ص 195 و  ج 6 ، يراخب ، حیحص  ( 1 - ) 1
( متک هدام   ) ص 469 ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  ( 2 - ) 2
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( هکارچ تسامـش  دوس  هب   ) دـیدرگزاب ادـخ  يوس  هب  دـینک و  هبوت  هشیاع ) هصفح و  ینعی  ربمایپ  رـسمه  ود   ) امـش رگا  : » دـیامرف یم 
همادا رد  و  دیتخادرپ ) هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رازآ  هب  هک  هدـش  فرحنم  قح  زا  و   ) .تسا هدـییارگ  يژک  هب  امـش  ياه  لد  نیقیب 
شیپ زا  يراـک   ) دـیهد مه  تسدـب  تسد  ربماـیپ  دـضرب  رفن  ود  امـش  رگا  : » دـیامرف یم  دـهد و  یم  رادـشه  ناـنآ  هب  رگید  راـب  هیآ 

و  ) .دنتـسه وا  نابیتشپ  مالـسلا ) هیلع  یلع  نوچمه   ) هتـسیاش نانموم  لییربج و  نآ  زا  دعب  تسوا و  روای  ادخ  هک  ارچ  درب ) دـیهاوخن 
(« .دیناسرب ربمایپ  هب  يّدج  نایز  دیناوت  یمن  امش 

هک دور  یم  دیما  دهد  قالط  ار  امـش  ربمایپ  هاگره  : » دیامرف یم  دهد و  یم  رادشه  ربمایپ  رـسمه  ود  هب  رگید  راب  دـعب  هیآ  رد  سپس 
و .دیسر ») دهاوخن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  ینایز  امش  قالط  اب  و   ) دهد رارق  امـش  زا  رتهب  ینارـسمه  امـش  ياجب  شراگدرورپ 
، رگشتسرپ راک ، هبوت  نتورف ، نموم ، ناملسم ، وکین ) نارسمه  : ») دیامرف یم  درامش و  یم  رب  ار  وکین  نارسمه  تافـص  هیآ  نایاپ  رد 

« .دنتسه هزیشود  هویب و  هک ) عیطم  و   ) راد هزور 

: تاراشا تاکن و 

ار هشیاـع  هصفح و  ینعی  ود  ره  هیآ  نیا  رد  اـما  درک  شاـف  ار  ربماـیپ  رارـسا  هـصفح  ینعی  ربماـیپ  نارـسمه  زا  یکی  هـک  دـنچ  ره  . 1
.دندرک هئطوت  وا  رگید  رسمه  بنیز  ربمایپ و  هیلع  رگیدمهاب  نانآ  هک  ارچ  دننک ، هبوت  تسا  مزال  هک   (1) دنک یم  یفرعم  فرحنم 

نایب هشیاع  هک  هدش  تیاکح  يددعتم  تایاور  تسا  تنـس  لها  ناردارب  یثیدح  باتک  نیرتربتعم  هک  يراخب  حیحـص  باتک  رد  . 2
دنچ هک  هدش  تیاکح  سابع  نبا  زا  دندیشک و  هشقن  بنیز  ربمایپ و  هیلع  هصفح  اب  وا  هک  دنک  یم 

ص:306

ص 276) ج 24 ، هنومن ،  ) قح زا  فارحنا  ای  هانگ  هب  لیامت  لثم  تسا  يزیچ  هب  ندش  لیامتم  يانعم  هب  تغص »  » هدام ( 1 - ) 1
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زا میرحت  هروس ي  رد  دـنداد و  مه  تسد  هب  تسد  ربماـیپ  هیلع  هک  نز  ود  نیا  زا  دوصقم  هک  مسرپب  رمع  زا  متـساوخ  یم  دوب  لاـس 
: تفگ وا  مدیـسرپ و  وا  زا  یتولخ  ناکم  رد  جـح  رفـس  رد  هک  نیا  ات  دـش  یم  شـسرپ  عناـم  رمع  تبیه  یلو  تسیک  هدـشدای  ناـنآ 

.(1) تسا هشیاع  هصفح و  روظنم 

ربمایپ یتحاران  بجوم  وا ، هناخ  نورد  رارسا  ياشفا  ربمایپ و  نارـسمه  هئطوت  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ثیداحا  هیآ و  نیا  هب  هجوت  اب  . 3
رد یلحم  هک  « ) میهاربا ّما  هبَرـشَم   » رد یتدـم  درک و  يریگ  هراـنک  شنارـسمه  زا  یتدـم  هـک  يروـط  هـب  دـش  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلص 
زا داد و  يرادلد  ار  شربمایپ  ادخ  یلو  . (2) تـسا هداد  قالط  ار  شنانز  وا  هک  دش  مهوت  یتح  دیزگ و  لزنم  تسا ) هنیدـم  یکیدزن 

ربمایپ نارـسمه  یتح  دننک و  یم  تیامح  ربمایپ  زا  زین  هتـسیاش  نانموم  ناگتـشرف و  لییربج و  هک  دنک  یم  مالعا  هدرک و  تیامح  وا 
.دنک یم  وا  بیصن  يرتهب  نانز  ادخ  دهد و  یم  قالط  ار  نانآ  ربمایپ  دش  مزال  رگا  هک  دنک  یم  دیدهت  ار 

؟ تسیک تسا  هدش  دای  وا  زا  هیآ  رد  هک  هتسیاش » نموم   » زا دوصقم  هک  دوش  یم  حرطم  یشسرپ  اج  نیا  رد  . 4

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  دوصقم و  هک  هدـش  تیاکح  تنـس  لها  هعیـش و  زا  يددـعتم  ثیداحا  رد 
هتـسیاش نانموم  سنج  هیآ  دوصقم  هک  درادـن  یعنام  هتبلا  . (3) تسا هتـسیاش  نموم  نیا  دومرف : تفرگ و  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد 

.تسا هیآ  لماک  قادصم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تروص  نآ  رد  هک  دشاب 

: زا دنترابع  هک  هدش  نایب  بوخ  رسمه  يارب  یگژیو  شش  تایآ  نیا  رد  . 5

.تسا يرهاظ  مالسا  نامه  هک  رسمه  ندوب  ناملسم  لوا :

ص:307

ص 195. ج 6 ، يراخب ، حیحص  ( 1 - ) 1
ص 243. ج 6 ، روثنملا ، ّرد  کن : ( 2 - ) 2

زا هک  ص 311  ج 3 ، قحلا ، قاـقحا  ص 353 و  ج 4 ، ناهرب ، ص 281 و  هنومن ج 24 ، ص 316 و  ج 10 ، ناـیبلا ، عمجم  ( 3 - ) 3
.دنک یم  تیاکح  تنس  لها  زا  يزوج  نبا  طبس  یسلدنا و  نایحوباو  بلاطلا  هیافک  رد  یجنگ  یبلعث و 
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.دشاب هدش  نیزگیاج  ناسنا  بلق  رد  نادب  داقتعا  هک  ینطاب  مالسا  ینعی  رسمه ، ندوب  نامیا  اب  مود :

.تسا رهوش  عیطم  عضاوتم و  بوخ  رسمه  ینعی  تسا  ینتورف  تلاح  موس :

هبوت یهاوخ و  رذع  دزرو و  یمن  رارصا  دوخ  ياه  شزغل  رب  بوخ  رسمه  ینعی  تسا  نانآ  يراک  هبوت  وکین  نانز  یگژیو  نیمراهچ 
.دنک یم 

.دشاب تدابع  لها  وا  هک  تسا  نآ  وکین  نز  تفص  نیمجنپ 

هانگ زا  ندب  ياضعا  يرادهگن  يانعم  هب  هک  يا  هزور  هتبلا  تسوا ، يراد  هزور  ادخ و  زا  يرادربنامرف  وکین  نانز  یگژیو  نیمشش  و 
.(1) دوش یم  ادخ  لامک و  يوس  هب  ناسنا  ریس  بجوم  تسا و 

زا زین  لـییربج  هک  نیا  اـب  درمـشرب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یماـح  ناوـنع  هب  ناگتـشرف  زا  يادـج  ار  لـیربج  تاـیآ  نیا  رد  . 6
.دشاب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  طابترا  یحو و  رد  وا  شقن  لییربج و  تیمها  رطاخ  هب  دناوت  یم  بلطم  نیا  .تسا  ناگتشرف 

ص:308

ندروخن هک  یقیقح  هزور  تسا : هنوگ  ود  رب  هزور  یلو  .تسا  رگـشدرگ  يانعم  هب  اـی  راد  هزور  ياـنعم  هب  تاـحئاس »  » هژاو ( 1 - ) 1
ص هنومن ج 24 ، یناهفـصا و  بغار  تادرفم  کن :  ) .تسا هاـنگ  زا  ندـب  ءاـضعا  يرادـهگن  هک  یمکح  هزور  تسا و  اذـغ  بآ و 

(279-280
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: شسرپ * 

؟ ءارسا هروس  هیآ 80  لماک  ریسفت 

: خساپ * 

ِیْنلِخْدَأ ِّبَر  ْلـُق  َو  :) دـیامرف یم  هدرک و  هراـشا  یگدـنز  رد  ناـسنا  يزوریپ  لـماع  هس  هب  ءارـسا  هروس  مداتـشه  هیآ  رد  میرک  نآرق 
يدورو اب  راک )، ره  رد   ) ارم اراگدرورپ ، : » وگب و  ًاریِـصَن ؛ ) ًاناْطلُـس  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْلَعْجا  ٍقْدِص َو  َجَرُْخم  ِینْجِرْخَأ  ٍقْدِص َو  َلَخْدـُم 

«. هد رارق  شخب ، يرای  یطّلست  نم  يارب  تدزن  زا  و  زاس ؛ جراخ  هناقداص  یجورخ  اب  و  نک ، دراو  هناقداص 

: حیضوت

یم هراشا  يزوریپ  تداعس و  لماع  هس  هب  هیآ  نیا  رد  کنیا  دش و  هراشا  ناسنا  تداعس  رد  نآ  ریثأت  هنابـش و  تدابع  هب  لبق  هیآ  رد 
مود  ) .هد رارق  هناقداص  يراک  ره  رد  ارم  دورو  تسخن ) ، ) اراگدرورپ وگب : : » دیامرف یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  باطخ  دنک و 

«. هد رارق  شخب  يرای  یطّلست  نم  يارب  تدوخ  دزن  زا  هک ) نآ  موس  و   ) .هد رارق  هناقداص  يراک  ره  زا  ارم  جورخ  هک ) نیا 

: تاراشا تاکن و 

، اهراک هب  هناقداص  دورو  ینعی  دریگ ، یم  همـشچرس  دـیحوت  ناـمیا و  حور  زا  هک  هدرک  هراـشا  يزوریپ  لـماع  هس  هب  هیآ  نیا  رد  . 1
.یهلا يرای  اهراک و  زا  هناقداص  جورخ 

ظفح راک  نایاپ  ات  طخ  نیا  دـشاب و  یتسرد  یتسار و  تقادـص ، رب  يراک  ره  یلـصا  هیاپ  تسا  مزال  هک  هدـش  هراـشا  هیآ  نیا  رد  . 2
رد دـباین ، همادا  نایاپ  ات  یتسار  طخ  ای  و  دـشاب ، گنرین  غورد و  ساسارب  راک  هب  دورو  هیاپ  رگا  هنرگ  دروآ و  راـبب  يزوریپ  اـت  دوش 

.دوش یم  تسکش  ببس  تیاهن 

ص:309
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لیالد و لماش  هک  .تساهراک  رد  یهلا  دادما  دنمزاین ، يرگید  ناسنا  ره  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  هدش  هراشا  هیآ  نیا  رد  . 3
هب یگتـسباو  عطق  ادخ و  رب  هیکت  نیا  يرآ  تسا  یهلا  يا  هطلـس  نشور و  يرکف  يوق ، يا  هدارا  زابناج ، یناتـسود  دنمورین ، یقطنم 

.دنک یم  زوریپ  اهراک  رد  ار  وا  دشخب و  یم  ناسنا  هب  يونعم  ییورین  هک  تسادخ  ریغ 

هنیدم هب  دورو  نوچمه  یصاخ  دراوم  رد  ار  نآ  نارسفم  یخرب  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  باطخ  هیآ  نیا  هک  دنچره  . 4
هـس نیا  هب  ناناملـسم  رگا  دـنک و  یم  ناـیب  ار  ناناملـسم  همه  هفیظو  تقیقح  رد  دراد و  یعیـسو  موهفم  هیآ  اـما  دـنا  هدرک  دودـحم 

یهلا يورین  هب  دنداد و  یم  همادا  رخآ  ات  دندش و  یم  اهراک  دراو  تقادص  اب  دندوب و  هدرک  هجوت  يزوریپ  لماع  هس  نآرق و  هیصوت 
.(1) دندش یم  زوریپ  ینمشد  ره  رب  هک  دنتفای  یم  يونعم  ییورین  دندش ، یمن  هتسباو  نمشد  هب  دندرک و  یم  دامتعا 

: اه مایپ  اه و  هزومآ 

.دشاب یتسرد  تقادص و  ساسا  رب  اهراک  ماجرف  ات  زاغآ  زا  ناناملسم  یلصا  طخ  هک  تسا  نآ  هیآ  نیا  مایپ  . 1

يزوریپ لـماوع  اـهنیا  هک   ) دـیهاوخب ادـخ  زا  ار  اـهراک  رد  يراـی  ّطلـست و  هناـقداص ، يرادـیاپ  یتـسار ، هک  تسا  نآ  هیآ  هزومآ  . 2
(. تسا

ص:310

ص 126 و 232. ج 12 ، هنومن ، کن : ( 1 - ) 1
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: شسرپ * 

؟  ینطاب ای  تسا  يرهاظ  تروص  شنیرفآ  ایآ  تسیچ ؟  هیآ 64  رفاغ  هروس  رد  ْمُکَرَوُص » َنَسْحَأ   » زا روظنم 

: خساپ * 

ادـخ « ؛ ) ْمُکَرَوُص َنَسْحَأَف  ْمُکَرَّوَص  ًءاِنب َو  َءامَّسلا  ًارارَق َو  َضْرَْألا  ُمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  ُهّللا  :) دـیامرف یم  هیآ 64  رفاغ  هروس  رد  دـنوادخ 
ار امـش  ياه  تروص  و  درک ، يرگ  تروص  ار  امـش  و  داد ؛ رارق  ییانب  ار  نامـسآ  یهاگرارق و  امـش  يارب  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک 

.(1) ،...« دینادرگ وکین 

تمعن زا  .دهد  یم  ناشن  اه  نآ  ندرمـشرب  اب  تقلخ و  هلئـسم  رد  ار  دوخ  تمظع  تردـق و  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  رگنایب  هیآ  رهاظ 
ار ناسنا  ینطاب  رهاظ و  يرگتروص  دننام  یسفنا  ياه  تمعن  فقـس و  نوچمه  نامـسآ  شمارآ و  لمح و  نیمز ، دننام  یقافآ  ياه 

.درامش یم  رب 

هب ماکحتـسا ، مظن و  تیاـهن  رد  ریذـپلد و  اـبیز ، تروـص  نوزوـم و  یتماـق  اـب  يرهاـظ  تروـص  لـماش  مه  ناـسنا  تروـص  تقلخ 
نیگنـس فیرظ و  ياـهراک  عاونا  هب  هک  دـهد  یم  ناـکما  وا  هب  هک  هژیو  ناـمتخاس  ياراد  نینچمه  دراد و  زاـیتما  رگید  تادوـجوم 

.(2) دشاب یم  ...و  هتسارآ  حور  كاپ ، ترطف  دنمورین ، درخ  نازورف ، لقع  ياراد  هک  ینطاب  يابیز  تروص  لماش  مه  دنزب و  تسد 

: حیضوت

یهاگ تسا و  هدرک  رکذ  هفطن  هلحرم  زا  دـعب  ار  نآ  یهاگ  تسا و  هدرک  ناـسنا  نینج  هیوست  زا  نخـس  دروم  دـنچ  رد  میرک  نآرق 
رکذ هقلع  هلحرم  زا  دعب 

ص:311

.دراد دوجو  نومضم  نیمه  هب  هیآ 3  نباغت  هروس  رد  ( 1 - ) 1
ك: .ر  و  ص 186  ج 24 ، و  ص 159  ج 16 ، نارهت ، هیمالـسالا ، بـتکلا  راد  يزاریــش ، مراـکم  هنومنریــسفت ، .ر ك : ( 2 - ) 2

.رفاغ هروس  هیآ 64  لیذ  همالع ، يرکف  یملع و  داینب  تاراشتنا  ییابطابط ، همالع  نازیملاریسفت ،
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رد دـنک و  یم  یفرعم  ناـسنا  شنیرفآ  زا  يا  هلحرم  ار  هیوـست  عوـمجم  رد  تسا و  هدروآ  قـلخ  هملک  زا  دـعب  یهاـگ  تسا و  هدرک 
میهافم و هک  اج  نآ  زا  .دنک  یم  یفرعم  رگ  تروص  ار  وا  دنک و  یم  ناسنا  محر  رد  دنوادخ  یشاقن  زا  نخس  تایآ  زا  رگید  یخرب 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  .میدرک  یفرعم  هلحرم  کی  تروص  هب  ار  اه  نآ  ام  تسا  کیدزن  رگیدمه  اب  تایآ  نیا  نیماضم 

ررقم تسپ  یبآ  هدیکچ  زا  ار  وا  لسن  موادـت ]  ] سپـس « ؛  1( ِهِحوُر ْنِم  ِهِیف  َخَـفَن  ُهاّوَس َو  َُّمث  ٍنیِهَم  ٍءام  ْنِم  ٍَهلالُـس  ْنِم  ُهَلْـسَن  َلَعَج  َُّمث  )
«. دیمد وا  رد  شیوخ  حور  زا  و  درک ، مادنا  تسرد  ار  وا  هاگنآ  دومرف ؛

، دیرفآ هفطن  زا  سپـس  كاخ  زا  ار  وت  هک  یـسک  نآ  هب  ایآ  « ؛  2( ًالُجَر َكاّوَس  َُّمث  ٍهَفُْطن  ْنِم  َُّمث  ٍباُرت  ْنِم  َکَـقَلَخ  يِذَّلاـِب  َتْرَفَک  (َأ 
»؟ يدش رفاک  دروآ  رد  يدرم  تروص ] هب   ] ار وت  هاگنآ 

تـسرد داد و  لکـش  شیادخ ]  ] دـش و كزیوآ ]  ] هقلع سپ  « ؛  3( یْثنُْألا َرَکَّذـلا َو  ِْنیَجْوَّزلا  ُْهنِم  َلَـعَجَف  يّوَسَف  َقَلَخَف  ًهَقَلَع  َناـک  َُّمث  )
«. داد رارق  ار  هدام  رن و  سنج  ود  نآ  زا  .درک و 

«. دیشخب یگنهامه  دیرفآ و  هک  نامه  « ؛  4( يّوَسَف َقَلَخ  يِذَّلا  )

هب دیشخب  ناماس  ار  وت  مادنا ]  ] و دیرفآ ، ار  وت  هک  یـسک  نامه  « ؛  5( َکَبَّکَر َءاش  ام  ٍهَروُص  ِّيَأ  ِیف  ََکلَدَـعَف  َكاّوَسَف  َکَقَلَخ  يِذَّلا  )
«. درک بیکرت  ار  وت  تساوخ  هک  یتروص  ره 

ِنآ زا  تافـص ] و   ] اه مان  نیرتهب  هک  رگتروص  زاسون  قلاخ  يادـخ  تسوا  « ؛  6( ینْسُْحلا ُءامْـسَْألا  َُهل  ُرِّوَصُْملا  ُئِراْبلا  ُِقلاْخلا  ُهّللا  َوُه  )
«. تسوا

ص:312
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«. دنک یم  يرگتروص  اه  محر  رد  دهاوخ  یم  هنوگ  نآ  ار  امش  هک  یسک  تسوا  « ؛  1( ُءاشَی َْفیَک  ِماحْرَْألا  ِیف  ْمُکُرِّوَُصی  يِذَّلا  َوُه  )

نامه هقّلخم »  » زا دوصقم  دندوب  هتفگ  یخرب  هک  دـش  نایب   2( ٍهَقَّلَُخم ِْریَغ  ٍهَقَّلَُخم َو  ٍهَغْضُم  ْنِم   ) هیآ ریسفت  رد  هغـضم  ثحب  رد  رکذت :
هلحرم هب  قحلم  جح  هروس  هیآ 5  میریذپب  ار  ریـسفت  نیا  رگا  هک  دش  نایب  اج  نامه  رد  تسا و  هغـضم  زیامت  ای  ریوصت و  ای  هیوست و 

.دوش یم  یکی  هقّلخم  هغضم  اب  نینج  هیوست  هکارچ  .دوش  یم  هیوست 

نییوغل هاگدید 

زیچ ود  تاواسم  یهاگ  تسا و  تیفیک  اب  یهاگ  و  لـیک ) نزو و   ) تیمک اـب  یهاـگ  هک  تسا  لداـعت  ناـمه  تاواـسم  يّوس : فلا :
، لدـتعم تروص  هب  يزیچ  نداد  رارق  يانعم  هب  قوف  تاـیآ  رد  هیوست  تسا و  هسفن  یف  يزیچ  لادـتعا  یهاـگ  تسا و  مه  هب  تبـسن 

.(1) تسا تمکح  ياضتقم  قبط  رب  يزیچ  نداد  رارق  رگید  ترابع  هب  تسا و  لیمکت  ریبدت و  مظن و  لمع و  رد  طّسوتم 

هن  ) تسا أرب »  » هدام زا  تسا  هدـش  نایب  قیقحتلا  هغللا و  حابـصم  سییاقم و  تادرفم و  رد  هک  روط  نامه  تغل  نیا  هشیر  ءيراب : ب :
بیع و لـثم  يزیچ  زا  يرود  ياـنعم  هب  يرگید  قـلخ و  یکی  دـیآ  یم  اـنعم  ود  هب  هژاو  نـیا  و  . (2)( تسا هّیرب  هشیر  هک  يرب  هداـم 
رارکت و ءيراب »  » و قلاخ »  » ياـنعم  5( ُرِّوَصُْملا ُئِراـْبلا  ُِقلاـْخلا  ُهّللا  َوُه  :) هیآ رد  میریگب ، قلخ )  ) لّوا ياـنعم  زا  ار  ءيراـب  رگا  .صقن 

دیکأت

ص:313

ص 281-280. ج 5 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  یناهفصا و  بغار  تادرفم  .ر ك : ( 3 - ) 1
« بیع صقن و  زا  يرود   » ار اه  نآ  عماج  يانعم  مه  نییوغل  یخرب  تسا و  کـیدزن  نآ  یناـعم  ءرب  يرب و  هداـم  هک  دـنچره  ( 4 - ) 2

ص 240) ج 1 ، قیقحتلا ،  ) .يرب هدام  هن  دنا  هدروآ  ءرب  هدام  رد  نییوغل  ار  ءيرابلا  اّما  .دنا  هتسناد 
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نیلوا هک  تسا  یملع  یلک  ریدقت  نآ  تسا و  ریدقت  اب  هارمه  داجیا  قلخ ، زا  دوصقم  هک  دـنا  هتفگ  نییوغل  زا  یخرب  اذـل  دوش و  یم 
ماقم سپـس  دـسرب و  یجراخ  داجیا  تیلعف و  لمع و  هلحرم  هب  ریدـقت  هک  تسا  یماگنه  ءرب  ینعی  مود  هلحرم  تسا و  دوجو  هلحرم 
نیا رد  میریگب   (2)( تسا هیوست  لیمکت و  نآ  همزـال  هک  صقن  بیع و  زا  يرود   ) مود ياـنعم  زا  ار  ءيراـب  رگا  (1) و  تسا ریوصت 

.تسا هدننک  هیوست  لیدعت و  هدننک و  لیمکت  يانعم  هب  ءيراب  تروص 

یملع رارسا  يریسفت و  تاکن 

: تسا لمأت  تقد و  لباق  هک  دنا  هدرک  ییاهرظن  راهظا  یکشزپ  مولع  نارظن  بحاص  نارسفم و  زا  یخرب  اج  نیا  رد 

ینطاب و ءاـضعا  تروص و  قلخ و  هیوست  دـنک : یم  ریـسفت  هنوگ  نیا  ار  يوسف »  » هملک تماـیق  هیآ 38  دروم  رد  یـسربط  موحرم  . 1
تقلخ دنا : هتفگ  یخرب  .دوش و  یم  لیمکت  ناسنا  توق  هک  تدالو  زا  دعب  دنا : هتفگ  یخرب  تسا و  دوصقم  ردام  مکـش  رد  يرهاظ 

هروس رد  ار  نومـضم  نیمه  هب  بیرق  دـهد و  یم  ماـجنا  ار  دوخ  صاـخ  لـمع  يوضع  ره  هک  لاـعفا  يارب  نآ  هیوـست  تسا و  مسج 
.(3) دنسیون یم   2 یلعا / 7 و  راطفنا /

: دنسیون یم  ََکلَدَعَف » َكاّوَسَف  َکَقَلَخ  يِذَّلَا   » راطفنا هروس  هیآ 7  ریسفت  رد  هللا  همحر  ییابطابط  همالع  . 2

رب شیوخ  بسانم  ياـج  رد  يوضع  ره  نداد  رارق  هب  نآ  هیوست  سپـس  تسا  يدوجو  ءازجا  ماـمت  اـب  ناـسنا  تقلخ  یهلا  ریبدـت  زا  »
ار یخرب  يوق و  ار  یخرب  هک  .دراد  رارق  وا  ياضعا  نیب  لداعتم  نزاوت  ینعی  درک  ءاضعا  لدـع  سپـس  تسا  تمکح  ياـضتقم  قبط 

.(4)« دننک لیمکت  ار  رگیدمه  ات  درک  فیعض 

ص:314

(. ءرب هدام   ) ص 241 ج 1 ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  يوفطصم ، نسح  ( 1 - ) 1
ص 240) نامه ،  ) .تسه ود  ره  يرب  أرب و  موهفم  رد  هیوست  هک  دننک  یم  حیرصت  نییوغل  زا  یخرب  ( 2 - ) 2

.قوف تایآ  ریز  ج 5 ، نایبلا ، عمجم  ( 3 - ) 3
ص 337. ج 20 ، نازیملا ، ( 4 - ) 4
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هب هراشا  ار  نآ  َکَبَّکَر ) َءاش  اـم  ٍهَروُص  ِّيَأ  ِیف  ََکلَدَـعَف  َكاّوَسَف  َکَـقَلَخ  يِذَّلا   ) راـطفنا هیآ 7  ریسفت  رد  يزاریـش  مراکم  داتـسا  . 3
: زا دنترابع  هک  دنناد  یم  تقلخ  میظع  هلحرم  راهچ 

.شنیرفآ لصا  کقلخ = 

.تخاس نوزوم  یبیجع  يدنب  مظن  اب  ار  وا  رکیپ  ءاضعا  زا  يوضع  ره  هک  میظنت  هیوست و  هلحرم  كاوس = 

.دننک یم  لیمکت  ار  رگیدکی  راک  ءاضعا  نیا  هک  رگیدکی  اب  اه  نآ  هطبار  یگنهامه و  رکیپ و  ياضعا  اوق و  نایم  لیدعت  کلدع = 

ابیز نوزوم و  ناسنا  عون  تروص  هک  رگید  تادوجوم  اب  هسیاقم  رد  ناسنا  يدـنب  تروص  بیکرت و  کبکر =  ءاش  ام  هروص  يا  یف 
هیآ 38 رد  هیوست  دروـم  رد  و  . (1) تـسا توافتم  مه  اب  زین  ناسنا  دارفا  ياه  تروص  .دراد و  ابیز  یتریـس  نینچمه  .تسا و  عیدـب  و 

حور شنیرفآ  هب  هراشا  ار  نآ  یضعب  .تسا  ندیشخب  ماظن  ندرک و  فاص  انعم  هب  هیوست »  » هدام زا  يّوس  : » دنـسیون یم  تمایق  هروس 
.دنرمـش و یم  یمدآ  رکیپ  ءاضعا  لیدعت  میظنت و  هب  هراشا  ار  يّوس »  » هلمج حور و  شنیرفآ  هب  هراشا  ار  قلخ  زین  یـضعب  .دنناد  یم 

.دنا هدرک  ریسفت  لیمکت  لیدعت و  هب  ار  نآ  رگید  یضعب 

هقلع يور  هک  ار  یلماکت  لیدعت و  میظنت و  شنیرفآ و  هنوگره  هک  تسا  عیـسو  عماج و  نانچ  هیآ  تاریبعت  هک  تسا  نیا  رهاظ  یلو 
.(2)« دوش یم  لماش  دریگ  یم  ماجنا  لمح  عضو  ماگنه  ات 

، لبق زا  یهیبش  چـیه  نودـب  تساک و  مک و  یب  ار  تاقولخم  هک  يدـنوادخ  : » دـننک یم  همجرت  هنوگ  نیا  ار  يراـبلا »  » هملک ناـشیا 
: دننک یم  رکذ  لامتحا  هس  ءيراب »  » دروم رد  سپس  و  درک » داجیا 

ص:315

.صیخلت اب  ص 222-221  ج 26 ، هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
ص 79. ج 2 ، نآرق ، مایپ  ( 2 - ) 2
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ار يزیچ  هک  دوش  یم  هتفگ  یـسک  هب  ءيراب  اذـل  دـنیاشوخ و  ان  روما  زا  ییاهر  يدوبهب و  ینعم  هب  لفق ) نزو  رب   ) ءرب هدام  زا  فلا :
.دنک داجیا  نوزوم  ًالماک  تساک و  مک و  نودب 

.(1) دریگ یم  ماجنا  نآ  نتخاس  نوزوم  روظنم  هب  زین  نآ  هک  بوچ  ندیشارت  ینعم  هب  یفن ) نزو  رب  « ) يرب  » هدام زا  ب :

.(2) دنک ءادبا  لبق  هنومن  نودب  هقباس و  یب  ار  يزیچ  هک  تسا  یسک  ءيراب  ج :

.(3) دنناد یم  متفه  ات  مجنپ  هتفه  رد  ار  لیدعت  هیوست و  ریوصت و  هلحرم  تفرعم  هَّللا  هیآ  داتسا  . 4

اب هیوست  هلحرم  میریذـپب ، ار  ریوصت  زیاـمت و  هیوست ، هب  ( 5 جح /  ) هقلخم ریـسفت  هغـضم »  » ثحب رد  رگا  دـش  نایب  هک  روط  نامه  . 5
، مردوتکا هدـنیاز  هیال  هس  هب  يرادراب  موس  هتفه  رد  نینج  زیاـمت  دروم  رد  هک  یملع  ثحاـبم  ناـمه  دوش و  یم  یکی  هقلخم  هغـضم 

.(4) دوش یم  حرطم  زین  اج  نیا  رد  دش ، حرطم  مردودنآ  مردوزم و 

: دنسیون یم  رشح  هروس  هیآ 24  دروم  رد  داژن  كاپ  رتکد  . 6

باختنا و دوخ  يانـسح  يامـسا  ناونع  هب  ار  نآ  زا  ددع  دنچ  راگدرورپ  تسا  یناوارف  یماسا  ار  ادخ  هک  نآ  اب  رـشح  هروس  رخاوا  »
روـطت و نوگاـنوگ  لـحارم  يداـم و  يوـنعم و  ءارآ  ماـمت  ناوـنع  هراـصع و  ءامـسا  نیا  مـینیب  یم  یفاـک  هقادـم  اـب  هـک  هدرک  رکذ 

ینالوط هیآ  ود  هصالخ  هک  یمـسا  هس  ....دشاب  یم  یـسایس  یعیبط و  یتشادهب ، يداصتقا ، یعامتجا ، یگدـنز  لماکت  ینوگرگد و 
یسک زیمملا ) يا   ) ءيراب هدننیرفآ )  ) قلاخ ُرِّوَصُْملا - » ُئِراْبلا  ُِقلاْخلا  ُهّللا  َوُه  » .دش لقن  یسانش  نینج  هرابرد  هک  تسا  تمسق  نیمه 

.(5)« یناسنا هدننک ) ریوصت   ) روصم دزاس -  یم  زیامتم  هقلخم  ریغ  زا  ار  هقلخم  هک 

ص:316

اج نیا  رد  ناشیا  مالک  اذل  و  يرب ، هشیر  هن  دنا  هدروآ  ءرب  هشیر  رد  نییوغل  ار  تغل  نیا  هک  تشذـگ  يراب  يوغل  يانعم  رد  ( 1 - ) 1
.تسا بیجع 

ص 555. ج 23 ، هنومن ، ریسفت  ( 2 - ) 2
ص 88. ج 6 ، نآرقلا ، مولع  یف  دیهمتلا  ( 3 - ) 3

ص 57. نمگنال ، یکشزپ  یسانش  نایور  ص 87-88 و  نآرق ، رد  بط  .ر ك : ( 4 - ) 4
ص 268. ج 1 ، ربمایپ ، نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  ( 5 - ) 5
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هـس رد  ار  نینج  نامتخاس  دنـسیون : یم  رـشح  هروس  هیآ 24  رکذ  اـب  نینج  ناـمتخاس  لـحارم  دروـم  رد  نارظن  بحاـص  زا  یکی  . 7
: درک هصالخ  ناوت  یم  ریز  هلحرم 

.ناسنا کی  ندب  ینامتخاس  حلاصم  ای  اه  لولس  هدوت  شنیرفآ  فلا :

.دوخ ياجب  کی  ره  نتفر  رگیدکی و  زا  اه  لولس  ندش  ازجم  ب :

.نینج يدنب  تروص  ریوصت و  ج :

: تسا هتشاد  نایب  هملک  هس  نمض  رد  میرک  نآرق  ار  هلحرم  هس  نیا 

.تسا اه ) لولس  هوبنا   ) هدننیرفآ هک  ییادخ  تسوا  ُِقلاْخلا :  ُهّللا  َوُه  لّوا :

.تسا اه ) لولس   ) هدننک ادج  هک  ییادخ  ُئِراْبلا :  مّود :

یم رکذ  ار  نارمع  لآ  هروــس  هیآ 6  سپـس  دـهد و  یم  یناسنا  تروص  اـه  لولـس  نیا  هب  هک  يزاـسرکیپ  دـنوادخ  ُرِّوَصُْملا :  مّوس :
.(1) دنک

ص:317

ص 62-61. ناهج ، هدنیآ  هتشذگ و  يزاریش ، رازآ  یب  ( 1 - ) 1
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: شسرپ * 

؟  تسین عراضم  لعف  رگم  تسا  هدمآ  نیونت  اب  ًانوکیل »  » فسوی هروس  هیآ 32  رد  ارچ 

: خساپ * 

.(1) دریگ یمن  نیونت  فرح  لعف و  تسا و  نیونت  نتفرگ  مسا ، تایصوصخ  زا  یکی  تسا : هدمآ  وحن  ملع  رد  هک  هنوگ  نامه 

؛ ) ِهَیِصاّنلِاب ًاعَفْـسََنل  ِهَْتنَی  َْمل  ِْنَئل  ّالَک   ) هیآ 15 قلع  هروس  رد  یکی  دروـم ، ود  رد  رگم  دوـش  یم  هدـید  زین  میرک  نآرق  رد  هدـعاق  نیا 
ًانوُکََیل َو   ) فسوی هروس  زا  هیآ 32  رد  يرگید  و  میـشک » یم  میریگ و  یم  ار ) وا   ) مامز ًامتح  دـهدن  نایاپ  رگا  تسین ، نینچ  زگره  »

یمرد تقد  یمک  اب  اـما  تسا ، هتفرگ  نیونت  رهاـظ  هب  لـعف  هیآ ، ود  نیا  رد  تسین .»! دـنمجرا  يا  هتـشرف  زج  نیا  « ؛ ) َنیِرِغاّـصلا َنِم 
دراوم هتبلا  .تسا  هدـش  هتـشون  نیونت  تروص  هب  شراـگن  رد  هک  هتفر  راـک  هب  هفیفخ  دـیکأت  نوـن  اـب  لـعف  دراوـم  نیا  رد  هک  میباـی 

هک  ، (2) تـسین برع  تایبدا  دـعاوق  اـب  گـنهامه  طـخلا  مسر  قباـطم  شراـگن  رد  هک  دوش  یم  هدـید  میرک  نآرق  رد  زین  يرگید 
: میرامش یم  رب  ار  اه  نآ  زا  یخرب  هک  دنا  هدومن  رکذ  ار  ییاه  تلع  یگنهامهان  نیا  يارب  ینآرق  مولع  نادنمشناد 

: طخ ندوب  ییادتبا  . 1

شور و  طخ ، نونف  برع ، مدرم  دوب و  هدـشن  راوتـسا  زونه  تباتک  لوصا  دوب ، دوخ  ییادـتبا  لـحارم  رد  نآرق  لوزن  ناـمز  رد  طـخ 
ار حیحص  نتشون 

ص:318

تاراشتنا هسسوم  ص 437 ، لوا ، هقیدـح  هیدمـص ، باـتک  ص 65 و  مود ، لصف  هیادـه ، باـتک  ج 2 ، تامدـقملا ، عماج  ( 1 - ) 1
، مجنپ پاچ  مق ، نایلیعامسا ، هسـسوم  ص 16-11 ، ج 1 ، یطویسلل ، کلام  نبا  هیفلا  یلع  هیـضرملا  هجهبلاو  زییاپ 73  مق ، ترجه ،

.ات یب 
.موس لصف  ینآرق ، مولع  تفرعم ، يداهدمحم  داتسا  .ر ك : ( 2 - ) 2
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یقاب طخلا  مسر  رد  تباتک  هوحن  نآ  زا  يراثآ  زونه  هزورما  .دنتشاگن  یم  ظفلت » سایقم   » هب ار  تاملک  زا  يرایسب  و  دنتـسناد ؛ یمن 
.(1) تسا هدنام 

: فورح ندوب  هطقن  یب  . 2

داجیا نآرق  تئارق  رد  ار  یتالکشم  هطقن ،) نودب   ) هلمهم فورح  زا  نآ  نتخاسن  ادج  و  راد ،) هطقن   ) همَجعُم فورح  ندوب  هطقن  یب 
.دومن

: تاکرح مئالع و  نتشادن  . 3

: تاملک رد  فلا  ندربن  راک  هب  . 4

هب ار  نآ  دنـسیونب و  ار  هملک  طسو  فلا  هک  دوبن  موسرم  ینایرـس  طخ  رد  .تسا  هتفرگ  تأـشن  ینایرـس ، طـخ  زا  یفوک  یبرع  طـخ 
دنتـشون یمن  ار  تاوامـس »  » دـننام هملک  طسو  ياه  فلا  دـش ، یم  هتـشاگن  یفوک  طخ  اب  ادـتبا  رد  نآرق  نوچ  و  دـندرب ؛ یمن  راـک 

.(2)( تومس )

: دنسیون یم  نادنمشناد  زا  یخرب  و 

مسر دعاوق  لوصا و  فلاخم  نانآ  طخ  هک  هدوبن  هنوگ  نیا  یلو  دنا  هتشادن  طخ  رنه  اب  لماک  ییانشآ  نآرق ، ناگدنـسیون  هباحص و 
.درک هیجوت  ناوت  یم  دنا  هدرمش  سایق  فلاخم  هک  ار  يدراوم  همه ي  هکلب  دشاب ، طخلا 

يور حبذ  هک  تسا  نیا  رب  نتخاس  هاگآ  تهج  ندـش  هفاضا  نیا   3« ُهَّنََحبْذََأل  » رد فلا  ندش  هفاضا  ریظن  یعـضاوم  رد  لاثم  ناونع  هب 
.... (3) تسا هدادن 

نآرق ات  دوش  یم  هتـشون  یمیدق  تروص  نامه  هب  میرک  نآرق  رد  تسا ، زورما  یبرع  طخ  دعاوق  فالخ  رب  هک  يدراوم  هتبلا  رکذت :
.ددرگن فیرحت  ای  رییغت  راچد 

ص:319

.دعب هب  ص 184  نامه ، .ر ك : ( 1 - ) 1
ات 189. ص 184  نامه ، .ر ك : ( 2 - ) 2

ص 77. يدورهاش ، يدمحم  یلعلادبع  همجرت  هدشن ، فیرحت  زگره  نآرق  یلمآ ، هداز  نسح  داتسا  ( 4 - ) 3
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: رتشیب ۀعلاطم  تهج  عبانم 

.تفرعم يداهدمحم  ینآرق ، مولع  . 1

.يرفعج بوقعی  فحصملا ، مسر  . 2

ص:320
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: شسرپ * 

؟  تسا هدش  هداد  عوجر  ترطف  هب  ای  تسا  هدش  هدافتسا  ینالقع  یملع و  ياه  لالدتسا  زا  رتشیب  دیحوت  یسانشادخ و  يارب  نآرق  رد 

: خساپ * 

يایاوز داـعبا و  تازاوم  اـب  تسا و  هتخانـشان  زونه  يا  هراـپ  هتخانـش و  یـضعب  هک  دراد  یناوارف  داـعبا  تسا ، یبیجع  هدـیدپ  ناـسنا 
: درک میسقت  هدمع  شخب  ود  هب  ار  ناسنا  يدوجو  داعبا  ناوت  یم  رظن  کی  زا  اما  .دراد  ینوگانوگ  ياه  تیلاعف  شفلتخم 

.دروآ یم  تسد  هب  لالدتسا  قیرط  زا  ناسنا  ار  هچ  نآ  ینعی  يرظن  تاکاردا  هشیدنا و  رکفت و  هب  طوبرم  شخب  . 1

هاگره هک  دراد  رایتخا  رد  ناهرب  لیلد و  هب  زاین  نودـب  ار  هچ  نآ  ینعی  ینادـجو  يرورـض و  یهیدـب ، تاکاردا  هب  طوبرم  شخب  . 2
ینعی نیتـسخن ، شنیرفآ  ینعی  ترطف  .تسا  ناـسنا  تاـکاردا  زا  شخب  نیا  هب  هراـشا  دـیآ ؛ یم  ناـیم  هب  نادـجو  ترطف و  زا  نخس 

يریگارف هب  زاین  و  دبای ، یم  دوخ  رد  ناسنا  ار  هچ  نآ  ینعی  نادجو  يرورض و  تامولعم  هلسلس  کی  اب  هتخیمآ  ناج  حور و  تقلخ 
.(1) درادن نآ  دروم  رد 

: هلمج زا  دوش  یم  هدید  لقع  دروم  رد  یناوارف  تاریبعت  نآرق  رد 

یُهن بلق 5 . داؤف 4 . . 3 (3) ُّبل . 2 (2) لقع . 1

نیمأت ار  نوگانوگ  ياه  هورگ  زاین  فلتخم  ياه  شخب  رد  تسا ، مدرم  همه ي  تیادـه  راد  هدـهع  هک  یباتک  ناونع  هب  میرک  نآرق 
زا یخرب  رد  .دیامن  یم 

ص:321

.صیخلت اب  ناراکمه ، يزاریش و  مراکم  داتسا  ص 195-194 ، ج 1 ، نآرق ، مایپ  ( 1 - ) 1
،73 ، 44 هرقب ، کن : .تسا  هدـش  دای  ...و » نولقعت  نولقعی ،  » لقع ياـهدرکراک  زا  راـب  اما 47  تسین  لـقع »  » هژاو نآرق  رد  ( 2 - ) 2

....و  242 ، 76
....و  269 ، 197 ، 179 هرقب ، کن : ( 3 - ) 3
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زا یخرب  رد  دـنک و  یم  نیمات  ار  تفرعم  لها  زا  ناگتخیهرف  زاـین  دـیدح ، هروس  تسخن  تاـیآ  دـیحوت و  هروس  ریظن  روس  تاـیآ و 
دزادرپ یم  یناسک  اب  نسحا  لادج  هب  رگید  ضعب  رد  دیوگ و  یم  خساپ  نآ  زا  هدرک و  حرط  ار  داعم  أدبم و  نارکنم  تاهبـش  تایآ 

ِهَظِعْوَْملا ِهَمْکِْحلاـِب َو  َکِّبَر  ِلـِیبَس  یلِإ  ُعْدا  :) دـیامرف یم  (1) و  دنا هدـش  تلالـض  كرـش و  راتفرگ  يدابع  ای  یبوبر  دـیحوت  رد  هک 
هک يا ) هویـش   ) نآ هب  نانآ  اـب  و  ناوخ ، ارف  تراـگدرورپ  هار  هب  وکین ، ِدـنپ  تمکح و  اـب  « ؛  2( ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداج  ِهَنَـسَْحلا َو 

!«. نک هرظانم  تسا ، رتوکین 

: تسا هدش  هراشا  راگدرورپ  هار  هب  توعد  يارب  شور  هس  هب  هیآ  نیا  رد 

.دیامن یم  نشور  ار  قح  ماهبا  زا  رود  ریذپاندیدرت و  راوتسا و  يا  هنوگ  هب  هک  یلیلد  زا  تسا  ترابع  تمکح : . 1

سفن یمرن  بجوم  دشاب  یم  هدنونـش  نایز  دوس و  دسافم و  حلاصم و  رگنایب  نوچ  هک  زیمآدنپ  نانخـس  زا  تسا  ترابع  هظعوم : . 2
.ددرگ یم  وا  بلق  تقر  و 

رد تسین و  نآ  یمئاد  ضرغ  نیا  هتبلا  تسا  وـگتفگ  هثحاـبم و  رد  بیقر  رب  نتفاـی  هبلغ  نـسحا  لادـج  زا  ضرغ  نـسحا : لادـج  . 3
رد اما  دریگ  یم  رارق  هدافتـسا  دروم  یبدا  نونف  قـالخا و  لوصا ، هقف ، دـننام  ینیقیریغ  مولع  زین  یلمع و  روما  رد  هژیو  هب  يدراوم و 

.(2) تسا هبلاغم  هعزانم و  يانعم  هدنریگرب  رد  هفیرش  هیآ 

.دوش یم  يرطف  یلقع و  ياه  لالدتسا  لماش  هفیرش  هیآ  رد  تمکح 

: تسا هدرک  هراشا  اه  هار  نیا  همه  هب  نآرق  هک   (3) میراد ادخ  تابثا  يارب  يرطف  هار  کی  یلقع و  هار  جنپ  ًاتدمع 

ص:322

.یلمآ يداوج  داتسا  ص 236 و 237 ، ادخ ، تابثا  نیهارب  نییبت  .ر ك : ( 1 - ) 1
( صیخلت اب   ) ص 371-374 ج 12 ، نازیملا ، ( 3 - ) 2

روشنم .ر ك : دنا  هدناسر  ات  هد  هب  ار  نیهارب  نیا  یخرب  هتبلا   ) ناراکمه يزاریش و  مراکم  داتـسا  ص 17 ، ج 3 ، نآرق ، مایپ  ( 4 - ) 3
( یناحبس داتسا  ص 113-111 ، ج 2 ، دیواج ،

تیبرت ماکحا و  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 397زکرم  هحفص 330 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_322_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_322_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_322_3
http://www.ghaemiyeh.com


( ...و  67 رفاغ / ، 4 هیثاج / ، 9-6 هدجس / ملا  12 و 13 ، نونموم / ، 2 ناسنا / ، 20 مور /  ) مظن ناهرب  . 1

ات 79)  75 ماعنا /  ) .تکرح ناهرب  . 2

(29 نمحرلا / ، 38 دمحم / ات 17 ،  15 رطاف /  ) ناکما بوجو و  ناهرب  . 3

35 و 36 و 43) روط /  ) .لولعم تلع و  ناهرب  . 4

...( 35 رون / ، 3 دیدح / ، 20 جورب / ، 18 نارمع / لآ  ، 53 تلصف /  ) نیقیدص ناهرب  . 5

-84 نونمؤم / ، 31 سنوی / 9 و 87 ، فرخز / 22 و 23 ، سنوی / 63 و 65 ، توبکنع / 30 و 33 ، مور / : ) نورد ریـس  ترطف و  هار  . 6
.(1)(179 فارعا / ، 89

ربارب رد  نآرق  هک  یناـهرب  نیرت  هدرتـسگ  یهتنم  تسا  هدرک  هیکت  قرط ، نیا  همه  يور  میرک  نآرق  تسا  دوهـشم  هک  هنوـگ  ناـمه 
ياـه یتفگـش  هئارا  قـیرط  زا  ار  وا  تردـق  ملع و  لازیـال و  عـبنم  نآ  دوـجو  هک  تسا  مظن  ناـهرب  ناـمه  هدوـمن ، حرطم  ناـفلاخم ،

.(2) دنک یم  تابثا  یتسه ، ناهج  بیجع  ياه  ماظن  عیدب و  راثآ  شنیرفآ و 

ملع لـقع و  هار  زا  نآرق  تالالدتـسا  نیرتـشیب  یهتنم  تسا  هدوـمن  هیکت  لـقع  ترطف و  قـیرط  ود  ره  رب  میرک  نآرق  هکنآ  لـصاح 
رطاخ هب  تاقوا  یهاگ  اه  ناسنا  زا  یخرب  ترطف  هکنیا  تسا و  یلقع  یملع و  قیرط  ندوب  لوصولا  لهس  رطاخ  هب  نیا  دیاش  تسا و 

.دشاب یمن  وگباوج  تیصعم ؛ تلفغ و  راگنز 

ص:323

95 و 96. 72 و 73 ، ، 61 ، 60 ، 47 ص 46 ، ج 3 ، نامه ، ( 1 - ) 1
ص 17. ج 3 ، نامه ، ( 2 - ) 2
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: شسرپ * 

كرابتف : » دیامرف یم  هیآ 64  رفاغ  هروس  رد  و  نیقلاخلا » نسحا  هللا  كرابتف  : » دیامرف یم  هیآ 14  نونمؤم  هروس  رد  دنوادخ  ارچ 
؟  تسا توافتم  دروم  ود  نیا  رد  اه  شنیرفآ  ایآ  دراد ؟ ناسنا  شنیرفآ  اب  یطابترا  هچ  تاریبعت  نیا  نیملاعلا » بر  هللا 

: خساپ * 

يرگتروص ناسنا و  نامـسآ و  نیمز و  هرک  تقلخ  دـننام  تقلخ  ياه  هناشن  تایآ و  ندرمـشرب  اـب  هیآ 64  رفاغ  هروس  رد  دـنوادخ 
«. تسا نایناهج  راگدرورپ  هک  ییادخ  تسا  رادیاپ ) و   ) هتسجخ سپ  « ؛ ) َنیَِملاْعلا ُّبَر  ُهّللا  َكَرابَتَف  :) دیامرف یم  رخآ  رد  ...وا 

تـسا زیچ  کلام  بحاص و  يانعم  هب  بر »  » هژاو .مییامن  یـسررب  ار  نیملاع » بر و   » ياه هژاو  دراد  ترورـض  هیآ  حیـضوت  زا  لبق 
يانعم هب  ار  نآ  نارسفم  یخرب  .دوش  یم  همجرت  راگدرورپ  يانعم  هب  یـسراف  رد  ور  نیا  زا  دزادرپ ؛ یم  نآ  حالـصا  تیبرت و  هب  هک 

.(1) دنا هتفرگ  دوش » یم  تعاطا  شنامرف  هک  یگرزب  صخش  »

: دنراد هاگدید  ود  نارسفم  نیملاع »  » هژاو هرابرد 

كرتشم تافـص  ياراد  هک  دوش  یم  هتفگ  فلتخم  تادوجوم  زا  يا  هعومجم  هب  تسا و  ماع »  » عمج هژاو  نیا  هک  دـننآرب  یخرب  . 1
ناسنا ملاع  تاناویح و  ملاع  ناـهایگ ، ملاـع  لـثم  یناـهج  يا  هعومجم  هب  هراـشا  نیملاـع  سپ  .دنتـسه  كرتشم  ناـکم  ناـمز و  اـی 

.(2) تساه

یم هجیتن  رد  . (3) دور یم  راک  هب  لقع  نابحاص  يارب  هژاو  نیا  هک  ارچ  تسا  نایناهج  يانعم  هب  نیملاع  دنیوگ : یم  رگید  یخرب  . 2
یعنام تفگ : ناوت 

ص:324

.هیآ لیذ  ج 1 ، یسربط ، نسح  نب  لضف  نایبلا ، عمجم  ( 1 - ) 1
ص 30. ج 1 ، يزاریش ، مراکم  هنومن ، ریسفت  ( 2 - ) 2

.ملع هدام  لیذ  یناهفصا ، بغار  تادرفم  ( 3 - ) 3
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.تساه ناسنا  هلمج  زا  تادوجوم  لک  هدنهد  شرورپ  دنوادخ  انعم  نیا  هب  دشاب  انعم  ود  ره  نیملاع  زا  دوصقم  درادن 

هب ار  هقلع  هقلع و  تروـص  هب  ار  هـفطن  سپـس  : » دـیامرف یم  ناـسنا  تـقلخ  لـحارم  هراـبرد  هیآ 14  نونمؤم  هروـس  رد  دـنوادخ  اـما 
يا هزات  شنیرفآ  ار  نآ  سپ  میدـناشوپ ، تشوگ  اه  ناوختـسا  هب  میدروآرد و  اه  ناوختـسا  تروص  هب  ار  هغـضم  هغـضم و  تروص 

«. تسا ناگدننیرفآ  نیرتهب  هک  ییادخ  تسا  گرزب  سپ  میداد ؛

رد قلخ »  » هدام زا  قلاخ »  » .تسا هدرک  رکذ  ار  نیقلاخلا » نسحا   » هلمج حور ، ندـیمد  ناسنا و  تقلخ  لحارم  ناـیب  زا  دـعب  دـنوادخ 
هرابرد ار  قلخ »  » هژاو برع  دننک ؛ یم  يریگ  هزادنا  ندیرب  يارب  ار  مرچ  هعطق  کی  هک  یماگنه  .تسا  يریگ  هزادنا  يانعم  هب  لصا 

راک هب  نآ  هراـبرد  قلخ »  » هملک دراد ؛ تیمها  زیچ  همه  زا  شیب  يریگ  هزادـنا  هلئـسم  شنیرفآ  رد  هک  اـجنآ  زا  .درب  یم  راـک  هب  نآ 
.(1) تسا هتفر 

ار لیذ  تاکن  ناوت  یم  هتفر ؛ راک  هب  نیقلاخلا » نسحا   » رگید هیآ ي  رد  هدـمآ و  نیملاعلا » بر   » هیآ کی  رد  ارچ  هک  نیا  هرابرد  اما 
: درک حرطم  نآ  هرابرد 

زا ار  نآرق  تلع  نیمه  هب  تسا و  عوـضوم  ساـسارب  اـه  هژاو  ياـج  هب  نآ  باـختنا  تاـملک و  بیکرت  نآرق  تازجعم  زا  یکی  لوا :
هدرک نایب  ار  دوخ  زغن  رپ  بلاطم  عوضوم  ره  ساسارب  دنوادخ  هک  میتسه  نآ  دهاش  ور  نیا  زا  .تسا  هدرک  زاتمم  رگید  ياه  باتک 

.دور یم  راک  هب  نیقلاخلا » نسحا   » رگید هیآ  رد  و  نیملاعلا » بر   » هیآ کی  رد  اذل  تسا  جارختسا  لباق  نآ  زا  یقیمع  يانعم  و 

یم راک  هب  تادوجوم  شرورپ  يزاس و  هداـمآ  هراـبرد  هژاو  نیا  دوش ؛ یم  هدافتـسا  نیملاـعلا » بر   » ياـنعم زا  هک  روط  ناـمه  مود :
نخس ناسنا  تروص  ریوصت  نامسآ و  ندوب  راد  فقس  نیمز و  شمارآ  زا  دنوادخ  هک  ینامز  .دور 

ص:325

ص 209. ج 14 ، يزاریش ، مراکم  هنومن ، ریسفت  ( 1 - ) 1
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اما تسا ، هداد  شرورپ  هنوگ  نیا  ار  ناسنا  نامـسآ و  نیمز و  دنوادخ  انعم  نیا  هب  درب  یم  راک  هب  ار  نیملاعلا » بر   » هژاو دیوگ ؛ یم 
رکذ ار  نیقلاخلا » نسحا   » هژاو دنک  یم  نایب  ار  تقلخ  رد  یگدیچیپ  وا و  شنیرفآ  لحارم  ناسنا و  هیلوا  تقلخ  زا  نخـس  هک  ینامز 

نآ اب  ناسنا  هک  نیا  ات  تسا  هتفر  راک  هب  يدایز  تسا » قلاخ  ياـنعم  هک   » يریگ هزادـنا  تقد و  تقلخ  نیا  رد  اـنعم  نیا  هب  دـنک  یم 
.دوش قلخ  تادوجوم  فرشا  یهلا و  هفیلخ  صاخ و  تفارش  ياراد  تمظع و 

: دییامرف هعجارم  ریز  ياه  باتک  هب  رتشیب  هعلاطم  يارب 

قوف تایآ  لیذ  يزاریش ، مراکم  هنومن ، ریسفت 

قوف تایآ  لیذ  ییابطابط ، همالع  نازیملا ، ریسفت 

قوف تایآ  لیذ  یسربط ، نایبلا ، عمجم  ریسفت 

ص:326
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: شسرپ * 

؟ درک دازآ  یگدرب  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نذؤم  لالب  یسک ، هچ 

: خساپ * 

شا هینک   ، (1)« یشبح حابر  نب  لالب   » وا مان  .دوب  یـشبح » لالب  ، » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نذؤم  افو و  اب  باحـصا  زا  یکی 
زا . (4) دوـمن مـالعا  اراکـشآ  ار  دوـخ  مالـسا  هکم ، رد  هک  تسا  یناـسک  نیلوا  زا  وا  . (3) دوب همامح »  » شرداـم ماـن  (2) و  هللادبعوبا
یم مشچ  هـب  داـیز  هماـع  ییاور  یخیراـت و  بـتک  رد  حاـبر » تـنب  هرفغ   » و حاـبر » نـب  دـلاخ  ، » شردارب رهاوـخ و  ماـن  وا ، هداوناـخ 

.(5) دروخ

دنزرف دـنچ  هک  نیا  دروـم  رد  یلو   ، (6) درک جاودزا  فیع » نب  نامحرلادـبع   » رهاوخ اب  لالب  هک  هدـش  لقن  تنـس  لـها  بتک  رد  و 
.دشن تفای  یبلطم  یخیرات  بتک  رد  دوب ، جاودزا  نیا  هرمث ي 

تال و هک  دـنداد  یم  باذـع  هجنکـش و  ار  وا  فلخ ) نب  هیما  ًاصوصخ   ) هکم نیکرـشم  یتقو  هک  تسا  یفاـک  نیمه  وا  تلیـضف  رد 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  . (7)« دحأ دـحأ  : » تفگ یم  دز و  یم  ادـص  یگناگی  هب  ار  دـنوادخ  طقف  وا  دـناوخب  ار  يّزع 

.(8) دوب حلاص  يدبع  لالب  ًاحلاص :» ًادبع  ناک  لالب  : » دندومرف لالب  دروم  رد  ترضح  هک  هدش  تیاکح 

ص:327

...و للجرلا 1:189  هفرعم  رایتخا  يدع 4:347 -  نبا  لماکلا  نابح 2:222 -  نبا  تاقثلا  ( 1 - ) 1
تاقبطلا مقر 1008 و  یناربـط 1:337  ریبـکلا  مجعملا  .ر ك :  ) .دـنا هـتفگ  وا  يارب  زین  ار  ورمعوـبا  میرکلادـبع و  هـینک ي  ( 2 - ) 2

(. يربکلا 3:232
...و نابح 15:562  نبا  حیحص  مکاح 3:282 و  كردتسملا  ( 3 - ) 3

نابح 15:562. نبا  حیحص  ( 4 - ) 4
مقر 974. قشمد 10:429  هنیدم  خیرات   - 50 ق :) يافوتم 240 ه .-   ) طایخ نب  هفیلخ  تاقبط  ( 5 - ) 5

مقر 6.  2:145 رصم ) نادنمشناد  زا   ) قباس دیس  خیشلا  هنسلا ، هقفلا  ( 6 - ) 6
...و بلطلا 1:130  یهتنم  10 ؛ حابصلادمحم : نب  نسحلا  لالبدنسم ، يربکلا 3:232 و 7:385 ؛ تاقبطلا  ( 7 - ) 7

راحب 22:141 ح 127 ح 6972 -  هعیشلا 5:417 ، لئاسو  مقر 80 -  لاجرلا 1:192  هفرعم  راـیتخا  هیقفلا 1:283 ح 872 -  ( 8 - ) 8
...و
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یگدرب زا  لالب  يدازآ 

درک و دازآ  ار  وا  دیرخ و   (1) یقاوأ جنپ  هب  ار  لالب  رکبوبا ، هک  تسا  نیا  تسا ، هدمآ  تنس  لها  ییاور  یخیرات و  بتک  رد  هچ  نآ 
.(2) دنا هدومن  هراشا  نادب  هدش و  حیرصت  بتارم  هب  تنس  لها  بتک  رد  بلطم  نیا 

تعیب وا  زا  تساوخ  یم  رکبوبا  هک  یماگنه  درک و  دازآ  دـیرخ و  ار  وا  رکبوبا  : » تسا هدـمآ  يذوحام  خیـش  نیعبرألا ،»  » باـتک رد 
و  ) دوخ رطاخ  هب  ارم  رگا  و  نک ! كرت  یهاوخ  یم  ار  هچ  نآ  سپ  يدرک  دازآ  ادخ  يارب  ارم  رگا  رکبوبا ) يا  : ) تفگ لالب  دریگب ،

.(3) منک یم  تعنامم  يراد  رس  رد  هچ  نآ  دروم  رد  نم  يدرک ، دازآ  دوخ ) يارب 

رکبوبا اب  تعیب  زا  لالب  یتقو  تسا : هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ملاـس  نب  ماـشه  ًالـسرم  هعیـش ، یلاـجر  بتک  لـقن  رد  و 
؟ ینک تعیب  وا  اب  ییآ  یمن  درک ، دازآ  ار  وت  هک  تسا  رکبوبا  شاداپ  نیا  لالب ! يا  تفگ : وا  هب  تفر و  لـالب  شیپ  رمع  دز ، زاـبرس 

هدرک دازآ  نیا  ریغ  يارب  رگا  و  دـناوخب ، وا ) ياـضر  و   ) ادـخ يارب  ارم  تـسا ، هدرک  دازآ  ادـخ  يارب  ارم  رکبوـبا  رگا  تـفگ : لـالب 
منک و یمن  تعیب  تسین  ربمایپ  نیـشناج  هک  یـسک  اب  نم  میوگب : دـیاب  وا ، اب  تعیب  دروم  رد  اما  یلبق و  لالب  ناـمه  منم ، نیا  تسا ،

ترجه ماش  هب  لالب  رطاخ  نیمه  هب  شابن ، ام  نیب  رگید  تفگ : وا  هب  رمع  مریگ ! یمن  ندرگ  هب  تمایق  زور  ات  ار  شتعیب  ادخ  هب  مسق 
.(4) درک

ص:328

يرادیرخ و ار  وا  مهرد  لداعم 200  ًادودح  ینعی  برعلا 5:404 ؛) ناسل   ) .دشاب یم  مهرد  لداعم 40  هک  هیقوأ  عمج  یقاوأ  ( 1 - ) 1
.تسا هدومن  دازآ 

لامکإ ناـبح 15:561 -  نبا  حیحـص  مکاح 3:282 -  كردتـسملا  مقر 1008 -  یناربـط 1:337  ریبـکلا  مجعملا  .ر ك : ( 2 - ) 2
...و هباغلا 1:206  دسأ  مقر 974 -  قشمد 10:429  هنیدم  خیرات   - 4:11 ق ) م 475 ه .-   ) الوکام نبا  لامکلا ،

.258 نیعبرألا : ( 3 - ) 3
ثیدحلا 4:272. لاجر  مجعم  لاجرلا 1:99 -  ملع  یف  لاقملا  ءامس  كردتسملا 3:289 -  همتاخ  ( 4 - ) 4
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لامتحا دـیاش  اه  نآ  ینابم  قبط  تسا ، هدومن  دازآ  ار  لالب  رکبوبا ، هک  هدـش  حیرـصت  تنـس  لها  بتک  رد  هچ  نآ  حیحـص : رظن  اما 
دـهد و یم  رارق  خـیبوت  دروم  زین  ار  نیحیحـص  نابحاص  دوخ  كردتـسملا »  » باـتک رد  يروباـشین  مکاـح  دـشاب و  حیحـص  هک  داد 
رد ار  حیحـص  تیاور  نیا  ارچ  دـیوگ  یم  دـناد و  یم  حیحـص  ملـسم ، يراخب و  ياهانبم  قبط  ار  رکبوبا  طسوت  لالب  يدازآ  تیاور 

.(1) دنا هدومنن  لقن  دوخ  بتک 

هجوت اب  یلو   ، (2) دوب هدش  نایب  زین  بلطم  نیا  تسا  هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یتیاور  رد  هعیـش : بتک  رد  اما  و 
.دومن لامعا  ار  یحضاو  رظن  دومن و  لوبق  ار  نآ  عطق  روط  هب  ناوت  یمن  دراد  ار  لاسرا  لکشم  تیاور  نیا  هکنیا  هب 

طسوت یگدرب  زا  لالب  يدازآ  هب  حیرـصت  زین  ترـضح  نآ  هک   (3) تـسا هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  زین  رگید  یتیاور  رد 
یم مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هب  بوسنم  ریـسفت  نآ  یلـصا  ردصم  نوچ  زین  تیاور  نیا  دنا و  هدومرف  هفاحق ، یبا  نب  رکبوبا 

.دومن لوبق  هب  یقلت  ار  نآ  ناوت  یمن  و  تسین ، رادروخرب  ینادنچ  رابتعا  زا  دشاب 

ناوت یم  قیرط  نیا  زا  و  تسا ، هدومن  دازآ  ار  لالب  رکبوبا ، هک  دومن  یمکحم  لالدتـسا  ناوت  یمن  یعیـش  تایاور  ياهاوحف  هب  سپ 
يدازآ رد  يرگید  سک  ای  رکبوبا  دراد  لامتحا  تسا ، هدومن  دازآ  ار  لالب  یـسک  هچ  تسین  مولعم  ًاـعقاو  هک  دومن  ناـیب  ار  رظن  نیا 

.دنشاب هتشاد  شقن  یگدرب  زا  لالب 

ص:329

مکاح 3:282. كردتسملا  ( 1 - ) 1
هحفص رد  ثیدح  نتم  ، ) ثیدحلا 4:272 لاجر  مجعم  لاجرلا 1:99 -  ملع  یف  لاقملا  ءامس  كردتسملا 3:289 -  همتاخ  ( 2 - ) 2

( تسا هدش  هدروآ  لبق 
هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  باحصأ  نم  رایخ  ءالؤه  مالسلاامهیلع : نیسحلا  نب  یلع  لاق  دشاب : یم  تروص  نیدب  ثیدح  نتم  ( 3 - ) 3
یبأ نب  رکبوبأ  هارتشا  لالب  امأف  هاوبأو  رـسای  نب  رامعو  بابخو  بیهـصو  لـالب  مهنم  مهنید ، نع  مهونتفیل  هکم  لـهأ  مهبذـع  هلآ  و 

همیظعت فاعـضأ  مالـسلاامهیلع  بلاط  یبأ  نب  یلعل  همیظعت  ناکف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلإ  عجرو  نیدوسأ  هل  نیدـبعب  هفاـحق 
نم كذقنأو  کقتعأو  كارتشا  يذلا  كالوم  رکبوبأ  لضفلا ، بیترت  تضقنو  همعنلا ، ترفک  لالب  ای  نودـسفملا : لاقف  رکب ، یبال 

رقوت امب ال  ایلع  نسحلاابأ  رقوت  تنأو  اذـه ، نم  ائیـش  کب  لـعفی  مل  بلاـط  یبأ  نب  یلعو  کبـسکو ، کـسفن  کـیلعدرو  باذـعلا ،
؟ هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرل  يریقوت  قوف  رکبابأ  رقوا  نأ  ینم  زلیفأ  لالب : لاـقف  بیترتلاـب ، لـهجو  همعنلا  رفک  اذـه  نإ  رکباـبأ ،

(. راحب 22:338 مالسلا 3:62 ح 365 و  هیلع  يرکسعلا  نسح  مامإل  بوسنملا  ریسفت  .ر ك :  ) ...هللا ذاعم 
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اه نآ  یگمه  لوبق  دروم  حیرـصت و  بتارم  هب  هماع  بتک  رد  هلأسم  نیا  میدومن ، هراشا  زین  ًالبق  هک  روط  نامه  هماع : بتک  رد  اما  و 
هنوگ نیا  ناوت  یم  ار  عقاو  یلو  .دشاب  تسرد  زین  نآ  هک  دراد  لامتحا  و  دـننک ، یمن  دراو  نآ  رد  زین  يا  هشدـخ  چـیه  دـشاب و  یم 

یم هشدخ  زین  اه  نآ  تیاور  زا  یقیرط  رد  هک  ارچ  دـننک ، یم  يراشفاپ  نآ  رب  تنـس  لها  دـنچ  ره  تسین  مولعم  ًاعقاو  هک  درک  نایب 
هراشا نادـب  كردتـسملا  رد  يروباشین  مکاح  هک  هنوگ  ناـمه   ) .دـشاب یم  لوبق  دروم  هماـع  دزن  تیاور  نیا  قرط  ریاـس  یلو  دوش ،

( تسا هدومن  خیبوت  ار  نیحیحص  نابحاص  هدرک و 

: لالب نتفگ  ناذا 

تساوخرد هب  مه  راب  کی  نآ  و  تفگن ، ناذا  راب  کی  زج  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تافو  زا  دعب  لالب  هک  تسا  روهـشم 
شناذا وا  نداد  ناج  زا  سرت  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تخد  بلق  تقر  رطاخ  هب  دوب و  مالـسلااهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح 

.(1) درکن مامت  زین  ار 

لالب تافو 

(2) و يرجه لاس 18  رد  دش و  ماش  رد  قشمد  رهـش  هب  ترجه  هنیدم و  كرت  هب  روبجم  درکن ، تعیب  رکبوبا  اب  لالب  هک  نیا  زا  سپ 
هب قشمد  هربقم  ریغـصلا » باب   » رد (4) و  تفر ایند  زا  نوعاط  یـضیرم  رطاخ  هب  قشمد و  رد  رمع  ناـمز  رد   ، (3) یگلاس نس 67  رد 

.دش هدرپس  كاخ 

ملع رد  ار  وا  عیفر  هاگیاج  هک  تسا  هدیـسر  ام  تسد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکاربماـیپ  زا  لـالب  قیرط  زا  يداـیز  تاـیاور  هزورما 
، بزاع نب  ءارب  يردخلا ، دیعسوبا  دوعسم ، نب  هللادبع  دننام  هباحص  یخرب  .داد  صیخشت  یبوخ  هب  ناوت  یم  ثیدحلا 

ص:330

هیقفلا 1:194. ( 1 - ) 1
 -( م 287 ه  ) مصاع یبا  نبا  یناثملا ، داـحآلا و  مکاح 3:282 و  كردتـسملا  .ر ك :  ) تسا هدش  رکذ  مه  يرجه  لاس 20  ( 2 - ) 2

(1:202
( ذخآم نامه  .ر ك :  ) .دنا هدومن  رکذ  وا  يارب  زین  يرگید  نینس  ( 3 - ) 3

یلکرز 1:73. مالعألا  مقر 736 -  رجح 1:455  نبا  هباصالا  يزم 4:290 -  لامکلا  بیذهت  ( 4 - ) 4
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.دنا هدومن  وگزاب  رکبوبا  قیرط  زا  ام  يارب  ار  نأشلا  میظع  ربمایپ  ثیداحا  دنا و  هدومن  لقن  تیاور  وا  زا  زین  ...و  رمع  رکبوبا ،

: دوش هعجارم  ریز  بتک  هب  لالب  دروم  رد  رتشیب  ۀعلاطم  يارب 

.رصم هباحصلاراد  رشن  ق ،) يافوتم 260 ه .-  ، ) حابصلا دمحم  نب  نسحلا  لالب ، دنسم  . 1

.دعب هب  ح 149  ص 82 ، ج 1 ، م 219 ه ،)-   ) يدیمحلا ریبز  نب  هللادبع  يدیمحلا ، دنسملا  . 2

ص 206. ج 1 ، ریثا ، نبا  هباغلا  دسأ  . 3

ص 73. ج 1 ، یلکرز ، مالعألا  . 4

.دعب هب  مقر 1005  ص 336 ، ج 1 ، یناربط ، ریبکلا  مجعملا  . 5

مقر 1543. ص 395 ، ج 2 ، يزارلا ، لیدعتلا  حرجلا و  . 6

ص:331
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: شسرپ * 

؟  تسا حیحص  زین  نآ  ندوب  هلالدلا  ینظ  ایآ  اما  تسا  حیحص  نآرق  ندوب  رودصلا  یعطق 

: خساپ * 

: دراد هبنج  ود  هک  تسا  یباتک  میرک  نآرق 

: يدنس هبنج  فلا :

نآ رفن  نارازه  لسن  ره  رد  ینعی  تسا  هدیـسر  ام  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  رتاوتم  تروص  هب  هک  ارچ  تسا  یعطق  نآرق  دنس 
زا زین  ناشیا  تسا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نانخـس  زا  نآرق  هک  مینک  یم  ادیپ  نییقی  نیاربانب  .دـنا  هدومن  لقن  هدرک و  ظفح  ار 

.تسا هدرک  نایب  مدرم  يارب  هدرک و  ذخا  یهلا  یحو 

: یتلالد هبنج  ب :

: تسا هتسد  دنچ  یناعم  رب  تلالد  رظن  زا  میرک  نآرق  ظافلا 

؛  2 ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل   ... 1 ٌدَحَأ ُهّللا  َوُه  ُْلق  لثم : تسا  یعطق  نآ  تلالد  و  دراد ، تلالد  انعم  رب  دص  رد  دص  هک  یتایآ  ینعی  صن : . 1
 . 3 ُهّللا َّالِإ  َهلِإ  ال 

.دراد دوجو  نآ  دروم  رد  مود  يانعم  لامتحا  دراد و  تلالد  ییانعم  رب  ات 99 % نیب 51 % هک  یتایآ  ینعی  رهاظ : . 2

دور یم  راک  هب  زین  بابحتـسا  دروم  رد  یهاگ  رما  هک  اـج  نآ  زا  اـما  .دـنک  یم  بوجو  رب  تلـالد  هیآ  رهاـظ  هک  َهـالَّصلا : ِِمقَأ  لـثم :
.تسین یعطق  نآ  تلالد 

ص:332
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دنا هدرک  نایب  هقفلا  لوصا  ملع  ياـملع  هک  روط  ناـمه  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  یلو  تسا  رهاوظ  خنـس  زا  نآرق  تاـیآ  رتشیب  رکذـت :
وا هیلع  ناوت  یم  تسا و  تجح  شنخـس  رهاظ  تفگ  ار  یبلطم  یـسک  رگا  هک  تسا  نآ  ءالقع  ياـنب  نوچ   (1) تسا تجح  رهاظ » »

.درک جاجتحا  نادب  هاگداد  رد 

نـشور رگید  نئارق  تایاور و  تایآ و  هب  هعجارم  زا  دـعب  تسا  مزال  تسا و  هدـشن  نشور  نآ  ياـنعم  هک  یظاـفلا  ینعی  لـمجم : . 3
.دوش

نآ رگم  هدیدرگ ، لالح  امـش  يارب  هتـسب  نابز  ياه  ماد  ِنینج ) تشوگ و  (« ؛  2( ْمُْکیَلَع یْلُتی  ام  ّالِإ  ِماْعنَْألا  ُهَمیَِهب  ْمَُکل  ْتَّلِحُأ  :) لاـثم
یم نشور  نآ  ياـنعم  رگید  هیآ  هلیـسوب  تسا و  لـمجم  دوش » یم  هدـناوخ  هچ  نآ   » هک دوـش » یم  هدـناوخ  امـش  رب  شمکح )  ) هچ

.دوش

.3( ...ُمَّدلا ُهَْتیَْملا َو  ُمُْکیَلَع  ْتَمِّرُح  )

هک یتایآ   ) تامکحم هب  نارمع  لآ  هروس  متفه  هیآ  قبط  دور و  یم  اه  نآ  دروم  رد  انعم  دـنچ  لامتحا  هک  یظافلا  ینعی  هباـشتم : . 4
.دوش یم  هدنادرگزاب  صوصن ) لثم  دراد  انعم  کی 

.دشاب تردق  ای  ینامسج  تسد  يانعم  هب  دی »  » هژاو دراد  لامتحا  هک   4( ْمِهیِْدیَأ َقْوَف  ِهّللا  ُدَی  :) لاثم

هن تسا  نآ  دننام  تردق و  دی »  » زا دوصقم  سپ  تسین  ادخ  هیبش  زیچ  چیه  دیامرف  یم  تسا و  مکحم  هیآ  هک   5( ٌءْیَش ِِهْلثِمَک  َْسَیل  )
.ینامسج تسد 

زا رتمک  درادن و  دوجو  اه  نآ  تلالد  رد  یلاکشا  نیاربانب  تسا  رهاظ  صن و  ینعی  تامکحم  عون  زا  نآرق  تایآ  رثکا  يروآدای 1 :
زا  ) نآرق هیآ   200

ص:333

.ردص دیهش  تاقلح  لوصالا و  هیافک  ص 137 و  ج 2 ، رفظم ، هقفلا  لوصا  لثم : لوصا  ياه  باتک  کن : ( 1 - ) 1
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رد اه  نآ  يانعم  ...و  یلقع  نئارق  تاـیاور ، مکحم ، تاـیآ  هلیـسو  هب  هک   ، (1) تـسا لمجم  مه  یکدنا  دادـعت  هباشتم و  هیآ )  6236
.تسا هدش  نشور  اهریسفت 

تـسا ظافلا  دربراک  رد  ییالقع  شور  نیا  هکلب  دزادـنا ، یمن  ّتیجح  زا  ار  نآ  نآرق  تایآ  یخرب  ندوب  هلالدـلا  ینظ  يروآدای 2 :
لیلد و دراد و  روهظ  نآرق  تایآ  هاگ  ره  سپ  .تسا  هدرک  هدافتسا  هویش  نیمه  زا  مه  ادخ  .دوش و  هدافتسا  رهاوظ  صوصن و  زا  هک 

.تسین مزال  رگید  لامتحا  رکذ  دوش و  لمع  ریسفت و  نآ  قبط  ذخا و  نادب  تسا  مزال  تسا و  تجح  رهاظ  درادن  فلاخم  هنیرق 

ص:334

ص 14. ج 3 ، تفرعم ، يداهدمحم  هللا  تیآ  نآرقلا ، مولع  یف  دیهمتلا  کن : ( 1 - ) 1
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: شسرپ * 

؟ دوش یم  هداد  اهب  مک  نآرق  هب  ردق  نیا  تسا و  روجهم  نآرق  ارچ 

: خساپ * 

فلتخم ياه  هصرع  رد  نآرق  هب  یـصاخ  مامتها  نآرق  لوزن  زاـغآ  زا  ناناملـسم  تسا و  نآرق  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  دـیواج  هزجعم 
.دنتشاد

مدرم ياـه  بلق  ریخـست  مالـسا و  شرتسگ  رد  يرثوم  شقن  نآرق  ناـشیا  تاـیح  نارود  مالـسا و  یمارگ  ربماـیپ  تلاـسر  زاـغآ  رد 
.(1) دیربب هانپ  نآرق  هب  تالکشم  رد  هک  هدش  شرافس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  رد  ور  نیا  زا  .تشاد 

دروخ مقر  يا  هنوگ  هب  طیارش  داهن و  لوفا  هب  ور  یثداوح  رثا  رب  ناناملسم  تفرـشیپ  نآرق و  هب  هجوت  ییالط ) نارود   ) ینارون رـصع 
تداعس لامک و  هب  ندیسر  تهج  رد  نسحا ، وحن  هب  نآرق ، رون  زا  دوخ ، یعامتجا  يدرف و  یگدنز  ریس  رد  دنتسناوتن  ناناملسم  هک 
كورتم روجهم و  يرما  هب  نآرق  ماجنارـس  دنرادرب و  دوب ، هدمآ  دوجوب  ریـسم  نیا  رد  هک  ییاه  باجح  عناوم و  دـنربب و  یفاک  هرهب 
یگدـنز داعبا  همه  رد  نآرق  یلمع  یملع و  روحم  زا  ناناملـسم  دـش و  اـهر  هدرپس و  یـشومارف  هب  تشگ و  لیدـبت  ناناملـسم  ناـیم 

.دندیزگ يرود 

دنوادخ ناقرف  هروس  هیآ 30  رد  .تسا  هدمآ  نآ  هب  یهجوت  یب  نآرق و  هب  ندادناهب  هرابرد  يا  هدنهد  ناکت  بلاج و  ریبعت  نآرق  رد 
: دیامرف یم 

نم موق  تقیقح  رد  نم !]  ] راگدرورپ يا  تفگ : ادخ )  ) هداتـسرف و  « ؛ ) ًاروُجْهَم َنآْرُْقلا  اَذه  اوُذَـخَّتا  یِمْوَق  َّنِإ  ِّبَر  ای  ُلوُسَّرلا  َلاق  (َو 
!« دنا هدیزگ  يرود  نآرق  نیا  زا 

هب هک  دراد  یم  هضرع  دـنوادخ  دزن  ار  شدوخ  تما  زا  تیاکـش  هلگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ایند ) نیمه  رد  ای  و   ) تمایق زور 
یهجوت یب  نآ  ینارون  ماکحا  نآرق و 

ص:335

ص 198. ج 5 ، نیلقثلا ، رون  ریسفت  ( 1 - ) 1
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یگدـنز رد  ار  نآرق  ذوفن  شقن و  يا  هزادـنا  ات  تسا ؟ هنوگچ  ناناملـسم  یمالـسا و  هعماج  ینآرق  ياهدرکیور  یتسارب  .دـننک  یم 
شیادـیپ فلتخم ، ياه  هنوگ  هب  نآرق  رـشن  یناوخ ، ناور  دـیوجت و  نآرق ، ظفح  لیبق  زا  يروما  مینک ؟ یم  هدـهاشم  مدرم  يزورما 

، ینآرق يراـمعم  نآرق ، ریـسفت  همجرت و  ینآرق ، تایرـشن  نآرق ، يامیـس  نآرق و  وـیدار  سیـسأت  نآرق  یـسیونشوخ  ینآرق ، موـلع 
نآرق هب  اهدرکیور  نیا  ایآ  فلتخم ؟ ياـه  هتـشر  رد  ینآرق  تاـقباسم  يرازگرب  تارواـحم و  رد  نآرق  زا  هدافتـسا  ینآرق ، یـشاقن 

؟ دشابن ام  هجوتم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هیالگ  تیاکش و  هک  دش  دهاوخ  بجوم 

هک يروما  ایآ  هک  دومن  یـسررب  تسناد و  ار  نآرق  لوزن  زا  دنوادخ  دصاقم  فادـها و  تسیاب  یم  عوضوم  نیا  ندـش  نشور  يارب 
هار و نآرق  زا  نتـسج  هرهب  ایآ  هن ؟ ای  دنـشاب  یم  نآرق  دصاقم  ياتـسار  رد  گنهامه و  نآرق و  لوزن  فادها  اب  قبطنم  دـیدرگ  رکذ 
، رگید ياه  هار  رب  هیکت  یـصخش و  هقیلـس  زاربا  اب  مینک و  یچیپرـس  اه  نآ  زا  ام  رگا  هک  دراد  یـصوصخم  یناـبم  لوصا و  شور و 

.تفر میهاوخ  شیپ  نآرق  رظن  دروم  ریسم  فالخ  رب  هتساوخان  ای  هتساوخ و 

: هک تسا  هتشاد  نایب  ددعتم  تایآ  رد  ییاهزارف  نآرق  دوخ  نآرق ، لوزن  دصاقم  فادها و  دروم  رد 

يارب تریــصب  روـن  ناـنموم و  يارب   (3) تمحر ءافـش و  بجوـم  اـت   (2) دیدرگ لزاــن  یهلا  شرع  زا  هــک   (1) كرابم تسا  یماـیپ 
ياه هناوج  (7) و  یهلا دای  اه  لد  رد  دشاب و  یم   (6) رّکذت هرکذت و  بجوم  هک  تسا   (5) يرکذ ددرگ ،  (4) ناراگزیهرپ

ص:336

.29 ص /  ، 50 ءایبنا / ، 92 ماعنا / ( 1 - ) 1
4 و 5. هط / ( 2 - ) 2
.82 ءارسا / ( 3 - ) 3

.203 فارعا / ( 4 - ) 4
....و  44 فرخز / ، 50 ءایبنا / ، 52 ملق / ، 27 ریوکت / ( 5 - ) 5

.11 سبع / ، 54 رثدم / ، 48 هقاح / ، 3 هط / ( 6 - ) 6
....و  3 هط / ، 31 رثدم / ، 120 دوه / ( 7 - ) 7
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میلعت سرد و  رـس  رب  ار   (3) رـشب عون  دشاب و   (2) یغالب (1) و  نایب ات  تسا  هدـش  لزان  دـنایور ، یم  ار  يدـنوادخ  تبحم  تفرعم و 
ددرگ  (8) ربّدت مّلعت و  (7) و  رکذت (6) و  يوقت بجوم  هک  یمالک   ، (5) دنک مالک  مه  ادخ  اب  ار  اه  نآ  دناشنب و   (4) نمحر دنوادخ 

...و دروآ  ناغمرا  هب  ناشیا  يارب  ار   (11) يراوتسا (10) و  شمارآ نانیمطا و  (9) و  دناشوجب تمکح  ياه  همشچ  اه  نآ  نورد  رد  و 

فادها و اب  قبطنم  گنهامه و  ناناملـسم ) یمالـسا و  هعماج  ياه  يزرو  نآرق  ینآرق و  ياه  تیلاعف   ) دـیدرگ رکذ  هک  يروما  ایآ 
نآرق رد  نآ  زا  یشخب  هک  دراد  یـصاخ  ینابم  لوصا و  نآرق  فراعم  ندیمهف  نتـسج و  هرهب  هدافتـسا و  تسا ؟ نآرق  لوزن  دصاقم 

.ددرگ یم  جارختسا  مالسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  زا  نآ  رگید  شخب  هدش و  هراشا 

اب دراوم  یخرب  رد  هدرکن  يادـخ  رگا  ات  ددرگ  حیحـصت  ًاـنایحا  هدـیدرگ و  هضرع  شخب  ود  نیا  رب  دـیاب  ینآرق  ياـه  تیلاـعف  سپ 
ینارون بتکم  يوس  هب  تشادن  یناوخمه  مالـسلا  مهیلع  ناموصعم  هریـس  زا  هدـش  جارختـسا  ینابم  اهوگلا و  نآرق و  لوزن  فادـها 

.دوش هدنادرگزاب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم 

زا صقان  تسردان و  مهف  هب  لمع  هدافتسا و  رد  ناناملسم  یمالسا و  هعماج  یساسا  لکـشم  هزورما  هک  میبای  یم  رد  مینک  هجوت  رگا 
مدع هجیتن  رد  نآرق و 

ص:337

.138 نارمع / لآ  ( 1 - ) 1
.52 میهاربا / ( 2 - ) 2

.31 رثدم / ( 3 - ) 3
1 و 2. نمحرلا / ( 4 - ) 4

.6 هبوت / ( 5 - ) 5
.178 هرقب / ، 28 رمز / ( 6 - ) 6

.27 رمز / ، 743 صصق / ، 221 هرقب / ، 113 هط / ( 7 - ) 7
.29 ص / ( 8 - ) 8

.2 هعمج / 1 و 2 ، سی / ( 9 - ) 9
.28 دعر / ( 10 - ) 10

.102 لحن / ، 32 ناقرف / ( 11 - ) 11
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نیمه دـنچ  ره  .تـسا  مـیرک  نآرق  دـصاقم  لوزن و  فادــها  رب  نآ  ندوـبن  قـبطنم  نآرق و  مـهف  رد  حیحــص  شور  هار و  تخاـنش 
تیب لها  ثیداحا  نآرق و  رد  دریگ و  ماجنا  هک  تسا  مزال  دوخ  هاگیاج  رد  زین  ینآرق  يرهاظ  یحطـس و  ياه  تیلاعف  اهدرکیور و 

.(1) تسا هدش  شرافس  اه  نادب  ناموصعم  هریس  مالسلا و  مهیلع 

باـتک نیا  دوخ  ناـبز  رد  هک  میرک  نآرق  : » دـنیامرف یم  میرک ، نآرق  لوزن  فادـها  رکذ  زا  سپ  دروم  نیا  رد  يربـهر  مظعم  ماـقم 
ياراد ًالمع  یماگنه  طقف  تسا ، هدش  هدیمان  رکذ » «، » ءافـش «، » نازیم «، » تایح «، » لطاب قح و  هدننکادج  «، » تیاده «، » رون  » سدـقم

.(2)« دریگ رارق  لمع  دروم  سپس  مهف و  دروم  تسخن  هک  دوب  دهاوخ  اه  تلصخ  نیا 

هیـالگ و هتـشگ و  نآ  تیروجهم  هب  رجنم  یعاـمتجا  يدرف و  هزوح  رد  ینآرق  قـالخا  هب  ّقلخت  مدـع  نآرق و  هب  ندرکن  لـمع  سپ 
نآرق سدـقم  تحاس  هب  اه  ییاسران  اـه و  یهاـتوک  ریاـسو  نآرق  تسرد  مهف  مدـع  تشاد ، دـهاوخ  یپ  رد  ار  تما  ربهر  تیاـکش 

.تسا هدومن  رود  دنراد ، نآرق  ربارب  رد  هک  يا  هفیظو  ماجنا  زا  ار  ناناملسم  نوگانوگ  تاهج  زا  هکدراد  یلماوع  رد  هشیر 

نآرق تیروجهم  لماوع 

( مالسلا مهیلع  تیب  لها  قطان =(  ياه  نآرق  زا  یمالسا  تما  ندش  رود  . 1

يوریپ موزل  دروم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  يدیکا  شرافس  هب  هجوت  اب  دندوب و  نآرق  نّیبم  رسفم و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 
لماوع نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  هدیـسر ؛ نانآ  یلمع  هریـس  اـه و  ییاـمنهار  هب  کـسمت  سدـقم و  راونا  نیا  زا 

ارچ تسا  هدوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ندش  عقاو  روجهم  مولظم و  نآرق ، نتشگ  روجهم 

ص:338

.نآرقلا باتک  ج 89  راونالاراحب ، ص 260-165 ، هالصلا ، ریغ  یف  ولو  نآرق  تءارق  باوبا  ج 6 ، هعیشلا ، لیاسو  ( 1 - ) 1
نمهب 63. یمالسا ، هشیدنا  سنارفنک  نیمود  اه ، هشیدنا  هنییآ  رد  نآرق  ( 2 - ) 2
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هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دنوش و  یمن  ادج  مه  زا  دنتـسه و  تداعـس  تیاده و  لماع  رگیدمه  اب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  هک 
يرگید نداـهناو  یکی و  زا  يوریپ  زا  زیهرپ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لـها  نآرق و  هب  یلمع  کـسمت  موزل  هراـبرد  دروـم  دـنچ  رد  هلآ 

یلع ادری  یتـح  اـقرتفی  نل  اـمهناو  ًادـبا  اولـضت  نـل  اـمهب  متکـسمت  نا  اـم  یترتـعو ، هللا  باـتک  نـیلقثلا ، مـکیف  كراـت  ینا  : » دوـمرف
نیا هب  هک  ینامز  ات  متیب ، لها  يرگید  ادـخ و  باتک  یکی  مراذـگ ، یم  راگدای  هب  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نیب  رد  نم  « ؛  (1)« ضوحلا

ضوح رد  زیخاتـسر  رد  ات  دندرگن  ادـج  رگیدـکی  زا  زگره  ود  نیا  دـش و  دـیهاوخن  هارمگ  زگره  دـینز  گنچ  هدومن و  کسمت  ود 
«. دندرگ دراو  نم  رب  رثوک 

: ناطیش ياه  هسوسو  . 2

ربارب رد  یعنام  دوخ  نیا  دننک و  یم  توعد  هانگ  هب  ار  ناسنا  يدرف ، هصرع  رد  هکارچ  دنتسه  نآرق  هب  هجوت  عنام  وا  نارای  ناطیش و 
تموکح عماوج و  لیکـشت  نآ  هجیتن  هک  دشکب  یهارمگ  هب  ار  یناسنا  عامتجا  دـهاوخ  یم  ناطیـش  .تسا  نآرق  فراعم  زا  هدافتـسا 

ناوارف ياه  هسیـسد  اب  دـننیب  یم  رطخ  رد  نآ  قح  تاروتـسد  نآرق و  اب  ار  دوخ  هطلـس  اه  تموکح  نیا  نوچ  تسا و  یهلاریغ  ياه 
.دنوش یم  نآرق  ماکحا  فراعم و  شرتسگ  عنام 

هنیمز رد  يدج  يراذگ  هیامرس  مدع  تموکح و  رد  ینآرق  ینابم  لوصا و  هب  نانآ  ياه  تموکح  ناناملـسم و  يدج  هجوت  مدع  . 3
.نآرق اب  طابترا 

ياه تفرـشیپ  دـنا  هدوب  سونأم  رتشیب  نآرق  اـب  ناناملـسم  هک  يا  هرود  ره  رد  مینک ، یـسررب  ار  یخیراـت  فلتخم  ياـه  نارود  رگا 
لها نآرق و  رب  هیکت  اب  زین  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رـصاعم ، نارود  رد  .دوش  یم  هدهاشم  رتشیب  یمالـسا  عماوج  رد  یگنهرف  یملع و 
نآرق هب  تشگزاـب  ییادز و  تیروـجهم  رد  یگرزب  ماـگ  تسناوـت  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ترـضح  يربـهر  هب  مالـسلا  مهیلع  تـیب 

.درادرب

ص:339

ح 11. تیبلا ، لها  لئاضف  باب  ص 108 ، ج 23 ، راونالاراحب ، ( 1 - ) 1
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دنوش یم  انـشآ  نآرق  اـب  ناـناوجون ، ناـناوج و  تسین ؛ اـم  هعماـج  رد  روجهم  رگید  نآرق  زورما  : » دـنیامرف یم  يربـهر  مظعم  ماـقم 
.دننک یم  هدافتسا  نآرق  فراعم  زا  دننک و  یم  ادیپ  طابترا  دنریگ ، یم  سنا  نآرق  اب  مدرم  تاقبط 

؛ میا هتفر  شیپ  دوب  ام  دوخ  تمه  هک  هچ  نآ  ردـق  هب  ناوت و  تیفرظ و  ردـق  هب  ام  هتبلا  دوش ، یم  ارجا  روشک  رد  ماـکحا  زا  يرایـسب 
تکرح فـقو  ار  دوـخ  تلم  نیا  نازوـسلد  دـننک و  تمه  یتـلم  رگا  .تسین  مالـسا  تیفرظ  همه ي  نیا  تـسین ؛ هار  ناـیاپ  نـیا  اـما 

ناشخرد يردق  هب  دمآ ، دهاوخ  اه  نآ  تسد  هب  هک  هچ  نآ  دننکب ، یمالـسا  قیاقح  یمالـسا و  فراعم  تمـس  هب  تلم  نیا  یمومع 
.(1)« تسا جراخ  مه  ناسنا  نامگ  سدح و  قفا  زا  هک  تسا 

: یگدنز رد  نآ  شقن  نآرق و  تمظع  تخانش  ییانشآ و  مدع  . 4

.میشاب هتشادن  نآرق  زا  يوریپ  رد  هجوت  روخ  رد  يّدج و  هقالع  هزیگنا و  هک  دوش  یم  ثعاب  یهاگآان  نیا 

: تفگ هک  تسا  روهشم  ناتسلگنا  ریزو  تسخن  نوتسدالگ  مالک 

«. تسا لکشم  اه  نآ  رب  طلست  تسا  ناناملسم  نیب  رد  نآرق  یتقو  ات  »

: نآرق فراعم  نتسناد  ینتفایان  تسد  . 5

ربدـت و مدـع  نآ  هرمث  دراد  یبیغ  ینتفایان و  تسد  یتحاس  تسین و  نآ  فراعم  هب  یـسرتسد  ار  اـم  هک  مینادـب  یباـتک  ار  نآرق  رگا 
ربدـت و هب  ار  ناگمه  هک  هدـش  یفرعم  نشور  یبرع  ناسآ و  یباـتک  نآرق  هک  یلاـح  رد  .دوش  یم  نآرق  زا  دـمآون  هدافتـسا  رکفت و 

.دریگ هرهب  ایرد  نیا  زا  دوخ  تیفرظ  هزادنا  هب  دناوت  یم  سک  ره  تسا و  هدناوخارف  دوخ  رد  رکفت 

: زاس یگدنز  نیناوق  يارجا  رد  یتسس  . 6

ناسنا اما  تیعقاو ، رب  راوتسا  تسا و  عیرشت  راذگ و  نوناق  باتک  نآرق 

ص:340

ص 71. یگدنز ، باتک  نآرق  ( 1 - ) 1
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ياهوزرآ نیرق  هراومه  دنک و  یگدنز  لایخ  ملاع  رد  دراد  تسود  هتـشگ و  رود  یعقاو  یگدنز  زا  هک  تسا  زادرپ  لایخ  يدوجوم 
هک دوش  یم  بجوم  زین  بلطم  نیا  .دـنام  یم  زاب  نآ ، ياه  یتخـس  رطاخ  هب  تیعقاو ، تقیقح و  زا  يوریپ  زا  دـشاب و  ینتفاین  تسد 

.دوش روجهم  نآرق  ددرگن و  ارجا  نآرق  یهلا  ماکحا 

: ینایحو ینابم  زا  یبرجت  مولع  ییادج  . 7

دوخ ینابم  هک  تسا  يرشب  تایرظن  زا  هتفرگرب  دراد  ار  رشب  ندناسر  تداعس  هب  يزاس و  ناسنا  هیعاد  هک  دیدج  یناسنا  مولع  يانبم 
موـلع نآرق و  هطبار  هک  تسا  ناملـسم  نادنمـشیدنا  ناـققحم و  رب  دـنا ، هدرک  حرطم  ناـسنا  دودـحم  صقاـن و  هبرجت  رب  هیکت  اـب  ار 
همانرب ناونع  هب  ار  نآ  میهاـفم  هدومن و  نییبت  ار  نآرق  یناـبم  یناـسنا ، مولع  هزوح  رد  هژیوب  هداد و  رارق  يرگنزاـب  دروم  ار  فلتخم 

.دوب دهاوخ  نآ  زا  ییادز  تیروجهم  ینآرق و  گنهرف  يایحا  رد  مهم  یماگ  نیا  هک  دنیامن  یفرعم  نایناهج  هب  نآرق  رورپ  تداعس 

یم یمالـسا  هملک  یعقاو  يانعم  هب  اه  هاگـشناد  دریگ ، لکـش  نآرق  ینابم  ساسارب  ...و  تسایـس  داصتقا ، تیریدـم ، رگا  لاثم  يارب 
یم دـیدج  ملع  دـیلوت  رت  مهم  همه  زا  دوش و  یم  هداد  لکـش  یمالـسا  يا  هعماـج  دـهد و  یم  شرورپ  نیدـتم  نایوجـشناد  دوـش و 

.ددرگ

ص:341
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: شسرپ * 

؟  تسیچ نیمآ » یهلا   » يا هرواحم  يوغل و  يانعم 

: خساپ * 

هتفگ مه  یضعب  (2) و   - (1) .دشاب یم  نک » باجتـسم  ادـخ  يا   » يانعم هب  دـنا  هداد  حیـضوت  تغل  رد  هچ  نانچ  نیمآ » یهلا   » ریبعت
ياه تنـس  زا  اهاعد  زا  دـعب  نتفگ  نیمآ »  » سپ . (3) دنک یم  تشگرب  لبق  ياـنعم  هب  عقاو  رد  هک  .تسا  داـب » نینچ   » ياـنعم هب  دـنا :
بر اـی  نیمآ   » مییوگ یم  ناـیاپ  رد  مینک  یم  بلط  ار  دوـخ  تاـجاح  یتـقو  اـهاعد  زا  یلیخ  نیب  رد  هچ  ناـنچ  .دـشاب  یم  یمالـسا 
راک هب  ار  هلمج  نیا  اهاعد  زا  دـعب  ناشیا  هک  تسا  هدـش  تیاـکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  دروم  رد  نینچمه  »(4) و  نیملاعلا

وت رب  تاولـص  دـتفا و  وت  دای  هب  سک  ره  : » تفگ نم  هب  لـییربج  هک  تسا  هدـش  لـقن  ترـضح  نآ  زا  لاـثم  ناونع  هب  .دـنا  هدرب  یم 
.(5)« نیمآ : » متفگ نم  و  داب »! رود  ادخ  تمحر  زا  دتسرفن 

تایاور رد  ًالثم  دنیوگ  یم  نیمآ »  » نینمؤم ياعد  زا  دعب  ناگتشرف  زا  یـضعب  هک  تسا  هدش  لقن  تایاور  زا  يرایـسب  رد  نینچمه  و 
.(6)« دنیوگ یم  نیمآ »  » وا ياعد  يارب  لکوم  ناگتـشرف  دنک  یم  اعد  وا  هب  شیوخ ، نمؤم  ردارب  بایغ  رد  یـسک  یتقو  : » هدـش لقن 

ایادخ : » ینعی نیمآ » یهلا  : » دنیوگ یم  وا  ياعد  زا  دعب  دنک  یم  ییاعد  یـسک  یتقو  هک  تسا  هدش  جیار  مدرم  نیب  کین  تنـس  نیا 
«. امن باجتسم  ار  درف  نیا  ياعد 

ص:342

ص 114. ج 2 ، هیضرملا ، هجهبلا  ص 92 و  بغار ، تادرفم  ص 26 و  ج 13 ، برعلا ، ناسل  ( 1 - ) 1
هک دنا  هدرک  انعم  دشاب » یم  نینچ  ای  نک  نینچ   » ار نیمآ »  » زین یـضعب  .دنناد و  یم  دنوادخ  ءامـسا  زا  ار  نیمآ »  » یخرب هتبلا  ( 2 - ) 2

(. ص 26 ج 13 ، برعلا ، ناسل   ) .ددرگ یم  رب  لوا  يانعم  هب  ود  ره 
هب اما  تسا  مسا  يراتخاس  رظن  زا  هک  يا  هملک  ینعی  دـنیوگ ، یم  لعف » مسا   » تاملک هنوگ  نیا  هب  یبرع  نابز  حالطـصا  رد  ( 3 - ) 3

.تسا لعاف  لعف و  ياراد  ینعی  .دیآ  یم  لعف  يانعم 
ص 464. ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 175 ، ج 8 ، یفاکلا ، ( 4 - ) 4

ح 42. ص 206 ، ج 7 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 5 - ) 5
ص 507. ج 2 ، یفاکلا ، ( 6 - ) 6

تیبرت ماکحا و  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 397زکرم  هحفص 350 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_342_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_342_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_342_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_342_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_342_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_342_6
http://www.ghaemiyeh.com


: يروآدای

تسا نیا  زا  دعب  مه  نآ  دنا و  هدرک  یهن  هملک  نیا  نتفگ  زا  ار  ام  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اج  کی  رد  هک  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا  . 1
یم ادیپ  یعرش  لکشم  شزامن  دیوگب  نیمآ »  » یـسک رگا  عقوم  نیا  رد  هک  .دنک  یم  مامت  ار  دوخ  دمح »  » تعامج زامن  رد  ماما  هک 

.(1) مییوگب نیملاعلا » بر  هللادمحلا  « » نیمآ  » ياج هب  دنا : هدومن  شرافس  و  دنک ؛

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  زا  هک  يا  هملک  ره  ینعی  تسا  يدبعت  تادابع  تسا و  تدابع  زامن  هک  تسا  تهج  نادب  بلطم  نیا  و 
.تسین زیاج  مییوگب  زامن  رد  هک  دنا  هدادن  هزاجا  ار  هچره  مییوگب و  میناوت  یم  هدش  لقن  تیب  لها  ای  هلآ 

ياـنعم هب  اـج  نآ  رد  هتبلا  هک  دـشاب  یم  هیآ 2  هدـئام  هروـس  رد  هک  تسا  هدـش  رکذ  هبترم  کـی  میرک  نآرق  رد  نـیمآ »  » هـملک . 2
هملک نیا  هبترم  دصناپ  دودـح  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  اما  تسا  توافتم  نیمآ  یهلا  يانعم  اب  و  . (2) دشاب یم  ندیورگ 

.تسا هدمآ 

همانباتک

.یسمش يرجه   1365 نارهت ، هیمالسإلا  بتکلاراد  دلج ،  8 ینیلک ، مالسالا  هقث  یفاکلا ، . 1

.ق 1409 ه .-  مق ، مالسلا ، مهیلع  تیبلا  لآ  هسسؤم  دلج ،  29 یلماع ، رح  خیش  هعیشلا  لئاسو  . 2

(. 1423 پاچ ، لاس  چ 8 ، یبرقلا ، يوذ  تاراشتنا   ) بغار تادرفم  . 3

(. 1374 پاچ ، لاس  چ 8 ، نایلیعامسا ، رشان   ) هیضرملا هجهبلا  . 4

ص:343

ح 1. ص 464 ، ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 1 - ) 1
ْنِم ًالْضَف  َنوُغَْتبَی  َمارَْحلا  َْتیَْبلا  َنیِّمآ  َِدئالَْقلا َو َال  َيْدَْهلا َو َال  َمارَْحلا َو َال  َرْهَّشلا  ِهّللا َو َال  َِرئاعَش  اوُّلُِحت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ( ) 2 - ) 2

ِِّرْبلا َو یَلَع  اُونَواعَت  اوُدَتْعَت َو  ْنَأ  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  ِنَع  ْمُکوُّدَـص  ْنَأ  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمُکَّنَمِرْجَی  اوُداطْـصاَف َو ال  ُْمْتلَلَح  اذِإ  ًاناوْضِر َو  ْمِهِّبَر َو 
(. 2 هدئام /  (. ) ِباقِْعلا ُدیِدَش  َهّللا  َّنِإ  َهّللا  اوُقَّتا  ِناوْدُْعلا َو  ِْمثِْإلا َو  یَلَع  اُونَواعَت  يْوقَّتلا َو ال 
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: شسرپ * 

؟  تسا هدمآ  دوجو  هب  روط  هچ  شدوخ  و  مینیبب ؟  ار  وا  ام  دهاوخ  یمن  دنوادخ  ارچ 

: خساپ * 

: شسرپ لوا  شخب  خساپ 

: تسا ریذپ  ناکما  قیرط  ود  زا  ناسنا  يارب  ندید  هدهاشم و 

( یلوصح ملع   ) مشچ هلیسو ي  هب  ندید  هدهاشم و  . 1

دوجو لثم  یطیارش  .دید  ناوت  یم  صاخ ؛ طیارش  اب  ار  يدام »  » ءایشا زا  یخرب  نآ  هلیسو  هب  هک  تسا  تخانش  لئاسو  زا  یکی  مشچ 
دنتسین و يدام »  » هک یتادوجوم  نیاربانب  .تسا  مزال  ندید  يارب  ...و  عنام  ندوبن  ایشا ، اب  ینامز  یناکم و  بسانتم  هلصاف  یفاک ، رون 

.درک هدهاشم  ناوت  یمن  دنرادن ، ار  ندید  طیارش  ای 

( يروضح ملع   ) حور بلق و  هلیسوب  ندید  هدهاشم و  . 2

هب كرد  نیا  دـیامن  هدـهاشم  دـنک و  كرد  ار  ءایـشا  زا  یخرب  دوجو  دـناوت  یم  نآ  اب  هک  دراد  دوجو  یتردـق  ناسنا  رد  دـیدرت  یب 
.دوش یم  كرد  بلق  اب  هک  دنتسه  یقیاقح  ...و  تلاجخ  سرت ، قوش ، دیما ، ساسحا  .دشاب  یم  بلق  ای  حور  هلیسو 

مـشچ اب  هک  نیا  لثم  دراد  دوجو  تخانـش  عون  ود  نیا  نیب  ییاه  توافت  اما  دهد ، یم  یهاگآ  ملع و  ناسنا  هب  الاب  هدـهاشم  عون  ود 
.دوش یم  رارقرب  طابترا  لـماک  روط  هب  رظن  دروم  دوجوم  اـب  يروضح ؛ تخانـش  اـب  یلو  درک  كرد  ناوت  یم  ار  ءایـشا  رهاـظ  طـقف 

سرت تلاح  رد  شدوخ  رگا  یلو  دنیب ، یم  وا  هرهچ  رد  ار  سرت  دنک و  یم  هاگن  وسرت  ناسنا  کی  هب  ناسنا  یهاگ  لاثم  ضرفرب 

ص:344
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دراد و رتشیب  يریذـپریثات  تسا و  ریگرد  طابترا و  رد  سرت  تلاح  اب  ًـالماک  مود  تلاـح  رد  هک  تسا  حـضاو  .دریگ  رارق  تشحو  و 
.دنک یم  كرد  رتشیب  ار  نآ 

.درک هدـهاشم  مشچ  اب  ار  وا  ناوت  یمن  سپ  درادـن ؛ یناکم  یناـمز و  تیدودـحم  تسین و  ینامـسج  مسج و  نوچ  لاـعتم  دـنوادخ 
: تشاد هضرع  ادخ  هب  دوخ  موق  فرط  زا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  دیامرف : یم  میرک  نآرق 

« يامنب نم  رب  ار  تدوخ  اراگدرورپ ! « ؛  1( َْکَیلِإ ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر  )

« دید یهاوخن  ارم  زگره ] [« ؛  (1)( یسوم ای  ینارت  نل  : ) دمآ باوج  رد 

دنک یم  رکذ  ینیع  دهاش  کی  هیآ  همادا  رد  هاگنآ  .دید » یهاوخن  ارم  مشچ  اب  زگره  : » دیامرف یم  حیرص  روط  هب  هفیرش  هیآ  نیا  رد 
همه اب  هوک  نآ  اما  .دـید  یهاوخ  ارم  زین  وت  دـنامب ، رقتـسم  شدوخ  ياج  رد  ادـخ ، یلجت  ماگنه  دـناوتب  تمظع  اب  هوک  نیا  رگا  هک 

زا دعب  ات  دنامب ؛ هدنز  دنوادخ ، یلجت  عقوم  رد  دناوت  یم  ناسنا  هنوگچ  لاح  دش ؛ یـشالتم  دـنوادخ ، یلجت  ماگنه  هب  دوخ ، تمظع 
.دنک هدهاشم  ار  ادخ  نآ 

لمحت ار  يوق  راشف  قرب  دـناوت  یمن  هک  یلومعم  پمـال  لـثم  .درادـن  ار  یهلا  میظع  یلجت  لـمحت  يارب  مزـال  تیفرظ  ناـسنا  يرآ ،
مهارف ار  كرد  نیا  يارب  مزال  تاناکما  دیامن ؛ كرد  ًاروضح  ار  دوخ  يادخ  ناسنا  هک  دراد  تسود  نوچ  ملاعراگدیرفآ  اما  .دنک 

.تسا رت  لماک  رتالاب و  مشچ  اب  تخانش  زا  تخانش ، نیا  دش  نایب  هچ  نانچ  تسا و  هدومن 

دح اما  ترخآ ، رد  هن  ایند و  رد  هن  دوش ، یمن  هدید  زگره  مشچ ، اب  دنوادخ  هک  تسا  دقتعم  هعیش  دسیون : یم  يرهطم  دیهش  داتـسا 
هک تسا  یبـلق  نیقی  يرکف ، نیقی  زا  رتـالاب  و  تسا ؛ نیقیلا » ملع   » يرکف نیقی  اریز  .تسین  ینهذ  يرکف و  نـیقی  مـه  ناـمیا  يـالعا 

...مشچ اب  هن  بلق  اب  دنوادخ  دوهش  ینعی  نیقیلا » نیع   » .تسا نیقیلا » نیع  »

ص:345

.نامه ( 2 - ) 1
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ار وا  اه  مشچ  ما ، هدرکن  تدابع  مشاب  هدیدن  هک  ار  ییادخ  دومرف : يا ؟ هدید  ار  دنوادخ  ایآ  دش  لاوس  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا 
.(1) دنک یم  هدهاشم  ار  وا  اه  لد  اما  دنیب  یمن 

اب یلو  هن ، مشچ  اب  دندومرف : دید ؟ ار  ادخ  جارعم ، رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ایآ  دـش : لاوس  مالـسلا  مهیلع  همئا  یخرب  زا 
.(3)  - (2) يرآ لد 

: شسرپ مود  شخب  خساپ 

، ندـمآدوجوب يارب  ییـش  ره  زا  تسا  ترابع  نآ  دافم  .تسا  لولعم  تلع و  نوناق  دـنک ؛ یم  مکح  نآ  هب  لقع  هک  نیناوق  هلمج  زا 
»؟ تسا هدمآ  دوجو  هب  هنوگچ  دنوادخ  : » هک دوش  یم  حرط  لاوس  نیا  لاح  .تسا  هدوب  دوجوم  ًالبق  هک  دراد  یتلع  هب  زاین 

هک .دوجو  زا  دعب  تلاح  دوجو 2 . زا  لبق  تلاح  . 1 دنراد : تلاح  ود  هک  تسا  یتادوجوم  زا  تبحص  دش  رکذ  هک  ینوناق  رد  خساپ :
هک یتادوجوم  نینچ  هب  ًاحالطـصا  .دناد  یم  تلع  هب  دـنمزاین  ار  نآ  الاب ، نوناق  دـنیایب ؛ مود  تلاح  هب  لوا  تلاح  زا  دـنهاوخب  یتقو 

ًاحالطصا هک  تسا  هدوب  دوجوم  هشیمه  هک  ار  يدوجوم  مینک  ضرف  لاح  .دوش  یم  هتفگ  دوجولا » نکمم  « ؛ دنراد ار  تلاح  ود  نیا 
هـشیمه هک  ارچ  درادـن  یتـلع  هب  زاـین  ندـمآ  دوجوب  يارب  دوـجوم ، نیا  نوـچ  تروـص  نیا  رد  دـنیوگ  یم  میدـق »  » و یلزا »  » نآ هب 

هتبلا تسا  نکمم »  » تادوجوم لماش  هدـعاق  نیا  نوچ  .دوب  دـهاوخن  دوجوم  نیا  لماش  روکذـم  هدـعاق  نیاربانب  .تسا  هدوب  دوجوم 
هب دنتـسه  نکمم »  » تادوجوم همه  هک  گرزب  ناهج  نیا  رد  هک : نیا  نآ  دراد و  مه  رگید  نوناـق  کـی  لـقع  هک  دومن  هجوت  دـیاب 

نآ دوخ  هدروآ و  دوجو  هب  ار  هیقب  هک  دشاب  يدوجوم  لوا  زا  دیاب  راچان 

ص:346

.هیؤر باب  ج 4 ، راونالاراحب ، رد  عوضوم  نیمه  رد  یتایاور  .ر ك : نینچمه  ص 308 . ح 1 و 2 ، باب 43 ، قودص ، دیحوت  ( 1 - ) 1
.نامه ( 2 - ) 2

ص 102. ج 3 ، يرهطم ، دیهش  راثآ ، هعومجم  ( 3 - ) 3
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، زین لوا  دوجوم  نیا  رگا  اریز  تسا  شدوخ  زا  شدوجو  هدوـب و  دوـجوم  هشیمه  هکلب  دـشاب  هتـشادن  راگدـیرفآ  هب  جاـیتحا  دوـجوم 
؟ تساجک دوجو  یلصا  عبنم  دنا و  هدمآ  دیدپ  دوجوم  همه  نیا  هنوگچ  سپ  دشاب ، يرگید  زا  شدوجو 

زا دیـشروخ  رون  اما  .دـنوش  یم  هدـید  دیـشروخ  رون  اب  ءایـشا  نیا  .دـنوش  یم  هدـید  ءایـشا  مامت  دـنک  یم  عولط  باتفآ  یتقو  لاـثم :
تادوجوم ندروآ  دوجوب  تسا و  هدوب  دوجوم  لوا  زا  زین  ملاـع  راگدـیرفآ  .تسا  هدـش  هدـیرفآ  ینارون  لوا  زا  ینعی  تسا  شدوخ 

.تسا هدرک  ادیپ  رارمتسا  هدش و  زاغآ  وا  طسوت  رگید 

دوجو هب  يدوجوم  چیه  لوا  زا  دـشابن ؛ دوجولا » بجاو   » دوجوم و  دنـشاب ، دوجولا » نکمم   » ملاع تادوجوم  مامت  رگا  رگید  نایب  هب 
تادوجوم دـشابن و  يرگید  زا  شدوـجو  هک  هدوـبن  يدوـجوم  لوا  زا  تسا و  ریغ  زا  ناـشدوجو  تادوـجوم ، همه  نوـچ  دـمآ  یمن 

تلع نودـب  ناهج )  ) لولعم يرآ  .میتسه  شیاه  هدـیدپ  مامت  اب  گرزب  رایـسب  یناهج  دـهاش  ام  هکنآ  لاح  دروآ و  دوجوب  ار  رگید 
.تسا لاحم 

يا « ؛  1( ِهّللا َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  ُساـّنلا  اَـهُّیَأ  اـی  :) دـیامرف یم  هک  اـج  نآ  تسا ، هتفرگرارق  هراـشا  دروـم  زین  میرک  نآرق  رد  بلطم  نیا 
«. دیدنمزاین ادخ  هب  امش  مدرم !

تسا و زاین  یب  ینغ و  هکلب  تسین  ریقف  شدوخ  هک  دنتسه  یسک  جاتحم  همه  دنتـسه و  رقف  زاین و  اپ  ات  رـس  اه  ناسنا  همه  حیـضوت :
.دشاب یم  لاعتم  يادخ  زاین  یب  دوجوم  نآ  درادن و  يرگید  هب  یجایتحا 

ص:347
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: شسرپ * 

؟ درادن ریثات  نانآ  دروم  رد  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ارچ  و  تسیچ ؟  یباجحدب  دایز و  داسف  تلع 

: خساپ * 

تایاور نآرق و  رد  هک  دـشاب  یم  مالـسا  نید  تایرورـض  زا  یعرـش و  ماکحا  تاروتـسد و  زا  یکی  یمالـسا  شـشوپ  اـی  باـجح » »
دریگ رارق  یـسررب  دروم  فلتخم  ياـه  هیواز  زا  دـیاب  مهم  رایـسب  عوضوم  نیا  تسا و  هدـش  حیرـصت  نآ  ندوـب  بجاو  رب  یمالـسا 

.دشاب یم  مهم  دروم  نیا  رد  مه  نایاقآ  هفیظو  هک  روط  نامه  تسا ، ساسح  مهم و  رایسب  اه  مناخ  هفیظو  هکارچ 

تیاـعر رد  دـینک و  زیهرپ  ینارچ  مشچ  زا  هک  دـهد  یم  ناـمرف  ناملـسم  ناـنز  هب  دـعب  هیآ  رد  نادرم و  هب  تـسخن  لاـعتم  دـنوادخ 
اِمب ٌرِیبَخ  َهّللا  َّنِإ  ْمَُهل  یکْزَأ  َکـِلذ  ْمُهَجوُُرف  اوُظَفْحَی  ْمِهِراـْصبَأ َو  ْنِم  اوُّضُغَی  َنِینِمْؤُْمِلل  ْلـُق  :) دیـشاب اـشوک  مرحماـن  زا  ندـب  شـشوپ 

هب ربماـیپ ) يا  (« ؛  1( ...اْهنِم َرَهَظ  ام  ّالِإ  َّنُهَتَنیِز  َنیِدـُْبی  َّنُهَجوُُرف َو ال  َنْظَفْحَی  َّنِهِراـْصبَأ َو  ْنِم  َنْضُـضْغَی  ِتاـنِمْؤُْمِلل  ْلـُق  َو  َنوُعَنْـصَی ؛
نانآ يارب  نیا  هک  .دـننک » ظفح  یـسنج ) روما  رد   ) ار ناشناماد  و  دـنهاک ، ورف  مارح ) هاگن  زا   ) ار ناشیاه  مشچ  : » وگب نمؤم  نادرم 

: وگب نمؤـم  ناـنز  هب  .تسا و  هاـگآ  دـنهد  یم  ماـجنا  یکریز  اـب  هچ  نآ  هب  ادـخ  هک  ارچ ] [ ؛ تسا رتروآ  دـشر  رت و ] هدـننک  كاـپ  ]
زا هک  ار  هچ  نآ  زج  دنیامنن ، راکشآ  ار  ناشرویز  و  دننک ؛ ظفح  ار  ناش  تفع )  ) ناماد و  دنهاکورف ؛ مارح ) هاگن  زا   ) ار ناشنامشچ  »

يارب زج  دـنیامنن  راکــشآ  ار  ناـشرویز  و  دــنزادنا ، ورف )  ) ناـشیاه ناـبیرگ  رب  ار  ناـشیاه  يرــسور  دــیاب  و  تـسا ؛ رهاـظ  اـه  نآ 
نارسپ ای  ناشناردارب ، ای  ناشنارهوش ، نارسپ  ای  ناشنارسپ ، ای  ناشنارهوش ، ناردپ  ای  ناشناردپ ، ای  ناشنارهوش ،
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عبات راکتمدـخ )  ) نادرم ای  دـنا ، هدـش  کلام  نازینک ) زا   ) هچ نآ  ای  ناش ، شیک ) مه   ) نانز ای  ناشنارهاوخ ، نارـسپ  ای  ناـشناردارب ،
هچ نآ  ات  دننزن  نیمز ) هب   ) ار ناشیاهاپ  و  دنا ؛ هدشن  هاگآ  نانز  یـسنج  روما  رب  هک  یناکدوک  ای  دنزاین ، یب  نانز ) زا   ) هک هداوناخ ) )
«. دیوش زوریپ ) و   ) راگتسر امش  هک  دشاب  دیدرگزاب  ادخ  يوس  هب  یگمه  نانمؤم ! يا  و  ددرگ ؛ مولعم  دنراد ، یم  ناهنپ  ناشرویز  زا 

هراشا نآ  راثآ  یمالسا و  شـشوپ  باجح و  رب  تحارـص  هب  بازحا  هروس  59 و 60  تایآ 33 ، تاـیآ و  نیا  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
اـبیز و زییمت و  ياـه  ساـبل  ندیـشوپ  ندوبزیمت و  یعاـمتجا و  يدرف ، تشادـهب  تیاـعر  رب  مالـسا  هک  دوش  یم  نشور  تسا ، هدـش 

راکـشآ هلیـسو  هب  کیرحت  و  ییامندوخ »  » تسا هدش  عونمم  سدقم  عرـش  مالـسا و  رد  هچ  نآ  اما  .دراد  دـیکات  يرهاظ  یگتـسارآ 
ْنِم َنیِفُْخی  اـم  َمَْـلُعِیل  َّنِِهلُجْرَأـِب  َْنبِرْـضَی  ـال  َو   ) )1 و یلوُأـْلا ِهَِّیلِهاـْجلا  َجُّرَبَت  َنْجَّرَبَت  ـال  (َو  .دـشاب یم  مرحماـن  ربارب  رد  تنیز  نتخاـس 
نآ ات  دننزن  نیمز ) هب   ) ار ناشیاهاپ  و  « »؛ دینکن ییامندوخ  اهرویزاب ) ، ) نیتسخن تیلهاج  نارود )  ) ییارآدوخ دننامه  و  « ؛  2( َّنِِهتَنیِز

«. ددرگ مولعم  دنراد ، یم  ناهنپ  ناشرویز  زا  هچ 

هب مکحم  ار  دوخ  ياپ  دنراد  یتمیق  لاخلخ  هک  دنهد  ناشن  نارگید  هب  هک  نیا  يارب  دندرک و  یم  اپ  هب  لاخلخ  برع  نانز  زا  یضعب 
یم نادرم  هجوت  بلج  بجوم  هک  يزیچره  هک  دـیمهف  ناوت  یم  هیآ  نیا  زا  دـنک  یم  یهن  راک  نیا  زا  ار  نانآ  هیآ  .دـندز  یم  نیمز 

يراک دیابن  ترشاعم  رد  نز  یلک  روط  هب  دشاب و  یم  عونمم  ...هدننک  رظن  بلج  ياه  شیارآ  دنت و  ياهرطع  لامعتـسا  دننام  ددرگ 
.دوش مرحمان  نادرم  هجوت  بلج  توهش و  نتخیگنارب  کیرحت و  بجوم  هک  دنک 

تهج دراد و  هراـشا  زین  نآ  هفـسلف  هب  نمـض  رد  بازحا 33 و  هروس  هدرک  هراـشا  حیرـص  تروـص  هب  باـجح »  » هب هک  يرگید  هیآ 
.درک هعجارم  باجح  تایآ  لیذ  ریسافت  هب  ناوت  یم  رتشیب  عالطا 
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باجح هفسلف 

درف و يارب  يریثات  هچ  باجح  هک  تسا  حرطم  لاوس  نیا  یلو  دشاب ، یم  مالسا  تایرورـض  زا  باجح  تایاور ، تایآ و  هب  هجوت  اب 
: مینک یم  هراشا  رصتخم  روط  هب  باجح  ریثأت  دراوم  زا  دروم  دنچ  هب  باوج  رد  دراد ؟ هعماج 

رداچ  ) دـنلب ياه  شـشوپ  زا  : » وگب نانمؤم  نانز  تنارتخد و  تنارـسمه و  هب  ربمایپ ! يا  َْنفَْرُعی ) ْنَأ  ینْدَأ  َکـِلذ   ) هیآ هب  هجوت  اـب  . 1
ادخ و  تسا ؛ رت  کیدزن  دنریگن  رارق  رازآ  دروم  دـنوش و  هتخانـش  هک  نیا  يارب  راک ]  ] نیا دـننک ، کیدزن  ناشدوخ  هب  ناش  دـننام )

.تسا زرورهم  هدنزرمآ  رایسب 

ینیگنس راقو ، فافع ، مئالع  هک  دنک  دمآ  تفر و  مدرم  نایم  رد  نانچنآ  دیاب  ناملسم  نز  هک  دوش  یم  تباث  ینادواج  تقیقح  نیا 
زا لد  رامیب  نادرم  ات  ددرگ  زیامتم  راکدب  نازینک  هزره و  نانز  زا  دنـسانشب و  تفـص  نیا  اب  ار  وا  مدرم  دشاب و  ادـیوه  وا  زا  یکاپ  و 

ناسنا تانکـس  تاکرح و  دنوش  یم  باجحدب  کبـس و  فلج و  نانز  ضرعتم  ًالومعم  زاب  سوه  نادرم  نوچ  دنوش  سویام  اه  نآ 
دشاب یم  دارفا  تیصخش  رگ  نایب  سابل  یهاگ  تسا ، رادانعم  نز  نتفگ  نخس  نتفر ، هار  سابل ، عضو  یهاگ  تسا و  رادنابز  یهاگ 
تـسا ناسنا  تیـصخش  رگنایب  اهنت  هن  شـشوپ  باجح و  .سکعلاب  دینک و  هاتوک  نم  میرح  زا  تسد  دـیوگ  یم  ینابز  یب  نابز  اب  و 

.دراد يرثوم  شقن  ناسنا  لماکت  ریسم  رد  لماک  ششوپ  دراذگ و  یم  رثا  ناسنا  تیصخش  يور  یهاگ 

ینعی باـجح  تسا ، تینوـصم  هـکلب  تـسین  تیدودـحم  باـجح  ور  نـیا  زا  ناوارف ، تارطخ  زا  ندـنام  ظوـفحم  ینعی  باـجح  . 2
داجیا یعامتجا و  یناسنا و  ملاس  طباور  ینعی  باجح  عورـشم ، نارـسمه  هداوناخ و  طیحم  هب  یـسنج  ياه  ییوجماک  ندرکدودحم 

« یناور تشادهب   » راک نیا  اب  .يداصتقا  ياهتیلاعف  اهدادعتسا و  دشر  ياه  هنیمز  ندش  مهارف  ناگمه و  يارب  نما  طیحم 
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ییادـج تلع  .دوش  یم  جوز  ود  نیب  لماک  تمیمـص  يرارقرب  یگداوناخ و  طباور  میکحت  ببـس  ددرگ و  یم  نیماـت  درف  هعماـج و 
.دشاب یم  یباجحدب  هلئسم  نیمه  جاودزا  هب  ناناوج  قایتشا  ندش  مک  نینچمه  یقالخا و  داسف  هداوناخ و 

ار دوخ  يرترب  درم  رب  هشیمه  یبـلق  تاـساسحا  یفطاـع و  تهج  زا  نز  و  دراد ، يرترب  نز  رب  ینامـسج  رظن  زا  عطق  روـط  هب  درم  . 3
تیعقوم ماقم و  ظفح  يارب  نز  هک  تسا  يزومرم  لیاسو  زا  یکی  مرحمان  درم  دوخ و  نایم  نز  نتشاد  هگن  میرح  .تسا  هدرک  تباث 

نز ياه  ییابیز  ظفح  ثعاب  باجح  دشاب  یم  نز  يارب  یناور  شمارآ  ببس  رما  نیمه  دنک و  یم  هدافتسا  نآ  زا  درم  ربارب  رد  دوخ 
.دوش یم 

(1) اهلامجل موداو  اهلاحل  معنا  هارملا  هنایص  : » تسا هدمآ  روط  نیا  هدش ، تیاکح  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  هک  ییابیز  مالک  رد 
«. دزاس یم  رادیاپ  ار  شا  ییابیز  تسا و  رتهب  وا  يارب  شا ) یمسج  یحور و  تیعقوم  هب  هجوت  اب   ) نز یگدیشوپ   ؛

هتکن

هب صوصخم  ار  شـشوپ  هب  روتـسد  تایآ  نیا  رد  هک  نیا  اما  دـشاب ، یم  مه  اهدرم  يارب  هکلب  اه  نز  يارب  طـقف  هن  باـجح  روتـسد 
نادرم زا  هک  دنتـسه  اـه  نآ  تساـهمناخ و  رد  رتشیب  هک  تسا  ییارآدوخ  و  ییاـمندوخ »  » هب لـیم  تلع  هب  درامـش  یم  رب  اـه  مناـخ 

ندرکراکشآ جربت و  اذل  دننک  یم  دوخ  هقالع  راتفرگ  ریسا و  ار  نادرم  دوخ  باذج  صاخ و  تعیبط  هطساو  هب  دننک و  یم  ییابرلد 
.تساه مناخ  صوصخم  مه  ششوپ  هب  روتسد  تسا و  اه  مناخ  صوصخم  تنیز 

یباجحدب لماوع 

تیاعر ار  باجح  هعماج  دارفا  زا  یهجوت  لباق  شخب  دسر  یم  رظن  هب 
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نآ لماع  دنچ  هب  ام  هک  دراد  یلماوع  دنتـسه  هجوت  یب  باجح  هب  تبـسن  هک  مه  یمک  هدع ي  دـنرادن و  یقالخا  داسف  دـننک و  یم 
: مینک یم  هراشا 

.دشاب یم  تعیرش  تاروتسد  هب  ندوبن  دیقم  نآ  هجیتن  هک  ادخ  هب  داقتعا  نامیا و  فعض  . 1

.دنا هدرک  ادیپ  شرورپ  دشر و  نآ  رد  هک  لیصحت  بسانمان  طیحم  یگداوناخ و  طیارش  ندوب  بسانمان  . 2

ندوب نایامن  اه و  نآ  تکرح  نیرت  کچوک  هک  دنناد  یمن  درادـن و  اه  نآ  یـسنج  هزیرغ  نادرم و  زا  یحیحـص  تخانـش  نانز ، . 3
.دشاب فلاخم  سنج  يارب  كرحم  لماع  دناوت  یم  اه  نآ  ندب 

تبسن یهاگآ  مدع  یهجوت و  یب  دنناد  یمن  یبوخب  ار  نآ  ماکحا  تسا و  مالـسا  تایرورـض  زا  باجح  هک  نیا  زا  یهاگآ  مدع  . 4
مهم لماوع  زا  ءایح  تریغ ، یقالخا ، ياـه  شزرا  ندرک  تیاـعر  .دـشاب  یم  یباـجح  دـب  هدـیدپ  ناربج  لـباقریغ  برخم و  راـثآ  هب 
يارب برغ  .دراد  مالـسا  يایند  هیلع  راد  هیامرـس  برغ  گنهرف  مجاهت  رد  هشیر  هدـیدپ  نیا  هرخالاب  دـشاب و  یم  یباجحدـب  هدـیدپ 
توعد اه و  مناـخ  يارب  یگنهرب  گـنهرف  نآ  رازبا  زا  یکی  دوخ  عفاـنم  تهج  دوخ و  تردـق  يـالیتسا  یمالـسا و  عماوج  رامثتـسا 
يالاک شورف  ببـس  مه  دوش و  یم  اه  نآ  ياهدادعتـسا  ییافوکـش  دشر و  عنام  مه  هک  یتسرپ  توهـش  یـسنج و  لیاسم  هب  نادرم 

.دوش یم  یبرغ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

زا هک  دـشاب  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یقـالخا  دـسافم  هاـنگ و  اـب  دروـخرب  رد  رثؤـم  مهم و  تاروتـسد  زا  یکی  کـش  یب 
ار هعماج  دارفا  هاگن  دیاب  یلو  دهدب  ماجنا  ناسنا  راک  یتخس  نارگید و  تمالم  زا  ساره  نودب  دیاب  هک  دشاب  یم  ناناملـسم  ماکحا 

يزاس گنهرف  درک و  حالصا  هضیرف  نیا  هب  تبسن 
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.دشاب یم  اج  همه  رد  سکره و  يارب  هکلب  تسین  صخـشم  یناکم  ای  دودحم  ینامز  رد  صاخ  يا  هدـع  صوصخم  لمع  نیا  .دوش 
اب هعماج  دارفا  مامت  یناگمه  راک  يزاس و  گنهرف  اب  مینیب  یم  مینک  تقد  دراد  دوجو  هک  راگیس  هب  دایتعا  لکشم  هب  لاثم  ناونع  هب 
رد راگیـس  ندیـشک  يارب  يراگیـس  درف  کی  زورما  هک  دـنا  هدروآ  دوجو  هب  ار  یطیحم  يزاس  گنهرف  یناسر و  عـالطا  رازبا  ماـمت 

چیه وا  دننک و  ضارتعا  وا  هب  دـنهد  یم  هزاجا  دوخ  هب  همه  دـنک و  یمن  تینما  ساسحا  دوخ  یـصخش  هداوناخ  یتح  یطیحم  چـیه 
یباجحدب و هدیدپ  لاح  دشاب  یم  رتشیب  تینما  يارب  یعامتجا  تراظن  یعون  هکلب  تسین  تلاخد  اهنت  هن  عنم  راک  نیا  درادـن  یباوج 
، ییاضق یـشزومآ ، زکارم  طسوت  دـش و  يزاس  گنهرف  رگا  راگیـس  هب  دایتعا  زا  تسا  رتدـب  رت و  كانرطخ  بتارم  هب  یقالخا  داسف 

همه رگا  دـسر  یم  رظن  هب  تسا  لرتنک  لباق  ًانئمطم  دـنک  ینماان  ساسحا  باجحدـب  درف  حیحـص  یناسر  عالطا  یلم و  ياـه  هناـسر 
اب باتش  نودب  هعماج  دارفا  همه  ییاضق و  یگنهرف و  ياروش  هناسر و  باحصا  ینید ، ناملاع  ناسانـش ، ناور  ناسانـش ، هعماج  دارفا 
ار یلم  هعماج  یعامتجا  هدـیدپ  نیا  هسیاقم  رد  ناوت  یم  دـنرادرب  یمالـسا  شـشوپ  تهج  رد  ار  یتسرد  تکرح  قیقد  یملع و  راک 

.درک لرتنک  نیمضت و 
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: شسرپ * 

؟  میراد یصاخ  تیاور  ایآ  هدش  موسرم  ینامز  هچ  زا  تیناحور  یلعف  سابل 

: خساپ * 

همدقم

زین يرگید  نهذ ، ياضف  هب  اه  نآ  زا  یکی  دورو  اـب  هک  دوش  یم  رارقرب  اـم  نهذ  رد  یمکحم  دـنویپ  ناـنچ  موهفم  ود  ناـیم  یهاـگ 
اب درک و  هدافتــسا  ینهذ  یگژیو  نـیا  زا  ناـسنا  اذـل  .دـنیوگ  یناـعم  یعادــت  ار  نـهذ  درکلمع  نـیا  .دــبای  یم  روـضح  هلــصافالب 

، لبمـس دامن ،  ) يدادرارق ياه  هناشن  نیا  .درب  هرهب  نهذ  هب  یناعم  راضحا  يارب  يا  هداس  ياه  هناشن  زا  ماـع  اـی  صاـخ  ياـهدادرارق 
...تسا تیلم  روشک و  کی  دامن  مچرپ  ًالثم  .دنراد  مان  رهظم ) راعش و 

عـضو زا  صخـش  ًالوا  هک  دوش  یم  داجیا  نهذ  رد  یماگنه  انعم  دامن و  نایم  دـیدش  طابترا  نیا  تسا و  انعم  ياـمن  ماـمت  هنیآ  داـمن 
دامن نایم  طابترا  دشاب ، رتشیب  هدهاشم  نیا  هچره  هجیتن  رد  .دشاب  هدید  ار  دنویپ  نیا  ررکم  ًایناث  دشاب  هتـشاد  یهاگآ  انعم  يارب  دامن 

نیا هلمج  زا  دراد  یتارمث  دـیاوف و  دامن  هک  تسین  هدیـشوپ  تسا و  دامن  انعم  انعم و  دامن  ایوگ  هک  يدـح  هب  .دوش  یم  رتشیب  اـنعم  و 
روضح مینایامن ، یم  ار  دوخ  نطاب  میریذـپ ، یم  يرثا  مینک ، یم  بلج  ار  یناوارف  هجوت  میهد و  یم  لاقتنا  دامن  طسوت  ار  یمایپ  هک 
ساـبل هاـگیاج  تیمها  هب  همدـقم  نیا  هب  هجوـت  اـب  . (1) مینک یم  مـالعا  ار  نآ  تیدوـجوم  هتــشاد و  ساـپ  ار  يا  هشیدــنا  تاـیح  و 

.میرب یم  یپ  رتشیب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  نید و  غیلبت  يارب  دامن  کی  ناونع  هب  تیناحور 

هتـشذگرد هک  دنک  یم  راکـشآ  ام  رب  تلوهـس  هب  خـیرات  ياه  باتک  یـسررب  .تسوا  سابل  تاناویح  رب  ناسنا  زایتما  هوجو  زا  یکی 
فانصا رشب  تایح 

ص:354

ص 17-20. تیناحور ، سابل  ( 1 - ) 1
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توافتم ياه  سابل  نوگانوگ  نایدا  فلتخم و  ياه  هقرف  رد  نابیطخ  نایـضاق و  اهقف ، املع ، نویناحور ، هلمج  زا  یعاـمتجا  فلتخم 
موسرم ناثدحم  ناهیقف و  نایم  یلو  تشاد  ترهش  ییاراخب  هماج  هب  هک  دنتشاد  يا  هژیو  سابل  تمکح  لها  نافوسلیف و  .دنا  هتـشاد 

.(1) دنتسب یم  راتسد  دنداهن و  یم  رس  رب  يا  هرمخ  هالک  يا  هژیو  تأیه  هب  زین  ناظعاو  نارونخس و  .دوبن 

نب دمحم  رفظملاوبا  .تسا  رت  حضاو  رتشیب و  يردق  تسا  هدـش  جرد  ذـخآم  عبانم و  رد  یناماس  رـصع  ياملع  هرابرد  هک  یتاعالطا 
.درک یم  نت  هب  يدیپس  هعارد  تخادرپ ، تفرعم  ملع و  بسک  هب  تفرگ و  هرانک  راک  زا  هک  اهدـعب  نایناماس  ریزو  یـشغرب ، میهاربا 

املع و زا  يرایـسب  سابل  نیا  .داهن  یم  دوخ  رـس  رب  ار  همامع  سپـس  دیـشوپ و  یم  شیاه  سابل  رگید  يور  رب  ار  هعارد  ناتـسمز  رد 
سابل فالتخا  زا  ییایوگ  زین  هتـشذگ  راگزور  زا  هدـنام  ياج  هب  ریواصت  اـه و  یـشاقن  . (2) دوب ناسارخ  ياهرهـش  رد  هژیو  هب  اهقف 
دیشوپ یم  تیناحور  سابل  اهقف  نایم  جیار  کبس  هب  زین  مجنپ  مراهچ و  نرق  رادمان  دنمشناد  انیـس  نبا  .دهد  یم  هئارا  فلتخم  راشقا 

.(3) دیشوپ یم  کنحلا  تحت  و 

هب هتسباو  دامن  نیا  .دراد  شود  رب  گرزب  یتلاسر  هک  داهن  کی  زا  یناشن  فنـص و  کی  زا  يدامن  .تسا  دامن  کی  تیناحور  سابل 
زا مه  رگا  .دراد  هنیرید  یهلا  ناربمایپ  ۀمه  ۀقباس  هب  هدش و  عورش  ناسنا  خیرات  زاغآ  اب  هک  دشاب  یم  گنهرف  تلاسر و  هدیا و  کی 

لوسر هک  تسین  انعم  نیا  هب  دوش  یم  دای  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  سابل  ناونع  هب  تیناحور  سابل 
نخس نیا  .دنا  هتـشادرب  رد  نآ  نیزورما  کبـس  هب  ار  ابق  ابع و  همامع و  نیمه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 

اب نآ  دنویپ  عیشت و  مالسا و  هب  دامن  نیا  یگتسباو  نایب 

ص:355

ص 29. نامه ، ( 1 - ) 1
ص 90. نایناریا ، كاشوپ  خیرات  باتک  زا  هتفرگرب  نامه ، ( 2 - ) 2

ص 30. نامه ، ( 3 - ) 3
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نیا ندیـشوپ  رب  رارـصا  تلع  هک  دوش  یم  صخـشم  سپ  .تسا  مزال  سابل  نیا  تشادـگرزب  لیلد  نیمه  هب  تسا و  تماـما  توبن و 
: مینک یم  هراشا  دئاوف  نآ  هب  راصتخا  هب  هک  .تسا  هتفهن  نآ  رد  هک  تسا  يدیاوف  سابل 

.ینید ياه  شسرپ  هب  خساپ  یعامتجا و  تامدخ  يارب  یگدامآ  مالعا  . 1

.سابل بحاص  يارب  اهشزرا  رکذت  یعادت و  . 2

(. ینید میهافم  زا  یناوراک  اب  يواسم  عمج  نایم  رد  یناحور  روضح   ) نارگید يارب  اهشزرا  رکذت  یعادت و  . 3

گرزب و ياملع  زا  يا  هدـع  يارب  زج  دـنلب  سابل  ندیـشوپ  هک  ناخاضر  باجح  فشک  مایا  رد  دـندومرف : یلمآ  هداز  نسح  همـالع 
یم رد  نید  مولع  نابلاط  نت  زا  روز  هب  ار  تیناحور  سابل  ناخاضر  تلود  نارومأـم  دوب و  هدـش  مـالعا  عونمم  هقباـس  اـب  نادـهتجم 

.دـنزب مدـق  دـبای و  روضح  رهـش  رازاـب  رد  تعاـس  ود  یکی  هنازور  هک  دوب  هدرک  فظوم  ار  دوخ  گرزب ، ياـملع  زا  یکی  دـندروآ 
.منک يریگولج  تیناحور  نید و  ندش  شومارف  زا  لمع  نیا  اب  مهاوخ  یم  دندومرف  یم  ناشیا 

.ینید لیصا  ۀشیدنا  روضح  مالعا  . 4

.اه نامرآ  هب  حیرصت  . 5

.نید تیمها  ریسم و  نیا  تیناقح  هاگآدوخان  ياقلا  هبلط و  ناوارف  تیعمج  . 6

.میقتسمریغ غیلبت  . 7

.تسا تیناحور  سابل  ندیشوپ  ۀیاس  رد  روما  نیا  ۀمه  هک  هژیو  تایانع  يونعم و  ياه  هرهب  . 8

هک هاگنآ  ات  نم  تما  دومرف : هک  هدـش  تیاکح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  هک  نیا  تایاور  هلمج  زا  اـبع : هماـمع و  ندوبوکین  . 9
ود دنیامرف  یم  هک  هدش  تیاکح  رگید  ییاج  رد  . (1) تسا یقاب  شا ) ینید  تلاصا  و   ) ترطف رب  دشوپ  یم  نیچقرع  يور  رب  همامع 

ص:356

ح 41142-41148. لامعلا ، زنک  ( 1 - ) 1
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همامع هللا : ناطلـسف  همامعلا  اما  : » دندومرف هک  هدش  لقن  نینچمه  . (1) تـسا رتهب  همامع  نودب  تعکر  راهچ  زا  همامع  اب  زامن  تعکر 
رد .تسا  هدرک  فیصوت  همامع  اب  ار  نیملـسم  يرای  رومأم  ناگتـشرف  هک  میراد  رگید  یتیاور  رد  . (2)« تسا دنوادخ  تنطلس  هناشن 

ییابیز لوا  هاگن  ناـمه  رد  ساـبل  نیا  یمومع  تأـیه  لـک  رد  . (3) تـسا هدـش  هراشا  ناگتـشرف  جات  ناونع  اب  همامع  هب  رگید  ياـج 
.تسا یگدنب  ماقم  رب  نیدامن  تلالد  یعون  دنایامن و  یم  ار  تسادق  تمظع و  ینیگنس و  اب  هارمه 

دامن هک  سابل  نیا  يرادهگن  ظفح و  رب  زین  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هریس  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنـس  رد  يراذگ  همامع  . 11
.مینک یم  لقن  ثیدح  بتک  زا  ار  تیاور  دنچ  هدوب  تسا  همامع  نآ 

ریدغ زور  رد  يراذگریثات  . 1

.(4) درک مّمعم  تشاد  رارق  ما  هناش  يور  نآ  ۀلابند  هک  هایس  يا  همامع  اب  ارم  ادخ  ربمایپ  مخریدغ  زور  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.(5) تخیوآ شتشپ  زا  ار  همامع  رس  درک و  ممعم  ار  وا  داتسرف و  مالسلا  هیلع  یلع  لابند  هب  ادخ  ربمایپ  مخریدغ ، زور 

زا ار  نآ  درک و  ممعم  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دوخ  باحـس  ۀمامع  اب  ادخ  ربمایپ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 
نیا ناگتـشرف ، تفگ  سپ  تشگرب  وا  نک  تشپ  تفگ  سپـس  درک و  ور  سپ  نک  ور  تفگ : سپـس  تشهورف ، رـس  تـشپ  وـلج و 

... (6) .تسوا يالوم  یلع  میوا ، يالوم  نم  هکره  تفگ  سپس  دندمآ و  نم  دزن  هنوگ 

ص:357

(64 ، 4 ، ) هعیشلا لئاسو  ( 1 - ) 1
.1 ، 13 راونالا 48 ، راحب  ( 2 - ) 2

.461 یفاک 6 ، عورف  ( 3 - ) 3
.288 ، 321 ، 1 رابخألا : حرش  ، 4584 ، 23 ، 4 هباصالا : ( 4 - ) 4

.41911 ، 483 لامعلازنک 15 ، ، 194 هرفنلا 3 ، ضایرلا  ، 2806 ، 170 ، 3 هباغلا ، دسا  ( 5 - ) 5
.نینموملاریما همانشناد  زا  هتفرگرب  ، 237 235 و 9 ، ، 9 راونالا ، تاقبع  هصالخ  ، 112 نیطمسلاررد ، مظن  ( 6 - ) 6
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مالسلا هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  متشه  ماما  دیع  زامن  نایرج  رد  . 2

هیلع ماما  دـنک  یم  دـیع  زامن  ندـناوخ  هب  روبجم  دایز  رارـصا  اب  ار  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  نومأـم  یتقو  هک  هدـمآ  یثیدـح  بتک  رد 
درک و لسغ  دیع  زور  سپـس  .دنک  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  ادخ و  لوسر  تنـس  ۀـماقا  هب  طورـشم  ار  زامن  ۀـماقا  مالـسلا 

نیا زا  هک  . (1) ءاضیب همامعب  مّمعتو  لستغاف  مالسلا  هیلع  ماق  سمشلا  تعلط  املف  هدش : لقن  نینچ  ثیدح  رد  تشاذگ  دیفـس  همامع 
يدایز تایاور  نینچمه  .تسا  هدوب  نیموصعم  همئا  مرکا و  لوسر  تنـس  زا  نتـشاذگ  همامع  هک  دوش  یم  هدـیمهف  یبوخ  هب  تیاور 

.(2) تسا هدش  هریغ  تزع و  تمارک و  جات  هکئالم  جات  ملح ، هدننک  دایز  تَورم ، هب  ریبعت  هماّمع  زا  هک  دراد  دوجو 

ناـیم رد  یمدآ  ندـش  اـمن  تشگنا  بجوـم  هک  يراـتفر  شیارآ و  زین  ساـبل و  هنوـگره  اریز  تسین  زین  ترهـش  ساـبل  هماـمع  هتبلا 
ياـه هویـش  زا  يوریپ  نینچمه  .تسا  عوـنمم  عرـش  رظن  زا  دوـش و  یم  هدـیمان  ترهـش  ساـبل  ددرگ  اـه  نآ  هجوـت  بلج  نارگید و 

هیـصوت يداع  طیارـش  رد  ندادـن ، ناشن  نارگید  زا  توافتم  ار  دوخ  مدرم و  نایم  لومعم  دـنور  هیور و  اب  تفلاخم  مدـع  فراعتم و 
هدش هتخانش  ًالماک  يدامن  ناراکشزرو  نارگراک ، ناراتسرپ ، نایماظن ، سابل  ریظن  تیناحور  سابل  هک  مینیب  یم  لاح  . (3) تسا هدش 

.تسا تیمهارپ  رایسب  نآ  تلاسر  هاگیاج و  و  يرورض ، هعماج  رد  نآ  دوجو  هک  یهورگ  تسا  یعامتجا  هورگ  کی  يارب  هجوم  و 
دیاب دراد  رارق  نآ  رد  هک  یناوارف  حـلاصم  لیلد  هب  تسا و  یعامتجا  صاخ  فرع  کی  سابل  تسین و  فرع  فالخ  سابل  نیا  سپ 

زا رگا  تسا و  هدیـشوپ  ترهـش  سابل  دـنک  باختنا  دوخ  شفک  همامع و  اـبع و  يارب  يا  هدـننز  گـنر  یـسک  رگا  هلب  .دوش  ظـفح 
نارگ هداعلا  قوف  ۀچراپ 

ص:358

ص 56. ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 1 - ) 1
ص 55. ج 5 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 276 ؛ ج 3 ، لئاسولا ، كردتسم  ( 2 - ) 2

ص 305. ج 13 ، مالکلا ، رهاوج  ( 3 - ) 3
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نآ ندیـشوپ  دـنک  هریخ  ار  اه  مشچ  لوا  هاگن  رد  دـشاب و  هتـشاد  دایز  ۀلـصاف  مدرم  نیب  فراعتم  عاونا  زا  هک  يدـح  هب  دـشاب  تمیق 
يداـعریغ بـیرغ و  مدرم  نـیب  رد  فانـصا  زا  کـی  ره  ةژیو  ساـبل  ندیــشوپ  یلو  .تـسا  عوـنمم  دراد و  ار  ترهــش  ساـبل  ناوـنع 

.(1) تسین

ص:359

ص 64-65. يرون ، هداز  ملاع  دمحم  ياقآ  هتشون  تیناحور ، سابل  ( 1 - ) 1

تیبرت ماکحا و  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 397زکرم  هحفص 367 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14902/AKS BARNAMEH/#content_note_359_1
http://www.ghaemiyeh.com


: شسرپ * 

؟ دنا هدید  ار  ادخ  نادروناضف  ایآ  دید و  ار  ادخ  ناوت  یم  ایآ 

: خساپ * 

ییانیب هوق  ساوح  نیا  زا  یکی  هک  دـشاب  یم  هناگ  جـنپ  ساوح  تسا ؛ هداهن  ناـسنا  دوجو  رد  دـنوادخ  هک  یکاردا  لـیاسو  هلمج  زا 
.تسا

یـصاخ طیارـش  رد  ار  يدام »  » ایـشا زا  یخرب  ناسنا  ییانیب  هوق  لاثم  ناونع  هب  .دراد  ار  دوخ  صاخ  كاردا  ساوح ، نیا  زا  مادـکره 
و يداـمریغ »  » تادوجوم نیارباـنب  .دـنک  هدـهاشم  دـناوت  یم  ...و ؛ عناـم  ندوبن  یناـمز ، یناـکم و  بساـنم  هلـصاف  یفاـک ، روـن  لـثم 

مـشچ اب  ناوت  یمن  ار  ناسنا  لقع  اهوب و  اهادـص ، ًالثم  .دنتـسین  ندـید  لباق  مشچ  اب  دـنرادن ؛ ار  ندـید  هژیو  طیارـش  هک  یتادوجوم 
.دومن هدهاشم 

ًالثم دومن  كرد  يرهاـظ  ساوح  اـب  ار  وا  ناوتب  اـت  دراد  ینامـسج  تافـص  هن  تسا و  مسج  هن  هک  تسا  يدوـجوم  لاـعتم  دـنوادخ 
رد دنوادخ  . (1) مینک رفس  اه  نامسآ  جوا  هب  ای  نیمز  قامعا  هب  هچ  رگا  مینک  هدهاشم  ار  وا  ندش ، کیدزن  اب  میناوتب  ات  درادن  ناکم 

: دیامرف یم  درک ؛ حرطم  ار  ادخ  ندید  ياضاقت  دوخ  موق  فرط  زا  هک  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  خساپ 

َفْوَسَف ُهَناکَم  َّرَقَتْـسا  ِنِإَف  ِلَبَْجلا  َیلِإ  ْرُْظنا  ِنِکل  ِینارَت َو  َْنل  َلاق  َْکَیلِإ  ْرُْظنَأ  ِینِرَأ  ِّبَر  َلاق  ُهُّبَر  ُهَمَّلَک  اـِنتاقیِِمل َو  یـسُوم  َءاـج  اَّـمل  (َو 
یماگنه و  « ؛  2( َنِینِمْؤُْملا ُلَّوَأ  اَنَأ  َْکَیلِإ َو  ُْتُبت  َکَناْحبُس  َلاق  َقافَأ  اّمَلَف  ًاقِعَـص  یـسُوم  َّرَخ  اکَد َو  ُهَلَعَج  ِلَبَْجِلل  ُهُّبَر  یّلَجَت  اّمَلَف  ِینارَت 
وت رب  ات ] ، ] يامنب نم  رب  ار  تدوخ  اراگدرورپ ! : » درک ضرع  تفگ ، نخس  وا  اب  شراگدرورپ  و  دمآ ، ام  هاگداعیم  هب  یسوم  هک 

ص:360
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یهاوخ ارم  هدـنیآ  رد  سپ  دـنام ، تباـث  شیاـج  رد  رگا  رگنب و  هوک  هب  نکیلو  دـید ؛ یهاوـخن  ارم  زگره ] : »] تفگ ادـخ ) « ) .مرگنب
یماگنه و  داتفا ؛ نیمز ) هب   ) شوهدـم یـسوم  و  داد ؛ رارق  كاخ  ناسمه  ار  نآ  دومن ، هولج  هوک  رب  شراگدرورپ  هکیماگنه  و  دـید »

«. منانمؤم نیتسخن  نم  و  متشگزاب ؛ وت  يوس  هب  يوش !) هدید  مشچ  اب  هک  نیا  زا   ) وت یهّزنم  : » تفگ دمآ ، شوه  هب  هک 

هک دنک  یم  رکذ  ینیع  دهاش  کی  همادا ، رد  هاگنآ  .دید  یهاوخن  ارم  مشچ  اب  زگره  دیامرف : یم  حیرص  روط  هب  هفیرـش  هیآ  نیا  رد 
همه اب  هوک ، نآ  اما  .دـید  یهاوخارم  زین  وت  دـنامب ، یقاب  شدوخ  ياج  رد  دـناوتب  دـنوادخ  یّلجت  ماگنه  هب  تمظع ، اب  هوک  نیا  رگا 
یم هنوگچ  ناسنا  لاـح  . (1) تـساخرب اوه  هب  يزیر  ياه  هرذ  تروص  هب  دـش و  یـشالتم  دـنوادخ ، یلجت  ماـگنه  هب  دوخ ، تمظع 

.دنک هدهاشم  ار  ادخ  نآ  زا  دعب  ات  دنامب ، اجرباپ  دنوادخ ، یلجت  عقوم  رد  دناوت 

ار يوق  راشف  قرب  دناوت  یمن  زگره  هک  یلومعم  پمال  کی  لثم  درادـن ؛ ار  یهلا  مظعا  یلجت  لمحت  يارب  مزال  تیفرظ  ناسنا  يرآ ،
.دنک لمحت 

ار دوخ  يادـخ  دـناوت  یم  نآ  اـب  ناـسنا  هک  دراد  رارق  حور »  » اـی بلق »  » ماـن هب  يزیچ  ناـسنا  دوـجو  رد  هک  تسا  نیا  مهم  هتکن  اـما 
تلاح رد  ار  یناسنا  مشچ ، اب  یهاگ  هک  هنوگ  نامه  .تسا  مشچ  زا  رت  لماک  رتالاب و  رایسب  كاردا  عون  نیا  دیامن و  كرد  ًاروضح 

هدـهاشم اب  هسیاقم  لباق  مود  هدـهاشم  هک  تسا  حـضاو  .میوش  یم  سرت  تلاح  راچد  دوخ  یعقاوم  رد  اـما  مینک  یم  هدـهاشم  سرت 
.(2) تسین یلوا 

: دسیون یم  يرهطم  دیهش  داتسا 

يرکف و نیقی  زین  نامیا  يالعا  دح  اما  ترخآ ، رد  هن  ایند و  رد  هن  دوش ، یمن  هدـید  زگره  مشچ ، اب  دـنوادخ  هک  تسا  دـقتعم  هعیش 
اریز .تسین  ینهذ 

ص:361

ص 237 و 238. ج 9 ، ییابطابط ، همالع  نازیملا ، .ر ك : ( 1 - ) 1
.نارگید نایورغ و  ص 78 و 79 ، ج 1 ، دئاقع ، شزومآ  ص 93 و 94 و  يدزی ، حابصم  نآرق ، فراعم  .ر ك : ( 2 - ) 2
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دنوادخ دوهـش  ینعی  نیقیلا » نیع   » .تسا نیقیلا » نیع   » هک تسا  یبلق  نیقی  يرکف ، نیقی  زا  رتالاب  و  تسا ؛ نیقیلا » ملع   » يرکف نیقی 
....مشچ اب  هن  بلق  اب 

وا اه  مشچ  منک ، یمن  تدابع  مشاب  هدیدن  هک  ار  ییادخ  دومرف : يا ؟ هدید  ار  دنوادخ  ایآ  دـش  لاؤس  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ایآ  تسا : هدش  لاؤس  زین  مالسلا  مهیلع  همئا  یخرب  زا  . (1) دنک یم  هدهاشم  ار  وا  اه  لد  اما  دنیب  یمن  ار 

.(3)  - (2) يرآ لد  اب  یلو  هن  مشچ  اب  دندومرف : دید ؟ ار  ادخ  جارعم  رد  هلآ ،

يروآدای

دنسرب رارطضا  تلاح  هب  حالطصا  هب  دوش و  هتـسب  اه  نآ  رب  یعیبط  ياه  هار  مامت  هک  یتالاح  رد  اه  ناسنا  مومع  يارب  یبلق  هدهاشم 
نامیا يالاب  تاجرد  هب  هک  ناگدـنب  زا  يا  هدـع  اما  تسا ؛ ندـش  قرغ  لاح  رد  یتشک  ای  طوقـس ، لاح  رد  امیپاوه  هک  یناـمز  لـثم 

یم هدهاشم  ار  ادخ  روضح  تالاح  همه  رد  هکلب  دننک  دوهـش  دوجو  مامت  اب  ار  دنوادخ  دنوش و  رطـضم  ات  تسین  مزال  دنا ؛ هدیـسر 
.دننک

اضف رد  هک  یساره  تلاح  رد  تسا  نکمم  یلو  دننیبب  رس  مشچ  اب  ار  ادخ  دنناوت  یمن  دنتسین و  ینثتسم  هدعاق  نیا  زا  زین  نادروناضف 
...ای دنشاب و  هدرک  یبلق  هدهاشم ي  ار  ادخ  هتفر و  رانک  تلفغ  ياه  هدرپ  هداد  تسد  اه  نآ  هب 

ص:362

باب ج 4 ، راونـالاراحب ، عوضوم ، نیمه  رد  یتاـیاور  هب  .ر ك : نینچمه  ثیدح 1 و ص 308 . باب 43 ، قودص ، دـیحوت  ( 1 - ) 1
.هیؤر

.نامه ( 2 - ) 2
ص 102. ج 3 ، يرهطم ، دیهش  راثآ ، هعومجم  ( 3 - ) 3
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: شسرپ * 

.دیهد حیضوت  قحلا  ناقرف  باتک  دروم  رد  ًافطل 

: خساپ * 

.مییامن نایب  نآ  دروم  رد  یتاکن  سپس  میوش ، انشآ  نآ  ناگدنسیون  و  قحلا » ناقرفلا   » باتک اب  تسا  مزال  ادتبا  رد 

« قحلا ناقرفلا   » ناونع تحت  یلعج  نآرق 

The True Furqan

یفصلا هدنسیون :

اگما نیاو و  رشن  تاراشتنا :

ياـهروشک یـضعب  تیوک و  رد   ( The True Furqan قحلا ( » ناقرفلا   » ماـن هب  نآرق  زا  هدـش  فیرحت  يا  هخـسن  یگزاـت  هب 
.دوش یم  هتفگ  مکی  تسیب و  نرق  نآرق  نآ  هب  هک  هدش  عیزوت  یبرع 

.تسا هدش  همجرت  یسیلگنا  هب  يدهملا  مان  هب  يدرف  طسوت  هک  تسا  بوسنم  ماهلا  یفصلا  مان  اب  یصخش  هب  قحلا  ناقرف 

Omega و  Wine press مان هب  ییاکیرمآ  یتاراشتنا  تکرـش  ود  يراـکمه  اـب  اـکیرمآ  میقم  یحیـسم  بارعا  ار  باـتک  نیا 
.دنا هدرک  رشتنم 

نآ رد  یمالـسا  دیاقع  زا  يرایـسب  تسا و  همتاخلاو  لیجنالا  هنجلا ، هحتافلا ، مان  هب  ییاه  هروس  هلمج  زا  هروس  لماش 77  باتک  نیا 
.تسا هدش  هداد  هولج  هنوراو  ای  هدش و  هدرمش  دودرم 

یبرع و نتم  هحفـص  ره  رد  تسا ، هدـش  رـشتنم  پاچ و  یبرع  یـسیلگنا و  ياه  نابز  هب  هک  يا  هحفـص  نآرق 366  حالطـصا  هب  نیا 
ياه هخسن  .ددرگ  یم  هضرع  رالد  دودح 20  تمیق  هب  دنراد و  رارق  مه  لباقم  رد  نآ  یسیلگنا  همجرت 

ص:363
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.تسا هتفرگ  رارق  نازومآ  شناد  سرتسد  رد  ناگیار  روط  هب  تیوک ، یصوصخ  سرادم  رد  هدش  فیرحت  نآرق  نیا  زا  يدایز 

، هملک ردـپ ، مان  هب  « ) حورلا هملکلا  بآلا  مسب   » تراـبع هروس  ره  يادـتبا  رد  میحرلا » نمحرلا  هللا  مسب   » هیآ ياـج  هب  باـتک  نیا  رد 
.تسا تیلثت  دروم  رد  نایحیسم  دیاقع  لماش  هک  هدمآ  حور )

: تسا هدمآ  باتک  نیا  همدقم  رد 

هب لـیامت  یقیمع  روط  هب  ناـسنا  ره  ترطف  رد  .مالـسا  ناـهج  همه  برع و  تما  يارب  دـنوادخ  فرط  زا  تمحرم  تمحر و  حـلص ،
تالیامت نیا  هک  میدـقتعم  یح  دـنوادخ  هب  لکوت  اب  اـم  دراد  دوجو  يدـبا  یگدـنز  يونعم و  يدازآ  ینورد ، حلـص  یعقاو ، ناـمیا 

، تیلم گنر ، داژن ، هب  هجوت  نودـب  ناهج  ياه  ناسنا  همه  هب  تیناـسنا  قلاـخ  .تسا  هدـش  رگ  هولج  باـتک  نیا  رد  يوحن  هب  يرطف 
.دشاب یم  یکاخ  هرک  نیا  ياه  ناسنا  همه  حور  بظاوم  لاعتم  دنوادخ  .تسا  هدرک  هیده  ار  بهاوم  نیا  بهذم  ای  نابز و 

یخیرات هقباس 

يرکف موجه  دروم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکاربمایپ  يدبا  هزجعم  ناونع  هب  نآرق  هراومه  مالـسا ، روهظ  زا  دعب  نرق  هدراهچ  لوط  رد 
.تسا هدش  نآ  لیدبت  فیرحت و  زا  عنام  یهلا  باتک  نیا  تیعماج  تلاصا و  یلو  تسا  هتشاد  رارق  مالسا  نانمشد  یتاغیلبت  و 

ياضعا زا  یکی  يدهملا  .تسا  هتفرگ  تروص  دنور  نیمه  رد  اه ) تسینویهـص  کمک  اب   ) یطارفا نایحیـسم  ریخا  مادـقا  تکرح و 
: تسا هتفگ   ( Omega 2001 هژورپ (  نیا  ییارجا  هتیمک 

لیجنا مایپ  تیعقاو  تقیقح و  هب  دننک  یم  یگدنز  روشک  رد 39  رفن  درایلیم  کی  دودح  رد  هک  ام  ناملسم  ناتسود  هک  میدقتعم  ام 
.دنا هدرکن  ادیپ  تسد 

ص:364
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تسا ناملسم  للم  ریشبت  ریصنت و  يارب  يا  هلیسو  ناونع  هب  یقیقح ) ناقرف   ) نآرق نیا  راشتنا  زا  فده  تسا : هدرک  هفاضا  سپس  يو 
کیـسالک نابز  هب  ار  لیجنا  مایپ  اهنت  هن  باتک  نیا  .میا  هدرکن  ادـیپ  ناناملـسم  راکفا  هب  یبایتسد  يارب  یبسانم  رازبا  لاح  هب  ات  نوچ 

اب نآرق  هنیرید  هلباقم  لاـس  هب 1400  خساپ  يارب  ناناملـسم  نایم  رد  حیـسم  روضح  ثعاب  تسا  ددـصرد  هکلب  دـهد  یم  هیارا  یبرع 
.دشاب تیحیسم 

تایرـشن و هب  سپـس  سیراـپ و  رد  یمالـسا  ياـهروشک  ياـه  هناخترافـس  هب  باـتک  نـیا  ياـه  هخـسن  زا  يدادـعت  لـیروآ  هاـم  رد 
رد رقتسم  نابز  يربع  یسیلگنا و  یبرع ، تایرـشن  يارب  نآ  زا  ییاه  هخـسن  .تسا  هدیدرگ  لاسرا  ندنل  رد  رقتـسم  ياه  يرازگربخ 

.تسا هدش  هداتسرف  ندنل  رد  نابز  یبرع  تایرشن  يارب  سپس  سدقملا و  تیب 

اه لمعلا  سکع 

يریـصنت هورگ  کی  اه  نآ  هک  دنتـسه  یعدم  باتک  نارـشان  یلو  هتـسناد  اکیرمآ  تلود  هشقن  ار  یلعج  نآرق  نیا  پاچ  ناناملـسم 
درک مهتم  ار  اکیرمآ  سدقملا  تیب  مظعا  یتفم  یصقالادجسم و  تعامج  ماما  يربص  همرکع  خیش  .دنشاب  یم  ییاکیرمآ  ناتستورپ 

یبرع همانزور  ریبدرس  يرکب  یفطصم  .تسا  هدومن  قحلا  ناقرف  شریذپ  یعقاو و  نآرق  زا  نتشادرب  تسد  هب  راداو  ار  ناناملـسم  هک 
اکیرمآ و رد  هنایفخم  روط  هب  باـتک  نیا  هخـسن  نیتسخن  هک  تسا  هتـشاد  راـهظا  ربماسد 2004 ) خروم   ) رـصم پاچ  عوبـسالا  نابز 

.تسا هدیدرگ  هیهت  شوب  جروج  روتسد  هب  یلییارسا و  رصانع  تکراشم  اب  تسا و  هدش  پاچ  لییارسا 

ریـصنت يارب  يا  هلیـسو  تسا  هدش  زاغآ  لاـس 1999  زا  هک  ار  باـتک  نیا  هیهت  قحلا  ناـقرف  یـسیلگنا  مجرتم  شوروش  سینا  رتـکد 
.دناد یم  اکیرمآ  یلیجنا  بصعتم  ياه  هورگ  طسوت  ناناملسم 
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یم نایب  ار  یهلا  باتک  نیا  تیعماج  تلاصا و  هک  دراد  یناوارف  ياه  یگژیو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  يدـبا  هزجعم  نآرق 
ياوتحم هب  هجوت  اب  .تسا  نآرق » يدـحت   » و يریذـپان » فیرحت   » تسا هدـش  هراشا  اه  نآ  هب  هک  نآرق  تاـیآ  ياـه  یگژیو  زا  دـنک 

.دیسر یبلاج  خساپ  هب  ناوت  یم  دنزادرپ  یم  نآرق  یگژیو  ود  نیا  هب  هک  یتایآ 

( یبلط هزرابم  يدحت و  : ) نآرق يریذپان  فیرحت  .فلا 

: هیآ ود  رد  میرک  نآرق 

نآ نارادساپ  ام  ًاعطق  و  میداتـسرف ، ورف  ار  نآرق ) هدـننک =(  هاگآ  دوخ ، ام  تقیقح  رد  ( ؛  1( َنوُِظفاَحل َُهل  ّانِإ  َرْکِّذـلا َو  اَْنلََّزن  ُنَْحن  ّانِإ  )
(. میتسه

رد ( ؛  2( ٍدیِمَح ٍمیِکَح  ْنِم  ٌلیِْزنَت  ِهِْفلَخ  ْنِم  ِْهیَدَی َو ال  ِْنَیب  ْنِم  ُلِطاْبلا  ِهِیتْأَی  ٌزیِزَع ال  ٌباتَِکل  ُهَّنِإ  ْمُهَءاج َو  اَّمل  ِرْکِّذـلِاب  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َّنِإ  )
هک یلاحرد  دننام ؛) یمن  یفخم  امرب   ) دـندیزرو رفک  دـمآ  ناشغارـس  هب  هک  یماگنه  نآرق ] هدـننک =[  هاگآ  هب  هک  یناسک  تقیقح 
ورف نیا ) اریز  ( ؛ دـیآ یمن  نآ  غارـس  هب  شرـس  تشپ  نآ و  يور  شیپ  زا  لطاب  هک  .تسا  ریذـپان  تسکـش  یباتک  نآرق )  ) نآ ًاـعطق 

(. تسا هدوتس  هنازرف  يادخ )  ) بناج زا  يا  هداتسرف 

.تسا هدرک  مالعا  ار  یگژیو  نیا  حیرصت  دیکات و  زا  راشرس  شخب و  نانیمطا  یتالمج  اب  تسا و  هتفگ  نخس  شیوخ  تینوصم  زا 

، هصیقنلاب فیرحت  هدایزلاب ، فیرحت   ) تایآ ندومن  اج  هباج  ای  شهاـک و  اـی  شیازفا و  تهج  رد  هچ  لیدـبت  رییغت و  عوقو  نیارباـنب 
حیرصت و  تسا ؛ نآرق  رد  لیدبت  فیرحت و  هنوگره  یفن  مود  هیآ  رد  لطاب  یفن  تسا و  لطاب  نآرقریغ و  يزیچ  بیترتلاب ) فیرحت 

ناما رد  راوگان  ياهدماشیپ  زا  زین  هشیمه  يارب  و  تسا ؛ هدوب  نوصم  ثداوح  دنزگ  زا  هتسویپ  نآرق  هک  تسا  هتکن  نیا  هب 
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.دوش دراو  يا  هشدخ  نآرق  تلاصا  رابتعا و  هب  ات  دش  دهاوخن  ضراع  نآرق  رب  یلکش  ره  رد  لطاب  ياهزیچ  دوب و  دهاوخ 

فلخت زگره  دـهد  یم  هک  ییاه  هدـعو  زا  دـنوادخ  تسا و  هداد  نآرق  زا  تظافح  هدـعو  دوخ  دـنوادخ  زین  تسخن  هفیرـش  هیآ  رد 
.(1) دزرو یمن 

( یبلط هزرابم  يدحت و  : ) نآرق يریذپاندننام  .ب 

: دیامرف یم  هیآ 88  ءارسا  هروس  رد  لاعتم  يادخ 

ناسنا رگا  : » وگب ( ؛ ) ًاریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناک  َْول  ِِهْلثِِمب َو  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا ال  اَذه  ِْلثِِمب  اُوتْأَی  ْنَأ  یلَع  ُّنِْجلا  ُْسنِْإلا َو  ِتَعَمَتْجا  ِِنَئل  ُْلق  )
نابیتشپ نانآ ، یخرب  هچ  رگا  و  دروآ ؛ دنهاوخن  ار  نآ  دننام  دـنروایب ، ار  نآرق  نیا  دـننامه  هک  نیا  رب  دـنوش ، عمج  اه ]  ] نج و  اه ] ]

(. دنشاب رگید ]  ] یخرب

شالت زین  خیرات  .دش  دهاوخ  موکحم  ددرگ  یقلت  نآرق  زارطمه  دوش و  هدروآ  نآرق  ناضراعم  نادناعم و  يوس  زا  هچنآره  نیاربانب 
یتالمج نآرق ، تایآ  یخرب  لباقم  رد  دنتـساخرب و  نآرق  اب  هضراعم  هلباقم و  هب  هک  تسا  هدرک  رکذ  ار  نآرق  نادـناعم  یخرب  ياه 

یپ رد  ناگدننک  هضراعم  يارب  ییاوسر  تحاضف و  زج  یماجنارس  اما  دندومن  هضرع  دوخ ، لطاب  دیاقع  راکفا و  هیاپ  رب  هتخاس  دوخ 
.(2) تسا تربع  یتفگش و  هیام  هتبلا  هک  دش  هدرپس  خیرات  یناگیاب  هب  هشیمه  يارب  تشادن و 

زا هدافتـسا  اب  نایحیـسم  هکنیا  درادـن و  هار  نآرق  هب  لطاب  نآرق ، هیآ  قبط  تسا و  لطاب  نآرق و  زا  ریغ  يزیچ  قحلا » ناـقرف   » باـتک
هب دنا و  هدرک  نایب  روس  تایآ و  بلاق  رد  ار  تیحیسم  هدش  فیرحت  ماکحا  دیجم  نآرق  کبس 

ص:367

.31 دعر /  ( 1 - ) 1
نم نآرقلا  همالـس  و  نآرق ) يریذـپان  فـیرحت  یـسراف : هب  همجرت   ) تفرعم هللا  تـیآ  فـیرحتلا ، نـم  نآرقلا  هنایـص  کـن : ( 2 - ) 2

.ییوخ هللا  تیآ  نایبلا ، ناگدازراجن و  رتکد  فیرحتلا ،
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نآرق زا  دیلقت  یعون  نوچ  دوش  یمن  دراو  نآرق  رابتعا  تلاصا و  هب  يا  هشدـخ  دـنا  هدروآ  يدـیدج  نآرق  قیرط  نیا  زا  دوخ  نامگ 
ترطف هب  هک  ار  نآرق  باختنا ، ماگنه  یناـسنا  كاـپ  ترطف  و  دـنا ؛ هدرک  مهارف  ار  دوخ  تحاـضف  ییاوسر و  تاـبجوم  هکلب  .تسا 

ات دنراد  یمنرب  نآرق  زا  تسد  هاگچیه  نآرق ، هب  دقتعم  ناناملسم  درک و  دهاوخ  در  ار  قحلا » نآرق   » دندنسپ و یم  تسا  رت  کیدزن 
.دنربب هانپ  نآرق  ریغ  هب 

دننک و یهاتوک  تساه  نآ  هدهع  هب  هک  ار  یفیاظو  زا  دـیابن  زین  ناناملـسم  عیاقو ، نیا  لباقم  رد  ینامز  رـصع و  ره  رد  یفرط  زا  اما 
.دننک اشفا  ار  اه  هئطوت  بسانم  یناسر  عالطا  اب  دنزرو و  يرایشوه  نانمشد  ياه  هسیسد  لباقم  رد  تسا  مزال 

ترضح زا  لاثم  ناونع  هب  تساشگهار  ام  يارب  هک  هدش  هدرمـشرب  ییاه  یگژیو  قح  لطاب و  يارب  ینید  نوتم  رد  رگید  فرط  زا  و 
راگدنام و   ) دراد تلود  طلـست و  قح   (2) (« هلوج  ) هلود لطابلل   » »(1) و هلود قحلل  : » دیامرف یم  هک  هدش  تیاکح  مالـسلا  هیلع  یلع 

هکنیا يارب  هار  نیرتهب  يرآ  دریم ، یم  نآ  يروآدای  رکذ و  كرت و  اب  لطاب  تسا و  هاتوک  شرمع  دراد و  ینالوج  لطاب  اـما  تسا )
يوس زا  هژیوب  دوـشن  يداـی  رکذ و  دارفا  نیب  رد  نآ  زا  هک  تسا  نیا  دـنکن  ادـیپ  هاـگیاج  ترهـش و  نید  دـض  لـطاب و  روـما  یخرب 

«. قحلا ناقرف   » باتک دروم  رد  تسا  هنوگنیمه  هعماج و  ناربهر  ناگرزب و 

دنهاوخن تسدب  ینادنچ  قیفوت  دنا  هدومن  مادقا  هویش  نیا  هب  دوخ ، موش  فادها  هب  ندیسر  يارب  هک  یلماوع  ناگدنـسیون و  نیاربانب 
زا سپ  دـندیزای  تسد  نآرق  اب  هضراعم  هب  نوگانوگ  قرط  هب  هک  یناسک  ریاـس  دـننام  نآرق ، اـب  هضراـعم ي  تکرح و  نیا  دروآ و 

.تسویپ دهاوخ  خیرات  یناگیاب  هب  يدنچ 

ص:368
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« یناطیش تایآ   » باتک و  قحلا » ناقرف   » باتک اب  دروخرب  توافت  دروم  رد  اما 

نامر کی  بلاق  رد  یناطیـش  تایآ  باتک  یفرط  زا  دـش و  دـترم  لـمع  نیا  اـب  هک  دوب  ناملـسم  يدرف  يدـشر  ناملـس  تفگ : دـیاب 
: دش نیهوت  بکترم  شخب  راهچ  رد  هک  دیدرگ  فیلات 

؛ مالسا ردص  نیکرشم  تناها  دننامه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعاربمایپ  صخش  هب  نیهوت  . 1

یفرعم هروطـسا  هفاضا و  ار  یحو  درک و  دادـملق  یناطیـش  رما  کی  ار  یحو  ینعی  یناطیـش  تاـیآ  ریبعت  اـب  میرک  نآرق  هب  نیهوت  . 2
؛ درک

ییاهزیچ يراک  بیرف  يارب  هک  تسا  هدوب  ناطیـش  کی  هکلب  هدوبن  نیما  لییربج  هک  نیما  لییربج  ینعی  یحو  هدنروآ  هب  نیهوت  . 3
؛ تسا هداد  لاقتنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  شدوخ  شیپ  زا  ار 

.هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارسمه  هب  نیهوت  . 4

دیبلط یم  ار  يدروخرب  نامه  هک  دنک  یم  ادـیپ  يدـیدج  تروص  تیموکحم ، دروخرب و  لیالد  يدـشر ، ناملـس  دروم  رد  نیاربانب 
.دشاب هتشاد  همادا  دیاب  تفرگ و  ماجنا  ناناملسم  هللا و  همحر  لحار  ماما  يوس  زا  هک 

ناوـنع هک  دـشاب  یم  مظعا  ربماـیپ  تحاـس  هب  تناـها  رطاـخ  هب  وا  دادـترا »  » يدـشر ناملـس  تیموـکحم  لـیالد  نیرتـمهم  هلمج  زا 
تسا و هدرک  تناـها  مالـسا  عـیفر  هلق  هب  عـقاو  رد  اریز   (1) تـسا گرم  هب  موکحم  یبنلاـّباس »  » دوش و یم  قداـص  وا  رب  یبنلاـّباس » »

.دور یم  رامش  هب  یگرزب  ملظ  دنک و  یم  زاب  اه  تناها  رگید  يارب  ار  هار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  هب  تناها 

ریثات یب  ییاوسر  يرگاشفا و  زا  دـعب  هکلب  دودـحم  اه  نآ  راک  ریثات  دنتـسه و  یحیـسم  هک  قحلا » ناقرف   » ناگدنـسیون دروم  رد  اـما 
اب اه  نآ  راک  عون  دوب ، دهاوخ 

ص:369

ص 476. ج 2 ، مق ، نایلیعامسا ، هیملعلا  بتکلاراد  ینیمخلا ، مامالا  هلیسولا ، ریرحت  ( 1 - ) 1
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.دش دهاوخ  توافتم  زین  دروخرب  هوحن  دروم ، ود  رد  اه  توافت  نیمه  دوجورطاخ  هب  تسا و  توافتم  يدشر  ناملس  راک 

دراو اه  نآ  هب  اه  باوج  تالاکشا و  عون  نیمه  هک  تسا  تروص  نیمه  هب  عضو  زین  یتنرتنیا  یگتخاس  ياه  هروس  دروم  رد  رکذت :
خـساپ یتنرتنیا  ياه  هروس  هب  لصفم  هلاقم  رد  مالک ، یـصصخت  زکرم  یمالـسا ، مـالک  هلجم  رد   ) .مینک یمن  رارکت  نیارباـنب  .تسا 

( تسا هدش  هداد 

ص:370
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عبانم تسرهف 

.لوا چ  1380 ش ، مق ، دامتعا ، هناخپاچ  ناراکمه ، یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  یهورگ : همجرت  میرک ، نآرق  . 1

(. حلاص یحبص  هخسن   ) .مق هرجهلاراد ، تاراشتنا  یضر ، دیس  نیودت ، مالسلا ، هیلع  یلع  ماما  هغالبلا ، جهن  . 2

.یفجنلا یشعرملا  یمظعلا  هللا  هیآ  هبتکم  تاروشنم  میهاربإ ، لضفلاوبأ  دمحم  قیقحت  هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبأ  نبا  . 3

.لوا يرمق ،  1410 یمالسا ، داشرا  ترازو  هب  هتسباو  رشن  پاچ و  هسسوم  یفوک ، یفوکلا ، تارف  ریسفت  تارف ، میهاربا ، نبا  . 4

.1407 توریب ، هیملعلا ، بتکلاراد  خیراتلا ، یف  لماکلا  مرکلا ، یبا  نب  یلع  ریثا ، نبا  . 5

.ق  1416 مق ، هیملعلا ، هزوحلا  یف  نیسردملا  هعامج  لاصخلا ، باتک  قودص ،) خیش   ) یلع نب  دمحم  هیوباب  نبا  . 6

.هثلاثلا هعبطلا  ، 1415 توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  دمحادنسم ، دمحا ، لبنح ، نبا  . 7

1411 توریب ، تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  یشایعلا ، ریسفت  یشایعلاب ،) فورعملا   ) دوعسم نب  دمحم  يدنق ، یملسلا  شایع  نبا  . 8
.ق

.ات یب  اج ، یب  یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  هجام ، نبا  ننس  دیزی ، نب  دمحم  هجام ، نبا  . 9

.يرمق  1408 لوا ، مق ، تیبلا ،: لآ  هسسوم  نسحلا ، یبا  نب  نسح  یملید ، نینموملا ، تافص  یف  نیدلا  مالعأ  . 10

(. اه نآ  تاقحلم  لیجنا و  تاروت ، لماش ، ، ) نارهت سدقم ، باتک  1932 م ، ناریا ، سدقم  باتک  نمجنا  . 11

، توریب ءافولا  هسسؤم  رقاب ، دمحم  مود ) یسلجم  ، ) یسلجم همالع  مالسلا ، مهیلع  راهطالا  همئالا  رابخارردل  هعماجلا  راونالاراحب  . 12
.يرمق ون 1404  یب  نانبل ،
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.1411 اج ، یب  عیزوتلاو ، رشنلاو  هعابطلل  رکفلاراد  يراخبلا ، حیحص  لیعامسا ، نب  دمحم  يراخب ، . 13

.م  1999 یملعا ، هسسوم  توریب ، لوا ، پاچ  ناققحم ، زا  یهورگ  قیقحت : ینارحب ، مشاه  دیس  نآرقلا ، ریسفت  یف  ناهربلا  . 14

.مود پاچ  مق ، ییابطابط ، تاراشتنا  ناهج ، هدنیآ  هتشذگ و  1349 ش ، میرکلادبع ، يزاریش ، رازآ  یب  . 15

ج 1 و 11. هیمالسا ، یشورفباتک  ربمایپ ، نیرخآ  هاگشناد و  نیلوا  1350 ش ، اضردیس ، رتکد  داژن ، كاپ  . 16

.ش  1380 نیبم ، باتک  تاراشتنا  یناهفصا ، ییاضر  یلعدمحم  رتکد  نآرق ، یملع  زاجعا  رد  یشهوژپ  . 17

ریــسفت شور  رد  يا  همدـقم   ) لوا دــلج  1379 ش ، ناوـج ، لـسن  تاراـشتنا  مق ، يزاریـش ، مراـکم  رـصان  هَّللا  هیآ  نآرق ؛ ماـیپ  . 18
(. نآرق ریسفت  ياه  شور  یعوضوم و 

.دلج ود  مق ، هیمالسالا ، بتکلاراد  1390 ق ، يوسوملا ، هللا  حور  ماما  ینیمخ ، هلیسولاریرحت ، . 19

، مق نیسردم  هعماج  هب  هتسباو  یمالسا  رشن  هسسؤم  هبعش ، نب  نسح  ینارح  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  لآ  نع  لوقعلا  فحت  . 20
.يرمق  1404 مود ،

.یلوالا هعبطلا  ناریا ، یمالسا  يروهمج  داشرا  ترازو  1371 ش ، نسح ، يوفطصم ، میرکلا ، نآرقلا  تاملک  یف  قیقحتلا  . 21

14 1366 ش ، موس ، پاچ  مالسا ، تاراشتنا  نارهت ، م 1411 ق )  ) بیط نیسحلادبع  دیس  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  بیطا  ریسفت  . 22
.يدلج

.یلوالا هعبطلا  1383 ش ، مق ، دیهمتلا ، هسسوم  تفرعم ، يداهدمحم  عماجلا ، يرثالا  ریسفتلا  . 23

1409 ق، یمالسالا ، مالعالا  بتکم  مق ، م 460 ق )  ) یسوطلا یلع  نسحلا  نب  دمحم  رفعجوبا  نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبتلا  ریسفت  . 24
.يدلج  10

.يدلج  6 1366 ش ، راشتنا ، یماهس  تکرش  نارهت ، م 1358 ش )  ) یناقلاط دومحم  دیس  نآرق ، زا  يوترپ  ریسفت  . 25
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.ش  1380 مق ، ءارسا ، رشن  زکرم  یلمآ ، يداوج  هَّللادبع  میرک ، نآرق  ریسفت  مینست  ریسفت  . 26

ناتسآ یمالسا  ياه  شهوژپ  داینب  دهـشم ، م 552 ق ) ، ) يزار حوتفلاوبا  نآرقلاریـسفت ، یف  نانجلاحور  نانجلا و  ضور  ریـسفت  . 27
.يدلج  14 يوضر 1374 ش ، سدق 

.ق  1416 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  توریب ، یبطرق ، دمحا  نب  دمحم  نآرقلا ) ماکحال  عماجلا  ، ) یبطرق ریسفت  . 28

، هیمالسالا هبتکملا  1395 ق ، مالسالا ،) نیما   ) نسحلا نب  لضفلا  یلع  یبا  خیش  یسربط ، نآرقلا ، ریسفت  یف  نایبلا  عمجم  ریسفت  . 29
.مجنپ پاچ  دلجم ، جنپ  رد  دلج  هد  نارهت ،

.يدلج  27 1364 ش ، هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، ناگدنسیون ، زا  یعمج  يزاریش و  مراکم  رصان  هنومن ، ریسفت  . 30

.ش  1374 قح ، هار  رد  تاراشتنا  مق ، یتئارق ، نسحم  رون ، ریسفت  . 31

.يدلج جنپ  مق ، هیملعلا ، هعبطملا  1383 ق ، یسورعلا ، هعمج  نب  یلعلادبع  يزیوحلا ، نیلقثلارون ، ریسفت  . 32

.ق 1402 ه .-  هثلاثلا ، هعبطلا  نانبل ، توریب ، تاعوبطملل ، یملعالا  هسسؤم  یناشاک ، ضیف  یفاصلاریسفت ، . 33

.يدلج  12 ات ، یب  هثلاثلا ، هعبطلا  هفرعملاراد  توریب ، اضردیشر ، دمحم  میرکلا ، نآرقلا  ریسفت  رانملاریسفت  . 34

.دلج  32 توریب ، هیملعلا ، بتکلا  راد  1411 ق ، نیدلارخف ، يزار ، بیغلا ،) حیتافم   ) ریبکریسفت . 35

.يرمق  1404 لوا ، مق  مالسلا ، هیلع  يدهم  ماما  هسردم  تاراشتنا  مامه ، نب  دمحم  یفاکسا ، صیحمتلا ، . 36

.يدلج  6 1417 ق ، یمالسالا ، رشنلا  هسّسؤم  مق ، تفرعم ، يداه  دمحم  نآرقلا ، مولع  یف  دیهمتلا  . 37

هخـسن رـضاح  باـتک  مق  هیقفلا ، هبتکم  تاراـشتنا  سارف ، یبا  نب  مارو  مرو ،) هعومجم   ) فورعملا رظاونلا  ههزنو  رطاوخلا  هیبـنت  . 38
.تسا يرمق  لاس 1376  هب  توریب  فراعتلاراد  بعصراد و  تاراشتنا  زا  یسکع 
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.ات یب  توریب ، عبط  قودص ، دیحوتلا ، . 39

هعبطلا توریب ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  هعیرشلا ، لئاسم  لیصحت  یلا  هعیـشلا  لیاسو  1391 ق ، نسحلا ، نب  دمحم  یلماع ، رحلا  . 40
.يدلج تسیب  هعبارلا ،

.يرمق  1406 دهشم ، يوضر ، سدق  ناتسآ  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  یضردیس ، مالسلا ، مهیلع  همئالا  صئاصخ  . 41

.ق  1414 توریب ، رکفلاراد ، یطویسلا ، رکب  یبا  نبا  نمحرلادبع  نیدلا  لالج  روتاملا ، ریسفت  یف  روثنملا  ّردلا  . 42

یناهج زکرم  تاراشتنا  یناهفـصا ، ییاضر  یلعدـمحم  نآرق ،) ریـسفت  قطنم   ) نآرق ریـسفت  ياه  شیارگ  اـه و  شور  همانـسرد  . 43
.ش  1382 مق ، یمالسا ، مولع 

.يدلج ود  اج ، یب  یمالسا ، ياه  هشیدنا  غالبا  نوناک  هریبک ، ناهانگ  1361 ش ، نیسحلادبع ، دیهش  بیغتسد ، . 44

زا رـضاح  باـتک  مق ، تاـعوبطملل ، رئاخذـلاراد  ریرج ، نب  دـمحم  رفعجوبا  یناردـنزام ، یلمآ  يربط  ریرج  نبا  هماـمالا ، لـئالد  . 45
.تسا يرمق  لاس 1383  هب  فجن  هیردیح  رشن  هخسن 

.م  1993 توریب ، دیفملاراد ، دیفملا ، خیشلل  هیمامالا  تاداقتعا  حیحصت  باتک  شماوه  یف  هملکلا  هذه  ترکذ  . 46

.ش  1332 نارهت ، هیوضرلا ، هبتکملا  نآرقلا ، ظافلا  تادرفم  دمحم ، نب  نیسح  مساقلاوبا  یناهفصا ، بغار  . 47

.دلج هد  موس ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  همکحلا ، نازیم  ، 1367 يدمحم ، دمحم  يرهش ، ير  . 48

.يرمق يرجه   1402 مود ، ناینیسح ، لضفلاوبا  دیس  پاچ  دیعس ، نب  نیسح  يزاوها ، دهزلا ، . 49

نمگنال یکشزپ  یسانش  نایور  روکـش ، سابع  رتکد  يرداهب و  ملـسم  رتکد  همجرت  1370 ش ، يد ، ساموت ، روسفورپ  رلداـس ، . 50
.رهچ یماهس  تاراشتنا  مشش 1990 م ،) رظن  دیدجت  )

.ق  1410 یمالسالارشنلا ، هسسوم  مق ، سیردا ، نب  دمحم  سیردا ، نبا  رئارسلا ، . 51
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.ق  1416 نارهط ، رشنلاو ، هعابطلل  هوسالاراد  یمق ، سابع  خیش  راحبلا ، هنیفس  . 52

.ات یب  هرهاق ، ثیدحلاراد ، دواد ، یبا  ننس  دواد ، یبا  ثعشا ، نب  نامیلس  . 53

.ق  1426 هیرصعلا ، هبتکملا  توریب ، یمرادلا ، مارهب  نب  هللادبع  دمحموبا  یمرادلا ، ننس  . 54

هسسؤم رشانل : 1411-1990 م ، عبطلا : هنس  یلوألا  هعبطلا : يدومحملا ، رقاب  دمحم  خیـشلا  قیقحت : یناکـسحلا ، لیزنتلا ، دهاوش  . 55
.هفاقثلا ءایحإ  عمجم  یمالسإلا -  داشرإلاو  هفاقثلا  هرازول  هعباتلا  رشنلاو  عبطلا 

.م  1994 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، مود ، پاچ  مشاه ، ملاس  دمحم  قیقحت : يروباشین ، جاجح  نب  ملسم  ملسم ، حیحص  . 56

.يرمق  1376 يداهلا ، رشن  مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هیداجسلا ، هفیحصلا  . 57

.ق  1380 نارهت ، هیمالسا ، یشورفباتک  یلاما ، قودص ، . 58

هیردیحلا هبتکم  عیارشلا ، للع  1385 ق ، یمق ، هیوباب  نب  یسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا  قودص  خیـش  قودص ، . 59
.مق يروادلا  هبتکمو  فجن 

.يرمق  1367 ون ، یب  نارهت ، تضهن ، هناخپاچ  تاراشتنا  هللارون ، یضاق  يرتشوش ، هقرحملا ، قعاوصلا  دقن  یف  هقرهملا  مراوصلا  . 60

.نارهت راشتنا ، یماهس  تکرش  نآرق ، زا  يوترپ  1348 ش ، دومحم ، دیس  هللا  هیآ  یناقلاط ، . 61

.نارهت ات ، یب  یظفح  تاراشتنا  یغارچ ، یلع  همجرت  نآرق ، رد  بط  . 62

.ج  20 1393 ق ، مق ، نایلیعامسا ، یتاعوبطم  هسسؤم  نآرقلاریسفت ، یف  نازیملا  نیسحدمحم ، دیس  ییابطابط ، . 63

[. ات یب  ، ] نارهت هیمالسا ، نایبلا ، عمجم  نسح ، نب  لضف  یلعوبا  یسربط ، . 64

هعماج یمالسا  تاراشتنا  رتفد  داقتعالا ، دیرجت  حرـش  یف  دارملا  فشک  1407 ق ، یّلح ، همالع  نیدلا و  ریصن  هجاوخ  یـسوط ، . 65
.مق نیسردم ،

.ق  1415 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، هباحصلا ، زییمت  یف  هباصالا  یلع ، نب  دمحا  ینالقسع ، . 66

.يرمق  1405 لوا ، مق ، مالسلا ، هیلع  ءادهشلا  دیس  تاراشتنا  یلع ، نب  دمحم  رفعجوبا  ییاسحا ، روهمج  یبا  نبا  یلآللا ، یلاوع  . 67
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.ش  1363 يدهشم ، مق ، هیوباب ،) نبا  یلع  نب  دمحم   ) قودص مالسلا ، هیلع  اضرلا  رابخا  نویع  . 68

.يدلج  11 1387 ق ، یبرعلا ، بتکلاراد  توریب ، یفجنلا ، نیمالا  دمحا  نیسحلادبع  بدالاو ، هنسلاو  باتکلا  یف  ریدغلا ، . 69

.يرمق  1366 لوا ، مق ، هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  دمحم ، نب  دحاولادبع  يدمآ ، یمیمت  ملکلاررد ، مکحلاررغ و  . 70

.ات یب  توریب ، یبرع ، خیرات  هسسوم  یمساق ،) ریسفت   ) لیواتلا نساحم  نیدلا ، لامجدمحم  یمساق ، . 71

هدیسر پاچب  هیمالسا  هناخپاچ  رد  تسا  یگنس  یلعف  پاچ  ، ) نارهت يونین ، تاراشتنا  رفعج ، نب  هللادبع  يریمح  دانـسالا ، برق  . 72
(. تسا

.موس چ  1377 ش ، نارهت ، تثعب ، داینب  ثیدحلا ، نسحا  ریسفت  ربکا ، یلع  دیس  یشرق  . 73

.ق  1404 يریازج ، يوسوم  بیلم  دیس  قیبطت  حیحصتاب و  مق ، باتکلاراد ، هسسؤم  یمق ، ریسفت  میهاربا ، نب  یلع  یمق ، . 74

: عبطلا هنـس  هسماـخلا ، هعبطلا : نارهط ، هیمالـسإلا -  بتکلاراد  رـشانلا : يراـفغلا ، ربکأ  یلع  قیلعتو : حیحـصت  ینیلکلا ، یفاـکلا ، . 75
.ش  1363

.ق  1423 توریب ، یبرعلا ، باتکلاراد  یطویسلا ، رکب  یبا  نب  نمحرلا  دبع  نیدلا  لالج  لوزنلا ، بابسا  یف  لوقنلا  بابل  . 76

مرحم 1405. عبطلا : هنس  ناریا  مق -  هزوحلا -  بدأ  رشن  رشانلا : روظنم ، نبا  برعلا : ناسل  . 77

.هیمالسإلا هفاقثلا  رشنلا  بتکم  رشانلا : 1408-1367 ش ، عبطلا : هنس  هیناثلا ، هعبطلا  یحیرطلا ، نیرحبلا ، عمجم  . 78

.يرّهطم یضترم  دیهش  يرگیدام ) هب  شیارگ  للع  ، ) راثآ هعومجم  . 79

(. ق 1371 ه .-   ) ش ه .-  ، 1330 مود ، هیمالسالا ، بتکلاراد  هللادبع ، یبا  نب  دمحا  یقرب ، نساحملا ، . 80

.ق  1411 نایلیعامسا ، هسسوم  مق ، میکح ، نسحم  دیس  یقثولا ، هورعلا  کسمتسم  . 81

ص:376

تیبرت ماکحا و  www.Ghaemiyeh.comهفسلف  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 397زکرم  هحفص 384 

http://www.ghaemiyeh.com


.م  1994 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، موس ، پاچ  لبنح ، نبا  دمحا  لبنح ، نب  دمحا  مامالادنسم  . 82

.ق 1400 ه .-  لوا ، توریب ، یملعا  هسسوم  مالسلا ، هیلع  قداصرفعج  ماما  هعیرشلا ، حابصم  . 83

.ش  1382 مهدفه ، پاچ  مق ، اردص ، تاراشتنا  (، 2  ) نآرق اب  ییانشآ  یضترم ، يرهطم ، . 84

.ان یب  ات ، یب  قودص ، خیش  رابخالا ، یناعم  . 85

.ق .ه   1413 مود ، مق ، دیفم  هرازه  یناهج  هرگنک  دابعلا ، یلع  هللا  ججح  هفرعم  یف  داشرالا  نامعن ، نب  دمحم  نب  دمحم  دیفم ، . 86

.برعلا ناسل  رینملا ، حابصملا  هغللا ، بیذهت  بغارلا ، تادرفم  هغللا ، سییاقم  . 87

1412 مراهچ ، یضر ، فیرش  تاراشتنا  لضف ، نب  نسح  نیدلا  یـضر  نایبلا ) عمجم  بحاص  دنزرف   ) یـسربط قالخالا ، مراکم  . 88
.يرمق

هعماج تاراشتنا  یمق ، هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا ، قودص  خیـش  دـیحوتلا ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  . 89
.يرمق  1413 موس ، مق ، هیملع  هزوح  نیسردم 

یب مق ، همالع ، تاراشتنا  هسسؤم  رهش ، نب  دمحم  نیدلادیشر  یناردنزام ، بوشآ  رهش  نبا  مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانملا  . 90
.يرمق  1379 ون ،

هعماج تاراشتنا  یمق ، هیوباب  نب  یـسوم  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دمحم  رفعجوبا ، قودص  خیـش  دـیحوتلا ، هیقفلا ، هرـضحیال  نم  . 91
.ق  1413 موس ، مق ، هیملع  هزوح  نیسردم 

، لوا مق ، هزوح ، یمالـسلا  تایلبت  رتفد  یعبج ، یلماع  یلع  نب  نیدلا  نیز  یناثدیهـش ، دیفتـسملاو ، دیفملا  بدا  یف  دیرملا  هینم  . 92
.يرمق  1409

.ه مق 1266  هیمالسالا ، هبتکم  مالکلا ، رهاوج  نسح ، دمحم  یفجن ، . 93

.ق  1425 توریب ، هیرصعلا ، هبتکملا  لوزنلا ، بابسا  دمحا ، نب  یلع  نسحلاوبا  يروباشینلا ، يدحاو  . 94
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نآرق مولع  ریسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا  راثآ  تسیل  * 

: هدش رشتنم  ياه  باتک  .فلا 

نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  ناناوج ج 17-1 ، ینآرق  ياه  شسرپ  . 17-1

مامتها دمحا  زامن ، رارسا  اه و  تمکح  ( 2  ) ماکحا هفسلف  . 18

یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  اروشاع ، ياه  هزومآ  . 19

نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  مالسلا ، هیلع  فسوی  هروس  رهم ، نآرق  ریسفت  . 20

نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  هبوت ، هروس  رهم ، نآرق  ریسفت  . 21

نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  ج 22-1 ،)  ) رهم نآرق  ریسفت  . 43-22

يدبیم رکاف  دمحم  رتکد  نآرق -  اب  سنا  لحارم  . 44

یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  رتکد  دلج 1 و 2 ،)  ) نآرق یملع  زاجعا  رد  یشهوژپ  . 46-45

ولردنکسا داوجدمحم  رتکد  نآرق ، يراذگخیرات  ناقرشتسم و  . 47

يریصن یلع  رتکد  رنه ، نآرق و  . 48

نایقداص دمحا  رتکد  ناور ، تشادهب  نآرق و  . 49

یمظاکالم نسحم  یناهفصا و  ییاضر  یلعدمحم  نآرق -  یملع  ياه  یتفگش  اهزاجعا و  . 50

يولع یضترم  دیس  تایضایر ، نآرق و  . 51

.يراختفا هلال  رتکد  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  يریسفت  تایاور  رد  یشهوژپ  . 52

.یمحرتسم یسیع  دیس  یسانش ، ناهیک  نآرق و  . 53

.ییابطابط ردیح  دیس  نآرق ، نوطب  رد  یقیبطت  یشهوژپ  . 54
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.ییاضر اضر  نسح  نآرق ، رد  یکشزپ  ياه  یتفگش  . 55

.یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  نآرق ، اب  سنا  . 56

.يربکا یلع  نسح  رتشا ،) کلام  هماندهع  یتیریدم  ياه  هزومآ  اه و  تمکح   ) يولع تیریدم  . 57

(. 9-1  ) ملع نآرق و  یصصخت  هلجم  . 66-58

(. 11-1  ) ناسانشرواخ یهوژپ  نآرق  یصصخت  هلجم  . 77-67

.ییاضر اضر  نسح  هغالبلا ، جهن  رد  یکشزپ  ياه  یتفگش  . 78

.یفطصملاوبا نآرق ، اب  تیباهو  دیاقع  تاضراعت  . 79

.یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  نآرق ، ياه  هروس  يامیس  . 80

مامتها دمحا  مالسا -  یتشادهب  ماکحا  رارسا  اه و  تمکح  ( 1  ) ماکحا هفسلف  . 81

.هاگشناد هزوح و  دیتاسا  زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلع  دمحم  نآرق ، یشزومآ  همجرت  . 82

.یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  رتکد  يدلج ) کت  رهم  ریسفت  هصالخ  ، ) دیجم نآرق  ریسفت  . 83

: راشتنا تسد  رد  ياه  باتک  .ب 

یناهفصا ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  یسانشداعم - » یسانشادخ و  یسانش ، نآرق  (: 2  ) تاهبش ( » 21  ) ناناوج ینآرق  ياه  شسرپ  . 1
.نارگشهوژپ زا  یعمج  و 

.نارگشهوژپ زا  یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  خیرات - » تیبرت و  (: 3  ) تاهبش ( » 22  ) ناناوج ینآرق  ياه  شسرپ  . 2

زا یعمج  یناهفـصا و  ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  یکـشزپ - » یـسانش و  ناهیک  (: 4  ) تاهبش ( » 23  ) ناناوج ینآرق  ياه  شـسرپ  . 3
.نارگشهوژپ

زا یعمج  یناهفـصا و  ییاضر  یلع  دـمحم  رتکد  تیحیـسم - » دوهی و  تیباـهو ، تاـضراعت  ( » 24  ) ناناوج ینآرق  ياـه  شـسرپ  . 4
.نارگشهوژپ

.مامتها دمحا  یسانش -  ناهیک  هار  زا  یسانشادخ  (، 3  ) ماکحا هفسلف  . 5

زا یعمج  یناهفصا و  ییاضر  یلع  دمحم  رتکد  نآرق -  يریسفت  همجرت  . 6
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.هاگشناد هزوح و  دیتاسا 

.یمظاکالم نسحم  تیریدم ، نآرق و  . 7

یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  رتکد  جح ، تایآ  ریسفت  . 8

یناهفصا ییاضر  یلعدمحم  رتکد  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  تایآ  ریسفت  . 9

نارگشهوژپ زا  یعمج  ج 6-1 ) ، ) مولع نآرق و  يا  هتشر  نایم  همانشناد  . 10
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نآرق مولع  ریسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا  ياه  باتک  هیهت  ياه  هار 

: يروضح دیرخ  .فلا 

: دوش یم  هراشا  اه  نآ  هب  لیذ  رد  هک  شخپ  زکارم  هب 

كالپ 77، هچوک 4 ، ییاجر ، دیهش  نابایخ  هیمس ، نابایخ  مق ، نآرق : مولع  ریـسفت و  ياه  شهوژپ  تاراشتنا  مق ، يزکرم : شخپ  . 1
0251-7734094 نفلت :

کناب يور  هبور  یماصتعا  نیورپ  نابایخ  دـنرم ، ناتـسرهش  زیربت ، مالـسلا : مهیلع  تیب  لها  یـشورف  باـتک  یقرـش ، ناـجیابرذآ  . 2
.0491-2257447 تیب : لها  یشورفباتک  كالپ 34 ، تارداص ،

يور هبور  تعاس ، نادیم  هب  هدیسرن  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  نابایخ  زیربت ، هداز : عیفش  دیهـش  یـشورف  باتک  یقرـش ، ناجیابرذآ  . 3
.0411-55634670 تیبرت ، نابایخ 

تـشپ ساملـس ، هداـج  هـیمورا ، یبرغ ، ناـجیابرذآ  مالـسلا : هـیلع  قداـص  ماـما  یـشهوژپ  یـشزومآ  هسـسؤم  یبرغ ، ناـجیابرذآ  . 4
09143887669 ییاونان ، هچوک  تسچ ، یچ  ینوراکام 

0451-2253800 راهب ، ناتسریبد  يوربور  هشیغاب ، وپاق و  یلاع  نیبام  لیبدرا ، تیالو : یمئاد  هاگشیامن  لیبدرا ، . 5

، رظتنملا ماـما  هیملع  هزوـح  بنج  یلامـش ، يرظتنم  ناـبایخ  داـبآ ، فـجن  ناهفـصا ، رظتنملا : ماـمالا  راـصنا  تاراـشتنا  ناهفـصا ، . 6
.0331-2512600 رظتنملا ، مامالا  راصنا  تاراشتنا  هاگشورف ، هاگشیامن و 

كـالپ 32، يزکرم ، زربـلا  همیب  بـنج  رذوبا 2 ، نابایخ  يادـتبا  ینیمخ ، ماما  نادـیم  ناشاک ، رادـم : نوناـق  تاراـشتنا  ناهفـصا ، . 7
0361-4471014

رهش باتک  هاگشورف  بلاطیبا ، نبا  یلع  عمتجم  یتشهب ، دیهش  نابایخ  اضررهش ، ناهفصا ، ناریا : رهش  باتک  هاگشورف  ناهفـصا ، . 8
.0321-2239693 ناریا ،

-2240608 تارداص ، کناب  بنج  یندب ، تیبرت  لک  هرادا  يور  هبور  نییاپ ، غابراهچ  ناهفـصا ، تمکح : يارـسباتک  ناهفـصا ، . 9
.0311
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یشورف باتک  میدق ، مامح  رازاب  يور  هبور  رذوبا ، نابایخ  لوا  يرادرهش ، نابایخ  ناهفـصا ، هشیدنا : یـشورف  باتک  ناهفـصا ، . 10
.09139992590 ناهفصا ، هشیدنا 

-0093777556557 تلاسر ، هسردـم  ریزو ، هعلق  خرـس ، لـپ  لـباک ، ناتـسناغفا ، تلاـسر : هسردـم  یـشورف  باـتک  ناتـسناغفا ، . 11
09125518580-0093799556557

.0841-3332888 ینواعت 15 ، زا  رتالاب  یسودرف ، نابایخ  مالیا ، مالیا : مخریدغ  یگنهرف  هسسؤم  مالیا ، . 12

021-88940303-5 نفلت : كالپ 525 ، داشماب ، هچوک  شبن  جلاک ، هار  راهچ  هب  هدیسرن  ظفاح ، نابایخ  نارهت ، اتکپ : نارهت ، . 13

ناتسآ هاگشورف  نارهت ، هاگشناد  یلصا  برد  لباقم  بالقنا ، نابایخ  نارهت ، رـشن : هب  يوضر -  سدق  ناتـسآ  هاگـشورف  نارهت ، . 14
.021-66465735-88960466 رشن ، هب  يوضر  سدق 

ترـضح هیملع  هزوـح  بنج  سردـم ، دیهـش  نادـیم  ير ، رهـش  نارهت ، مـیظعلا : توـص  یگنهرف  تـالوصحم  باـتک و  نارهت ، . 15
021-51223381 میظعلادبع ،

.0561-2224495 يرازن 1 ، میکح  شبن  ءادهش ، نادیم  دنجریب ، یبونج ، ناسارخ  باتک : یمئاد  هاگشیامن  یبونج ، ناسارخ  . 16

ناتـسآ تاراشتنا  يزار ، نابایخ  يادتبا  مالـسلا ، هیلع  اضر  ماما  ناتـسرامیب  نادـیم  دهـشم ، رـشن : هب  تاراشتنا  يوضر ، ناسارخ  . 17
0511-8511136-37 نفلت : رشن ، هب  تکرش  يوضر ، سدق 

هنیجنگ عمتجم  تجهب 2 ، هللا  تیآ  هچوک  ءادهـش ، هار  راـهچ  دهـشم ، يوضر ، ناـسارخ  تناـید : تاراـشتنا  يوضر ، ناـسارخ  . 18
0511-2226897 كالپ 604 ، کی ، ياهنم  هقبط  باتک ،

، زاـگ هاـگیاج  يور  هبور  يرتم ،  40 يراقفلاوذ ، هاگتسیا  نادابآ ، ناتـسرهش  ناتـسزوخ ، تریـصب : ینآرق  هسـسؤم  ناتـسزوخ ، . 19
4456060 و 0631-4451450.
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، زاریـش یکـشزپ  مولع  يزکرم  نامتخاس  رمحا ، لاله  بنج  دـنز ، نابایخ  زاریـش ، سراـف ، ناتـسا  دوعوم : یـشورفباتک  زاریـش ، . 20
0711-2122058 دوعوم ، یشورفباتک 

.0711-6294111 مئاق ، يارسباتک  سدق ، هاگباوخ  بنج  وجشناد ، نادیم  زاریش ، زاریش : مئاق  يارس  باتک  سراف ، . 21

0281-3357534 ناریا ، رهش  باتک  هاگشورف  نارمع ، هار  راهچ  نیطسلف ، نابایخ  نیوزق ، ناریا : رهش  باتک  نیوزق ، . 22

0251-7730517 نفلت : هغالبلا ، جهن  داینب  بنج  هیتجح ، هسردم  برد  يوربور  هیتجح ، نابایخ  مق ، یفطصملا : تاراشتنا  مق ، . 23

0251-7730735 نفلت : هچوک 3 ، شبن  یمطاف ، دیهش  نابایخ  نازابناج ،)  ) رهشرود نادیم  مق ، تیاده : مزمز  تاراشتنا  مق ، . 24

.0251-7749750 نیدیهش ، هیملع  هسردم  بنج  نیدیهش ، نابایخ  ملعم ، نادیم  هیمس ، راولب  مق ، تایح : میسن  تاراشتنا  مق ، . 25

شزومآ عمتجم  یشورفباتک  داهج ، نادیم  کجاب )  ) يد نابایخ 19  مق ، ینیمخ : ماما  یلاع  شزومآ  عمتجم  یشورف  باتک  مق ، . 26
0251-7110599 ینیمخ - ; ماما  یلاع 

0661-2232780 لالقتسا ، امنیس  بنج  دنو ، لامک  هللا  تیآ  نابایخ  دابآ ، مرخ  ناتسرل ، ناریا : رهش  باتک  ناتسرل ، . 27

.0124-3225624 یلم ، شفک  يوربور  ماما ، نابایخ  رابیوج ، ناتسرهش  شناد : رازفا  تشون  یشورف  باتک  ناردنزام ، . 28

ناتسرهش یمالسا  تاغیلبت  نامزاس  عماج ، دجسم  بنج  لباب ، ناتسرهش  ناردنزام ، ریصب : جاح  یگنهرف  تالوصحم  ناردنزام ، . 29
.0111-2298155 ریصب ، جاح  دیهش  یگنهرف  زکرم  لباب ،

، يزکرم رتویپماـک  يوربور  وسراـهچ ، زا  دــعب  نارادــساپ ، ناــبایخ  كارا ، يزکرم ، ناتــسا  تاداــس : یــشورفباتک  يزکرم ، . 30
0861-2227391 تاداس ، یشورفباتک 
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.0811-2517405 رون ، نارظتنم  یشورفباتک  دنوخآ ، هچوک  ادهش ، نابایخ  نادمه ، رون : نارظتنم  یشورفباتک  نادمه ، . 31

.0351-6264699 شور ، وکین  یشورفباتک  هرس ، سدق  ینیمخ  ماما  نابایخ  دزی ، شور : وکین  یشورف  باتک  دزی ، . 32

: يروضحریغ دیرخ  .ب 

0251-7734094 سکاف : قیرط  زا  . 1

www.quransc.com یتنرتنیا : دیرخ  . 2
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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
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