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یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 

: هدنسیون

يا هنماخ  یلع  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

یمالسا بالقنا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) هنماخ يا یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  15اعد 

باتک 15تاصخشم 

16هراشا

بلاطم 20تسرهف 

30همّدقم

رکذ تباجإ و  اعد ، یناعم  لّوا : 36لصف 

36هراشا

؟ تسیچ 38اعد 

ادخ اب  ناسنا  یبلق  38هطبار ي 

ادخ اب  38طابترا 

ادخ اب  ناسنا  لاکّتا  38طابترا و 

ضاّیف عبنم  اب  ناسنا  39هطبار ي 

سنُأ 39بُّرقت و 

ندرک ساسحا  دوخ  کیدزن  ار  39ادخ 

ندرک ساسحا  دوخ  لباقم  رد  ار  ادخ  نتسناد ،  رظان  رضاح و  ار  39ادخ 

هّللا یلإ  40بُّرقت 

ادخ اب  40سنا 

راگدرورپ اب  ندز  40فرح 

نتشاذگ نایم  رد  وا  اب  ار  لد  فرح  نتفگ ، نخس  لاعتم  يادخ  40اب 

ندناوخ ار  41ادخ 

ناسنا يرطف  ياهتساوخ  41نایب 

41هراشا

41نتساوخ
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عُّرضت يراسکاخ و  عوشخ و  42تیدوبع ،

تدابع 42حور 

تدابع 42نیرتهب 

راگدرورپ دزن  يراسکاخ  43عوشخ و 

43عُّرضت

اهدوصقم جئاوح و  هب  ندیسر  يارب  44هلیسو يا 

تّلع ببس و  هلیسو و  اههد  زا  یکی  رگید ،  لئاسو  رانک  رد  45هلیسو يا 

ناگدنب ادخ و  نیب  45هلیسو يا 

اهنآ بیقر  هن  يّدام و  ياهرازبا  لوط  رد  هلیسو يا  45اعد 

یهلا فراعم  ندیمهف  يارب  46هلیسو يا 

ادخ اب  نتفگ  نخس  عاونأ  اعد و  46ماسقأ 

تدارا تّبحم و  راهظا  ای  و  دیمحت ، دیجمت و  46تساوخرد ،

تسین هارمه  نتساوخ  تجاح  اب  هشیمه  ًاترورض  46اعد ،

رکذ اعد و  قیداصم  زا  46هنومن يا 

46زامن

هعمج 47زامن 

؟ تسیچ 47تباجا 

دنوادخ تافتلا  هّجوت و  47خساپ و 

دیآ یم  دیدپ  لد  رد  هک  48یتینارون 

تسا یهلا  خساپ  نامه  هدننک ،  اعد  ياپاترس  زا  بلط ، ِندش  48يراج 

طئاسو بابسأ و  ِندش  48روج 

یعیبط نیناوق  بوچراهچ  رد  هتساوخ  ندش  48هدروآرب 

یلومعم يداع و  يّدام و  ياهرازبا  49ندشروج 

يداع لاور  هدننکروج ي  50اعد 

تسین هتساوخ  دصرددص  ِندش  هدروآرب  يانعم  هب  51تباجتسا 

رکذ 52یناعم 
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نداد لد  وا  هب  نتفای و  ادخ  ربارب  رد  ار  52دوخ 

بوبحم اب  ینیشنمه  ینعی  53رکذ 

نایسن تلفغ و  لباقم  رد  دای ، ینعی  53رکذ 

ندرک هّجوت  ندوب و  شوه  هب  ندروآ ، دای  هب  ندوب ، دای  هب  ینعی  54رکذ ،

داروا درو و  طقف  هن  تسا ، یهلا  تمعن  دای  فیلکت و  دای  يانعم  هب  54رکذ 

تلفغ زا  يرود  ینعی  55رکذ 

شابرادیب ینعی  55رکذ 

تیصعم ِتمس  هب  نتفر  ِعنام  55رکذ ،

رکذ اعد و  تّیمها  مّود : 58لصف 

58هراشا

اعد 60تّیمها 

راگدرورپ فطل  تمالع  اعد ، 60قیفوت 

يّدام ياه  هولج  لباقم  رد  ناسنا  هدننک ي  همیب  60اعد ،

دنوادخ لباقم  رد  ِیگدنب  رهظم  60اعد ،

یهلا فراعم  زا  راشرس  نیماضم  نیرتهب  61اعد ،

ناسنا لد  يور  رب  اسآزجعم  تاریثأت  ياراد  61اعد ،

ناسنا تایح  هدنهدانعم ي  61اعد ،

تاجن هیام ي  هحلسا يا  61اعد ،

یهلا نئازخ  همه ي  دیلک  62اعد ،

هدننکاعد نهذ  ياوتحم  هدننکراکشآ ي  63اعد ،

یگدنزاس رد  ّرثؤم  شقن  ياراد  63اعد ،

تمعن کی  ندرک ، اعد  تصرف  63اعد و 

اعد هیآ ي  رد  طقف  ادخ ، يارب  مّلکتم  ریمض  هبترم  64تفه 

زور هنابش  رد  َمیِقَتسُملا  َطارِّصلا  َانِدِهإ  65رارکت 

اعد ِورگ  رد  هار ، ِندرب  65شیپ 

رکذ 65تّیمها 
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ریثک رکذ  65ِتساوخرد 

تسادخ رکذ  اوقت ، 66هار 

رکذ هلیسو ي  66نآرق ،

یساسا یلصا و  هلأسم ي  رکذ ، 66عوضوم 

یعقاو نافرع  66رکذ ،

دودحمان 66ِرکذ 

نینمؤم فیلاکت  نیرت  مهم  زا  تالاح ، همه ي  رد  ندوب  67رکاذ 

هیداَّجس هفیحص ي  68تّیمها 

میظع رایسب  68یباتک 

ام يونعم  ریاخذ  نیرتهب  زا  68یکی 

نآ كرت  زا  یهن  اعد و  هب  68رما 

68رما

69موزل

اعد نتسناد  69تمینغ 

69هفیظو

اعد كرت  70تَّمذم 

تباجا قیفوت  بلس  زا  رت  هدننک  نارگن  اعد ، قیفوت  70بلس 

دب یتمالع  ناسنا ، زا  اعد  لاح  ِندش  70هتفرگ 

اعد زا  دوخ  ِنتسناد  زاین  یب  دمآ  یپ  یگناوتشپ ، 70یب 

لئاضف ریاس  اب  رکذ  اعد و  70هسیاقم ي 

نمؤم هدنب ي  ياهراک  نیرت  ّمهم  زا  یکی  70اعد ،

تدابع زغم  71اعد ،

جالع نیرت  ّمهم  71اعد ،

میظع ياه  هتساوخ  هب  ندیسر  هار  اهنت  71اعد ،

رکنم اشحف و  زا  یهن  زا  رت  مهم  رتگرزب و  72رکذ ،

اعد تّیمها  رگنایب  ناگدننکاعد ، 72ِماقم 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  72ربمایپ 

مالسلا مهیلع  73ءایبنا 

ناربمایپ نوّیراوح  74باحصا و 

( هر ) ینیمخ 74ماما 

تباجا طورش  اعد ،  طئارش  مّوس : 76لصف 

76هراشا

اعد طرش  78شیپ 

ادخ ِبناج  78زا 

ادخ 78هدارا ي 

راگدرورپ 79هزاجا ي 

یهلإ قیفوت  80فطل و 

هدننکاعد هیحان ي  80زا 

80دیما

اعد ِلاح  ِتساوخرد  80سامتلا و 

80رکش

تباجإ 80ِتیعطق 

رید ای  دوز و  ای  دش ؛ دهاوخ  باجتسم  80اعد 

ددنب یمن  ار  تباجا  ِرد  دنک ، زاب  ار  اعد  ِرد  ادخ  81رگا 

تجاح تفایرد  يارب  لومعمریغ ، ِتعرس  ِراظتنا  82ِتهارک 

تباجا ندوب  طرش  دیق و  82یب 

تباجإ ِناکما  ِندرب  الاب  يارب  اعد ، يارب  بادآ  طئارش و  83دوجو 

تسا طرش  نودب  یعطق و  تباجا  دریگب ، ماجنا  هملک  یقیقح  يانعم  هب  اعد  84رگا 

تسا طرش  نودب  یعطق و  تباجا  دوش ، هدرب  راک  هب  تسرد  اعد ، 84رگا 

تباجإ 84ِعناوم 

رگید ِیهلا  نوناق  کی  اب  84مداصت 

نکممریغ 86ياهتساوخرد 
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87هانگ

لفاغ 88بلق 

نآ ِیپ  رد  تباجإ  ِندوب  یعطق  اعد و  ِندوب  یقیقح  88طورش 

دوش یمن  باجتسم  اعد  دشاب ، هتشادن  دوجو  اعد  طیارش  88رگا 

تایصوصخ ناکم و  نامز و  ندوب  89ّرثؤم 

دنوادخ هب  تبسن  هدننک  اعد  تالاح  تاداقتعا و  اب  طبترم  89طورش 

وا تردق  هب  رواب  راگدرورپ و  89ِتفرعم 

89سنا

90عوشخ

90عّرضت

اعد هب  تبسن  هدننک  اعد  تاداقتعا  اب  طبترم  91طورش 

تباجا هب  91دیما 

اعد زا  نتشادنرب  تسد  تساوخرد ، رب  91رارصا 

تاجاح ندرمشن  92گرزب 

کچوک ياه  هتساوخ  حرط  زا  نتشادن  93ابا 

اهاعد يانعم  رد  93ّربدت 

یناعم 93مهف 

94هّجوت

بلق 96روضح 

یقیقح 96هبلاطم ي 

هدننک اعد  لد  بلق و  اب  طبترم  97طورش 

لد همه ي  97اب 

لد زا  ندز  97فرح 

قداص نابز  كاپ و  98لد 

لد ِندرک  نّیزم  98رّطعم و 

بلق 98تّقر 
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لد 98زوس 

لد 98توارط 

هانگ زا  بانتجا  99هبوت و 

99هبوت

ناهانگ 100كرت 

ملاظم زا  100جورخ 

100لمع

رترب ياه  تیعقوم  اه و  103نامز 

103بجر

103نابعش

104ناضمر

رطف 104دیع 

تامولعم 104ماّیا 

104يزوریپ

105زامن

یتخس 105رارطضا و 

اعد ياهدرواتسد  دیاوف و  مراهچ : 106لصف 

106هراشا

تاجاح ِتفایرد  فراعم ، بسک  يراسکاخ ، هیحور ي  دشر  اعد : هدمع ي  درواتسد  108هس 

يراسکاخ تّلذ و  هّیحور ي  108دشر 

نامدوخ ِیتسد  یهت  تراقح و  زجع و  هب  ندرک  ادیپ  108هّجوت 

یهاوخدوخ ینیبدوخ و  109ِیبوکرس 

اهتیناسفن 111نتسکش 

سفن 112راهم 

فراعم 112ِبسک 

ناسنا لد  رد  فراعم  ِندرک  ّرثؤم  116راگدنام و 
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يزور ِبلج  الب ، عفد  تاجاح ، عفر  116تباجا ،

ءالب 124عفد 

نمشد تسد  زا  تاجن  قزر و  124بلج 

اعد رگید  125ياهدرواتسد 

هنایارگ هّدام  ياه  هزیگنا  125عفد 

ینورد عناوم  126نتشادرب 

تلفغ 126ِندودز 

تایح ِندرکادیپ  انعم  هار ، ندش  126نشور 

یگدنامرد یگتشگرس و  126ِعفد 

تریح یمگردرس و  زا  تاجن  هار و  ندش  127نشور 

میقتسم طارص  رد  128كولس 

حور بلق و  هرابود ي  ِنتفرگ  128ناج 

ناسنا تایح  ندرک  ادیپ  129انعم 

ادخ هب  قشع  تیدوبع و  ِحور  129تیوقت 

تیدوبع حور  تیوقت  ادخ ، اب  129طابترا 

وا ِقشع  زا  لد  ندشرپ  ادخ و  اب  129ییانشآ 

لد رد  ادخ  دای  نتشادهگن  هدنز  ادخ و  هب  ناسنا  ندش  130کیدزن 

لد رد  نامیا  رارقتسا  130تیوقت و 

ادخ هب  131قشع 

ناسنا لد  ندش  ینارون  131هدنز و 

بولق ِندرک  هدنز  131ءایحا و 

تیونعم افص و  131تینارون ،

ناسنا لد  نتشاد  هاگن  132ینارون 

حور ریهطت  سفن و  133بیذهت 

حور 133ریهطت 

133هیکزت
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اه هسوسو  زا  نهذ  شیالاپ  حور و  نتساریپ  سفن ، 134بیذهت 

ناسنا رد  یقالخا  لیاضف  134دشر 

قالخا 135سرد 

ناسنا رد  صالخا  حور  136ندیمد 

ناهانگ عفد  ناسنا ، ِيریذپداسف  تفآ  136عفد 

ناسنا ِيریذپداسف  تفآ  136عفد 

هانگ 136عفد 

تلفغ 138ِعفد 

حالف 139یلاعت و 

جورع هبترم ، ماقم و  139ّولع 

139حالف

نمشد لباقم  رد  مدق  تابث  يراوتسا و  یبلق ، تردق  139بسک 

یحور یبلق و  تردق  139بسک 

اهتردق زا  نتشادن  141همهاو 

نمشد لباقم  رد  141يراوتسا 

مدق 142تابث 

طاشن 142دیما و 

هتسجرب ياهاعد  اهباتک و  زا  ییاه  هنومن  میهاوخب ؟ هچ  ادخ  زا  اعد  رد  مجنپ : 144لصف 

144هراشا

؟ میهاوخب هچ  ادخ  زا  اهاعد  146رد 

ار زیچ  146همه 

یلصا ياهزیچ  میهاوخب -  هچ  دنهد  یم  دای  ام  هب  نید  146نایاوشیپ 

گرزب 147ياهتساوخرد 

کچوک ياهزیچ  147یّتح 

دنتسه كاخ  هرک ي  يور  هک  ییاهناسنا  همه ي  148تاجاح 

نیملسم همه ي  149يارب 
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ام ِدوخ  دعب  نارگید ، 149لوا 

هنومن 150باتک 

هیداّجس 150هفیحص ي 

اهاعد نیرتهب  زا  ییاه  150هنومن 

هیداّجس هفیحص ي  متشه  150ياعد 

هفرع ياعد  حاتتفا و  ياعد  هزمح و  یبا  ياعد  هلمج  زا  روثأم  151ياهاعد 

هنومن 152ياهتساوخرد 

میقتسم طارص  هب  152تیاده 

ترفغم 153تساوخرد 

هزمح یبا  ياعد  رد  هدشرکذ  ياهتساوخرد  زا  153هنومن يا 

اراوگ 153یگدنز 

يدرمناوج روهظ  154زورب و 

اهراک همه ي  154حالصا 

يونعم ِریذپ  هبرض  ياه  هطقن  155عفد 

ناضمر هام  ياعد  رد  هدشرکذ  ياهتساوخرد  زا  156هنومن يا 

ٍریَِقف َّلُک  ِنغَأ  156َّمُهَّللَأ 

ٍِعئاَج َّلُک  ِعبَشأ  156َّمُهَّللَأ 

َنیِِملسُملا ِروُمُأ  نِم  ٍدِساَف  َّلُک  حِلصَأ  157َّمُهَّللَأ 

158تاعاجرا

162هیامن

زکرم 166هرابرد 
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یمالسا بالقنا  مظعم  ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 

باتک تاصخشم 

 - 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، يا ، هنماخ  : هسانشرس

یمالـسا بـالقنا  مظعم  ربـهر  یلاـعلا ) هلظدـم   ) يا هنماـخ  یلعدیـس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترـضح  رظنم  زا  اـعد  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و 
.شزارب اضر  یلع  نیودت  [/ باتک ]

.1390 یمالسا ، بالقنا  نارهت : : رشن تاصخشم 

.م 21/5×14/5س  .ص ؛  150: يرهاظ تاصخشم 

پاچ لایر (   25000 مشـش ؛ ) پاچ  لایر (  25000 لوا ؛ ) پاچ   ) لاـیر  25000 :978-964-2951-30-7 ؛  لایر  25000: کباش
( مهد پاچ   ) لایر  40000 مهن ؛ ) پاچ  ) لایر  40000 متفه ؛ )  پاچ  لایر (   25000 مجنپ ؛ ) 

( موس پاچ  ) اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 

.1390: متفه مجنپ و  موس ، ، لوا پاچ  : تشاددای

.1391 مهد : مهن و  پاچ  : تشاددای

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  : تشاددای

.هیامن : تشاددای

اعد هرابرد  هیرظن   - -- 1318 ناریا ، یمالسا  يروهمج  ربهر  یلع ، يا ، هنماخ  : عوضوم

اعد : عوضوم

هفسلف اعد --  : عوضوم

ثیداحا اعد --  : عوضوم

ینآرق ياه  هبنج  اعد --  : عوضوم

هدنروآدرگ  -، 1334 اضریلع ، شزارب ، : هدوزفا هسانش 

د66 د7 1390  / DSR1692: هرگنک يدنب  هدر 
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955/0844: ییوید يدنب  هدر 

2409266: یلم یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

2 ص :
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اعد

یمالسا بالقنا  مّظعم  ربهر  رظنم  زا 

( یلاعلا هلّظ   دم  ) يا هنماخ  هّللا  هیآ  ترضح 

: نیودت

شزارب اضریلع 

3 ص :
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ریوصت

4 ص :
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بلاطم تسرهف 

ریوصت

5 ص :
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ریوصت

6 ص :
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ریوصت

7 ص :
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ریوصت
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ریوصت

9 ص :
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ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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ریوصت
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همّدقم
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مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
یمالسا بالقنا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 169ناهفصا   هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


16 ص :
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نامه زا  .ددرگیمرب  تصش  ههد ي  لیاوا  هب  رما  نیا  و  ، (1) دوب اعد » ، » منک قیقحت  نآ  هرابرد ي  مدش  دنمقالع  هک  یعوضوم  نیلّوا 
هعمج و زامن  رد  ار  ثحبم  نیا  ِيدیلک  رکب و  هتکن ي  یلو  مدرک ، هعلاطم  ار  عوضوم  نیا  نوماریپ  بوتکم  راثآ  هدمع ي  ًابیرقت  ماّیا 

.مدرک تفایرد  نارهت  هعمج ي  بیطخ  نابز  زا 

مغریلع ناضمر ؛ ياه  هعمج  زامن  ياه  هبطخ  رد  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  نارهت ، هعمج ي  بیطخ  تقو و  روهمج  سیئر 
رد ًاضعب  دنداد و  یم  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  ار  هبطخ  کی  ّلقادـح  یعامتجا ، یـسایس و  یتدـیقع و  ددـعتم  ياه  عوضوم  دوجو 

هموظنم ي رد  اعد  یئانثتـسا  ًابیرقت  هژیو و  هاگیاج  ار  اعد  هب  هرابدـنچ  نتخادرپ  رگید و  ثحاـبم  ندز  راـنک  لـیلد  ثحب ، همّدـقم ي 
.دندومرف یم  نایب  یهلا ، دیاقع 

رد نآ  هتکن ي  ود  هک  ّقحلا  دش و  هدینش  ناشیا  نابز  زا  اهراب  اهراب و  اعد ؛ هرابرد ي  هتکن  هس  تهج و  هس  درواتسد ؛ هس  هدیاف ؛ هس 
دوب و لوفغم  بیرغ و  شیاین ، اعد و  اب  سونأم  دارفا  نینّیدتم و  یّتح  مدرم و  نایم 

17 ص :

.تسا هدیسر  پاچ  هب  ریبکریما  تاراشتنا  هسّسؤم ي  طّسوت  دعاص » نآرق   » ناونع تحت  قیقحت  نیا  [( 1 - )] 1
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.تسه

.تسا هدشن  هتخادرپ  نادب  هتسیاش  وحن  هب  زین  شیاین  اعد و  هرابرد ي  هدش  فیلأت  بتک  رد  یّتح  و 

زا هک  نانچ  نآ  یتدـیقع  ياهباتک  نیّفلؤم  نیقّقحم و  ارچ  سپ  تسین ؟ موصعم  مالک  اعد  رگم  اـعد ؛ زا  فراـعم  بسک  جارختـسا و 
؟ دنرب یمن  هرهب  اهبنارگ  هنازخ ي  نیا  زا  دننک ، یم  يرادرب  هرهب  ینید  نادنمشیدنا  نانخس  تایاور و  نآرق و  هنیجنگ ي 

فراعم زا  یبان  رِکب و  تاکن  ًاضعب  باب ؛ حـتف  يارب  دـش و  هداد  رادـشه  هل  مّظعم  طـسوت  اـهراب  اـهراب و  ریگارف ، صقن  تلفغ و  نیا 
.دندومرف یم  نایب  ینارنخس -  سلجم  ای  زامن  هبطخ ي  ِینامز  تیدودحم  هب  هجوت  اب  هتبلا  ار -  هیعدا  يال  هبال  رد  ناهنپ 

، ّتیدوبع مالک ، کی  رد  ّتلذ و  راسکنا ؛ عّرـضت ؛ تلاح  ءاقترا  دشر و  .تساعد  ِِدوخ  ّمهم  تسین ؛ لصا  تجاح ؛ تفایرد  تباجا و 
.تسا يونعم -  ياهتجاح  یّتح  تجاح -  تفایرد  زا  رت  ّمهم  یلیخ 

یّتح يویند و  ياهـشاداپ  زا  رت  شزرا  اب  یلیخ  قح ، ترـضح  اب  ینامدوخ  تبحـص  تاجانم و  راگدرورپ ؛ اب  ندـش  مالک  مه  ِقیفوت 
.تسا يورخا 

.دنناد یم  دنتسناد و  یم  اعد  ثحبم  هتکن ي  نیرت  يدیلک  ار  ّتیمها  نیا  كرد  و  نیرت ، ّمهم  ار  هدیاف  نیا  ناشیا 

ًهیآ ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  یشهوژپ  یگنهرف ، هسـسوم ي  يایلوا  دش و  رای  قیفوت  رابرگد  ههد ؛ هس  هب  کیدزن  تشذگ  اب  زورما 
هرمث ي قاروا  نیا  و  دندرک ، داهنشیپ  ریقح  هب  ار  اعد  هلاسم ي  نوماریپ  هل  مّظعم  ثحابم  نیودت  يروآدرگ و  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا 

.تسا داهنشیپ  نیا 

سب عوضوم  نیا  هرابرد ي  هچنآ  دندرب و  یم  ملق  هب  تسد  دوخ  مالک ، هشیدـنا و  نیا  بحاص  ات  دـمآ  یم  دـیدپ  یتصرف  شاک  يا 
.دندرکیم يراج  ذغاک  هحفص ي  رب  دنراد  هشیدنا  ِسپ  رد  ّمهم ؛

18 ص :
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ار نآ  علو  اب  نم  لاثما  ات  دـش  یم  عوضوم  نیا  نیودـت  فیلأت و  رومأم  تواکذ  اـب  یمهف  بحاـص  اـناوت و  یملق  بحاـص  شاـک  يا 
.میدرک یم  حالصا  ار  نامدیاقع  هدوزفا و  نامتامولعم  رب  هعلاطم ،

هدننک نیودت  هب  ار  فعض  طاقن  .ینک  هدنسب  قاروا  نیمه  هب  تسا  زیزع  هدنناوخ ي  امـش  رب  قوف ، نامرآ  ود  زا  یکی  قّقحت  ات  یلو 
ِمهف كرد و  ِتفارظ  قـمع و  .ما و  هدرک  میـسرت  تیارب  نم  هک  تسنآ  زا  رت  ّمهم  رایـسب  بلطم  یـشاب  هتـشاد  نیقی  ینادـب و  بستنم 
.دوش یم  لقتنم  وت  هب  نم ؛ نهذ  زا  هتفرگرب  ِنامدـیچ  نیودـت و  اب  هک  هدوب  نآ  زا  رتارف  رایـسب  ّمهم ، هلأسم ي  نیا  زا  تانایب  ِبحاص 

.نک یط  يراد ؛ هل  مّظعم  فیرظ  قیقد و  ياهتشادرب  یسانش و  مالسا  ِقمع  زا  هک  یتخانش  اب  ار  هلصاف 

مولع يرتویپماک  تاقیقحت  زکرم   » كرتشم تاروشنم  زا  تیالو » ثیدح   » راشتنالادیدج رازفا  مرن  باتک ، نیا  نیودت  يارب  نم  عبنم 
.تسا هدوب  يا » هنماخ  یمظعلا  هللا  ًهیآ  ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  هسسوم ي   » و یمالسا »

و رکاش ؛ مشاب  روشحم  اعد  ّمهم  رایسب  عوضوم  رد  هنازرف  ربهر  تانایب  اب  ار  یتصرف  ات  درک  مبیـصن  لالجلاوذ  ترـضح  هک  یفطل  زا 
.مرازگساپس دندومن ؛ هدنب  هب  يا  هنماخ  یمظعلا  هللا  ًهیآ  ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  هسسوم ي  ءایلوا  هک  يدامتعا  زا 

َّیَلَع َتمَعنَأ  ِیتَّلا  َکَتَمِعن  َرُکشَأ  نَأ  ِینعِزوَأ  ِّبَر 

شزارب اضریلع 

دونودصیسورازهکی هامریت 

19 ص :

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
یمالسا بالقنا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 169ناهفصا   هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com
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رکذ تباجإ و  اعد ، یناعم  لّوا : لصف 

هراشا

21 ص :
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؟ تسیچ اعد 

ادخ اب  ناسنا  یبلق  هطبار ي 

1 .تسادخ اب  امش  یبلق  هطبار ي  اعد ، هطبار ي 

ادخ اب  طابترا 

و حور ، نتـساریپ  ندرک و  هزیکاپ  تیونعم ، زا  ندرب  هرهب  ادـخ ، اب  ندـش  انـشآ  ادـخ ، اب  طاـبترا  زا  تسا  تراـبع  زاـمن  اـعد و  حور 
2 .اه هسوسو  زا  نهذ  ندرک  شیالاپ 

ادخ اب  ناسنا  لاکّتا  طابترا و 

اب دـیاب  تسا ؛ اعد  جاتحم  مه  زاب  تسا  يزوریپ  تردـق و  جوا  رد  ناسنا  هک  مه  یتقو  نآ  ادـخ ، اب  ناسنا  لاکّتا  طابترا و  ینعی  اعد 
دیـسر و ادخ  يرای  یتقو  ُحـتَفلا » ِهَّللا َو  ُرـصَن  َءاج  اذِإ   » هک داد  روتـسد  ام  ربمغیپ  هب  نآرق  .دـهاوخب  ادـخ  زا  دـیاب  دـنزب ، فرح  ادـخ 

یم دراو  مالـسا  هب  جوف  جوف  هتـسد و  هتـسد  مدرم  هک  يدید  و  اجاوفَأ » ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخدَـی  َساَّنلا  َتیَأَر  َو   » دـش بیـصن  يزوریپ 
لّوا هزات  ( (1) «) هرِفغَتسا َکِّبَر َو  ِدمَِحب  حِّبَسَف   » هزات دنوش ،

23 ص :

تایآ 1-3 رصن ، هروس ي  [( 1 - )] 1
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اهر ار  اعد  هناتـسآ ي  دروآ  تسد  هب  ار  يزوریپ  یتقو  زا  ام  تلم  .تسا  لاعتم  رداق  هاـگرد  هب  وت  زاـین  ضرع  لّوا  تسا ، وت  هباـنا ي 
3 .تساهنیمه مه  ام  يزوریپ  زار  تسا ؛ دایز  ادخ  هب  هّجوت  اعد و  ردقچ  ام  هعماج ي  رد  زورما  دینیبب  .درکن 

ضاّیف عبنم  اب  ناسنا  هطبار ي 

هطبار ي یب  رـشب  و  تسا ، تردـق  ملع و  ضاّیف  عبنم  اب  لـهاج  فیعـض و  ناـسنا  هطبار ي  رطـضم و  أـجلم  نمؤم و  هلیـسو ي  اـعد ،
مُِکب اُؤَبعَی  ام  ُلق  « ؛ تسا هتفر  رده  هدنامرد و  هتـشگرس و  یگدنز  هصرع ي  رد  تاذلاب ، ینغ  هب  زاین  ضرع  نودـب  ادـخ و  اب  یحور 

4 ( (1) «) مُکُؤاعُد َول ال  یِّبَر 

سنُأ بُّرقت و 

ندرک ساسحا  دوخ  کیدزن  ار  ادخ 

5 .نتشاذگ نایم  رد  وا  اب  ار  لد  فرح  ندرک و  ساسحا  دوخ  کیدزن  ار  ادخ  عقاو  رد  هچ ؟ ینعی  اعد 

ندرک ساسحا  دوخ  لباقم  رد  ار  ادخ  نتسناد ،  رظان  رضاح و  ار  ادخ 

رـضاح و دینک و  ساسحا  دوخ  لباقم  رد  ار  ادخ  دینزب ؛ فرح  ادـخ  اب  امـش  هک  تسا  نیا  اعد  يانعم  میدرک ، ضرع  هک  روط  نامه 
ردپ ایادخ  زرمایب ، ار  ام  ایادخ  دنک - رکذ  ار  يا  هبلاطم  دروایب و  نابز  رب  ار  يزیچ  تداع  قبط  روط  نیمه  ناسنا  هکنیا  .دـینادب  رظان 
ُلَبقَی َال   » .تسا ناسل  هقلقل ي  تسین ؛ اعد  نیا  دـنک ، ساسحا  ار  یبلط  تلاح  ًاتقیقح  دوخ  لد  رد  هکنیا  نودـب  زرمایب - ار  ام  رداـم  و 
ياهلد .دنک  یمن  لوبق  ار  شیاعد  لاعتم  يادخ  دنک ، اعد  رگا  اوه  هبرـس  هّجوت و  یب  لفاغ و  لد  (2) ؛) «) هَال ٍبلَق  َءاَعُد  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا 

رد قرغ  هدولآ و 

24 ص :

هیآ ي 77 ناقرف ، هروس ي  [( 1 - )] 1
 . مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  یفاکلا ج:2 ص:473 ؛  [( 2 - )] 2
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، درک اـعد  روط  نیا  ناـسنا  رگا  هک  تسا  یعّقوت  هچ  درک ؟ دـنهاوخ  اـعد  هنوـگچ  دـنلفاغ - ًالـصا  هک  یناـسفن - تاوهـش  تاـیّنمت و 
؟6 دوش باجتسم 

هّللا یلإ  بُّرقت 

7 .تسا هّللا  یلإ  بُّرقت  ندرک ، اعد  سفن 

ادخ اب  سنا 

8 .تسادخ اب  سنا  طقف  تسین ، نتساوخ  تجاح  اعد  مه  یهاگ 

راگدرورپ اب  ندز  فرح 

نتشاذگ نایم  رد  وا  اب  ار  لد  فرح  نتفگ ، نخس  لاعتم  يادخ  اب 

نایم رد  وا  اـب  ار  لد  فرح  ندرک و  ساـسحا  دوخ  کـیدزن  ار  ادـخ  عقاو  رد  نتفگ ؛ نخـس  لاـعتم  يادـخ  اـب  ینعی  هچ ؟ ینعی  اـعد 
9 .نتشاذگ

رافغتـسا هبوت و  یهاوخرذع و  لاعتم  يادخ  دزن  نتفگ ، نخـس  لاعتم  يادـخ  اب  ندرک ، عّرـضت  دوخ  راگدرورپ ، اب  ندز  فرح  دوخ 
10 .دراد دوجو  اعد  رد  هک  تسا  ییاه  هبنج  نیرتالاب  نیا ، .تساهفده  دصاقم و  زا  یکی  ناسنا  يارب  ندرک ،

یسراف نابز  هب  دناوت  یم  الاح  ، دیراذگب نایم  رد  وا  اب  دیهاوخ  یم  هچره  .تساعد  نیا ، دینزب ؛ فرح  ادخ  اب  دیهاوخ  یم  هک  هچره 
11 .دشاب ناتدوخ  نابز  هب  ای 

هچ هک  دنا  هدرک  نیعم  .دـنا  هداد  دای  ام  هب  ار  ادـخ  اب  ندرک  تاجانم  ندز و  فرح  تیفیک  .دـنا  هتـشاذگ  ام  رایتخا  رد  ار  اهاعد  نیا 
یمن مدآ  دوبن ، اه  نیا  رگا  هک  تسه  مالسلا  مهیلع  هّمئأ  زا  هروثأم  هیعدا ي  ِتالمج  نیا  زا  یضعب  .دز  ادخ  اب  دوش  یم  ار  ییاهفرح 

12 .درک سامتلا  تساوخ و  ادخ  زا  روط  نیا  دز و  فرح  نابز  نیا  اب  ادخ  اب  دوش  یم  هک  دهدب  صیخشت  شدوخ  تسناوت 

13 .دینک تاجانم  دینزب ؛ فرح  لاعتم  يادخ  اب 

25 ص :

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
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ندناوخ ار  ادخ 

، نیا دینزب ؛ فرح  ادخ  اب  دیهاوخ  یم  هک  هچره  دشاب ؛ ناتدوخ  نابز  هب  ای  یـسراف  نابز  هب  دناوت  یم  الاح  تسادـخ ؛ ِندـناوخ  اعد ،
14 .دیراذگب نایم  رد  وا  اب  دیهاوخ  یم  هچره  .تساعد 

15 .ندناوخ ار  ادخ  نتساوخ و  ینعی  اعد ،

ناسنا يرطف  ياهتساوخ  نایب 

هراشا

دنک هّجوت  دـمهفب و  ار  هفرع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياعد  ای  یلاـمث ، هزمح ي  یبا  ياـعد  ًـالثم  اـعد ، ياـنعم  یـسک  رگا 
هدیزگرب و هدنب ي  نآ  نیب  هتفرگ ، ماجنا  اعد  نیا  رد  هک  ییوگتفگ  نیا  ینعی  .دوش  هتـسخ  يدنلب  نیا  هب  ياعد  نیا  زا  درادـن  ناکما 
هک تسا  ناسنا  يرطف  ياهتـساوخ  نآ  هدـننک ي  نایب  ینعی  تسا  یقیقح  ذـفان و  هبذاـجُرپ و  ردـق  نیا  ادـخ ، تفرعماـب و  هتـسیاش و 

16 .دوش هتسخ  نآ  زا  تقو  چیه  یسک  درادن  ناکما 

نتساوخ

.دینک یمن  تساوخرد  ار  يزیچ  ادخ  زا  دیـشاب ، هتـشادن  دیما  ات  .يراودیما  ینعی  نتـساوخ ، .ندناوخ  ار  ادخ  نتـساوخ و  ینعی  اعد ،
17 .تسا تباجا  هب  دیما  اب  ِمزالم  هک  دیما ، ینعی  اعد  سپ ، .دنک  یمن  بلط  يزیچ  هک  دیماان  ناسنا 

18 .لاعتم دنوادخ  زا  نتفرگ  نتساوخ و  ینعی  اعد 

مزاع امیپاوه  راطق و  وردوخ و  اب  ای  دورب ، ترفاسم  هب  دهاوخ  یم  ناسنا  یتقو  هک  تسین  روط  نیا  .تسین  يّدام  ياهرازبا  بیقر  اعد 
لوپ رگا  ای  دـنک و  جرخ  لوپ  ای  دروآ ، تسد  هب  يا  هلیـسو  دـهاوخب  ناسنا  رگا  هک  تسین  روط  نیا  نینچمه  دورب ! اعد  اب  اـی  دوش و 
روج ار  لیاسو  نیا  وا  ات  دیهاوخب  ادخ  زا  امش  هک  تسا  نیا  اعد  يانعم  دروآ ! تسد  هب  ار  هلیـسو  نآ  دوش و  لّسوتم  اعد  هب  تشادن 

19 .تسا هنوگ  نیا  باجتسم  ياعد  .دنریگ  یم  رارق  ناشدوخ  ياج  رد  مادکره  يّدام ، للع  تقو  نآ  .دروایب 

26 ص :

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
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عُّرضت يراسکاخ و  عوشخ و  تیدوبع ،

تدابع حور 

؛) (1) «) ًهَداَبِعلا ُّخُم  ُءاَعُّدلَأ   » هک تسا  هدش  دراو  تیاور  رد 

ار ادـخ  عقاو  رد  نتفگ ؛ نخـس  لاعتم  يادـخ  اب  ینعی  هچ ؟ ینعی  اعد  .تساعد  تداـبع ، حور  اـهام ، جـیار  ریبعت  هب  اـی  تداـبع ، زغم 
20 .نتشاذگ نایم  رد  وا  اب  ار  لد  فرح  ندرک و  ساسحا  دوخ  کیدزن 

تدابع نیرتهب 

21 ( (2) «) ءاَعُّدلا ًهَداَبِعلا  ُلَضفَأ  : » تسا هدمآ  یثیدح  رد 

؛) (3) «) ًهَداَبِعلا ُّخُم  ُءاَعُّدلَأ  »

میلـست عیطم و  زین  ار  شلد  عشاخ و  لاعتم  يادخ  لباقم  رد  ار  ناسنا  دناوتب  هک  تسا  نیمه  يارب  تادابع  .تساعد  یتدابع ، ره  زغم 
هب هکلب  تسین ؛ رگیدـکی  لـباقم  رد  اـهناسنا  عوضخ  عوشخ و  عضاوت و  عون  زا  مه  دـنوادخ  لـباقم  رد  عوشخ  تعاـطا و  نیا  .دـنک 

تـصرف تسا و  تمعن  کی  اعد ، اذل  .تسوا  قلطم  لضف  قلطم و  نسُح  قلطم ، لامج  قلطم ، ریخ  لباقم  رد  عوضخ  عوشخ و  يانعم 
22 .تسا تمعن  کی  ندرک ، اعد 

ناسنا رد  تیدوبع  حور  تیوقت  يارب  دـنوادخ و  لباقم  رد  ِیگدـنب  رهظم  اـعد ، هک  تسا  نیا  اـم  ضرع  هصـالخ ي  اـعد ، باـب  رد 
تیبرت و رخآ ، اـت  لّوا  زا  یهلا  ياـیبنا  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  دـنوادخ ، لـباقم  رد  یگدـنب  ساـسحا  تیدوـبع و  حور  نیا  و  تسا ،

23 .دننک هدنز  ناسنا  رد  ار  تیدوبع  حور  هک  تسا  هدوب  هطقن  نیا  هّجوتم  ناششالت 

27 ص :

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  ًهعیشلا ج:7 ص:27 ؛  لئاسو  [( 1 - )] 1
 . مالسلا هیلع  ُِرقاَبلَأ  یفاکلا ج:2 ص:466 ؛  [( 2 - )] 2

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  ًهعیشلا ج:7 ص:27 ؛  لئاسو  [( 3 - )] 3

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
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راگدرورپ دزن  يراسکاخ  عوشخ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لوق  زا  دـینیب  یم  هکنیا  .تسا  نیا  اعد ، ِلصا  .راگدرورپ  لـباقم  رد  عوشخ  تسیچ ؟ اـعد  ِیلـصا  ِبلطم 
؛) (1) «) ًهَداَبِعلا ُّخُم  ُءاَعُّدلَأ  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن 

عوشخ راگدرورپ و  هب  قلطم  ِیگتـسباو  زا  تسا  ترابع  هک  دراد  دوجو  یتلاح  اعد  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تساعد « تداـبع  زغم 
َو  » هفیرش ي هیآ ي  همادا ي  رد  هک  تساذل  .تسا  نیا  مه  تدابع  لصا  .وا  لباقم  رد 

َّنِإ : » دیامرف یم  مَُکل » بِجَتسَأ  ِینوُعدا  ُمُکُّبَر  َلاق 

((2) «) .نیِرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخدَیَس  ِیتَدابِع  نَع  َنوُِربکَتسَی  َنیِذَّلا 

شیپ يراسکاخ  اعد ، لـصا  .دزادـنیب  يرـشب  نیغورد  ّتیناـنا  زا  ار  دوخ  لاـعتم ، يادـخ  لـباقم  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  اـعد  لـصا 
و ایند - رساترس  رد  هچ  ناتدوخ و  روشک  رد  هچ  ناتدوخ ، طیحم  رد  هچ  دیدرک - هاگن  امش  هک  اجره  نم ! نازیزع  .تسا  راگدرورپ 
، داسف يدب و  نآ  أشنم  ساسا و  هک  درک  دیهاوخ  هدـهاشم  دـینک  ّتقد  رگا  دـیدید ، ًاصّخـشم  یـسک ، هیحان ي  زا  ار  يداسف  يدـب و 

24 .دنکشب ار  نیا  دیاب  اعد  .تسا  یناسنا  رورغ  العتسا و  رابکتسا ، ّتینانا ،

عُّرضت

رافغتـسا هبوت و  یهاوخرذع و  لاعتم  يادخ  دزن  نتفگ ، نخـس  لاعتم  يادـخ  اب  ندرک ، عّرـضت  دوخ  راگدرورپ ، اب  ندز  فرح  ِدوخ 
رد ناسنا  هکنیا  سفن  .دراد  دوجو  اـعد  رد  هک  تسا  ییاـه  هبنج  نیرتـالاب  نیا ، .تساهفدـه  دـصاقم و  زا  یکی  ناـسنا  يارب  ندرک ،

ماقم و ّولع  کی  ناسنا  يارب  دنک ، تراقح  یکچوک و  راهظا  دزیرب و  کشا  دتسیاب و  راگدرورپ  لباقم 

28 ص :

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  ًهعیشلا ج:7 ص:27 ؛  لئاسو  [( 1 - )] 1
هیآ ي 60. رفاغ ، هروس ي  [( 2 - )] 2
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يادخ زا  هک  تسا  یتقو  ناسنا  یتخبدب  .دریگ  یم  جوا  دنک و  یم  جورع  هک  تسا  لاعتم  يادخ  شیپ  رد  عّرضت  اب  رشب  .تسا  هبترم 
25 .دنادن جاتحم  ادخ  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یتقو  ناسنا  ییور  هیس  .دوش  لفاغ  لاعتم 

اهدوصقم جئاوح و  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیسو 

26 .دنک یم  وزرآ  دهاوخ و  یم  ناسنا  هک  هچنآره  اهدوصقم و  جئاوح و  هب  ندیسر  يارب  تسا  هلیسو  اعد 

دراوم رد  رگم  ار -  دوخ  جـئاوح  دـناوت  یم  ناسنا  هک  تسا  هداد  ناسنا  هب  يا  هلیـسو  لاعتم ، دـنوادخ  .تسا  یّمهم  رایـسب  هلأسم ي 
27 .تسا لاعتم  يادخ  زا  نتساوخ  تسیچ ؟ هلیسو  نآ  .دنک  هدروآرب  نآ  اب  منک -  یم  هراشا  نآ  هب  هک  ییانثتسا 

نیا يوس  هب  یهار  میئوج و  یم  نامدوخ  جئاوح  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیسو  تقیقح  رد  مینک ، یم  اعد  لاعتم  ِّقح  هاگرد  هب  ام  یتقو 
هک تسین  روط  نیا  .دوصقم  نتفرگ  يارب  اـعد  تسا : ندرک  اـعد  هنوـگ  کـی  نیا ، .مینک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  میئاـمیپ و  یم  جـئاوح 
اب ناسنا  ار  ییاهزیچ  هکلب  .تسا  یسرتسد  لباق  اهناسنا  يارب  يّدام  لیاسو  ای  اهرازبا  هلیسو ي  هب  دصاقم ، همه ي  دنک  نامگ  یسک 

افتکا اعد  هب  ددنبب و  ار  لمع  ِرد  ناسنا  هک  درادن  يا  هدـیاف  چـیه  .لمع  نودـب  ياعد  اهنت و  ياعد  هن  هّتبلا  .دروآ  تسد  هب  دـیاب  اعد 
، اعد نیا  .میهدب  رارق  دیاب  زین  ار  ادخ  زا  نتـساوخ  شالت ، تّمه و  نتخادنا  راک  هب  رانک  رد  مادقا ، رانک  رد  لمع ، رانک  رد  اما  .دـنک 
زا دعب  گنج ، نادـیم  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دـینک  یم  هظحالم  اذـل  .دزاس  یم  هدروآرب  ناسنا  يارب  ار  تاجاح 
هب هار  نیا  زا  اـت  مینک ، اـعد  هک  تساـم  فیاـظو  زا  یکی  نیارباـنب ، .دـنک  یم  مه  اـعد  تسا ، هداد  ماـجنا  ار  اـهراک  همه ي  هـک  نآ 

28 .میوش لئان  نامدوخ  دصاقم  فادها و  تاجاح و 
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تّلع ببس و  هلیسو و  اههد  زا  یکی  رگید ،  لئاسو  رانک  رد  يا  هلیسو 

لاعتم يادـخ  دوجو ، ملاع  رد  هک  نانچمه  ام ، نیرّکفتم  نیققحم و  زا  ناگرزب  لوق  هب  .تسا  رگید  لیاسو  رانک  رد  يا  هلیـسو  اعد ،
.تساهببس زا  یکی  مه  اعد  تسا ، هداد  رارق  ّتلع  ببس و  هلیسو و  اههد 

ناگدنب ادخ و  نیب  يا  هلیسو 

يور رب  تسا ، هداد  رارق  شناگدنب  دوخ و  نیب  لاعتم  يادخ  هک  ار  يا  هلیسو  هار و  نیا  دیدنبن و  ناتدوخ  يور  هب  ار  اعد  هب  دیما  ِرد 
29 .دینکن دودسم  ناتدوخ 

اهنآ بیقر  هن  يّدام و  ياهرازبا  لوط  رد  يا  هلیسو  اعد 

اهرازبا و نیا  يویند و  لیاسو  نیا  سپ  دراد ، ییاسآزجعم  شقن  نینچ  اعد ، رگا  هکنیا ، یکی  دوش : یم  حرطم  لاؤس  دنچ  اجنیا ، رد 
یم ناـسنا  یتـقو  هک  تسین  روط  نیا  .تسین  يّداـم  ياـهرازبا  بیقر  اـعد  هک  تسا  نیا  باوج  تسیچ ؟ نآ  ریاـظن  تعنـص و  ملع و 

ناسنا رگا  هک  تسین  روط  نیا  نینچمه  دورب ! اـعد  اـب  اـی  دوش و  مزاـع  اـمیپاوه  راـطق و  وردوخ و  اـب  اـی  دورب ، ترفاـسم  هب  دـهاوخ 
! دروآ تسد  هب  ار  هلیـسو  نآ  دوش و  لّسوتم  اعد  هب  تشادـن  لوپ  رگا  اـی  دـنک و  جرخ  لوپ  اـی  دروآ ، تسد  هب  يا  هلیـسو  دـهاوخب 

ناشدوخ ياج  رد  مادـکره  يّدام ، للع  تقو  نآ  .دروایب  روج  ار  لیاسو  نیا  وا  ات  دـیهاوخب  ادـخ  زا  امـش  هک  تسا  نیا  اعد  ياـنعم 
30 .تسا هنوگ  نیا  باجتسم  ياعد  .دنریگ  یم  رارق 

، یعیبط ِلولعم  ّتلع و  يّدام و  رازبا  ملع و  شناد و  زا  یـسک  هک  دوشن  بجوم  اعد  .دـنک  یلبنت  یـسک  دوشن  بجوم  اعد  نیارباـنب ،
31 .تساه نآ  هدنروآروج ي  اعد ، .تساه  نآ  لوط  رد  هکلب  تسین ، اه  نآ  بیقر  اعد  .هن  دیوشب ؛ تسد 

30 ص :
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نامراک مینک و  یم  راک  ادـخ  هار  رد  ام  .رگید  تسا  نیمه  ام  تدابع  اعد و  دـنیوگ ، یم  يدـُعب  کی  ياه  مدآ  اـهاج ، روط  نیا  رد 
32 .دراد مه  تدابع  دراد ، ار  اهراک  نآ  .دیامرف  یمن  روط  نیا  نینمؤملاریما  اما  .تسادخ  يارب 

یهلا فراعم  ندیمهف  يارب  يا  هلیسو 

33 .یهلا فراعم  ندیمهف  يارب  تسا  هلیسو  اعد 

ادخ اب  نتفگ  نخس  عاونأ  اعد و  ماسقأ 

تدارا تّبحم و  راهظا  ای  و  دیمحت ، دیجمت و  تساوخرد ،

34 .تساعد اه  نیا  همه ي  تسا ؛ تدارا  ّتبحم و  راهظا  ای  تسا ، دیمحت  دیجمت و  ای  تسا ، تساوخرد  ای  اعد 

تسین هارمه  نتساوخ  تجاح  اب  هشیمه  ًاترورض  اعد ،

35 .تسادخ اب  سنا  طقف  تسین ، نتساوخ  تجاح  اعد  مه  یهاگ 

رکذ اعد و  قیداصم  زا  يا  هنومن 

زامن

تابحتسم زا  یکی  ردق  ياه  بش  رد  هک  مه - زامن  .تسا  رکذ  لّسوت و  اعد و  يارب  مه  ءایحا  .تساعد  ردق ، بش  رد  لامعا  نیرتهب 
36 .تسا رکذ  اعد و  رهظم  عقاو  رد  تسا -

شوـمارف .تسا  زاـمن  نآ  رهظم  هک  ادـخ  رکذ  زا  ندـش  رود  یکی  تسا : یموـمع  فارحنا  یهارمگ و  نیا  یلـصا  لـماع  لـماع ، ود 
لکوت لاعتم و  يادخ  زا  بلط  لّسوت و  اعد و  رکذ و  هّجوت و  ندرک و  ادـج  یگدـنز  زا  ار  تیونعم  باسح  تیونعم ؛ ادـخ و  ندرک 

37 .نتشاذگ رانک  یگدنز  زا  ار  ییادخ  تابساحم  ادخ و  هب 
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نیرفآ لوحت  ثداوح  اب  هاگ  شا  یعمج  یگدـنز  رد  و  اهتبیـصم ، اهتّدـش و  اهتنحم و  رثا  رب  هاـگ  شا ، یـصخش  یگدـنز  رد  ناـسنا 
ياه یمرگرـس  اب  هاگ  و  دوش ، یم  کیدزن  رکذ  لماع  هب  نادـنمزاین ، هب  کمک  اـی  قاـفنا  اـی  داـهج  يوس  هب  یمومع  تکرح  دـننام 
نیا همه ي  رد  دناوت  یم  هک  يرـصنع  .دتفا  یم  رود  نآ  زا  یگراب ، شیع  يرگیفارـشا و  یـشوخرس و  رد  ندش  قرغ  دولآ و  سوه 

نیرتبان و تکرح ، نابز و  لد و  گنهامه  بیکرت  اب  زامن  و...تسا  زامن  دـنک ، رت  کیدزن  ای  کـیدزن  رکذ »  » تشهب هب  ار  وا  لاوحا 
38 .تسا رکذ  هلیسو ي  هنومن و  نیرت  لماک 

هعمج زامن 

((1) «.) ِهَّللا ِرکِذ  َیلِإ  اوَعساَف   » .تسا یهلا  رکذ  قادصم  امش  هعمج ي  زامن  نیمه 

سّدقم مان  هب  رکذتم  نابز  ادخ ، دای  هب  لد  .تسادخ  دای  دشاب ، بلاغ  دیاب  امش  تاکرح  رب  امش ، نابز  رب  امش ، لد  رب  هچنآ  اجنیا  رد 
زاـین دروـم  هک  يزیچ  نیا  .یهلا  رماوا  تعاـطا  راـگدرورپ و  داـی  تهج  رد  یتاـکرح  مه  مسج  اـپ و  تسد و  تاـکرح  راـگدرورپ ،

39 .تسا نیمه  تسام ، کیاکی 

؟ تسیچ تباجا 

دنوادخ تافتلا  هّجوت و  خساپ و 

هتساوخ نیا  مینک  یم  لایخ  اسب  يا  هک  میراد  امش  نم و  هک  يا  هتساوخ  نآ  ول  و  تسادخ ؛ تافتلا  هّجوت و  خساپ و  یهلا ، تباجتسا 
40 .دراد دوخ  لابند  هب  یکیّبل  نامگ  یب  امش  هللا » ای   » اما دنکن ؛ ادیپ  مه  قّقحت  تسام  نایز  هب  اما  تسام ، عفن  هب 

32 ص :

هیآ ي 9. هعمج ، هروس ي  [( 1 - )] 1
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دیآ یم  دیدپ  لد  رد  هک  یتینارون 

دیابن مدآ  ینعی  دوش ؛ یم  هداد  امـش  هب  هظحل  نامه  رد  هک  تسا  یناـمه  اهخـساپ  زا  یلیخ  هک  دـید  دـیهاوخ  دـینک ، ادـیپ  سنا  رگا 
رد هک  تسا  ینامه  خساپ ، تاقوا  یهاگ  دسرب ! دیاب  تسا و  هتـساوخ  ادخ  زا  هک  تسا  یلوپ  نامه  ًامتح  اعد  خـساپ  هک  دـنک  لایخ 

هتفرگ تعاس  نامه  ار  ناتخـساپ  ًالـصا  دینیب  یم  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  امـش  لد  رد  یتّینارون  نانچ  نآ  .دنهد  یم  امـش  هب  هظحل  نآ 
41 .دهاوخ یمن  زیچ  چیه  نآ ، زا  ریغ  رگید  هک  دنک  یم  ساسحا  یهاگ  دنک ، یم  ادیپ  اعد  رد  ناسنا  هک  ار  یتلاح  نآ  .دیا 

تسا یهلا  خساپ  نامه  هدننک ،  اعد  ياپاترس  زا  بلط ، ِندش  يراج 

تسادخ و باوج  نامه  نیا  تسا ؛ یهلا  خساپ  نامه  نیا  دینادب  دش ، يراج  امـش  ياپاترـس  زا  دوجو  همه ي  اب  بلط ، دیدید  یتقو 
42 .تسا تباجا  مه  يدعب  باوج 

طئاسو بابسأ و  ِندش  روج 

یعیبط نیناوق  بوچراهچ  رد  هتساوخ  ندش  هدروآرب 

یعیبط نیناوق  بوچراـچ  رد  اـعد  .هن  دـنک ؛ لـمع  یعیبط  نیناوق  فـالخرب  دـنزب و  مه  هب  ار  یعیبط  نیناوق  هشیمه  اـعد  تسین  مزـال 
دراذگ و یم  مه  رانک  دروآ ، یم  روج  ار  نیناوق  هک  تسادخ  تردق  نیا  .ددرگ  یم  هدروآرب  امش  هتساوخ ي  دوش و  یم  باجتسم 

.دوش یمن  باجتـسم  دـنک ، ادـیپ  مداصت  يرگید  ِیهلا  نوناق  کی  اب  امـش  ياـعد  هک  ییاـجنآ  هّتبلا  .دوش  یم  هدروآرب  امـش  دوصقم 
، دـننکن شالت  ناشدوخ  فادـها  هار  رد  دنـشاب و  راک  یب  هک  ییاه  مدآ  .تسا  تسرد  مه  هدـعو  نآ  اما  تسا ؛ ّقح  یهلا  هدـعو ي 

هک تسا  مولعم  نک ، اعد  امش  الاح  .دنسرب  دصقم  فده و  هب  هک  تسین  ینیمضت 
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نوناق کی  فالخرب  ییاج  رد  .تسین  ینیمضت  اما  دش ؛ باجتـسم  دیدید  مه  تقو  کی  هّتبلا  .درادن  تباجتـسا  لابقا  یلیخ  اعد  نیا 
اما دنک ؛ یم  قرخ  مه  ار  نیناوق  اعد  کشالب  يدراوم  رد  هچرگا  .دشاب  هتشاد  ینیمضت  تسین  مولعم  دینک ؛ اعد  امش  مّلـسم ، ِیعیبط 

یلمع دشاب و  هتشاد  تافانم  یهلا  رگید  نیناوق  اب  رگا  امش  ياعد  ینعی  دوش ، یم  باجتسم  اعد  میئوگ  یم  یتقو  هک  تسین  روط  نیا 
يادخ زا  نتساوخ  ندرک و  بلط  اعد ، رد  .هن  دوش ؛ یم  باجتسم  زاب  دشابن ، مه  هّجوت  يور  زا  اعد  دوخ  یّتح  ای  دشابن و  شهارمه 

اعد نیا  هارمه  گرزب ، فادـها  هار  رد  شالت  لمع و  رگا  .دوش  یم  باجتـسم  اعد  نیا  .تسا  مزـال  ندرک  هبلاـطم  ًاـتقیقح  لاـعتم و 
43 .تسا رتشیب  ًاعقاو  اعد  نیا  تباجتسا  لابقا  دشاب ،

یلومعم يداع و  يّدام و  ياهرازبا  ندشروج 

رارق نیلَـسرم  زا  ار  وا  هکنیا  مّود  مینادرگ ، یمرب  وت  هب  ار  هچب  نیا  هکنیا  لّوا  داد : ردام  نیا  هب  هدعو  ود  ( (1)) اجنیا رد  لاعتم  يادخ 
َتلاق : » تفگ یسوم  رهاوخ  هب  تخادنا ، ناشورخ  دور  نایم  رد  ار  هچب  نیا  هک  دعب  .میهد  یم 

هب لین  دور  قیرط  زا  هچب  نیا  هکنیا  ات  دـیماجنا ؟ دـهاوخ  اجک  هب  هچب  نیا  تشونرـس  دوش و  یم  هچ  نیبب  شلابند  ورب  ِهیُِّصق ؛» ِِهتخُأـِل 
ُهَطَقَتلاَف  » .دیسر نوعرف  هناخ ي  کیدزن 

يارب ار  هچب  نیا  هک  تفگ  نوعرف  نز  .دنرادهگن  ار  وا  هک  تخادنا  ناشلد  رد  ادخ  دـنتفرگ و  ار  وا  نوعرف  هداوناخ ي  َنوَعِرف ؛» ُلآ 
انمَّرَح «. » ََکل ِیل َو  ٍنیَع  ًَهَُّرق  : » میرادهگن نامدوخ 

یم ریش  تسا و  هنسرگ  .تفرگن  ار  اه  نآ  ناتسپ  دنهدب ، ریش  هچب  نیا  هب  هک  دندروآ  هیاد  هچره  .تفرگن  ار  اهناتسپ  عِضارَملا ؛» ِهیَلَع 
دمآ و یسوم  رهاوخ  نیب ، نیا  رد  .دهاوخ 

34 ص :
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؛) (1) «) مَُکل ُهَنُولُفکَی  ٍتَیب  ِلهَأ  یلَع  مُکُّلُدَأ  لَه  : » تفگ

نیا دیامن ، قّقحم  ار  هدعو  دنک و  باجتـسم  ار  اعد  دهاوخ  یم  لاعتم  يادخ  یتقو  دینیبب  منک ؟ ادـیپ  هعـضرم  کی  نم  دـیهاوخ  یم 
44 .دروآ یم  روج  ار  طیارش  هنوگ 

هک تسا  نیا  شتباجتـسا  دـنک ، باجتـسم  ار  اـعد  نآ  لاـعتم  يادـخ  رگا  دوش ، هدروآرب  امـش  زا  یتجاـح  هک  دـینک  یم  اـعد  یتقو 
نآ هک  دیراد  یبلط  یسک  زا  امش  ًاضرف  .دروآ  یم  روج  ادخ  ینعی  .دوش  یم  روج  هتـساوخ ، نیا  ِیلومعم  يداع و  يّدام و  ياهرازبا 

دراد یعنام  هچ  .تسا  هلیسو  کی  نیا ، .دهد  یم  ار  ناتبلط  دیآ  یم  دتفا و  یم  شلد  هب  تقو  کی  اما  .دهد  یمن  ار  امش  بلط  سک 
؟45 دنک روج  ناسنا  يارب  ار  هلیسو  نیا  اعد  هک 

يداع لاور  هدننکروج ي  اعد 

دهد و یم  خر  ییانثتسا  دراوم  رد  هزجعم  .تسا  يرگید  ثحب  نآ  هک  دهد  یم  ناشن  مه  هزجعم  لاعتم  يادخ  عقاوم ، یـضعب  ًانمض 
زاین نآ  هب  هک  دتفیب  قافتا  يا  هثداح  دیهاوخ  یم  ادخ  زا  امـش  یتقو  .تسا  يداع  لاور  هدننک ي  روج  اعد  ییانثتـسا ، ِدراوم  ِریغ  رد 

يادخ هک  دینک  یم  اعد  دهد و  یم  تسد  امـش  هب  یلبنت  ساسحا  رگا  ًالثم  .دیدنبب  راک  هب  مه  ار  ناتیورین  دیاب  اعد ، رانک  رد  دیراد ،
يّدام و هلیسو ي  زاب  مه ، اج  نیا  رد  ینعی  .دیهد  جرخ  هب  زین  تّمه  هدارا و  دیاب  اعد ، رانک  رد  دریگب ، امش  زا  ار  ساسحا  نیا  لاعتم 

هناخ رد  رگا  هک  دـنکن  لاـیخ  سک  چـیه  .دـینک  هدارا  تّمه و  دـیاب  .تسا  ندرک  تّمه  ناـمه  هک  تسه  يرگید  ِیعیبط  هلیـسو ي 
.هن دنک ؛ یم  هدروآرب  ار  نامتاجاح  ادخ  میـشاب ، لوغـشم  اعد  هب  طقف  مینکن و  مه  هدارا  یّتح  میزادرپن ، مادقا  شالت و  هب  مینیـشنب و 
اعد هک  نیمه  اما  دسر ؛ یمن  هجیتن  هب  اهـشالت  زا  یلیخ  ًاضعب  .تسا  شالت  اب  شالت و  رانک  رد  اعد  سپ ، .درادن  ناکما  يزیچ  نینچ 

46 .دیسر دهاوخ  هجیتن  هب  دیدرک ،

35 ص :

هیآ ي 8-1. صصق ، هروس ي  [( 1 - )] 1
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تسین هتساوخ  دصرددص  ِندش  هدروآرب  يانعم  هب  تباجتسا 

هکرابم هیآ ي  نیمه  تایآ ، زا  یکی  .درک  دهاوخ  باجتـسم  ار  اعد  هک  تسا  هدرک  هدعو  نآرق  تایآ  زا  هیآ  دنچ  رد  لاعتم  يادخ 
((1) «) مَُکل بِجَتسَأ  ِینوُعدا  ُمُکُّبَر  َلاق   » ي

ِندـش هدروآرب  يانعم  هب  تباجتـسا  تسا  نکمم  .منک  تباجتـسا  اـت  دـینک ، اـعد  ارم  هک  تسا  هدومرف  امـش  راـگدرورپ  ینعی  تسا ؛
هدروآرب ًامتح  ار  تجاح  نآ  ادخ  هک  دنکن  ار  نیا  ياضتقا  تقلخ ، نیناوق  تسا  نکمم  یهاگ  .دـشابن  مه  هتـساوخ  نآ  دـصرددص 

نیا ریغ  رد  .تسین  یندـش  هدروآرب  يدوز  هب  اـی  تسین ، یندـش  هدروآرب  هتـساوخ  نآ  هـک  دراد  دوـجو  ینیناوـق  يدراوـم  رد  .دـنک 
هزمح یبا  فیرش  ياعد  رد  هک  نانچمه  دنک ؛ یم  هدروآرب  ار  امش  هتـساوخ ي  هک  تسا  نیا  شخـساپ  لاعتم  يادخ  ًاتدعاق  دراوم ،

نِم َهَّللا  اُولَئـس  َو  : » تسا هدومرف  نآرق  رد  .دـنک  یم  هراشا  انعم  نیمه  هب  دوش  یم  هدـناوخ  ناـضمر  هاـم  ياهرحـس  رد  هک  یلاـمث  ي 
ادخ هب  دیهاوخب و  ادخ  زا  امش  اما  دناد ، یم  ار  امـش  ياهزاین  تسا و  ملاع  ادخ  هچرگا  (2) ؛) «) امِیلَع یَش ٍء  ِّلُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ِِهلضَف 
َناک  » نآرق رد  اما  دراد ؛ ًاـمیِحَر » مُِکب  َناـک  َهَّللا  َّنِإ  (: » (3)) فیرـش ياعد  رد  هّتبلا  .دـنک  یم  رکذ  اعد  رد  ار  هیآ  نیا  .دـینک  ضرع 

((4) «.) ًهَّیِطَعلا َعَنمَت  ِلاَؤُّسلِاب َو  َُرمأَت  نَأ  يِدِّیَس  اَی  َِکتاَفِص  نِم  َسَیل  َو  : » دیامرف یم  دعب  .تسا  ًامِیلَع » یَش ٍء  ِّلُِکب 

اه نآ  هک  هچنآ  اما  ینک ؛ رما  نتـساوخ  هب  ار  مدرم  هک  تسین  نیا  وت  تداع  اراـگدرورپ ! دـنک : یم  ضرع  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماـما 
، دیهاوخب دیوگ  یم  رگا  هک  تسا  نیا  یهلا  هطیحم ي  تردـق  یهلا و  تمحر  یهلا و  مرک  يانعم  ینعی  .یهدـن  اه  نآ  هب  دنتـساوخ 

نیا .دنک  تباجا  ار  هتساوخ  نآ  هک  تسا  هدومرف  هدارا 

36 ص :

هیآ ي 60 رفاغ ، هروس ي  [( 1 - )] 1
هیآ ي 32 ءاسن ، هروس ي  [( 2 - )] 2

.یلامث هزمح ي  یبا  ياعد  [( 3 - )] 3
 . مالسلا هیلع  داَّجَّسلَأ  راونألاراحب ج:95 ص:82 ؛ [( 4 - )] 4

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
یمالسا بالقنا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 169ناهفصا   هحفص 51 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15047/AKS BARNAMEH/#content_note_36_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15047/AKS BARNAMEH/#content_note_36_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15047/AKS BARNAMEH/#content_note_36_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15047/AKS BARNAMEH/#content_note_36_4
http://www.ghaemiyeh.com


ََکلَأَس اذِإ  َو  : » دـنک یم  نایب  ار  انعم  نیا  حیرـص  مدرک ، توالت  هبطخ  لّوا  رد  هک  يا  هیآ  نیمه  رد  هک  تسا  یهلا  هدـعو ي  ناـمه 
؛) (1) «) ِناعَد اذِإ  ِعاَّدلا  ًَهَوعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع 

توعد و میوگ و  یم  خـساپ  مکیدزن و  نم  ربماـیپ ، يا  وـگب  تساـجک ، هک  دـننک  لاؤـس  وـت  زا  نم  هراـبرد ي  نم  ناگدـنب  هاـگره 
شلباقم رد  یخـساپ  دـناوخب ، ار  ادـخ  سکره  .منک  یم  تباجا  دـناوخ ، یم  ارم  دـهاوخ و  یم  نم  زا  هک  ار  یـسک  نآ  هتـساوخ ي 

؛) (2) «) دِیتَع ٌباَوَج  ٌرِضاَح َو  ٌعمَس  َکنِم  ًَهلَأسَم  ِّلُِکل  : » تسه

ار نآ  ادخ  نمؤم  ناگدنب  دیاب  تسا و  ّمهم  یلیخ  نیا  .دراد  لباقم  رد  یعطق  خساپ  کی  ادخ ، زا  يا  هتساوخ  ره  ادخ ، زا  یلاؤس  ره 
.دنک یمن  هدافتـسا  رگید  ياهتیعقوم  زا  یلیخ  لثم  تیعقوم  نیا  زا  هک  تسا  یعیبط  درادن ، نامیا  هک  یـسک  الاح  .دننادب  ردـق  یلیخ 

يا هدعو  ره  هّتبلا  تسا و  هدعو  کی  نیا  .داد  دهاوخ  باوج  ار  يا  هتـساوخ  ره  لاعتم  يادخ  ینعی  تسا ؛ یهلا  یعطق  هدعو ي  نیا 
47 .دراد یطیارش  مه 

((3) «.) مَُکل بِجَتسَأ  ینوُعدُأ  »

تـسا نکمم  دـش  دـهاوخ  هدروآرب  ًامتح  ناسنا  هتـساوخ ي  هک  تسین  نیا  ياـنعم  هب  تباجتـسا  .تسین  تباجتـسا  یب  ییاـعد  چـیه 
.تسه یهلا  تباجتسا  اما  دوشن  مه  هدروآرب  یتابجوم  حلاصم و  للع و  هب  تسا  نکمم  دوشب ، هدروآرب 

رکذ یناعم 

نداد لد  وا  هب  نتفای و  ادخ  ربارب  رد  ار  دوخ 

48 .نداد لد  وا  هب  ندرپس و  شوگ  وا  هب  نتفای ، ادخ  ربارب  رد  ار  دوخ  ینعی  رکِذ 

37 ص :

هیآ ي 186. ًهرقب ، هروس ي  [( 1 - )] 1
 . مالسلا هیلع  اَضِّرلَأ  راونألاراحب ج:83 ص:58 ؛  [( 2 - )] 2

هیآ ي 60. رفاغ ، هروس ي  [( 3 - )] 3

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
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بوبحم اب  ینیشنمه  ینعی  رکذ 

.تسا فلتخم  اهام  هبتر ي  میتسین ؛ هک  هلحرم  کی  رد  ّدـح و  کی  رد  همه  اـه  مدآ  اـم ، .دراد  یلحارم  یهلا ، داـی  رکذ و  نیا  ـالاح 
لاثما لثم  دنتسه  مه  یضعب  .انعم  لها  لد و  لها  نیحلاص و  ءایبنا و  ءایلوا و  لثم  دنتـسه ؛ الاب  تاجرد  رد  یحور  ظاحل  زا  اهیـضعب 

رکذ ام  همه ي  يارب  .تسه  حوطس  نآ  رد  هک  هچنآ  زا  میرادن  مه  ربخ  نام  یضعب  دنرادن ؛ یسرتسد  حوطس  نآ  هب  هک  اهام  هدنب و 
مالـسلا هیلع  نینمؤـملاریما  زا  تیاور  رد  هک  تسا  یناـمه  اـه ، نآ  يارب  رکذ  تسه - اـم  يارب  مه  تسه ، اـه  نآ  يارب  مه  تـسه -

؛) (1) «) ِبُوبحَملا ًٌهََسلاَُجم  ُرکِّذلَأ  : » دومرف هک  تسا 

رد مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .تسا  ینیـشنمه  تّذل  اه  نآ  يارب  رکذ  تّذـل  .تسایلوا  يارب  نیا ، .تسا  بوبحم  اب  ینیـشنمه  رکذ ،
ُرکِّذلَأ « ؛ دیامرف یم  رگید  تیاور  کی 

؛) (2) «) َنیِّبِحُملا ًٌهََّذل 

49 .تسا ناّبحم  ناقشاع و  تّذل  رکذ 

نایسن تلفغ و  لباقم  رد  دای ، ینعی  رکذ 

نارومأم اب  ههجاوم  ِساّسح  ماگنه  زا  تلفغ  تیلوئسم ، هفیظو و  زا  تلفغ  ادخ ، زا  تلفغ  تسا ؛ تلفغ  لباقم  رد  دای  .دای  ینعی  رکذ 
نییعت اهدای  نیا  .تمایق  رد  ادـخ  لباقم  رد  ناسنا  گرزب  هبـساحم ي  و  ّتینامـسج - زا  روبع  زا  دـعب  ملاـع  توکلم - ملاـع  رد  یهلا 

50 .تسا هدننک 

؛) (3) «) ًارِیثَک ًارکِذ  َهَّللا  اوُرُکذُأ  : » هک دنک  یم  باطخ  اهناملسم  هب  نآرق 

ياهدـماشیپ ثداوح و  ضراوع و  رد  قرغ  .تسا  نایـسن  تلفغ و  لـباقم  رد  داـی  رکذ و  .داـی  ینعی  رکذ  .دـینک  ریثـک  ِرکذ  ار  ادـخ 
زا ندش و  نوگانوگ 

38 ص :

مکحلاررغ ص:189. [( 1 - )] 1

مکحلاررغ ص:189. [( 2 - )] 2
هیآ ي 41. بازحأ ، هروس ي  [( 3 - )] 3

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
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داـی فرِـص  مه  داـی  نیا  تقو  نآ  .دـشابن  نیا  دـنهاوخ  یم  .تسا  مدآ  ینب  اـم  گرزب  يراـتفرگ  نیا ، ندرک ؛ تلفغ  یلـصا  بـلطم 
51 .دنا هتساوخ  ام  زا  ار  ریثک  رکذ  تسین ، ندش  رکذتم  ندرک و 

ندرک هّجوت  ندوب و  شوه  هب  ندروآ ، دای  هب  ندوب ، دای  هب  ینعی  رکذ ،

دََقل : » دیامرف یم  نآرق  هفیرش ي  هیآ  .ندوب  هّجوتم  ندوب و  شوه  هب  ندوب ، دای  هب  ینعی  رکذ ،» »

هدومرف یفرعم  ناناملـسم  داحآ  ِندوب  هّجوتم  ندوب و  شوه  هب  رکذ و  هلیـسو ي  ار  نآرق  ینعی  ( (1) «) .مُکُرکِذ ِهِیف  ًاباتِک  مُکَیلِإ  انلَزنَأ 
هدوب راگدرورپ  سّدـقم  تاذ  زا  تلفغ  همه ، سأر  رد  ملاع و  قیاقح  زا  تلفغ  راـچد  ناـمز  لوط  رد  مدرم ، زا  يرایـسب  اریز  تسا ؛

52 .دنا

داروا درو و  طقف  هن  تسا ، یهلا  تمعن  دای  فیلکت و  دای  يانعم  هب  رکذ 

دای ادـخ و  دای  يانعم  هب  رکذ  اما  تسا ؛ رکذ  لیاسو  زا  یکی  دراد ، دوجو  هک  يداروا  .تسین  اه  نیا  لاثما  داروا و  درِو و  طقف  رکذ ،
رگا ( (2) «.) اناوخِإ ِِهتَمِعِنب  ُمتحَبـصَأَف  مُِکبُوُلق  َنَیب  َفَّلَأَف  ًءادعَأ  ُمتنُک  ذِإ  مُکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِعن  اوُرُکذا  َو  « ؛ تسا یهلا  تمعن  دای  فیلکت و 

53 .تسا هدش  هراشا  ادخ » تمعن  دای   » هب يدّدعتم  دراوم  رد  دینک ، هظحالم  نآرق  رد 

ندروآ دای  هب  ار  تقیقح  ینعی  رکذ 

54 .ندروآ دای  هب  ار  تقیقح  ینعی  رکِذ  .تسا  هتخومآ  ناسنا  هب  ار  رکِذ »  » ادخ نید  گرزب ، تفآ  نیا  نامرد  زین  يریگشیپ و  يارب 

39 ص :

هیآ ي 10. ءایبنأ ، هروس ي  [( 1 - )] 1
هیآ ي 103. نارمع ، لآ  هروس ي  [( 2 - )] 2

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
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تلفغ زا  يرود  ینعی  رکذ 

هلمج ي زا  زورما  اـم ، تلم  سپ  .میهد  رارق  هّجوت  دروم  ناـمدوخ  یـساسا  یلـصا و  هلأـسم ي  ناونع  هب  ار  تیادـه  رکذ و  عوـضوم 
55 .تسا تلفغ  زا  يرود  رکذ و  عوضوم  دنک ، هّجوت  نآ  هب  یتسرد  هب  دراد  جایتحا  هک  ییاهعوضوم 

شابرادیب ینعی  رکذ 

((1) «.) َنیَِملاعِلل ٌرکِذ  اَّلِإ  َوُه  نِإ  »

56 .تسا رشب  همه ي  يارب  شابرادیب  تسا ، رادشه  تسا ، رّکذت  تسا ، دای  تسا ، رکذ  نیا 

تیصعم ِتمس  هب  نتفر  ِعنام  رکذ ،

َّلَجَوَّزَع َهَّللا  َرُکذَی  نَأ  َوُه  َو  : » دنا هدرک  انعم  ار  لاَح » ِّلُک  یَلَع  ِهَّللا  ُرکِذ  ، » تیاور نیمه  رد  رقاب  ترـضح  تسیچ ؟ رکذ  الاح  بوخ ،
ار تیـصعم  نیا  ار و  ادخ  دنک  دای  رکذ ؛ .دوشب  عنام  ار  وا  ادخ  رکذ  تیـصعم ، تمـس  هب  دور  یم  هک  یتقو  اَِهب ؛» ُّمُهَی  ًهَیِـصعَملا  َدنِع 
، ندرک تناها  ندرک ، یفاصنا  یب  ندناشوپ ، ار  قح  ندرک ، تبیغ  نتفگ ، غورد  نتفگ ، عقاو  فالخ  ار ؛ یـصاعم  عاونا  دهدن ؛ ماجنا 

ناهانگ اه  نیا  .نداد  جرخ  هب  یماـمتها  یب  اـه  نآ  هراـبرد ي  اـی  ندرک  فرـصت  ار  افعـض  لاـم  ار ، لاـملا  تیب  لاـم  ار ، مدرم  لاـم 
ُلوُحَیَف  » .دورب هانگ  نیا  تمس  هب  ناسنا  هکنیا  زا  دوشب  عنام  ادخ  رکذ  ادخ ؛ هب  دنک  هّجوت  ناسنا  اه ، نیا  همه ي  رد  .تسا  نوگانوگ 

دعب ( (3) «.) اوُرَّکَذَت ِناطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاط  مُهَّسَم  اذِإ  اوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ   » ّلجوّزع هَّللا  لوق  وه  و  (2) ؛) «) ًهَیِصعَملا َکِلت  َنَیب  ُهَنَیب َو  ِهَّللا  ُرکِذ 
: دومرف هک  تسا  هیآ  نآ  ریسفت  نیا ، هک  دنیامرف  یم  ترضح 

40 ص :

هیآ ي 104. فسوی ، هروس ي  [( 1 - )] 1
مالسلا هیلع  ُِرقاَبلَأ  راونألاراحب ج:66 ص:379 . [( 2 - )] 2

هیآ ي 102. فارعا ، هروس ي  [( 3 - )] 3
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؛ دنک یم  سم  ار  اه  نیا  ناطیـش  هدـنرذگ ي  دـنز ، یم  هنت  اه  نیا  هب  ناطیـش  یتقو  ِناطیَّشلا ؛» َنِم  ٌِفئاط  مُهَّسَم  اذِإ  اوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ  »
دوش یم  بجوم  رکذ  نیا  َنوُرِـصبُم ؛» مُه  اذِإَف   » .دنوش یم  رّکذـتم  اه  نیا  ًاروف  اوُرَّکَذَـت ؛» ، » هداتفین مه  شناج  هب  تسرد  زونه  ینعی 

.تسا نیا  ٍلاَح » ِّلُک  یَلَع  ِهَّللا  ُرکِذ   » يانعم .دوشب  زاب  اه  نیا  تریصب  اه ، نیا  مشچ  هک 

رکذ ار  زیچ  هس  نامه  مدـناوخ و  هک  تسا  یتیاور  نیمه  هیبش  شتاراـبع  ًاـبیرقت  تسا ، نم  ِهّجوت  دروم  هک  يدـعب  تیاور  ردـص  رد 
یم مالـسلا  هیلع  هَّللادـبع  یبا  ترـضح  هک  یتیاور  رد  اجنیا و  رد  تشاد ، ار  ٍلاَـح » ِّلُـک  یَلَع  ِهَّللا  ُرکِذ  َو  ، » تیاور نآ  رد  .دـنک  یم 
یم هک  تسا  نیا  هّجوت  دروم  هتکن ي  نآ  اما  .دـنک  ادـخ  رکذ  اج  همه  رد  ناسنا  نِطوَم ؛» ِّلُک  ِیف  ِهَّللا  ُرکِذ  َو  : » تسا هدـمآ  دـیامرف ،

، دیئوگب ار  ادخ  رکذ  لاح  همه  رد  میوگ  یم  هکنیا  رَبکَأ ؛» ُهَّللا  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ِهَِّلل َو  ُدـمَحلا  ِهَّللا َو  َناَحبُـس  ُلُوقَأ  َال  یِّنِإ  اَمَأ  : » دـیامرف
نِم اَذَـه  َناَـک  نِإ  َو   » .تسا یظفل  رکذ  نیا ، .ربکا  هَّللا  هَّللا و  اـّلا  هلإ  ـال  هَّلل و  دـمحلا  هَّللا و  ناحبـس  دـیئوگب  هک  تسین  نیا  مدوصقم 
نیا طـقف  نم  دوصقم  اـما  تسا ؛ شزرااـب  یلیخ  تسا و  فیرـش  مه  نیا  تسا ، بوـلطم  مه  نیا  تسا ، رکذ  مه  نیا  هچرگا  كاَذ ؛»

((1) «) ًهَیِصعَم یَلَع  وَأ  ًهَعاَط  یَلَع  َتمَجَه  اَذِإ  ٍنِطوَم  ِّلُک  ِیف  َّزَع  َّلَج َو  ِهَّللا  ُرکِذ  نَِکل  َو   » هکلب تسین ،

، يور یم  ادخ  تعاط  تمس  هب  یتقو  دشاب - َتمَمَه  مهد  یم  لامتحا  .تسا  َتمَجَه  مدید ، نم  هک  يا  هخسن  .َتمَمَه  ای  َتمَجَه  - 
رد هک  يراکذا  نیا  هّتبلا  هَّللا .»  » رکذ نیا  تسا ؛ رظن  دروم  ندوب » ادخ  دای   » نیا .یشاب  ادخ  دای  يور ، یم  ادخ  تیـصعم  تمـس  هب  ای 

لئاسو همه  اه  نیا  تسه - هک  يراـکذا  هیقب ي  ارهز و  ترـضح  تاـحیبست  نوگاـنوگ ، داروا  نیا  رد  اـهاعد ، نیا  رد  اـم ، تاـیاور 
اه نیا  دنرکذ ،

41 ص :

 . مالسلا هیلع  ُقِداَّصلَأ  یفاکلا ج:2 ص:145 ؛  [( 1 - )] 1
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هّتبلا .دنک  ادیپ  هّجوت  دنک ؛ يراج  نابز  رب  ناشقیاقح  یناعم و  هب  هّجوت  اب  ار  اه  نیا  دیاب  ناسنا  تسا ، هدش  رکذ  دنرکذ - ياهلوسپک 
57 .تسا شزرااب  یلیخ  اه  نیا 

42 ص :
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رکذ اعد و  تّیمها  مّود : لصف 

هراشا

43 ص :
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اعد تّیمها 

راگدرورپ فطل  تمالع  اعد ، قیفوت 

هلحرم ي رد  تباجا  تسا و  هتفرگ  رارق  راگدرورپ  فطل  دروم  دنادب  دیاب  لاح  اب  هّجوت و  اب  ياعد  دنک  ادـیپ  اعد  قیفوت  یـسک  رگا 
58 .تسا دعب 

ناسنا هب  ادخ  هک  تسا  یقیفوت  تسا و  یهلا  فطل  نیا  دنز ، یم  فرح  ادخ  اب  دنک ، یم  ادیپ  سنا  لاعتم  يادـخ  اب  ناسنا  هک  نیمه 
59 .تسا راگدرورپ  تباجا  نمضتم  هَّللا » ای   » نیا دوخ  .تسا  هداد 

يّدام ياه  هولج  لباقم  رد  ناسنا  هدننک ي  همیب  اعد ،

يزیچ یـسک و  زا  دیهاوخ  یم  رگا  .دینک  زاب  ناتدوخ  يور  هب  ار  اعد  باب  دیاب  دیـشاب ، راوتـسا  نمـشد ، لباقم  رد  دیهاوخ  یم  رگا 
ار دوخ  دیاب  دیزغلن ، دیروخن و  ناکت  يّدام  ياه  هولج  لباقم  رد  دیهاوخ  یم  رگا  .دینک  يوق  ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار ي  دیاب  دیسرتن ،

60 .دینک همیب  عّرضت  اعد و  اب 

دنوادخ لباقم  رد  ِیگدنب  رهظم  اعد ،

ناسنا رد  تیدوبع  حور  تیوقت  يارب  دـنوادخ و  لباقم  رد  ِیگدـنب  رهظم  اـعد ، هک  تسا  نیا  اـم  ضرع  هصـالخ ي  اـعد ، باـب  رد 
هک تسا  يزیچ  نامه  دنوادخ ، لباقم  رد  یگدنب  ساسحا  تیدوبع و  حور  نیا  و  تسا ،

45 ص :
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61 .دننک هدنز  ناسنا  رد  ار  تیدوبع  حور  هک  تسا  هدوب  هطقن  نیا  هّجوتم  ناششالت  تیبرت و  رخآ ، ات  لّوا  زا  یهلا  يایبنا 

یهلا فراعم  زا  راشرس  نیماضم  نیرتهب  اعد ،

، نیا دینزب ؛ فرح  ادخ  اب  دیهاوخ  یم  هک  هچره  دشاب ؛ ناتدوخ  نابز  هب  ای  یـسراف  نابز  هب  دناوت  یم  الاح  تسادـخ ؛ ِندـناوخ  اعد ،
ظافلا نیرتابیز  رد  نیماضم  نیرتهب  مالسلا  مهیلع  هّمئأ  زا  روثأم  ياهاعد  هّتبلا  ...دیراذگب  نایم  رد  وا  اب  دیهاوخ  یم  هچره  .تساعد 

62 .دش لّسوتم  اه  نآ  هب  یتسیاب  تسناد و  دیاب  ار  اه  نآ  ردق  هک  تسا  یهلا  فراعم  زا  راشرس  و 

ناسنا لد  يور  رب  اسآزجعم  تاریثأت  ياراد  اعد ،

ار هدرم  ياهلد  دراد ؛ ناسنا  لد  يور  رب  ییاسآزجعم  تاریثأت  یلیخ  اعد  رافغتـسا و  لاعتم و  يادخ  رکذ  لاعتم و  يادخ  اب  سنا  نیا 
63 .دنک یم  هدنز 

ناسنا تایح  هدنهدانعم ي  اعد ،

ینوُعدُأ ُمُکُّبَر  َلاَق  َو   » .دینک اعد  دـیاب  ( (1) «) .مُکُؤاعُد َول ال  یِّبَر  مُِکب  اُؤَبعَی  اَم  ُلق  : » دـیورب ادـخ  هناخ ي  ِرد  هب  دـیاب  هک  دـیوگ  یم 
((2) «) .مَُکل بِجَتسَأ 

64 .درادن انعم  ادخ ، اب  هطبار  رد  زج  ناسنا ، تایح  .دیونشب  باوج  ادخ  زا  ات  دینک  اعد  دیاب 

تاجن هیام ي  يا  هحلسا  اعد ،

تـسا هدش  ریبعت  اعد »  » زا تیاور  رد  اذل  دنک ؛ یم  مکحتـسم  ثداوح  لباقم  رد  ار  ناسنا  دهد و  یم  تردق  ییاناوت و  ناسنا  هب  اعد 
نِم مُکیِجُنی  ٍحاَلِس  یَلَع  مُکُّلُدَأ  َال  َأ  دومرف « : هک  تسا  هدش  لقن  مّرکم  یبن  زا  .حالس  هب 

46 ص :

هیآ ي 77. ناقرف ، هروس ي  [( 1 - )] 1
هیآ ي 60. رفاغ ، هروس ي  [( 2 - )] 2
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«. ءاعّدلا نمؤملا  حالس  ّنإف  راهّنلا  لیّللاب و  مّکبر  نوعدت  « ؛ تسامش تاجن  هیام ي  هک  منک  یفرعم  امش  هب  ار  يا  هحلـسا  مُِکئاَدعَأ ؛»
، گنج نادیم  رد  اذـل  .تسا  نمؤم  ناسنا  تسد  رد  يا  هدـنُرب  حالـس  لثم  لاعتم ، يادـخ  هب  هّجوت  ثداوح ، اب  ههجاوم ي  رد  ( (1))
هب ار  مزال  تاناکما  درک ، یم  فص  هب  ار  نازابرس  تسارآ ، یم  ار  هاپس  داد ؛ یم  ماجنا  ار  مزال  ياهراک  همه ي  مالسا  مّرکم  ربمغیپ 

طسو مه  تقو  نامه  رد  اما  درک ؛ یم  لامعا  ار  شدوخ  ِیهدنامرف  فارشا  درک ، یم  اه  نآ  هب  ار  مزال  ياه  هیـصوت  داد ، یم  اه  نآ 
اب طابترا  نیا  .تساوخ  یم  وا  زا  دز و  یم  فرح  لاعتم  يادخ  اب  درک ، یم  عّرـضت  درک ، یم  دنلب  اعد  هب  تسد  دز ، یم  وناز  نادـیم 

65 .دنک یم  مکحتسم  ار  ناسنا  لد  ادخ ،

یهلا نئازخ  همه ي  دیلک  اعد ،

اَِمب ِِهِنئاَزَخ  َحـِیتاَفَم  َكِدَـی  ِیف  َلَعَج  َُّمث  : » دـنا هدومرف  لقن -  رب  انب  ناشیا -  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یمالک 
رارق وت  تسد  رد  ار  دوخ  ياه  هنیجنگ  همه ي  دـیلک  یهاوخب ، وا  زا  داد  نذا  وت  هب  هک  نیا  هب  لاعتم ، يادـخ  « ؛» .ِِهَتلَأسَم نِم  ِهِیف  َنِذَأ 
دیلک نیا  ناسنا  رگا  .تسا  یهلا  نئازخ  همه ي  دـیلک  یهاوخب ، وا  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  ات  داد  لاعتم  دـنوادخ  هک  ینذا  سپ ، .داد »

ِءاَعُّدـلِاب َتحَتفَتـسا  َتئِـش  یَتَمَف   » .دراذـگ یم  ناسنا  رایتخا  رد  ار  نآ  ًامّلـسم  دـهاوخب -  ادـخ  زا  دربب -  راک  هب  تسرد  لکـش  هب  ار 
.تسا یّمهم  رایسب  هلأسم ي  نیا ، دینیبب ! .ینک  یم  زاب  ار  یهلا  نئازخ  ِرد  اعد ، هلیـسو ي  هب  یهاوخب ، تقوره  ( (2) «) .ِِهِنئاَزَخ َباَوبَأ 

66 !؟ دنک مورحم  ّمهم  هلیسو ي  نیا  زا  ار  دوخ  ناسنا  ارچ 

47 ص :

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ص 468 ، ج 2 ، یفاکلا ، [( 1 - )] 1
 . مالسلا هیلع  ُِرقاَبلَأ  راونألاراحب ج:74 ص:205 ؛  [( 2 - )] 2
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هدننکاعد نهذ  ياوتحم  هدننکراکشآ ي  اعد ،

شوگ ار  یسک  ياعد  امش  یتقو  .دنک  یم  راکشآ  حضاو و  بطاخم  عمتـسم و  يارب  ار  هدننک  اعد  نهذ  ياوتحم  اعد  اهنیا  رب  هوالع 
ای تسا  ریقح  تسا ، یناسنا  هنوگچ  نیا  هک  دینک  فشک  وا  شهاوخ  زا  وا ، ياعد  زا  دیناوت  یم  دنز  یم  فرح  ادخ  اب  هک  دیهد  یم 

67 .تسا یبیجع  زیچ  اعد  تسا ، ددرم  ای  تسا  نمؤم  تسا ، تّمهدنلب  رظندنلب و  ای  تسا  نیب  هاتوک  تسا ، میظع 

یگدنزاس رد  رّثؤم  شقن  ياراد  اعد ،

هار هک  یتلم  سکع ، هب  .درادـن  يداـیز  شقن  عّرـضت  اـعد و  تسا ، یگدـنزاس  لاـح  رد  هک  یتـلم  یگدـنز  رد  دـنکن  لاـیخ  یـسک 
هک تسا  مزال  تدـهاجم ، شالت و  راک و  رانک  رد  دـهد ، ماجنا  ار  یگرزب  راک  دـهاوخ  یم  دراد و  دوخ  يور  شیپ  رد  ار  يراوشد 
هک دـینک  یم  هدـهاشم  مالـسا  خـیرات  رد  امـش  .دـهد  رارق  دـنوادخ  زا  دادمتـسا  راگدرورپ و  هب  هّجوت  اعد و  يارب  يا  هداـشگ  باـب 

ماـگنه رد  رطخرپ و  ياـه  هنحـص  رد  گـنج ، ياهنادـیم  رد  ، 6 نینمؤملاریما مرکا و  ّیبـن  ِدوـخ  هلمج  زا  مالـسلا ، مهیلع  نیموـصعم 
راک شالت و  مالـسا ، ردص  ناناملـسم  ربمغیپ و  هک  دیوگب  دـناوت  یمن  یـسک  .دـندرک  یم  زاب  اعد  لّسوت و  تسد  گرزب ، ياهراک 

رد ار  زور  نآ  ِیمالسا  هعماج ي  تیمکاح  ربمغیپ  هک  لاس  هد  نآ  رد  .درادن  دوجو  شالت  رگید  اه  نآ  شالت  زا  رتالاب  .دندرک  یمن 
عّرضت و اعد و  نآ ، رانک  رد  شالت و  راک و  نآ  دوجو  اب  لاح ، نیعرد  اما  .دوب  شالت  راک و  اب  مأوت  هرسکی  ییاهلاس  تشاد ، رایتخا 

68 .تشاد ار  دوخ  ياج  مه  ملاع  راگدرورپ  زا  تلئسم  بلط و  رافغتسا و  هبانا و 

تمعن کی  ندرک ، اعد  تصرف  اعد و 

هیلع یبتجم  نسح  ماما  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیـصو  رد  .تسا  تمعن  کی  ندرک ، اعد  تصرف  تسا و  تمعن  کی  اعد ، اذل 
: تسا هدش  دراو  انعم  نیا  مالسلا 

48 ص :
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نامـسآ تردق  همه ي  هک  لاعتم  يادخ  ِکَتباَجِِإل ؛» َلَّفَکَت  َِکئاَعُِدل َو  َنِذَأ  دَق  ًهَرِخآلا  اَینُّدلا َو  ِتوُکَلَم  ُِنئاَزَخ  ِهِدَِیب  يِذَّلا  َّنَأ  مَلعِإ  »
َُهلَأـسَت نَأ  َكَرَمَأ  َو   » .یهاوـخب وا  زا  ینزب و  فرح  ینک و  اـعد  وا  اـب  هک  هداد  هزاـجا  وـت  هـب  تـسوا ، ییاـناوت  هـضبق ي  رد  نـیمز  و 
ناسنا حور  یلاعت  هیام ي  ادـخ ، زا  نتفرگ  ندرک و  تساوخرد  هطبار ي  نیا  .دـنک  اطع  وت  هب  مه  وا  ات  ینک  هبلاطم  وا  زا  َکَیِطُعِیل ؛»

َو  » .تسا تیدوبع  حور  هدننک ي  تیوقت  نامه  تسا و 

؛) (1) «) هنَع َکبُجحَی  نَم  ُهَنَیب  َکَنَیب َو  لَعجَی  َمل  ٌمیِرَک  ٌمیِحَر  َوُه 

نتفگ و نخـس  هب  دینک  عورـش  ادخ  اب  تقوره  .تسا  هدادـن  رارق  یباجح  يا و  هلـصاف  يا ، هطـساو  وت ، شدوخ و  نیب  لاعتم  يادـخ 
، درک وگتفگ  دوش  یم  دش ، نابز  مه  دوش  یم  هشیمه  ادخ  اب  .دونش  یم  ار  امش  تساوخرد  ادص و  لاعتم  يادخ  ندرک ، زاین  ضرع 

69 .تسا یگرزب  یلیخ  تمعن  تصرف و  رشب ، يارب  نیا  .درک  تساوخرد  وا  زا  دوش  یم  دش و  سونأم  دوش  یم 

اعد هیآ ي  رد  طقف  ادخ ، يارب  مّلکتم  ریمض  هبترم  تفه 

ربمغیپ يا  بیِرَق » یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  َو  : » دـیامرف یم  هلـصافالب  تسا ، هزور  هراـبرد ي  هیآ  هس  هک  تاـیآ  نیمه  لاـبند  رد 
تبحص مه  اهنآ  اب  شدوخ  مکیدزن ، نم  وگب  اهنآ  هب  دیوگ  یمن  مکیدزن ، نم  دنـسرپب  وت  زا  نم  هرابرد ي  نم  ناگدنب  هک  یماگنه 

ُبیِجُأ  » مکیدزن نم  ٌبیِرَق » یِّنِإَف  : » دیوگ یم  دوش  یم 

هب ِیل » اُوبیِجَتـسَیلَف   » منک یم  هدروآرب  ار  مدوخ  زا  راتـساوخ  ياعد  .منک  یم  تباجا  ار  هدننک  توعد  توعد  ِناعَد » اذِإ  ِعاَّدـلا  ًَهَوعَد 
رد هیلع  یلاعت  هَّللا  ناوضر  ییابطابط  همالع ي  راوگرزب ، همالع ي  موحرم  .دـنروایب  ناـمیا  نم  هب  ِیب » اُونِمُؤیل  َو   » دـنیوگب خـساپ  نم 

ناشیا .هدش  يا  هتکن  کی  هّجوتم  هفیرش  هیآ ي  نیا 

49 ص :
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اذِإ َو  « » نم ، » هدرب راک  هب  هدـحو  مّلکتم  ریمـض  هبترم  تفه  یِّنَع » يِدابِع  َکـَلَأَس  اذِإ  َو   » هیآ ي رد  ملاـع  راـگدرورپ  هک  دـیامرف  یم 
تایآ زا  يرگید  هیآ ي  چـیه  رد  ( (1) «) ِیب اُونِمُؤیل  ِیل َو  اُوبیِجَتـسَیلَف  ِناعَد  اذِإ  ِعاَّدـلا  ًَهَوعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  َکـَلَأَس 

ادخ یکیدزن  تابثا  يارب  نیا  .نم  هتفگ  هبترم  تفه  یهاتوک  نیا  هب  نتم  کی  رد  هدزن ، فرح  دوخ  زا  لاعتم  يادـخ  همه  نیا  نآرق 
70 .یهلا شیاتس  هب  دننک  یم  زاب  نابز  دنیاشگ و  یم  ادخ  يوس  هب  لد  هک  تسا  یناگدنب  هب 

زور هنابش  رد  َمیِقَتسُملا  َطارِّصلا  اَنِدهِإ  رارکت 

اَنِدهِإ : » میئوگ یم  شتعکر  ود  رد  ًاّلقا  مه  يزامن  ره  رد  و 

َطارِّصلا اَنِدـهِإ   » شتعکر هد  رد  دـیاب  تـعکر  هدـفه  نـیا  زا  .دـیناوخ  یم  بـجاو  زاـمن  تـعکر  هدـفه  امـش  َمیِقَتــسُملا ...» َطارِّصلا 
71 .دیئوگب َمیِقَتسُملا »

اعد ِورگ  رد  هار ، ِندرب  شیپ 

مراد داقتعا  نم  درب و  شیپ  ار  هار  دوش  یمن  راگدرورپ  هب  لّسوت  هّجوت و  اعد و  نودـب  ( (2) «.) مُکُؤاعُد َول ال  یِّبَر  مُِکب  اُؤَبعَی  ام  ُلق  »
72 .دوب لاعتم  راگدرورپ  هب  هّجوت  عّرضت و  نیمه  هر ،) ) ماما تیقفوم  للع  زا  یکی  هک 

رکذ تّیمها 

ریثک رکذ  ِتساوخرد 

؛) (3) «) ارِیثَک ًارکِذ  َهَّللا  اوُرُکذُأ  : » هک دنک  یم  باطخ  اهناملسم  هب  نآرق 

نایسن تلفغ و  لباقم  رد  دای  رکذ و  .دای  ینعی  رکذ  .دینک  ریثک  ِرکذ  ار  ادخ 

50 ص :

هیآ ي 186. ًهرقب ، هروس ي  [( 1 - )] 1

هیآ ي 77. ناقرف ، هروس ي  [( 2 - )] 2
هیآ ي 41. بازحأ ، هروس ي  [( 3 - )] 3
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ینب ام  گرزب  يراتفرگ  نیا ، ندرک ؛ تلفغ  یلـصا  بلطم  زا  ندـش و  نوگاـنوگ  ياهدـماشیپ  ثداوح و  ضراوع و  رد  قرغ  .تسا 
73 .دنا هتساوخ  ام  زا  ار  ریثک  رکذ  تسین ، ندش  رکذتم  ندرک و  دای  فرِص  مه  دای  نیا  تقو  نآ  .دشابن  نیا  دنهاوخ  یم  .تسا  مدآ 

تسادخ رکذ  اوقت ، هار 

74 .تسادخ رکذ  مه  اوقت  هار 

رکذ هلیسو ي  نآرق ،

هّجوتم ندوب و  شوه  هب  رکذ و  هلیـسو ي  ار  نآرق  ینعی  ( (1) «) .مُکُرکِذ ِهِیف  ًاباتِک  مُکَیلِإ  انلَزنَأ  دََقل  : » دیامرف یم  نآرق  هفیرـش ي  هیآ 
، همه سأر  رد  ملاـع و  قیاـقح  زا  تلفغ  راـچد  ناـمز  لوط  رد  مدرم ، زا  يرایـسب  اریز  تسا ؛ هدومرف  یفرعم  ناناملـسم  داـحآ  ِندوب 

75 .دنا هدوب  راگدرورپ  سّدقم  تاذ  زا  تلفغ 

یساسا یلصا و  هلأسم ي  رکذ ، عوضوم 

هلمج ي زا  زورما  ام ، تلم  سپ  .میهد  رارق  هّجوت  دروم  نامدوخ  یـساسا  یلـصا و  هلأـسم ي  ناونع  هب  ار  تیادـه  رکذ و  عوضوم  و 
76 .تسا تلفغ  زا  يرود  رکذ و  عوضوم  دنک ، هّجوت  نآ  هب  یتسرد  هب  دراد  جایتحا  هک  ییاهعوضوم 

یعقاو نافرع  رکذ ،

ادـخ لـباقم  رد  روضح  يارب  ار  مزـال  تریـصب  درواـیب و  دوجو  هب  ناـسنا  رد  ار  یهلا  داـی  رکذ و  نآ  ینعی  نیا ؛ ینعی  یعقاو  ناـفرع 
77 .دنک داجیا 

دودحمان ِرکذ 

مامت فیلکت  دوش ؛ یم  مامت  دندیسر ، زرم  ّدح و  نآ  هب  یتقو  هک  دنراد ، يا  هزادنا  دنراد ؛ يّدح  یهلا  ماکحا  ضئارف و  نیا  همه ي 
اَّلِإ « ؛ دوش یم 

51 ص :
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مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
یمالسا بالقنا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 169ناهفصا   هحفص 66 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15047/AKS BARNAMEH/#content_note_51_1
http://www.ghaemiyeh.com


، دـش لصاح  داـی  رکذ و  هزادـنا  نیا  یتقو  هک  درادـن ، يا  هزادـنا  درادـن ؛ ّدـح  رکذ  هَیلِإ ؛» یِهَتنَی  ٌّدَـح  َُهل  َسیَلَف   » .رکذ رگم  رکِّذـلا ؛»
نَمَف َِضئاَرَفلا  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  َضَرَف  : » دیامرف یم  دـهد و  یم  حیـضوت  ترـضح  دوخ  دـعب  .تسین  مزال  رگید  تسا ؛ سب  رگید  میئوگب 
ًالثم ُهُّدَح ؛» َوُهَف  ُهَماَص  نَمَف  َناَضَمَر  َرهَـش  َو   » .دناسر دوخ  زرم  ّدـح و  هب  ار  اه  نآ  درک ، ادا  ار  ضئارف  سکره  نُهُّدَـح ؛» َوُهَف  َّنُهاَّدَأ 
نَمَف َّجَحلا  َو   » .تسین بجاو  امش  رب  يزیچ  رگید  دش و  مامت  دیدناسر ؛ شدوخ  زرم  هب  ار  هضیرف  نیا  امش  دش ، مامت  هک  ناضمر  هام 

ره رد  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  .دناسر  زرم  هب  ار  نآ  دیسر - هک  جح  نایاپ  لامعا  هب  دروآ - اج  هب  ار  جح  سکره  ُهُّدَح ؛» َوُهَف  َّجَح 
هیقب ي لـثم  رکذ  طـقف  رکِّذـلا ؛» اَّلِإ   » اـما دـناوخ ؛ يرگید  ریبعت  کـی  اـب  مه  ُهُّدَـح » َوُهَف   » دوش یم  هّتبلا  .میناوخب  ُهُّدَـح » َوُهَف   » اـج ود 

رّرقم هک  يا  هزادـنا  نامه  هب  تسین ، بجاو  رگید  دـیداد ، یتقو  ار  تاـکز  دـندومرفن ؛ رکذ  ار  ضئارف  هیقب ي  رگید  .تسین  ضئارف 
، تسا لـیبق  نیمه  زا  همه  تسه ، هک  یتاـبجاو  ضئارف و  هیقب ي  .روـج  نیمه  ار  محر  هلـص ي  روـج ، نیمه  ار  سمخ  .تسا  هدـش 

؛) (1) «) ِهَیلِإ یِهَتنَی  ًاّدَح  َُهل  لَعجَی  َمل  ِلِیلَقلِاب َو  ُهنِم  َضرَی  َمل  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َّنِإَف  َرکِّذلا  اَّلِإ  « ؛ رکذ رگم 

هیآ نیا  ترضح  دعب ، الت ؛» ّمث   » .دیـسر ّدح  نآ  هب  دوشب  هک  تسا  هدادن  رارق  نآ  يارب  يّدح  تسا ؛ هدشن  یـضار  لیلق  ِرکذ  هب  ادخ 
((2) «.) ًارِیثَک ًارکِذ  َهَّللا  اوُرُکذا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » دومرف توالت  ار 

78 .تسا نیا  رکذ  ّتیمها 

نینمؤم فیلاکت  نیرت  مهم  زا  تالاح ، همه ي  رد  ندوب  رکاذ 

نینمؤم راوشد  ّمهم و  رایـسب  فیلاکت  وزج  هک  تسه  زیچ  هس  داَبِعلا ؛» َلِـمَع  اَـم  ِّدَـشَأ  نِم  ٌثاََـلث  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ترـضح 
79 .دشاب لاعتم  يادخ  رکاذ  لاح  همه  رد  ٍلاَح ؛» ِّلُک  یَلَع  ِهَّللا  ُرکِذ  َو  ، » مّوس ...تخس  ياهراک  تسا ؛

52 ص :

 . مالسلا هیلع  ُقِداَّصلَأ  یفاکلا ج:2 ص:498 ؛  [( 1 - )] 1
هیآ ي 41. بازحأ ، هروس ي  [( 2 - )] 2

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
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هیداَّجس هفیحص ي  تّیمها 

میظع رایسب  یباتک 

زا ُرپ  تسا ؛ روط  نیمه  ًاعقاو  دّـمحم ، لآ  روبز  دـنا  هتفگ  هکنیا  .تسا  یمیظع  رایـسب  باتک  .دـیوش  سونأم  هیداّجـس  هفیحـص ي  اـب 
80 .تسا سرد  اعد و  تسا ، يونعم  ياه  همغن 

ام يونعم  ریاخذ  نیرتهب  زا  یکی 

81 .مینک هدافتسا  نیا  زا  میناوتب  رگا  تسام ، يونعم  ریاخذ  نیرتهب  زا  یکی  هکرابم  هیداّجس ي  هفیحص ي  نم  رظن  هب 

نآ كرت  زا  یهن  اعد و  هب  رما 

رما

هک اعد  .دنناوخب  لاح  اب  ار  اهزامن  صوصخب  دشاب ؛ یلاحاب  هّجوت و  اب  ِتاطابترا  ادـخ ، اب  اه  هچب  تاطابترا  هک  منک  یم  هیـصوت  نم 
خـساپ تساوخ ، نیا  دننادب  دـنهاوخ و  یم  هچ  دـننز و  یم  فرح  يدوجو  هچ  اب  دـننادب  دـنناوخب و  هّجوت  اب  لاح و  اب  دـنناوخ ، یم 

؛) (1) «) مَُکل بِجَتسَأ  ینوُعدا  : » تسا هدش  هتفگ  ام  هب  نآرق ، رد  .دراد 

؛) (2) «) ِِهلضَف نِم  َهَّللا  اُولَئس  َو  : » دراد اجکی  .مهد  خساپ  امش  هب  ات  دیناوخب  ارم 

82 .تساه هدعو  نیرتقداص  یهلا ، ياه  هدعو  تسا و  یهلا  ياه  هدعو  اه  نیا  .دیهاوخب  دینک و  بلط  ادخ  لضف  زا 

83 .دینک دایز  هعماج  ياضف  رد  ار  هللا »  » رکذ

نامه .درادن  مه  یتافانم  .تسا  ندرک  اعد  هنوگ  نیا  تقو  ناضمر ، هام 

53 ص :

هیآ ي 60. رفاغ ، هروس ي  [( 1 - )] 1

هیآ ي 32. ءاسن ، هروس ي  [( 2 - )] 2

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
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کیدزن ادخ  هب  ار  ناتلد  دیناوخب و  بلق  روضح  اب  عّرـضت و  اب  هّجوت ، اب  ار  اعد  نآ  دیهاوخ ، یم  ار  دوخ  تجاح  نآ ، رد  هک  ییاعد 
84 .دینکن تلفغ  اعد  زا  نم ! رهاوخ  ردارب و  .میراد  جایتحا  نیا  هب  امش  نم و  .دینک 

موزل

، تدـهاجم شالت و  راک و  رانک  رد  دـهد ، ماـجنا  ار  یگرزب  راـک  دـهاوخ  یم  دراد و  دوخ  يور  شیپ  رد  ار  يراوشد  هار  هک  یتلم 
85 .دهد رارق  دنوادخ  زا  دادمتسا  راگدرورپ و  هب  هّجوت  اعد و  يارب  يا  هداشگ  باب  هک  تسا  مزال 

86 .دنک ادیپ  سنا  تاجانم  اب  رکذ و  اب  اعد ، اب  دیاب  هبلط 

87 .دشاب هّللا  یلإ  هبانا ي  عّرضت و  اعد و  هعماج ي  دیاب  یمالسا  هعماج ي 

اعد نتسناد  تمینغ 

((1) «.) ِهَّللا ِرکِذ  یلِإ  اوَعساَف  » .تسا یهلا  رکذ  قادصم  امش  هعمج ي  زامن  نیمه  .دیرمشب  منتغم  دیاب  یلیخ  ار  یهلا  رکذ 

سّدقم مان  هب  رکذتم  نابز  ادخ ، دای  هب  لد  .تسادخ  دای  دشاب ، بلاغ  دیاب  امش  تاکرح  رب  امش ، نابز  رب  امش ، لد  رب  هچنآ  اجنیا  رد 
زاـین دروـم  هک  يزیچ  نیا  .یهلا  رماوا  تعاـطا  راـگدرورپ و  داـی  تهج  رد  یتاـکرح  مه  مسج  اـپ و  تسد و  تاـکرح  راـگدرورپ ،

88 .تسا نیمه  تسام ، کیاکی 

هفیظو

89 .تسا ندرک  اعد  ناضمر ، هام  رد  ام  فیاظو  زا  یکی 

54 ص :

هیآ ي 9. ًهعمج ، هروس ي  [( 1 - )] 1

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
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اعد كرت  تَّمذم 

تباجا قیفوت  بلس  زا  رت  هدننک  نارگن  اعد ، قیفوت  بلس 

.موصعم ریغ  زا  یترابع  ای  تسا  مالـسلا ،  هیلع  موصعم  زا  تیاور  مناد  یمن  .دـنا  هدرک  لـقن  یگرزب  زا  ار  یتراـبع  صوصخ  نیا  رد 
زا اعد  هکنیا  زا  « ؛» ًََهباَجِإلا َبَلـسُأ  نَأ  نِم  ٌفَوخَأ  َءاَعُّدلا  بَلـسُأ  نَأ  نِم  اَنَأ  : » دـیوگ یم  .تسا  يزیمآ  تمکح  ترابع  تسه ، هچره 

90« .دوش هتفرگ  نم  زا  تباجا  هکنیا  ات  مسرت  یم  رتشیب  دوش  هتفرگ  نم 

دب یتمالع  ناسنا ، زا  اعد  لاح  ِندش  هتفرگ 

هّجوت و تقو  رد  عّرـضت و  تقو  رد  اعد ، تقو  رد  میدـید  رگا  .تسا  يدـب  ِتمالع  نیا ، .دوش  یم  هتفرگ  ناسنا  زا  اعد  لاح  یهاـگ 
اب هّجوت ، اب  دناوت  یم  ناسنا  .درک  دوش  یم  مه  شتـسرد  هّتبلا  .تسین  یبوخ  ِتمالع  میرادـن ، اعد  هلـصوح ي  طاشن و  چـیه  بّرقت ،

91 .دریگب ادخ  زا  يّدج  روط  هب  ار  اعد  لاح  نتساوخ ، اب  سامتلا و 

اعد زا  دوخ  ِنتسناد  زاین  یب  دمآ  یپ  یگناوتشپ ، یب 

دنیوگن دـننادن ؛ راگدرورپ  هب  هبانا  هیرگ و  لّسوت و  هّجوت و  رکذ و  هلفان و  اعد و  زا  زاـین  یب  ار  ناـشدوخ  روشک ، یئاـضق  نالوئـسم 
، دشابن نیا  رگا  .تسا  نیا  راک  لصا  هن ، درادـن ! راک  یلیخ  هک  دـناوخب  یـسک  ار  اعد  میتسه ؛ مدرم  هب  تمدـخ  لوغـشم  هک  ام  الاح 

92 .میا هناوتشپ  یب  اجنآ 

لئاضف ریاس  اب  رکذ  اعد و  هسیاقم ي 

نمؤم هدنب ي  ياهراک  نیرت  ّمهم  زا  یکی  اعد ،

؛) (1) «) ًهَداَبِعلا ُّخُم  ُءاَعُّدلَأ   » هک تسا  هدش  دراو  تیاور  رد 

هب ای  تدابع ، زغم 

55 ص :

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  ًهعیشلا ج:7 ص:27 ؛  لئاسو  [( 1 - )] 1

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
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ساسحا دوخ  کیدزن  ار  ادخ  عقاو  رد  نتفگ ؛ نخـس  لاعتم  يادخ  اب  ینعی  هچ ؟ ینعی  اعد  .تساعد  تدابع ، حور  اهام ، جـیار  ریبعت 
؛ تسا تدارا  ّتبحم و  راهظا  ای  تسا ، دـیمحت  دـیجمت و  ای  تسا ، تساوخرد  ای  اعد  .نتـشاذگ  نایم  رد  وا  اب  ار  لد  فرح  ندرک و 
93 .تسا حاجن  تاجن و  حالَص و  بلاط  ناسنا  کی  نمؤم و  هدنب ي  کی  ياهراک  نیرت  ّمهم  زا  یکی  اعد  .تساعد  اه  نیا  همه ي 

تدابع زغم  اعد ،

؛) (1) «) ًهَداَبِعلا ُّخُم  ُءاَعُّدلَأ  »

میلـست عیطم و  زین  ار  شلد  عشاخ و  لاعتم  يادخ  لباقم  رد  ار  ناسنا  دناوتب  هک  تسا  نیمه  يارب  تادابع  .تساعد  یتدابع ، ره  زغم 
هب هکلب  تسین ؛ رگیدـکی  لـباقم  رد  اـهناسنا  عوضخ  عوشخ و  عضاوت و  عون  زا  مه  دـنوادخ  لـباقم  رد  عوشخ  تعاـطا و  نیا  .دـنک 

94 .تسوا قلطم  لضف  قلطم و  نسُح  قلطم ، لامج  قلطم ، ریخ  لباقم  رد  عوضخ  عوشخ و  يانعم 

جالع نیرت  ّمهم  اعد ،

نینمؤملاریما هک  تسا  یجالع  نیرت  ّمهم  یهلا ، تاجانم  رکذ و  هب  هّجوت  ادـخ و  دای  میریگب ؛ سرد  ار  نیا  نینمؤملاریما  زا  اـم  دـیاب 
95 .دراد راک  نیا  يارب 

میظع ياه  هتساوخ  هب  ندیسر  هار  اهنت  اعد ،

ار اعد  نیا  ًامتح  دیدرک ، ادـیپ  قیفوت  رگا  .تسا  بوخ  رایـسب  اما  هاتوک ، ییاعد  تسا -  ّبحتـسم  هک  هعمج -  زور  رحـس  ياعد  رد 
یَِهلِإ : » دیآ یم  ترابع  نیا  دعب  دوش و  یم  ادخ  زا  ییاهتساوخرد  لّوا  .دیناوخب 

؛) (2) «) کیَلَع اَّلِإ  تَلَّطَعَت  دَق  ِمَمِهلا  ُفِکاَعَم  َکیََدل َو  اَّلِإ  َتباَخ  دَق  ِلاَمآلا  ُحوُمُط 

يدیمون هب  موکحم  میظع ، ياه  هتساوخ  گرزب و  شکرس و  ياهوزرآ  ایادخ ! »

56 ص :

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  ًهعیشلا ج:7 ص:27 ؛  لئاسو  [( 1 - )] 1
 . مالسلا هیلع  ُقِداَّصلَأ  راونألاراحب ج:86 ص:306 ؛  [( 2 - )] 2

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
یمالسا بالقنا 
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وت هناخ  رد  هک  یتقو  رگم  دـنندنام ؛ زاـب  هب  موکحم  نتفر ، هار  زا  اـم ، ياـهبلط  ناوراـک  .دـنوش » حرطم  وت  اـب  هک  یتقو  رگم  دنتـسه ؛
96 .دنیایب

رکنم اشحف و  زا  یهن  زا  رت  مهم  رتگرزب و  رکذ ،

هک یلاح  رد  زامن  تروص  ّالا  و  عوشخ ؛ رکذ ، هّجوت ، ینعی  دیریگب ؛ ًهالص  ماع  موهفم  هب  ار  ًهالص  هّتبلا  .ًهالـص  ربص و  نیب  طابترا  اما 
«. ُرَبکَأ ِهَّللا  ُرکَِذل  َو  : » دیامرف یم  دعب  هدومرف ، ًهالص  هب  عجار  هک  مه  هفیرش  هیآ ي  نآ  رد  اذل  .تسین  رظن  دروم  دشاب ، رکذ  زا  یلاخ 

رکذ سفن  رکنم ، اشحف و  زا  یهن  زا  رتگرزب  اـما  تسا ؛ ًهالـص  ّتیـصاخ  کـی  نیا ، ( (1) «.) رَکنُملا ِءاشحَفلا َو  ِنَع  یهنَت  ًَهـالَّصلا  َّنِإ  »
97 .دراد ریثأت  ربص  ماکحتسا  رد  ادخ ، اب  یبلق  طابترا  عوشخ ، هّجوت ، رکذ ، نآ  ینعی  ًهالص  نیا  .دراد  دوجو  ًهالص  رد  هک  تسادخ 

اعد تّیمها  رگنایب  ناگدننکاعد ، ِماقم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ُّمُأ .درک  یم  رافغتـسا  اعد و  تسیرگ و  یم  بش  همین ي  دـش ؛ یمن  لفاغ  دوخ  تدابع  زا  تمظع ، نأش و  نآ  اب  ماقم و  نآ  اب  ربماـیپ 
: دـنک یم  ضرع  دـنک و  یم  رافغتـسا  دزیر و  یم  کشا  تسا و  ندرک  اعد  لوغـشم  دـید  تفر  تسین ؛ ربمایپ  دـید  بش  کـی  هَمَلَس 

98 ( (2) «.) ٍنیَع ًَهَفرَط  یِسفَن  َیلِإ  ِینلِکَت  َال  َّمُهَّللَأ َو  »

هار هک  یتلم  سکع ، هب  .درادـن  يداـیز  شقن  عّرـضت  اـعد و  تسا ، یگدـنزاس  لاـح  رد  هک  یتـلم  یگدـنز  رد  دـنکن  لاـیخ  یـسک 
هک تسا  مزال  تدـهاجم ، شالت و  راک و  رانک  رد  دـهد ، ماجنا  ار  یگرزب  راک  دـهاوخ  یم  دراد و  دوخ  يور  شیپ  رد  ار  يراوشد 

راگدرورپ و هب  هّجوت  اعد و  يارب  يا  هداشگ  باب 

57 ص :

هیآ ي 45. توبکنع ، هروس ي  [( 1 - )] 1
 . مالسلا هیلع  ُقِداَّصلَأ  راونألاراحب ج:16 ص:217 ؛  [( 2 - )] 2

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
یمالسا بالقنا 
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مرکا و ّیبن  ِدوخ  هلمج  زا  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  هک  دینک  یم  هدهاشم  مالـسا  خـیرات  رد  امـش  .دـهد  رارق  دـنوادخ  زا  دادمتـسا 
.دـندرک یم  زاب  اعد  لّـسوت و  تسد  گرزب ، ياـهراک  ماـگنه  رد  رطخرپ و  ياـه  هنحـص  رد  گـنج ، ياهنادـیم  رد  ، 6 نینمؤملاریما

دوجو شالت  رگید  اه  نآ  شالت  زا  رتالاب  .دندرک  یمن  راک  شالت و  مالـسا ، ردص  ناناملـسم  ربمغیپ و  هک  دیوگب  دناوت  یمن  یـسک 
شالت راک و  اب  مأوت  هرـسکی  ییاهلاس  تشاد ، رایتخا  رد  ار  زور  نآ  ِیمالـسا  هعماج ي  تیمکاح  ربمغیپ  هک  لاس  هد  نآ  رد  .درادـن 

ملاع راگدرورپ  زا  تلئسم  بلط و  رافغتسا و  هبانا و  عّرـضت و  اعد و  نآ ، رانک  رد  شالت و  راک و  نآ  دوجو  اب  لاح ، نیعرد  اما  .دوب 
99 .تشاد ار  دوخ  ياج  مه 

مالسلا مهیلع  ءایبنا 

تـسا نآ  يارب  اه  نیا  همه  .تسا  هدش  هتفگ  نخـس  دنا ، هدرک  ادخ  حلاص  ناگدنب  هک  ییاعد  اعد و  باب  رد  اهراب  میرک ، نآرق  رد 
یِّنَأ ُهَّبَر  اعَدَـف  : » دنتـساوخ یم  کمک  لاعتم  يادـخ  زا  دـندرک و  یم  اعد  یتخـس  عقاوم  رد  یهلا  ياـیبنا  .دوش  هداد  سرد  اـم  هب  هک 

((1) «) رِصَتناَف ٌبُولغَم 

ِءالُؤه َّنَأ  ُهَّبَر  اعَدَف  : » تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  لوق  زا  ای  .تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  لوق  زا  هک 
((2) «.) نُومِرُجم ٌموَق 

100 .درب هانپ  وا  هب  درک و  تیاکش  ادخ  هب  یسوم 

ناسنا رد  تیدوبع  حور  تیوقت  يارب  دـنوادخ و  لباقم  رد  ِیگدـنب  رهظم  اـعد ، هک  تسا  نیا  اـم  ضرع  هصـالخ ي  اـعد ، باـب  رد 
تیبرت و رخآ ، اـت  لّوا  زا  یهلا  ياـیبنا  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  دـنوادخ ، لـباقم  رد  یگدـنب  ساـسحا  تیدوـبع و  حور  نیا  و  تسا ،

101 .دننک هدنز  ناسنا  رد  ار  تیدوبع  حور  هک  تسا  هدوب  هطقن  نیا  هّجوتم  ناششالت 

58 ص :

هیآ ي 10. رمق ، هروس ي  [( 1 - )] 1
هیآ ي 22. ناخد ، هروس ي  [( 2 - )] 2
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ناربمایپ نوّیراوح  باحصا و 

یم راگدرورپ  بناج  هب  اعد  يور  دندش ، یم  یتبیـصم  راچد  نوگانوگ ، ثداوح  اهگنج و  رد  ناربمایپ ، نّویراوح  باحـصا و  یتقو 
ار ییاه  یهّجوت  یب  اه و  يور  هدایز  ناهانگ و  ایادخ ! (1) ؛) «) انِرمَأ ِیف  انَفارـسِإ  اَنبُونُذ َو  اَنل  رِفغا  اَنَّبَر  : » دندرک یم  ضرع  دندومن و 

102 .زرمایب میدرک ، نامدوخ  راک  رد  هک 

( هر ) ینیمخ ماما 

نیا رد  نم  درک ؛ دـهاوخ  تیامح  دـنراد ، یمرب  ماگ  صالخا  اب  دـننک و  یم  تکرح  وا  هار  رد  هک  یناگدـنب  زا  ًانیقی  لاـعتم  يادـخ 
«. مُکُؤاعُد َول ال  یِّبَر  مُِکب  اُؤَبعَی  ام  ُلق  « ؛ مینک شومارف  دیابن  مه  ار  راگدرورپ  هب  لاهتبا  عّرـضت و  هّتبلا  .مرادن  يدیدرت  چـیه  عوضوم 

((2))

نیمه هر ،) ) ماما تیقفوم  للع  زا  یکی  هک  مراد  داـقتعا  نم  درب و  شیپ  ار  هار  دوش  یمن  راـگدرورپ  هب  لّـسوت  هّجوت و  اـعد و  نودـب 
103 .دوب لاعتم  راگدرورپ  هب  هّجوت  عّرضت و 

59 ص :

هیآ ي 147. نارمع ، لآ  هروس ي  [( 1 - )] 1
هیآ ي 77. ناقرف ، هروس ي  [( 2 - )] 2
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تباجا طورش  اعد ،  طئارش  مّوس : لصف 

هراشا

61 ص :
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اعد طرش  شیپ 

ادخ ِبناج  زا 

ادخ هدارا ي 

! اراگدرورپ دنک : یم  ضرع  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  ًهَّیِطَعلا .» َعَنمَت  ِلاَؤُّسلِاب َو  َُرمأَت  نَأ  يِدِّیَـس  اَی  َِکتاَفِـص  نِم  َسَیل  َو  دیامرف « : یم 
یهلا مرک  ياـنعم  ینعی  .یهدـن  اـه  نآ  هب  دنتـساوخ  اـه  نآ  هک  هچنآ  اـما  ینک ؛ رما  نتـساوخ  هب  ار  مدرم  هک  تسین  نـیا  وـت  تداـع 

.دنک تباجا  ار  هتـساوخ  نآ  هک  تسا  هدومرف  هدارا  دـیهاوخب ، دـیوگ  یم  رگا  هک  تسا  نیا  یهلا  هطیحم ي  تردـق  یهلا و  تمحر 
َو : » دنک یم  نایب  ار  انعم  نیا  حیرص  مدرک ، توالت  هبطخ  لّوا  رد  هک  يا  هیآ  نیمه  رد  هک  تسا  یهلا  هدعو ي  نامه  نیا 

؛) (1) «) ِناعَد اذِإ  ِعاَّدلا  ًَهَوعَد  ُبیِجُأ  ٌبیِرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذِإ 

توعد و میوگ و  یم  خـساپ  مکیدزن و  نم  ربماـیپ ، يا  وـگب  تساـجک ، هک  دـننک  لاؤـس  وـت  زا  نم  هراـبرد ي  نم  ناگدـنب  هاـگره 
شلباقم رد  یخـساپ  دـناوخب ، ار  ادـخ  سکره  .منک  یم  تباجا  دـناوخ ، یم  ارم  دـهاوخ و  یم  نم  زا  هک  ار  یـسک  نآ  هتـساوخ ي 

ًَهلَأسَم ِّلُِکل  : » تسه

63 ص :

هیآ ي 186. ًهرقب ، هروس ي  [( 1 - )] 1
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؛) (1) «) ٌدِیتَع ٌباَوَج  ٌرِضاَح َو  ٌعمَس  َکنِم 

ار نآ  ادخ  نمؤم  ناگدنب  دیاب  تسا و  ّمهم  یلیخ  نیا  .دراد  لباقم  رد  یعطق  خساپ  کی  ادخ ، زا  يا  هتساوخ  ره  ادخ ، زا  یلاؤس  ره 
104 .دننادب ردق  یلیخ 

راگدرورپ هزاجا ي 

ُِنئاَزَخ ِهِدَِـیب  يِذَّلا  َّنَأ  مَلعِإ  : » تسا هدـش  دراو  اـنعم  نیا  مالـسلا  هیلع  یبـتجم  نسح  ماـما  هب  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  تیـصو  رد 
ییاناوت هضبق ي  رد  نیمز  نامسآ و  تردق  همه ي  هک  لاعتم  يادخ  َِکَتباَجِِإل ؛» َلَّفَکَت  َِکئاَعُِدل َو  َنِذَأ  دَق  ًهَرِخآلا  اَینُّدلا َو  ِتوُکَلَم 

؛) (2) «) کَیِطُعِیل َُهلَأسَت  نَأ  َكَرَمَأ  َو   » .یهاوخب وا  زا  ینزب و  فرح  ینک و  اعد  وا  اب  هک  هداد  هزاجا  وت  هب  تسوا ،

105 .دنک اطع  وت  هب  مه  وا  ات  ینک  هبلاطم  وا  زا 

اَِمب ِِهِنئاَزَخ  َحـِیتاَفَم  َكِدَـی  ِیف  َلَعَج  َُّمث  : » دـنا هدومرف  لقن -  رب  انب  ناشیا -  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یمالک 
رارق وت  تسد  رد  ار  دوخ  ياه  هنیجنگ  همه ي  دـیلک  یهاوخب ، وا  زا  داد  نذا  وت  هب  هک  نیا  هب  لاعتم ، يادـخ  « ؛» .ِهَتلَأسَم نِم  ِهِیف  َنِذَأ 
دیلک نیا  ناسنا  رگا  .تسا  یهلا  نئازخ  همه ي  دـیلک  یهاوخب ، وا  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  ات  داد  لاعتم  دـنوادخ  هک  ینذا  سپ ، .داد »

ِءاَعُّدـلِاب َتحَتفَتـسا  َتئِـش  یَتَمَف   » .دراذـگ یم  ناسنا  رایتخا  رد  ار  نآ  ًامّلـسم  دـهاوخب -  ادـخ  زا  دربب -  راک  هب  تسرد  لکـش  هب  ار 
((3) «.) ِِهِنئاَزَخ َباَوبَأ 

زا ار  دوخ  ناسنا  ارچ  .تسا  یّمهم  رایسب  هلأسم ي  نیا ، دینیبب ! .ینک  یم  زاب  ار  یهلا  نئازخ  ِرد  اعد ، هلیسو ي  هب  یهاوخب ، تقو  ره 
106 !؟ دنک مورحم  ّمهم  هلیسو ي  نیا 

64 ص :

 . مالسلا هیلع  اَضِّرلَأ  راونألاراحب ج:83 ص:58 ؛  [( 1 - )] 1
 . مالسلا هیلع  ُِرقاَبلَأ  راونألاراحب ج:74 ص:205 ؛  [( 2 - )] 2

.نامه [( 3 - )] 3
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یهلإ قیفوت  فطل و 

ناسنا هب  ادخ  هک  تسا  یقیفوت  تسا و  یهلا  فطل  نیا  دنز ، یم  فرح  ادخ  اب  دنک ، یم  ادیپ  سنا  لاعتم  يادـخ  اب  ناسنا  هک  نیمه 
107 .تسا راگدرورپ  تباجا  نمضتم  هَّللا » ای   » نیا دوخ  .تسا  هداد 

هلحرم ي رد  تباجا  تسا و  هتفرگ  رارق  راگدرورپ  فطل  دروم  دنادب  دیاب  لاح  اب  هّجوت و  اب  ياعد  دنک  ادـیپ  اعد  قیفوت  یـسک  رگا 
108 .تسا دعب 

هدننکاعد هیحان ي  زا 

دیما

.دینک یمن  تساوخرد  ار  يزیچ  ادخ  زا  دیـشاب ، هتـشادن  دیما  ات  .يراودیما  ینعی  نتـساوخ ، .ندناوخ  ار  ادخ  نتـساوخ و  ینعی  اعد ،
لعـشُم ار  اهلد  تباجا ، هب  دیما  نیا  .تسا  تباجا  هب  دیما  اب  ِمزالم  هک  دیما ، ینعی  اعد  سپ ، .دنک  یمن  بلط  يزیچ  هک  دـیماان  ناسنا 

109 .دراد یم  هگن  رّونم  دنک و  یم 

اعد ِلاح  ِتساوخرد  سامتلا و 

.تسین یبوخ  ِتمالع  میرادن ، اعد  هلـصوح ي  طاشن و  چیه  بّرقت ، هّجوت و  تقو  رد  عّرـضت و  تقو  رد  اعد ، تقو  رد  میدـید  رگا 
110 .دریگب ادخ  زا  يّدج  روط  هب  ار  اعد  لاح  نتساوخ ، اب  سامتلا و  اب  هّجوت ، اب  دناوت  یم  ناسنا  .درک  دوش  یم  مه  شتسرد  هّتبلا 

رکش

111 .دنک یم  رکاذ  ار  ناسنا  رکش  ِدوخ  دیوش ؛ یم  ادخ  هّجوتم  دوش ؛ یم  رکذ  بجوم  رکش  نیا  دیدرک ، رکش  یتقو  ًالّوا ،

تباجإ ِتیعطق 

رید ای  دوز و  ای  دش ؛ دهاوخ  باجتسم  اعد 

باجتسم اعد  میشاب ، هتشاد  اعد  لاح  رد  ار  مزال  ِهّجوت  هک  اجنآ 

65 ص :
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112 .رید ای  دوز و  ای  دش ؛ دهاوخ 

ددنب یمن  ار  تباجا  ِرد  دنک ، زاب  ار  اعد  ِرد  ادخ  رگا 

113 .دشاب هتشادن  نآ  تباجا  رب  انب  اما  دننک ، اعد  دهدب  روتسد  دوخ  ِناگدنب  هب  ادخ  درادن  ناکما 

زا یلامث  هزمح ي  یبا  ياعد  رد  .دیبلطب  وا  زا  ار  ناتدوخ  ياهزاین  دیهاوخب و  لاعتم  يادخ  زا  (1) ؛) «) ِِهلضَف نِم  َهَّللا  اُولَئس  َو  : » دومرف
ُناَّنَملا َتنَأ  ًَهَّیِطَعلا َو  َعَنمَت  ِلاَؤُّسلِاب َو  َُرمأَت  نَأ  يِدِّیَس  اَی  َِکتاَفِص  نِم  َسَیل  َو  : » دوش یم  ضرع  روط  نیا  مالسلا  هیلع  داّجـس  ماما  لوق 

؛) (2) «) َِکتَکَلمَم ِلهَأ  یَلَع  اَیاَطَعلِاب 

.درادن ناکما  نیا  ینکن ؛ یلمع  ار  اه  نآ  هتساوخ ي  هک  یشاب  هتشاد  انب  اما  دنهاوخب ، وت  زا  هک  یهدب  روتـسد  تدوخ  ِناگدنب  هب  وت 
هک دراد  میمصت  لاعتم  يادخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  مینک ، بلط  میهاوخب و  وا  زا  هک  دنک  یم  رما  امش  نم و  هب  لاعتم  يادخ  یتقو 

اَم : » هک تسا  تیاور  رد  اذل  دهدب  ام  هب  میهاوخ ، یم  ار  هچنآ 

((3) «) ًَهباَجِإلا َبَاب  ُهنَع  َِقلُغی  ِءاَعُّدلا َو  َبَاب  ٍدبَع  یَلَع  ...َحَتفَِیل  ُهَّللا  َناَک 

114 .ددنبب ار  تباجا  باب  اما  دنک ، زاب  ار  اعد  باب  هک  تسا  نآ  زا  رت  میرک  لاعتم  يادخ  کلذ ؛ نم  مرکا  هّللا  و 

بِجَتـسَأ ینوُعدُأ  « ؛ دش دهاوخ  رّـسیم  وا  يارب  یهلا  تباجا  دـیدرت  نودـب  دـنک ، نّیزم  رّطعم و  ار  دوخ  ادـخ  دای  اب  تسناوت  لد  رگا 
((4) «.) مَُکل

تـسا نکمم  دـش  دـهاوخ  هدروآرب  ًامتح  ناسنا  هتـساوخ ي  هک  تسین  نیا  ياـنعم  هب  تباجتـسا  .تسین  تباجتـسا  یب  ییاـعد  چـیه 
للع و هب  تسا  نکمم  دوشب ، هدروآرب 

66 ص :

هیآ ي 32. ءاسن ، هروس ي  [( 1 - )] 1
 . مالسلا هیلع  داَّجَّسلَأ  راونألاراحب ج:95 ص:82 ؛  [( 2 - )] 2

راصق 435. ًهغالبلا ؛  جهن  [( 3 - )] 3
هیآ ي 60. رفاغ ، هروس ي  [( 4 - )] 4
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نآ ول  و  تسادـخ ؛ تاـفتلا  هّجوـت و  خـساپ و  یهلا ، تباجتـسا  .تسه  یهلا  تباجتـسا  اـما  دوـشن  مه  هدروآرب  یتاـبجوم  حـلاصم و 
اما دنکن ؛ ادیپ  مه  قّقحت  تسام  نایز  هب  اما  تسام ، عفن  هب  هتساوخ  نیا  مینک  یم  لایخ  اسب  يا  هک  میراد  امش  نم و  هک  يا  هتـساوخ 

115 .دراد دوخ  لابند  هب  یکیّبل  نامگ  یب  امش  هللا » ای  »

تجاح تفایرد  يارب  لومعمریغ ، ِتعرس  ِراظتنا  ِتهارک 

((1) «) ًَِهباَجِإلا ِلاَجِعتسا  ُهنِم َو  ِفاَرِصنِالا  ِلیِجعَت  ِءاَعُّدلا َو  ِیف  ًِهَلَجَعلا  ًِهَهاَرَک  : » دراد ییاور  بتک  باوبأ  رد 

ارم ياعد  لاعتم  يادخ  هک  دیئوگن  دشن ، هدروآرب  دیتساوخ  امـش  هک  ینامز  رد  دیتساوخ و  ار  يزیچ  رگا  .دینکن  هلجع  اعد  رد  ینعی 
((2) «.) اَِهتاَقوَِأب ًُهَنوُهرَم  ُرُومُألَأ   » .هن درکن ؛ باجتسم 

هرخالاب دـندرک و  اعد  لاس  لهچ  داد ، دـهاوخ  تاجن  ار  نانآ  داد  هدـعو  لاعتم  يادـخ  هکنآ  زا  دـعب  لیئارـسا  ینب  دراد : تیاور  رد 
.دشاب دایز  نآ  يارب  شالت ، لاس  لهچ  هک  تسین  يرما  نوعرف ، رب  یـسوم  يزوریپ  نوعرف و  قرغ  .دش  ماجنا  مه  یگرزب  راک  .دـش 
ییاعد رد  .دراد  ار  انعم  نیا  اهاعد ، زا  یـضعب  رد  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  دیهاوخ  یم  هچره  دیناوخب و  ار  ادـخ  هّجوت ، اب  دـینکن ! هلجع 

((3) «) کیَلَع اَّلِإ  تَلَّطَعَت  دَق  ِمَمِهلا  ُفِکاَعَم  َکیََدل َو  اَّلِإ  َتباَخ  دَق  ِلاَمآلا  ُحوُمُط  یَِهلِإ   » هک تسا  دراو  هنوگ  نیا 

هتـساوخ وت ، هاگـشیپ  رد  .وت  هاگـشیپ  رد  رگم  دوش ، یم  دودرم  ددرگ ، حرطم  هک  یـسکره  دزن  يرد و  ره  رد  دایز  ياـهوزرآ  ینعی 
116 .دوش یم  هدروآرب  مه  دایز  ياه 

تباجا ندوب  طرش  دیق و  یب 

ام نیا  درادن ؛ یطرش  دیق و  چیه  راگدرورپ ، فرط  زا  یهلا  تباجا  هّتبلا 

67 ص :

باب 7. ؛  ءاعّدلا باوبأ  ًهالّصلا ؛ باتک  ؛ ًهعیشلا لئاسو  [( 1 - )] 1
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  راونألاراحب ج:74 ص:166 ؛  [( 2 - )] 2

 . مالسلا هیلع  ُقِداَّصلَأ  راونألاراحب ج:86 ص:306 ؛  [( 3 - )] 3
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دوخ هک  دریگن ، رارق  انتعا  دروم  ام  ياـعد  میوش  یم  بجوم  هک  میتسه  اـم  میوش ؛ یم  تباـجا  عناـم  ناـمدوخ  لاـمعا  اـب  هک  میتسه 
117 .تسا نیمه  اعد ، تایصوصخ  زا  یکی  درک و  هدافتسا  اعد  زا  ناوت  یم  هک  تسا  یفراعم  زا  یکی  نیمه ،

نآ هک  تسا  هدومرف  هدارا  دیهاوخب ، دـیوگ  یم  رگا  هک  تسا  نیا  یهلا  هطیحم ي  تردـق  یهلا و  تمحر  یهلا و  مرک  يانعم  ینعی 
ار انعم  نیا  حیرـص  مدرک ، توالت  هبطخ  لّوا  رد  هک  يا  هیآ  نیمه  رد  هک  تسا  یهلا  هدـعو ي  نامه  نیا  .دـنک  تباـجا  ار  هتـساوخ 

َو : » دنک یم  نایب 

؛) (1) «) ِناعَد اذِإ  ِعاَّدلا  ًَهَوعَد  ُبیجُأ  ٌبیرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يدابِع  ََکلَأَس  اذِإ 

توعد و میوگ و  یم  خـساپ  مکیدزن و  نم  ربماـیپ ، يا  وـگب  تساـجک ، هک  دـننک  لاؤـس  وـت  زا  نم  هراـبرد ي  نم  ناگدـنب  هاـگره 
شلباقم رد  یخـساپ  دـناوخب ، ار  ادـخ  سکره  .منک  یم  تباجا  دـناوخ ، یم  ارم  دـهاوخ و  یم  نم  زا  هک  ار  یـسک  نآ  هتـساوخ ي 

رد یعطق  خـساپ  کـی  ادـخ ، زا  يا  هتـساوخ  ره  ادـخ ، زا  یلاؤس  ره  (2) ؛) «) ٌدـِیتَع ٌباَوَج  ٌرِـضاَح َو  ٌعمَـس  َکنِم  ًَهلَأسَم  ِّلُِکل  : » تسه
118 .دننادب ردق  یلیخ  ار  نآ  ادخ  نمؤم  ناگدنب  دیاب  تسا و  ّمهم  یلیخ  نیا  .دراد  لباقم 

تباجإ ِناکما  ِندرب  الاب  يارب  اعد ، يارب  بادآ  طئارش و  دوجو 

اوُعَفدِإ : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یتیاور  رد  ...تسا  رگید  لیاسو  رانک  رد  يا  هلیسو  اعد ،

((3) «) ِءاَلَبلا ِدوُرُو  َلبَق  ِءاَعُّدلِاب  مُکنَع  ِءاَلَبلا  َجاَومَأ 

امـش هچره  هک  تسین  انعم  نادـب  هّتبلا  نیا ، .تسا  ّتیعقاو  اـهنیا  .دـینک  عفد  ار  ـالب  اـعد ، اـب  دوش ، دراو  امـش  رب  ـالب  هک  نآ  زا  شیپ 
هن دش ؛ دهاوخ  هدروآرب  دیتشاذگ ، نایم  رد  لاعتم  يادخ  اب  ار  نآ  روط  ره  دیتساوخ و 

68 ص :

هیآ ي 186. ًهرقب ، هروس ي  [( 1 - )] 1
 . مالسلا هیلع  اَضِّرلَأ  راونألاراحب ج:83 ص:58 ؛ [( 2 - )] 2

 . مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  راونألاراحب ج:90 ص:289 ؛  [( 3 - )] 3
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بادآ و دیهاوخب ، يزیچ  مه  ناتتسود  زا  امش  رگا  .اهنتساوخ  همه ي  لثم  يداع و  بابـسا  همه ي  لثم  دراد ؛ یبادآ  دراد ، یطیارش 
دنک و هّجوت  لاعتم  يادخ  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  بادآ ، نیرت  هدمع  تفرگ و  راک  هب  دیاب  ار  اعد  صوصخم  بدا  .دراد  یتافیرـشت 

119 .دهاوخب ادخ  زا  لد ، همه ي  اب 

تسا طرش  نودب  یعطق و  تباجا  دریگب ، ماجنا  هملک  یقیقح  يانعم  هب  اعد  رگا 

120 .دریگب ماجنا  دوخ  طیارش  اب  هملک و  یقیقح  يانعم  هب  اعد  هک  تسا  نیا  اعد  تباجا  ّمهم  طرش 

تسا طرش  نودب  یعطق و  تباجا  دوش ، هدرب  راک  هب  تسرد  اعد ، رگا 

اَِمب ِِهِنئاَزَخ  َحـِیتاَفَم  َكِدَـی  ِیف  َلَعَج  َُّمث  : » دـنا هدومرف  لقن -  رب  انب  ناشیا -  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یمالک 
رارق وت  تسد  رد  ار  دوخ  ياه  هنیجنگ  همه ي  دـیلک  یهاوخب ، وا  زا  داد  نذا  وت  هب  هک  نیا  هب  لاعتم ، يادـخ  « ؛» .ِِهَتلَأسَم نِم  ِهِیف  َنِذَأ 
دیلک نیا  ناسنا  رگا  .تسا  یهلا  نئازخ  همه ي  دـیلک  یهاوخب ، وا  زا  یهاوخ  یم  هچ  ره  ات  داد  لاعتم  دـنوادخ  هک  ینذا  سپ ، .داد »

ِءاَعُّدـلِاب َتحَتفَتـسا  َتئِـش  یَتَمَف   » .دراذـگ یم  ناسنا  رایتخا  رد  ار  نآ  ًامّلـسم  دـهاوخب -  ادـخ  زا  دربب -  راک  هب  تسرد  لکـش  هب  ار 
.تسا یّمهم  رایسب  هلأسم ي  نیا ، دینیبب ! .ینک  یم  زاب  ار  یهلا  نئازخ  ِرد  اعد ، هلیسو ي  هب  یهاوخب ، تقو  ره  ( (1) «.) ِِهِنئاَزَخ َباَوبَأ 

121 !؟ دنک مورحم  ّمهم  هلیسو ي  نیا  زا  ار  دوخ  ناسنا  ارچ 

تباجإ ِعناوم 

رگید ِیهلا  نوناق  کی  اب  مداصت 

نیناوق فالخرب  دنزب و  مه  هب  ار  یعیبط  نیناوق  هشیمه  اعد  تسین  مزال 

69 ص :

 . مالسلا هیلع  ُِرقاَبلَأ  راونألاراحب ج:74 ص:205 ؛  [( 1 - )] 1
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تردـق نیا  .ددرگ  یم  هدروآرب  امـش  هتـساوخ ي  دوش و  یم  باجتـسم  یعیبـط  نیناوق  بوچراـچ  رد  اـعد  .هن  دـنک ؛ لـمع  یعیبـط 
کی اب  امـش  ياعد  هک  ییاجنآ  هّتبلا  .دوش  یم  هدروآرب  امـش  دوصقم  دراذگ و  یم  مه  رانک  دروآ ، یم  روج  ار  نیناوق  هک  تسادخ 

هک ییاه  مدآ  .تسا  تسرد  مه  هدعو  نآ  اما  تسا ؛ ّقح  یهلا  هدعو ي  .دوش  یمن  باجتـسم  دنک ، ادیپ  مداصت  يرگید  ِیهلا  نوناق 
مولعم نک ، اعد  امـش  الاح  .دنـسرب  دصقم  فده و  هب  هک  تسین  ینیمـضت  دننکن ، شالت  ناشدوخ  فادـها  هار  رد  دنـشاب و  راک  یب 

فالخرب ییاج  رد  .تسین  ینیمـضت  اما  دش ؛ باجتـسم  دـیدید  مه  تقو  کی  هّتبلا  .درادـن  تباجتـسا  لابقا  یلیخ  اعد  نیا  هک  تسا 
قرخ مه  ار  نیناوق  اعد  کشالب  يدراوم  رد  هچرگا  .دشاب  هتشاد  ینیمـضت  تسین  مولعم  دینک ؛ اعد  امـش  مّلـسم ، ِیعیبط  نوناق  کی 
هتشاد تافانم  یهلا  رگید  نیناوق  اب  رگا  امش  ياعد  ینعی  دوش ، یم  باجتـسم  اعد  میئوگ  یم  یتقو  هک  تسین  روط  نیا  اما  دنک ؛ یم 

ندرک و بلط  اعد ، رد  .هن  دوش ؛ یم  باجتـسم  زاـب  دـشابن ، مه  هّجوت  يور  زا  اـعد  دوخ  یّتح  اـی  دـشابن و  شهارمه  یلمع  دـشاب و 
، گرزب فادها  هار  رد  شالت  لمع و  رگا  .دوش  یم  باجتسم  اعد  نیا  .تسا  مزال  ندرک  هبلاطم  ًاتقیقح  لاعتم و  يادخ  زا  نتساوخ 

نیا رد  تباجتـسا  لابقا  ًامتح  دنک ، ادیپ  رارمتـسا  اعد  هک  یتقو  نآ  .تسا  رتشیب  ًاعقاو  اعد  نیا  تباجتـسا  لابقا  دشاب ، اعد  نیا  هارمه 
لئاسم رد  صوصخب  دـش ؛ سویأم  دـیابن  دـشن ، باجتـسم  دـیدرگ و  رارکت  راب  دـنچ  اعد  کی  هک  دـش  هدـید  رگا  .تسا  رتشیب  اـعد 

ياـهراک تعیبـط  یهاـگ  نوچ  اـهتلم ؛ تشونرـس  روشک و  تشونرـس  ناـسنا و  تشونرـس  هب  طوبرم  لـئاسم  رد  صوصخب  گرزب ،
122 .دبلط یم  نامز  شقّقحت  هک  تسا  نینچ  گرزب 

تـسا نیا  بلاغ  دـیهاوخب ، ادـخ  زا  رگا  تقو  نآ  .تساعد  تقو  دوش ، یم  ادـیپ  یهّجوت  ددرگ و  یم  قیقر  ناسنا  بلق  هک  یماگنه 
هک دراد  دوجو  یحلاصم  یهلا ، ملع  رد  هک  يدراوم  رگم  .دوش  یم  هدروآرب  دوصقم  هک 

70 ص :
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مه هب  ار  تلم  کی  حـلاصم  ای  شنیرفآ ، یمومع  حـلاصم  امـش  نم و  ياعد  رطاخ  هب  لاعتم ، يادـخ  میناد و  یمن  اـم  ار  حـلاصم  نآ 
اعد میشاب ، هتشاد  اعد  لاح  رد  ار  مزال  هّجوت  هک  اج  نآ  دشابن و  عنام  یگرزب  تحلصم  ام ، هتساوخ ي  هار  رس  هک  اج  نآ  .دزیر  یمن 

123 .رید ای  دوز و  ای  دش ؛ دهاوخ  باجتسم 

هکرابم هیآ ي  نیمه  تایآ ، زا  یکی  .درک  دهاوخ  باجتـسم  ار  اعد  هک  تسا  هدرک  هدعو  نآرق  تایآ  زا  هیآ  دنچ  رد  لاعتم  يادخ 
تسا نکمم  .منک  تباجتسا  ات  دینک ، اعد  ارم  هک  تسا  هدومرف  امش  راگدرورپ  ینعی  تسا ؛ مکل » بجتـسأ  ینوعدا  مّکبر  لاق  و   » ي

هک دنکن  ار  نیا  ياضتقا  تقلخ ، نیناوق  تسا  نکمم  یهاگ  .دشابن  مه  هتـساوخ  نآ  دصرددص  ِندـش  هدروآرب  يانعم  هب  تباجتـسا 
يدوز هب  اـی  تسین ، یندـش  هدروآرب  هتـساوخ  نآ  هک  دراد  دوـجو  ینیناوـق  يدراوـم  رد  .دـنک  هدروآرب  ًاـمتح  ار  تجاـح  نآ  ادـخ 

124 .دنک یم  هدروآرب  ار  امش  هتساوخ ي  هک  تسا  نیا  شخساپ  لاعتم  يادخ  ًاتدعاق  دراوم ، نیا  ریغ  رد  .تسین  یندش  هدروآرب 

نکممریغ ياهتساوخرد 

يارب ار  لکشم  نیا  ینید ، تایاور  تسیچ ؟ ّتلع  .دوش  یمن  باجتسم  دنک ، یم  اعد  ناسنا  هچره  یهاگ  هک  تسا  نیا  رگید  بلطم 
مه اعد  هرخالاب  .دوش  یمن  باجتـسم  اعد  دشاب ، هتـشادن  دوجو  اعد  طیارـش  رگا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد  ًالثم  .دـنا  هدرک  لح  ام 
زا یکی  يزور  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  .دیهاوخن » لاعتم  يادخ  زا  ار  یندـشن  ياهراک  : » دـنا هدومرف  نید  ناگرزب  .دراد  یطیارش 

َّمُهَّللَأ : » تفگ درک و  اعد  ربمغیپ  روضح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ّیبن  باحصا 

« .اَذَـکَه ََّنلوُقَت  َال  ُِّیلَع  اَی  ِهَّللا ص  ُلوُسَر  َلاَـقَف  « » .نکن يا  هدـیرفآ  چـیه  جاـتحم  ارم  ایادـخ ، « ؛» کـِقلَخ نِم  ٍدَـحَأ  َیلِإ  ِینجِوُحت  اـَل 
هک دوش  یم  رگم  ِساَّنلا .» َیلِإ  ٌجاَتُحم  َوُه  اَّلِإ َو  ٍدَحَأ  نِم  َسیَلَف  « » .وگن روط  نیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  »

71 ص :
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یهلا و ّتنـس  ِفالخ  يرـشب ، تعیبط  ِفالخ  نیا ، .نکن  سک  چیه  جاتحم  ارم  ایادخ  هک  وگن  « ؟ دشابن نارگید  جاتحم  ناسنا ، کی 
باجتـسم اعد ، نیا  نکن ؟» سک  چـیه  جاتحم  ارم  ایادـخ ،  » ییوگ یم  ارچ  تسا .» ناسنا  ِدوجو  رد  راگدرورپ  هداهن ي  ِعبط  ِفـالخ 

((1) «.) َکـِقلَخ ِراَرِـش  َیلِإ  ِینجِوُحت  اـَل  َّمُهَّللا  ِلـُق  : » دومرف منک »؟ اـعد  هنوگچ  سپ  هّللا ! لوسر  اـی  : » درک ضرع  درف ، نآ  .دوش  یمن 
تسرد نیا  .نکم  میئل  ياهناسنا  جاتحم  ارم  .نکم  ریرـش  نامدرم  دنمزاین  ارم  .نکم  دوخ  ناگدنب  زا  رارـشا  جاتحم  ارم  ایادخ ! وگب : »
ِياهتّنـس فـالخ  هب  یندـشن و  هک  میدرک  بلط  لاـعتم  يادـخ  زا  ار  يزیچ  رگا  سپ ، .هاوـخب » ادـخ  زا  ار  نیا  .دوـش  یم  نیا  .تـسا 

125 .دوش یمن  هدروآرب  تسا ، ملاع  ِیلومعم 

هانگ

هک دراذگ  یمن  هانگ  .دنک  هدافتـسا  نآ  زا  دناسرب و  یهلا  ترفغم  میظع  يایرد  هبل ي  هب  ار  دوخ  یّتح  ناسنا ، هک  دراذگ  یمن  هانگ 
126 .مینک ادیپ  هّجوت  اعد و  لاح  ام 

127 .دوش یم  اعد  تباجا  زا  عنام  ناهانگ ، .زرمایب  ار  اه  نآ  درک ، دهاوخ  سبح  ارم  ياعد  هک  یناهانگ  نآ  ایادخ ! ینعی 

رِفغا َّمُهَّللَأ   » .دریگ یم  ناسنا  زا  ار  اهتمعن  هک  دراد  دوجو  یناهانگ  .دـنک  یم  لزان  ناسنا  رب  ار  یهلا  تمقن  هک  دراد  دوجو  یناهانگ 
.دنک یم  سبح  ار  اعد  هک  دراد  دوجو  مه  یناهانگ  ( (2) «.) َءاَعُّدلا ُسِبحَت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل 

، دنک اعد  هچره  هک  دوش  یهانگ  بکترم  ناسنا  تسا  نکمم  ادخرب ! هانپ 

72 ص :

 . مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  راونألاراحب ج:90 ص:325 ؛  [( 1 - )] 1
 . مالسلا هیلع  ُقِداَّصلَأ  نیمألادلبلا ص:188 ؛  [( 2 - )] 2
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یمالسا بالقنا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 169ناهفصا   هحفص 87 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15047/AKS BARNAMEH/#content_note_72_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15047/AKS BARNAMEH/#content_note_72_2
http://www.ghaemiyeh.com


یم هتفرگ  ناـسنا  زا  اـعد  لاـح  هک  هنوـگ  نیا  هب  دوـش ؟ یم  هدـیمهف  هنوـگچ  اـعد  ِندـش  رثا  یب  .ددرگ  هدـیاف  یب  رثا و  یب  اـعد  نآ 
128 .دوش

.زرماـیب ار  اـه  نآ  درک ، دـهاوخ  سبح  ارم  ياـعد  هـک  یناـهانگ  نآ  ایادـخ ! ینعی  َءاَعُّدـلا .» ُسِبحَت  ِیتَّلا  َبُونُّذــلا  َِیل  رِفغا  َّمُـهَّللَأ  »
129 .دوش یم  اعد  تباجا  زا  عنام  ناهانگ ،

ام ياعد  هک  دوش  یم  نیا  زا  عنام  ناهانگ  نیا  هک  مینک  یم  یناـهانگ  اـهاطخ و  یهاـگ  رـشب ، دارفا  اـم  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  ینعی 
130 .دوشب لوبق  دریگب و  رارق  تباجا  دروم 

لفاغ بلق 

«، زرمایب ار  ام  ایادخ   » نوچ یتالمج  نابز ، هقلقل ي  یهاگ  .مینک  حرطم  هّجوت  اب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  اعد  تباجتـسا  طیارـش  زا  یکی 
یمن باجتـسم  ًالـصا  دنک ، یم  اعد  هنوگ  نیا  ناسنا  لاس  هد  .تسا  نک » ادا  ار  ام  ضرق  ایادـخ   » و هدـب » قزر  هعـس ي  ام  هب  ایادـخ  »

((1) «) ٍِلفاَغ ٍبلَق  نِم  ًءاَعُد  ُلَبقَی  َال  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلعا  َو  : » دومرف هک  تسا  نیا  اعد  طیارش  زا  یکی  .درادن  يا  هدیاف  نیا  .دوش 

 - دـنز یم  فرح  دراد  هک  اب  دـنک و  یم  حرطم  ار  يا  هتـساوخ  هچ  تسین  هّجوتم  هک  یلد  لفاغ -  ِلد  بحاـص  زا  لاـعتم ، دـنوادخ 
دیاب .دیهاوخب  يّدج  دینک و  عّرضت  دیاب  .دوش  یمن  باجتسم  اهیگژیو ، نیا  ياراد  ِياعد  هک  تسا  مولعم  .دنک  یمن  لوبق  ار  ییاعد 

دهاوخ باجتـسم  ار  اهاعد  لاعتم  يادـخ  هّتبلا  تروص  نیا  رد  .دـیهاوخب  زاب  دـیهاوخب و  زاب  .دـیهاوخب  حاـحلا  اـب  لاـعتم  يادـخ  زا 
131 .درک

نآ ِیپ  رد  تباجإ  ِندوب  یعطق  اعد و  ِندوب  یقیقح  طورش 

دوش یمن  باجتسم  اعد  دشاب ، هتشادن  دوجو  اعد  طیارش  رگا 

اعد دشاب ، هتشادن  دوجو  اعد  طیارش  رگا  هک  تسا  هدمآ  تایاور  رد 

73 ص :
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132 .دراد یطیارش  مه  اعد  هرخالاب  .دوش  یمن  باجتسم 

تایصوصخ ناکم و  نامز و  ندوب  رّثؤم 

133 .تسا ّرثؤم  ادخ  زا  ِنتساوخ  رد  مه ، نآ  ریاظن  تایصوصخ و  ناکم و  نامز و  تائاضتقا  هّتبلا 

دنوادخ هب  تبسن  هدننک  اعد  تالاح  تاداقتعا و  اب  طبترم  طورش 

وا تردق  هب  رواب  راگدرورپ و  ِتفرعم 

تساوخرد نیا  اعد و  نیا  هک  دنادب  ینعی  دهد ؛ ماجنا  تفرعم  اب  ار  اعد  ناسنا  هک  تسا  نیا  باجتـسم  ياعد  طیارـش  زا  رگید  یکی 
هب .دشاب  هتـشاد  رواب  اعد  رثا  هب  ینعی  دـهد ؛ ماجنا  وا  يارب  دـهاوخ ، یم  ناسنا  هک  ار  هچنآ  همه ي  دراد  تردـق  هک  تسا  یـسک  زا 

َنوُعدَت مُکَّنَِأل  : » دومرف مینیب ؛ یمن  ار  تباجا  رثا  اما  مینک ، یم  اعد  اََنل ؛» ُباَجَتـُسی  اَلَف  وُعدَن  : » هک دش  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یَلَع ُرِدـقَأ  یِّنَأ  َنوُمَلعَی  : » هک تسا  هدـش  لقن  اعد  رد  تفرعم  هرابرد ي  یتیاور  رد  .دـینک  یم  اعد  تفرعم  یب  (1) ؛) «) ُهَنُوفِرعَت َال  نَم 

134 .دنشاب هتشاد  رواب  راگدرورپ  تباجا  تردق  هب  ِینُولَأَس ؛» اَم  مُهَیِطعُأ  نَأ 

سنا

، دینک ادیپ  سنا  رگا  .داد  دهاوخ  خساپ  امـش  هب  ادخ  دـیهاوخب ، ادـخ  زا  هچنانچ  ًامتح  تساه و  هدـعو  نیرتقداص  یهلا ، ياه  هدـعو 
اعد خساپ  هک  دنک  لایخ  دیابن  مدآ  ینعی  دوش ؛ یم  هداد  امش  هب  هظحل  نامه  رد  هک  تسا  ینامه  اهخـساپ  زا  یلیخ  هک  دید  دیهاوخ 

ادخ زا  هک  تسا  یلوپ  نامه  ًامتح 

74 ص :

 . مالسلا هیلع  ُمِظاَکلَأ  لئاسولا ج:5 ص:191 ؛  كردتسم  [( 1 - )] 1
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هب امش  لد  رد  یتّینارون  نانچ  نآ  .دنهد  یم  امش  هب  هظحل  نآ  رد  هک  تسا  ینامه  خساپ ، تاقوا  یهاگ  دسرب ! دیاب  تسا و  هتساوخ 
یهاگ دـنک ، یم  ادـیپ  اعد  رد  ناسنا  هک  ار  یتلاـح  نآ  .دـیا  هتفرگ  تعاـس  ناـمه  ار  ناتخـساپ  ًالـصا  دـینیب  یم  هک  دـیآ  یم  دوجو 

135 .دهاوخ یمن  زیچ  چیه  نآ ، زا  ریغ  رگید  هک  دنک  یم  ساسحا 

عوشخ

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لوق  زا  دـینیب  یم  هکنیا  .تسا  نیا  اعد ، ِلصا  .راگدرورپ  لـباقم  رد  عوشخ  تسیچ ؟ اـعد  ِیلـصا  ِبلطم 
هک دراد  دوجو  یتلاح  اعد  رد  هک  تسا  نآ  رطاـخ  هب  تساـعد » تداـبع  زغم  ((1) ؛) ًهَداَبِعلا ُّخُم  ُءاَعُّدـلَأ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن 

هیآ ي همادا ي  رد  هک  تساذـل  .تسا  نیا  مه  تدابع  لصا  .وا  لـباقم  رد  عوشخ  راـگدرورپ و  هب  قلطم  ِیگتـسباو  زا  تسا  تراـبع 
َو  » هفیرش ي

َّنِإ : » دیامرف یم  مَُکل » بِجَتسَأ  ینوُعدا  ُمُکُّبَر  َلاق 

((2) «.) نیرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخدَیَس  یتَدابِع  نَع  َنوُِربکَتسَی  َنیذَّلا 

شیپ يراسکاخ  اعد ، لـصا  .دزادـنیب  يرـشب  نیغورد  ّتیناـنا  زا  ار  دوخ  لاـعتم ، يادـخ  لـباقم  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  اـعد  لـصا 
و ایند - رساترس  رد  هچ  ناتدوخ و  روشک  رد  هچ  ناتدوخ ، طیحم  رد  هچ  دیدرک - هاگن  امش  هک  اجره  نم ! نازیزع  .تسا  راگدرورپ 
، داسف يدب و  نآ  أشنم  ساسا و  هک  درک  دیهاوخ  هدـهاشم  دـینک  ّتقد  رگا  دـیدید ، ًاصّخـشم  یـسک ، هیحان ي  زا  ار  يداسف  يدـب و 

136 .دنکشب ار  نیا  دیاب  اعد  .تسا  یناسنا  رورغ  العتسا و  رابکتسا ، ّتینانا ،

عّرضت

ضرع عّرضت و  اعد و  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  اعد  يارب  مّوس  هاگدید 

75 ص :

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  ًهعیشلا ج:7 ص:27 ؛  لئاسو  [( 1 - )] 1
هیآ ي 60. رفاغ ، هروس ي  [( 2 - )] 2
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عّرـضت دوخ  راگدرورپ ، اب  ندز  فرح  دوخ  .تسا  هّللا  یلإ  بّرقت  ندرک ، اعد  سفن  .دنک  کیدزن  لاعتم  يادخ  هب  ار  دوخ  تجاح ،
دـصاقم و زا  یکی  ناـسنا  يارب  ندرک ، رافغتـسا  هبوـت و  یهاوخرذـع و  لاـعتم  يادـخ  دزن  نتفگ ، نخـس  لاـعتم  يادـخ  اـب  ندرک ،
دزیرب و کشا  دتـسیاب و  راگدرورپ  لباقم  رد  ناسنا  هکنیا  سفن  .دراد  دوجو  اعد  رد  هک  تسا  ییاه  هبنج  نیرتالاب  نیا ، .تساهفده 

یم جورع  هک  تسا  لاعتم  يادخ  شیپ  رد  عّرضت  اب  رـشب  .تسا  هبترم  ماقم و  ّولع  کی  ناسنا  يارب  دنک ، تراقح  یکچوک و  راهظا 
ادخ هب  ار  دوخ  هک  تسا  یتقو  ناسنا  ییور  هیـس  .دوش  لفاغ  لاعتم  يادخ  زا  هک  تسا  یتقو  ناسنا  یتخبدـب  .دریگ  یم  جوا  دـنک و 

137 .دنادن جاتحم 

ادـخ هب  ار  ناتلد  دـیناوخب و  بلق  روضح  اب  عّرـضت و  اب  هّجوت ، اب  ار  اعد  نآ  دـیهاوخ ، یم  ار  دوخ  تجاح  نآ ، رد  هک  ییاعد  نامه 
138 .دینک کیدزن 

اعد هب  تبسن  هدننک  اعد  تاداقتعا  اب  طبترم  طورش 

تباجا هب  دیما 

هک دیما ، ینعی  اعد  سپ ، .دنک  یمن  بلط  يزیچ  هک  دیماان  ناسنا  .دـینک  یمن  تساوخرد  ار  يزیچ  ادـخ  زا  دیـشاب ، هتـشادن  دـیما  ات 
139 .دراد یم  هگن  رّونم  دنک و  یم  لعشُم  ار  اهلد  تباجا ، هب  دیما  نیا  .تسا  تباجا  هب  دیما  اب  ِمزالم 

اعد زا  نتشادنرب  تسد  تساوخرد ، رب  رارصا 

یم دـیتسه و  لـیام  هچره  ینعی  .دـینادن  داـیز  ار  دوـخ  هتـساوخ ي  اـعد و  دـینک ، یم  اـعد  یتاـجاح  يارب  یتـقو  دراد ، تاـیاور  رد 
بولطم اعد و  ینعی  .میا  هدش  عنم  اعد  راثکتـسا  زا  ام  .دوشب » ات  مهاوخب  رتمک  .تسا  دایز  نیا   » دیئوگن .دینک  بلط  ادخ  زا  دیهاوخ ،

ار اعد  هب  دیما  ِرد  .دنک  یم  هدروآرب  لاعتم  يادخ  دیهاوخب و  گرزب  ياه  هتساوخ  ادخ ، زا  .دیرامشن  دایز  راگدرورپ ، لباقم  رد  ار ،
يادخ هک  ار  يا  هلیسو  هار و  نیا  دیدنبن و  ناتدوخ  يور  هب 

76 ص :
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ًِهَلَجَعلا ًِهَهاَرَک  : » دراد ییاور  بتک  باوبأ  رد  زاب  هّتبلا  .دینکن  دودسم  ناتدوخ  يور  رب  تسا ، هداد  رارق  شناگدـنب  دوخ و  نیب  لاعتم 
؛) (1) «) ًَِهباَجِإلا ِلاَجِعتسا  ُهنِم َو  ِفاَرِصنِالا  ِلیِجعَت  ِءاَعُّدلا َو  ِیف 

ارم ياعد  لاعتم  يادخ  هک  دیئوگن  دشن ، هدروآرب  دیتساوخ  امـش  هک  ینامز  رد  دیتساوخ و  ار  يزیچ  رگا  .دینکن  هلجع  اعد  رد  ینعی 
((2) «.) اَِهتاَقوَِأب ًُهَنوُهرَم  ُرُومُألا   » .هن درکن ؛ باجتسم 

هرخالاب دـندرک و  اعد  لاس  لهچ  داد ، دـهاوخ  تاجن  ار  نانآ  داد  هدـعو  لاعتم  يادـخ  هکنآ  زا  دـعب  لیئارـسا  ینب  دراد : تیاور  رد 
.دشاب دایز  نآ  يارب  شالت ، لاس  لهچ  هک  تسین  يرما  نوعرف ، رب  یـسوم  يزوریپ  نوعرف و  قرغ  .دش  ماجنا  مه  یگرزب  راک  .دـش 
ییاعد رد  .دراد  ار  انعم  نیا  اهاعد ، زا  یـضعب  رد  هک  دیهاوخب  ادخ  زا  دیهاوخ  یم  هچره  دیناوخب و  ار  ادـخ  هّجوت ، اب  دـینکن ! هلجع 

((3) «) کیَلَع اَّلِإ  تَلَّطَعَت  دَق  ِمَمِهلا  ُفِکاَعَم  َکیََدل َو  اَّلِإ  َتباَخ  دَق  ِلاَمآلا  ُحوُمُط  یَِهلِإ   » هک تسا  دراو  هنوگ  نیا 

هتـساوخ وت ، هاگـشیپ  رد  .وت  هاگـشیپ  رد  رگم  دوش ، یم  دودرم  ددرگ ، حرطم  هک  یـسکره  دزن  يرد و  ره  رد  دایز  ياـهوزرآ  ینعی 
140 .دوش یم  هدروآرب  مه  دایز  ياه 

تاجاح ندرمشن  گرزب 

نیا : » میئوگب هک  میرامـشن  گرزب  ردـق  نآ  ار  یتجاح  چـیه  تاجاح ، ندـمآرب  يارب  هک  تسا  نیا  اعد  باـب  رد  رگید  بلطم  کـی 
، تسین شنیرفآ  ننـس  تعیبط و  فالخ  هب  تجاح ، رگا  .هن  تسا .» گرزب  یلیخ  نوچ  تساوخ ، ادخ  زا  دوش  یمن  رگید  ار  تجاح 

141 .دیهاوخب ادخ  زا  تسین و  يا  هلأسم  دشاب ، گرزب  مه  هچره  تسین ، لاحم  رگا 

77 ص :

باب 7. ءاعّدلا ؛ باوبأ  ًهالّصلا ؛ باتک  ؛ ًهعیشلا لئاسو  [( 1 - )] 1
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  راونألاراحب ج:74 ص:166 ؛  [( 2 - )] 2

مالسلا هیلع  ُقِداَّصلَأ  راونألاراحب ج:86 ص:306 ؛  [( 3 - )] 3
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کچوک ياه  هتساوخ  حرط  زا  نتشادن  ابا 

هک تسا  تیاور  رد  .دیهاوخب  ادخ  زا  مه  ار  کچوک  ِکچوک  ياه  هتساوخ  .دیشاب  هتشادن  ابا  مه  هتساوخ  ندوب  کچوک  زا  ًانمض ،
َو : » دیامرف یم  هک  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا  یتیاور  .دیهاوخب  ادخ  زا  تسا -  يریقح  یلیخ  زیچ  هک  ار -  دوخ  شفک  ِدنب  یّتح 

؛) (1) «) مُُهلَأسَأ َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  َنِینِمؤُملا  َّبَحَأ  َّنِإَف  مُکِِجئاَوَح  نِم  ًاریِغَص  اوُرِّقَُحت  َال 

142 «. دیهاوخب ادخ  زا  دیرامشن و  ریقح  ار  کچوک  ياهتجاح  »

اهاعد يانعم  رد  رّبدت 

رکف و دـنک ، یم  تیونعم  افـص و  زا  راشرـس  ار  یمدآ  ناج  لصّتم و  ادـخ  اب  ار  ناسنا  ِلد  هکنیا  نیع  رد  اعد  .تخانـش  دـیاب  ار  اـعد 
یهلا يونعم  ياه  هیده  نیرتگرزب  مینک ، ّربدـت  اهاعد  نیا  یناعم  رد  رگا  .تسا  سرد  اهاعد  نیا  .دـیامن  یم  تیادـه  مه  ار  وا  نهذ 

143 .تفای میهاوخ  اه  نیا  رد  ار 

یناعم مهف 

، دـمهف یم  ار  اعد  يانعم  هک  سک  نآ  اـت  دـشاب ؛ اـجب  حیحـص و  تـالمج ، لـصو  عطق و  اـهاعد ، تئارق  رد  هک  دراد  ّتیمها  یلیخ 
هتفگ دـیاب  هک  یتروص  رد  متنفد ؛» اهیف  يذـّلا  ضرألا  تباط  و  متبط ، یّما  متنا و  یبأب  : » دوش یم  هدـناوخ  ًالثم  دوشن ! بارخ  شلاح 

((2) «.) ُمتِنفُد اَهِیف  ِیتَّلا  ُضرَألا  َِتباَط  ُمتبِط َو  یِّمُأ  ُمتنَأ َو  ِیبَِأب  : » دوش

144 .دروخ یم  همطل  نآ  ییابیز  هب  ًاعقاو  دوشن ، ّتقد  نآ  لصو  عطق و  رد  رگا  هک  تسا  ییابیز  تارابع  اهاعد  نیا 

هک دنک  هّجوت  دـمهفب و  ار  هفرع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياعد  ای  یلامث ، هزمح ي  یبا  ياعد  ًالثم  اعد ، يانعم  یـسک  رگا 
ینالوط یلیخ  ود  ره 

78 ص :

 . مالسلا هیلع  ُِرقاَبلَأ  لئاسولا ج:5 ص:172 ؛  كردتسم  [( 1 - )] 1
راونألاراحب ج:98 ص:200. [( 1 - )] 2
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هب ياعد  نیا  زا  درادن  ناکما  دور  یم  رگید  ياهاج  شنهذ  دنک ، یمن  هّجوت  اما  دـناد ، یم  مه  ار  انعم  ناسنا  یهاگ  نوچ  دنتـسه و 
، ادخ تفرعماب و  هتـسیاش و  هدـیزگرب و  هدـنب ي  نآ  نیب  هتفرگ ، ماجنا  اعد  نیا  رد  هک  ییوگتفگ  نیا  ینعی  .دوش  هتـسخ  يدـنلب  نیا 
زا تقو  چیه  یسک  درادن  ناکما  هک  تسا  ناسنا  يرطف  ياهتساوخ  نآ  هدننک ي  نایب  ینعی  تسا  یقیقح  ذفان و  هبذاجُرپ و  ردق  نیا 

145 .دوش هتسخ  نآ 

نوگانوگ ياـهاعد  ناـنجلا و  حـیتافم  دراد و  دوجو  بوخ  ياـه  همجرت  نـآلا  هناتخبـشوخ  .میمهفب  ار  اـهاعد  نیا  ياـنعم  دـیاب  هّتبلا 
ییابیز هتـسناوتن  يا  همجرت  چیه  میا ، هدید  ام  هک  ییاجنآ  ات  هّتبلا  .دـنناوخب  دـننک و  ّتقد  اه ، همجرت  هب  هّجوت  اب  .تسا  هدـش  همجرت 
یناسک .دنناوخب  ار  اهاعد  اه  همجرت  نیا  هب  هّجوت  اب  .تسا  مولعم  اعد  نومضم  هرخالاب  یلو  دنک ؛ سکعنم  ار  اهاعد  نیا  ظافلا  ياه 

مه شرت  نیئاپ  هبترم ي  هّتبلا  .دننک  همجرت  لقاال  ار  اعد  تارقف  زا  یـضعب  دنوش ، یم  ادـص  مه  يا  هّدـع  اه  نآ  اب  دـنناوخ و  یم  هک 
اب دراد  لد  زوس  زا  یکاح  هتفیـش ي  ِنابز  کی  اب  هک  دـنک  ساسحا  ردـق  نیمه  دـمهف ، یمن  ار  اعد  يانعم  ناـسنا  رگا  هک  تسا  نیا 

146 .دنز یم  فرح  لاعتم  يادخ 

هّجوت

147 .رید ای  دوز و  ای  دش ؛ دهاوخ  باجتسم  اعد  میشاب ، هتشاد  اعد  لاح  رد  ار  مزال  ِهّجوت  هک  اجنآ 

«، زرمایب ار  ام  ایادخ   » نوچ یتالمج  نابز ، هقلقل ي  یهاگ  .مینک  حرطم  هّجوت  اب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  اعد  تباجتـسا  طیارـش  زا  یکی 
یمن باجتـسم  ًالـصا  دنک ، یم  اعد  هنوگ  نیا  ناسنا  لاس  هد  .تسا  نک » ادا  ار  ام  ضرق  ایادـخ   » و هدـب » قزر  هعـس ي  ام  هب  ایادـخ  »

ٍبلَق نِم  ًءاَعُد  ُلَبقَی  َال  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَلعا  َو  : » دومرف هک  تسا  نیا  اعد  طیارش  زا  یکی  .درادن  يا  هدیاف  نیا  .دوش 

79 ص :
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((1) «) ٍِلفاَغ

- دـنز یم  فرح  دراد  هک  اب  دـنک و  یم  حرطم  ار  يا  هتـساوخ  هچ  تسین  هّجوتم  هک  یلد  لـفاغ - ِلد  بحاـص  زا  لاـعتم ، دـنوادخ  »
.دیهاوخب يّدـج  دـینک و  عّرـضت  دـیاب  .دوش  یمن  باجتـسم  اهیگژیو ، نیا  ياراد  ِياعد  هک  تسا  مولعم  دـنک .» یمن  لوبق  ار  ییاعد 

دهاوخ باجتـسم  ار  اهاعد  لاعتم  يادخ  هّتبلا  تروص  نیا  رد  .دیهاوخب  زاب  دیهاوخب و  زاب  .دیهاوخب  حاحلا  اب  لاعتم  يادخ  زا  دـیاب 
148 .درک

اعد .دنناوخب  لاح  اب  ار  اهزامن  صوصخب  دشاب ؛ یلاحاب  هّجوت و  اب  ِتاطابترا  ادخ ، اب  اه  هچب  تاطابترا  هک  منک  یم  هیـصوت  نم  اذـل 
خـساپ تساوخ ، نیا  دننادب  دنهاوخ و  یم  هچ  دننز و  یم  فرح  يدوجو  هچ  اب  دننادب  دنناوخب و  هّجوت  اب  لاح و  اب  دنناوخ ، یم  هک 

؛) (2) «) مَُکل بِجَتسَأ  ینوُعدا  : » تسا هدش  هتفگ  ام  هب  نآرق ، رد  .دراد 

149 .مهد خساپ  امش  هب  ات  دیناوخب  ارم 

لاعتم يادخ  اب  ار  نآ  روط  ره  دیتساوخ و  امـش  هچره  هک  تسین  انعم  نادـب  هّتبلا  نیا...تسا ، رگید  لیاسو  رانک  رد  يا  هلیـسو  اعد ،
رگا .اهنتـساوخ  همه ي  لثم  يداع و  بابـسا  همه ي  لثم  دراد ؛ یبادآ  دراد ، یطیارـش  .هن  دش ؛ دهاوخ  هدروآرب  دیتشاذگ ، نایم  رد 
نیا بادآ ، نیرت  هدمع  تفرگ و  راک  هب  دیاب  ار  اعد  صوصخم  بدا  .دراد  یتافیرشت  بادآ و  دیهاوخب ، يزیچ  مه  ناتتسود  زا  امش 

یهّجوت ددرگ و  یم  قیقر  ناسنا  بلق  هک  یماگنه  .دـهاوخب  ادـخ  زا  لد ، همه ي  اب  دـنک و  هّجوت  لاعتم  يادـخ  هب  ناـسنا  هک  تسا 
رد هک  يدراوم  رگم  .دوش  یم  هدروآرب  دوصقم  هک  تسا  نیا  بلاغ  دیهاوخب ، ادـخ  زا  رگا  تقو  نآ  .تساعد  تقو  دوش ، یم  ادـیپ 

یمومع حلاصم  امش  نم و  ياعد  رطاخ  هب  لاعتم ، يادخ  میناد و  یمن  ام  ار  حلاصم  نآ  هک  دراد  دوجو  یحلاصم  یهلا ، ملع 

80 ص :

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  راونألاراحب ج:74 ص:175 ؛  [( 1 - )] 1
هیآ ي 60. رفاغ ، هروس ي  [( 2 - )] 2
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هک اج  نآ  دـشابن و  عنام  یگرزب  تحلـصم  ام ، هتـساوخ ي  هار  رـس  هک  اج  نآ  .دزیر  یمن  مه  هب  ار  تلم  کی  حـلاصم  اـی  شنیرفآ ،
150 .رید ای  دوز و  ای  دش ؛ دهاوخ  باجتسم  اعد  میشاب ، هتشاد  اعد  لاح  رد  ار  مزال  هّجوت 

بلق روضح 

اب امـش  هک  تسا  نیا  اعد  يانعم  میدرک ، ضرع  هک  روط  نامه  .تسا  عوشخ  بلق و  روضح  اـعد ، تباجتـسا  طیارـش  زا  رگید  یکی 
رب ار  يزیچ  تداع  قبط  روط  نیمه  ناسنا  هکنیا  .دینادب  رظان  رـضاح و  دـینک و  ساسحا  دوخ  لباقم  رد  ار  ادـخ  دـینزب ؛ فرح  ادـخ 

تلاح ًاتقیقح  دوخ  لد  رد  هکنیا  نودب  زرمایب - ار  ام  ردام  ردپ و  ایادخ  زرمایب ، ار  ام  ایادـخ  دـنک - رکذ  ار  يا  هبلاطم  دروایب و  نابز 
هّجوت و یب  لـفاغ و  لد  (1) ؛) «) ٍهَال ٍبلَق  َءاَعُد  َّلَجَوَّزَع  ُهَّللا  ُلَبقَی  اـَل   » .تسا ناـسل  هقلقل ي  تسین ؛ اـعد  نیا  دـنک ، ساـسحا  ار  یبلط 

ًالـصا هک  یناسفن - تاوهـش  تایّنمت و  رد  قرغ  هدولآ و  ياهلد  .دـنک  یمن  لوبق  ار  شیاعد  لاعتم  يادـخ  دـنک ، اعد  رگا  اوه  هبرس 
؟151 دوش باجتسم  درک ، اعد  روط  نیا  ناسنا  رگا  هک  تسا  یعّقوت  هچ  درک ؟ دنهاوخ  اعد  هنوگچ  دنلفاغ -

ادـخ هب  ار  ناتلد  دـیناوخب و  بلق  روضح  اب  عّرـضت و  اب  هّجوت ، اب  ار  اعد  نآ  دـیهاوخ ، یم  ار  دوخ  تجاح  نآ ، رد  هک  ییاعد  نامه 
152 .دینک کیدزن 

یقیقح هبلاطم ي 

رد تیدوبع  ساسحا  ادـخ و  اب  طابترا  نیمه  ما .- هدرک  تبحـص  يردـق  نآ  هراـبرد ي  مه  ًـالبق  نم  هک  اـعد - ّتیـصاخ  نیرت  ّمهم 
153 .درک دهاوخ  تباجا  مه  لاعتم  يادخ  تقو  نآ  هک  نتساوخ ، ادخ  زا  تسادخ ؛ ّتیصاخ  رثا و  نیرتگرزب  دنوادخ ، لباقم 

هبلاطم ًاتقیقح  لاعتم و  يادخ  زا  نتساوخ  ندرک و  بلط  اعد ، رد 

81 ص :

 . مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ًهعیشلا ج:7 ص:54 ؛  لئاسو  [( 1 - )] 1

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
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نیا تباجتسا  لابقا  دشاب ، اعد  نیا  هارمه  گرزب ، فادها  هار  رد  شالت  لمع و  رگا  .دوش  یم  باجتـسم  اعد  نیا  .تسا  مزال  ندرک 
کی هک  دش  هدـید  رگا  .تسا  رتشیب  اعد  نیا  رد  تباجتـسا  لابقا  ًامتح  دـنک ، ادـیپ  رارمتـسا  اعد  هک  یتقو  نآ  .تسا  رتشیب  ًاعقاو  اعد 

هب طوبرم  لئاسم  رد  صوصخب  گرزب ، لئاسم  رد  صوصخب  دـش ؛ سویأـم  دـیابن  دـشن ، باجتـسم  دـیدرگ و  رارکت  راـب  دـنچ  اـعد 
یم نامز  شقّقحت  هک  تسا  نینچ  گرزب  ياـهراک  تعیبط  یهاـگ  نوچ  اـهتلم ؛ تشونرـس  روشک و  تشونرـس  ناـسنا و  تشونرس 

154 .دبلط

155 .درک دهاوخ  تباجا  ار  بلط  نیا  لاعتم  يادخ  دینک ؛ بلط  طیارش ، نیمه  اب  هملک و  یقیقح  يانعم  هب  امش  هک  تسا  نیا  هدمع 

رد طقف  ار  نیا  و  دـشاب ، هدـش  اشنا  ناسنا  ياهزاین  هب  هنافراع  یتریـصب  ادـخ و  هب  هناقـشاع  یتفرعم  رـس  زا  هک  تسا  نآ  اـعد  نیرتهب 
تمکح و ثارو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ملع  هیعوا ي  هک  وا - نیرهاـط  تیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  بتکم 

156 .تسج ناوت  یم  دنیوا -  تفرعم 

هدننک اعد  لد  بلق و  اب  طبترم  طورش 

لد همه ي  اب 

تسا نیا  بادآ ، نیرت  هدمع  تفرگ و  راک  هب  دیاب  ار  اعد  صوصخم  بدا 

157 .دهاوخب ادخ  زا  لد ، همه ي  اب  دنک و  هّجوت  لاعتم  يادخ  هب  ناسنا  هک 

لد زا  ندز  فرح 

یقیقح سفن  اب  ار  نومـضمرپ  زادـگ و  زوسرپ و  تاجانم  نآ  میا ، هتفرگ  هام  نیا  زا  هک  يا  هریخذ  اـب  میناوتب  نابعـش ، هاـم  رد  دـیاش 
158 .مینزب فرح  ادخ  اب  تاجانم  نآ  نابز  اب  لد ، زا  ًاتقیقح  مینک و  رورم  ار  نآ  ظافلا  طقف  هن  میناوخب 

82 ص :

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
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قداص نابز  كاپ و  لد 

اب ( (1) «) ِقِداَّصلا ِناَسِّللا  ِّیِقَّنلا َو  ِبلَقلِاب  ِینُعدا  یَسُوم  اَی  : » دومرف باطخ  یسوم  ترضح  هب  لاعتم  يادخ  هک  دراد  رگید  تیاور  رد 
159 .دش دهاوخ  باجتسم  ًاعطق  اعد  دینک ؛ اعد  دینزب و  فرح  لاعتم  يادخ  اب  وگتسار  نابز  كاپ و  لد 

لد ِندرک  نّیزم  رّطعم و 

بِجَتـسَأ ینوُعدُأ  « ؛ دش دهاوخ  رّـسیم  وا  يارب  یهلا  تباجا  دـیدرت  نودـب  دـنک ، نّیزم  رّطعم و  ار  دوخ  ادـخ  دای  اب  تسناوت  لد  رگا 
160 ( (2) «) مَُکل

بلق تّقر 

تـسا نیا  بلاغ  دـیهاوخب ، ادـخ  زا  رگا  تقو  نآ  .تساعد  تقو  دوش ، یم  ادـیپ  یهّجوت  ددرگ و  یم  قیقر  ناسنا  بلق  هک  یماگنه 
161 .دوش یم  هدروآرب  دوصقم  هک 

لد زوس 

لاعتم يادـخ  اب  دراد  لد  زوس  زا  یکاح  هتفیـش ي  ِنابز  کی  اب  هک  دـنک  ساسحا  ردـق  نیمه  دـمهف ، یمن  ار  اعد  يانعم  ناسنا  رگا 
162 .دنز یم  فرح 

لد توارط 

لامتحا لابقا و  ناناوج  ياعد  اذـل  اهناوج ؛ لد  لثم  دوش ؛ تساوخرد  شیالآ  یب  توارطاب و  ِلد  اـب  هک  تسا  نیا  اـعد  طرـش  نیلّوا 
اهناوج همه ي  يارب  هشیمه  ام  هّتبلا  .نک  اعد  ام  ياهناوج  يارب  دـنیوگ  یم  هدـنب  هب  اه  یـضعب  یهاگ  .دراد  همه  زا  شیب  ار  تباـجا 

اهناوج نیا  عقاو  رد  اما  مینک ؛ یم  اعد 

83 ص :

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  راونألاراحب ج:90 ص:341 ؛  [( 1 - )] 1
هیآ ي 60. رفاغ ، هروس ي  [( 2 - )] 2

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
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رت کیدزن  تباجتـسا  هب  دـناوت  یم  ییاـعد  ره  زا  اـه  نآ  ياـعد  دـننادب ، ار  دوخ  توارطاـب  شیـالآ و  یب  لد  ردـق  رگا  هک  دنتـسه 
163 .دشاب

هانگ زا  بانتجا  هبوت و 

هبوت

.میتسه فلخت  هانگ و  راچد  همه  .تسا  هبوت  ياه  بش  مه  اه  بش  نیا  .تسا  هبوت  هاـنگ و  زا  باـنتجا  اـعد ، طیارـش  زا  رگید  یکی 
ادـخ يوس  هب  مینک و  هبوت  شـشخب و  بلط  رافغتـسا و  یهاوخرذـع و  دـیاب  لاـعتم  يادـخ  زا  .دراد  گرزب  کـچوک و  اـه  فلخت 
راچد دعب  دنکن ؛ هانگ  هک  دریگ  یم  میمـصت  دنک و  یم  مزع  ناسنا  یهاگ  .دنزن  رـس  هانگ  ام  زا  هک  دشاب  نیا  دـیاب  ام  مزع  .میدرگرب 
اهتنم دنک ؛ رافغتـسا  هبوت و  دـیاب  رگید  راب  دـیآ ؛ یم  ناسنا  غارـس  هانگ  نیمه  زاب  دـنک ؛ یم  ادـیپ  شزغل  دوش و  یم  هابتـشا  تلفغ و 

164 .دشاب يّدج  یعقاو و  دصق  کی  دیاب  ندرکن  هانگ  .دشاب  یقیقح  يّدج و  دیاب  رافغتسا 

دنیوگ یم  دینک ، هبوت  دوش  هتفگ  رگا  .تسا  یگرزب  هابتـشا  نیا  يریپ ؛ نارود  يارب  دـنراذگ  یم  ار  هبوت  تدابع و  اعد و  اه  یـضعب 
ضرف رگا  .تسا  مه  نینـس  همه ي  يارب  دـنک ؛ یمن  علطم  ار  ناسنا  گرم  میـشاب ؛ هتـشاد  تقو  تسین  مولعم  ًالّوا  .میراد  تقو  الاح 

تلفغ و اب  ار  یناوج  نارود  دوش  یم  هک  دنک  لایخ  یسک  هچنانچ  میسرب - يریپ  نینس  هب  تسانب  ینعی  میراد - تقو  ًاتقیقح  میدرک 
اعد تلاح  .تسا  هدش  بکترم  یگرزب  هابتشا  تفر ، هبوت  غارس  هب  یناسآ  اب  تحار و  لایخ  اب  دعب  دنارذگ ، تاوهـش  رد  ندش  قرغ 

، میتسه هّجوت  لاح و  لابند  دوش ؛ یمن  میهاوخ ، یم  یهاگ  .دـیایب  شیپ  وا  يارب  درک ، هدارا  تقو  ره  ناسنا  هک  تسین  يزیچ  هبانا  و 
((1) «.) َكادَی تَمَّدَق  اِمب  َِکلذ  « ؛ دهد یمن  تسد 

شدوخ رد  ار  هّللا  یلإ  عوجر  ادخ و  هب  هّجوت  هنیمز ي  هک  یناسنا 

84 ص :

هیآ ي 10. جح ، هروس ي  [( 1 - )] 1

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
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- كاپ ياهلد  یـضعب  دینیب  یم  امـش  .دورب  ادخ  هناخ ي  ِرد  دـناوتب  درک ، هدارا  تقوره  هک  تسین  روط  نیا  دـشاب ، هدرواین  دوجو  هب 
یناسک .دوش  یمن  رارقرب  طابترا  نیا  دننک ، یم  شالت  هچره  یـضعب  اما  دننک ؛ رارقرب  طابترا  دنناوت  یم  تحار  یلیخ  اهناوج - ًابلاغ 
تقوره ات  دـننک ؛ ظفح  ادـخ  اـب  ار  دوخ  هطبار ي  دـننادب و  ردـق  دـنراد ، هگن  مرن  ار  ناـشدوخ  لد  دـنناوت  یم  دـنراد و  یتصرف  هک 

165 .دنناوتب دنورب ، ادخ  هناخ ي  ِرد  دنتساوخ 

ناهانگ كرت 

166 .تسا هبوت  هانگ و  زا  بانتجا  اعد ، طیارش  زا  رگید  یکی 

ملاظم زا  جورخ 

ات دوش  جراخ  مدرم  هملظم ي  زا  دیاب  ناسنا  (1) ؛) «) ساَّنلا ِِملاَظَم  نِم  جُرخَیل  َو  : » هک دراد  تیاور  رد  اعد  تباجتسا  اعد و  هرابرد ي 
ِّیِقَّنلا َو ِبلَقلِاب  ِینُعدا  یَـسُوم  اَی  : » دومرف باطخ  یـسوم  ترـضح  هب  لاـعتم  يادـخ  هک  دراد  رگید  تیاور  رد  .دوش  لوبق  شیاـعد 

((2) «.) ِقِداَّصلا ِناَسِّللا 

167 .دش دهاوخ  باجتسم  ًاعطق  اعد  دینک ؛ اعد  دینزب و  فرح  لاعتم  يادخ  اب  وگتسار  نابز  كاپ و  لد  اب 

لمع

رد لمع ، رانک  رد  اما  .دنک  افتکا  اعد  هب  ددنبب و  ار  لمع  ِرد  ناسنا  هک  درادن  يا  هدیاف  چیه  .لمع  نودب  ياعد  اهنت و  ياعد  هن  هّتبلا 
ناسنا يارب  ار  تاجاح  اعد ، نیا  .میهدـب  رارق  دـیاب  زین  ار  ادـخ  زا  نتـساوخ  شالت ، تّمه و  نتخادـنا  راک  هب  رانک  رد  مادـقا ، راـنک 

اهراک همه ي  هکنآ  زا  دعب  گنج ، نادیم  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  دینک  یم  هظحالم  اذل  .دزاس  یم  هدروآرب 

85 ص :

 . مالسلا هیلع  ُقِداَّصلَأ  راونألاراحب ج:90 ص:321 ؛  [( 2 - )] 1
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  راونألاراحب ج:90 ص:341 ؛  [( 3 - )] 2

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
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دـصاقم فادها و  تاجاح و  هب  هار  نیا  زا  ات  مینک ، اعد  هک  تسام  فیاظو  زا  یکی  نیاربانب ، .دنک  یم  مه  اعد  تسا ، هداد  ماجنا  ار 
168 .میوش لئان  نامدوخ 

دوجو شالت  رگید  اه  نآ  شالت  زا  رتالاب  .دندرک  یمن  راک  شالت و  مالـسا ، ردص  ناناملـسم  ربمغیپ و  هک  دیوگب  دناوت  یمن  یـسک 
شالت راک و  اب  مأوت  هرـسکی  ییاهلاس  تشاد ، رایتخا  رد  ار  زور  نآ  ِیمالـسا  هعماج ي  تیمکاح  ربمغیپ  هک  لاس  هد  نآ  رد  .درادـن 

ملاع راگدرورپ  زا  تلئسم  بلط و  رافغتسا و  هبانا و  عّرـضت و  اعد و  نآ ، رانک  رد  شالت و  راک و  نآ  دوجو  اب  لاح ، نیعرد  اما  .دوب 
169 .تشاد ار  دوخ  ياج  مه 

اهرازبا و نیا  يویند و  لیاسو  نیا  سپ  دراد ، ییاسآزجعم  شقن  نینچ  اعد ، رگا  هکنیا ، یکی  دوش : یم  حرطم  لاؤس  دنچ  اجنیا ، رد 
یم ناـسنا  یتـقو  هک  تسین  روط  نیا  .تسین  يّداـم  ياـهرازبا  بیقر  اـعد  هک  تسا  نیا  باوج  تسیچ ؟ نآ  ریاـظن  تعنـص و  ملع و 

ناسنا رگا  هک  تسین  روط  نیا  نینچمه  دورب ! اـعد  اـب  اـی  دوش و  مزاـع  اـمیپاوه  راـطق و  وردوخ و  اـب  اـی  دورب ، ترفاـسم  هب  دـهاوخ 
! دروآ تسد  هب  ار  هلیـسو  نآ  دوش و  لّسوتم  اعد  هب  تشادـن  لوپ  رگا  اـی  دـنک و  جرخ  لوپ  اـی  دروآ ، تسد  هب  يا  هلیـسو  دـهاوخب 

ناشدوخ ياج  رد  مادـکره  يّدام ، للع  تقو  نآ  .دروایب  روج  ار  لیاسو  نیا  وا  ات  دـیهاوخب  ادـخ  زا  امـش  هک  تسا  نیا  اعد  ياـنعم 
170 .تسا هنوگ  نیا  باجتسم  ياعد  .دنریگ  یم  رارق 

، یعیبط ِلولعم  ّتلع و  يّدام و  رازبا  ملع و  شناد و  زا  یـسک  هک  دوشن  بجوم  اعد  .دـنک  یلبنت  یـسک  دوشن  بجوم  اعد  نیارباـنب ،
171 .تساه نآ  هدنروآروج ي  اعد ، .تساه  نآ  لوط  رد  هکلب  تسین ، اه  نآ  بیقر  اعد  .هن  دیوشب ؛ تسد 

یم ادـخ  زا  امـش  یتقو  .تسا  يداـع  لاور  هدـننکروج ي  اـعد  ییانثتـسا ، ِدراوم  ِریغ  رد  دـهد و  یم  خر  ییانثتـسا  دراوم  رد  هزجعم 
راک هب  مه  ار  ناتیورین  دیاب  اعد ، رانک  رد  دیراد ، زاین  نآ  هب  هک  دتفیب  قافتا  يا  هثداح  دیهاوخ 
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رانک رد  دریگب ، امـش  زا  ار  ساسحا  نیا  لاعتم  يادخ  هک  دـینک  یم  اعد  دـهد و  یم  تسد  امـش  هب  یلبنت  ساسحا  رگا  ًالثم  .دـیدنبب 
نامه هک  تسه  يرگید  ِیعیبط  هلیـسو ي  يّداـم و  هلیـسو ي  زاـب  مه ، اـجنیا  رد  ینعی  .دـیهد  جرخ  هب  زین  تّمه  هدارا و  دـیاب  اـعد ،

یّتح میزادرپن ، مادقا  شالت و  هب  مینیـشنب و  هناخ  رد  رگا  هک  دـنکن  لایخ  سک  چـیه  .دـینک  هدارا  تّمه و  دـیاب  .تسا  ندرک  تّمه 
رد اعد  سپ ، .درادـن  ناکما  يزیچ  نینچ  .هن  دـنک ؛ یم  هدروآرب  ار  نامتاجاح  ادـخ  میـشاب ، لوغـشم  اعد  هب  طـقف  مینکن و  مه  هدارا 

172 .دیسر دهاوخ  هجیتن  هب  دیدرک ، اعد  هک  نیمه  اما  دسر ؛ یمن  هجیتن  هب  اهشالت  زا  یلیخ  ًاضعب  .تسا  شالت  اب  شالت و  رانک 

درم وا  میدوب و  رفـس  مه  درم  نیا  اب  ام  هّللا ! لوسر  ای  دنتفگ : دندرک و  فیرعت  یـصخش  زا  دندمآ و  مرکا  لوسر  تمدـخ  رفن  دـنچ 
هک یتقو  اـت  دورف  هظحل ي  زا  میدـمآ ، یم  دورف  هک  یلزنم  ره  رد  درک ، یم  تداـبع  ًاـمئاد  دوب ، ییادـخ  اـب  كاـپ و  بوخ و  رایـسب 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  دندرک ، ار  اهفیرعت  نیا  هک  یتقو  .دش  یم  اه  نیا  نآرق و  رکذ و  زامن و  لوغـشم  وا  میدش ، یم  راوس  ًادّدـجم 
مئاد دوـش ، یم  هداـیپ  بکرم  زا  یتـقو  هک  یـسک  درک ؟ یم  ار  شیاـهراک  یـسک  هچ  سپ  دـندرک : لاؤـس  اـه  نآ  زا  بجعت  اـب  هلآ 
یسک هچ  درک ؟ یم  راوس  دروآ و  یم  دورف  ار  وا  لیاسو  یـسک  هچ  تخپ ؟ یم  ار  وا  ياذغ  یـسک  هچ  تسا ، نآرق  زامن و  لوغـشم 
.میداد یم  ماجنا  ار  وا  ياهراک  همه ي  لیم ، لاـمک  اـب  اـم  هّللا ! لوسر  اـی  دـنتفگ : باوج  رد  اـه  نیا  داد ؟ یم  ماـجنا  ار  شیاـهراک 

مُکُّلُک : » دومرف ربمایپ 

((1) «.) ُهنِم ٌریَخ 

، دـش یم  تدابع  لوغـشم  دوخ  تخادـنا و  یم  امـش  شود  هب  داد و  یمن  ماجنا  ار  شدوخ  راک  وا  هکنیا  .دـیرتهب  وا  زا  امـش  همه ي 
هک دوش  یمن  بجوم 

ص:

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  راونألاراحب ج:73 ص:274  [( 1 - )] 1
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173 .دشاب یبوخ  درم  وا 

دراوم رد  هزجعم  .تسا  يرگید  ثحب  نآ  هک  دهد  یم  ناشن  مه  هزجعم  لاعتم  يادخ  عقاوم ، یضعب  ًانمض  .تسا  روط  نیا  ًابلاغ  هّتبلا 
يا هثداح  دیهاوخ  یم  ادخ  زا  امـش  یتقو  .تسا  يداع  لاور  هدـننک ي  روج  اعد  ییانثتـسا ، ِدراوم  ِریغ  رد  دـهد و  یم  خر  ییانثتـسا 
دهد یم  تسد  امـش  هب  یلبنت  ساسحا  رگا  ًالثم  .دیدنبب  راک  هب  مه  ار  ناتیورین  دیاب  اعد ، رانک  رد  دیراد ، زاین  نآ  هب  هک  دتفیب  قافتا 
نیا رد  ینعی  .دیهد  جرخ  هب  زین  تّمه  هدارا و  دیاب  اعد ، رانک  رد  دریگب ، امـش  زا  ار  ساسحا  نیا  لاعتم  يادـخ  هک  دـینک  یم  اعد  و 
سک چـیه  .دـینک  هدارا  تّمه و  دـیاب  .تسا  ندرک  تّمه  نامه  هک  تسه  يرگید  ِیعیبط  هلیـسو ي  يّدام و  هلیـسو ي  زاب  مه ، اـج 
ادـخ میـشاب ، لوغـشم  اـعد  هب  طـقف  مینکن و  مه  هدارا  یّتـح  میزادرپـن ، مادـقا  شـالت و  هب  مینیـشنب و  هناـخ  رد  رگا  هک  دـنکن  لاـیخ 

هب اهشالت  زا  یلیخ  ًاضعب  .تسا  شالت  اب  شالت و  رانک  رد  اعد  سپ ، .درادن  ناکما  يزیچ  نینچ  .هن  دنک ؛ یم  هدروآرب  ار  نامتاجاح 
174 .هتکن کی  نیا ، .دیسر  دهاوخ  هجیتن  هب  دیدرک ، اعد  هک  نیمه  اما  دسر ؛ یمن  هجیتن 

رترب ياه  تیعقوم  اه و  نامز 

بجر

زا نداد  ّتیمها  ار  لّـسوت  اـعد و  رکذ و  ندرک و  رارقرب  طاـبترا  ادـخ  اـب  ندرک و  تیوـقت  ار  تیوـنعم  ندرب و  هدافتـسا  ماـّیا  نیا  زا 
175 .تسا فیاظو 

نابعش

یقیقح سفن  اب  ار  نومـضمرپ  زادـگ و  زوسرپ و  تاجانم  نآ  میا ، هتفرگ  هام  نیا  زا  هک  يا  هریخذ  اـب  میناوتب  نابعـش ، هاـم  رد  دـیاش 
176 .مینزب فرح  ادخ  اب  تاجانم  نآ  نابز  اب  لد ، زا  ًاتقیقح  مینک و  رورم  ار  نآ  ظافلا  طقف  هن  میناوخب 

88 ص :
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ناضمر

تدابع حور  زغم و  اـعد  هک  تسا  تاـجانم  اـعد و  تداـبع و  هاـم  تسا ؛ نآرق  اـب  سنا  نآرق و  لوزن  هاـم  تسا ؛ هزور  هاـم  هاـم ، نیا 
177 .تسا

هک دـش  دـهاوخ  عورـش  ناضمر  كرابم  هام  رگید ، زور  دـنچ  .تسا  هدـش  نامز  مه  نآرق ، اعد و  راهب  اب  تعیبط ، راهب  ًاقافتا  لاـسما 
178 .تسادخ اب  سنا  راهب  ناسنا و  يزاسدوخ  يزاسون و  راهب 

هام نیمه  مه ، اعد  لصف  .دـیربب  رـس  هب  اعد  رکذ و  اب  ار  اهبـش  نیا  و  يراد ، هزور  اب  ار  اـهزور  نیا  .دیرامـشب  منتغم  ار  ناـضمر  هاـم 
ٌبیرَق یِّنِإَف  یِّنَع  يدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  َو   » هیآ ي اما  دـشاب ، لصّتم  ادـخ  هب  اعد  هتـشر ي  اـب  دـیاب  ناـسنا  هشیمه  هچرگا  .تسا  كراـبم 

((1) «) ِناعَد اذِإ  ِعاَّدلا  ًَهَوعَد  ُبیجُأ 

نیا ناضمر ، هام  هزور و  تایآ  طسو  رد  .تسا  ناضمر  هام  هزور و  هب  طوبرم  هکراـبم ي  تاـیآ  نیمه  لـالخ  رد  هرقب ، هروس ي  رد 
دـهد و یم  قوس  هّجوت  اـعد و  هب  ار  ناگدـنب  همه ي  اـهناسنا و  همه ي  هک  هدـمآ ، بیرق « ّیناـف  یّنع  يداـبع  کـلأس  اذا  و   « هیآ ي

179 .دنک یم  توعد 

رطف دیع 

180 .تسه ادخ  هب  هّجوت  هیرگ و  عُّرضت ، اعد ، رطف  دیع  زامن  رد 

تامولعم ماّیا 

181 .دننارذگب شیاین  رکذ و  هیاس ي  رد  ار  تامولعم  ماّیا   ... هک تسا  هتفیش  ياهلد  نینح  قوش و  اب  هارمه  جح  ماّیا 

يزوریپ

گنج رد  درک ، اعد  مه  ردـب  گنج  رد  ربمغیپ  .تسه  اعد  اج  همه  مالـسا  لّوا  وردـص  خـیرات  لوط  رد  اذـل  .تسا  یبیجع  زیچ  اعد 
اعد مه  دحا 

89 ص :

هیآ ي 186. ًهرقب ، هروس ي  [( 1 - )] 1
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تردق و جوا  رد  ناسنا  هک  مه  یتقو  نآ  ادخ ، اب  ناسنا  لاکّتا  طابترا و  ینعی  اعد  .دسانش  یمن  تسکـش  يزوریپ و  اعد  ینعی  درک ؛
َءاج اذِإ   » هک داد  روتـسد  ام  ربمغیپ  هب  نآرق  .دهاوخب  ادخ  زا  دیاب  دنزب ، فرح  ادـخ  اب  دـیاب  تسا ؛ اعد  جاتحم  مه  زاب  تسا  يزوریپ 

مدرم هک  يدید  و  اجاوفَأ » ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخدَی  َساَّنلا  َتیَأَر  َو   » دش بیـصن  يزوریپ  دیـسر و  ادـخ  يرای  یتقو  حـتَفلا » ِهَّللا َو  ُرـصَن 
ضرع لّوا  تسا ، وت  هبانا ي  لّوا  هزات  ( (1) «) هرِفغَتسا َکِّبَر َو  ِدمَِحب  حِّبَسَف   » هزات دنوش ، یم  دراو  مالسا  هب  جوف  جوف  هتـسد و  هتـسد 
هعماج رد  زورما  دـینیبب  .درکن  اهر  ار  اعد  هناتـسآ ي  دروآ  تسد  هب  ار  يزوریپ  یتقو  زا  ام  تلم  .تسا  لاعتم  رداق  هاگرد  هب  وت  زاـین 

182 .تساهنیمه مه  ام  يزوریپ  زار  تسا ؛ دایز  ادخ  هب  هّجوت  اعد و  ردقچ  ام  ي 

زامن

183 .دنروایب اجب  اعد  اب  رکذ و  اب  عوضخ ، اب  هّجوت ، اب  ار  زامن 

یتخس رارطضا و 

هدرک ادیپ  اعد  لاح  هتفر و  ادخ  هناخ ي  ِرد  تسا و  يرامیب  راچد  شنازیزع  زا  يزیزع  ای  دنزرف  ًاضرف  هک  لاح  نآ  رد  ناسنا  دـینیبب !
؟184 دنک یم  بلط  ادخ  زا  هنوگچ  تسا ،

((2) «) رِصَتناَف ٌبُولغَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  اعَدَف  : » دنتساوخ یم  کمک  لاعتم  يادخ  زا  دندرک و  یم  اعد  یتخس  عقاوم  رد  یهلا  يایبنا 

ِءالُؤه َّنَأ  ُهَّبَر  اعَدَف  : » تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  لوق  زا  ای  .تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  حون  ترـضح  لوق  زا  هک 
((3) «.) نُومِرُجم ٌموَق 

185 .درب هانپ  وا  هب  درک و  تیاکش  ادخ  هب  یسوم 

90 ص :

تایآ 3-1. رصن ، هروس ي  [( 1 - )] 1
هیآ ي 10. رمق ، هروس ي  [( 1 - )] 2

هیآ ي 22. ناخد ، هروس ي  [( 2 - )] 3
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اعد ياهدرواتسد  دیاوف و  مراهچ : لصف 

هراشا

91 ص :
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تاجاح ِتفایرد  فراعم ، بسک  يراسکاخ ، هیحور ي  دشر  اعد : هدمع ي  درواتسد  هس 

يراسکاخ تّلذ و  هّیحور ي  دشر 

نامدوخ ِیتسد  یهت  تراقح و  زجع و  هب  ندرک  ادیپ  هّجوت 

یّتح هک  تسا  تیاور  رد  .دیهاوخب  ادخ  زا  مه  ار  کچوک  ِکچوک  ياه  هتساوخ  .دیشاب  هتـشادن  ابا  مه  هتـساوخ  ندوب  کچوک  زا 
َال : » دـیامرف یم  هک  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  تسا  یتـیاور  .دـیهاوخب  ادـخ  زا  تسا -  يریقح  یلیخ  زیچ  هک  ار -  دوخ  شفک  ِدـنب 

؛) (1) «) مُُهلَأسَأ َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  َنِینِمؤُملا  َّبَحَأ  َّنِإَف  مُکِِجئاَوَح  نِم  ًاریِغَص  اوُرِّقَُحت 

یم دور و  یم  هزاغم  ِرد  هب  دراد ؛ جایتحا  شفک  دـنب  هب  ناسنا  بوخ ؛ دـیهاوخب .» ادـخ  زا  دیرامـشن و  ریقح  ار  کچوک  ياـهتجاح  »
ار لد  دـیراد ، زاـین  یکچوک  نیا  هب  ِرگید  زیچ  ره  اـی  شفک و  دـنب  هب  هک  دـیدرک  ساـسحا  اـت  هلب ! دراد !؟ مزـال  اـعد  مه  نیا  .درخ 
رد لوپ  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  تسا ؟ بیترت  هچ  هب  شندناسر  .ناسرب » نم  هب  مه  ار  نیا  اراگدرورپ ! : » دیئوگب دینک و  ادـخ  هّجوتم 

زا دیاب  لاحره ، هب  .مهد  رارق  هدافتسا  دروم  ار  نآ  مه  دعب  مرخب و  هزاغم  زا  مورب ، هچوک  ِرس  مراذگب ، مبیج 

93 ص :

 . مالسلا هیلع  ُِرقاَبلَأ  لئاسولا ج:5 ص:172 ؛  كردتسم  [( 1 - )] 1
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هک ادخ  قیرط  ریغ  زا  .داد  امش  هب  ادخ  ار  نآ  مهزاب  اما  دیدیرخ ؛ شفک  دنب  دیداد و  لوپ  دیتفر ، هزاغم  ِرد  هب  هچرگا  .دیهاوخب  ادخ 
.دهد یم  ام  هب  ادخ  دسر  یم  ام  هب  هچره  .دسر  یمن  ناسنا  تسد  هب  يزیچ 

ادخ زا  مه  ار  کچوک  تاجاح  دنا  هتفگ  هکنیا  ِللع  زا  یکی  میهاوخب ؟ ارچ  .میهاوخب  ادخ  زا  دیاب  ًالبق  دهد ، یم  ادخ  هک  ار  يزیچ 
رگا .میتسد  یهت  ردـقچ  هک  مینیبب  ات  مینک  ادـیپ  هّجوت  نامدوخ  یتسد  یهت  تراـقح و  زجع و  جـئاوح و  هب  هک  تسا  نیا  دـیهاوخب ،

هب مه  شفک  ِدنب  نامه  درواین ، روج  ار  لیاسو  دهدن و  راکتبا  دـهدن ، رکف  دـهدن ، ورین  دـهدن ، ناکما  دـنکن ، کمک  لاعتم  يادـخ 
ای دش و  مگ  ناتلوپ  ای  دندز  ار  ناتبیج  هار ، رد  دیدمآ ، نوریب  هناخ  زا  شفک  دنب  ِندیرخ  دصق  هب  امش  رگا  .دیـسر  دهاوخن  ام  تسد 

هدماین ناتریگ  شفک  دـنب  دـیدرگرب ، دـیدش  روبجم  هک  دـمآ  شیپ  یّمهم  هثداح ي  هار ، نیب  رد  ای  دوب و  هتـسب  رظن ، دروم  هزاغم ي 
.ار دوخ  هنازور ي  توـق  یّتـح  ار و  ایـشا  نیرت  کـچوک  یّتـح  ار ، شفک  دـنب  یّتـح  دـیهاوخب ؛ ادـخ  زا  ار  زیچ  ره  نیارباـنب ، .تسا 

نیا .دنکشب  میتسه - ام  اهورین  عمجم  مینک  یم  لایخ  و  نم »  » میئوگ یم  هک  ام - هنیس ي  رد  هتفای  تمظع  ِنیغورد  ِنم  نیا  دیراذگب 
186 .دروآ تسد  هب  اعد  قیرط  زا  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  ناسنا  هک  اعد  باب  رد  یبلطم  مه  نیا  .دنک  یم  هراچیب  ار  اهناسنا  نم » »

یهاوخدوخ ینیبدوخ و  ِیبوکرس 

نآ هجیتن ي  دهدب - رارق  راگدرورپ  لباقم  رد  ار  دوخ  ناسنا  ینعی  دشاب - لاعتم  دنوادخ  لباقم  رد  یهاوخدوخ  ینیبدوخ و  نیا  رگا 
يادخ نامدوخ - نورد  رد  تسا  نکمم  اهناسنا  ام  زا  ِمادکره  دنتسین ؛ ناهاشداپ  طقف  مه  توغاط  .توغاط  تسا : نایغط  ناسنا ، رد 

ندرک و یشکرس  ادخ  لباقم  رد  .میهدب  شرورپ  مینک و  تیبرت  تب  کی  توغاط و  کی  هدرکن -
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شا هجیتن  دـشاب ، رگید  ياهناسنا  لباقم  رد  ینیبدوخ  نیا  رگا  .تسا  ناسنا  رد  نایغط  دـشر  زا  تراـبع  شا  هجیتن  نتـشاد ، ینیبدوخ 
عقاو تعیبـط  لـباقم  رد  ینیبدوـخ  نیا  رگا  .نآ  نیا و  قوـقح  هب  يزارد  تسد  زواـجت و  نارگید ؛ قوـقح  نتفرگ  هدـیدان  دوـش  یم 

ماـمتها اـیند  رد  تسیز  طـیحم  هلئـسم ي  هراـبرد ي  قح  هب  زورما  هک  هچنآ  ینعی  یعیبط ؛ طـیحم  عییـضت  دوش  یم  شا  هجیتن  دوشب ،
.تسا تعیبط  لباقم  رد  یهاوخدوخ  ینیبدوخ و  نایغط ، هجیتن ي  مه ، ناسنا  تسیز  یعیبط  طیحم  نتفرگ  هدیدان  .تسه 

ینیبدوـخ و میروآ و  یم  دوـجو  هب  دوـخ  رد  ار  عوـشخ  تلاـح  نیا  عـقاو  رد  مـینک ، یم  هـک  اـعد  .تساـه  نـیا  هـمه ي  دـض  اـعد 
قوقح و هب  زواـجت  ناـیغط و  زا  اـهناسنا  یگدـنز  طـیحم  یتسه و  ناـهج  هجیتـن ، رد  و  مینک ، یم  بوکرـس  دوخ  رد  ار  یهاوخدوخ 

؛) (1) «) ًهَداَبِعلا ُّخُم  ُءاَعُّدلَأ  : » دومرف اذل  .دنام  یم  ظوفحم  تعیبط 

میلـست عیطم و  زین  ار  شلد  عشاخ و  لاعتم  يادخ  لباقم  رد  ار  ناسنا  دناوتب  هک  تسا  نیمه  يارب  تادابع  .تساعد  یتدابع ، ره  زغم 
هب هکلب  تسین ؛ رگیدـکی  لـباقم  رد  اـهناسنا  عوضخ  عوشخ و  عضاوت و  عون  زا  مه  دـنوادخ  لـباقم  رد  عوشخ  تعاـطا و  نیا  .دـنک 

187 .تسوا قلطم  لضف  قلطم و  نسُح  قلطم ، لامج  قلطم ، ریخ  لباقم  رد  عوضخ  عوشخ و  يانعم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  لوق  زا  دینیب  یم  هک  نیا  .تسا  نیا  اعد ، ِلصا  .راگدرورپ  لباقم  رد  عوشخ  تسیچ ؟ اعد  ِیلـصا  ِبلطم 
؛) (2) «) ًهَداَبِعلا ُّخُم  ُءاَعُّدلَأ  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن 

عوشخ راگدرورپ و  هب  قلطم  ِیگتـسباو  زا  تسا  ترابع  هک  دراد  دوجو  یتلاح  اعد  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تساعد » تدابع  زغم  »
هفیرش ي هیآ ي  همادا ي  رد  هک  تساذل  .تسا  نیا  مه  تدابع  لصا  .وا  لباقم  رد 

95 ص :

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  ًهعیشلا ج:7 ص:27 ؛  لئاسو  [( 1 - )] 1
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  ًهعیشلا ج:7 ص:27 ؛  لئاسو  [( 2 - )] 2
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((1) «) نیرِخاد َمَّنَهَج  َنُولُخدَیَس  یتَدابِع  نَع  َنوُِربکَتسَی  َنیذَّلا  َّنِإ  : » دیامرف یم  مَُکل » بِجَتسَأ  ینوُعدا  ُمُکُّبَر  َلاق  «َو 

شیپ يراسکاخ  اعد ، لـصا  .دزادـنیب  يرـشب  نیغورد  ّتیناـنا  زا  ار  دوخ  لاـعتم ، يادـخ  لـباقم  رد  ناـسنا  هک  تسا  نیا  اـعد  لـصا 
188 .تسا راگدرورپ 

اهتیناسفن نتسکش 

یمهفب ات  هاوخب  ادخ  زا  مه  ار  تکچوک  ياهزیچ  یّتح  دـنا : هتفگ  هک  تساذـل  .دنکـش  یم  ار  اهتیناسفن  هک  تسا  نیا  اعد  ّتیـصاخ 
ُمُهُبلـسَی نِإ  َو  : » دریگ یم  ار  يو  ِشیاسآ  و  دزادـنا ، یم  راک  زا  ار  ناسنا  سگم ، ای  هشپ  کی  تاقوا ، یهاگ  هک  ینادـب  .يریقح  هک 

((2) «.) ُبُولطَملا ُِبلاَّطلا َو  َفُعَض  ُهنِم  ُهوُذِقنَتسَی  ًائیَش ال  ُبابُّذلا 

هتـسوپ ي زا  ندمآ  نوریب  يارب  عضاوت و  يارب  تسادخ ؛ شیپ  تجاح  ِضرع  يارب  تسادـخ ؛ شیپ  عّرـضت  يارب  اعد  هک  تسا  نیا 
هّجوت و عّرضت و  هب  راداو  ات  دروآ ، یم  دوجو  هب  یتالکشم  امـش  نم و  يارب  یهاگ  لاعتم ، يادخ  .تسالعتـسا  رابکتـسا و  نیغورد 
ِءاسأَبلِاب َو مُهانذَـخَأَف  َکـِلبَق  نِم  ٍمَمُأ  یلِإ  انلَـسرَأ  دََـقل  َو  : » دـیامرف یم  نآرق  همیرک ي  تاـیآ  رد  هک  روط  ناـمه  .دـنک  ناـمعوشخ 

((3) «.) نُولَمعَی اُوناک  ام  ُناطیَّشلا  ُمَُهل  َنَّیَز  مُُهبُوُلق َو  تَسَق  نِکل  اوُعَّرَضَت َو  انُسَأب  مُهَءاج  ذِإ  وَلَف ال  َنوُعَّرَضَتَی  مُهَّلََعل  ِءاَّرَّضلا 

: درادن امش  نم و  عّرضت  هب  یجایتحا  ادخ  .تسام  ِدوخ  ِرطاخ  هب  هک  ادخ ، رطاخ  يارب  هن  عّرضت ، نیا 

دننز مدنب  گر و  ره  رب  ناز  هشیت 

دننز مدنویپ  وت  رهم  اب  هک  ات 
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هیآ ي 60. رفاغ ، هروس ي  [( 1 - )] 1
هیآ ي 73. جح ، هروس ي  [( 2 - )] 2

.43 تایآ 42 - ماعنأ ، هروس ي  [( 3 - )] 3
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ِيرگندوخ ینیبدوخ و  زا  ار  ناسنا  دـنک ؛ یم  انـشآ  ادـخ  اب  ار  ناسنا  دـنک ؛ یم  رپ  ادـخ  قشع  زا  ار  لد  هک  تسا  عّرـضت  تلاـح  نیا 
رتالاب زیچ  همه  زا  هک  دینادب  ار  نیا  ِردق  .دزاس  یم  راشرـس  یهلا ، ِفطل  راگدرورپ و  سّدقم  ِرون  زا  ار  وا  دنک و  یم  یهت  زیگناداسف 

189 .تسا

سفن راهم 

اب تسادـخ ؛ رکذ  اب  راهم  نیا  .دـننک  راهم  ار  نیا  دـیاب  هک  دنتـسه  ناشدوخ  دوجو  نورد  رد  تسم  لیپ  نیا  هب  التبم  اهناسنا  همه ي 
؛ تسا یهلا  تمظع  لباقم  رد  دوخ  تراقح  ساسحا  اب  تسا ؛ راگدرورپ  هب  زاین  ساسحا  اب  تسادـخ ؛ هب  ندرب  هانپ  اب  تسادـخ ؛ دای 
، تساوقتاب هک  یناسنا  .تسا  رکذ  زا  یـشان  شا  همه  اه  نیا  .تسا  لاعتم  ِّقح  قلطم  لامج  لـباقم  رد  دوخ  ياـه  یتشز  ساـسحا  اـب 

بترم یهلا  رکذ  نآ  .دوش  یمن  نآ  نیا و  هب  يدب  نایغط و  داسف و  ملظ و  رـش و  أشنم  تسه ، رکذـتم  تسه و  شدوخ  بقارم  ینعی 
190 .دراد یمزاب  ار  وا  دراد  بترم  دنک ؛ یم  یهن  ار  وا  دراد 

فراعم ِبسک 

ار یی  يوق  لیـصا و  نیتم و  ِیمالـسا  فراعم  دـنروایب ، نوریب  اعد  تلاح  زا  ار  اه  نیا  رگا  هک  تسا ؛ فراعم  زا  ُرپ  اهاعد  نیا  ًاـعقاو 
191 .تسا مک  ام  تایاور  رد  ناشریظن  هک  دنهد  یم  لیکشت 

ماما .تسا  هدیـسر  ام  هب  موصعم  زا  هک  تسا  ییاهاعد  صوصخم  نیا  .تسا و  فراعم  دراد ، دوجو  اعد  رد  هک  يزیچ  نیمّود  اما ، و 
فراعم زا  ُرپ  باتک ، نیا  اما  تسا ؛ هدناوخ  اعد  ًالصا  هدومرف و  میظنت  اعد  تروص  هب  ار  هیداّجس » هفیحـص ي   ، » مالـسلا هیلع  داّجس 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ّیبن  سّدقت  ماقم  هب  قشع  تّوبن و  .تسا  هیداّجس  هفیحص ي  رد  صلاخ  دیحوت  .تسا  یمالسا  یهلا و 
فراعم روثأم ، ياهاعد  هیقب ي  لثم  .تسا  هیداّجس  هفیحص ي 
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رد دـیناوخب و  ار  نآ  دـینک  یعـس  تساهرحـس - صوـصخم  هک  یلاـمث » هزمح ي  یبا  ياـعد   » نیمه .تسا  باـتک  نیا  رد  شنیرفآ 
راشرس هک  تسا  ییاهاعد  هلمج  زا  دوش ، یم  هدناوخ  هعمج  ياهبش  هک  لیمک » ياعد   » نیمه و  دیشاب - هتشاد  ّربدت  هّجوت و  شیانعم 

یمن مالـسلا -  هیلع  داّجـس  ماما  راوگرزب - نآ  هکنیا  هن  .تسا  هدش  نایب  اعد  نابز  هب  یقیاقح  اه  نآ  رد  تسا و  یمالـسا  فراعم  زا 
اهتنم .تسا  هدز  یم  فرح  ادـخ  اب  هدرک و  یم  تاـجانم  هدرک ، یم  اـعد  .هن  تسا ؛ هداد  رارق  شـشوپ  ار  اـعد  دـنک و  اـعد  هتـساوخ 

وا ياعد  دوش و  یم  زیررـس  وا  زا  تمکح  .تسا  هنوگ  نیا  مه  شندز  فرح  تسانـشآ ، یهلا  فراعم  اب  ادخ و  اب  شبلق  هک  یناسنا 
.تسا تمکح  نیع  مه 

زا دـیاع  یتاـکن  دـسر ، یم  اـم  هب  هک  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  روثأـم  ياـهاعد  رد  .تسا  تمکح  زا  رپ  میناوـخ ، یم  اـم  هک  ییاـهاعد 
زا هک  دـنهد  یم  دای  ام  هب  اهاعد  رد  تاکن  نیا  ندروآ  اب  ناراوگرزب  نآ  .تسا  ناسنا  جایتحا  دروم  ًاتقیقح  هک  دراد  دوجو  فراـعم 

192 .میهاوخب هچ  ادخ 

193 .تفای میهاوخ  اه  نیا  رد  ار  یهلا  يونعم  ياه  هیده  نیرتگرزب  مینک ، ّربدت  اهاعد  نیا  یناعم  رد  رگا  .تسا  سرد  اهاعد  نیا 

نیا رد  ییاه  هتـساوخ  ًالّوا  .تساهاعد  نیرتهب  تسا ، هدیـسر  هّمئأ  زا  هک  ییاهاعد  .تسا  روثأم  ياهاعد  اعد ، باـب  رد  رخآ  هتکن ي 
بلط ادخ  زا  ار  اه  نآ  مالسلا  مهیلع  هّمئأ  نابز  زا  ناسنا  دنک و  یمن  روطخ  ًالـصا  اهام  لاثما  نهذ  هب  هک  تسا  هدش  هدناجنگ  اهاعد 

ناسنا رگا  هک  دوش ؛ یم  حرطم  ناسنا  يارب  اه  هتساوخ  تابلاطم و  نیرتهب  هفرع  ياعد  حاتتفا و  ياعد  هزمحوبا و  ياعد  رد  .دنک  یم 
.دراد دوجو  عّرـضت  عوشخ و  ياه  هیام  اهاعد  نیا  رد  ًاـیناث  .دـشاب  هیامرـس  وا  يارب  دـناوت  یم  دریگب ، دـهاوخب و  ادـخ  زا  ار  اـه  نیا 

تارابع اب  .دنک  یم  مرن  عشاخ و  ار  لد  هک  تسا  هدش  ادا  ینایب  نحل و  نابز و  اب  بلطم ،

98 ص :

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
یمالسا بالقنا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 169ناهفصا   هحفص 113 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک هدافتسا  اه  نآ  زا  دنادب و  ردق  ار  اهاعد  نیا  دیاب  ناسنا  .دنز  یم  جوم  اهاعد  نیا  رد  قوش  یگتفیش و  قشع و  غیلب ، حیصف و 

نوگانوگ ياـهاعد  ناـنجلا و  حـیتافم  دراد و  دوجو  بوخ  ياـه  همجرت  نـآلا  هناتخبـشوخ  .میمهفب  ار  اـهاعد  نیا  ياـنعم  دـیاب  هّتبلا 
ییابیز هتـسناوتن  يا  همجرت  چیه  میا ، هدید  ام  هک  ییاجنآ  ات  هّتبلا  .دـنناوخب  دـننک و  ّتقد  اه ، همجرت  هب  هّجوت  اب  .تسا  هدـش  همجرت 
یناسک .دنناوخب  ار  اهاعد  اه  همجرت  نیا  هب  هّجوت  اب  .تسا  مولعم  اعد  نومضم  هرخالاب  یلو  دنک ؛ سکعنم  ار  اهاعد  نیا  ظافلا  ياه 

مه شرت  نیئاپ  هبترم ي  هّتبلا  .دننک  همجرت  لقاال  ار  اعد  تارقف  زا  یـضعب  دنوش ، یم  ادـص  مه  يا  هّدـع  اه  نآ  اب  دـنناوخ و  یم  هک 
اب دراد  لد  زوس  زا  یکاح  هتفیـش ي  ِنابز  کی  اب  هک  دـنک  ساسحا  ردـق  نیمه  دـمهف ، یمن  ار  اعد  يانعم  ناـسنا  رگا  هک  تسا  نیا 

194 .دنز یم  فرح  لاعتم  يادخ 

میتسه ام  میوش ؛ یم  تباجا  عنام  نامدوخ  لامعا  اب  هک  میتسه  ام  نیا  درادن ؛ یطرـش  دـیق و  چـیه  راگدرورپ ، فرط  زا  یهلا  تباجا 
درک و هدافتـسا  اعد  زا  ناوت  یم  هک  تسا  یفراعم  زا  یکی  نیمه ، دوخ  هک  دریگن ، رارق  اـنتعا  دروم  اـم  ياـعد  میوش  یم  بجوم  هک 

195 .تسا نیمه  اعد ، تایصوصخ  زا  یکی 

َّمُهَّللَأ : » دوب هلمج  نیا  ( (1)) بشید راکذا  اهاعد و  رد 

هک رفن  کی  هفوک ، دجسم  رد  .نک  رود  تدوخ  تمحر  زا  نک ، تنعل  ار  نینمؤملاریما  نالتاق  ایادخ ! (2) ؛) «) نینمؤملاریما ًَهَلَتَق  نَعلا 
اعد زا  ناسنا  هک  تسا  ییاهـسرد  نامه  زا  یکی  مه  نیا  دـینیبب ، نالتاق ! دـیوگ  یم  اما  دزن ؛ ریـشمش  ترـضح  كرابم  قرف  رب  رتشیب 

شدوخ ناسنا ، هک  تسین  مزال  .دریگ  یم 

99 ص :

.ناضمر كرابم  هام  مهدزون  بش  [( 1 - )] 1
 . مالسلا هیلع  ُقِداَّصلَأ  راونألاراحب ج:97 ص:273 ؛  [( 2 - )] 2
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196 .دوش بوسنم  وا  هب  هثداح  ات  دشاب  هتشاد  روضح  هثداح  رد  ًاترشابم 

ام تسدب  تسا و  روثأم  مالسلا  مهیلع  هّمئأ  زا  هک  يا  هیعدا  همه ي  و  داّجس - ماما  تاملک  نیا  تسا ؛ سرد  تسین ؛ اعد  طقف  اه  نیا 
197 .فراعم زا  تسا  رپ  تسا - هدیسر 

مه تسا ، میلعت  مه  اعد  رد  .تسه  مه  يریگارف  تسه ، نیا  دـنک ؛ یم  کـیدزن  ادـخ  هب  ار  لد  ناـسنا  هک  تسین  نیا  طـقف  اـعد  رد 
نآ هب  یگدنز  رد  هک  ار  یفراعم  قیاقح و  مه  دـنک ، یم  نشور  ار  نهذ  مه  مالـسلا  مهیلع  هّمئأ  زا  روثأم  ياهاعد  نیا  .تسه  هیکزت 

198 .دیرمشب منتغم  دیاب  یلیخ  ار  یهلا  رکذ  .دنک  یم  ادخ  هب  هّجوتم  ار  لد  مه  دزومآ و  یم  ام  هب  میراد ، زاین  اه 

زا یگرزب  ياهـسرد  تسا ، هدیـسر  اـم  هب  مالـسلا  مهیلع  هّمئأ  زا  هک  ییاـهاعد  رد  هک  تسا  نیا  تسه ، اـعد  رد  هـک  يرگید  تـهج 
نآ ياعد  ره  دیریگب ، هدیدن  ار  تاملک  ییاعد  هبنج ي  دینک و  هعلاطم  رگا  ار  هیداّجـس  هفیحـص ي  نیا  .تسا  هتفهن  مالـسا  فراعم 
لّوا هبطخ ي  هک  ار  دیحوت  رد  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  هبطخ ي  یسک  رگا  .تسا  ینآرق  یمالـسا و  فراعم  زا  یلاع  سرد  کی 

ولج تسا -  یهلا  دـمح  تسا -  دـیمحت  رد  هک  ار  هیداّجـس  هفیحـص ي  لّوا  ياـعد  اـی  دراذـگب ، شدوخ  وـلج  تسا ، هغـالبلا  جـهن 
یعمج لباقم  رد  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  .دنسرد  دنا و  هبطخ  .دنرادن  مه  اب  یقرف  دنمه و  لثم  ود  نیا  دنیب  یم  دراذگب ، شدوخ 
هدومرف نایب  ار  فراعم  نامه  اعد ، نابز  هب  هدرک و  اعد  مالـسلا ،  هیلع  داّجـس  ماما  هدرک و  نایب  ار  یهلا  فراـعم  هداتـسیا و  مدرم  زا 

تسا يا  هبطخ  ّهنأک  .تسا  یقالخا  سرد  کی  ما -  هدرک  تشاددای  ار  شتارقف  زا  یضعب  نم  هک  هفیحـص -  متـشه  ياعد  ای  .تسا 
199 .دیامن نایب  نانآ  يارب  ار  یقالخا  ياههاگشزغل  دنکب و  مدرم  يارب  ینارنخس  کی  ای  دناوخب ، یسک  هک 

: میناوخ یم  همه  لـیمک ، ياـعد  لّوا  تارقف  رد  ًـالثم  .تسا  هتفهن  يداـیز  فراـعم  اـهاعد ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  مّود  هطقن ي  سپ ،
رِفغا َّمُهَّللَأ  .َمَقِّنلا  ُلِّزَُنت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  رِفغا  َّمُهَّللَأ  .َمَصِعلا  ُِکتهَت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  رِفغا  َّمُهَّللَأ  »

100 ص :
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لزان ناسنا  رب  ار  یهلا  تمقن  هک  دراد  دوجو  یناهانگ  .درد  یم  ار  اـه  هدرپ  هک  دراد  دوجو  یناـهانگ  َمَعِّنلا .» ُرِّیَُغت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل 
مه یناهانگ  ( (1) «.) َءاَعُّدـلا ُسِبحَت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  رِفغا  َّمُهَّللَأ   » .دریگ یم  ناسنا  زا  ار  اهتمعن  هک  دراد  دوجو  یناـهانگ  .دـنک  یم 

200 .دنک یم  سبح  ار  اعد  هک  دراد  دوجو 

ناسنا لد  رد  فراعم  ِندرک  رّثؤم  راگدنام و 

201 .دنک یم  يوق  ار  نامیا  دنک ؛ یم  ّرثؤم  راگدنام و  ناسنا  لد  رد  ار  فراعم  دنک ؛ یم  کیدزن  ادخ  هب  ار  ناسنا  اعد 

يزور ِبلج  الب ، عفد  تاجاح ، عفر  تباجا ،

202 .دنک یم  وزرآ  دهاوخ و  یم  ناسنا  هک  هچنآره  اهدوصقم و  جئاوح و  هب  ندیسر  يارب  تسا  هلیسو  اعد 

.تسا زاین  اپاترـس  نامدوجو  میراد و  يدایز  ياهزاین  اهناسنا  ام  .لاعتم  دنوادخ  زا  نتفرگ  نتـساوخ و  ینعی  اعد ؛ زا  یمومع  ِدوصقم 
همه و ندـید ، ندرک و  شوگ  نتفر و  هار  اـت  هتفرگ  ندروخ  اذـغ  ندرک و  سّفنت  زا  دـینیب  یم  دـینک ، ّتقد  ناـتدوخ  دوجو  رد  رگا 

تـسا هداد  رارق  امـش  نم و  رایتخا  رد  ار  اهورین  تاناکما و  زا  يا  هعومجم  لاعتم ، يادخ  ینعی  .تساه  ناسنا  ام  زاین  زا  یکاح  همه 
ادـیپ دوبمک  تاناکما  اـهورین و  نیا  زا  مادـکره  .تسا  راـگدرورپ  هدارا ي  ِتحت  زین  همه  مینک و  یگدـنز  میناوت  یم  اـه  نآ  اـب  هک 

لکشم هلضع  کی  دتفیب ، راک  زا  بصع  هتشر  کی  ای  گر  کی  ًالثم  .دوش  یم  دوخ  یگدنز  رد  یساسا  ِلکـشم  ِراچد  ناسنا  دنک ،
، رشب .یعامتجا  لئاسم  ای  یحور  لئاسم  ای  ناسنا  ِدوجو  زا  نوریب  ِلئاسم  هب  دسرب  ات  دنک ، ادیپ 

101 ص :

 . مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  نیمألادلبلا ص:188 ؛  [( 1 - )] 1
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یم ار  ام  تاجاح  وا  هک  لاعتم  يادـخ  زا  میهاوخب ؟ دـیاب  یـسک  هچ  زا  ار  اهزاین  نیا  نیمأت  تالکـشم و  نیا  عفر  .تسا  زاین  اـپاترس 
َو  » .دناد

((1) «) ًامیلَع یَش ٍء  ِّلُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ِِهلضَف  نِم  َهَّللا  اُولَئس 

ياج رد  .دیهاوخب  ادخ  زا  سپ ، .دینک  یم  لاؤس  دیبلط و  یم  وا  زا  زیچ  هچ  دیراد و  مزال  هچ  دیهاوخ ، یم  هچ  امـش  دـناد  یم  ادـخ 
َو : » دیامرف یم  رگید ،

یم باوج  امـش  هب  نم  ارم ؛ دـیناوخب   » ینعی ارم » دـینک  اعد  : » تسا هدومرف  امـش  راـگدرورپ  ( (2) «) مَُکل بِجَتـسَأ  ینوُعدا  ُمُکُّبَر  َلاق 
اما .مکل  بجتـسأ  میوگ ؛» یم  کیّبل  مهد و  یم  باوج  : » دیوگ یم  .تسین  تجاح  ِندمآرب  يانعم  هب  نداد ، باوج  نیا  هّتبلا  .مهد »
هک لّوا  بلطم  نیا  سپ ، .تسا  هارمه  امـش  تساوخرد  دروم  ِزیچ  نآ  تجاح و  ِنداد  اب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  یهلا ، تباجتـسا  نیا 

زاین یب  نارگید ، شیپ  عّرـضت  زا  ات  تفر ، ادخ  هناخ ي  ِرد  دـیاب  .دـهاوخب  ادـخ  زا  دـیاب  ار ، اهزاین  نیا  عفر  و  دراد ، ییاهزاین  ناسنا 
.دش

.مناوخب رصتخم  هاتوک و  ثیدح  دنچ  تسا ، مالسلا  مهیلع  هّمئا  مرکا و  ّیبن  تاملک  هب  تفرعم  زور  هّجوت و  ِزور  هعمج و  ِزور  نوچ 
((3) «) ءاَعُّدلا ًهَداَبِعلا  ُلَضفَأ  : » تسا هدمآ  یثیدح  رد 

مُکیِجُنی ٍحاَلِس  یَلَع  مُکُّلُدَأ  َال  َأ  : » دومرف دوخ  ِباحصا  هب  ترضح ، نآ  .تسا  يوبن  ثیدح  رگید ، ثیدح  .تساعد  اهتدابع ، نیرتهب 
دنک و یم  ظفح  نمـشد  زا  ار  امـش  مه  هک  مهد  ناشن  امـش  هب  ار  یحالـس  دـیهاوخ  یم  ایآ  ( » (4) (»؟ مُکَقاَزرَأ ُّرُِدی  مُِکئاَدـعَأ َو  نِم 

يارب ادخ  زا  نتساوخ  نامه  نیا ، دنک »؟ یم  ناوارف  ار  نات  يزور  مه  دهد و  یم  تاجن 

102 ص :

هیآ ي 32. ءاسن ، هروس ي  [( 1 - )] 1

هیآ ي 60. رفاغ ، هروس ي  [( 2 - )] 2
 . مالسلا هیلع  ُِرقاَبلَأ  یفاکلا ج:2 ص:466 ؛  [( 3 - )] 3

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلا  ص 468 ، ج 2 ، یفاکلا ، [( 4 - )] 4
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اعد ار  ادـخ  « » .مُکَّبَر َنوُعدَـت  َلاَق  : » دومرف .دـیئامرفب » ؛ یلب دـندرک : ضرع  « » .هّللا لوسر  ای  یََلب  اُولاَق   » .تسا تاجاح  ندـش  هدروآرب 
((1) «) ُءاَعُّدلا ِنِمؤُملا  َحاَلِس  َّنِإَف  « » .زور بش و  « » .راَهَّنلا ِلیَّللِاب َو  « » .دیناوخب ار  ادخ  دینک ؛

203 .اعد حالس  اب  نداتفا ، رد  هّیلب  اب  هثداح و  اب  نمشد ، اب  .اعد  حالس  اب  نتفر ، تاجاح  لابند  ینعی  .تساعد » نمؤم ، حالس  »

204 .دروآ تسد  هب  اعد  قیرط  زا  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  ناسنا 

هکرابم هیآ ي  نیمه  تایآ ، زا  یکی  .درک  دهاوخ  باجتـسم  ار  اعد  هک  تسا  هدرک  هدعو  نآرق  تایآ  زا  هیآ  دنچ  رد  لاعتم  يادخ 
((2) «) مَُکل بِجَتسَأ  ینوُعدا  ُمُکُّبَر  َلاق  َو   » ي

ِندـش هدروآرب  يانعم  هب  تباجتـسا  تسا  نکمم  .منک  تباجتـسا  اـت  دـینک ، اـعد  ارم  هک  تسا  هدومرف  امـش  راـگدرورپ  ینعی  تسا ؛
هدروآرب ًامتح  ار  تجاح  نآ  ادخ  هک  دنکن  ار  نیا  ياضتقا  تقلخ ، نیناوق  تسا  نکمم  یهاگ  .دـشابن  مه  هتـساوخ  نآ  دـصرددص 

نیا ریغ  رد  .تسین  یندـش  هدروآرب  يدوز  هب  اـی  تسین ، یندـش  هدروآرب  هتـساوخ  نآ  هـک  دراد  دوـجو  ینیناوـق  يدراوـم  رد  .دـنک 
هزمح یبا  فیرش  ياعد  رد  هک  نانچمه  دنک ؛ یم  هدروآرب  ار  امش  هتـساوخ ي  هک  تسا  نیا  شخـساپ  لاعتم  يادخ  ًاتدعاق  دراوم ،

نِم َهَّللا  اُولَئـس  َو  : » تسا هدومرف  نآرق  رد  .دـنک  یم  هراشا  انعم  نیمه  هب  دوش  یم  هدـناوخ  ناـضمر  هاـم  ياهرحـس  رد  هک  یلاـمث  ي 
ادخ هب  دیهاوخب و  ادخ  زا  امش  اما  دناد ، یم  ار  امـش  ياهزاین  تسا و  ملاع  ادخ  هچرگا  (3) ؛) «) ًامیلَع یَش ٍء  ِّلُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ِِهلضَف 

اما دراد ؛ ًامیِحَر » مُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  (: » (4)) فیرش ياعد  رد  هّتبلا  .دنک  یم  رکذ  اعد  رد  ار  هیآ  نیا  .دینک  ضرع 

103 ص :

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  یفاکلا ج:2 ص:468 ؛  [( 1 - )] 1
هیآ ي 60. رفاغ ، هروس ي  [( 2 - )] 2
هیآ ي 32. ءاسن ، هروس ي  [( 3 - )] 3

.یلامث هزمح ي  یبا  ياعد  [( 4 - )] 4
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ماما ( (1) «.) ًهَّیِطَعلا َعَنمَت  ِلاَؤُّسلِاب َو  َُرمأَت  نَأ  يِدِّیَس  اَی  َِکتاَفِص  نِم  َسَیل  َو  : » دیامرف یم  دعب  .تسا  ًامیلَع » یَش ٍء  ِّلُِکب  َناک   » نآرق رد 
دنتساوخ اه  نآ  هک  هچنآ  اما  ینک ؛ رما  نتساوخ  هب  ار  مدرم  هک  تسین  نیا  وت  تداع  اراگدرورپ ! دنک : یم  ضرع  مالسلا  هیلع  داّجس 

هدارا دـیهاوخب ، دـیوگ  یم  رگا  هک  تسا  نیا  یهلا  هطیحم ي  تردـق  یهلا و  تـمحر  یهلا و  مرک  ياـنعم  ینعی  .یهدـن  اـه  نآ  هـب 
، مدرک توالت  هبطخ  لّوا  رد  هک  يا  هیآ  نیمه  رد  هک  تسا  یهلا  هدعو ي  نامه  نیا  .دنک  تباجا  ار  هتـساوخ  نآ  هک  تسا  هدومرف 

؛) (2) «) ناعَد اذِإ  ِعاَّدلا  ًَهَوعَد  ُبیجُأ  ٌبیرَق  یِّنِإَف  یِّنَع  يدابِع  ََکلَأَس  اذِإ  َو  : » دنک یم  نایب  ار  انعم  نیا  حیرص 

توعد و میوگ و  یم  خـساپ  مکیدزن و  نم  ربماـیپ ، يا  وـگب  تساـجک ، هک  دـننک  لاؤـس  وـت  زا  نم  هراـبرد ي  نم  ناگدـنب  هاـگره 
شلباقم رد  یخـساپ  دـناوخب ، ار  ادـخ  سکره  .منک  یم  تباجا  دـناوخ ، یم  ارم  دـهاوخ و  یم  نم  زا  هک  ار  یـسک  نآ  هتـساوخ ي 

؛) (3) «) ٌدِیتَع ٌباَوَج  ٌرِضاَح َو  ٌعمَس  َکنِم  ًَهلَأسَم  ِّلُِکل  : » تسه

ار نآ  ادخ  نمؤم  ناگدنب  دیاب  تسا و  ّمهم  یلیخ  نیا  .دراد  لباقم  رد  یعطق  خساپ  کی  ادخ ، زا  يا  هتساوخ  ره  ادخ ، زا  یلاؤس  ره 
.دنک یمن  هدافتـسا  رگید  ياهتیعقوم  زا  یلیخ  لثم  تیعقوم  نیا  زا  هک  تسا  یعیبط  درادن ، نامیا  هک  یـسک  الاح  .دننادب  ردـق  یلیخ 

يا هدعو  ره  هّتبلا  تسا و  هدعو  کی  نیا  .داد  دهاوخ  باوج  ار  يا  هتـساوخ  ره  لاعتم  يادخ  ینعی  تسا ؛ یهلا  یعطق  هدعو ي  نیا 
205 .دراد یطیارش  مه 

روج ار  نیناوق  هک  تسادخ  تردق  نیا  .ددرگ  یم  هدروآرب  امش  هتـساوخ ي  دوش و  یم  باجتـسم  یعیبط  نیناوق  بوچراچ  رد  اعد 
هار رد  شالت  لمع و  رگا  ....دوش  یم  هدروآرب  امش  دوصقم  دراذگ و  یم  مه  رانک  دروآ ، یم 

104 ص :

 . مالسلا هیلع  داَّجَّسلَأ  راونألاراحب ج:95 ص:82 ؛  [( 1 - )] 1
هیآ ي 186. ًهرقب ، هروس ي  [( 2 - )] 2

 . مالسلا هیلع  اَضِّرلَأ  راونألاراحب ج:83 ص:58 ؛  [( 3 - )] 3
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لابقا ًامتح  دنک ، ادـیپ  رارمتـسا  اعد  هک  یتقو  نآ  .تسا  رتشیب  ًاعقاو  اعد  نیا  تباجتـسا  لابقا  دـشاب ، اعد  نیا  هارمه  گرزب ، فادـها 
؛ دـش سویأـم  دـیابن  دـشن ، باجتـسم  دـیدرگ و  رارکت  راـب  دـنچ  اـعد  کـی  هک  دـش  هدـید  رگا  .تسا  رتشیب  اـعد  نیا  رد  تباجتـسا 

یهاگ نوچ  اهتلم ؛ تشونرـس  روشک و  تشونرـس  ناسنا و  تشونرـس  هب  طوبرم  لئاسم  رد  صوصخب  گرزب ، لئاسم  رد  صوصخب 
206 .دبلط یم  نامز  شقّقحت  هک  تسا  نینچ  گرزب  ياهراک  تعیبط 

یم لاعتم  يادخ  زا  دراد ، ناسنا  هک  یتاجاح  هک  تسا  نیا  اعد  ياهدرواتسد  زا  یکی  .تسا  تاجاح  ندمآرب  اعد ، رگید  درواتـسد 
ياهدرواتـسد هیقب ي  رانک  رد  یکی  مه  نیا  تسین ؛ نیا  اعد  صاوخ  همه ي  هّتبلا  .دنک  یم  هدروآرب  ار  تاجاح  نآ  ادخ  دـهاوخ و 

؛) (1) «) ِِهلضَف نِم  َهَّللا  اُولَئس  َو  : » دومرف .تساعد 

روط نیا  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ماما  لوق  زا  یلامث  هزمحوبا ي  ياعد  رد  .دیبلطب  وا  زا  ار  ناتدوخ  ياهزاین  دیهاوخب و  لاعتم  يادخ  زا 
؛) (2) «) َِکتَکَلمَم ِلهَأ  یَلَع  اَیاَطَعلِاب  ُناَّنَملا  َتنَأ  ًهَّیِطَعلا َو  َعَنمَت  ِلاَؤُّسلِاب َو  َُرمأَت  نَأ  يِدِّیَس  اَی  َِکتاَفِص  نِم  َسَیل  َو  : » دوش یم  ضرع 

.درادن ناکما  نیا  ینکن ؛ یلمع  ار  اه  نآ  هتساوخ ي  هک  یشاب  هتشاد  انب  اما  دنهاوخب ، وت  زا  هک  یهدب  روتـسد  تدوخ  ِناگدنب  هب  وت 
هک دراد  میمصت  لاعتم  يادخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  مینک ، بلط  میهاوخب و  وا  زا  هک  دنک  یم  رما  امش  نم و  هب  لاعتم  يادخ  یتقو 

و ًهباجإلا » باب  هنع  قلغی  ءاعّدلا و  باب  دبع  یلع   ... حـتفیل هللا  ناک  ام  : » هک تسا  تیاور  رد  اذـل  .دـهدب  ام  هب  میهاوخ ، یم  ار  هچنآ 
؛) (3)) کلذ نم  مرکا  هّللا 

207 .ددنبب ار  تباجا  باب  اما  دنک ، زاب  ار  اعد  باب  هک  تسا  نآ  زا  رت  میرک  لاعتم  يادخ 

105 ص :

هیآ ي 32. ءاسن ، هروس ي  [( 1 - )] 1
نیمألادلبلا ص:205. [( 2 - )] 2

راصق 435. ًهغالبلا ؛  جهن  [( 3 - )] 3
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((1) «) ِِهلضَف نِم  َهَّللا  اُولَئس  َو  : » دومرف نآرق  رد 

((2) «) .ًَهَّیِطَعلا َعَنمَت  ِلاَؤُّسلِاب َو  َُرمأَت  نَأ  يِدِّیَس  اَی  َِکتاَفِص  نِم  َسَیل   » .دیهاوخب ادخ  زا 

، مه نآ  ریاظن  تایصوصخ و  ناکم و  نامز و  تائاضتقا  هّتبلا  دهدن !؟ دیهاوخب و  هک  دوش  یم  رگم  دیهاوخب و  دینک ، لاؤس  دیئوگب ،
208 .تسا ّرثؤم  ادخ  زا  ِنتساوخ  رد 

بِجَتـسَأ ینوُعدُأ  « ؛ دش دهاوخ  رّـسیم  وا  يارب  یهلا  تباجا  دـیدرت  نودـب  دـنک ، نّیزم  رّطعم و  ار  دوخ  ادـخ  دای  اب  تسناوت  لد  رگا 
((3) «.) مَُکل

تـسا نکمم  دـش  دـهاوخ  هدروآرب  ًامتح  ناسنا  هتـساوخ ي  هک  تسین  نیا  ياـنعم  هب  تباجتـسا  .تسین  تباجتـسا  یب  ییاـعد  چـیه 
خـساپ و یهلا ، تباجتـسا  .تسه  یهلا  تباجتـسا  اما  دوشن  مه  هدروآرب  یتابجوم  حـلاصم و  للع و  هب  تسا  نکمم  دوشب ، هدروآرب 
هب اما  تسام ، عفن  هب  هتـساوخ  نیا  مینک  یم  لایخ  اسب  يا  هک  میراد  امـش  نم و  هک  يا  هتـساوخ  نآ  ول  و  تسادـخ ؛ تاـفتلا  هّجوت و 

209 .دراد دوخ  لابند  هب  یکیّبل  نامگ  یب  امش  هللاَأ » اَی   » اما دنکن ؛ ادیپ  مه  قّقحت  تسام  نایز 

نیا يوس  هب  یهار  میئوج و  یم  نامدوخ  جئاوح  هب  ندیسر  يارب  يا  هلیسو  تقیقح  رد  مینک ، یم  اعد  لاعتم  ِّقح  هاگرد  هب  ام  یتقو 
هک تسین  روط  نیا  .دوصقم  نتفرگ  يارب  اـعد  تسا : ندرک  اـعد  هنوـگ  کـی  نیا ، .مینک  یم  هدافتـسا  نآ  زا  میئاـمیپ و  یم  جـئاوح 
اب ناسنا  ار  ییاهزیچ  هکلب  .تسا  یسرتسد  لباق  اهناسنا  يارب  يّدام  لیاسو  ای  اهرازبا  هلیسو ي  هب  دصاقم ، همه ي  دنک  نامگ  یسک 

افتکا اعد  هب  ددنبب و  ار  لمع  ِرد  ناسنا  هک  درادن  يا  هدـیاف  چـیه  .لمع  نودـب  ياعد  اهنت و  ياعد  هن  هّتبلا  .دروآ  تسد  هب  دـیاب  اعد 
، اعد نیا  .میهدب  رارق  دیاب  زین  ار  ادخ  زا  نتـساوخ  شالت ، تّمه و  نتخادنا  راک  هب  رانک  رد  مادقا ، رانک  رد  لمع ، رانک  رد  اما  .دـنک 

يارب ار  تاجاح 

106 ص :

هیآ ي 32. ءاسن ، هروس ي  [( 1 - )] 1
 . مالسلا هیلع  داَّجَّسلَأ  راونألاراحب ج:95 ص:82 ؛  [( 2 - )] 2

هیآ ي 60. رفاغ ، هروس ي  [( 3 - )] 3
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همه ي هک  نآ  زا  دـعب  گنج ، نادـیم  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  دـینک  یم  هظحالم  اذـل  .دزاس  یم  هدروآرب  ناـسنا 
فادـها و تاجاح و  هب  هار  نیا  زا  ات  مینک ، اعد  هک  تسام  فیاظو  زا  یکی  نیاربانب ، .دـنک  یم  مه  اعد  تسا ، هداد  ماجنا  ار  اهراک 

210 .میوش لئان  نامدوخ  دصاقم 

لاعتم يادـخ  دوجو ، ملاع  رد  هک  نانچمه  ام ، نیرّکفتم  نیققحم و  زا  ناگرزب  لوق  هب  .تسا  رگید  لیاسو  رانک  رد  يا  هلیـسو  اعد ،
حرطم نتساوخ  دوصقم  تجاح و  اهاعد ، زا  يرایـسب  رد  .تساهببـس  زا  یکی  مه  اعد  تسا ، هداد  رارق  ّتلع  ببـس و  هلیـسو و  اههد 

نآ زا  دعب  تسه ، مه  ینومـضملا  یلاع  رایـسب  ياعد  هک  ناضمر  كرابم  هام  رحـس  ياعد  نیمه  رد  دـیئامرفب  ضرف  ًالثم  .دوش  یم 
ادخ زا  ار  تدوخ  دصاقم  یهاوخ و  یم  هک  هچنآ  هب  نک  اعد  دیوگ : یم  دهد ، یم  دنگوس  تافـص  امـسا و  هب  ار  لاعتم  يادـخ  هک 
هدـش لقن  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یتیاور  رد  اذـل  .دوش  یم  باجتـسم  اعد  لاعتم ، يادـخ  نداد  مسق  همه  نیا  زا  دـعب  .هاوخب 

اوُعَفدِإ : » دومرف هک  تسا 

؛) (1) «) ءاَلَبلا ِدوُرُو  َلبَق  ِءاَعُّدلِاب  مُکنَع  ِءاَلَبلا  َجاَومَأ 

امـش هچره  هک  تسین  انعم  نادـب  هّتبلا  نیا ، .تسا  ّتیعقاو  اـهنیا  .دـینک  عفد  ار  ـالب  اـعد ، اـب  دوش ، دراو  امـش  رب  ـالب  هک  نآ  زا  شیپ 
همه ي لثم  دراد ؛ یبادآ  دراد ، یطیارـش  .هن  دش ؛ دـهاوخ  هدروآرب  دـیتشاذگ ، نایم  رد  لاعتم  يادـخ  اب  ار  نآ  روط  ره  دـیتساوخ و 
ار اعد  صوصخم  بدا  .دراد  یتافیرشت  بادآ و  دیهاوخب ، يزیچ  مه  ناتتسود  زا  امش  رگا  .اهنتـساوخ  همه ي  لثم  يداع و  بابـسا 

یماگنه .دهاوخب  ادخ  زا  لد ، همه ي  اب  دنک و  هّجوت  لاعتم  يادخ  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  بادآ ، نیرت  هدمع  تفرگ و  راک  هب  دیاب 
بلاغ دیهاوخب ، ادخ  زا  رگا  تقو  نآ  .تساعد  تقو  دوش ، یم  ادیپ  یهّجوت  ددرگ و  یم  قیقر  ناسنا  بلق  هک 

107 ص :

 . مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  راونألاراحب ج:90 ص:289 ؛  [( 1 - )] 1
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میناد و یمن  اـم  ار  حـلاصم  نآ  هک  دراد  دوجو  یحلاـصم  یهلا ، ملع  رد  هک  يدراوم  رگم  .دوش  یم  هدروآرب  دوـصقم  هک  تسا  نیا 
هار رـس  هک  اج  نآ  .دزیر  یمن  مه  هب  ار  تلم  کی  حـلاصم  ای  شنیرفآ ، یمومع  حـلاصم  امـش  نم و  ياعد  رطاخ  هب  لاـعتم ، يادـخ 
دوز ای  دش ؛ دهاوخ  باجتسم  اعد  میشاب ، هتشاد  اعد  لاح  رد  ار  مزال  ِهّجوت  هک  اج  نآ  دشابن و  عنام  یگرزب  تحلصم  ام ، هتساوخ ي 

211 .رید ای  و 

زا تسا  ترابع  زیچ ، هس  نیا  زا  یکی  .تسا  ّمهم  یلیخ  زیچ ، هس  نیا  هک  دـنراد  زیچ  ود  نیا  رب  هوالع  زیچ  هس  اهاعد ، یـضعب  اـما  و 
زاین اپ  ات  رـس  نامدوجو  میراد و  يدایز  ياهزاین  اهناسنا  ام  .لاعتم  دـنوادخ  زا  نتفرگ  نتـساوخ و  ینعی  اعد ؛ زا  یمومع  ِدوصقم  نآ 
همه ندید ، ندرک و  شوگ  نتفر و  هار  ات  هتفرگ  ندروخ  اذغ  ندرک و  سّفنت  زا  دینیب  یم  دینک ، ّتقد  ناتدوخ  دوجو  رد  رگا  .تسا 

تـسا هداد  رارق  امـش  نم و  رایتخا  رد  ار  اهورین  تاناکما و  زا  يا  هعومجم  لاعتم ، يادخ  ینعی  .تساهناسنا  ام  زاین  زا  یکاح  همه  و 
، دنک ادیپ  دوبمک  تاناکما  اهورین و  نیا  زا  مادک  ره  .تسا  راگدرورپ  هدارا ي  ِتحت  زین  همه  مینک و  یگدنز  میناوت  یم  اهنآ  اب  هک 

ادیپ لکشم  هلضع  کی  دتفیب ، راک  زا  بصع  هتـشر  کی  ای  گر  کی  ًالثم  .دوش  یم  دوخ  یگدنز  رد  یـساسا  ِلکـشم  ِراچد  ناسنا 
212 .یعامتجا لئاسم  ای  یحور  لئاسم  ای  ناسنا  ِدوجو  زا  نوریب  ِلئاسم  هب  دسرب  ات  دنک ،

ار ام  تاجاح  وا  هک  لاعتم  يادخ  زا  میهاوخب ؟ دیاب  یسک  هچ  زا  ار  اهزاین  نیا  نیمأت  تالکشم و  نیا  عفر  .تسا  زاین  اپ  ات  رس  رـشب ،
َو  » .دناد یم 

((1) «) ًامیلَع یَش ٍء  ِّلُِکب  َناک  َهَّللا  َّنِإ  ِِهلضَف  نِم  َهَّللا  اُولَئس 

.دینک یم  لاؤس  دیبلط و  یم  وا  زا  زیچ  هچ  دیراد و  مزال  هچ  دیهاوخ ، یم  هچ  امش  دناد  یم  ادخ 

108 ص :

هیآ ي 32. ءاسن ، هروس ي  [( 1 - )] 1
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َو : » دیامرف یم  رگید ، ياج  رد  .دیهاوخب  ادخ  زا  سپ ،

یم باوج  امـش  هب  نم  ارم ؛ دـیناوخب   » ینعی ارم » دـینک  اعد  : » تسا هدومرف  امـش  راـگدرورپ  ( (1) «) مَُکل بِجَتـسَأ  ینوُعدا  ُمُکُّبَر  َلاق 
اما .مکل  بجتـسا  میوگ ؛» یم  کّیبل  مهد و  یم  باوج  : » دیوگ یم  .تسین  تجاح  ِندمآرب  يانعم  هب  نداد ، باوج  نیا  هّتبلا  .مهد »
هک لّوا  بلطم  نیا  سپ ، .تسا  هارمه  امـش  تساوخرد  دروم  ِزیچ  نآ  تجاح و  ِنداد  اب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  یهلا ، تباجتـسا  نیا 

زاین یب  نارگید ، شیپ  عّرـضت  زا  ات  تفر ، ادخ  هناخ ي  ِرد  دـیاب  .دـهاوخب  ادـخ  زا  دـیاب  ار ، اهزاین  نیا  عفر  و  دراد ، ییاهزاین  ناسنا 
213 .دش

دراوم رد  رگم  ار -  دوخ  جـئاوح  دـناوت  یم  ناسنا  هک  تسا  هداد  ناسنا  هب  يا  هلیـسو  لاعتم ، دـنوادخ  .تسا  یّمهم  رایـسب  هلأسم ي 
214 .تسا لاعتم  يادخ  زا  نتساوخ  تسیچ ؟ هلیسو  نآ  .دنک  هدروآرب  نآ  اب  منک -  یم  هراشا  نآ  هب  هک  ییانثتسا 

ءالب عفد 

هب هک  ییالب  مه  ( (2) «) .لِزنَی َمل  اَم  َلِزاَّنلا َو  َءاَلَبلا  ُعَفدَی  ُءاَعُّدلَأ  : » دیامرف یم  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  داّجـس  ترـضح  زا  تیاور  کی 
215 .دش دهاوخ  امش  هّجوتم  الب  نآ  دینکن ، اعد  رگا  ینعی  .تسا  هدماین  هک  ییالب  مه  دوش و  یم  عفد  اعد  اب  تسا  هدمآ  امش  يوس 

نمشد تسد  زا  تاجن  قزر و  بلج 

ُّرِدـُی مُِکئاَدـعَأ َو  نِم  مُکیِجُنی  ٍحاَلِـس  یَلَع  مُکُّلُدَأ  اـَل  َأ  : » دومرف دوخ  ِباحـصا  هب  ترـضح ، نآ  .تسا  يوبن  ثیدـح  رگید ، ثیدـح 
ایآ « »؟ مُکَقاَزرَأ

109 ص :

هیآ ي 60. رفاغ ، هروس ي  [( 1 - )] 1
 . مالسلا هیلع  داَّجَّسلَأ  یفاکلا ج:2 ص:469 ؛  [( 2 - )] 2
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یم ناوارف  ار  نات  يزور  مه  دهد و  یم  تاجن  دنک و  یم  ظفح  نمشد  زا  ار  امش  مه  هک  مهد  ناشن  امش  هب  ار  یحالس  دیهاوخ  یم 
.دـیئامرفب یلب ؛ دـندرک : ضرع  .هَّللا » لوسر  ای  یََلب  اُولاَق   » .تسا تاجاح  ندـش  هدروآرب  يارب  ادـخ  زا  نتـساوخ  ناـمه  نیا ، دـنک »؟

((1) «) .ِراَهَّنلا ِلیَّللِاب َو  « » .دیناوخب ار  ادخ  دینک ؛ اعد  ار  ادخ  « » .مُکَّبَر َنوُعدَت  َلاَق  : » دومرف

216« .زور بش و  »

اعد رگید  ياهدرواتسد 

هنایارگ هّدام  ياه  هزیگنا  عفد 

هنایارگ و هّدام  ياه  هزیگنا  عفد  : » منک یم  ضرع  ما ، هدرک  تشادداـی  اـجنیا  رد  هک  ار  هچنآ  نم  ـالاح  هک  دراد  یبیجع  دـئاوف  رکذ ،
217« هدننک هارمگ  ياهینار  سوه 

ام .تسا  ریذـپ  بیـسآ  یلیخ  لد  .دـنک  یم  تظفاحم  ار  ام  لد  ار و  ام  اهـسوه ، نیا  موجه  لـباقم  رد  هک  تسا  یعفادـم  لـثم  رکذ ،
ینوگانوگ ياه  هبذاج  هب  بوذجم  لد  میریگ ؛ یم  رارق  ریثأت  تحت  ییاهزیچ  لباقم  رد  .تسا  ریذـپ  بیـسآ  یلیخ  نامحور  ناملد ،

نامه ینعی  تسا ؛ ناسنا  لد  ناسنا ، دوجو  رد  هبترم  نیرت  عیفر  .تسادـخ  هاگیاج  تسادـخ ، ياج  هک  لد - میهاوخب  رگا  .دوش  یم 
لد هک  دراذـگ  یمن  رکذ  .تسا  رکذ  عفادـم  نیا  تسا ؛ مزـال  یعفادـم  دـنامب ، هزیکاـپ  ملاـس و  ناـسنا - يدوـجو  تـقیقح  نطاـب و 

ياـه هبذاـج  رد  داـسف و  رد  هک  دراد  یم  هگن  ار  لد  رکذ  .دورب  تسد  زا  دوش و  نوگاـنوگ  ياهـسوه  ناـما  یب  مجاـهت  شوختـسد 
ِیف ِِلتاَقُملاَک  َنِیِلفاَغلا  ِیف  ُرِکاَّذلَأ  : » دیامرف یم  تسانعمرپ ؛ یلیخ  هک  مدید  ار  یتیاور  نم  هطبار  نیمه  رد  .دوشن  قرغ  هدـننک  هارمگ 

دنک یم  عافد  هک  دینیب  یم  ار  هدنمزر  کی  گنج ، نادیم  رد  ( (2) «.) نیِّراَفلا

110 ص :

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  یفاکلا ج:2 ص:468 ؛  [( 1 - )] 1
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  ًهعیشلا ج:7 ص:165 ؛  لئاسو  [( 2 - )] 2
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اما دنک ؛ یم  هدافتـسا  نتفرگ ، ار  نمـشد  مجاهت  يولج  نمـشد و  هب  ندز  هبرـض  يارب  شتاناکما  همه ي  زا  دنک و  یم  یگداتـسیا  ، 
رد رکاذ  دیامرف : یم  .دزیرگب  نمـشد  لباقم  زا  دهدب و  تسد  زا  لمحت  تقاط  دزیرگب ؛ هک  دشاب  تسا  نکمم  مه  رگید  هدـنمزر ي 

هیبشت و نیا  دینیبب  .دننک  یم  رارف  دنراد  هک  یناسک  نایم  رد  تسا  هدـننک  یگداتـسیا  هدـنمزر ي  زابرـس  نامه  لثم  لفاغ  ِعمج  نایم 
یم یگداتـسیا  دراد  مه  امـش  رکذ  دـنک ، یم  یگداتـسیا  عافد و  هناگیب  مجاهت  لباقم  رد  دراد  وا  نوچ  تسا ؛ ظاحل  نیمه  هب  ریظنت 

218 .دنک

ینورد عناوم  نتشادرب 

اب تدابع و  اب  قالخا ، تیوقت  اب  سفن ، بیذـهت  تیبرت و  اب  هّجوت ، اب  اعد ، اب  راگدرورپ ، هاـگرد  هب  عّرـضت  اـب  دـیاب  ار  ینورد  عناوم 
219 .دیرادرب اپ  شیپ  زا  لّسوت ،

تلفغ ِندودز 

وا اب  میناد و  یم  دوخ  بطاخم  مینک ، یم  ساسحا  دوخ  کیدزن  ار  وا  میئوگ ، یم  نخس  ادخ  اب  ام  یتقو  تسیچ ؟ اعد  ياهدرواتسد 
همه ي ردام  هک  ار - تلفغ  لد ، رد  ادخ  دای  نتشادهگن  هدنز  .تساعد  دیاوع  دیاوف و  هلمج ي  زا  اهدرواتـسد  نیا  مینز ، یم  فرح 

دای هب  ار  ناسنا  دـیادز ؛ یم  ناسنا  لد  زا  ار  تلفغ  اعد  .دـیادز  یم  تسادـخ - زا  تلفغ  ناسنا ، ياهداسف  اه و  یجک  اـه و  فارحنا 
نیا دنوش ، یم  نآ  هب  يالتبم  اعد  زا  مورحم  دارفا  هک  یتراسخ  نیرتگرزب  .دراد  یم  هگن  هدنز  لد  رد  ار  ادخ  دای  دزادنا و  یم  ادـخ 

220 .تسا راب  تراسخ  رایسب  رشب  يارب  لاعتم  يادخ  زا  تلفغ  نایسن و  .دور  یم  اه  نآ  لد  زا  ادخ  دای  هک  تسا 

تایح ِندرکادیپ  انعم  هار ، ندش  نشور 

یگدنامرد یگتشگرس و  ِعفد 

لهاج فیعض و  ناسنا  هطبار ي  رطضم و  أجلم  نمؤم و  هلیسو ي  اعد ،

111 ص :
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یگدـنز هصرع ي  رد  تاذـلاب ، ینغ  هب  زاین  ضرع  نودـب  ادـخ و  اب  یحور  هطبار ي  یب  رـشب  و  تسا ، تردـق  ملع و  ضاّیف  عبنم  اـب 
ُلق « ؛ تسا هتفر  رده  هدنامرد و  هتشگرس و 

221 ( (1) «) مُکُؤاعُد َول ال  یِّبَر  مُِکب  اُؤَبعَی  ام 

تریح یمگردرس و  زا  تاجن  هار و  ندش  نشور 

اعد نهذ  ياوتحم  اعد  اهنیا  رب  هوالع  دـهد ، یم  تاجن  تریح  یمگردرـس و  زا  ار  ناـسنا  دـنک ، یم  نشور  ار  هار  ناـسنا  يارب  اـعد 
دنز یم  فرح  ادخ  اب  هک  دیهد  یم  شوگ  ار  یسک  ياعد  امـش  یتقو  .دنک  یم  راکـشآ  حضاو و  بطاخم  عمتـسم و  يارب  ار  هدننک 

ای تسا  نیب  هاـتوک  تسا ، میظع  اـی  تسا  ریقح  تسا ، یناـسنا  هنوگچ  نیا  هک  دـینک  فشک  وا  شهاوخ  زا  وا ، ياـعد  زا  دـیناوت  یم 
اعد اج  همه  مالـسا  لّوا  وردص  خـیرات  لوط  رد  اذـل  .تسا  یبیجع  زیچ  اعد  تسا ، ددرم  ای  تسا  نمؤم  تسا ، تّمهدـنلب  رظندـنلب و 

ینعی اعد  .دسانـش  یمن  تسکـش  يزوریپ و  اعد  ینعی  درک ؛ اـعد  مه  دـحا  گـنج  رد  درک ، اـعد  مه  ردـب  گـنج  رد  ربمغیپ  .تسه 
فرح ادخ  اب  دیاب  تسا ؛ اعد  جاتحم  مه  زاب  تسا  يزوریپ  تردق و  جوا  رد  ناسنا  هک  مه  یتقو  نآ  ادـخ ، اب  ناسنا  لاکّتا  طابترا و 

بیصن يزوریپ  دیـسر و  ادخ  يرای  یتقو  حتَفلا » ِهَّللا َو  ُرـصَن  َءاَج  اَذِإ   » هک داد  روتـسد  ام  ربمغیپ  هب  نآرق  .دهاوخب  ادخ  زا  دیاب  دنزب ،
حِّبَسَف  » هزات دنوش ، یم  دراو  مالسا  هب  جوف  جوف  هتـسد و  هتـسد  مدرم  هک  يدید  و  ًاجاوفَأ » ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  َنُولُخدَی  َساَّنلا  َتیَأَر  َو   » دش

ار يزوریپ  یتقو  زا  ام  تلم  .تسا  لاعتم  رداق  هاگرد  هب  وت  زاین  ضرع  لّوا  تسا ، وت  هبانا ي  لّوا  هزات  ( (2) «) ُهرِفغَتسا َکِّبَر َو  ِدمَِحب 
مه ام  يزوریپ  زار  تسا ؛ دایز  ادخ  هب  هّجوت  اعد و  ردقچ  ام  هعماج ي  رد  زورما  دـینیبب  .درکن  اهر  ار  اعد  هناتـسآ ي  دروآ  تسد  هب 

222 .تساهنیمه

112 ص :

هیآ ي 77. ناقرف ، هروس ي  [( 1 - )] 1
.3 تایآ 1 - رصن ، هروس ي  [( 2 - )] 2
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میقتسم طارص  رد  كولس 

يارب میدرک  میسرت  هک  یفده  نآ  .میورب  شیپ  مینک ؛ كولـس  میقتـسم  طارـص  نآ  رد  میناوتب  ام  هک  دوش  یم  بجوم  رکذ  نیاربانب 
نتشاد اپرب  يارب  میراد  هزیگنا  هک  یناسک  ناونع  هب  یقرتم ، بتکم  کی  وریپ  ناونع  هب  ناملـسم ، ناونع  هب  نمؤم ، ناونع  هب  نامدوخ 

رد میناوتب  ات  ادخ  رکذ  هب  میراد  جایتحا  دهد ، یم  هدنیآ  نورق  رد  هدنیآ و  رد  یمالسا  ندمت  ییافوکـش  زا  ربخ  هک  یعیفر  يانب  نیا 
223 .مینک تکرح  هّداج  نیا 

حور بلق و  هرابود ي  ِنتفرگ  ناج 

هّجوت رکذ و  هرابود  رگا  .دوش  یم  اریم  حور ، دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یگدنز  بلق ، دنک ، تلفغ  ادخ  زا  یـسک  هکنیا  دّرجم  هب 
دامج هب  لیدبت  دماجنا ، لوط  هب  تایونعم ، ادـخ و  هب  شدّدـجم  درکیور  رگا  .درم  دـهاوخ  ّالا  و  دریگ ، یم  ناج  دـیایب ، شغارـس  هب 

((1) «) .هَّللا ِرکِِذل  مُُهبُوُلق  َعَشخَت  نَأ  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  ِنأَی  َمل  َأ  : » دیوگ یم  ام  هب  نآرق  تایآ  مالسا و  ار  نیا  .دش  دهاوخ 

یعیبط عبانم  فشک  غارس  هب   » دیوگ یم  هک  یمالسا  نامه  ینعی  .تسا  مالـسا  رد  اه  نیا  ( (2) «) .بُولُقلا ُِّنئَمطَت  ِهَّللا  ِرکِِذب  الَأ  : » ای و 
دیـسانشب ار  عبانم  ار و  هّدام  ار  تعیبط  ار  ایند  دینک ؛ ملع  هب  زّهجم  ار  نهذ  دیریگب ؛ تسد  هب  ار  يّدام  رازبا  دیورب ؛ ایند  نیا  نتخاس  و 

رکذ دیشاب ؛ ادخ  دای  هب  دینکب ؛ ادخ  يارب  ار  همه  نیا   » هک دوش  یم  روآدای  تسامـش ؛» ِنآ  زا  نوچ  دیهد ، شرورپ  دینک و  فشک  و 
224« .دیهد ماجنا  تدابع  تروص  هب  ار  تاکرح  نیا  همه ي  دینکن و  نوریب  لد  زا  ار  ادخ 

113 ص :

هیآ ي 16. دیدح ، هروس ي  [( 1 - )] 1
هیآ ي 28. دعر ، هروس ي  [( 2 - )] 2
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ناسنا تایح  ندرک  ادیپ  انعم 

ینوُعدا ُمُکُّبَر  َلاق  َو   » .دینک اعد  دـیاب  ( (1) «) مُکُؤاعُد َول ال  یِّبَر  مُِکب  اُؤَبعَی  ام  ُلق  : » دـیورب ادـخ  هناـخ ي  ِرد  هب  دـیاب  هک  دـیوگ  یم 
((2) «) مَُکل بِجَتسَأ 

225 .درادن انعم  ادخ ، اب  هطبار  رد  زج  ناسنا ، تایح  .دیونشب  باوج  ادخ  زا  ات  دینک  اعد  دیاب 

ادخ هب  قشع  تیدوبع و  ِحور  تیوقت 

تیدوبع حور  تیوقت  ادخ ، اب  طابترا 

رد تیدوبع  ساسحا  ادـخ و  اب  طابترا  نیمه  ما .- هدرک  تبحـص  يردـق  نآ  هراـبرد ي  مه  ًـالبق  نم  هک  اـعد - ّتیـصاخ  نیرت  ّمهم 
226 .درک دهاوخ  تباجا  مه  لاعتم  يادخ  تقو  نآ  هک  نتساوخ ، ادخ  زا  تسادخ ؛ ّتیصاخ  رثا و  نیرتگرزب  دنوادخ ، لباقم 

.تسا تیدوبع  حور  هدـننک ي  تیوقت  نامه  تسا و  ناسنا  حور  یلاعت  هیاـم ي  ادـخ ، زا  نتفرگ  ندرک و  تساوخرد  هطبار ي  نیا 
یباجح يا و  هلصاف  يا ، هطساو  وت ، شدوخ و  نیب  لاعتم  يادخ  ( (3) (؛» ُهنَع َکبُجحَی  نَم  ُهَنَیب  َکَنَیب َو  لَعجَی  َمل  ٌمیِرَک  ٌمیِحَر  َوُه  «َو 

یم ار  امـش  تساوخرد  ادص و  لاعتم  يادخ  ندرک ، زاین  ضرع  نتفگ و  نخـس  هب  دـینک  عورـش  ادـخ  اب  تقو  ره  .تسا  هدادـن  رارق 
نیا .درک  تساوخرد  وا  زا  دوش  یم  دـش و  سونأم  دوش  یم  درک ، وگتفگ  دوش  یم  دـش ، ناـبز  مه  دوش  یم  هشیمه  ادـخ  اـب  .دونش 

227 .تسا یگرزب  یلیخ  تمعن  تصرف و  رشب ، يارب 

وا ِقشع  زا  لد  ندشرپ  ادخ و  اب  ییانشآ 

ار ناسنا  دنک ؛ یم  رپ  ادخ  قشع  زا  ار  لد  هک  تسا  عّرضت  تلاح  نیا 

114 ص :

هیآ ي 77. ناقرف ، هروس ي  [( 1 - )] 1
هیآ ي 60. رفاغ ، هروس ي  [( 2 - )] 2

 . مالسلا هیلع  ُِرقاَبلَأ  راونألاراحب ج:74 ص:205 ؛  [( 3 - )] 3
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، یهلا ِفطل  راگدرورپ و  سّدقم  ِرون  زا  ار  وا  دنک و  یم  یهت  زیگناداسف  ِيرگندوخ  ینیبدوخ و  زا  ار  ناسنا  دنک ؛ یم  انـشآ  ادـخ  اب 
228 .تسا رتالاب  زیچ  همه  زا  هک  دینادب  ار  نیا  ِردق  .دزاس  یم  راشرس 

229 .ادخ اب  ندش  انشآ  ادخ ، اب  طابترا  زا  تسا  ترابع  زامن  اعد و  حور 

لد رد  ادخ  دای  نتشادهگن  هدنز  ادخ و  هب  ناسنا  ندش  کیدزن 

230 .دنک یم  کیدزن  ادخ  هب  ار  ناسنا  اعد 

وا اب  میناد و  یم  دوخ  بطاخم  مینک ، یم  ساسحا  دوخ  کیدزن  ار  وا  میئوگ ، یم  نخس  ادخ  اب  ام  یتقو  تسیچ ؟ اعد  ياهدرواتسد 
همه ي ردام  هک  ار - تلفغ  لد ، رد  ادخ  دای  نتشادهگن  هدنز  .تساعد  دیاوع  دیاوف و  هلمج ي  زا  اهدرواتـسد  نیا  مینز ، یم  فرح 

دای هب  ار  ناسنا  دـیادز ؛ یم  ناسنا  لد  زا  ار  تلفغ  اعد  .دـیادز  یم  تسادـخ - زا  تلفغ  ناسنا ، ياهداسف  اه و  یجک  اـه و  فارحنا 
نیا دنوش ، یم  نآ  هب  يالتبم  اعد  زا  مورحم  دارفا  هک  یتراسخ  نیرتگرزب  .دراد  یم  هگن  هدنز  لد  رد  ار  ادخ  دای  دزادنا و  یم  ادـخ 

رد هیآ  دنچ  نآرق  رد  .تسا  راب  تراسخ  رایسب  رـشب  يارب  لاعتم  يادخ  زا  تلفغ  نایـسن و  .دور  یم  اه  نآ  لد  زا  ادخ  دای  هک  تسا 
231 .دراد یلّصفم  ثحب  هدش و  رکذ  هراب  نیا 

لد رد  نامیا  رارقتسا  تیوقت و 

راگدـنام و ناسنا  لد  رد  ار  فراعم  دـنک ؛ یم  کیدزن  ادـخ  هب  ار  ناسنا  اعد  .تسا  ندرک  اعد  ناضمر ، هام  رد  ام  فیاـظو  زا  یکی 
232 .دنک یم  يوق  ار  نامیا  دنک ؛ یم  ّرثؤم 

.دنک یم  رقتسم  رادیاپ و  لد  رد  ار  نامیا  هک  تسا  نیا  اعد  تیـصوصخ  .تسا  لد  رد  نامیا  رارقتـسا  تیوقت و  اعد ، مّود  درواتـسد 
نتفر نیب  زا  رطخ  رد  ناسنا ، نوگانوگ  تالاح  اه و  معنت  اه ، یشوخ  اه ، یتخـس  ملاع و  ثداوح  اب  ههجاوم ي  رد  لاوز  لباق  ِنامیا 

هک ار  یناسک  دیسانش  یم  .تسا 

115 ص :
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، نیا .تفر  اه  نآ  تسد  زا  نامیا  یبلق ، تاوهـش  یمـسج و  تاذـل  اب  ایند ، تردـق  اب  ایند ، لام  اب  ههجاوم ي  رد  اـما  دنتـشاد ؛ ناـمیا 
نامیا لاوز  رطخ  دنک و  یم  تباث  رقتسم و  ناسنا  لد  رد  ار  نامیا  هک  تسا  نیا  اعد  تیـصوصخ  .تسا  رقتـسم  ریغ  لزلزتم و  نامیا 

233 .دور یم  نیب  زا  لاعتم  يادخ  هب  هّجوت  رارمتسا  اعد و  اب 

ادخ هب  قشع 

ییابیز همه ي  رهظم  .دنک  یم  هدنز  لد  رد  ار  لاعتم  يادخ  هب  قشع  اعد  .تسا  لاعتم  يادـخ  هب  ّتبحم  داجیا  اعد ، مجنپ  درواتـسد 
234 .دروآ یم  دوجو  هب  لد  رد  ار  ّتبحم  نیا  لاعتم ، يادخ  اب  ملکت  سنا و  اعد و  .تسا  راگدرورپ  سدقا  تاذ  اه  یبوخ  اه و 

ناسنا لد  ندش  ینارون  هدنز و 

بولق ِندرک  هدنز  ءایحا و 

ار هدرم  ياهلد  دراد ؛ ناسنا  لد  يور  رب  ییاسآزجعم  تاریثأت  یلیخ  اعد  رافغتـسا و  لاعتم و  يادخ  رکذ  لاعتم و  يادخ  اب  سنا  نیا 
235 .دنک یم  هدنز 

تیونعم افص و  تینارون ،

؛) (1) «) مَُکل بِجَتسَأ  ینوُعدُأ  : » تسا هدش  هتفگ  ام  هب  نآرق ، رد 

؛) (2) «) ِِهلضَف نِم  َهَّللا  اُولَئس  َو  : » دراد اجکی  .مهد  خساپ  امش  هب  ات  دیناوخب  ارم 

زا هچنانچ  ًامتح  تساه و  هدعو  نیرتقداص  یهلا ، ياه  هدعو  تسا و  یهلا  ياه  هدعو  اه  نیا  .دیهاوخب  دـینک و  بلط  ادـخ  لضف  زا 
هب ادخ  دیهاوخب ، ادخ 

116 ص :

هیآ ي 60. رفاغ ، هروس ي  [( 1 - )] 1

هیآ ي 32. ءاسن ، هروس ي  [( 2 - )] 2

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
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یم هداد  امـش  هب  هظحل  نامه  رد  هک  تسا  ینامه  اهخـساپ  زا  یلیخ  هک  دید  دیهاوخ  دینک ، ادـیپ  سنا  رگا  .داد  دـهاوخ  خـساپ  امش 
، خساپ تاقوا  یهاگ  دسرب ! دیاب  تسا و  هتـساوخ  ادخ  زا  هک  تسا  یلوپ  نامه  ًامتح  اعد  خساپ  هک  دنک  لایخ  دیابن  مدآ  ینعی  دوش ؛
ار ناتخـساپ  ًالـصا  دینیب  یم  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  امـش  لد  رد  یتّینارون  نانچ  نآ  .دنهد  یم  امـش  هب  هظحل  نآ  رد  هک  تسا  ینامه 

یمن زیچ  چیه  نآ ، زا  ریغ  رگید  هک  دنک  یم  ساسحا  یهاگ  دنک ، یم  ادیپ  اعد  رد  ناسنا  هک  ار  یتلاح  نآ  .دیا  هتفرگ  تعاس  نامه 
236 .دهاوخ

تیاده مه  ار  وا  نهذ  رکف و  دـنک ، یم  تیونعم  افـص و  زا  راشرـس  ار  یمدآ  ناج  لصّتم و  ادـخ  اب  ار  ناسنا  ِلد  هکنیا  نیع  رد  اعد 
237 .دیامن یم 

هار زا  بش ، همین  هیرگ ي  هار  زا  .تسا  هابتشا  رد  تخس  درک ، فاص  اه  نیا  نودب  ار  حور  لد و  ناوت  یم  هک  دنک  لایخ  یسک  رگا 
تـسین يروط  نیا  ّالا  و  دوش ؛ یم  فاص  ناسنا  لد  هیداّجـس ، هفیحـص ي  هیعدا ي  ندناوخ  هار  زا  ّتقد ، اب  ّربدت و  اب  نآرق  ندـناوخ 

238 .يدرک يدرک ، مه  يراک  ره  نک ؛ فاص  ار  تلد  ورب  اقآ  میئوگب  هک 

نیا .دشاب  روط  نیا  هک  میراد  ار  بجاو  مادک  رگید  ام  .دوب  دهاوخ  یللملا  نیب  تاریثأت  یلم ، يدرف و  تاریثأت  رب  هوالع  نآ  تاریثأت 
اب دنک ؛ یم  کیدزن  ادـخ  هب  دـنک و  یم  ینارون  دـنک ، یم  هیفـصت  ار  رازگ  جـح  ِناسنا  دوخ  نطاب  حور و  لد و  مه  هضیرف ، لمع و 

239 .دنک یم  يونعم  انشآ و  یهلا  تاجانم  عّرضت و  اب  رافغتسا و 

ناسنا لد  نتشاد  هاگن  ینارون 

لعـشُم ار  اهلد  تباجا ، هب  دیما  نیا  .تسا  تباجا  هب  دیما  اب  ِمزالم  هک  دیما ، ینعی  اعد  سپ ، .دنک  یمن  بلط  يزیچ  هک  دـیماان  ناسنا 
240 .دراد یم  هگن  رّونم  دنک و  یم 

117 ص :
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حور ریهطت  سفن و  بیذهت 

حور ریهطت 

مه ءایحا  .منک  یم  ضرع  نارهاوخ  ناردارب و  امـش  هب  ار  یبلاـطم  زورما  مه  اـعد  هراـبرد ي  .تساـعد  بش ، نیا  رد  لاـمعا  نیرتهب 
رد .تسا  رکذ  اعد و  رهظم  عقاو  رد  تسا - تابحتـسم  زا  یکی  ردـق  ياـه  بش  رد  هک  مه - زاـمن  .تسا  رکذ  لّـسوت و  اـعد و  يارب 

؛) (1) «) ًهَداَبِعلا ُّخُم  ُءاَعُّدلَأ   » هک تسا  هدش  دراو  تیاور 

ار ادـخ  عقاو  رد  نتفگ ؛ نخـس  لاعتم  يادـخ  اب  ینعی  هچ ؟ ینعی  اعد  .تساعد  تداـبع ، حور  اـهام ، جـیار  ریبعت  هب  اـی  تداـبع ، زغم 
راهظا ای  تسا ، دـیمحت  دـیجمت و  ای  تسا ، تساوخرد  ای  اعد  .نتـشاذگ  نایم  رد  وا  اب  ار  لد  فرح  ندرک و  ساسحا  دوخ  کـیدزن 

حالَـص و بلاط  ناسنا  کی  نمؤم و  هدـنب ي  کی  ياهراک  نیرت  ّمهم  زا  یکی  اعد  .تساعد  اـه  نیا  همه ي  تسا ؛ تدارا  ّتبحم و 
241 .دراد یشقن  نینچ  حور  ریهطت  رد  اعد  .تسا  حاجن  تاجن و 

هیکزت

یمـسج ره  درب ؛ یم  نیب  زا  ار  اهیکاپان  اهیدیلپ و  همه ي  تسا ، یهلا  تاکرب  زا  هک  بآ  : » دیوگ یم  هک  فورعم  فراع  نآ  لوق  هب 
دنک یم  ادـیپ  جایتحا  هیفـصت  هب  اهیکاپان ، اهکاپان و  اب  سامت  ریثأت  تحت  بآ  دوخ  یلو  دوش ؛ یم  كاپ  دریگ ، یم  سامت  بآ  اب  هک 

ناراب تارطق  تروص  هب  ًادّدجم  الاب  زا  درب ، یم  نامسآ  هب  دنک ؛ یم  لیدبت  راخب  هب  ار  بآ  یعیبط ، شدرگ  کی  رد  لاعتم  يادخ  و 
ناسنا و دارفا  رایتخا  رد  روهط  ءام  تروص  هب  زاب  دنک و  یم  هیفـصت  ار  نآ  دنک ، یم  ادج  نآ  زا  ار  اهیدـیلپ  دـنادرگ ، یمرب  نیمز  هب 

« .دهد یم  رارق  تادوجوم  ریاس 

118 ص :

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  ًهعیشلا ج:7 ص:27 ؛  لئاسو  [( 1 - )] 1
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ءام نامه  امش ، حور  بلق و  دوخ  هکلب  امش ، حیاصن  امـش ، فراعم  امـش ، ناج  نیا  : » دیوگ یم  زیمآ  تمکح  نخـس  نیا  هدنیوگ ي 
هیکزت دنک و  یم  ادیپ  جایتحا  هیکزت  هیفـصت و  هب  جیردتب  روهط  ءام  نیا  دوخ  اما  دیادز ؛ یم  اهناسنا  زا  ار  اهیکاپان  هک  تسا  يروهط 
دهاوخ لصاح  اعد  رکذ و  اب  مه  نآ  هک  تاّیولع  تمـس  هب  يونعم  شدرگ  کی  اب  زج  يونعم ، جورع  کی  اـب  زج  نآ ، هیفـصت ي  و 

یقافآ و تایآ  رد  رّکفت  اب  دـنوادخ ، لباقم  رد  عّرـضت  اب  هلفان ، اب  تاجانم ، اب  لّـسوت ، اـب  هّجوت ، اـب  رکذ ، اـب  .دوش » یمن  نکمم  دـش 
242 .دروآ یم  تسد  هب  ار  دوخ  تراهط  نامه  زاب  روهط  ءام  نیا  یسفنا ،

اه هسوسو  زا  نهذ  شیالاپ  حور و  نتساریپ  سفن ، بیذهت 

هک ناـناوج ، يارب  ًاـصوصخم  بـش ، هـمین  تاداـبع  ناـضمر و  هاـم  هزور ي  عّرـضت ، لّـسوت ، اـعد و  نآرق ، اـب  سنا  هّجوـت ، اـب  زاـمن 
243 .دشاب سفن  بِّذهم  دناوت  یم  تسا ، دایز  ناشیریذپریثأت 

و حور ، نتـساریپ  ندرک و  هزیکاپ  تیونعم ، زا  ندرب  هرهب  ادـخ ، اب  ندـش  انـشآ  ادـخ ، اب  طاـبترا  زا  تسا  تراـبع  زاـمن  اـعد و  حور 
244 .اه هسوسو  زا  نهذ  ندرک  شیالاپ 

245 .تسه هیکزت  مه  تسا ، میلعت  مه  اعد  رد 

ناسنا رد  یقالخا  لیاضف  دشر 

، لاعتم يادـخ  اب  ندز  فرح  اب  ادـخ و  هب  هّجوت  اب  ناسنا  .تسا  ناسنا  رد  یقالخا  لیاضف  دـشر  يزاسدوخ و  اعد ، مراهچ  درواتـسد 
ناکلپ دوش  یم  اعد  نیاربانب  تسا ؛ راگدرورپ  اـب  سنا  یعیبط  يرهق و  ّتیـصاخ  نیا  دـنک ؛ یم  تیوقت  دوخ  رد  ار  یقـالخا  لـیاضف 

ناگدنب اب  ینمشد  یتسرپدوخ و  ربک و  صرح و  دیادز ؛ یم  ناسنا  زا  ار  یقالخا  لیاذر  اعد  ًالباقتم  .تالامک  تمس  هب  ناسنا  جورع 
246 .دنک یم  رود  ناسنا  زا  ار  يربص  یب  نبج و  سفن و  فعض  ادخ و 
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قالخا سرد 

زا یضعب  نم  هک  هفیحص  متشه  ياعد  ای  .تسا  هدومرف  نایب  ار  فراعم  نامه  اعد ، نابز  هب  هدرک و  اعد  مالـسلا ،  هیلع  داّجـس  ماما  و 
دنکب مدرم  يارب  ینارنخس  کی  ای  دناوخب ، یـسک  هک  تسا  يا  هبطخ  ّهنأک  .تسا  یقالخا  سرد  کی  ما  هدرک  تشاددای  ار  شتارقف 

247 .دیامن نایب  نانآ  يارب  ار  یقالخا  ياههاگشزغل  و 

« .بَضَغلا ًهَروَس  َو  ِصرِحلا ،  ِناَجَیَه  نِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّینِإ  َّمُهَّللَأ  : » تسا هدرک  نایب  نابز  نیا  اـب  ار  اـعد  نیا  مالـسلا ،  هیلع  داّجـس  ماـما 
« ًهَوهَّشلا ِحاَـحلِإ  ، » یقالخادـب ُقلُخلا » ًهَساَکَـش  ، » تعاـنق ِیمک  ربص ، فعـض  دـسح ، هبلغ ي  مشخ ، ِتّدـش  صرح ، شیازفا  صرح ،
ار دوخ  هانگ  ًهَعاَّطلا » ِراَبِکتـسا  َو  ًهَیِـصعَملا ، ِراَغـِصتسا  ، » قحاـن هب  ياهیرادـبناج  قحاـن و  ياهبـصعت  ًهَّیِمَحلا » ًهَکَلَم  ، » داـیز ینارتوهش 

ریز ام و  رایتخا  رد  هک  يا  هعومجم  دب  هرادا ي  انیدیا » تحت  نمل  ًهیالولا  ءوس  ، » ندرمش گرزب  ار  دوخ  تعاط  نتـسناد و  کچوک 
((1) «) افوُهلَم َلُذَخن  وَأ  ًاِملاَظ ، َدُضعَن  نَأ  ، » تسام تسد 

نابز نیا  اب  اعد ، کی  رد  مالـسلا ،  هیلع  داّجـس  ماما  ار  بلاطم  نیا  همه ي  .ندـناسرن  يرای  ار  يا  هراچیب  ندرک و  کمک  یملاظ  هب 
یبا ياعد  هیداّجس ، هفیحص ي  ياهاعد  .تسا  یقالخا  ياهسرد  اهنیا  .اهزیچ  نیا  زا  مرب  یم  هانپ  وت  هب  نم  ایادخ ، هک  دنک ، یم  نایب 

زا هک  ییاهاعد  نیا  مامت  و  تاقوا -  هیقب ي  هعمج و  زور  بش و  ناضمر -  هام  ياهاعد  هیقب ي  اـی  حاـتتفا ، ياـعد  یلاـمث ، هزمح ي 
هرابرد ي قوقح ، هرابرد ي  توبن ، هرابرد ي  دیحوت ، هرابرد ي  یمالسا  فراعم  زا  تسا  رپ  تسا ، هدیسر  ام  هب  مالـسلا  مهیلع  هّمئأ 

نیا رد  .دـنادب  مالـسا  زا  دراد  جایتحا  ناسنا  هک  یلئاسم  همه ي  هرابرد ي  تموکح و  هرابرد ي  قـالخا ، هراـبرد ي  هعماـج ، عضو 
 ، مالسلا مهیلع  ام  هّمئأ ي  تسا و  هدش  نایب  فراعم  اعد ، نابز  هب  هک  تسه  یبلاطم  ام  يارب  اهاعد ،

120 ص :
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باـب رد  رگید  هاگدـید  کـی  مه  نـیا  .دـنناسرب  مدرم  هـب  هار  نـیا  زا  ار  فراـعم  نـیا  دـنا  هتـسناوت  تیغاوـط ، تیمکاـح  نارود  رد 
248 .تساعد

ناسنا رد  صالخا  حور  ندیمد 

صالخا حور  ناسنا  هب  ندید ، وا  کیدزن  ار  دوخ  نتفگ و  نخـس  ادـخ  اب  .تسا  ناسنا  رد  صالخا  حور  ندـیمد  درواتـسد ، نیمّوس 
همه ي ادخ  بوخ  ناگدنب  .داد  ماجنا  ادخ  يارب  دوش  یم  ار  اهراک  همه ي  .نداد  ماجنا  ادخ  يارب  ار  راک  ینعی  صالخا  .دـهد  یم 

یبرق یّتح  هک  دنتـسه  مه  یـضعب  .دنناوت  یم  دنهد و  یم  ماجنا  ادـخ  هب  بّرقت  تین  اب  مه  ار  یگدـنز  هرمزور ي  ِیلومعم  ياهراک 
اعد .تسا  ناسنا  يارب  یگرزب  درد  یـصالخا ، یب  .دـنهد  ماجنا  ادـخ  يارب  دـنناوت  یمن  ار  زامن - لثم  اهراک - نیرت  يداـبع  نیرت و 

.دمد یم  ناسنا  رد  ار  صالخا  حور 

ناهانگ عفد  ناسنا ، ِيریذپداسف  تفآ  عفد 

ناسنا ِيریذپداسف  تفآ  عفد 

، ندروآ داـی  هب  ار  تقیقح  ینعی  رکذ  .تسا  هتخوـمآ  ناـسنا  هب  ار  رکِذ »  » ادـخ نید  گرزب ، تفآ  نیا  ناـمرد  زین  يریگـشیپ و  يارب 
.نداد لد  وا  هب  ندرپس و  شوگ  وا  هب  نتفای ، ادخ  ربارب  رد  ار  دوخ 

249 .تسا رکذ  هلیسو ي  هنومن و  نیرت  لماک  نیرتبان و  تکرح ، نابز و  لد و  گنهامه  بیکرت  اب  زامن  و 

هانگ عفد 

مّود تیاور  نآ  هک  تسه ، مه  يرگید  تیاور  .تسا و  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  ترـضح  زا  یتـیاور  تـسیچ ؟ رکذ  ـالاح  بوـخ ،
هیلع رقاب  ترضح  تسا ؛ مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  ترـضح  زا  لّوا  تیاور  .مناوخ  یم  ار  تیاور  ود  ره  اما  دوب ؛ نم  هّجوت  دروم  رتشیب 

زیچ هس  داَبِعلا ؛» َلِمَع  اَم  ِّدَشَأ  نِم  ٌثاََلث  : » دومرف مالسلا 
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رکاذ لاح  همه  رد  لاَح ؛» ِّلُک  یَلَع  ِهَّللا  ُرکِذ  َو  ، » مّوس...تخس ياهراک  تسا ؛ نینمؤم  راوشد  ّمهم و  رایـسب  فیلاکت  وزج  هک  تسه 
.تسا نیا  رکذ  .دشاب  لاعتم  يادخ 

ُّمُهَی ًهَیِصعَملا  َدنِع  َّلَجَوَّزَع  َهَّللا  َرُکذَی  نَأ  َوُه  َو  : » دنا هدرک  انعم  ار  لاَح » ِّلُک  یَلَع  ِهَّللا  ُرکِذ  ، » تیاور نیمه  رد  رقاب  ترضح  تقو  نآ 
عاونا دهدن ؛ ماجنا  ار  تیـصعم  نیا  ار و  ادخ  دنک  دای  رکذ ؛ .دوشب  عنام  ار  وا  ادـخ  رکذ  تیـصعم ، تمـس  هب  دور  یم  هک  یتقو  اَِهب ؛»

لام ار ، مدرم  لام  ندرک ، تناها  ندرک ، یفاصنا  یب  ندناشوپ ، ار  قح  ندرک ، تبیغ  نتفگ ، غورد  نتفگ ، عقاو  فالخ  ار ؛ یـصاعم 
همه رد  .تسا  نوگانوگ  ناهانگ  اه  نیا  .نداد  جرخ  هب  یمامتها  یب  اه  نآ  هرابرد ي  ای  ندرک  فرصت  ار  افعض  لام  ار ، لاملا  تیب 

.دورب هانگ  نیا  تمس  هب  ناسنا  هکنیا  زا  دوشب  عنام  ادخ  رکذ  ادخ ؛ هب  دنک  هّجوت  ناسنا  اه ، نیا  ي 

((1) «.) اوُرَّکَذَت ِناطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاط  مُهَّسَم  اذِإ  اوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ  َّلَجَوَّزَع  ِهَّللا  ُلوَق  َوُه  ًهَیِصعَملا َو  َکِلت  َنَیب  ُهَنَیب َو  ِهَّللا  ُرکِذ  ُلوُحَیَف  »

هب ناطیـش  یتقو  ناطیَّشلا ؛» َنِم  ٌِفئاط  مُهَّسَم  اذِإ  اوَقَّتا  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » دومرف هک  تسا  هیآ  نآ  ریـسفت  نیا ، هک  دنیامرف  یم  ترـضح  دعب 
اه نیا  ًاروف  اوُرَّکَذَت ؛» ، » هداتفین مه  شناج  هب  تسرد  زونه  ینعی  دـنک ؛ یم  سم  ار  اه  نیا  ناطیـش  هدـنرذگ ي  دـنز ، یم  هنت  اه  نیا 

؛) (2) «) َنوُرِصبُم مُه  اذِإَف   » .دنوش یم  رکذتم 

.تسا نیا  لاَح » ِّلُک  یَلَع  ِهَّللا  ُرکِذ   » يانعم .دوشب  زاب  اه  نیا  تریصب  اه ، نیا  مشچ  هک  دوش  یم  بجوم  رکذ  نیا 

رکذ ار  زیچ  هس  نامه  مدـناوخ و  هک  تسا  یتیاور  نیمه  هیبش  شتاراـبع  ًاـبیرقت  تسا ، نم  هّجوت  دروم  هک  يدـعب  تیاور  ردـص  رد 
نآ رد  .دنک  یم 

122 ص :
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هیآ ي 201. فارعأ ، هروس ي  [( 2 - )] 2
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: تسا هدمآ  دیامرف ، یم  مالسلا  هیلع  هَّللادبع  یبا  ترـضح  هک  یتیاور  رد  اجنیا و  رد  تشاد ، ار  لاح » ّلک  یلع  هَّللا  رکذ  و  ، » تیاور
َال یِّنِإ  اَمَأ  : » دـیامرف یم  هک  تسا  نیا  هّجوت  دروم  هتکن ي  نآ  اما  .دـنک  ادـخ  رکذ  اـج  همه  رد  ناـسنا  نِطوَم ؛» ِّلُـک  ِیف  ِهَّللا  ُرکِذ  «َو 

نیا مدوصقم  دـیئوگب ، ار  ادـخ  رکذ  لاـح  همه  رد  میوگ  یم  هک  ینیا  رَبـکَأ ؛» ُهَّللا  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  ِهَِّلل َو  ُدـمَحلا  ِهَّللا َو  َناَحبُـس  ُلُوقَأ 
هچرگا كاَذ ؛» نِم  اَذَـه  َناَک  نِإ  َو   » .تسا یظفل  رکذ  نیا ، .ربکا  هَّللا  هَّللا و  ّالا  هلا  ـال  هَّلل و  دـمحلا  هَّللا و  ناحبـس  دـیئوگب  هک  تسین 

َو  » هکلب تسین ، نیا  طـقف  نم  دوصقم  اـما  تسا ؛ شزرااـب  یلیخ  تسا و  فیرـش  مه  نیا  تسا ، بولطم  مه  نیا  تسا ، رکذ  مه  نیا 
((1) «) ًهَیِصعَم یَلَع  وَأ  ًهَعاَط  یَلَع  َتمَجَه  اَذِإ  ٍنِطوَم  ِّلُک  ِیف  َّزَع  َّلَج َو  ِهَّللا  ُرکِذ  نَِکل 

، يور یم  ادخ  تعاط  تمس  هب  یتقو  دشاب - َتمَمَه  مهد  یم  لامتحا  .تسا  َتمَجَه  مدید ، نم  هک  يا  هخسن  .َتمَمَه  ای  َتمَجَه  - 
رد هک  يراکذا  نیا  هّتبلا  .هَّللا  رکذ  نیا  تسا ؛ رظن  دروم  ندوب » ادخ  دای   » نیا .یـشاب  ادـخ  دای  يور ، یم  ادـخ  تیـصعم  تمـس  هب  ای 

لئاسو همه  اه  نیا  تسه - هک  يراـکذا  هیقب ي  ارهز و  ترـضح  تاـحیبست  نوگاـنوگ ، داروا  نیا  رد  اـهاعد ، نیا  رد  اـم ، تاـیاور 
هّجوت دنک ؛ يراج  نابز  رب  ناشقیاقح  یناعم و  هب  هّجوت  اب  ار  اه  نیا  دیاب  ناسنا  تسا ، هدش  رکذ  دنرکذ - ياهلوسپک  اه  نیا  دنرکذ ،

250 .تسا شزرااب  یلیخ  اه  نیا  هّتبلا  .دنک  ادیپ 

تلفغ ِعفد 

وا اب  میناد و  یم  دوخ  بطاخم  مینک ، یم  ساسحا  دوخ  کیدزن  ار  وا  میئوگ ، یم  نخس  ادخ  اب  ام  یتقو  تسیچ ؟ اعد  ياهدرواتسد 
همه ي ردام  هک  ار - تلفغ  لد ، رد  ادخ  دای  نتشادهگن  هدنز  .تساعد  دیاوع  دیاوف و  هلمج ي  زا  اهدرواتـسد  نیا  مینز ، یم  فرح 

زا تلفغ  ناسنا ، ياهداسف  اه و  یجک  اه و  فارحنا 

123 ص :
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یم هگن  هدنز  لد  رد  ار  ادـخ  دای  دزادـنا و  یم  ادـخ  دای  هب  ار  ناسنا  دـیادز ؛ یم  ناسنا  لد  زا  ار  تلفغ  اعد  .دـیادز  یم  تسادـخ -
نایـسن و .دور  یم  اه  نآ  لد  زا  ادـخ  دای  هک  تسا  نیا  دـنوش ، یم  نآ  هب  يالتبم  اعد  زا  مورحم  دارفا  هک  یتراسخ  نیرتگرزب  .دراد 

251 .تسا راب  تراسخ  رایسب  رشب  يارب  لاعتم  يادخ  زا  تلفغ 

حالف یلاعت و 

جورع هبترم ، ماقم و  ّولع 

رافغتـسا هبوت و  یهاوخرذع و  لاعتم  يادخ  دزن  نتفگ ، نخـس  لاعتم  يادـخ  اب  ندرک ، عّرـضت  دوخ  راگدرورپ ، اب  ندز  فرح  دوخ 
رد ناسنا  هکنیا  سفن  .دراد  دوجو  اـعد  رد  هک  تسا  ییاـه  هبنج  نیرتـالاب  نیا ، .تساهفدـه  دـصاقم و  زا  یکی  ناـسنا  يارب  ندرک ،

عّرـضت اب  رـشب  .تسا  هبترم  ماقم و  ّولع  کی  ناسنا  يارب  دنک ، تراقح  یکچوک و  راهظا  دزیرب و  کشا  دتـسیاب و  راگدرورپ  لباقم 
هیـس .دوش  لفاغ  لاعتم  يادخ  زا  هک  تسا  یتقو  ناسنا  یتخبدـب  .دریگ  یم  جوا  دـنک و  یم  جورع  هک  تسا  لاعتم  يادـخ  شیپ  رد 

252 .دنادن جاتحم  ادخ  هب  ار  دوخ  هک  تسا  یتقو  ناسنا  ییور 

حالف

253 .تسا مدق  تابث  هناوتشپ ي  ادخ  رکذ  .تسامش  یبایماک  حالف و  بجوم  ادخ  رکذ  نیا  هک  دینک  ادخ  رکذ 

نمشد لباقم  رد  مدق  تابث  يراوتسا و  یبلق ، تردق  بسک 

یحور یبلق و  تردق  بسک 

هناوتشپ هک  ار -  شدوخ  یحور  یبلق و  يورین  دنک ، یم  تردق  بسک  اعد  اب  ناسنا  .تسا  تّوق  تمالع  تسین ، فعض  تمالع  اعد 
254 .دهد یم  شیازفا  تسا -  یمسج  يورین  ي 

124 ص :
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هعماج و نآ  دتفیبرد ؛ داسف  ياههوک  اب  دـیاب  هک  یتلم  نآ  دـنک ؛ هلباقم  ناهج  ياهردـلق  اب  دـیاب  هک  یماظن  نآ  یمالـسا ، يروهمج 
رد نورد و  رد  یماظن ، هعماج و  نینچ  دیامن ، یم  شالت  تیناسنا  تاجن  يارب  دنک و  یمن  مخ  رس  يردلق  چیه  لباقم  رد  هک  یماظن 

راوتسا نمشد ، لباقم  رد  دیهاوخ  یم  رگا  .دوش  یمن  نیا ، نودب  .دشاب  هدرک  زاب  عّرـضت  اعد و  يوس  هب  ییاهرد  دیاب  دوخ  دارفا  لد 
يوق ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار ي  دیاب  دیـسرتن ، يزیچ  یـسک و  زا  دیهاوخ  یم  رگا  .دینک  زاب  ناتدوخ  يور  هب  ار  اعد  باب  دیاب  دیـشاب ،

.تساعد نیا ، .دینک  همیب  عّرـضت  اعد و  اب  ار  دوخ  دیاب  دیزغلن ، دیروخن و  ناکت  يّدام  ياه  هولج  لباقم  رد  دیهاوخ  یم  رگا  .دـینک 
دینیب یم  امـش  اذـل  .دـنک و  یم  زاب  لاعتم  يادـخ  اب  دوخ ، نورد  زا  ناـسنا  هک  تسا  یهار  .تساـهناسنا  همه ي  یبلق  هفیظو ي  نیا ،

رکف و هک  یـسک  نآ  دـنمورین ؛ دـنمتردق و  مکاح  نآ  گرزب ، درم  نآ  وجگنج ، نآ  عاجـش ، ناسنا  نآ  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما 
؛ دنریگب دای  دننزب و  وناز  دیاب  تسا و  سرد  ملاع  يامکح  هفسالف و  نیرت  هنازرف  يارب  وا  فراعم  سرد و  تمکح و  لقع و  نهذ و 

يادـخ شیپ  رتدـباع و  دوخ  نامز  مدرم  همه ي  زا  دـنک ، یمن  تشپ  دـشاب ، شلباقم  رد  ایند  همه ي  رگا  هک  يدـنمورین  ناـسنا  نآ 
255 .تسا رتعّرضتم  رت و  هدننک  هیرگ  لاعتم 

تـسا هدش  ریبعت  اعد »  » زا تیاور  رد  اذل  دنک ؛ یم  مکحتـسم  ثداوح  لباقم  رد  ار  ناسنا  دهد و  یم  تردق  ییاناوت و  ناسنا  هب  اعد 
منک یفرعم  امش  هب  ار  يا  هحلسا  مُِکئاَدعَأ ؛» نِم  مُکیِجُنی  ٍحاَلِس  یَلَع  مُکُّلُدَأ  َال  َأ  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مّرکم  یبن  زا  .حالـس  هب 

((1) «.) ُءاَعُّدلا ِنِمؤُملا  َحاَلِس  َّنِإَف  ِراَهَّنلا  ِلیَّللِاب َو  مُکَّبَر  َنوُعدَت  « ؛ تسامش تاجن  هیام ي  هک 

هب هّجوت  ثداوح ، اب  ههجاوم ي  رد 

125 ص :
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ار مزال  ياهراک  همه ي  مالسا  مّرکم  ربمغیپ  گنج ، نادیم  رد  اذل  .تسا  نمؤم  ناسنا  تسد  رد  يا  هدنُرب  حالس  لثم  لاعتم ، يادخ 
نآ هب  ار  مزال  ياه  هیـصوت  داد ، یم  اه  نآ  هب  ار  مزال  تاناکما  درک ، یم  فص  هب  ار  نازابرـس  تسارآ ، یم  ار  هاپـس  داد ؛ یم  ماجنا 
یم دنلب  اعد  هب  تسد  دز ، یم  وناز  نادیم  طسو  مه  تقو  نامه  رد  اما  درک ؛ یم  لامعا  ار  شدوخ  ِیهدـنامرف  فارـشا  درک ، یم  اه 

256 .دنک یم  مکحتسم  ار  ناسنا  لد  ادخ ، اب  طابترا  نیا  .تساوخ  یم  وا  زا  دز و  یم  فرح  لاعتم  يادخ  اب  درک ، یم  عّرضت  درک ،

اهتردق زا  نتشادن  همهاو 

نیا اـعد  هدـیاف ي  .تشاد  دـهاوخن  همهاو  یتردـق  چـیه  زا  رگید  دـش ، رپ  راـگدرورپ  هب  هّجوـت  ادـخ و  ّتبحم  فوـخ و  زا  هک  یلد 
257 .تسا

نمشد لباقم  رد  يراوتسا 

يزیچ یـسک و  زا  دیهاوخ  یم  رگا  .دینک  زاب  ناتدوخ  يور  هب  ار  اعد  باب  دیاب  دیـشاب ، راوتـسا  نمـشد ، لباقم  رد  دیهاوخ  یم  رگا 
ار دوخ  دیاب  دیزغلن ، دیروخن و  ناکت  يّدام  ياه  هولج  لباقم  رد  دیهاوخ  یم  رگا  .دینک  يوق  ادخ  اب  ار  دوخ  هطبار ي  دیاب  دیسرتن ،

يادـخ اب  دوخ ، نورد  زا  ناسنا  هک  تسا  یهار  .تساهناسنا  همه ي  یبلق  هفیظو ي  نیا ، .تساعد  نیا ، .دـینک  همیب  عّرـضت  اعد و  اب 
مکاح نآ  گرزب ، درم  نآ  وجگنج ، نآ  عاجـش ، ناسنا  نآ  مالـسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  دـینیب  یم  امـش  اذـل  .دـنک و  یم  زاـب  لاـعتم 

ملاع يامکح  هفـسالف و  نیرت  هنازرف  يارب  وا  فراعم  سرد و  تمکح و  لقع و  نهذ و  رکف و  هک  یـسک  نآ  دنمورین ؛ دـنمتردق و 
همه ي زا  دنک ، یمن  تشپ  دشاب ، شلباقم  رد  ایند  همه ي  رگا  هک  يدنمورین  ناسنا  نآ  دنریگب ؛ دای  دننزب و  وناز  دیاب  تسا و  سرد 

258 .تسا رتعّرضتم  رت و  هدننک  هیرگ  لاعتم  يادخ  شیپ  رتدباع و  دوخ  نامز  مدرم 

126 ص :
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مدق تابث 

شیپ مینک ؛ كولـس  میقتـسم  طارـص  نآ  رد  میناوتب  اـم  هک  دوش  یم  بجوم  رکذ  نیارباـنب  .تسا  مدـق  تاـبث  هناوتـشپ ي  ادـخ  رکذ 
ناونع هب  یقرتم ، بتکم  کی  وریپ  ناونع  هب  ناملـسم ، ناونع  هب  نمؤم ، ناونع  هب  نامدوخ  يارب  میدرک  میـسرت  هک  یفده  نآ  .میورب 

یم هدـنیآ  نورق  رد  هدـنیآ و  رد  یمالـسا  ندـمت  ییافوکـش  زا  ربخ  هک  یعیفر  يانب  نیا  نتـشاد  اپرب  يارب  میراد  هزیگنا  هک  یناسک 
259 .مینک تکرح  هّداج  نیا  رد  میناوتب  ات  ادخ  رکذ  هب  میراد  جایتحا  دهد ،

طاشن دیما و 

.دهد یم  ار  یگدـنز  ياهـشلاچ  لباقم  رد  تمواقم  تردـق  ناسنا  هب  اعد  .تسا  ناسنا  رد  دـیما  حور  ندـیمد  اعد ، مشـش  درواتـسد 
دهد یم  تردق  ییاناوت و  ناسنا  هب  اعد  .دنک  یم  ادـیپ  ییاه  شلاچ  دوش و  یم  هجاوم  یثداوح  اب  دوخ  یگدـنز  نارود  رد  سکره 

تـسا هدش  لقن  مّرکم  یبن  زا  .حالـس  هب  تسا  هدش  ریبعت  اعد »  » زا تیاور  رد  اذل  دـنک ؛ یم  مکحتـسم  ثداوح  لباقم  رد  ار  ناسنا  و 
َنوُعدَت « ؛ تسامـش تاجن  هیام ي  هک  منک  یفرعم  امـش  هب  ار  يا  هحلـسا  مُِکئاَدعَأ ؛» نِم  مُکیِجُنی  ٍحاَلِـس  یَلَع  مُکُّلُدَأ  َال  َأ  : » دومرف هک 

((1) «.) ُءاَعُّدلا ِنِمؤُملا  َحاَلِس  َّنِإَف  ِراَهَّنلا  ِلیَّللِاب َو  مُکَّبَر 

ربمغیپ گنج ، نادیم  رد  اذـل  .تسا  نمؤم  ناسنا  تسد  رد  يا  هدـنُرب  حالـس  لثم  لاعتم ، يادـخ  هب  هّجوت  ثداوح ، اب  ههجاوم ي  رد 
اه نآ  هب  ار  مزال  تاناکما  درک ، یم  فص  هب  ار  نازابرس  تسارآ ، یم  ار  هاپس  داد ؛ یم  ماجنا  ار  مزال  ياهراک  همه ي  مالسا  مّرکم 

ار شدوخ  ِیهدنامرف  فارشا  درک ، یم  اه  نآ  هب  ار  مزال  ياه  هیصوت  داد ، یم 

127 ص :
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لاعتم يادـخ  اب  درک ، یم  عّرـضت  درک ، یم  دـنلب  اعد  هب  تسد  دز ، یم  وناز  نادـیم  طسو  مه  تقو  ناـمه  رد  اـما  درک ؛ یم  لاـمعا 
260 .دنک یم  مکحتسم  ار  ناسنا  لد  ادخ ، اب  طابترا  نیا  .تساوخ  یم  وا  زا  دز و  یم  فرح 

لعـشُم ار  اهلد  تباجا ، هب  دیما  نیا  .تسا  تباجا  هب  دیما  اب  ِمزالم  هک  دیما ، ینعی  اعد  سپ ، .دنک  یمن  بلط  يزیچ  هک  دـیماان  ناسنا 
261 .دوش یم  تکرح  لها  طاشناب و  هعماج  اعد ، تکرب  هب  .دراد  یم  هگن  رّونم  دنک و  یم 

128 ص :
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هتسجرب ياهاعد  اهباتک و  زا  ییاه  هنومن  میهاوخب ؟ هچ  ادخ  زا  اعد  رد  مجنپ : لصف 

هراشا

129 ص :
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؟ میهاوخب هچ  ادخ  زا  اهاعد  رد 

ار زیچ  همه 

262 .دیهاوخب اعد  اب  ار  زیچ  همه  دینکن ،  اهر  ار  اهاعد 

یلصا ياهزیچ  میهاوخب -  هچ  دنهد  یم  دای  ام  هب  نید  نایاوشیپ 

زا دـیاع  یتاـکن  دـسر ، یم  اـم  هب  هک  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  زا  روثأـم  ياـهاعد  رد  .تسا  تمکح  زا  رپ  میناوـخ ، یم  اـم  هک  ییاـهاعد 
زا هک  دـنهد  یم  دای  ام  هب  اهاعد  رد  تاکن  نیا  ندروآ  اب  ناراوگرزب  نآ  .تسا  ناسنا  جایتحا  دروم  ًاتقیقح  هک  دراد  دوجو  فراـعم 

263 .میهاوخب هچ  ادخ 

نآ هک  تساـهنامه  تساوخ ، ادـخ  زا  دـیاب  هک  ییاـهزیچ  .میهاوخب  ادـخ  زا  دـیاب  هچ  هک  دـنهد  یم  داـی  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم 
روج نم  يارب  هلماعم  نالف  دنیوگ : یم  .دنور  یم  یگدنز  ياهیدایز  غارس  هب  ایند ، رد  یضعب  .دننک  یم  حرطم  هیعدا  رد  ناراوگرزب 
دای ام  هب  نید  نایاوشیپ  دهاوخن !؟ ادخ  زا  ار  یلـصا  ياهزیچ  ناسنا  ارچ  ...و  .دـیایب  مریگ  لغـش  نالف  .دوش  تسرد  رفـس  نالف  .دوش 

ِلـصف کی  دـنهد ، یم  دای  ام  هب  نانآ  هک  ییاـهاعد  عون  هّتبلا  .دـیهاوخب » ادـخ  زا  ار  اـهزیچ  نیا  دـینک و  اـعد  هنوگ  نیا  : » دـنهد یم 
264 .دهد یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ینالوط 

131 ص :
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گرزب ياهتساوخرد 

، تسا گرزب  اه  نیا  دیئوگن  دیهاوخب و  ار  ترخآ  ایند و  تداعس  دینکب ؛ گرزب  ياه  تساوخرد  دیشاب ؛ هتـشاد  دنلب  تّمه  اعد  رد 
، طیارـش نیمه  اب  هملک و  یقیقح  يانعم  هب  امـش  هک  تسا  نیا  هدمع  .تسین  يزیچ  اه  نیا  لاعتم  يادخ  يارب  هن ، تسا ؛ دایز  اه  نیا 

265 .درک دهاوخ  تباجا  ار  بلط  نیا  لاعتم  يادخ  دینک ؛ بلط 

کچوک ياهزیچ  یّتح 

هک تسا  تیاور  رد  .دیهاوخب  ادخ  زا  مه  ار  کچوک  ِکچوک  ياه  هتساوخ  .دیشاب  هتشادن  ابا  مه  هتساوخ  ندوب  کچوک  زا  ًانمض ،
َال : » دیامرف یم  هک  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  تسا  یتیاور  .دیهاوخب  ادخ  زا  تسا -  يریقح  یلیخ  زیچ  هک  ار -  دوخ  شفک  ِدنب  یّتح 

؛) (1) «) مُُهلَأسَأ َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  َنِینِمؤُملا  َّبَحَأ  َّنِإَف  مُکِِجئاَوَح  نِم  ًاریِغَص  اوُرِّقَُحت 

یم دور و  یم  هزاغم  ِرد  هب  دراد ؛ جایتحا  شفک  دـنب  هب  ناسنا  بوخ ؛ دـیهاوخب .» ادـخ  زا  دیرامـشن و  ریقح  ار  کچوک  ياـهتجاح  »
ار لد  دـیراد ، زاـین  یکچوک  نیا  هب  ِرگید  زیچ  ره  اـی  شفک و  دـنب  هب  هک  دـیدرک  ساـسحا  اـت  هلب ! دراد !؟ مزـال  اـعد  مه  نیا  .درخ 
رد لوپ  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  تسا ؟ بیترت  هچ  هب  شندناسر  .ناسرب » نم  هب  مه  ار  نیا  اراگدرورپ ! : » دیئوگب دینک و  ادـخ  هّجوتم 

هچرگا .دیهاوخب  ادخ  زا  دیاب  لاحره ، هب  .مهد  رارق  هدافتـسا  دروم  ار  نآ  مه  دعب  مرخب و  هزاغم  زا  مورب ، هچوک  ِرـس  مراذگب ، مبیج 
ناسنا تسد  هب  يزیچ  هک  ادخ  قیرط  ریغ  زا  .داد  امش  هب  ادخ  ار  نآ  مهزاب  اما  دیدیرخ ؛ شفک  دنب  دیداد و  لوپ  دیتفر ، هزاغم  ِرد  هب 

.دهد یم  ام  هب  ادخ  دسر  یم  ام  هب  هچره  .دسر  یمن 

132 ص :

 . مالسلا هیلع  ُِرقاَبلَأ  لئاسولا ج:5 ص:172 ؛  كردتسم  [( 1 - )] 1
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ادخ زا  مه  ار  کچوک  تاجاح  دنا  هتفگ  هکنیا  ِللع  زا  یکی  میهاوخب ؟ ارچ  .میهاوخب  ادخ  زا  دیاب  ًالبق  دهد ، یم  ادخ  هک  ار  يزیچ 
رگا .میتسد  یهت  ردـقچ  هک  مینیبب  ات  مینک  ادـیپ  هّجوت  نامدوخ  یتسد  یهت  تراـقح و  زجع و  جـئاوح و  هب  هک  تسا  نیا  دـیهاوخب ،

هب مه  شفک  ِدنب  نامه  درواین ، روج  ار  لیاسو  دهدن و  راکتبا  دـهدن ، رکف  دـهدن ، ورین  دـهدن ، ناکما  دـنکن ، کمک  لاعتم  يادـخ 
ای دش و  مگ  ناتلوپ  ای  دندز  ار  ناتبیج  هار ، رد  دیدمآ ، نوریب  هناخ  زا  شفک  دنب  ِندیرخ  دصق  هب  امش  رگا  .دیـسر  دهاوخن  ام  تسد 

هدماین ناتریگ  شفک  دـنب  دـیدرگرب ، دـیدش  روبجم  هک  دـمآ  شیپ  یّمهم  هثداح ي  هار ، نیب  رد  ای  دوب و  هتـسب  رظن ، دروم  هزاغم ي 
.ار دوخ  هنازور ي  توـق  یّتـح  ار و  ایـشا  نیرت  کـچوک  یّتـح  ار ، شفک  دـنب  یّتـح  دـیهاوخب ؛ ادـخ  زا  ار  زیچ  ره  نیارباـنب ، .تسا 

نیا .دنکشب  میتسه - ام  اهورین  عمجم  مینک  یم  لایخ  و  نم »  » میئوگ یم  هک  ام - هنیس ي  رد  هتفای  تمظع  ِنیغورد  ِنم  نیا  دیراذگب 
266 .دروآ تسد  هب  اعد  قیرط  زا  ار  دوخ  ياه  هتساوخ  ناسنا  هک  اعد  باب  رد  یبلطم  مه  نیا  .دنک  یم  هراچیب  ار  اهناسنا  نم » »

ناسنا سگم ، ای  هشپ  کی  تاقوا ، یهاگ  هک  ینادب  .يریقح  هک  یمهفب  ات  هاوخب  ادـخ  زا  مه  ار  تکچوک  ياهزیچ  یّتح  دـنا : هتفگ 
267 ( (1) «) .ُبُولطَملا ُِبلاَّطلا َو  َفُعَض  ُهنِم  ُهوُذِقنَتسَی  ًائیَش ال  ُبابُّذلا  ُمُهُبلسَی  نِإ  : » دریگ یم  ار  يو  ِشیاسآ  و  دزادنا ، یم  راک  زا  ار 

دنتسه كاخ  هرک ي  يور  هک  ییاهناسنا  همه ي  تاجاح 

ضیرم هب  اهـضیرم ، هب  ناتنمؤم ؛ ناردارب  تاجاح  ناتروشک ، تاجاح  ناناملـسم ، تاـجاح  ناـتدوخ ، تاـجاح  هب  دـینک  هاـگن  لاـح 
هب اهراد ،

133 ص :

هیآ ي 73. جح ، هروس ي  [( 1 - )] 1
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فقس ریز  امش ، شوح  لوح و  هک  ییاهناسنا  ِناوارف  ياهزاین  هب  نارگن ، ياهمـشچ  هب  نیگمغ ، ياهلد  هب  اه ، هدید  مغ  هب  نازابناج ،
، ردق ياهبـش  نیا  رد  ار  تاجاح  نیا  همه ي  .دنتـسه  كاخ  هرک ي  يور  دنتـسه ، مالـسا  يایند  رد  دنتـسه ، امـش  روشک  رد  امش و 

268 .دیهاوخب لاعتم  يادخ  زا  یکی  یکی 

َّلُک ِنغَأ  َّمُهَّللا  َروُرُّسلا  ِرُوبُقلا  ِلهَأ  یَلَع  لِخدَأ  َّمُهَّللَأ  : » دـیئوگ یم  زامن  ره  زا  دـعب  روثأم - رب  اـنب  ناـضمر - هاـم  زا  زور  ره  رد  اـمش 
مالـسا يارقف  همه ي  ینعی  ٍریِقَف » َّلُک  ِنغَأ   » .دیئوگ یمن  ار  ناریا  يارقف  طقف  .دـنک  ینغ  ار  ارقف  همه ي  دـیهاوخ  یم  ادـخ  زا  .ٍریِقَف »

((1) «) .ٍناَیرُع َّلُک  ُسکا  َّمُهَّللا  ٍِعئاَج  َّلُک  ِعبشَأ  َّمُهَّللَأ  : » دیئوگ یم  اعد  نیا  همادا ي  رد  .تسا  ّمهم  یلیخ  اه ، نیا  .دنوش  ینغ 

269! دهاوخ یم  ادخ  زا  ینالک  نیا  هب  یتجاح  ناسنا 

نیملسم همه ي  يارب 

َّمُهَّللَأ  » ِترابع اعد ، نیمه  رد  .دیهاوخب  نیملسم  همه ي  يارب  ار  اهزیچ  یضعب 

270 .تسا ناناملسم  ِنآ  زا  (، (2) «) َنیِِملسُملا ِرُومُأ  نِم  ٍدِساَف  َّلُک  ِحلصَأ 

ام ِدوخ  دعب  نارگید ، لوا 

ُدوُمَع َرَجَفنا  یَّتَح   » .درک تداـبع  حبـص  اـت  داتـسیا و  تداـبع  هب  مرداـم  يا  هعمج  بش  دـیوگ : یم  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما 
 ، مالسلا هیلع  نسح  ماما  .درک  عّرضت  اعد و  دوب و  تدابع  لوغشم  حبص  ات  بش  رـس  زا  نم  ردام  .دش  رجف  عولط  هک  یتقو  ات  حبُّصلا »
هک حبص  .درک  اعد  مالسا  يایند  یمومع  لئاسم  يارب  درک ؛ اعد  ار  مدرم  درک ؛ اعد  ار  تانمؤم  نینمؤم و  مئاد  هک  مدینـش  دیوگ  یم 

اَی : » متفگ دش 

يارب اعد  کی  « ؛»؟ ِكِریَِغل َنیِعدَت  اَمَک  ِکِسفَِنل  َنیِعدَت  َال  َِمل  !« » مردام « ؛»! هاَّمُأ

134 ص :

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  لئاسولا ج:7 ص:447 ؛  كردتسم  [( 1 - )] 1
.نامه [( 2 - )] 2
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دعب نارگید  لّوا  « ؛) (1) «) ُراَّدـلا َُّمث  ُراَجلأ  َّیَُنب  اَی  : » دومرف باوج  رد  نارگید »؟! يارب  همه  اعد ، حبـص  ات  بش  کی  يدرکن ! تدوخ 
271 .تسالاو هیحور ي  نآ  نیا ، ام »! ِدوخ 

هنومن باتک 

هیداّجس هفیحص ي 

زا ُرپ  تسا ؛ روط  نیمه  ًاعقاو  دّـمحم ، لآ  روبز  دـنا  هتفگ  هکنیا  .تسا  یمیظع  رایـسب  باتک  .دـیوش  سونأم  هیداّجـس  هفیحـص ي  اـب 
272 .تسا سرد  اعد و  تسا ، يونعم  ياه  همغن 

273 .مینک هدافتسا  نیا  زا  میناوتب  رگا  تسام ، يونعم  ریاخذ  نیرتهب  زا  یکی  هکرابم  هیداّجس ي  هفیحص ي  نم  رظن  هب 

اهاعد نیرتهب  زا  ییاه  هنومن 

اهام لاثما  نهذ  هب  هک  تسا  هدش  هدناجنگ  اهاعد  نیا  رد  ییاه  هتساوخ  ًالّوا  .تساهاعد  نیرتهب  تسا ، هدیـسر  هّمئأ  زا  هک  ییاهاعد 
حاتتفا و ياعد  هزمحوبا و  ياعد  رد  .دـنک  یم  بلط  ادـخ  زا  ار  اه  نآ  مالـسلا  مهیلع  هّمئأ  نابز  زا  ناـسنا  دـنک و  یمن  روطخ  ًالـصا 

دناوت یم  دریگب ، دهاوخب و  ادخ  زا  ار  اه  نیا  ناسنا  رگا  هک  دوش ؛ یم  حرطم  ناسنا  يارب  اه  هتساوخ  تابلاطم و  نیرتهب  هفرع  ياعد 
274 .دشاب هیامرس  وا  يارب 

هیداّجس هفیحص ي  متشه  ياعد 

زا یضعب  نم  هک  هفیحص  متشه  ياعد  ای  .تسا  هدومرف  نایب  ار  فراعم  نامه  اعد ، نابز  هب  هدرک و  اعد  مالـسلا ،  هیلع  داّجـس  ماما  و 
تشاددای ار  شتارقف 

135 ص :

 . مالسلا هیلع  ٍِّیلَع  ُنب  ُنَسَحلَأ  راونألاراحب ج:86 ص:313 ؛  [( 1 - )] 1
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ياههاگـشزغل دـنکب و  مدرم  يارب  ینارنخـس  کی  ای  دـناوخب ، یـسک  هک  تسا  يا  هبطخ  ّهنأـک  .تسا  یقـالخا  سرد  کـی  ما  هدرک 
275 .دیامن نایب  نانآ  يارب  ار  یقالخا 

هفرع ياعد  حاتتفا و  ياعد  هزمح و  یبا  ياعد  هلمج  زا  روثأم  ياهاعد 

نیا رد  ییاه  هتـساوخ  ًالّوا  .تساهاعد  نیرتهب  تسا ، هدیـسر  هّمئأ  زا  هک  ییاهاعد  .تسا  روثأم  ياهاعد  اعد ، باـب  رد  رخآ  هتکن ي 
بلط ادخ  زا  ار  اه  نآ  مالسلا  مهیلع  هّمئأ  نابز  زا  ناسنا  دنک و  یمن  روطخ  ًالـصا  اهام  لاثما  نهذ  هب  هک  تسا  هدش  هدناجنگ  اهاعد 

ناسنا رگا  هک  دوش ؛ یم  حرطم  ناسنا  يارب  اه  هتساوخ  تابلاطم و  نیرتهب  هفرع  ياعد  حاتتفا و  ياعد  هزمحوبا و  ياعد  رد  .دنک  یم 
.دراد دوجو  عّرـضت  عوشخ و  ياه  هیام  اهاعد  نیا  رد  ًاـیناث  .دـشاب  هیامرـس  وا  يارب  دـناوت  یم  دریگب ، دـهاوخب و  ادـخ  زا  ار  اـه  نیا 

رد قوش  یگتفیش و  قشع و  غیلب ، حیصف و  تارابع  اب  .دنک  یم  مرن  عشاخ و  ار  لد  هک  تسا  هدش  ادا  ینایب  نحل و  نابز و  اب  بلطم ،
.دنک هدافتسا  اه  نآ  زا  دنادب و  ردق  ار  اهاعد  نیا  دیاب  ناسنا  .دنز  یم  جوم  اهاعد  نیا 

نوگانوگ ياـهاعد  ناـنجلا و  حـیتافم  دراد و  دوجو  بوخ  ياـه  همجرت  نـآلا  هناتخبـشوخ  .میمهفب  ار  اـهاعد  نیا  ياـنعم  دـیاب  هّتبلا 
ییابیز هتـسناوتن  يا  همجرت  چیه  میا ، هدید  ام  هک  ییاجنآ  ات  هّتبلا  .دـنناوخب  دـننک و  ّتقد  اه ، همجرت  هب  هّجوت  اب  .تسا  هدـش  همجرت 
یناسک .دنناوخب  ار  اهاعد  اه  همجرت  نیا  هب  هّجوت  اب  .تسا  مولعم  اعد  نومضم  هرخالاب  یلو  دنک ؛ سکعنم  ار  اهاعد  نیا  ظافلا  ياه 

مه شرت  نیئاپ  هبترم ي  هّتبلا  .دننک  همجرت  لقاال  ار  اعد  تارقف  زا  یـضعب  دنوش ، یم  ادـص  مه  يا  هّدـع  اه  نآ  اب  دـنناوخ و  یم  هک 
اب دراد  لد  زوس  زا  یکاح  هتفیـش ي  ِنابز  کی  اب  هک  دـنک  ساسحا  ردـق  نیمه  دـمهف ، یمن  ار  اعد  يانعم  ناـسنا  رگا  هک  تسا  نیا 

276 .دنز یم  فرح  لاعتم  يادخ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ياعد  ای  یلامث ، هزمح ي  یبا  ياعد  ًالثم  اعد ، يانعم  یسک  رگا 

136 ص :
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، دنک یمن  هّجوت  اما  دناد ، یم  مه  ار  انعم  ناسنا  یهاگ  نوچ  دنتسه و  ینالوط  یلیخ  ود  ره  هک  دنک  هّجوت  دمهفب و  ار  هفرع  زور  رد 
ماـجنا اـعد  نیا  رد  هک  ییوگتفگ  نیا  ینعی  .دوش  هتـسخ  يدـنلب  نیا  هب  ياـعد  نیا  زا  درادـن  ناـکما  دور  یم  رگید  ياـهاج  شنهذ 

نآ هدـننک ي  نایب  ینعی  تسا  یقیقح  ذـفان و  هبذاجُرپ و  ردـق  نیا  ادـخ ، تفرعماب و  هتـسیاش و  هدـیزگرب و  هدـنب ي  نآ  نیب  هتفرگ ،
277 .دوش هتسخ  نآ  زا  تقو  چیه  یسک  درادن  ناکما  هک  تسا  ناسنا  يرطف  ياهتساوخ 

یعقاو ياهزاین  اهتاجانم ، نیا  يال  هبال  اما  و  دراد .  بیجع  یتاجانم  تلاح  ینالوط ، ياعد  نیا  یلامث ، هزمح ي  یبا  فیرـش  ياـعد 
278 .دهاوخ یم  لاعتم  يادخ  زا  راوگرزب  نیا  هک  تسا  ییاهنآ  یعقاو  ياهزاین  .تسا  هتفهن  ناسنا 

دیاب ار  اه  نآ  ردـق  هک  تسا  یهلا  فراعم  زا  راشرـس  ظافلا و  نیرتابیز  رد  نیماـضم  نیرتهب  مالـسلا  مهیلع  هّمئأ  زا  روثأـم  ياـهاعد 
279 .دش لّسوتم  اه  نآ  هب  یتسیاب  تسناد و 

رد طقف  ار  نیا  و  دـشاب ، هدـش  اشنا  ناسنا  ياهزاین  هب  هنافراع  یتریـصب  ادـخ و  هب  هناقـشاع  یتفرعم  رـس  زا  هک  تسا  نآ  اـعد  نیرتهب 
تمکح و ثارو  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ملع  هیعوا ي  هک  وا - نیرهاـط  تیب  لـها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربماـیپ  بتکم 

280 .تسج ناوت  یم  دنیوا - تفرعم 

هچ هک  دنا  هدرک  نیعم  .دـنا  هداد  دای  ام  هب  ار  ادـخ  اب  ندرک  تاجانم  ندز و  فرح  تیفیک  .دـنا  هتـشاذگ  ام  رایتخا  رد  ار  اهاعد  نیا 
یمن مدآ  دوبن ، اه  نیا  رگا  هک  تسه  مالسلا  مهیلع  هّمئأ  زا  هروثأم  هیعدا ي  ِتالمج  نیا  زا  یضعب  .دز  ادخ  اب  دوش  یم  ار  ییاهفرح 

281 .درک سامتلا  تساوخ و  ادخ  زا  روط  نیا  دز و  فرح  نابز  نیا  اب  ادخ  اب  دوش  یم  هک  دهدب  صیخشت  شدوخ  تسناوت 

هنومن ياهتساوخرد 

میقتسم طارص  هب  تیاده 

اَنِدهِإ : » میئوگ یم  شتعکر  ود  رد  ًاّلقا  مه  يزامن  ره  رد  و 

َطارِّصلا

137 ص :

مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
یمالسا بالقنا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 169ناهفصا   هحفص 152 

http://www.ghaemiyeh.com


« َمیِقَتـسُملا َطارِّصلا  اَنِدـهِإ   » شتعکر هد  رد  دـیاب  تعکر  هدـفه  نیا  زا  .دـیناوخ  یم  بجاو  زاـمن  تـعکر  هدـفه  امـش  َمیِقَتـسُملا ...»
282 .دیئوگب

((1) «) َتِرمُأ امَک  مِقَتسِإ   » تباجتسا نامه  میهاوخ ، یم  ادخ  زا  ار  میقتسم  طارص  مئاد  هکنیا  .دنک  یم  اعد  راب  کی  ناسنا  ًالومعم 

283 .تسا

ترفغم تساوخرد 

یم راگدرورپ  بناج  هب  اعد  يور  دندش ، یم  یتبیـصم  راچد  نوگانوگ ، ثداوح  اهگنج و  رد  ناربمایپ ، نّویراوح  باحـصا و  یتقو 
اَنَّبَر : » دندرک یم  ضرع  دندومن و 

، میدرک نامدوخ  راـک  رد  هک  ار  ییاـه  یهّجوت  یب  اـه و  يور  هداـیز  ناـهانگ و  ایادـخ ! (2) ؛) «) انِرمَأ ِیف  انَفارـسِإ  اَنبُونُذ َو  اـَنل  رِفغا 
284 .زرمایب

هزمح یبا  ياعد  رد  هدشرکذ  ياهتساوخرد  زا  يا  هنومن 

اراوگ یگدنز 

رد هک  دراد  بیجع  یتاجانم  تلاح  ینالوط ، ياعد  نیا  .منک  یم  ضرع  ناتیارب  هرقف  دنچ  یلامث  هزمح ي  یبا  فیرش  ياعد  زا  نم 
هک تسا  ییاهنآ  یعقاو  ياهزاین  .تسا  هتفهن  ناسنا  یعقاو  ياهزاین  اـهتاجانم ، نیا  يـال  هبـال  اـما  .درک و  مهاوخ  ضرع  مّوس  شخب 
؛) (3) «) یـشیَع دِـغرَأ  : » دـنک یم  ضرع  لاعتم ، رداق  هب  باطخ  اعد ، زا  يزارف  رد  ًـالثم  .دـهاوخ  یم  لاـعتم  يادـخ  زا  راوگرزب  نیا 

کی اریز  .تسا  روز  رز و  نتـشاد  اب  هن  تردـق و  اب  هن  لوپ ، اب  هن  یگدـنز ، ندوب  اراوگ  .هدـب » رارق  ییاراوگ  ِیگدـنز  ارم  ِیگدـنز  »
شیارب یگدنز  هک  دراد  يا  ینارگن  .دشابن  اراوگ  شیارب  یگدـنز  تسا  نکمم  تاناکما ، نیا  همه ي  زا  يرادروخرب  نیع  رد  درف ،

.تسین اراوگ  شیارب  یگدنز  هک  دراد  يا  یگداوناخ  لکشم  .تسین  اراوگ 

138 ص :
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اراوگ شیارب  یگدنز  رگید  دراد -  يدب  قالخا  يو ، نادنزرف  زا  یکی  هَّللاب ، ریجتسن  هَّللاب ، ُذایعلا  دننک -  یم  ادیپ  یلکـشم  شدالوا 
تاناکما مه  دراد ، تردق  مه  دراد ، لوپ  مه  ناسنا ، نیا  .دوش  یم  راوگان  خلت و  وا  رب  یگدنز  دسر ؛ یم  ناسنا  هب  يدب  ِربخ  .تسین 

اب رّقحم ، یقاتا  رد  دراد و  يا  هداس  یلیخ  ِیگدـنز  هک  يریقف  ناـسنا  تسا  نکمم  .درادـن  اراوگ  ِیگدـنز  اـما  دراد ؛ زیچ  همه  دراد ؛
دنمتردق دنمتورث و  ِرادزیچ  همه  ِدرف  نآ  زا  رتاراوگ  شا  یگدنز  دـنک ، یم  یگدـنز  ِنارذـگ  یتسدـگنت  نیع  رد  شدـنزرف  لایع و 

285 .دشاب

يدرمناوج روهظ  زورب و 

رِهظَأ یِـشیَع َو  دِـغرَأ  : » دـیوگ یم  .دـهد  یم  رارق  هّجوـت  دروـم  ار  یلـصا  هـطقن ي  هنوـگچ  مالـسلا ،  هـیلع  داّجـس  ترـضح  دـینیبب 
؛) (1) «) ِیتَّوُُرم

، نآ رد  نم  ات  دیآ ، دوجو  هب  ینادیم   » هک تسا  نیا  مّود  ترابع  يانعم  ًارهاظ  .نک » راکشآ  ار  ما  يدرمناوج  اراوگ و  ار  ما  یگدنز  »
يدرمناوج میهاوخب  رگا  هک ، نیا  يارب  .هن  مدرمناوج »؛ نم  دننیبب  مدرم   » هک نیا  هن  .مروآرد » زورب  هصنم ي  هب  ار  يدرمناوج  تفص 

دیاب ناسنا  .تسین  یفاک  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  ناـسنا  نورد  رد  يدرمناوج  هک  نیا  فرـص  .مینک  يدرمناوج  دـیاب  دـنک ، ادـیپ  زورب 
286 «. یتّوُُرم رِهظَأ   » دوش یم  نیا  .دنک  يدرمناوج  یناسک  هب  تبسن  دناسرب و  لمع  هلحرم ي  هب  ار  يدرمناوج 

اهراک همه ي  حالصا 

ِلاح .نک  حالـصا  ارم  ياعد  ِلاح  .نک  حالـصا  ارم  لاوحا  نم و  ياهراک  همه ي  « ؛» یلاوحَا َعیمَج  ِحلـصَا  َو  : » دـیامرف یم  همادا  رد 
« .نک حالـصا  ارم  تایـصوصخ  همه ي  .نک  حالـصا  مراد ، هک  ار  یلغـش  ِلاح  .نک  حالـصا  ار  ما  هداوناـخ  نم و  یلومعم  یگدـنز 

کی شدوخ ، بسح  هب  يرما ، ره  حالصا 

139 ص :
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ًًهوـیَح ُهَتیَیحَا  ُهنَع َو  َتیـضَر  َکَـتَمِعن َو  ِهیَلَع  َتمَمتَا  ُهَلَمَع َو  َتـنَّسَح  ُهَرمُع َو  َتـلَطَا  نّـمِم  ینلَعجا  َو   » .تـسا عماـج  لـماک و  ياـعد 
اب هارمه  یهلا و  لماک  ِتمعن  اـب  هارمه  وکین و  لـمع  اـب  مأوت  ینـالوط  يرمع  هک  هدـب  رارق  یناـسک  زا  ارم  : » دـیوگ یم  ( (1) «) .ًًهَبِّیَط

دیاب هچ  هک  دـنهد  یم  دای  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  دراد !؟ دوجو  رتهب ، نیا  زا  يزیچ  ایآ  .دـنراد » هبّیط  تایح  راگدرورپ و  ِياضر 
هب ایند ، رد  یـضعب  .دننک  یم  حرطم  هیعدا  رد  ناراوگرزب  نآ  هک  تساهنامه  تساوخ ، ادخ  زا  دیاب  هک  ییاهزیچ  .میهاوخب  ادـخ  زا 

.دیایب مریگ  لغـش  نالف  .دوش  تسرد  رفـس  نالف  .دوش  روج  نم  يارب  هلماعم  نالف  دنیوگ : یم  .دـنور  یم  یگدـنز  ياهیدایز  غارس 
ادخ زا  ار  اهزیچ  نیا  دینک و  اعد  هنوگ  نیا  : » دنهد یم  دای  ام  هب  نید  نایاوشیپ  دهاوخن !؟ ادـخ  زا  ار  یلـصا  ياهزیچ  ناسنا  ارچ  ...و 

287 .دهد یم  صاصتخا  دوخ  هب  ار  ینالوط  ِلصف  کی  دنهد ، یم  دای  ام  هب  نانآ  هک  ییاهاعد  عون  هّتبلا  .دیهاوخب »

يونعم ِریذپ  هبرض  ياه  هطقن  عفد 

دنهد یم  رادشه  دـنروآ و  یم  ام  ِدای  هب  ار  يونعم  ِریذـپ  هبرـض  ياه  هطقن  روکذـم ، ياهاعد  لالخ  رد  نانآ  هک ، نیا  رگید  هتکن ي 
مهّللَأ : » دـیامرف یم  یترابع  رد  هزمحوبأ ، ِفیرـش  ِياعد  نیمه  رد  .دـینیبب » بیـسآ  دـیروخب و  هبرـض  طاقن  نیا  زا  تسا  نکمم   » هک

؛) (2) «) ارََطبال ًارَشَا و  الَو  ًًهَعمُس  الَو  ًءایر  ِراهَّنلا  ِفارطَا  ِلیَّللا َو  ِءانآ  یف  ِِهب  ُبَّرَقَتَا  اَّمِم  ًائیَش  لَعجَتال  َكِرکِذ َو  ًهَّصاخب  َکنِم  ینّصُخ 

هک نیا  يارب  .دشابن  دننیبب ، نآ  نیا و  هک  نیا  يارب  .دشابن  هعمـس  ایر و  نم ، فرط  زا  هدش  ماجنا  ياهراک  هک  نک  يراک  ادنوادخ ! »
زا .دـشابن  داد ، ماجنا  یبوخ  تادابع  هچ  درک و  یبوخ  راک  هچ  سک  نالف  دـیراد  ربخ  دـنیوگب  مه  هب  مدرم  و  ددرگب ، نهد  هب  نهد 

، رورغ زان و  يور 
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میدوب ام  يرآ ! : » دیوگ یم  دلاب و  یم  دوخ  هب  دـهد و  یم  ماجنا  رورغ  زان و  يور  زا  ار  ییاهراک  ناسنا  عقاوم  یـضعب  رخآ  دـشابن »
اب اما  دـهد ؛ یم  ماجنا  بوخ  ياهراک  یلیخ  ناسنا  .تسا  ریذـپ  هبرـض  ِطاقن  نآ  اـهنیا ، .دـشابن  اـهنیا  .میداد » ماـجنا  ار  راـک  نیا  هک 
یم هّجوت  ام  هب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  .دتسرف  یم  اوه  هب  دنک و  یم  دود  .دنک  یم  اروثنم » ًءابه   » ار اهراک  نآ  هعمس ، ایر و  یکدنا 

288 .رخآ ات  َنیعِشاخلا » َنِم  ََکل  ینلَعجا  و  !« » دوشن روط  نیا  دیشاب  بظاوم  : » دنیامرف یم  دنهد و 

ناضمر هام  ياعد  رد  هدشرکذ  ياهتساوخرد  زا  يا  هنومن 

ٍریِقَف َّلُک  ِنغَأ  َّمُهَّللَأ 

َّلُک ِنغَأ  َّمُهَّللَأ  َروُرُّسلا ، ِرُوبُقلا  ِلهَأ  یَلَع  لِخدَأ  َّمُهَّللَأ  : » دـیئوگ یم  زامن  ره  زا  دـعب  روثأم -  ربانب  ناضمر -  هام  زا  زور  ره  رد  اـمش 
((1) «) ٍریِقَف َّلُک  ِنغَأ   » .دیئوگ یمن  ار  ناریا  يارقف  طقف  .دنک  ینغ  ار  ارقف  همه ي  دیهاوخ  یم  ادخ  زا  .ٍریِقَف »

همه ي ایادخ ،  » دیئوگ یم  یتقو  تسا ، یگرزب  تجاح  هتـساوخ و  .تسا  ّمهم  یلیخ  اهنیا ، .دـنوش  ینغ  مالـسا  يارقف  همه ي  ینعی 
!؟ دوشن ارچ  ددرگ ، فرطرب  ندـش  ینغ  هار  رـس  رب  ِعناوم  رگا  تساوخ !؟ دوشن  ارچ  .میهاوخ  یم  ادـخ  زا  بوـخ ؛ .نک » ینغ  ار  ارقف 

وگروز رگمتس و  ياهتردق  ار  رقف  .تسا  یلیمحت  رما  کی  يرـشب ، عماوج  رد  رقف  .تسین  هعماج  رد  یتاذ  رما  کی  هک  رقف  هدیدپ ي 
باجتسم ٍریِقَف » َّلُک  ِنغَأ  َّمُهَّللَأ   » ياعد ارچ  دنورب ، نایم  زا  اهتردق  نیا  رگا  .دننک  یم  لیمحت  اهتلم  رب  دارفا و  رب  ملاع ، بلط  هدایز  و 

289 .دوش هدروآرب  یتجاح  نینچ  تسا  نکمم  دوشن !؟

ٍعِئاَج َّلُک  عِبشَأ  َّمُهَّللَأ 

َّلُک ُسکا  َّمُهَّللا  ِعئاَج  َّلُک  ِعبشَأ  َّمُهَّللَأ  : » دیئوگ یم  اعد  نیا  همادا ي  رد 

141 ص :

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  لئاسولا ج:7 ص:447 ؛  كردتسم  [( 1 - )] 1
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((1) «) .ناَیرُع

بوخ رایسب  اما  هاتوک ، ییاعد  تسا -  ّبحتـسم  هک  هعمج -  زور  رحـس  ياعد  رد  دهاوخ ! یم  ادخ  زا  ینالک  نیا  هب  یتجاح  ناسنا 
یَِهلِإ : » دیآ یم  ترابع  نیا  دـعب  دوش و  یم  ادـخ  زا  ییاهتـساوخرد  لّوا  .دـیناوخب  ار  اعد  نیا  ًامتح  دـیدرک ، ادـیپ  قیفوت  رگا  .تسا 

((2) «) کیَلَع اَّلِإ  تَلَّطَعَت  دَق  ِمَمِهلا  ُفِکاَعَم  َکیََدل َو  اَّلِإ  َتباَخ  دَق  ِلاَمآلا  ُحوُمُط 

ناوراک .دنوش » حرطم  وت  اب  هک  یتقو  رگم  دنتسه ؛ يدیمون  هب  موکحم  میظع ، ياه  هتساوخ  گرزب و  شکرـس و  ياهوزرآ  ایادخ ! »
290 .دنیایب وت  هناخ  رد  هک  یتقو  رگم  دنندنام ؛ زاب  هب  موکحم  نتفر ، هار  زا  ام ، ياهبلط 

َنیِمِلسُملا ِروُمُأ  نِم  ٍدِساَف  َّلُک  حِلصَأ  َّمُهَّللَأ 

: دـیوگب دوخ  اب  ناسنا  تقو  کـی  اداـبم  .دـیهاوخب  رتگرزب  هچ  ره  ادـخ ، زا  درادـن ! یـساره  هک  ناـسنا  گرزب  تجاـح  زا  دـنوادخ 
یلیخ اهناسنا ، همه ي  يارب  تیفاع  ِبلط  اما  .تسا  ندـش  ِلباق  مهاوخب ، مدوخ  يارب  رگا  مهاوخ ، یم  هک  ار  يزیچ  نیا  نم  بوخ ؛ »

ار اهزیچ  یضعب  .دیهاوخب  اهناسنا  همه ي  يارب  .دیهاوخب  ّتیرشب  يارب  .دیهاوخب  هن ؛ مهاوخب »!؟ ادخ  زا  ار  نیا  روطچ  .تسا  گرزب 
(، (3) «) نیِِملسُملا ِرُومُأ  نِم  ٍدِساَف  َّلُک  ِحلصَأ  َّمُهَّللا   » ِترابع اعد ، نیمه  رد  .دیهاوخب  نیملسم  همه ي  يارب 

ریغ رد  دـیاش  ارچ ؟ هک  دراد  یللع  مه  نآ  هّتبلا ، .تسا  مالـسا  ِلـها  ِصوصخم  هک  تسا  ییاـعد  صوصخم  .تسا  ناناملـسم  ِنآ  زا 
ًالـصا .دنک  فرطرب  ار  دسافم  همه ي  لاعتم  يادخ  هک  تسین  نکمم  مالـسا ، تیمکاح  نودب  دیاش  تسین و  شناکما  مالـسا ، لها 

291 .تسا مالسا  شطرش ، .دوش  یمن 

142 ص :

.نامه [( 1 - )] 1
 . مالسلا هیلع  ُقِداَّصلَأ  راونألاراحب ج:86 ص:306 ؛  [( 2 - )] 2

 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  لوسرلأ  لئاسولا ج:7 ص:447 ؛  كردتسم  [( 3 - )] 3
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تاعاجرا

ریوصت
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ریوصت
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مظعم ربهر  یلاعلا ) هلظدم   ) يا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  رظنم  زا  اعد 
یمالسا بالقنا 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 169ناهفصا   هحفص 159 

http://www.ghaemiyeh.com


ریوصت
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ریوصت

146 ص :
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هیامن

ریوصت
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ریوصت
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 169زکرم  هحفص 166 

http://www.ghaemiyeh.com


یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 
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لوا

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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