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 ( مالسلا هیلع  ترضح  نآ  تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
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/ مالـسلا هیلع  ترـضح  نآ  تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترـضح  تماما  يربهر :  تماما و  ماظن  : روآدـیدپ مان  ناونع و 
.یناگیاپلگ یفاص 

؟  تساریو : تساریو تیعضو 

.1392 .ق =  1435 یناگیاپلگ ، یفاص  هللا  فطل  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  رشن  میظنت و  رتفد  مق : : رشن تاصخشم 

.ص  127: يرهاظ تاصخشم 

.6 تیودهم ؛  تماما و  ثحابم  هلسلس  : تسورف

6-76-5105-600-978 لایر : 35000: کباش

اپاف : یسیون تسرهف  تیعضو 
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اهخساپ اهشسرپ و  تماما --  : عوضوم

اه خساپ  اه و  شسرپ  مالسا -- )  ) يربهر : عوضوم

اه خساپ  اه و  شسرپ  تیودهم -- : عوضوم

یناگیاپلگ یفاص  هللا  فطل  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  راثآ  رشن  میظنت و  رتفد  : هدوزفا هسانش 

:BP223/ص2ن6 1392 هرگنک يدنب  هدر 

297/45: ییوید يدنب  هدر 

3327520: یلم یسانشباتک  هرامش 
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 ( مالسلا هیلع  ترضح 
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4 ص :

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 137ناهفصا   هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ِهِْقلَخ ِیَـس  ِدّ یلَع  ُمـالَّسلاَو  ُهـالَّصلاَو  .َنیِِربْکَتْـسُْملا  ُعَضَیَو  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  ُعَـفْرَیَو  َنیِِحلاّـصلا  یِّجَُنیَو  َنیِِفئآـْخلا  ُنِمْؤـُی  يِذَّلا  ُدْـمَْحلَا ِهللا 
.َنیِعَمْجَأ ِساّنلا  یَلَع  ِِهتَّجُحَو  ِهللا  ِهَّیَِقب  امَّیِس  ال  َنیِرِهاّطلا ؛ ِِهلآَو  دَّمَُحم  ِمِساْقلا  ِیبَأ  ِِهلُسُر ؛ ِفَرْشَأَو 

: یلاعت هللا  لاق 

َنْوَـعِْرف َيُِرنَو  ِضْرَـألا  ِیف  ْمَُهل  َنِّکَُمنَو  َنِیثِراوـْلا *  ُمُـهَلَعَْجنَو  ًهَِّمئَأ  ْمُـهَلَعَْجنَو  ِضْرَـألا  ِیف  اوُفِعُْـضتْسا  َنـیِذَّلا  یَلَع  َّنُـمَن  ْنَأ  ُدـیُِرنَو  ﴿

(1) َنوُرَذْحَی ﴾ اُوناک  ام  ْمُْهنِم  امُهَدُونُجَو  َناماهَو 

5 ص :

و میهد ؛ رارق  نیمز  يور  ناـثراو  ناـیاوشیپ و  ار  ناـنآ  مـیهن و  تـّنم  نـیمز  نافعـضتسم  رب  میهاوـخ  یم  اـم  . » 6  - 5 صـصق ، - . 1
«. میهد ناشن  دنتشاد  میب  لیئارسا ) ینب  اهنآ (  زا  ار  هچن  آ  شنایرکشل ، ناماه و  نوعرف و  هب  میزاس و  اجرباپ  نیمز  رد  ار  ناشتموکح 

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 
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6 ص :

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 
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راتفگشیپ

7 ص :

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 137ناهفصا   هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


8 ص :

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نامه هک  اسب  و  دراد ، مامت  تلاخد  نآ  در  ای  لوبق  رد  یبتکم ، ره  تاحالطصا  توعد و  حیحص  يانعم  موهفم و  نتسناد  نتخانش و 
نشور فاص و  ینهذ  هک  ار  نانآ  دنک و  تیافک  نآ  هب  نامیا  رواب و  هب  نتشاداو  هیجوت و  رد  تسرد  ندناسانـش  حیحـص و  فیرعت 

.دیامن زاین  یب  رگید  لیلد  نتساوخ  زا  دنشاب ، هتشاد  تجاجل  بصعت و  زا  كاپ  و 

.دـنراد ار  یگژیو  نیا  تسا ، هدـش  دراو  هفیرـش  ثیداحا  دـیجم و  نآرق  رد  هک  مالـسا ، توعد  تافیرعت  تاحالطـصا و  میهاـفم و 
ریسفت فیرعت و  نانچ  ثیداحا ، دیجم و  نآرق  رد  یمالسا  تاحالطـصا  ظافلا و  ریاس  داعم و  تماما ، لدع ، تّوبن ، دیحوت ، مالـسا ،
توعد ندینش  درجم  هب  لاح ، ات  مالسا  ناشخرد  دیـشروخ  عولط  زاغآ  رد  يرایـسب  اذل  تسا ؛ نیرفآرواب  دوخ  هبدوخ  هک  دنوش  یم 

ههبـش و داجیا  قیاقح و  بلق  فیرحت و  بجوم  هناـهاگآان  تسرداـن و  اـی  هناـضرغم  ياهریـسفت  سکع  هب  .دـنتفریذپ  ار  نآ  مالـسا 
ماقم رد  یسک  دنامب و  نوصم  طلغ  ياهریسفت  اوران و  تاهیجوت  زا  یمالسا  توعد  تاحالطصا و  هکنیا  يارب  دوش و  یم  يروابان 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نامه هک  اسب  و  دراد ، مامت  تلاخد  نآ  در  ای  لوبق  رد  یبتکم ، ره  تاحالطصا  توعد و  حیحص  يانعم  موهفم و  نتسناد  نتخانش و 
نشور فاص و  ینهذ  هک  ار  نانآ  دنک و  تیافک  نآ  هب  نامیا  رواب و  هب  نتشاداو  هیجوت و  رد  تسرد  ندناسانـش  حیحـص و  فیرعت 

.دیامن زاین  یب  رگید  لیلد  نتساوخ  زا  دنشاب ، هتشاد  تجاجل  بصعت و  زا  كاپ  و 

.دـنراد ار  یگژیو  نیا  تسا ، هدـش  دراو  هفیرـش  ثیداحا  دـیجم و  نآرق  رد  هک  مالـسا ، توعد  تافیرعت  تاحالطـصا و  میهاـفم و 
ریسفت فیرعت و  نانچ  ثیداحا ، دیجم و  نآرق  رد  یمالسا  تاحالطـصا  ظافلا و  ریاس  داعم و  تماما ، لدع ، تّوبن ، دیحوت ، مالـسا ،
توعد ندینش  درجم  هب  لاح ، ات  مالسا  ناشخرد  دیـشروخ  عولط  زاغآ  رد  يرایـسب  اذل  تسا ؛ نیرفآرواب  دوخ  هبدوخ  هک  دنوش  یم 

ههبـش و داجیا  قیاقح و  بلق  فیرحت و  بجوم  هناـهاگآان  تسرداـن و  اـی  هناـضرغم  ياهریـسفت  سکع  هب  .دـنتفریذپ  ار  نآ  مالـسا 
ماقم رد  یسک  دنامب و  نوصم  طلغ  ياهریسفت  اوران و  تاهیجوت  زا  یمالسا  توعد  تاحالطصا و  هکنیا  يارب  دوش و  یم  يروابان 

9 ص :

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
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، رگید ربتعم  ثیداحا  نیلقث و  روثأم  ثیداحا  بسحرب  دـتفین ، تلالـض  یهارمگ و  هب  نآ ، عورف  لوصا و  مالـسا و  توعد  تخاـنش 
نآرق هب  دـیاب  نآ ، توعد  ناکرا  مالـسا و  فیرعت  رد  دنـشاب ، یم  تّما  ياـمنهار  تجح و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  دـیجم و  نآرق 

یهارمگ فارحنا و  زا  ات  دوش  عوجر  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هفیرـش  ثیداـحا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ّتنـس  دـیجم و 
.مینامب نوصم 

.تسا لیصا  یمالسا و  دصرددص  حیحص و  دشاب ، عبنم  نیا  زا  هک  ییاه  نایب  حرش و  تاداشرا و  تافیرعت و 

موـلع رد  هک  ییاـه  باـتک  ثیداـحا و  دـیجم و  نآرق  رد  هک  تسا  تماـما »  » و ماـما » ، » یمالـسا ظاـفلا  تاحالطـصا و  نیا  زا  یکی 
(2) هیجان هقرف   (1) .دوش یم  هدید  رایسب  هدش ، هتشون  یمالسا  فلتخم 

.دنشاب یم  نامز  رصع و  ره  رد  ماما  دوجو  هب  دقتعم  هکنیا  يارب  دنیوگ ؛ یم  هیماما »  » ار هیرشع  ینثا  هعیش  هّقحم  و 

تماما و ماما و  موهفم  هدنزاس و  هدیقع  نیا  اب  رتشیب  ییانـشآ  هک  ییاجنآ  زا  اّما  دننک ؛ یم  كرد  ار  هدیقع  نیا  همه  شیبو  مک  هتبلا 
، دراد ار  موزل  لامک  نآ ، زا  تیعبات  یسایس و  ماظن  اب  لمع و  اب  هدیقع  نیا  هطبار  نتسناد 

10 ص :

.تسا هدمآ  دروم  هدزاود  رد  همئا »  » نآ عمج  درفم و  تروص  هب  ماما »  » اّما تسین ، تماما »  » هملک دیجم  نآرق  رد  - . 1
فیلأت قارتفالا  ثیدح  لوح  هلاسر  هب  دنـشاب ، یم  يرـشع  ینثا  هعیـش  تسا  هدمآ  روهـشم  ثیدح  رد  هک  هیجان  هقرف  دروم  رد  - . 2

.دوش عوجر  رگید  ياه  باتک  هدنراگن و 

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 
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هک یماظن  لمع و  هب  تسین و  یتدیقع  هلئسم  کی  اهنت  یمالسا  لصا  هلئسم و  نیا  ناهاگآان ، یخرب  نامگ  فالخرب  هکنیا  هب  رظن  و 
ماظن هب  هدیقع  نیعم ، دارفا  صاخـشا و  تماما  هب  داقتعا  رب  هوالع  هرخالاب  و  دراد ، طابترا  دشاب ، هتـشاد  ار  نآ  تیعبات  دـیاب  ناملـسم 

نب هجح  دوعوم ، يدـهم  هللااـهیقب ، ترـضح  تماـما  اـب  هطباررد  هلاـقم  نیا  رد  تسا ، ماـظن  نیرترب  نیرتهب و  هک  تسا  یهلا  ّرمتـسم 
تروص هب  یبلاطم  تاحیـضوت و  هدرـشف  روط  هب  ترـضح ، نآ  تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  و  مالـسلا ) امهیلع  ) يرکـسعلا نسحلا 

ماظن یعرـش و  تموکح  نتفای  تیمـسر  هک  دوش  یم  هفاضا  و  دش ، دهاوخ  هتـشاذگ  نادـنم  هقالع  رایتخا  رد  خـساپو  شـسرپ  دـنچ 
تماما و نتخانشن  اذل  دراد ؛ طابترا  تماما  ماظن  زا  مدرم  شریذپ  لوبق  دهعت و  هب  مالسا  تلادع  یسایس و  ماکحا  يارجا  هب  یمالسا 

ثیدـح رد  هک  نانچ  یمالـساریغ ، ياـه  میژر  تیلهاـج و  ماـظن  رد  ندوب  اـب  تسا  يواـسم  یهلا  ماـظن  نیا  رد  ندوبن  ناـمز و  ماـما 
: تسا فورعم  يوبن  فیرش 

(1) ؛» ًهَِّیلِهاج ًهَتیِم  َتام  ِِهنامَز  َمامِإ  ْفِْرعَی  َْملَو  َتام  ْنَم  »

«. تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دشاب ، هتخانشن  ار  شیوخ  نامز  ماما  هک  یلاحرد  دریمب  سکره  »

11 ص :

ص368. ج8 ، راونالاراحب ، یسلجم ، ص18 ؛ ج3 ، بلاط ، یبا  لآ  بقانم  بوشآرهش ، نبا  ص409 ؛ نیدلا ، لامک  قودص ، [ 1 - .] 1
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مالسلا هیلع  هللا  هیقب  ترضح  تماما  نوماریپ  شسرپ  هدزناش 

هراشا

13 ص :
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؟ تسا بجاو  ماما  نتخانش  يارب  شواک  ارچ  - 1

وا تعاطا  هک  دشاب  یتیـصخش  يو  هک  دراد  ار  لامتحا  نیا  لقادح  هک  تسا  بجاو  تهج  نیا  هب  ماما  نتخانـش  يارب  شواک  خساپ :
.دشاب مدرم  يایند  نید و  ربهر  ماکحا و  نیبم  نآرق و  رسفم  و  دشاب ، هتشاد  تیالو  روما  رب  بجاو و  ام  رب  ادخ  مکح  هب 

هفیظو نیا  رد  رگا  مییاـمن و  ییاسانـش  ار  وا  میزادرپـب و  شواـک  هب  نآ  نوماریپ  هک  دـیامن  یم  فظوم  ار  اـم  لـقع  لاـمتحا ، نیا  اـب 
هک میراد  ینادجو  یلقع و  مازلا  دوب و  میهاوخن  روذعم  میشاب ، هتخانشن  ار  وا  دشاب و  هتشاد  دوجو  یتیـصخش  نینچ  مینک و  هحماسم 

.میسرب نآ  تابثا  ای  یفن  هب  ات  میریگب  ار  لامتحا  نیا  لابند 

نیا ربارب  رد  هک  تسین  روذـعم  سک  چـیه  .تسا  يراـج  زین  ادـخ  دوجو  زا  شواـک  موزل  هکلب  ربمغیپ و  نتخانـش  موزل  رد  ناـیب  نیا 
.دشاب هتشاد  خساپ  اه  شسرپ  نیا  زا  کیره  يارب  دیاب  دشاب و  توافت  یب  لئاسم  هنوگ 

15 ص :
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هدننکدیماان لطاب و  وغل و  كوپ و  چوپ و  یتسه ، ملاع  یلکروط  هب  تایح و  یگدـنز و  ایآ  تسیک ؟ ناهج  نیا  هدـننیرفآ  بحاص و 
يادخ تسا ؟ لامک  اقب و  ریسم  رد  شخبدیما و  ّقحرب و  اوتحماب و  ای  تسا ،

، هدرک افتکا  يرطف  یلقع و  ياه  تیاده  نامه  هب  ایآ  تسا ؟ هدرک  تیاده  هنوگچ  دنراد ، تیاده  هب  هک  يزاین  اب  ار  ناگدـنب  یلاعت 
تجح هدومرف و  تیاده  یلمع  یقالخا و  يداقتعا و  ياه  همانرب  هب  ار  اهنآ  ناربمایپ ، ایبنا و  مان  هب  يدارفا  هطـساو  هب  نآرب ، هوالع  ای 

نیعم رگا  و  تسا ؟ هدرک  نیعم  ار  یـسک  ربمغیپ ، زا  دـعب  يربهر  يارب  اـیآ  تسا ؟ هدومن  لـماک  ار  شفطل  هدرک و  ماـمت  مدرم  رب  ار 
تالاؤس نیا  دوخ  هبدوخ  دیامنن ، اه  شـسرپ  هنوگ  نیا  هب  هّجوتم  ار  رـشب  یـسک  مه  رگا  تسیک ؟ هدـش  نییعت  صخـش  تسا ، هدرک 

.دیآ یم  شیپ  شیارب 

: هیآ لثم  دنراد ، تحارص  تلالد و  زین   (1) ثیداحا نآرق و  ماما ، تخانش  دروم  رد  نیارب ، هوالع 

(2) ؛﴾ ْمُکنِم ِْرمألا  ِیلوُأَو  َلوُسَّرلا  اوُعیِطَأَو  َهللا  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  ﴿

«. دیرب نامرف  ار  شیوخ  زا  رما  نابحاص  لوسر و  دینک و  تعاطا  ار  يادخ  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  »

16 ص :

(. هیلا ّدرلاو  مامالا  هفرعم  باب   ) 185 ص180 –  ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، ك.ر : [ 1 - .] 1
.59 ءاسن ، - . 2
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 ( مالسلا هیلع  ترضح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 137ناهفصا   هحفص 24 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16220/AKS BARNAMEH/#content_note_16_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16220/AKS BARNAMEH/#content_note_16_2
http://www.ghaemiyeh.com


ماما نتخانـش  تهج  نیازا  تسین ؛ ریذـپ  ناـکما  وا  تخانـش  نودـب  نآ ، تسا و  بجاو  رما  یلو  تعاـطا  هیآ ، نیا  قبط  تسا  نشور 
.تسا بجاو 

.دشاب یمن  روذعم  عوضوم  نیا  زا  شواک  قیقحت و  ماما و  تفرعم  كرت  رد  سک  چیه  نیاربانب 

17 ص :
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؟ دوش یم  ریسفت  حرش و  هنوگچ  دراد و  یموهفم  هچ  تماما  - 2

هراشا

یم هداد  تبـسن  همیمـض و  نآ  هب  رگید  ياـهزیچ  هک  تسا  زیچ  ره  ياـنعم  هب  ُما ؛»  » زا قتـشم  تغل  بسحرب  تماـما ، ماـما و  خـساپ :
يرکف و كارتشا  رما  کی  رد  هک  یتعاـمج  هورگ و  رب  مه  تّما  قـالطا  و  ، (1) دنریگ یم  ماهلا  ای  دنوش ، یم  ادیپ  وا  زا  ای  و  دـنوش ،

ماما ریسفت  همجرت و  و  تسا ، تهج  نیمه  زا  ًارهاظ  دنا ، هدش  همیمض  مه  هب  دنراد و  ینابز  ای  ینامز  ای  یناکم  ای  یسایس  ای  يداقتعا 
.تسا هظحالم  نیا  هب  همه  ربهر ، دئاق و  اوشیپ و  هب 

ماما یب  تما  تسه و  زین  تماما  ماما و  تسه ، تّما  هک  اجکره  .دـنا  هتـسباو  کیدزن و  مه  هب  اـنعم  رد  تماـما ، تما و  ماـما و  سپ 
زا هک  یتروصرد  دنشاب ، نابز  کی  نامز و  کی  لها  ای  دنراد ، نکسم  ناکم  کی  رهش و  کی  رد  هک  یمدرم  هک  نانچ  درادن ، انعم 

نوچ تسا ؛ زاجم  نآ  رب  تّما  قالطا  ًارهاظ  دنشابن ، ناسکی  نید  عامتجا و  تسایس و  تهج 

18 ص :

ص22. تادرفم ، یناهفصا ، بغار  ص426 ؛ ج8 ، نیعلا ، يدیهارف ، - . 1
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اب دنـشاب ، هتـشاد  دـحاو  ربهر  ماما و  اوشیپ و  هک  یمدرم  رب  تّما  قالطا  هرخالاب  تسین و  هیجوت  لباق  ناکم  نامز و  رب  ماما »  » قـالطا
تقیقح ماـما  ربـمغیپ و  ناوریپ  رب  تّما  قـالطا  ماـما و  ربـمغیپ و  رب  ماـما  قـالطا  اذـل  .تسا  تقیقح  تسا و  رت  قـفاوم  لـصا  ياـنعم 

(1) .تسا

، دشابن زاجم  رگا  لیجنا ، تاروت و  ناوریپ  ای  رگید ، نارادـناج  ناگدـنرپ و  فانـصا  ای  دـنه  مور و  سراف و  مدرم  رب  تّما  قالطا  اّما 
.تسین یقیقح  يانعم  رد  رهاظ  ماما ، ربمغیپ و  ناوریپ  رب  تّما  قالطا  لثم 

يدتقم هتـشاد و  باستنا  دوخ  ماما  هب  راطق و  مه  همه  دـحاو ، ماما  زا  يوریپ  هطـساو  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  یهورگ  هب  تّما  نیاربانب ،
.دشاب اهنآ  يادتقم  اوشیپ و  ربهر و  بستنم و  مضنم و  وا  هب  هورگ  نیا  هک  تسا  یسک  ماما  و  دنشاب ؛

ماما هاوخ  دنراد -  باستنا  مامضنا و  وا  هب  یتعامج  هک  سکره  رب  ماما » « ؛ تغل بسحرب  دش ، هراشا  هک  نانچ  دنامن ، هتفگان  مه  نیا 
ماما نآ  ینعی  تسا ؛ ّقح  ماما  رد  رهاظ  دوش ، هتفگ  قلطمروط  هب  یتقو  اّما  دوش ؛ یم  قالطا  روج -  لطاب و  ماما  ای  دشاب  لدـع  ّقح و 

.تسا دوصقم  ّقح 

یـسررب و قیقحت و  هب  تفگ : دیاب  لاح  نیااب  هک  تسا  تما  تماما و  ماما و  يوغل  يانعم  موهفم و  تغل و  بسحرب  تاحیـضوت  نیا 
هب هعجارم 

19 ص :

هقیلعت 1. هب  دوش  عوجر  - . 1

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
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.دراد زاین  ثیداحا  رگید  هغالبلا و  جهن  دیجم و  نآرق  تایآ  رد  رتشیب  لّمأت  ًاصوصخ  تغل و  ياه  باتک 

حالطصا بسحرب  تماما 

کی شیامن  رت و  یلاع  رترب و  هنومن  ییوگلا و  دوجو  یتسرپرس و  ییاوشیپ و  دوش ، یم  هتفگ  دیق  یب  قالطا و  روط  هب  تماما  یتقو 
جهن نآرق و  ناـسل  رد  دوـش ، رکذ  يا  هنیرق  نودـب  هک  یماـگنه  حالطـصا و  رد  تماـما  زا  دوـصقم  رگید : تراـبع  هب  .تسا  بتکم 

ناسنا هک  دوخ ، هتـسیاش  ناگدـنب  صاوخ  زا  يدارفا  هب  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  یماقم  بصنم و  تایاور ؛ ثیداحا و  ریاس  هغالبلا و 
تـسد ادـخ و  قلخ  رب  ناهاوگ  و  ادـخ ، عرـش  رما و  نابهگن  ادـخ و  نارازگراـک  بصنم ، نآ  ناگدـنراد  دـنک و  یم  اـطع  دـنقوفام ،

اهنآ دسانشب و  ار  اهنآ  هک  یسک  رگم  دوشن  تشهب  دراو  .دنشاب  یم  اهنآ  ياعفش  دوخ و  ناوریپ  عفادم  تمایق ، رد  ادخ و  ناگدرورپ 
.دنیامن راکنا  ار  وا  اهنآ  دنک و  راکنا  ار  اهنآ  هک  یسک  رگم  دوشن  شتآ  دراو  و  دنسانشب ، ار  وا  زین 

اهنآ يوس  هب  دیاب  دشاب ، هتفر  دنت  سکره  .دوش  یم  ریسفت  حرش و  نانآ  طسوت  طقف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ّتنس  ادخ و  باتک 
ددرگ زاب 

.دنناسرب ماما  هب  ار  دوخ  دیاب  دنور ، یم  دنک  هک  نانآ  و 

20 ص :
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ّقح و دـنیوگب  نخـس  رگا   (1) .دوش یم  وا  ماقم  مئاق  يرگید  دورب ، اـیند  زا  ناـنآ  زا  یکی  ناـمز  ره  دننامـسآ ؛ موجن  دـننام  ناـماما 
ماما رایتخا  رد  ادـخ  ياـه  تمکح  مکح و  ياـهرد   (2) .دریگ یمن  یـشیپ  نانآ  رب  یـسک  دننک ، توکـس  رگا  دـنیوگ و  یم  تسار 

.تسا

ادـج نآرق  ّقح و  زا  ماما  .شنطاب  زا  شرهاظ  دـهد و  یم  یهاگآ  شا  ییاناد  زا  شا  يرابدرب  تسا ، لهج  گرم  ملع و  تایح  ماـما 
(3) .دنوش یمن  ادج  ماما  زا  زین  قح  نآرق و  دوش و  یمن 

ملع رد  ناخسار  نانآ  .دریگ  یم  رارق  دوخ  رایعم  باصن و  هب  اهنآ  هطساو  هب  ّقح  دنـشاب و  یم  مدرم  هاگهانپ  مالـسا و  ناکرا  ناماما 
، دنیـشنب وا  هب  نامیا  تیالو و  یتشک  رد  دیوج و  کسمت  ماما  هب  سکره   (4) .تسا هدینادرگ  دنلب  هدیزگرب و  ار  نانآ  ادخ  دنتـسه ،

(5) .دبای یم  تاجن 

.دنام دـهاوخن  یلاخ  ماما  دوجو  زا  نیمز  (6) و  هدش اطع  اهنآ  هب  ادخ  ملع  ياه  جـنگ  هدـش و  لزان  اهنآ  نأش  رد  نآرق  همیرک  تایآ 
رهاظ ای  ماما 

21 ص :

.158 ص157 -  هبیغلا ، ینامعن ، - . 1
(. ص44 ج2 ،  ) هبطخ 154 هغالبلا ، جهن  - . 2

ج2، بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم  بوشآرهـش ، نبا  493 ؛ ، 423 ص422 -  ج1 ، مالـسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما مامالا  بقاـنم  یفوک ، - . 3
ص260.

ص92. ج89 ، ص199 ؛ ج23 ، راونالاراحب ، یسلجم ، 594 ؛ ص387 ، ج1 ، همهملا ، لوصفلا  یلماعرح ، - . 4
ص503. ج2 ، رابخالا ، حرش  یبرغم ، ص146 ؛ ج2 ، ص296 ؛ ج1 ، مالسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما مامالا  بقانم  یفوک ، - . 5

، بقاـنملا یف  بقاـثلا  یـسوط ، هزمح  نبا  296 ؛ ص192 ، ج1 ، یفاــکلا ، ینیلک ، 125 ؛ ص124 -  تاجردـلارئاصب ، رافـص ، - . 6
ص24. زجاعملا ، عیبانی  ینارحب ، ص522 ؛
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(1) .راظنا زا  ناهنپ  بیاغ و  ای  تسا ، راکشآ  و 

ادخ بناج  زا  وا   (2) .تسوا نوئـش  زا  تاماقم  نیا  همه  ینعی  تسا ؛ رما  یلو  مکاح و  ادـخ و  هفیلخ  يرکف و  یـسایس و  ربهر  ماـما 
ملظ عفر  عفد و  قوقح و  قاقحا  اهراک و  روما و  هرادا  رب  دراد و  مدرم  سوفن  لاوما و  هب  تیولوا  تسا و  هفیلخ  مکاـح و  رما و  ّیلو 

نیمز و نارمع  قلخ و  شیاـسآ  تینما و  نیمأـت  ماـظن و  ظـفح  مدرم و  نیب  رد  تلادـع  ندرکرارقرب  تاسایـس و  ماـکحا و  يارجا  و 
(3) .تسوا نامرف  نامرف ، وا و  رما  رما ، .دراد  تیالو  ناگمه ، يارب  یلاعت  یّقرت و  لیاسو  نتخاس  مهارف 

یحاون . (4) ربـمغیپ هطـساو  هب  تسا  مدرم  ياـیند  نید و  روما  هیّلک  رب  تساـیر  هک : دـنا  هدومرف  فیرعت  ار  تماـما » ، » مـالک ياـملع 
يوسزا یتقو  تسا ؛ هللااهفیلخ  ماما ، باقلا  زا  یکی  ًالثم  .دراد  صاخ  بقل  ماما  یحاون ، نیا  رابتعا  هب  تسا و  ددـعتم  ماما  تیـصخش 

، دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  ادخ 

سفنا لاوما و  رب  شتیولوا  وا و  رما  ذوفن  هقطنم  هعسوت  تارایتخا و  شرتسگ  تعسو و  هب  رظن  رتشیب  دوش ، یم  هدناوخ  هللا  یلو  یتقو 

22 ص :

.171 ص170 -  لوقعلا ، فحت  ینارح ، هبعش  نبا  ص37 ؛) ج4 ،  ) تمکح 147 هغالبلا ، جهن  - . 1
ص775. یلامالا ، قودص ، ص200 ؛ ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، - . 2

.تسا هغالبلا  جهن  ربتعم و  رابخا  دیجم و  نآرق  زا  سابتقا  دش ، هتشون  ماما  فاصوا  زا  اجنیا  رد  هچنآ  - . 3
ص234. ج5 ، دصاقملا ، حرش  ینازاتفت ، ص10 ؛ رشع ، يداحلا  بابلا  یلح ، همالع  [ 5 - .] 4
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ماما ربمغیپ و  هب  طوبرم  روما  يارب  وا  باختنا  ربمغیپ و  هب  وا  صاـصتخا  هبنج  دـنیوگ ، یم  یـصو  ار  وا  یتقو  .تسا  رگید  تاـهج  و 
.دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  یهلا  ّمهم  تاناما  زا  يرادساپ  صاخ و  ياه  تیرومأم  رارسا و  هب  وا  تیمرحم  قباس و 

23 ص :
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؟ دراد يا  هطبار  هچ  لاعتم  دنوادخ  دیحوت »  » اب تماما ، ماظن  - 3

هراشا

زا ًاصوصخم  تسا و  طبترم  یمالـسا  دیاقع  ریاس  اب  تسا ، لصا  دوخ  هکنآرب  هوالع  هک  تسا  یمهم  لئاسم  زا  تماما  هلئـسم  خساپ :
هبدوخ دراد ، هک  يددـعتم  ماسقا  داعبا و  رد  دـیحوت  هدـیقع  .دریگ  یم  تلاصا  هیاـم و  تسا ، رگید  لوصا  ردـصم  هک  دـیحوت  لـصا 
هدیقع ره  صیخـشت  رد  رایعم  نازیم و  و  دریگ ، یم  ارف  دراد -  نآ  زا  هعیـش  هک  یتشادرب  قبط  ار -  تماما  یهلا  ماظن  هب  هدـیقع  دوخ 

.دشاب هتشاد  لاصتا  دیحوت  هدیقع  لالز  فاص و  عبنم  هب  هک  تسا  نیا  یمالسا ،

.تسا راوتسا  لاعتم  دنوادخ  تردق  تمکح و  ملع و  دیحوت و  هب  هدیقع  نیمه  ساسا  رب  یحو ،» تّوبن و   » هدیقع لاثم : باب  زا 

دنوادـخ راوازـس  طقف  راک ، ره  كرت  ای  ماـجنا  هب  مدرم  مازلا  فیلکت و  هرخـالاب  ماـکحا و  عیارـش و  عیرـشت  و  نیناوق ، نینقت  عضو و 
لاعتم

24 ص :
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رب هک  يدوجوم   ) ناسنا نیا  دوجو  رارـسا  مامت  نطاب و  رهاظ و  دسافم و  حـلاصم و  هب  تسا و  همه  رب  مکاح  همه و  کلام  هک  تسا 
بیغ اب  طابترا  هناگی و  يادخ  یحو  شردصم ، لصا و  تهجزا  تّوبن  هرخالاب  و  تسا ؛ هاگآ  ملاع و  هدنام ) هتخانشان  زونه  شدوخ 
يارب یهلا  یتیبرت  ياه  حرط  یهاون و  رماوا و  تاعیرـشت و  اوتحم ، تهجزا  و  تسا ؛ ملاع  قلاخ  یقیقح و  کلام  بحاص و  ناهج و 

.تسادخ ناگدنب  هب  نآ  غالبا  راد  هدهع  رومأم و  ادخ  بناج  زا  ّیبن  صخش  فیلکت ، هفیظو و  تهج  زا  و  تسا ؛ رشب  لامک  یّقرت و 
، تسا ناـیغط  العتـسا و  زا  یکاـح  حـلاصریغ و  لیـصاریغ و  ياـه  عبنم  زا  هکنیارب  هوـالع  نوگاـنوگ ، ياـه  ماـظن  فلتخم و  نیناوق 

یم زین  یلهاج  هناکرـشم و  ياه  ماظن  دسافم  ریاس  فاعـضتسا و  دادبتـسا و  بجوم  ذوفن و  قطانم  ددعت  ییادـج و  هقرفت و  تهجرد 
.دشاب

يربهر تماما و 

نیناوق دحاو و  ماظن  ياراد  نیوکت  ملاع  هک  نانچ  دیاب  تسا و  دیحوت  هدیقع  هبعش  عاعـش و  شددعتم ، داعبا  رد  زین  يربهر  تماما و 
ریدقت هدارا و  هناگی و  يادخ  ریغ  اجنآ  رد  هک  نانچ  دشاب و  دحاو  نآ  قبط  زین  مدرم  روما  هرادا  نیناوق و  عیرشت و  ماظن  تسا ، دحاو 

، درادن هلخادم  وا 

25 ص :
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رد هلخادم  ّقح  هناّدبتسم  هنارسدوخ و  يدحا  دوشن و  حرطم  يرگید  همانرب  یهلا ، یعیرشت  ياه  همانرب  ریغ  زین  رشب  رایتخا  طیحم  رد 
.دشاب هتشادن  ار  اهنآ  رب  تموکح  یهنورما  و  مدرم ، روما 

يوس هب  دحاو ، ریـسم  رد  همه  ات  دشاب  ادخ  نذا  هب  دیاب  رـشب  یلک  یئزج و  تافرـصت  اه و  تیالو  تالخادـم و  اه و  تموکح  مامت 
.دنهد همادا  دوخ  یلامک  تکرح  هب  دحاو ، فده 

قوقح هب  یمارتحا  یب  دابعتـسا و  یتسرپ و  توغاط  كرـش و  همه  تماما ، ماظن  زا  ریغ  یتوغاط و  اـه  ماـظن  همه  ادـخ ، ماـظن  زا  ریغ 
میژر ناریا و  یهاشنهاش  هلاس  دصناپ  رازهود و  دیلپ  میژر  نآ ، هنومن  هک  تسا  رابکتسا  العتسا و  رـشب و  رب  رـشب  ینارمکح  ناسنا و 
حلـص یتح  اه و  گنج  اهدروخرب و  اه و  همانرب  لامعا و  همه  زا  هک  تسا  برغ  قرـش و  دوجوم  یـسارکومد  یتسیلایـسوس و  ياه 

هب یلکش و  هب  اه  ماظن  نیا  زا  کیره  رد  تسا ، راکشآ  ادخ  تیالو  تیمکاح و  یفن  ییوج و  هطلس  فاعضتسا و  كرش و  ناشیاه ،
تماما رمتسم  ماظن  ناهج  رد  ات  دنشاب و  طلسم  ناهج  رب  اه  ماظن  نیا  ات  دنک و  یم  ییامندوخ  رشب  یـشکرس  نایغط و  ملظ و  یمـسا 

، دـننک ضوع  ار  ناشفدـه  مسا و  هچرگا  هناکرـشم  ياه  ماـظن  نیا  اـه و  میژر  نیا  دـباین ، رارقتـسا  تسا -  یهلا  ماـظن  هناـگی  هک  - 
.دش دنهاوخ  نوگانوگ  تاضیعبت  فلتخم و  ياه  نارحب  یسایس و  يداصتقا و  ياهّداضت  راشف و  تدش  بجوم  رشب و  رب  لیمحت 

26 ص :
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هقیقد ره  رد  رگید ، ياهروشک  رد  دوخ  هناملاظ  ذوفن  ظفح  فیعـض و  للم  باـعرا  يارب  یعرـشریغ  ياـه  تموکح  نیا  نونکا  مه 
(1) رالد نویلیم  کی  يا 

ياـه فدـه  هک  دنـشاب  یم  هیـسور  اـکیرمآ و  اـم ، ياـیند  رد  اـه  میژر  نـیا  هنوـمن  .دـنیامن  یم  دوـخ  يرگ  هطلـس  جراـخم  فرص 
.تسا نشور  باتفآ  لثم  رشب  قوقح  هب  ناشزواجت  یناسناّدض و 

گرزب نارگمتـس  يور  هک  تسا ، نیـشن  ناملـسم  ریغ  نیـشن و  ناملـسم  رگید  ياهروشک  نیطـسلف و  ناریا ، رد  اکیرمآ  ملاـظم  نیا 
شترا زور  بش و  هک  تسا  ناتـسناغفا  لثم  یفیعـض  روشک  هب  شراکـشآ  زواجت  هیـسور ، ملاظم  هنومن  .تسا  هدرک  دیفـس  ار  خیرات 

ار مدرم  اوه ، نیمز و  زا  درب و  یم  شروی  دنرادن -  دوخ  كاخ  بآ و  زا  عافد  یناملـسم و  زا  ریغ  یهانگ  هک  اجنآ -  مدرم  هب  سور 
.دزاس یم  هراوآ  ار  اهنآ  هنکس  ناریو و  ار  اهاتسور  ماع و  لتق 

تنایخ تازواجت و  همه  فنژرب ، رتراک و  لثم  رشب ، قوقح  يدازآ و  نانمشد  .تسا  یحضتفم  هرخسم و  يایند  كرش ، يایند  ًاعقاو 
هب هتـسباو  هک  ار -  دوخ  ياه  میژر  ورتساک ، لمراک و  كربب  تاداس و  رونا  .دـنهد  یم  ماجنا  رـشب  قوقح  زا  تیامح  مسا  هب  ار  اـه 

.دنناوخ یم  هتسباوریغ  دهعتمریغ و  دنتسه -  يوروش  اکیرمآ و 

27 ص :

.دئوس ملهکتسا  رد  حلص » يارب  شهوژپ   » یللملا نیب  يوتیتسنا  يدالیم  همانلاس 1978  زا  لقن  هبانب  - . 1
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دومن و متـس  ملظ و  يوالـسگوی  ياـه  ناملـسم  هب  تسناوت  هچنآ  درک و  لـیمحت  يروشک  کـی  رب  ار  دوخ  نرق ، عبر  زا  شیب  وتیت » »
ربخ ویدار  مراتشون ، نیا  نتشون  لوغـشم  هک  زورما  نیمه  درک ، عونمم  ناشنادنزرف  يارب  یمالـسا  ياه  مسا  باختنا  زا  ار  اهنآ  یتح 

.دنیامن یم  فسأت  راهظا  شگرم  زا  غورد  هب  یبلط  هعسوت  ساسا  رب  مادکره  رتراک  فنژرب و  داد ، ار  شگرم 

یناماسبان .دنشاب  یم  بآم  كرشم  ربکتـسم و  دنـشاب ، مسا  ره  لکـش و  ره  هب  اه  ماظن  نیا  ناربهر  تسا و  یلهاج  همه  اه  ماظن  نیا 
.تسا جراخ  نایب  حرـش و  ّدح  زا  تسود ، تسایر  بلط و  هاج  ناربهر  ییادخّدض و  ياه  میژر  نیا  هطـساو  هب  ینونک ، يایند  ياه 

هک تسادخ  نوناق  هب  ادخ و  هب  یکتم  دحاو و  حیحص ، ماظن  تموکح و  .دراد  همادا  اه  ماظن  نیا  مامت  ینوگنرس  ات  یمالسا  بالقنا 
ًالمع مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  و  مرکا ’ لوسر  ترضح  تسا و  روکذم  ربتعم  ثیداحا  دیجم و  نآرق  رد  شتامالع  اه و  یناشن 

.دنداد ناشن  ار  نآ 

تماما و تموکح  نیا  تسین  ییاورنامرف  یگماکدوخ و  رگید و  دارفا  ای  درف  رب  يدرف  هطلـس  یهاـشداپ و  تنطلـس و  تموکح ، نیا 
: لثم یتایآ  بسحرب  هک  تسا ، ندرک  وا  ياضر  يارب  ادخ و  يارب  راک  ادخ و  بناج  زا  تفالخ  و  ندوب ، هوسا  ادتقم و 

28 ص :
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(1) ؛﴾ ًامامِإ ِساّنِلل  َُکلِعاج  ّیِنِإ  ﴿

«. مهد یم  رارق  ماما  مدرم  يارب  ار  وت  نم  »

و

(2) ؛﴾ ِّقَْحلِاب ِساّنلا  َْنَیب  ْمُکْحاَف  ِضْرَالا  ِیف  ًهَفِیلَخ  َكاْنلَعَج  ّانِإ  ﴿

«. نک مکح  ّقح  هب  مدرم  نایم  سپ  میداد ، رارق  نیمز  رد  هفیلخ  ار  وت  ام  »

: هیآ زین  و 

(3) ؛﴾  انِْرمَِأب َنوُدْهَی  ًهَِّمئَأ  ْمُْهنِم  اْنلَعَجَو  ﴿

«. دننک یم  تیاده  ام  رما  هب  هک  میداد  رارق  یناماما  ناشیا  زا  «و 

دهاوخ هتـشاد و  همادا  راصعا  مامت  رد  تسا و  هدش  اطعا  شا  هدـیزگرب  ناگدـنب  هب  ادـخ  بناج  زا  هک  تسا  یماقم  عضوم و  نأش و 
(4) .تشاد

نیعم بوصنم و  وا  بناج  زا  هک  یناسک  ای  ماما  صخـش  هاوخ  رما ، ّیلو  بناج  زا  یتقو  تماما ، ماظن  رد  هک  تسا  هظحـالم  نیا  هب  و 
رداص يرما  دنراد ، هّماع  تباین  تبیغ  رصع  رد  هک  اهقف  زا  کیره  ای  دنا و  هدش 

29 ص :

.124 هرقب ، - . 1
.26 ص ، - . 2

.24 هدجس ، [ 3 - .] 3
هقیلعت 2. هب  دوش  عوجر  - . 4
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.دشاب یم  ادخ  هب  كرش  ادخ و  مکح  ّدر  مکح  رد  نآ ، تفلاخم  دوش و  تعاطا  دیاب  ددرگ ،

: هفیرش هیآ  زا  ریسافت  یضعب  رد  اذل 

(1) ؛﴾ ًادَحَأ ِّهِبَر  ِهَدابِِعب  ْكِرُْشی  الَو  ًاِحلاص  ًالَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِّهِبَر  َءآِقل  اوُجْرَی  َناک  نَمَف  ﴿

کیرش وا  اب  ار  يدحا  ادخ ، شتسرپ  رد  زگره  دوش و  راکوکین  دیاب  تسا  راودیما  شراگدرورپ  تمحر )  ) ياقل هب  هک  یسک  سپ  »
«. دنادرگن

، تسا یهلا  یماظن  هک  تماما  ماظن  رانک  رد  هک  تسا  نیا  ادخ  هب  ندیزرون  كرش  دوش : یم  هدافتسا  نآ  زا  هک  تسا  هدش  يریـسفت 
، دـنراد روما  رب  تیالو  ادـخ  بناج  زا  هدوب و  ماظن  نیا  ناربهر  هک  ناـماما ، يارب  دریذـپن و  ار  نارگید  يرادـمامز  رگید و  تاـماظن 

.دهدن رارق  کیرش 

30 ص :

.110 فهک ، - . 1
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؟ تسا تیالو  تماما و  ماظن  يربهر و  هب  يزاین  هچ  - 4

نودب یناوراک  چیه  ربهر ، نودـب  يا  هعماج  چـیه  نوچ  تسا ، یهیدـب  رما  کی  تیریدـم ، يربهر و  هب  هعماج  زاین  لصا  اّما  خـساپ :
اذل تسا ، حیحص  تیریدم  دوجو  ورگ  رد  روما ، همه  ماظن  .تفای  دهاوخن  ماود  اقب و  هدنامرف ، نودب  يرکـشل  چیه  رالاس و  ناوراک 
همه قافتا  دروم  ًالمع  هلئسم  نیا  .دنیامن و  یم  باختنا  ار  يربهر  سیئر و  دوخ  نیب  رد  دنوش ، لیکـشت  دنهاوخب  یتقو  یتیعمج  ره 

.دنراد فلتخم  تارظن  اه و  توافت  نآ ، ندوب  یهورگ  ای  يدرف  نآ و  لکش  عون و  رد  هچرگا  تسه ، هدوب و  للم 

کی زا  رـشب  هک  ار  يدـصاقم  کی  چـیه  رگید ، تاماظن  هک  تسا  نآ  يارب  نآ  هب  زاین  سپ  تیالو ، تماما و  ماـظن  صوصخ  اـّما  و 
فاعضتسا یفن  لصا  و  لضفا ، حلـصا و  تموکح  لصا  اهنآ ، زا  کی  چیه  رد  دننک و  یمن  هدروآرب  دراد ، راظتنا  لدع  ملاس و  ماظن 

هب زواجت  مدع  و 

31 ص :
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یم هظحـالم  ار  رـشب  یناویح  هبنج  طـقف  اـی  دـنراد  رارق  طـیرفتو  طارفا  فرط  رد  هک  یتاـماظن  .دوش  یمن  تاـعارم  نارگید ، قوقح 
دنیامن

تـسار رگا  هک  دنـشاب  یم  رـشب  یناویح  ياهزاین  هدنروآرب  نردـم ، يرادـماد  هسـسؤم  کی  دـننام  نآ ، ياه  نامزاس  تموکح و  و 
رد اـه  ناـسنا  يرب  ناـمرف  تمحز و  راـک و  ربارب  رد  دـننک ) یمن  لـمع  هکنیا  اـب   ) دـننک لـمع  دوخ  دـهعت  رادـقم  نیا  هب  دـنیوگب و 

مـسا هب  هک  دنزاس  یم  دازآ  ار  وا  نانچ  ای  دـنهد ، یم  اهنآ  هب  یهاگرارق  كاشوپ و  كاروخ و  يزرواشک ، ياه  نامزاس  هناخراک و 
تموکح نیا  .دنادرگن  يور  تنایخ  تیانج و  ره  زا  يزودنا  تورث  يارب  دوش و  بکترم  ار  تیناسنا  فرشّدض و  لمع  ره  يدازآ ،

نآ لوصحم  هک  تسا  هتخاس  قرغ  یمارآان  تارطخ و  اه و  ینارگن  جاوما  رد  دـیماان و  یگدـنز  زا  ار  رـشب  نادرگرـس و  ار  ایند  اـه 
.تسا ینونک  تیناسنا  ياهنم  ندمت 

یـسایس و ياـه  بتکم  هدـش و  عـقاو  اـیند  رد  مالـسا  روـهظ  زا  نرق  هدراـهچ  تشذـگ  زا  سپ  هک  یگرزب  تـالوحت  نـیا  اـب  هزورما 
ياهدرد اهنیا  هک  تسا  هدـیدرگ  مولعم  هدـش و  رهاظ  رتشیب  اـه  ماـظن  نیا  بیاـعم  صقاون و  هدـش ، هضرع  هک  نوگاـنوگ  یعاـمتجا 

.تسا یهلا  ماظن  هانپ  هب  نتفر  تاـضیعبت ، اـه و  هرهلد  اـه و  یمارآاـن  نیا  عفر  هلیـسو  هناـگی  درک و  دـنهاوخن  ناـمرد  ار  رـشب  یعقاو 
رت سوسحم  زور  ره  ماظن  نیا  هب  تجاح  نیاربانب 

32 ص :

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 137ناهفصا   هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


.دریذپ یم  نایاپ  تسا  نکمم  هک  يدح  رد  ماظن  نیا  اب  اه  یتلادع  یب  اه و  یماکان  دوش و  یم 

هک یماظن  دروآ ، دـهاوخ  يور  تماما  ماظن  يوس  هب  درک ، شیامزآ  ار  همه  هدـش و  سویأم  تاماظن  نیا  زا  هکنیا  زا  سپ  رـشب  ًانیقی 
تحارـص یلع ، يزابرـس  یلع ، ياوقت  تلادـع و  یلع و  هناتـسرپ  ّقح  یگدـنز  و  یلع ، شور  یلع و  عضاوتم  تموـکح  نآ ، هنوـمن 

.تسا مالسلا  هیلع  یلع  يراکادف  يرادیاپ و  یلع ، ششوک  راک و  یلع ، تعاجش  هجهل و 

دجاو دش ، بوصنم  نآ  يربهر  هب  ربمغیپ ، ادـخ و  بناج  زا  سکره  هک  تسا  یتیحالـص  تمـصع و  نآ ، يربهر  طرـش  هک  یماظن 
فالخ ًارثکا  هکلب  هدوبن ؛ دامتعا  لباق  رگید  لیاسو  اـب  نآ  صیخـشت  فشک و  ربمغیپ ، ادـخ و  یفرعم  نودـب  تسا و  تیحالـص  نیا 

.دوش یم  عقاو 

33 ص :
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هرخالاب یشراگیلُا و  ای  یشرانوم  ماظن  ای  یسارکوتسیرا ، ماظن  ای  تسا  یثوروم  یتنطلس  ماظن  تسا ؟ یماظن  هنوگچ  تماما  ماظن  - 5
؟ یباختنا ای  تسا  یباصتنا 

هراشا

رد دراد ، هک  ییاه  یگژیو  تسین و  اه  ماظن  نیا  زا  کی  چیه  دش ، مولعم  لبق  ياه  شـسرپ  هب  خـساپ  زا  هک  نانچ  ماظن ، نیا  خـساپ :
همه و کلام  هک  تسا  تقیقح  تیعقاو و  نیا  میداد ، رّکذـت  هک  نانچ  ماظن ، نیا  ساسا  .دوش  یمن  هدـید  اه  ماظن  نیا  زا  کی  چـیه 

تعیرش نوناق و  تسوا و  صتخم  تموکح  تسادخ ؛ زیچ  همه  رد  همه ، یقیقح  یعقاو و  رایتخا  بحاص  همه و  رب  ناطلس  مکاح و 
دوجو هقطنم  رد  یتح  درادن و  تموکح  ّقح  وا  نذا  نودب  سک  چیه  .دوش  نییعت  دیاب  وا  بناج  زا  همه  تموکح ، تلود و  همانرب  و 

.دراد هلخادم  قح  رایتخا و  وا  نذا  دودح  رد  زین  شدوخ 

یبلط هعسوت  ییوج و  هدایز  نتشاد و  هطلس  نتفای و  هطلس  ماظن  نیا 

34 ص :
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هک يا  هفسلف  ضرغ و  هدیاف و  طقف  تسین ، نارگید  ياهرازاب  فرصت  و  ّتلم ؛ کی  ای  بزح  ای  درف  کی  عفانم  نیمأت  یبلط و  هاج  و 
يارجا نید ، هماقا  تسا ، روظنم  تموکح  زا  ماظن  نیا  رد 

رد دارفا  لیمکت  سوفن و  تیبرت  بیذـهت و  يرکف و  دـشر  یّقرت و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تلادـع و  مالـسا و  ياه  همانرب 
هنیمز نیا  رد  نآرق  هک  تسا  مدرم  ندرکدّحتم  ادـخ و  ناگدـنب  مامت  شیاسآ  هافر و  نیمأت  نیمز و  نارمع  لمع و  ملع و  فراعم و 

: دیامرف یم 

(1) ؛﴾ ِرَکنُْملا ِنَع  اْوَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب  اوُرَمَأَو  َهاکَّزلا  اُوتآَو  َهالَّصلا  اُوماقَأ  ِضْرألا  ِیف  ْمُهاَّنَّکَم  ْنِإ  َنیِذَّلَا  ﴿

«. دنیامن رکنم  زا  یهن  دننک و  فورعم  هب  رما  دنهد و  تاکز  دنراد و  ياپرب  زامن  میشخب ، ناشنکمت  نیمز  رد  رگا  هک  نانآ  »

شا هماـنرب  (2) و  هللااـهفالخ شتقیقح  دراد ، رایـسب  قرف  اـه  تموکح  نآ  اـب  شتقیقح  تیهاـم و  یهلا و  یعرـش و  ماـظن  نیا  هماـنرب 
.تسا هللا  ماکحا 

یتنطلس تموکح 

اب يدرف  هک  تسا  نامه  یثوروم  یتنطلس  يدادبتسا و  تموکح 

35 ص :

.41 جح ، - . 1
ص481. ج3 ، یفاولا ، یناشاک ، ضیف  ص775 ؛ یلامالا ، قودص ، ص200 ؛ ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، - . 2
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ار ّقح  نیا  دوخ  يارب  دناوخ و  یم  ّتلم  نآ  رب  مکاح  ار  دوخ  دوش و  یم  طلـسم  يا  هقطنم  ّتلم و  رب  يزیر  نوخ  گنج و  ای  اتدوک 
.دربب ثرا  هب  وا  زا  تشادن ، شدوخ  هک  ار  يزیچ  ات  دهدب  تموکح  دوخ  زا  دعب  ار  شدنزرف  هک  دوش  یم  لئاق 

نیا .تسا  مومع  تحلـصم  دوش ، یمن  هظحـالم  نآ  رد  هک  يزیچ  تسین و  نیب  رد  هاـشداپ  سفن  ياوه  زج  يراـیعم  چـیه  اـجنیا  رد 
هب درادن ، دوخ  ار  هچنآ  تسا و  هدرک  بصغ  دنک ، یم  باصتنا  نآ  زا  هک  ار  یماقم  شدوخ  هک  یسک  بناج  زا  تسا  یباصتنا  کی 

شایع و دالج و  راوخ و  نوخ  ناهاشداپ  يولهپ و  اضردّمحم  زمره و  وکاله و  لاثما  نآ ، هب  هک  تسا  یباصتنا  دراپـس ، یم  يرگید 
دندرمـش و یهلا  تبهوم  کی  ار  تموکح  دـننک ، يراک  هطلغم  هکنیا  يارب  نانیا  .دـنیآ  یم  راک  يور  فرـش  یب  راسگیم و  هزره و 

تبهوم تموکح  هک  تفگن  اهنآ  هب  یسک  دش ، هتشک  ای  ینادنز  تفگ  رگا  ای  تفگن ، اهنآ  هب  یسک  اّما  دندناوخ ؛ هللا » ّلظ   » ار دوخ 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  هک  نانچ  .دنک و  یم  اطعا  دنشاب ، هتشاد  ار  نآ  یگتسیاش  تقایل و  هک  یناسک  هب  تسا و  یهلا 

(1) ؛﴾ َنیِِملاّظلا يِدْهَع  ُلانَی  ﴿ال 

«. دسرن ناملاظ  هب  نم  دهع  »

36 ص :

.124 هرقب ، - . 1
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يارب اـه » هئوـسوب   » لاـثما دیـشاب و  یم  نآ  یعدـم  امـش  هچنآ  هک  تفگن  اـهنآ  هب  یـسک  .دنـسر  یمن  یهلا  تبهوـم  هـب  ناراـکمتس 
زا مدرم  یعبط  رفنت  زا  دنیامن و  هیجوت  ار  ناگماکدوخ  نیا  تنطلـس  دنتـساوخ  دـنتفگ و  نارگید  يارب  نارگید  هسنارف و  ياه  « ییول »

.تسین یهلا  تبهوم  دنهاکب ، نیطالس  تموکح 

رب دیاب  یملع ، تلیـضف  یقالخا و  يرترب  مدـع  یناسنا و  ياه  شزرا  نتـشادن  اب  يدارفا  ارچ  هک : دوش  یمن  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  و 
دنشابن و یسک  لوئـسم  دشاب و  ذفان  ناشنامرف  یهنورما و  دنهد و  ماجنا  دننک ، یم  هدارا  هچره  نانعلا  قلطم  هک  دنـشاب  طلـسم  مدرم 

اهنآ ارچ  دنـشاب ؟ هاگداد  همکحم و  قوفام  دنک و  همکاحم  ار  اهنآ  دناوتن  يا  همکحم  چیه  دشاب و  هتـشادن  ینوناق  هدعاق و  ناشراک 
دننک شنرک  میظعت و  ناشلاثمت  سکع و  همسجم و  ربارب  رد  اهنآ و  ربارب  رد  مدرم  ارچ  و  دنتـسه ؟ نارگید  زا  تموکح  هب  رتراوازس 

: دیوگب یناقاخ  هک  يدحات  دنتسرپب ، ار  اهنآ  دنتفیب و  كاخ  هب  دوجس  هکلب  عوکر و  لاح  هب  و 

مدرم خر  شقن  زک  ناویا ، نامه  تسا  نیا 

ناتسراگن راوید  يدوب ، وا  ِرد  كاخ 

: دیوگب ینامرک  يوجاوخ  و 

ياپ ریز  هشیدنا  دهن  کلف  یسرک  هن 

دهد نالسرا  لزق  باکر  رب  هسوب  ات 

37 ص :
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؟ ارچ ارچ و  و 

هب و  دنداد ، تبـسن  ادخ  هب  دنک ، ادیپ  تبـسن  ادخ  هب  دناوت  یمن  هک  ار  هچنآ  و  دـندرک ، راهظا  ار  رظن  نیا  اهارچ ، نیا  خـساپ  رد  اذـل 
ارتفا ادخ 

خیرات ناماشآ  نوخ  رگید  دیزی و  هیواعم و  وکاله و  زیگنچ و  كاّحـض و  لاثما  هب  هک  تسا  یهلا  هعیدو  تنطلـس  دـنتفگ : دـندز و 
اهرهـش و ماع  لتق  گرزب و  ياه  تیانج  دنتفای و  تموکح  للم  خـیرات  لوط  رد  هک  يدارفا  نیا  دـندرکن  رکف  رگید  .دـنک  یم  اطعا 

لومـشم هنوگچ  دـندوب ، هرهب  یب  فاصنا  محر و  زا  دندرمـش و  دوخ  راختفا  ار  بولغم  للم  تراـغ  دابعتـسا و  اـه و  ییاـشگروشک 
نیا مه  زاب  دشاب ، تبهوم  ناطرـس  ابو و  نوعاط و  رگا  دراد !؟ ار  موش  راثآ  نیا  هک  تسا  یتبهوم  هچ  نیا  دندش و  یم  یهلا  تبهوم 

.تسین تبهوم  اه  تموکح 

: تسا هدومرف  عماج  اسر و  هچ  هاتوک  هلمج  کی  رد  دیجم  نآرق 

(1)﴾ َنیِِملاّظلا يِدْهَع  ُلانَی  َلاق ال  ِیتَّیِّرُذ  نِمَو  َلاق  ًامامِإ  ِساّنِلل  َُکلِعاج  ّیِنِإ  ﴿

لثم ییاه  تختیاپ  یتنطلـس  ياه  تموکح  رهاظم  .دـنراد  رارق  داـضتم  فلاـخم و  بطق  ود  رد  تماـما و  ماـظن  اـب  اـه  تموکح  نیا 
سیراپ لوبمالسا و  مور و  هرکآ و  هرهاق و  هطانرغ و  دادغب و  قشمد و  رخطصا و  نیادم و 

38 ص :

دنوادـخ .هد  رارق  یناـیاوشیپ  زین  نم  ناـمدود  زا  درک : ضرع  میهاربا  .مداد  رارق  مدرم  ياوـشیپ  ماـما و  ار  وـت  نم  . » 124 هرقب ، - . 1
«. دسر یمن  ناراکمتس  هب  نم  نامیپ  دومرف :
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ياهانب اهدص  رـصم و  مارها  نوفـسیت و  ياه  خاک  هاشربکا و  خاک  دننام  ییاه  خاک  و  ناهفـصا ، نارهت و  ات  ندنل  ویکوت و  نکپ و  و 
لمجت یب  شیاریپ و  یب  هداس و  یگدـنز  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  عضاوتم  هنیدـم  تماما ، ماظن  رهاظم  .تسا  رگید  زیگناربکت 

(1) .دشاب یم  دوب ، یلاخ  يداع  شرف  ثاثا و  زا  یتح  هک  يرقحم  هناخ  مالسلا و  هیلع  یلع  هفوک  و  وا ،

راوس و تبون  هب  هک  نازابرـس  دننام  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دنتـشادن ، بکرم  تارفن  دادعت  هب  ناناملـسم  هک  ردـب  گنج  رد 
هیلع یلع   (2) .تفریذپ یمن  دشاب ، راوس  هک  دـندرک  یم  شهاوخ  رارـصا و  هچره  تفر و  یم  هدایپ  دوخ  تبون  رد  دـندش  یم  هدایپ 
رازیب طقف  هن  هناکولم  تافیرـشت  زا  دیـشوپ و  یم  راد  هلـصو  سابل  (3) و  دز یم  هلصو  ار  شـشفک  شیوخ  تسد  اب  شدوخ  مالـسلا 

ترضح نآ  اب  رابنا  ناناقهد  ناتساد  .دوب  ساره  رد  تخس  هک  دوب ،

39 ص :

تنیز مالـسلا ) هیلع  ) یلع دوجو  هب  زین  رهاـظ  هب  تفـالخ  دنـسم  هکنیا  زا  دـعب  تفگ : هک  تسا  هدـش  تیاور  هلفغ  نب  دـیوس  زا  - . 1
زا  ) يرگید زیچ  هناخ  رد  دوب و  هتسشن  یکچوک  ریصح  يور  .مدش  بایفرـش  وا  روضح  تفرگ ، ماجنا  ترـضح  نآ  اب  تعیب  تفای و 

زاین نآ  هب  هناخ  هک  يزیچ  وت ، هناـخ  رد  تسوت و  تسد  رد  لاـملا  تیب  نینمؤملاریما ! اـی  مدرک : ضرع  .دوبن  مزاول ) ثاـثا و  ایـشا و 
هناخ ار  ام  .دنک  یمن  مهارف  دوخ  يارب  یقاطا  دش ، دهاوخ  لقتنم  نآ  زا  هک  يا  هناخ  رد  دنمدرخ  هلفغ ! رـسپ  دومرف : منیب ؟ یمن  دراد 
دهف نبا  .میور  یم  اـجنآ  هب  یناـمز  كدـنا  زا  سپ  زین ، ناـمدوخ  میا و  هداتـسرف  نآ  يوس  هب  ار  ناـمیاهالاک  نیرتهب  هک  تسا  ینما 

ص539. ج3 ، راحبلا ، هنیفس  یمق ، ثدحم  ص321 ؛ ج67 ، راونالاراحب ، یسلجم ، ص109 ؛ یعادلا ، هدع  یلح ،
ج9، دنـسم ، یلـصوم ، یلعیوبا  418 ؛ ص411 -  ج1 ، دنـسم ، لـبنح ، نب  دـمحا  ص21 ؛ ج2 ، يربـکلا ، تاـقبطلا  دعـس ، نبا  - . 2

ص68. ج6 ، دئاوزلا ، عمجم  یمثیه ، ص243 ؛
(. ص80 ج1 ،  ) هبطخ 33 هغالبلا ، جهن  - . 3

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 137ناهفصا   هحفص 47 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16220/AKS BARNAMEH/#content_note_39_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16220/AKS BARNAMEH/#content_note_39_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16220/AKS BARNAMEH/#content_note_39_3
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .دیوش انشآ  يدح  ات  نآ  ياه  همانرب  تماما و  ماظن  تقیقح  هب  ات  دیناوخب  تسا ، موقرم  زین  هغالبلا  جهن  رد  هک  ار 

هتـسیاش طقف  یهلا  لاجر  تسا ، یهلا  تناما  مه  یهلا و  تبهوم  مه  دوش ، هداد  تبـسن  ادخ  هب  دیاب  دراد و  تبـسن  ادـخ  هب  ماظن  نیا 
.دوش هدرپس  اهنآ  هب  تناما  نیا  هک  دنشاب  یم  نآ 

نیطالـس و هکنآ  .دیآ  یمن  تسد  هب  مدرم  باختنا  قانتخا و  راشف و  هزینرـس و  روز  اب  هک  تسا  تلاسر  تّوبن و  دننام  تموکح  نیا 
نیا شامق  زا  یهلا  ياه  تبهوم  هک  تسا  لاحم  تسوا ، تناما  هن  تسا و  یهلا  تبهوم  هن  دـنراد ، فلتخم  ياـه  تموکح  ياـسؤر 

.دشاب اه  لکریدم  اهردص و  اه و  هطلس  اه و  تنطلس 

ار ّقح  دیابن  .دنک  یم  فرحنم  ّقح  زا  ار  مدرم  دزاس و  یم  یلطاب  یقح  ره  ربارب  رد  هک  تسا  یناطیش  ياه  ماد  یسیلبا و  رابتعا  اهنیا 
ردصم هب  هّجوت  نودـب  تسا ، باصتنا  نوچ  ار  ود  ره  و  دومن ، هابتـشا  یناطیـش  باصتنا  هب  ار  ییادـخ  باصتنا  درک و  سایق  لطاب  هب 

رانک دـنا ، هتخاس  یلطاب  اـهنآ  ربارب  رد  هک  ّتلع  نیا  هب  ناوت  یمن  زین  ار  یعرـش  تاـماظن  ریاـس  هک  ناـنچ  .تفرگ  دـننامه  باـصتنا 
یعرـشریغ تیکلام  هب  نوچ  ای  مینک ، كرت  ار  ادـخ  تدابع  تسا ، تدابع  ود  ره  تب  تدابع  ادـخ و  تداـبع  نوچ  ًـالثم  تشاذـگ ؛

تیکلام

40 ص :

هقیلعت 3. هب  دوش  عوجر  11 ؛) ص10 -  ج4 ،  ) تمکح 37 هغالبلا ، جهن  - . 1
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.دوش یم  عقاو  داریا  دروم  جاودزا  تیکلام و  لصا  دنیوگ ، یم  جاودزا  یعرشریغ  ياه  جاودزا  هب  نوچ  ای  دنیوگ ، یم 

یباختنا تموکح 

ساـسا رب  میژر  نیا  .تسین  یهاـشداپ  يدادبتـسا و  ياـه  میژر  زا  رتـمک  شبیاـعم  دـسافم و  رگید ، هنوگ  هب  زین  یباـختنا  تموـکح 
مدرم تموکح  حالطصا ، هب  تسا و  هدش  هدرمـش  يدرف  دادبتـسا  زا  عنام  هک  تسا  یماظن  همه ، يوس  زا  ارآ  تیرثکا  رابتعا  شریذپ 

تماما مالـسا و  ماظن  لباقم  رد  تسایند ، زا  نید  تیناحور و  زا  تسایـس  ندوبادـج  ناسنا و  دوخ  تلاصا  شیاـنبم  تسا و  مدرم  رب 
نیا ماظن  نیا  ساسا  .تسادخ  یحو  زا  نوناق  ایند و  زا  نید  تسایـس و  زا  تیناحور  ندوبنادج  و  هللا »  » تموکح تلاصا  شیانبم  هک 

.تسا عامتجا  درف و  مسج و  حور و  ياه  همانرب  داصتقا و  قالخا ، ماظن ، تموکح و  تسایس ، هدیقع ، نوناق  نید » : » هک تسا 

دوش و یم  میـسقت  هیرجم  هیئاضق و  هننقم و  هوق  هب  دراد و  برغ  رد  هک  یقلطم  يانعم  نآ  هب  یباختنا ، یـسارکومد و  ماـظن  نیارباـنب 
.تسین لوبق  لباق  مالسا  رظنزا  درادن ، یطرش  چیه 

هفیقس رد  لکش  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تفالخ  هلئسم  هکنآ  زا  سپ  هتبلا 
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تما عامجا  ساسا  رب  هک  دندش  یعدم  دنهدب ، عورشم  تروص  نآ  هب  دنتساوخ  دش و  جراخ  یهلا  هدش  نییعت  ریـسم  زا  هدعاس ، ینب 
تقباطم تیرثکا  یـسارکومد و  ماظن  نیا  اـب  هن  تشاد و  تیعقاو  هن  هک  ییاـعدا  تسا ، ربتعم  تجح و  تّما  عاـمجا  تفرگ و  ماـجنا 

.دراد

هتـشاد و عامجا  همه  هک  تسا  طرـش  نآ  لوصح  رد  تسا و  دـقع  ّلح و  لها  ای  تّما  مامت  عامجا  دـشاب ، هتـشاد  رابتعا  رگا  عاـمجا 
یعاـمجا رکب  وبا  تفـالخ  عوضوم  رد  هوـالع  هب  .تسا  یکّتم  نآ  رب  یـسارکومد  ماـظن  هک  تسا  تیرثکا  زا  ریغ  نیا  دنـشاب و  قفتم 

دروآ و ور  تشادن ، یعرش  زوجم  هک  يرـشب  یباصتنا  ماظن  هب  درک و  در  ًالمع  ار  ماظن  نیا  مه  وا  دوخ  هکنیا  رب  ًافاضم  دشن ، لصاح 
(1) .تخاس دوخ  نیشناج  دهعیلو و  ار  رمع 

رارقرب یتنطلـس  یهاشداپ و  ماظن  ًامـسر  دعب ، هب  هیواعم  تموکح  نامز  زا  داد و  لیکـشت  ار  يرفن  شـش  ياروش  رمع  مه ، وا  زا  دـعب 
.دش

ای اروش  رب  هک  دوش  یم  هدید  تاملک  یضعب  رد  رگا  درادن و  یمالـسا  تلاصا  نآ ، بیاعم  تیهام و  هب  هّجوتاب  یـسارکومد  نیاربانب 
أدبم نیا  تحارص  هب  اهنآ  رد  هک  رگید  تانایب  هظحالم  اب  هدش ، لالدتسا  تعیب 

42 ص :

انبـسح  » دـشن و وا  تیـصو  زا  عنام  یـسک  دوب ، رامیب  وا  هکنیا  اب  اجنیا  رد  ص35 ؛ ج1 ، هسایـسلا ، هماـمالا و  يرونید ، هبیتق  نبا  - . 1
رکبوبا مناد  یمن  نم  تشون و  ار  رمع  مسا  دوخ  شیپ  زا  نامثع  دوب ، شوه  یب  نوچ  دیوگب ، هکنآ  زا  شیپ  هکلب  تفگن ؛ هللا » باتک 

ج2، خـیرات ، يربط ، .درک  قیدـصت  مه  وا  متـشون  ار  رمع  نم  تفگ : ناـمثع  دـمآ ، شوه  هب  دـنیوگ  یم  اـهنآ  .هن  اـی  دـمآ  شوه  هب 
ص425. ج2 ، خیراتلا ، یف  لماکلا  يرزج ، ریثا  نبا  619 ؛ ص617 - 
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زا ریغ  مالـسا  رد  ّالا  تسا و  فرط  هدیقع  يأر و  قبط  یتح  تیناقح ، تابثا  عانقا و  يارب  لدج و  تاشامم و  روط  هب  تسا ، هدش  در 
زا ریغ  ربمغیپ  تایح  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا و  ربمغیپ ’ تیـالو  يرادـمامز و  دادـتما  هک  تسین  حرطم  يرگید  ماـظن  تماـما ، ماـظن 

.دبای یم  همادا  تیالو  نامه  ماظن و  نامه  زین  ربمغیپ  زا  دعب  دوبن ، حرط  لباق  يرگید  ماظن  ترضح ، نآ  يرادمامز 

یسارکومد بیاعم 

هناوتـشپ تسا ، یهلا  ياهدومنهر  هب  دامتعا  مدـع  ینید و  دّـهعت  مدـع  ناسنا و  دوخ  يأر  تلاصا  ياـنبم  رب  نوچ  هک : تسا  نیا  لّوا 
باختنا ار  رت  هتـسیاش  رت و  قیال  درف  هک  دننادب  لوئـسم  ار  دوخ  ًانادجو  ناگدنهد  يأر  هک  تسین  نانچ  درادن و  یتدیقع  ینادجو و 

تخاب بزح و  کی  دُرب  هب  ای  یـصخش  هب  هقالع  یبلط و  هاج  دنریگن و  رارق  فلتخم  لماوع  یـصخش و  ضارغا  ریثأت  تحت  دـننک و 
.دنشاب هتشاد  رظن  تلادع  ّقح و  هب  طقف  يأرراهظا  رد  ناگدنیامن  ای  دشاب ، هتشادن  تلاخد  اهدزمان  ندش  دزمان  رد  رگید ، بزح 

هک تسا  لـلم  ناـمزاس  هنومن ، نیرتـهب  تسا و  تلادـع  ّقـح و  تسا ، حرطم  رتـمک  سلاـجم  نیا  رد  هک  يزیچ  تسین ! نینچ  زگره 
یصوصخ تاظحالم  نداد ، يأر  رد  ناگدنیامن  همه  ای  رثکا  تسا ، رت  یلاع  حطس  رد  هکنیااب 
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قوقح يارب  و  دنیامن ، یم  دایرف  داد و  ینارنخس و  رگا  دننک ، یم  وتو »  » ار يداهنشیپ  رگا  .دنیامن  یم  ار  یسایس  ياه  يدنب  ههبج  و 
.تسین رگید  زیچ  یسایس  ياه  يزاب  زا  ریغ  دننک ، یم  يزوسلد  فیعض  ياه  ّتلم 

، دـنک یم  تیامح  شخب  يدازآ  حالطـصا  هب  ياه  شبنج  زا  اـی  دـیامن ، یم  یناـبیتشپ  رهاـظ  هب  اـه  ینیطـسلف  زا  رگا  هیـسور ؛ ًـالثم 
ار دوخ  ذوفن  دـبوکب و  ار  اـکیرمآ  هک  تسا  نیا  يارب  هکلب  تسا ؛ فعـضتسم  ياـه  ّتلم  ییاـهر  هن  نیطـسلف و  يدازآ  هن  شـضرغ 

نینچمه .درک  یم  نیطـسلف  مدرم  اـب  ار  اـکیرمآ  لـمع  نیمه  هیـسور  تموکح  دوب ، سور  راـمقا  ءزج  لیئارـسا  رگا  .دـهد  شرتسگ 
زا ار  هیسور  نایماظن  يروف  جورخ  دزادنا و  یم  هار  ادصورس  دنک و  یم  موکحم  ار  ناتـسناغفا  هب  هیـسور  یماظن  زواجت  رگا  اکیرمآ 

؛ دوش یم  بکترم  اجنآ  رد  هیـسور  مکاح  ماظن  هک  تسا  یملاظم  ناتـسناغفا و  هدـید  متـس  ّتلم  رطاخ  هب  هن  دـهاوخ ، یم  ناتـسناغفا 
نآ زا  رتدب  هکلب  هیسور ؛ لمع  نیمه  هب  دشاب ، مزال  اجکره  شدوخ  ّالا  دنیب و  یم  رطخ  رد  ار  شدوخ  عفانم  هک  تسا  نیا  يارب  هکلب 

.دنز یم  تسد 

هچیزاب دشاب ، هتشادن  یتدیقع  ینامیا و  هناوتـشپ  یماظن  یتقو  دوش : یم  مولعم  یللملا  نیب  ياه  نامزاس  نیا  زا  هک : تسا  نیا  ضرغ 
.دوش یم  نیزواجتم  نیدسفم و  تسد 

یبزح هاوخ  تیرثکا ، يأر  هک : تسا  نیا  یسارکومد  بیاعم  زا  مود 
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، تسا رت  کـیدزن  باوـص  هب  دنـشابن ، هتـسباو  رگا  اـه  تیّلقا  يأر  ًاـبلاغ  هکلب  تسین ؛ تحلـصم  قـفاوم  هـشیمه  یبزحریغ ، اـی  دـشاب 
تسایـس و ناصـصختم  یقوقح ، ای  یـسایس  هلئـسم  کـی  رد  هکنیا  لـثم  .دنـشاب  داـمتعا  دروم  رتشیب  تیفیک  تهج  زا  رگا  ًاـصوصخ 

.دشاب تیرثکا  فلاخم  ناشیأر  دنشاب ، یم  تیّلقا  رد  هکنیا  اب  قوقح 

رب مدرم  تموکح  حالطـصا  هب  تیرثکا و  ماـظن  هب  يأر  دـصرد  داتـشه  ًـالثم  تیرثـکا  رگا  هک : تسا  نیا  میژر  نیا  رب  داریا  نیموس 
هب و  دوب ؛ دهاوخ  رگید  دصرد  تسیب  رب  دصرد  داتـشه  يأر  لیمحت  يارب  يزوجم  هچ  دندوب ، فلاخم  دصرد  تسیب  دـنداد و  مدرم 

، دنـسر یم  غولب  نس  هب  دـعب  هک  يدارفا  ارچ  دـنتفریذپ ، ار  رگید  ماظن  ره  تیرثکا و  ماـظن  يا  هعماـج  دارفا  دـص  رد  دـص  هک  ضرف 
؟ دنشاب ماظن  نآ  لوبق  هب  موکحم  دنشاب ، تیّلقا  رد  هک  یتروصرد 

نآ ناوت  یمن  دساف  هب  دسفا  عفد  ناونع  هب  زج  یلو  درادن ؛ ار  قلطم  دادبتسا  دسافم  هچرگا  هک  تسا  یفاعضتسا  دادبتـسا و  دوخ  نیا 
دوجواب هک  یتروصرد  دشاب ، درف  هبرـصحنم  هراچ  هک  تسا  ییالقع  یقطنم و  یتروص  رد  دساف ، هب  دـسفا  عفد  هکنیااب  تفریذـپ ، ار 

.تسین فاعضتسا  دادبتسا و  نیا  لوبق  رد  يراچان  هنوگ  چیه  یهلا ، یعرش و  لماک  ماظن 

يارآ یقیقح و  تیرثکا  هلئسم  تیرثکا ، ماظن  رد  هک : تسا  نیا  مراهچ 

45 ص :
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هک تیرثکا ، ماظن  رد  اریز  دـش ؛ دـهاوخن  مهارف  تهج  نیا  لوصح  هب  نانیمطا  داـمتعا و  هجو  چـیه  هب  تسین و  حرطم  دارفا  تیرثکا 
رتشیب ای  بزح  ود  دشابن و  مه  یبزح  کت  دشاب و  مه  یبزح  رگا  دنشاب ، هداد  يأر  نآ  هب  ینویلیم  هد  تیعمج  کی  دصرد  دون  ًالثم 

، یبـسن تیرثـکا  تروص  رد  يزوریپ  نیا  دـنوش ، زوریپ  تاـباختنا  رد  بازحا  زا  یکی  قلطم ، اـی  یبـسن  تیرثـکا  هب  دنـشاب و  هتـشاد 
دـصرددص هب  قفاوم  يارآ  ماـظن ، لـصا  رد  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  مه  قلطم  تیرثـکا  تروص  رد  و  تسین ، هعماـج  تیرثـکا  هب  طوـبرم 

.دوش یمن  لصاح  تیرثکا  دراوم  یضعب  رد  دشاب ، هدیسرن 

یم هاگ  .تسا  رتشیب  تالاکـشا  نیا  زین  اهاروش  اه و  هرگنک  سلاجم و  يارآ  رد  تسه و  تالاکـشا  نیمه  زین  یبزح  کت  ماـظن  رد 
تیرثـکا تروـص  هب  تسا ، تیّلقا  رد  ًـالماک  هک  يا  هدـنیامن  ره  هـب  ناگدـنهد  يأر  يارآ  باـستحا  اـب  لـک و  رد  يأر  کـی  دوـش 

یعقاو تیرثکا  يأر  زین ، یـسارکومد  حالطـصا  هب  ییاروش و  تیرثکا و  ماظن  نیا  رد  هک : تسا  نیا  لصاح  دنک و  یم  ادیپ  تینوناق 
.دیآ یمن  تسد  هب  ًابلاغ 

یعقاو تیرثـکا  يأر  ماـظن  نیا  رد  تسین ،) نینچ  هشیمه  هکنیااـب   ) تسا رت  کـیدزن  تحلـصم  هب  تیرثـکا  يأر  دوـش : ضرف  رگا  و 
رد نیاربانب  .دشاب  طوبرم  اهنآ  ناگدننک  باختنا  تلق  ترثک و  هب  رابتعا ، هزادنا  رد  ناگدنیامن  يارآ  دیاب  ّالا  تسین و  رابتعا  كالم 

دنیوگ یم  هک  یتیرثکا 

46 ص :
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یعقاو و تحلـصم  هب  ندیـسر  هک  ناـنچ  تسین ، راـیعم  یعقاو  تیرثـکا  هلئـسم  دـننز ، یم  مد  نآ  زا  هک  یمدرم  رب  مدرم  تموکح  و 
نآ هک  ار  ییاهنآ  ترورـض  رذـع  هب  هک  تسا  يرابتعا  يدادرارق و  تیرثکا  کی  رایعم ، هکلب  تسین ؛ رظندروم  زین  حلـصا  تموکح 

فلاخم دراوم  رثکا  هکلب  دراوم ؛ زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  نیقی  مولعم و  هکنیااب  دـنیامن ، یم  لوبق  دـنریذپ ، یم  ار  ماـظن  تموکح و 
.دنور یم  تیّلقا  يأر  ماظن و  هب  تیرثکا  يأر  ماظن و  زا  بیترت  نیا  هب  دوش و  یم  تیرثکا 

رگید و ياهذوفن  لاـمعا  زا  دـیامنن ، تاـباختنا  رد  يا  هلخادـم  هنوگ  چـیه  تلود  و  دـشاب ، دازآ  تاـباختنا  رگا  هک : تسا  نیا  مجنپ 
زا اهروشک  یـضعب  رد  هکلب  ناگدـنزاون و  ناگدـنناوخ و  یتح  ناگدنـسیون  تاجناخراک و  نابحاص  لثم  نیذّـفنتم ، ریاـس  هلخادـم 
هک نانچ  هکلب  تسین ؛ شخب  نانیمطا  دشاب ، هک  لکش  ره  هب  باختنا ، یسارکومد و  هرخالاب  تشاد و  دهاوخن  تینوصم  زین  شحاوف 
نآ زراب  ياه  هنومن  زا  یکی  تیگ ،» رتاو   » يارجام هک  تسا  جیار  نآ  رد  ناگدننک  باختنا  لافغا  غیلبت و  ریوزت و  بلقت و  مینیب  یم 
زین ناشنایرتشم  رد  شحاوف  ذوفن  زا  اـکیرمآ ، قبـسا  روهمج  سیئر  نوسکین »  » باـختنا يارب  اـه ، هماـنزور  یـضعب  قبط  یتح  .تسا 

.دوب هدش  هدافتسا 

يدنچ .دنراد  نآ  زا  رتدب  ای  اکیرمآ  هباشم  یعضو  زین  اهروشک  ریاس 
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ییاوسر یـسایس و  رارـسا  ندـش  شاـف  بجوم  هک  یناوهـش  ياـه  یگدولآ  نیرت  فیثـک  هب  ناتـسلگنا  همکاـح  تئیه  هک  دوب  شیپ 
هناخ هشحاف  شحاوف و  دنتسین ، اشحف  زا  رادرب  تسد  هک  همکاح  تئیه  يارب  دش  داهنـشیپ  هک  يدح  ات  .دیدرگ  مهتم  دش ، تموکح 

.دریگن رارق  سوساج  شحاوف  دربتسد  ضرعم  رد  یسایس  رارسا  و  دنشاب ، لرتنک  تحت  ات  دننک  هیهت  یصوصخ  ياه 

رد هک  یناسک  تلیضف  تفارش و  تسا  نیا  اه و  ّتلم  نیرت  یسارکومد  حالطصا  هب  رد  یسارکومد ، تاباختنا  عضو  تسا  هنوگ  نیا 
.تسین نایب  هب  زاین  نیا  زا  شیب  هک  دنوش  یم  باختنا  اهاجنآ  دازآ  تاباختنا 

یم رتشیب  اه  یناماسبان  زا  رـشب  نداد  تاجن  زا  اهنآ  یناوتاـن  یهلاریغ و  ياـه  بتکم  اـه و  میژر  اـه و  ماـظن  نیا  تیهاـم  زور  هبزور 
مگ يوس  هب  تیرـشب  دـنوش و  یم  هتخانـش  رتهب  يرـشبدض  ياه  تسایـس  يداحلا و  يدام و  ياه  بتکم  اـب  برغ  قرـش و  و  دوش ،
زا ینوعرف و  ياه  هطلـس  نیا  زا  ار  وا  هک  دـشک  یم  ار  یمالـسا  یناهج و  گرزب  بالقنا  کی  راظتنا  دروآ و  یم  يور  دوخ  هتـشگ 

.دشخب تاجن  یتسیلایسوس  یبالقنا و  ای  یسارکومد  مسا  هب  ياه  میژر  نیا 

تسا فرح  للم  نامزاس  روشنم 

ییانبم تقیقح و  شتسین  نوچ 

يدازآ تلادع و  هزاوآ 

ییامسم تسین  چیه  تسا و  مسا 
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؟ تسیچ هدش  شرافس  زین  گنودناب  سنارفنک  رد  هک  یبالقنا  یباصتنا  میژر  اب  تماما  قرف  - 6

یم دوجو  هب  یگنهرف  يداصتقا و  یعامتجا و  یسایس و  عضو  کی  ندرک  نوگرگد  لّوحتم و  يارب  هک  گرزب  ياه  بالقنا  خساپ :
رب ار  يرگید  دادبتـسا  بالقنا ، لکـش  رد  دـنناوتن  مه  بالقنا  ناربهر  یتح  هک  دوش  یهتنم  يدادبتـساریغ  ماظن  کـی  هب  دـیاب  دـیآ ،

.دنیامن لیمحت  مدرم 

ار یـسارکومد  تموکح  هب  يروف  لاـقتنا  دادعتـسا  هدرک ، بـالقنا  هک  يا  هعماـج  دوش  یم  هدـید  دراوم  یـضعب  رد  رگید  يوـس  زا 
دازآ تاباختنا  هک  دوش  یم  عنام  یجراخ  ياهذوفن  لامعا  هکنیا  يارب  ای  تسین ، ّدح  نیا  رد  هعماج  دشر  هکنیا  هطـساو  هب  ای  درادـن ،
مدرم هب  ناشدوخ  لوق  هب  لیدـبت و  یمدرم  تموکح  هب  ار  بالقنا  ًاروف  دـنهاوخب  رگا  هک  دوش  یم  هدـهاشم  هجیتن  رد  دریگب ، ماجنا 

دادبتسا یگتسباو و  دور و  یم  نیب  زا  یگنهرف  ای  یسایس  لالقتسا  لثم  بالقنا ، زا  ناشفده  لصا  دننک ، لقتنم 
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ندش هدامآ  بالقنا و  همادا  يارب  هک  دنداد  ار  حرط  نیا  دندمآ و  نویبالقنا  نیا  اذل  .دبای  یم  همادا  یسارکومد  تروص  هب  قباس 

بالقنا دناوتب  دشاب و  هتشاد  بالقنا  هب  لماک  ییانشآ  هک  ار  يدرف  کی  بالقنا  ربهر  لماک ، یـسارکومد  تموکح  يارب  ّتلم  کی 
.دننک باختنا  يربهر  هب  ار  وا  ات  دیامن  یفرعم  ّتلم  هب  دزاس ، هدامآ  ار  هعماج  لاقتنا  هرود  نیا  رد  دنک و  ییامنهار  دوخ  ریسم  رد  ار 

ایآ و  هن ؟ اـی  دوـش  یم  جراـخ  يروتاـتکید  زا  یلاـقتنا  میژر  نیا  تاحیـضوت ، نیا  اـب  اـیآ  تسا و  حیحـص  ّدـح  هچاـت  رظن  نیا  لاـح 
یتموکح هب  دنوش و  مورحم  دوخ  ّقح  زا  هعماج  لسن  کی  هک  فرح  نیا  دشاب ، یمازلا  هدش  یفرعم  صخـش  باختنا  هک  یتروصرد 

یمازلا رگا  و  دوش ؟ یم  هیجوت  هنوگچ  دنـشاب ، هتـشاد  یـسارکومد  تموکح  هدنیآ  لسن  هکنیا  يارب  دنهد ، رد  نت  دنهاوخ  یمن  هک 
دنیامن باختنا  تسا ، بالقنا  هب  انـشآان  هک  ار  يرگید  یلماوع ، ذوفن  تحت  مدرم  هکنیا  رطخ  دوب و  دهاوخن  لاقتنا  هرود  نیا  دشابن ،

، میتسین رظن  نیا  بیاـعم  صقاون و  ندرمـشرب  ماـقم  رد  ًـالعف  .دـش  دـهاوخن  عفد  دوش ، فرحنم  دوخ  ریـسم  زا  بـالقنا  نآ ، عبت  هب  و 
هب شخب  ییاهر  ياه  بالقنا  هدش ، حرطم  گنودـناب  سنارفنک  رد  هک  ییاه  بالقنا  نآ  مییوگب : ار  بلطم  نیا  میهاوخ  یم  ًالامجا 

یّلم تموکح  ندرکرارقرب  دبتسم و  نارادمامز  زا  عورشمریغ  تارایتخا  نتفرگ  سپ  زاب  روظنم 
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.دوش یم  هدش و  عقاو  نیتال  ياکیرمآ  اقیرفآ و  ایسآ و  هدزرامعتسا  هدنام و  بقع  ياه  ّتلم  رد  هک  تسا  یسارکومد  حالطصا  هب  و 

، تسا هاوخ  مالـسا  نویبـالقنا  شخب  ماـهلا  كّرحم و  هک  يزیچ  نآ  تسا ، هدوب  هشیمه  دراد و  موادـت  هک  یمالـسا  بـالقنا  رد  اـّما 
یعقاو تساوخ  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هریـس  نآرق و  یـسایس  ياهدومنهر  و  هللا »  » تموکح هب  نامیا  نامه 

.تسا مالسا  ماظن  و  هللا »  » تموکح تشگزاب  ناملسم  ياه  هدوت 

ماـهلا اـب  هک  بـالقنا  نیا  .دوـب  دـهاوخ  یهلا  یعرـش و  ماـظن  يرارقرب  شفدـه  دراد ، هک  یمالـسا  ياـهرایعم  اـب  بـالقنا  نـیا  سپ 
: هیآ لثم  یتایآ  زا  نافعضتسم 

(1) ؛﴾ ِضْرَألا ِیف  اوُفِعُْضتْسا  َنیِذَّلا  یَلَع  َّنُمَن  ْنَأ  ُدیُِرنَو  ﴿

«. میهن ّتنم  دندش  هدیشک  فاعضتسا  هب  نیمز  رد  هک  نانآ  رب  میراد  هدارا  «و 

: هیآ زین  و 

(2) ﴾. َنوُرَذْحَی اُوناَک  اَّم  مُْهنِم  اَمُهَدُونُجَو  َناماهَو  َنْوَعِْرف  َيُِرنَو  ﴿
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يداع ياه  بالقنا  زا  رت  هدنزاس  رت و  یلاع  صخـشم و  شفده  دیآ ، یم  دوجو  هب  نیرفآ  بالقنا  شخب و  تکرح  تایآ  اهدـص  و 
.تسا

رگید میژر  هب  لاقتنا  همّدقم  تردق و  لاقتنا  يارب  و  تسا ، مالـسا  تلاسر  دادتما  مالـسا و  بالقنا  موادت  یبالقنا  ماظن  تماما ، ماظن 
یتسه و ملاع  ّلک  رب  هللا »  » تموکح هک  نانچ  تسا ، نادواج  هشیمه  رخآ و  لّوا و  ماظن  تماما ، ماظن  میتفگ ، هک  ناـنچ  اریز  تسین ؛

.تسا لاوز  لباقریغ  مئاد و  تموکح  نآ ، يازجا  رب 

للم دـنار و  یم  ولج  هب  ار  هدـنام  بقع  للم  .تساه  ناسنا  همه  ربهر  عماوج و  همه  ماظن  تسین ، هدـنام  بقع  لـلم  هب  صتخم  ماـظن 
تدـحو تماما و  ماظن  اب  دور ، یم  ولج  هچره  ایند  .دـهد  یم  هنادنمتفارـش  یناسنا و  ياوتحم  اهنآ  هب  دـیامن و  یم  يربهر  ار  ورـشیپ 

مه نیا  زا  سپ  هدش و  شیامزآ  لاح  ات  میدرک و  هراشا  نآ  هب  هک  نانچ  دهد ، یم  ناشن  رتشیب  قفاوم  يور  دـحاو  نوناق  تموکح و 
.دش دهاوخ  شیامزآ 

تموکح دنیوگ ، یم  هک  نانچ  یتح  رـشب و  یلاعتم  ياه  هشیدـنا  اب  قفاوم  هنومن و  یناسنا و  مامت  لآ و  هدـیا  تموکح  یـسارکومد 
يوس هب  ار  ناهج  دـنک و  یم  دـیدهت  ار  ّتلم  اه ، تموکح  ِنوگاـنوگ  ياـه  طاـطحنا  دوش ، یم  هدـید  هچنآ  تسین و  مدرم  رب  مدرم 

اه تموکح  عون  نیا  هک  دهد  یم  ناشن  درب و  یم  شیپ  تیندم  وحم  راتشک و  گنج و 
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.مینادب نآ  همّدقم  دنک ، یم  یّلجت  تماما  ماظن  رد  هک  ار  هللا »  » تموکح ات  تسین  یناسنا 

یبالقنا ره  هک  تماما ، ماظن  اّما  درادن ؛ تیعوضوم  تلاصا و  دوخ  دوش ، یم  هدـناوخ  یـسارکومد  همدـقم  هک  یبالقنا  يربهر  میژر 
.دوب دهاوخ  نایاپ  ات  هدوب و  زاغآ  زا  تسین و  همدقم  دسرب ، نآ  هب  هک  دش  دهاوخ  زوریپ  حجان و  یتروص  رد 

لاـحلا موـلعم  نارادـمامز  هک  یماـظن  همدـقم  زگره  دراد ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّـمحم  يربـهر  هـک  یماـظن 
یبالقنا ياه  میژر  هب  ار  نآ  یسک  ات  دوب ، دهاوخن  دنراد ، ار  نآ  يربهر  یبرغ ، یقرش و  هتفرـشیپ  نّدمتم و  حالطـصا  هب  ياهروشک 

هیلع و هللا  یلص  دّمحم  دننام  يربهر  هب  ینونک  يایند  دیوگ : یم  وسور »  » لثم يدرف  اذل  .دنک  سایق  رگید  ياهاج  ای  اقیرفآ  رـصاعم 
مالـسلا هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  دـننام  نآ  ناربهر  هک  یماظن  نانچ  یهلا و  ربهر  نانچ  طقف  اریز  تسا ؛ دـنمزاین  هلآ 

.دهد تاجن  نوگانوگ  ياه  نافوط  اه و  هنتف  جاوما  زا  ار  تیرشب  هدش  ینافوط  مطالتم و  یتشک  دناوت  یم  دشاب ،
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...میشاب دقتعم  هرود  ود  یمالسا  تموکح  يارب  دراد  یعنام  هچ  - 7

هراشا

: مود هرود  و  تماما ، ماظن  یبـالقنا و  تموکح  تسخن : هرود  میـشاب ، دـقتعم  هرود  ود  یمالـسا  تموکح  يارب  دراد  یعناـم  هچ  - 7
؟ مینک هدافتسا  ثیداحا  تایآ و  زا  ار  ندوب  يا  هرود  ود  نیا  میناوتب  دشاب  اسب  هک  نانچ  ییاروش ، یسارکومد و 

تافـص هب  رت و  لماک  رت و  لضاف  نارگید  زا  شناربهر  رت و  نئمطم  هک  تسخن  هرود  ماظن  هک : تسا  نیا  راتفگ  همزال  ًالّوا ، خـساپ :
زا اهنآ  ندوب  رت  هتسیاش  ناربهر و  تیحالص  يارب  ینیمضت  چیه  هک  دعب  هرود  ماظن  هب  ار  دوخ  ياج  دنا ، هتـسارآ  ییاوشیپ  تماما و 

( مود هرود   ) لضفاریغ تموکح  رـصع  هب  تسخن ) هرود   ) لضفا تموکح  رـصع  زا  تیرـشب  نیاربانب  دهدب و  درادـن ، دوجو  نارگید 
تقایل شنیب و  روعش و  مهف و  تهج  زا  هک  يدرف  دریگ  رارق  نآ  ضرعم  رد  درک و  دهاوخ  لزنت  یّقرت ، ياج  هب  دش و  دهاوخ  لقتنم 

رب همه و  رب  دشاب ، رتمک  نارگید  زا  تیافک  و 
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دریذپ و یمن  ار  نآ  مالـسا  هک  تسا  يزیچ  نیا  و  دبای ، يربهر  تموکح و  دنـشاب ، رتاناد  رت و  یفاک  رت و  هدـیمهف  وا  زا  هک  یناسک 
.دنک یم  در  ار  نآ  زین  ملاس  لقع 

هب ياه  ّتلم  یـسارکومد  نیمه  شامق  زا  یـسارکومد  میژر  هب  ندیـسر  یبالقنا ، يربهر  میژر  زا  ضرغ  رگا  دوش : یم  هتفگ  ًاـیناث ،
، دشاب دروف  رـسمه  سیـسانوا و  يِدنِک و  نیلکاژ  شلوا  يوناب  و  اهدروف ، دلارج  اه و  يدـِنِک  شربهر  هک  دـشاب  هتفرـشیپ  حالطـصا 

نودب اه  میژر  هنوگ  نیا  اهاجنآ  رد  هک  هنوگ  نامه  تسین ، يارادمامز  تموکح و  متسیس  اهنآ و  ییامنهار  ایبنا و  يربهر  هب  يزاین 
ییامنهار يربهر و  ضحم ، تیناویح  ملاع  رد  ریس  تسا و  ریذپ  ناکما  نآ  رارقتـسا  مه  رگید  ياهاج  رد  هدش و  رارقرب  ایبنا  يربهر 

يربـهر میژر  نیا  هک  درادـن  یموزل  تسین و  ینید  یبـالقنا  تموـکح  هب  يزاـین  و  درادـن ، مزـال  یهلا  يوقلادـیدش  مّلعم  یناـسنا و 
یناسنا هدننک و  تیاده  نئمطم و  ملاس و  میژر  رارقتسا  ضرغ ، رگا  و  دشاب ؛ ادخ  بناج  زا  گنودناب  سنارفنک  يداهنـشیپ  یبالقنا 

ریذپ ناکما  تماما  ّرمتسم  میژر  يرارقرب  ادخ و  بناج  زا  هدش  یفرعم  يربهر  هیاس  رد  زج  دشاب ، هجیتن  طرـش و  هلیـسو و  تهج  زا 
.تسین

هیجوت تیبثت و  ار  تماما  میژر ، هک  یلیالد  تایاور و  تایآ و  ًاثلاث ،

55 ص :

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 137ناهفصا   هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما حیرص  نخس  (1) و  نیلقث ثیدح  دننام  دـنراد ؛ نآ  ضارقنا  مدـع  میژر و  نیا  ندوب  يا  هرود  کی  رب  تلالد  همه  دـنیامن ، یم 
 : مالسلا هیلع  یلع 

(2) ؛» ًاروُمْغَم ًاِفئآخ  اّمِإَو  ًاروُهْشَم  ًارِهاظ  اّمِإ  هَّجُِحب  ِهّلل  ِمئآق  ْنِم  ُضْرَألا  ُولْخَت  یَلب ال  َّمُهّللَا  »

«. ناهنپ فئاخ و  ای  دشاب ، روهشم  رهاظ و  دنام ؛ یمن  یلاخ  دراد ، ياپرب  ادخ  يوس  زا  ار  تجح  هک  یسک  زا  نیمز  يرآ ! ایادخراب ! »

؛ دنام دهاوخن  نآ  ربهر  دوجو  ماظن و  نیا  زا  یلاخ  يرشب  هعماج  نیمز و  رگید ، هلدا  ثیداحا و  نیا  قبط  هک  رگید ، رایسب  تایاور  و 
دهاوخ ماما  تّجح و  يرگید  رب  ادـخ  بناج  زا  اهنآ  زا  یکی  رفن ، ود  رگم  دـنامن  یقاـب  نیمز  يور  رد  رگا  تسا : ثیداـحا  رد  هکلب 

(3) .دوب

: تسا لیذ  هیآ  شا  هدمع  هک  هرواشم  روش و  ّهلدا  ًاعبار ،

(4) ؛﴾ ِْرمَألا ِیف  ْمُهْرِواشَو  ﴿

«. نک هرواشم  رما  رد  نانآ  اب  «و 

56 ص :

، یمق زازخ  ص426 ؛ لوقعلا ، فحت  ینارح ، هبعش  نبا  240 ؛ ص234 -  نیدلا ، لامک  ومه ، 616 ؛ ص500 ، یلامالا ، قودص ، - . 1
.تنس لها  هعیش و  ربتعم  عبانم  رگید  ص163 و  رثالا ، هیافک 

.171 ص170 –  لوقعلا ، فحت  ینارح ، هبعش  نبا  ص37 ؛) ج4 ،  ) تمکح 147 هغالبلا ، جهن  - . 2
هقیلعت هب  دوش  عوجر  ص52 ؛ ج23 ، راونالاراحب ، یسلجم ، ص179 ؛ ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، ص508 ؛ تاجردلا ، رئاصب  رافـص ، - . 3

.4
.159 نارمع ، لآ  - . 4
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: هیآ زین  و 

(1) ؛﴾ ْمُهَْنَیب يروُش  ْمُهُْرمَأَو  ﴿

«. دنهد ماجنا  رگیدکی  تروشم  اب  ار  ناشیاهراک  «و 

لماش ار  اه  ناکم  اه و  نامز  مامت  نآ ، ندوب  ینامز  یناکم و  مومع  یملع : تراـبع  هب  .تسین  تماـما  نارود  زا  سپ  هب  دـییقت  لـباق 
نآ زا  ار  ینامز  رـصع و  ای  داد ، صاصتخا  یّـصاخ  رـصع  ّصاـخ و  ناـمز  هب  ار  نآ  ناوت  یمن  عوضوم ، مکح و  تبـسانم  هب  تسا و 

.تخاس جراخ 

هظحالم هب  هکلب  تسین ؛ دییقت  نیا  لباق  هجو  چیه  هب  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  باطخ  هک  ِْرمَألا ﴾ ِیف  ْمُهْرِواشَو  : ﴿ هیآ اّما 
مرگ روظنم  هب  اـی  هک  دـشاب  یم  رگید  تاـعوضوم  رد  تروشم  دروم  هدوب ، تماـما  ماـظن  ربهر  رما و  ّیلو  ترـضح ، نآ  دوخ  هکنآ 

تیبرت و يارب  ای  و  دوش ؛ عفد  تسین ، دادبتسا  نآ  رد  هک  یماظن  زا  يأر  هب  دادبتسا  مهوت  هکنیا  تسا و  بولق  بذج  سوفن و  ندرک 
عاجرا اهنآ  هب  هک  یمهم  ياه  تیرومأم  ماجنا  روما و  رد  هلخادم  تهج  اهنآ  ندش  هدامآ  يارب  تسا ، نارگید  یسایس  دشر  تیوقت 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ینعی  بطاخم ، صخـش  ضرغ  دـیجم  نآرق  ياـه  باـطخ  زا  يرایـسب  رد  هکنیا  باـب  زا  اـی  و  دوش ؛ یم 
روما نایّدصتم  ماکح و  ریاس  نداد  هّجوت  دوصقم  هکلب  تسین ؛

57 ص :

.38 يروش ، - . 1
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(1)« ُهَراج ای  یِعَمْساَو  ِینْعَأ  َكاّیِإ   » یفرع همانرب  قبط  تسا ،

ندش نشور  بجوم  تروشم ، هب  هعجارم  تسا و  ضارتعا  تمهت و  دروم  تروشم  نودب  راک  ماجنا  ای  تسا  مهبم  هک  یلئاسم  رد  ات 
.دنیامن تروشم  ددرگ ، یم  تمهت  عفد  ای  عوضوم  فارطا 

هک عوضوم  مکح و  هظحـالم  هب  مه  .تسین  دـییقت  لـباق  تسا ، نینمؤـم  حدـم  هکنیا  هظحـالم  هب  زین  ْمُهَْنَیب ﴾ يروُـش  ْمُهُْرمَأَو   ﴿ هیآ و 
.تسین یکـش  تسا ، هیآ  لوزن  رـصع  نینمؤم  لـماش  هک  تهج  نیا  هب  مه  و  تسین ، نینمؤـم  زا  كاـکفنا  لـباق  یکین  تفـص  نینچ 
تماما هلئـسم  لماش  لّوا  زا  هیآ  سپ  .دننک  تلاخد  ربمغیپ  رـصع  رد  يربهر  رما  رد  هک  هدوبن  يرایتخا  نینچ  اهنآ  يارب  هک  یلاحرد 

.تسا نآ  يارجا  لمکم  نآ و  اب  و  ماظن ، نیا  رانک  رد  هکلب  تسا ؛ هدوبن  تّما  يربهر  ماظن  و 

و مییامنب ، هرود  نآ  هب  دیقم  تسین ، دییقت  لباق  هکنیااب  ار  نآ  لیالد  مینادـب و  هرود  کی  ار  تماما  ماظن  هک  فرـصت  نیا  لاحره  هب 
لیالد رد  كردـم  یب  هیجوت و  لباقریغ  هلخادـم  یهاوخب و  لد  فرـصت  کـی  میزاـس ، دـیقم  دـعب  هرود  هب  ار  تروشم  اروش و  ّهلدا 

.تسا لطاب  هدوب و  یعرش 

ره دـنراتخم  مدرم  نآربانب ، دوش و  یم  ریبعت  یّلم  تیمکاح  هب  نآ  زا  هک  دراد  يزیچ  رب  تلالد  اروش  تایآ  ًاساسا  دوش : هتفگ  رگا  و 
.دنیامن باختنا  يربهر  هب  تیرثکا  اب  دنهاوخب ، هک  ار  یسکره  تموکح و  عون 

58 ص :

.تسا ونشب » وت  راوید  میوگ ، یم  وت  هب  رد  : » ترابع یسراف  رد  لثم  نیا  لداعم  - . 1
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هک تسا  يا  هلئـسم  نوچ  دریگ ؛ یمن  رارق  تروشم  دروم  تّما  ربهر  ماظن و  عون  نییعت  میدرک ، نایب  هک  نانچ  دوش : یم  هداد  باوج 
تروشم دروم  هک  هچنآ  دوش و  یمن  هدراذگ  تروشم  رد  زین  مالسا  ماکحا  لوصا و  ریاس  هک  نانچ  تسا ، هدش  نیعم  ادخ  بناج  زا 

، یعافد یماظتنا ، تامیمصت  ذاّختا  ییافک و  فیلاکت  مالسا و  تلاسر  ندناسر  یمالـسا و  ياه  همانرب  يارجا  دراوم  دریگ ، یم  رارق 
هدایپ یگنوگچ  رد  تسا ، مولعم  نآ  یّلک  ياهرایعم  نیزاوم و  هچرگا  هک  تسا  يداصتقا و ...  یتیبرت ، یسایس ، یعامتجا ، ینارمع ،

اه و يأر  دوجو  لامتحا  اب  تماما ، ماظن  لاّمع  ماّکح و  نارازگراک و  هک  تسین  نانچ  و  دتفا ، یم  زاین  تروشم  روش و  هب  نآ  ندرک 
.دنریگب میمصت  هنادبتسم  هنارسدوخ و  دنناوتب  تّما ، نیب  رد  رتهب  ياهداهنشیپ 

تیرثکا هلئسم 

اه و همانرب  مامت  تموکح و  لصا  رد  رایعم  كـالم و  ًـالوصا  تسا و  حرطم  اـم  ناـمز  رد  هک  يوحن  هب  زین  تیرثکا  يأر  هلئـسم  اـّما 
بسحرب دشاب ، ربتعم  كالم و  اج  همه  رد  هک  تیرثکا  هنوگ  نیا  تسین و  یعرـش  دراد ، هک  يرایـسب  بیاعم  رب  هوالع  تسا ؛ نیناوق 

.تسا رابتعا  یب  نآرق  ددعتم  تایآ 

ار يرسدوخ  يأر و  هب  دادبتسا  یشکندرگ و  ییوج و  يرترب  مالسا 

هچرگا دناد ، یم  لطاب  ار  ساسا  نیا  رب  تموکح  دنک و  یم  در  تّدش  هب 

59 ص :
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، دـنا هداد  تموکح  ياسؤر  يارب  یـسارکومد  ياه  ماـظن  رد  هک  یتافیرـشت  مسارم و  زا  يرایـسب  اذـل  و  دـشاب ؛ تیرثکا  لوبق  دروم 
: ماظن مالسا ، ماظن  نوچ  تسا ؛ دودرم  مالسا  رظنزا  دنراد ، لوبق  ار  نآ  همه  هکلب  تیرثکا ؛ هکنیااب 

(1) ؛﴾ ًاْئیَش ِِهب  َكِرُْشن  الَو  َهللا  اَّلِإ  َُدبْعَن  ّالَأ  ْمُکَْنَیبَو  انَْنَیب  ٍءآوَس  ٍهَِملَک  یلِإ  اْولاعَت  ﴿

«. میهدن رارق  یکیرش  وا  يارب  میتسرپن و  ار  يادخ  زج  هک  تسا  ناسکی  امش  ام و  نایم  هک  دییایب  يا  هملک  يوس  هب  »

: ماظن و 

(2) ؛» َدیِدَْقلا ُلُکْأَت  ْشیَُرق )  نِم   ) ٍهَأَْرما ُْنبا  اَنَأ  امَّنِإ  ِکلَِمب  ُتَْسل  ّیِنِإَف  َْکیَلَع  ْنِّوَه  »

هک متسه  شیرق ) زا   ) ینز دنزرف  نم  هک  تسین  نیا  زج  متسین  هاشداپ  نم  هک  شاب ) تحار   ) ریگ ناسآ  دوخ  رب  »

«. دروخ یم  کشخ  تشوگ 

60 ص :

.64 نارمع ، لآ  - . 1
، يروباشین مکاح  ص1101 ؛ ج2 ، ننس ، ینیوزق ، هجام  نبا  ص23 ؛ ج1 ، يربکلا ، تاقبطلا  دعـس ، نبا  يوبن ، فورعم  ثیدح  - . 2

ص20. ج9 ، دئاوزلا ، عمجم  یمثیه ، 195 ؛ ص194 –  ج6 ، للعلا ، ینطقراد ، ص48 ؛ ج3 ، ص466 ؛ ج2 ، كردتسملا ،
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: ماظن و 

(1) ؛﴾ ْمُکیْقتَأ ِهللا  َدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  ﴿

«. دشاب یم  امش  نیرتراکزیهرپ  دنوادخ  هاگشیپ  رد  امش  نیرت  یمارگ  انامه  »

اهاروش

رظن يارجا  هب  مزلم  ربهر  دشاب و  ربتعم  ناشتیرثکا  ای  دنشاب ، هتشاد  میمصت  ذخا  ّقح  ماظن ، ربهر  ربارب  رد  هک  يا  هنوگ  هب  اهاروش ، اّما 
یماظن و یتموکح و  ياه  همانرب  زا  تموکح  فلخت  دروم  رد  .تسین  مالـسا  رد  دـشاب ، نشور  وا  رب  نآ  فالخ  هچرگا  دـشاب ، اهنآ 

: هک دنک ، تعاطا  وا  زا  دیابن  سک  چیه  دوخ ، یمالسا  فیاظو 

(2) ؛» ِِقلاْخلا ِهَیِصْعَم  ِیف  قُولْخَِمل  َهَعاَط  «ال 

«. تسین رگید  قولخم  زا  يرادرب  نامرف  تعاطا و  قلاخ ، تیصعم  رد  یقولخم  چیه  يارب  »

مامت رد  اه  يرب  نامرف  اه و  تعاطا  همه  دنیامن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دننک و  ضارتعا  دیاب  دـنراد و  ضارتعا  ّقح  همه  و 
اه ناگرا 

، دشاب یهلا  نیناوق  يارجا  ادخ و  زا  تعاطا  ساسا  رب  دیاب  اه  نامزاس  و 

61 ص :

.13 تارجح ، - . 1
ص109. همئألا ، صئاصخ  یضر ، دیس  ص41 ؛) ج4 ،  ) تمکح 165 هغالبلا ، جهن  - . 2
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تلادع ماکحا و  يارجا  نیمضت  و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  هرواشم  روش و  .تسین  حرطم  صخـش  زا  صخـش  تعاطا  و 
.تسا یمالسا  یسانش  تحلصم  عوضوم و  کی  فارطا  ندش  نشور  يارب  مه ،

دهاوخب رظن  نارگید  وا و  ناتـسدریز  زا  دناوت  یم  دنک ، نییعت  ار  وا  دیاب  هک  یماقم  رادنامرف ، کی  ای  هدـنامرف  کی  نییعت  يارب  ًالثم 
نذا نودب  هک  درادن  هقباس  مالـسا  رد  نیا  اّما  دنهدب ؛ وا  هب  یتاعالطا  دـنراذگب و  روما  نایرج  رد  ار  ماقم  نآ  دـنناوت  یم  زین  نانآ  و 

.دنهدب رگید  ياهداهنشیپ  ای  دننک و  باختنا  ار  دوخ  سیئر  هدنامرف و  نادنمراک ، نارگید و  دراد ، يریگ  میمصت  ّقح  هک  یسک 

وا زا  دـیاب  همه  دراد ، میمـصت  ّقح  ًاعرـش  هک  یـسک  يریگ ، میمـصت  زا  سپ  اـّما  تسه ؛ یـسکره  يارب  تحیـصن  رظنراـهظا و  ّقـح 
: دومرف سابع  نبا  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  هک  نانچ  دنیامن  تعاطا 

(1) ؛» ِینْعِطَأَف َُکْتیَصَع  ْنِإَف  يرَأَو  َّیَلَع  َریُِشت  ْنَأ  ََکل  »

ار وت  هاگره  سپ  مرگن ، یم  نآ  رد  ار  دوخ  هشیدنا  تحلصم و  نم  ینک و  ییامنهار  ارم  هک  تسوت  رب  »

«. نک يوریپ  ارم  وت  مدرکن  يوریپ 

هک دوش  حرطم  يا  هنوگ  هب  دیاب  اهاروش  هلئسم  هک : تسا  نیا  لصاح 

62 ص :

ج34، راونالاراحب ، یسلجم ، ص360 ؛ ج1 ، همهملا ، لوصفلا  یکلاـم ، غابـص  نبا  ص76 ؛) ج4 ،  ) تمکح 321 هغـالبلا ، جـهن  - . 1
ص283.
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اهاروش هکنیا  هن  دنـشاب ، هتـشاد  رارق  تماما  ماظن  و  هللا »  » تموکح زا  تیبثت  فورعم و  هب  رما  مالـسا و  ماکحا  يارجا  ریـسم  رد  همه 
نامزاس لخاد  رد  هکنیا  ای  دوش ، تیرثکا  رابتعا  هب  طقف  تیلقا ، رب  تیرثکا  يأر  لیمحت  دروم و  یب  تامازلا  ادخ و  ماکحا  ّدر  هلیسو 

.دوش تافالتخا  اه و  يریگ  ههبج  بجوم  اه 

تاغیلبت رثا  رد  هک  تسا  تهج  نیازا  تسه ، یبرغ  یـسارکومد  ای  یتسیلایـسوس  ياـه  میژر  رب  نونکا  هک  ییاـه  شیارگ  نیا  رتشیب 
، یتوغاـط ياـه  ماـظن  رد  فعـضتسم  مورحم و  تاـقبط  نآ ، ياـه  هماـنرب  يزاـسراک  مالـسا و  یناـبم  رد  مدرم  یعـالطا  یب  ءوس و 
، فلتخم ياه  هاگتـسد  هب  یـشخب  نامزاس  رد  اذـل  دـننک ، یم  نامگ  تیمورحم  زا  دوخ  تاجن  بجوم  ار  اـه  میژر  نآ  ندـشرارقرب 

.دوش هدایپ  اه  ماظن  نآ  دنلیام 

ماظن نیا  رگا  هک  دنتـسناد  یم  دنتـشاد و  یهاگآ  مالـسا  ماظن  زا  دنهد ، یم  لیکـشت  ار  هعماج  تیرثکا  هک  مورحم  رـشق  نیا  رگا  اّما 
یم هضرع  ارگ  تسار  ای  ارگ  پچ  ياه  هورگ  هک  نانچ  نآ ، ياـهاروش  اـه و  ماـظن  نآ  هب  يزاـین  چـیه  دوش ، هداـیپ  قیقد  حـیحص و 

، یگتسبمه تفارش و  افص و  حلص و  رد  تاقبط ، همه  شک و  تمحز  زرواشک و  رگراک و  تسین و  دنراد ،

.دنروآ یم  يور  ماظن  نیا  يوس  هب  همه  دنوش ، یم  رادروخرب  مالسا  لدع  زا  هدرک و  یگدنز  يردارب  هافر و  رد 

63 ص :
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یم اذـل  دـنراد و  هّجوت  تاکن  نیا  هب  دـننک ، یم  لمع  هناهاگآ  هللادـمحلا  هک  ام  ناملـسم  نازرواشک  ناملـسم و  نارگراک  هک  نانچ 
شک و تمحز  دنمراک و  زرواشک و  رگراک و  يارب  مالـسا  هک  یقوقح  ماکحا  مالـسا و  ماظن  قبط  اهراک  همه  زیچ و  همه  دـنهاوخ 

دنهاوخ هدنزاس  ساسح و  رثؤم و  شقن  یمالـسا  ياهاروش  دصاقم ، نیا  رد  تسا  یهیدب  .دوش  مظنم  بترم و  هداد ، رارق  نز  درم و 
.درک دنهاوخ  مهارف  روما  تفرشیپ  رد  ار  ناگمه  يراکمه  تشاد و 

یّلم تیمکاح 

ماظن و چـیه  رت و  هتفرـشیپ  ای  رترب  ّتلم  کی  ناونع  هب  یتّلم  چـیه  ادـخ  زا  ریغ  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  رگا  یّلم ، تیمکاح  هلئـسم  اـّما 
هب ياـیند  نیا  رد  دـنچره  تسا ؛ یمالـسا  یناـسنا و  لـصا  کـی  نیا  هک  تسا  یهیدـب  درادـن ، تیمکاـح  رگید  تـّلم  رب  یتردـقربا 

تسین و انتعا  دروم  یّلم  تیمکاح  لصا  دـنا ، هدرک  رپ  ار  اه  شوگ  اه ، ّتلم  تیمکاح  هب  مارتحا  زا  همه  هکنیااب  ندـمتم ، حالطـصا 
تیمکاح نیا  تروص  ره  هب  .تسا  زارد  فیعض  ياه  ّتلم  يوس  هب  هشیمه  ناشزواجت ، متس و  تسد  برغ  قرـش و  ياه  تردقربا 

نآرق رد  .تسا  تردق  زا  هدافتساءوس  و  ناسنا ، قوقح  تمارک و  ضقن  ادخ و  نوناق  ضقن  نآ ، ضقن  تسا و  مالسا 

.تسا هدش  موکحم  دشاب -  یعمج  هچ  يدرف و  هچ  اه -  ییوج  يرترب  اه و  یشکندرگ  نیا  دیدهت ، نیرتدیدش  اب  دیجم 

64 ص :
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نانچ دیامن ، باختنا  دوخ  يارب  ار  نوناق  ماظن و  عون  ره  دراد  ّقح  تیعمج  ره  ّتلم و  ره  هک  دشاب  انعم  نیا  هب  یّلم  تیمکاح  رگا  و 
درادـن و تلاـصا  زین  نیا  دـهد ، ماـجنا  ار  یلمع  ره  دراد ، قلعت  وا  هب  هچره  دوـخ و  ناـج  لاـم و  هب  تبـسن  دـناوت  یم  يدرف  ره  هک 

اریز تسین ؛ یلمع  تیمکاح  نوناق و  نیا  هکنآرب  هوالع  دـنرادن ؛ ار  قلطم  تیمکاح  نیا  مادـک  چـیه  ّتلم  درف و  و  تسین ، یمالـسا 
، دوش یم  قالطا  مه  اتسور  کی  رهـش و  کی  هقطنم ، کی  داژن ، کی  نابز ، کی  لها  رب  ّتلم  هعماج و  .تسین  صخـشم  نآ  دودح 

.دنبوک یم  ار  نآ  یبلط  هیزجت  ناونع  هب  دنتسین و  لئاق  ار  تیمکاح  ّقح  نینچ  ایند ، ياجک  چیه  رد  هک  یلاحرد 

بوجو رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیناوق  یعرـش و  تارایتخا  دودح  رد  مدرم  هک  دـشاب  نیا  دوصقم  یّلم ، تیمکاح  زا  رگا  و 
نیناوق هب  هک  دنهاوخب  دنهدب و  رّکذت  دنشاب و  هتشاد  رظن  تحت  ار  روما  دنراد  قح  دنناوت و  یم  اه ، همانرب  هنوگ  نیا  مولظم و  تناعا 

تاروتـسد دـنوشن و  روما  نایدـصتم  نارادـمامز و  ياه  يرـسدوخ  میلـست  هک  تسا  بجاو  اـهنآ  رب  هکلب  دـنراد ؛ قح  دوش و  لـمع 
ماظن رد  یناسنا  درف  ره  يارب  ناملـسم و  ّتلم  يارب  تیمکاح  نیا  دـنیامنن ، تعاطا  ار  اهنآ  فیاظو  دودـح  زا  جراخ  نوناـق  فـالخ 

يدودح رد  يراکمه  ندش و  نامیپ  مه  اروش و  لیکشت  نآ ، لامعا  رد  و  تسا ، تباث  مالسا 

هب هتـسب  يا  هعماج  ره  قوقح  ظفح  يدازآ و  تداعـس و  یّقرت و  اقب و  تسا و  مزال  تسا ، جاـتحم  نآ  هب  تیمکاـح  نیا  لاـمعا  هک 
.تسا تیمکاح  نیا  لامعا 

65 ص :
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ماقم ياراد  ای  تسا  تیناسنا  لامک  هبترم  نیرت  یلاع  ياراد  رگید  ترابع  هب  و  تسا ؟ ناسنا  قوفام  ای  تسا  قوفام  ناـسنا  ماـما  - 8
؟ دشاب یم  تیناسنا  قوفام 

: هیآ بسحرب  هک  نانچ  خساپ :

(1) ؛﴾ ََّیلِإ یحُوی  ْمُُکْلثِم  ٌرََشب  اَنَأ  امَّنِإ  ُلق  ﴿

«. دسر یم  یحو  نم  هب  هک  متسه  امش  دننام  يرشب  نم  انامه  وگب : مدرم ) هب  ام  لوسر  يا  »)

.تسا رشب  زین  ماما  دراد ، رگید  صیاصخ  هزجعم و  دوش و  یم  یحو  وا  هب  هک  تسا  يرشب  ربمغیپ  رگید ، تایآ  و 

(2) بیغ ملع  ماما ، ای  ربمغیپ  رب  دننک  لوبق  رگا  هک : دننک  یم  نامگ  یخرب 

هدش اطع  صیاصخ  تاماقم و  تمارک و  هزجعم و  رگید و  ّیندل  مولع  و 

66 ص :

.110 فهک ، - . 1
.دوش هعجارم  رگید  ياه  باتک  هدنراگن و  هتشون  تیالو  غورف  باتک  هب  بیغ ، ملع  عوضوم  رد  - . 2
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تالامک بحاص  ار  ناشدوجو  رهوج  تنیط و  حاورا و  دنا و  هدیسرن  تالامک  نآ  هب  نارگید  هک  دنا  هدوب  یتالامک  دجاو  نانآ  و 

ناسنا و رد  هن  تسا ، لوبق  لباق  ناسنا  قوفاـم  رد  تـالامک  نیا  اریز  تسا ؛ یفاـنم  اـهنآ  تیناـسنا  اـب  دـننادب ، رتشیب  تاـیانع  دروم  و 
.قوفام ناسنا 

رد ار  یتلیضف  هاگآان  صخـش  اسب  اذل  .تسا  تیناسنا  بتارم  ناسنا و  تالامک  هب  لهج  نآ ، أشنم  و  تسین ، حیحـص  نامگ  نیا  یلو 
هدیدن تیصخش  لامک و  تلیضف و  نانچ  نآ  هدید ، دوخ  طیحم  رد  هک  ییاه  مدآ  ای  فراعتم  ياه  ناسنا  رد  نوچ  دنیب و  یم  یسک 

( مالسلا امهیلع  ) میرم نب  یـسیع  ًالثم  درامـش ؛ یم  ناسنا  قوفام  ار  وا  هدرک ، یمن  روصت  نآ  زا  رتشیب  مه  ار  ناسنا  تالامک  دودح  و 
دنک و یم  نامگ  ناسنا  قوفام  ار  وا  لهاج  مدآ  یلو  قوفام ؛ ناسنا  تسا و  ناسنا  هدش ، دلوتم  هداعلا  قراخ  روط  هب  ردپ و  نودب  هک 

.درامش یم  ادخ  رسپ 

لوسر لثم  یناسنا ، یلاع  تاکلم  تالامک و  تامارک و  تازجعم و  ّیندـل و  مولع  یحو و  هب  اه  ناـسنا  یـضعب  صاـصتخا  نینچمه 
بتارم و نیا  دـننک  یم  نامگ  هک  هدـش  اـهنآ  ّقح  رد  یـضعب  ّولغ  بجوم  مالـسلا  مهیلع  نیرهاـط  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
يّدام و یلاعت  یقرت و  رد  ناسنا  هک  ار  یعیـسو  ناکما  دنـسانشب و  ار  تیناسنا  ماقم  رگا  یلو  تسا ؛ تیناسنا  زرم  زا  جراخ  تاماقم ،

دندرک یم  یعـس  اه  هشیدنا  نیا  ياج  هب  دش و  یمن  ادـیپ  اهنآ  رد  ّولغ  هشیدـنا  دنتخانـش ، یم  دراد ، یهلا  هاگرد  هب  برقت  يونعم و 
نیا رد  زین  ناشدوخ  هک 

67 ص :
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فیصوت رد  هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ترضح  زا  يورم  فیرش  ثیدح  هب  دنیآرد و  زاورپ  هب  تیناسنا  ِدازآ  نامسآ 

: دیامرف یم  ناسنا 

(1) «. ِهِدَِیب ُهللا  ُهَبَتَک  يِذَّلا  ُباتِْکلا  َیِهَو  ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  ِهَّجُح  ُرَبْکَأ  َیِه  ُهَِّیناْسنِالا  ُهَروُّصلا  »

تـسد اـب  دـنوادخ  هک  تسا  یباـتک  یناـسنا ) تروـص   ) نیا شتاـقولخم و  رب  تسا  دـنوادخ  تجح  نیرت  گرزب  یناـسنا  تروـص  »
«. تسا هتشون  شدوخ 

.دنیامن هّجوت 

میب زا  دنناد و  یم  رـشب  ار  ایلوا  ایبنا و  دـنیامن و  یم  روصت  ناسنا  قوفام  ار  تاماقم  نیا  هکنیا  يارب  سکعرب  یـضعب  رگید ، يوس  زا 
خیراوت و بجوم  هب  هک  یـصیاصخ  لیاضف و  رد  هدرک و  راکنا  ار  مّلـسم  قیاقح  دشاب ، ولغ  اهنآ  يارب  تاجرد  نیا  لوبق  ادابم  هکنیا 

.دنیامن یم  دیدرت  کش و  راهظا  تسا ، تباث  مالسلا  مهیلع  همئا  تارایز  هیعدا و  ربتعم و  ثیداحا 

تیالو و تماما و  ماقم  هلمج  نآ  زا  هک  تیناسنا ، تاماقم  هب  لهج  زا  هداتفا و  هابتـشا  رد  ود  ره  هورگ  ود  نیا  هک  تسا  نیا  فاصنا 
.دنا هدش  عقاو  طیرفت  طارفا و  فرط  ود  رد  تسا ، یهللاهفیلخ 

تاماقم تالامک و  یضعب  هب  دارفا ، یخرب  صاصتخا  دوشن : هتفگ 

68 ص :
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يرایعم هچ  ساسا  رب  نیوکت  ملاع  رد  فرصت  یندل و  مولع  و 

؟ دنتسه مورحم  نآ  زا  یضعب  هدش و  تاماقم  نیا  هب  فرشم  یخرب  ارچ  تسا و 

: دوش یم  هتفگ  اریز 

هب یلعف  یتقو  دوش و  علّطم  نآ  زا  ریگارف  هبناج و  همه  روط  هب  دـناوت  یمن  رـشب  هک  تسا  یهلا  ردـقواضق  هب  طوبرم  هلئـسم  نیا  ًالّوا :
: تسین ارچو  نوچ  ياج  دوش ، هداد  تبسن  ادخ 

(1) ؛﴾ َنُولَئُْسی ْمُهَو  ُلَعْفَی  اّمَع  ُلَئُْسی  ﴿ال 

«. دنوش یم  تساوخزاب  ناشرادرک  زا  قلخ  یلو  دوشن ؛ تساوخزاب  دنک  یم  هچره  ادخ )  ) وا »

: دیامرف یم  نآرق  هک  روط  نامه  میراد ، هزادنا  ردقواضق و  هب  نامیا  ام 

(2) ؛﴾ تُوافَت نِم  ِنمْحَّرلا  ِْقلَخ  ِیف  يرَت  ام  ﴿

«. تفای یهاوخن  ناصقن  یمظن و  یب  چیه  نامحر ، يادخ  تقلخ  مظن  رد  »

نآ تسا و  رادـقم  نیا  مهف  شوـه و  زا  شا  هرهب  ارچ  ًـالثم  هک  میرادـن  یهاـگآ  روـما  نـیا  تاـیئزج  تالیـصفت و  رادـقم و  زا  یلو 
خلت شا  هویم  تابن  نیا  ارچ  نانچ ؟ نآ ، تسا و  نینچ  نیا ، ارچ  تسا ؟ رتشیب  يرگید 

69 ص :

.23 ءایبنا ، - . 1
.3 کلم ، - . 2
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خساپ ناوت  یم  همه  زا  یّلکروط  هب  هچرگا  هک  تسه  اهدرایلیم  اه و  نویلیم  اه  لاؤس  هنوگ  نیا  زا  ارچ ؟ ارچ و  نیریـش ؟ نآ  تسا و 
.دشاب هتشاد  یهاگآ  تالولعم  للع و  مولع و  مامت  هب  ناسنا  هکنیا  رگم  داد ، باوج  ناوت  یمن  اهنآ  رتشیب  هب  صوصخلاب  اّما  داد ؛

هک ناس ، نادب  نآ  هدشن و  قلخ  ناس  نیدب  نیا  ای  هدشن ، ارحـص  ایرد  ای  هدشن  ایرد  هوک  ارچ  تفگ : دیابن  تفگ و  دوش  یمن  ًالامجا 
لکـش کی  هب  ای  دوب  هدیرفآ  زیچ  کی  ار  همه  رگا  و  دوبن ، زیچ  نآ  دوب و  رگید  زیچ  دیرفآ ، یم  رگید  يزیچ  ادـخ  رگا  ار  يزیچره 

ماظن نیا  تالامک و  نیا  دوب و  صقان  اه ، « ینآ هن  نیا   » اه و قرف  نیا  نودب  ملاع  دوب و  هدـیرفاین  ار  همه  دوب ، هدرک  قلخ  عون  کی  و 
.دمآ یمن  دوجو  هب 

هک يا  هیام  كدنا  هب   ) یمدآ رورغ  تایـضتقم و  طیارـش و  ملاوع و  عاضوا  هب  لهج  زا  هک  اهداریا  نیا  باوج  رد  یلاعت  يادخ  ًایناث :
: دیامرف یم  دریگ ،) یم  همشچرس  دنک ، یم  ادیپ  ملع  مهف و  رد 

(1) ﴾. ُهََتلاسِر ُلَعْجَی  ُْثیَح  ُمَلْعَأ  ُهّللا  ﴿

هنوگچ و ار  دوخ  تلاسر  هک  تساناد  دوخ  ادخ  دنتسه و  دارفا  نیا  فاطلا ، نیا  هب  راوازـس  تایانع و  نیا  لحم  هک  تسا  نیا  رگنایب 
.دنا هدش  تاضافا  نیا  لحم  اهنآ  هنوگچ  مینادن  ام  دنچره  دراپسب ، یسک  هچ  هب  اجک و  رد 

70 ص :

«. دهد رارق  اجک  ار  شیوخ  تلاسر  هک  تسا  رت  هاگآ  دنوادخ  . » 124 ماعنا ، - . 1
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بـسانم یـصاخ  دارفا  يارب  طقف  طیارـش  عاضوا و  تسه ، یهتنم  أدـبم و  نیب  يدوجوم  ره  يارب  هک  يریـسم  رد  تسا  نکمم  ًاـثلاث :
بابـسا و دادـجا و  ابآ و  ینماد  كاـپ  یکاـپ و  تثارو و  زا  رایـسب ، تابـسانم  .دنـشاب  هتـشاد  ار  بهاوم  نیا  لوبق  دادعتـسا  هک  دوش 

ضایف أدـبم  رد  لخب  نوچ  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  رتشیب  تاضافا  لوبق  تیفرظ  درف  کـی  دوش  یم  ثعاـب  يرهق ، يراـیتخا و  تاـبجوم 
.دهدب هویم  رتشیب  تخرد  کی  هک  دوش  یم  روج  يروط  بابسا  للع و  هکنیا  لثم  دوش ، یم  هضافا  وا  هب  تسین ،

نیا اب  ملاع  نیا  دراد و  ار  اضتقا  نیا  ّرثأتوریثأت  تیّدام و  ناهج  تعیبط و  ملاع  هکلب  تسین ؛ ضحم  یقافتا  لئاسم ، نیا  لاـح  نیعرد 
، مشچ وضع  کی  ادتقم ، يرگید  يدتقم و  یکی  ماما ، یکی  ربمغیپ و  یکی  هک  دوش  یم  مظنم  نینچ  نیا  ادـخ ، هدارا  هب  اهّرثأتوریثأت 

دیاب شوگ ، نابز و  مشچ و  یتح  رگید ، حراوج  اضعا و  دشاب ، هک  روطره  .دوش  یم  زغم  يرگید  نابز و  يرگید  وربا و  وضع  کی 
ام دشاب و  یکی  لصا  رد  هدش ، هتخاس  نآ  زا  زغم  مشچ و  هک  يا  هدام  دنچره  .دنـشاب  لقع  حور و  نامرف  هب  عقاو  رد  زغم و  نامرف  هب 
رد هک  دور  یم  لامتحا  اّما  دنشاب ؛ هدش  هدیرفآ  لولس  عون  کی  زا  مشچ  زغم و  یتّلع ، زایتما و  چیه  نودب  هک  مینک  نامگ  ای  میمهفن 

نیا تسا ، رارقرب  ملاع  نیا  رد  ادخ  هدارا  هب  هک  یتاببسم  بابسا و  ماظن 

.ددرگ تسوپ  ای  نابز  نآ ، دوش و  زغم  دیاب  لولس 
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ار یبیغ  تاضویف  لوبق  تیلباق  تدالو ، ماگنه  زا  دـشاب و  ماما  هک  دراد  ار  نآ  تیلباـق  درف  کـی  دنتـسه ، نینچ  زین  دارفا  روط  نیمه 
یلو دـنیبب ؛ ار  ایـشا  دـناوت  یمن  روک  هک  ناـنچ  .دوشب  ماـما  ربـمغیپ و  دوش  یمن  هک  درادـن  ار  تیلباـق  اـضتقا و  نیا  درف  کـی  دراد و 

ربمغیپ و نامه  هک  نانچ  دنسرب ، نآ  هب  دنناوت  یم  دنراتخم و  دنراد ، هک  یلامک  تیاهن  يوس  هب  تکرح  ریـسم  رد  همه  لاح  نیعرد 
مدرم راظنا  رد  ار  تاکرح  یـضعب  دنناوت  یم  يداع  دارفا  هک  نانچ  دنوش و  یمن  یلو  دنوش ؛ ادخ  تفلاخم  بکترم  دـنناوت  یم  ماما 

هانگ و ضرعم  رد  هچرگا  دـنهد ، یمن  ماجنا  نابایخ  رد  ماعألم و  رد  ار  تاکرح  نآ  هک  تسه  اـهنآ  رد  یلاـح  کـی  یلو  دـنیامنب ؛
تیلوئـسم مه  لّوا  هتـسد  یلو  دوش ؛ تیـصعم  هب  التبم  تداع ، بسح  هب  هک  دشاب  رتشیب  يداع  مدرم  نتفرگرارق  لامک  ریـس و  كرت 

هیلع و هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  زا  اذل  تسا ، هدرک  رتراوشد  ار  اهنآ  راک  َنِیبَّرَقُْملا » ِیَس  ُتائّ ِراْربَْالا  ُتانَسَح   » دنراد و رت  نیگنس  رتشیب و 
: دومرف هک  تسا  تیاور  هلآ )

(1) ؛» ِهَیِشاْغلا ُثیِدَح  َکیتَأ  ْلَهَو  َنُولَءآسَتَی  َّمَعَو  ُهَِعقاْولاَو  ُهَّقآحلا  اُهتاوَخَأَو  ُدوُه  ِیْنتَبَّیَش  »

«. تخاس ریپ  هیشاغلا  ثیدح  کیتا  له  نولءاستی و  ّمع  هعقاو ، هّقاحلا ، دننام : نآ  ریظن  ییاه  هروس  دوه و  هروس  ارم  »

ربمغیپ ماما و  دیوگب : یسک  هک  تسین  دراو  اهداریا  نیا  لاحره  هب  و 

72 ص :

ص239. ج5 ، نایبلا ، عمجم  یسربط ، - . 1
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نیا بلس  دیوگب : هکنیا  ای  دنا ؛ هدوبن  نآ  لومـشم  نارگید  هک  دنا  هدوب  یتایانع  دروم  یکدوک  زا  نوچ  دنتـسین ؛ نارگید  زا  فرـشا 
تایعقاو و اریز  دهد ؛ یم  ناشن  رتشیب  دنا  هدرک  بسک  هک  یتالامک  رد  ار  ناشدوخ  شالت  ششوک و  رثا  اهنآ ، زا  تایانع  تاماقم و 
شـسرپ و دوجو و  ضرع  نادـیم  رد  لاحره  هب  دـنیامن ، رییغت  هدـش  عقاو  هچنآ  زا  ام  حـیجرت  حرط و  هب  هک  دنتـسین  يروما  تاـینیع ،
رتراوشد و ناشفیلکت  هکلب  فلکم و  نارگید  لـثم  مه  ناـنآ  دوش و  یمن  بلـس  اـهنآ  زا  فلتخم  زیارغ  راـیتخا و  ادـخ ، يرب  ناـمرف 

.تسا رت  گرزب  بتارم  هب  ناشاه  تیلوئسم 

رت لماک  تفارش و  هرطفلاب  ام  مییوگب : هک  دنک  یمن  زواجت  نیا  زا  تسا و  هجیتن  یب  لئاسم  نیا  رد  ثحب  دش ، هراشا  هک  نانچ  ًاعبار :
درف کی  ندوب  رت  لماک  هک  نانچ  میناد ، یم  لهاج  رب  ار  ملاع  ناویح و  رب  ار  ناسنا  تاـبن و  رب  ار  ناویح  داـمج و  رب  ار  تاـبن  ندوب 

تابن تسا  هتـسناوت  یمن  دامج  هدـشن و  تابن  دوخ  تابن ، دـیوگب : یـسک  هک  تسانعم  یب  فرح  نیا  .میناد  یم  نارگید  رب  ار  هغباـن 
شباوج اریز  دراد ؛ رکف  هاتوک  ناسنا  رب  رکف  شوخ  لماک و  ناسنا  دامج و  رب  تابن  هک  تسا  یتلیـضف  تفارـش و  هچ  نیا  سپ  دوش ،

مک صخـش  و  تسا ، فرـشا  ناـسنا  زا  ناوـیح  وـگب : نک و  راـکنا  ینک ، یم  كرد  هک  ار  یتفارـش  نیمه  یناوـت  یم  هک : تسا  نیا 
.تسا لضفا  تسا ، هغبان  هظفاح  رد  هک  یمدآ  زا  هظفاح 

تیمُک دیابن  ام  .تسا  عاضوا  نیمه  هب  ملاع  نیا  لامک  ییابیز و 

73 ص :
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اب ار  ملاع  نیا  عومجم  ییابیز  دیاب  .مینک  یفرعم  ضرتعم  تیحالص ، مدع  اب  ار  دوخ  میزادنا و  راک  هب  اه  شـسرپ  نیا  رد  ار  هشیدنا 
هتشاد دیاب  ار  شور  نیمه  مه  لئاسم  نیا  رد  مینک ، هدافتسا  عونتم  تاقولخم  نیا  زا  دیاب  .مییامن  یسررب  ار  کیره  شقن  ازجا و  نیا 

.میشاب

رد یکدوک  رد  یتح  هک  هتشاد  زیگنا  تریح  ياه  یگداعلا  قوف  یحو و  یقلت  تیحالـص  هک  يزاتمم  دارفا  دوجو  تسین  راکنا  لباق 
زا اهنآ و  تینارون  نوناـک  هبخن و  دارفا  نیا  دوجو  زا   (1) .دنا هدیسر  تماما  تّوبن و  ماقم  هب  هتفای و  تمکح  هتفگ و  نخـس  هراوهگ 

تیحالـص و هب  میریگب و  قشمرـس  اـهنآ  شور  زا  ناـشراتفگ ، زا  ناـشراک ، زا  .مینک  هدافتـسا  دـیاب  اـهنآ  يربـهر  تمعن  تیادـه و 
هک ناـنچ  .میـشاب  فرتـعم  نارگید  رب  ناشتلیــضف  هـب  میــشاب و  دـقتعم  اـهنآ  هـب  يربـهر  صاـصتخا  يربـهر و  هـب  اـهنآ  صاـصتخا 

: دومرف مالسلا  مهیلع  دّمحم  لآ  نأش  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(2) ؛» ُهَثارِْولاَو ُهَّیِصَْولا  ْمِهِیفَو  ِهَیَالِْولا  ِّقَح  ُِصئآصَخ  ْمَُهلَو  ِیلاّتلا  ُقَْحُلی  ْمِِهبَو  ِیلاْغلا  ُءیِفَی  ْمِْهَیلِإ  ِنیِقَْیلا ، ُداَمِعَو  ِنیِّدلا  ُساَسَأ  ْمُه  »

هدرک عوجر  نانآ  هب  ّقح  هار  زا  ناگداتفارود  دنتسه ، نیقی  نامیا و  نوتس  نید و  هیاپ  ساسا و  اهنآ  »

74 ص :

.33  - 29 میرم ، 46 ؛ نارمع ، لآ  - . 1
ص21. همامالا ، لئالد  یماما ، يربط  ص30 ؛) ج1 ،  ) 2 هبطخ هغالبلا ، جهن  - . 2

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 137ناهفصا   هحفص 82 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16220/AKS BARNAMEH/#content_note_74_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16220/AKS BARNAMEH/#content_note_74_2
http://www.ghaemiyeh.com


ثرا تیـصو و  نانآ  هرابرد  سب و  تسا و  ناشیا  قح  عمج و  نانآ  رد  تماما  صیاصخ  دـنوش و  یم  قحلم  ناشیا  هب  ناگدـناماو  و 
«. تسا تباث  ندرب 

: تسا هدومرف  موقرم  هداتسرف ، هیواعم  يارب  هک  ییاه  همان  زا  یکی  نمضرد  و 

(1) ؛» اَنل ُِعئانَص  ُدَْعب  ُساَّنلاَو  اَّنِبَر  ُِعئانَص  اَّنِإَف  »

«. دنتسه ام  هتفای  تیبرت  نآ  زا  دعب  مدرم  میتسه و  نامراگدرورپ  ناگتفای  تیبرت  ام  »

نآ رد  هک  دشاب  ییاه  شریذـپ  ملاع و  نیا  زا  لبق  ملاوع  تبـسانم  هب  تاضافا  تاّیطع و  نیا  زا  یـضعب  ای  مامت  تسا  نکمم  ًاسماخ :
مرکا ربمغیپ  زا  هک  تسا  ثیدح  رد  هک  نانچ  دنا ، هتـشاد  یهلا  تاناما  اه و  تبهوم  نیا  لوبق  ادخ و  نامرف  زا  حاورا ، بیغ و  ملاوع 

: دش لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ُهللا َذَـخَأ  ُْثیَح  َباجَأ  ْنَم  َلَّوَأَو  ّیِبَِرب ، َنَمآ  ْنَم  َلَّوَأ  ُْتنُک  ّیِنِإ  َلاـقَف : ْمُهَِمتاـخَو ؟ ْمُهَرِخآ  َْتثُِعب  َْتنَأَو  َءآـِیْبنَْألا  تقَبَـس  ءْیَـش  ِّيَأـِب  »
یلَع ْمُهَدَهْشَأَو  ، » ِِیبَّنلا َنیّ َقاثیِم 

(2) ؛» َّلَجَوَّزَع ِهللاِاب  ِراْرقِْإلِاب  ْمُُهتْقَبَسَف  یَلب  َلاق  ِّیبَن  ُلَّوَأ  اَنَأ  ُْتنُکَف  یلب » اولاق  ْمُّکِبَِرب  ُتَْسلَأ  ْمِهِسُْفنَأ 

75 ص :

ص58. ج33 ، راونالاراحب ، یسلجم ، ص32 ؛) ج3 ،  ) 28 همان هغالبلا ، جهن  - . 1
ص353. ج16 ، راونالاراحب ، یسلجم ، ص124 ؛ ج1 ، عیارشلا ، للع  قودص ، ص10 ؛ ج2 ، ص441 ؛ ج1 ، یفاکلا ، ینیلک ، - . 2
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هداـتفا شیپ  رگید  ناربماـیپ  زا  امـش  هبتر  ببـس  هچ  هب  دـندرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هب  شیرق  مدرم  زا  یـضعب  »
نیتسخن مدروآ و  ناـمیا  مراـگدرورپ  هب  هک  مدوب  یـسک  نیتسخن  نم  دومرف : یتشگ ؟ ثوعبم  اـهنآ  ناـیاپ  رخآ و  رد  هک  یتروصرد 

راگدرورپ نم  رگم  هک  تخاس  هاوگ  ناشدوخ  رب  ار  اهنآ  تفرگ و  نامیپ  ناربمغیپ  زا  ادـخ  هک  ینامز  متفگ ، خـساپ  هک  مدوب  یـسک 
«. متفرگ یشیپ  اهنآ  رب  ّلجوّزع  يادخ  هب  رارقا  رد  سپ  یلب ! تفگ : هک  مدوب  يربمغیپ  نیتسخن  نم  اجنآ  رد  متسین ؟ امش 

76 ص :
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نییعت شدوخ  زا  دعب  تفالخ  تماما و  ماظن و  يربهر  تیالو و  ماقم  هب  ار  یسک  ادخ  نامرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ایآ  - 9
؟ دومرف

تّما هب  تماما  ماظن  نآ  اب  هک  تسا ، ربمغیپ  نییعت  بصن و  ساسا  رب  هدش ، هداد  اهنآ  هب  هک  یخـساپ  شـسرپ و  دنچ  نیا  مامت  خساپ :
رد ار  لیالد  نآ  یّلح ، همّالع  لثم  هک  تسا  نییعت  بصن و  نیا  موزل  رد  هک  يرایسب  لیالد  رب  هوالع  تسا  یهیدب  .تسا  هدش  مالعا 
رد یساسح  گرزب و  صقن  نینچ  هک  دراد  اضتقا  نآ  ندوب  مامت  مالـسا و  نید  لامک  ، (1) تسا هدناسر  لیلد  رازه  ود  هب  نیفلال » «ا 

هدرکن یهاتوک  نآ  نایب  زا  تسا و  لماش  ار  یئزج  رایسب  روما  یتح  رـشب ، زایندروم  لئاسم  مامت  هک  ینید  تسین  نکمم  دشابن و  نآ 
یب اب  هدرک و  توکـس  دراد ، مالـسا  بالقنا  موادـت  شرتسگ و  نتفرولج و  رد  ار  تلاـخد  لاـمک  هک  یمهم  هلئـسم  نینچ  رد  تسا ،

.درذگب نآ  زا  ییانتعا 

77 ص :

.نیفلالا یلح ، همالع  ك.ر : - . 1

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 137ناهفصا   هحفص 85 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/16220/AKS BARNAMEH/#content_note_77_1
http://www.ghaemiyeh.com


ربمغیپ تثعب  زاغآ  زا  رتاوتم ، ثیداحا  ربتعم و  خیراوت  تداهش  هب  اذل 

تیاـصو و تفـالخ و  دـیناسر و  مدرم  هب  دروم  نیا  رد  ار  ادـخ  ناـمرف  ربمغیپ  ررکم  دـش و  حرطم  عوضوم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هکنیا يارب  عادولاهجح  رد  مه  هرخالاب  و  درک ، غالبا  رایسب  ياه  تبـسانم  رد  ررکم و  تانایب  نمـضرد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو 

غالبا و دوب  بسانم  هنرگ  تشادن و  دیکأت  رما  نیا  رب  شرمع  نایاپ  رد  ربمغیپ  : » دیوگب دناوتن  یسک  دنامب و  مکحتـسم  ًالماک  بلطم 
هک رگید  تاهج  يارب  نیا و  يارب  دـیامرف ،» دـیدجت  ار  نآ  یمـسر  سلجم  ماعو و  صاخ  رـضحم  رد  دـییأت و  ار  قباس  ياه  نـالعا 

: هیآ لوزن  هدمع 

(1) ؛﴾ ِساّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهللاَو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإَو  َّکِبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِزنُأ  ام  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  ای  ﴿

زا ار  وت  دـنوادخ  و  يا ، هدرکن  غیلبت  ار  وا  تلاسر  ینکن  نینچ  رگا  نک و  غالبا  هدـش ، لزان  وت  رب  تراـگدرورپ  زا  هچنآ  لوسر  يا  »
«. دراد یم  ظوفحم  مدرم 

زا خیراوت  یـضعب  بسحرب  هک  یتعامج  روضح  رد  مخ  ریدغ  رد  تسا ، هیآ  نیا  رد  هک  تسا  يدکؤم  رایـسب  رایـسب  نامرف  لاثتما  و 
لصفالب تفالخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  غالبا و  ار  ادخ  نامرف  دندوبن ، رتمک  رفن  رازه  دون 

78 ص :

.67 هدئام ، - . 1
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زین ار  ناماما  ریاس  تماما  هک  نانچ  دیزگرب ، دوخ 

دمآرب ماقم  رد  ددـعتم  دراوم  رد  يراخب » حیحـص   » لثم ّتنـس ، لها  نایوار  نیرتربتعم  بسحرب  مه  توم  ضرم  رد  و  دومرف ، مالعا 
یب وا و  هورگ  رمع و  تفلاخم  اب  هک  دنک  غالبا  تّما  هب  یخیرات  تیـصو  کی  تروص  هب  ًابتک و  زین  بسانم  عقاوم  نیا  رد  ار  نآ  هک 

ار اوتحمرپ  دنمهوکـش و  نامرف  نیا  عقوم  نیا  رد  هکنیا  ياـج  هب  هرخـالاب  دـش و  ور  هبور  تّوبن  يـالاو  ماـقم  هب  ناـشتراسج  یبدا و 
.دنتخاس رطاخ  هدرزآ  ار  ادخ  ربمایپ  دندش و  عنام  دننک ، لابقتسا  دیامرفب  ًابتک  ار  دوخ  تیصو  نیرخآ  ربمغیپ  هکنیا  زا  و  دنریذپب ،

یم تّدش  هب  داتفا ، یم  زور  نآ  دای  هب  تقوره  دندیمان ، یم  تّما  ربِح  ار  وا  هک  سابع  نبا  ّتنـس ، لها  تایاور  بسحرب  هک  دوب  نیا 
(1) .دیامن تیصو  ربمغیپ  دنتشاذگن  هک  دوب  زور  نآ  تبیصم ، مامت  تبیصم ، تفگ : یم  تسیرگ و 

ندرمش رب  هک  تسا  هلئـسم  نیمه  تسا ، راکـشآ  رهاظ و  نآ  رد  قح  هدش و  رایـسب  یـسرربو  ثحب  نآ  نوماریپ  هک  یلئاسم  زا  یکی 
هد زا  اهنآ  زا  یخرب  هک  ییاه  باتک  تسا ، يراوشد  راک  هدـش ، هتـشون  لاح  اـت  لّوا  ياـه  نرق  زا  عوضوم  نیا  رد  هک  ییاـه  باـتک 

.تسا زواجتم  مه  دلج  یس  دلج و  تسیب  دلج و 

79 ص :

ص161. ج8 ، ص9 ؛ ج7 ، 138 ؛ ص137 -  ج5 ، حیحص ، يراخب ، - . 1
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؟ دومرف بوصنم  تماما  هب  ار  رفن  دنچ  یسَک و  هچ  یهلا  تیرومأم  بسحرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  - 10

تحت ات  تسا  هدومرف  نیعم  ار  دوخ  زا  دعب  رما  ّیلو  ماما و  هفیلخ و  یصو و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هکنیا  هب  ملع  اب  خساپ :
زا ریغ  تفـالخ  هب  یهلا  بصن  نییعت و  ياوعد  يدـحا  يارب  هکنیا  هب  هّجوتاـب  و  دـبای ، دادـتما  مالـسا  تلاـسر  بـالقنا و  وا ، يربهر 

بالقنا ربهر  نیشناج و  هفیلخ و  هک  دوش  یم  تباث  تسا ، هدشن  مالـسلا  مهیلع  تلاسر  تیب  لها  ترتع و  هّمئا  ریاس  نینمؤملاریما و 
سپ مالسلا و  هیلع  یلع  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مظعا  لوسر  ترضح  زا  دعب  بتکم  نیا  هناگی  داتسا  ملعم و  لوا  لّوا و  ملعم  مالسا و 

.دنشاب یم  مالسلا  مهیلع  همئا  ریاس  نآ  زا 

، ریدـغ ثیدـح  لثم  رتاوتم  صوصن  ثیداحا و  هدـش و  ریـسفت  مالـسلا  هیلع  یلع  لیاضف  تیـالو و  رب  هک  دـیجم  نآرق  هریثک  تاـیآ 
رب رگید ، ربتعم  ثیدح  اهرازه  هکلب  اهدص و  رادلا و  موی  هنیفس و  ثیداحا  ناما ، ثیدح  نیلقث ، ثیدح 

80 ص :
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رب يدودح  رد  دهاوخب  سکره  هک  دنراد ، تحارص  بلطم  نیا 

هرود لثم  ییاه  باتک  هب  دناوت  یم  دوش ، علّطم  تسا -  دقتعم  هعیش  هک  نانچ  تماما -  ماظن  ناکرا  ماکحتسا  ثیداحا و  نیا  ترثک 
.دیامن هعجارم  راونالاراحب  ّقحلا و  قاقحإ  قدصلا ، لئالد  ریدغلا ، راونالا ، تاقبع 

تفالخ و اب  طابترا  رد  هک  يرایسب  ثیداحا  نامه  یط  رد  هکنآرب  هوالع  دنا ، هدش  یفرعم  بوصنم و  تماما  هب  رفن  دنچ  هکنیا  اّما  و 
تاـیاور صوصخلاـب  تسا ، صوصنم  حرطم و  مالـسلا  مهیلع  همئا  ددـع  ینعی  عوـضوم ، نیا  تسا ، دراو  مالـسلا  هیلع  یلع  تماـما 

اهنت مییوگب  تسا  یفاک  دوش ، مولعم  ّتنس  لها  قیرط  زا  ثیداحا  ترثک  هکنیا  يارب  هک  دراد  تلالد  اهنآ  ددع  رب  ربمغیپ ’ زا  رایـسب 
لامک اب  هک  تسا  هدـش  تیاور  ثیدـح  تشه   (2) ملسم حیحـص  رد  هرمـس و  نب  رباج  زا  ثیدح  راهچ  یـس و   (1) دمحا دنسم  رد 

هب نمؤم  صخش  نیاربانب ،  (3) .تسا رفن  هدزاود  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمغیپ يافلخ  همئا و  ددـع  هکنیا  رب  دـنراد  تلالد  تحارص 
رگا ّتنـس  لها  ناردارب  هک  تساجنیا  دـیوگب و  نآ  زا  رتمک  ای  رتشیب  ار  افلخ  همئا و  ددـع  دـناوت  یمن  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمغیپ

، تسین قاـبطنا  لـباق  نآ  رب  زج  ثیداـحا  نیا  و  تسا ، ثیداـحا  نیا  قـفاوم  هک  هعیـش  بهذـم  لوـبق  زج  یهار  دنـشیدنیب ، هنافـصنم 
.تفای دنهاوخن 

81 ص :

(. هرمس نب  رباج  ثیدح   ) 108 ص85 -  ج5 ، دنسم ، لبنح ، نب  دمحا  - . 1
.4 ص3 -  ج6 ، حیحص ، يروباشین ، ملسم  - . 2

هب دراد  یباتک  هک  يدنـس  نیعم  دّمحم  لثم  دنا ، هتـشون  باتک  صوصخ  هب  ثیداحا  نیا  نوماریپ  ّتنـس  لها  ياملع  زا  یـضعب  - . 3
.رشع ینثالا  همئالا  ثیدح  یف  رشبلادّیس  بهاوم  مان :
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؟ دنا هدش  یفرعم  مالعا و  مالسلا  مهیلع  رشعانثا  هّمئا  ریاس  بسن  مان و  مالسلا ،  هیلع  یلع  زا  ریغ  ایآ  - 11

رد مه  و  دـنا ، هدومرف  ار  همه  ياـه  یناـشن  ماـن و  هک  یثیداـحا  تاـیاور و  رد  مه  دـنا ، هدـش  یفرعم  صخـش  مسا و  هب  همه  خـساپ :
هلیسو هب  مه  تسا و  هدش  حیرصت  مالـسلا ) امهیلع  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  لثم  اهنآ  زا  یـضعب  تماما  هب  صوصخلاب  هک  یتایاور 

مالسلا مهیلع  همئا  ددع  رب  تلالد  هک  یتایاور  هب  هّجوتاب  رایسب ، تایاور  نیا  هک  يروط  هب  دعب ، ماما  رب  لبق  ماما  صیـصنت  فیرعت و 
سک چـیه  دراذـگ و  یمن  یقاب  دـنا ، هدـش  نییعت  صوصنم و  رفن  هدزاود  نیا  هکنیا  رد  ار  يدـیدرت  کش و  هنوگ  چـیه  ياج  دراد ،

یم مسا  صخـش و  هب  ار  اهنآ  هک  یثیداحا  نیا  زا  ریغ  یحیحـص  هیجوت  ریـسفت و  دراد ، ددـع  رب  تلالد  طـقف  هک  ثیداـحا  نآ  يارب 
.تفای دهاوخن  دنناسانش ،

یم هن  دنا  هدید  نوچ  دنا ؛ هدش  فرتعم  نآ  هب  هدرک و  لوبق  ار  رفن  هدزاود  نیا  تماما  زین  ّتنـس  لها  فورعم  ياملع  زا  یعمج  اذـل 
نیا دنناوت 

82 ص :
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تماما هب  هعیـش  هک  مالـسلا  مهیلع  رـشعانثا  همئا  زا  ریغ  هب  دـنناوت  یم  هن  و  تسا ، ربمغیپ  لوق  ّدر  اهنآ  در  اریز  دـننک ؛ در  ار  ثیداحا 
اهنآ

.دنیامن ریسفت  قیبطت و  رگید  دارفا  هب  دندقتعم ،

یلص لوسر  ترضح  زا  دوخ ، نیعبرا  رد  ّتنـس  لها  زا  رادمان  ياملع  ظاّفح و  زا  یکی  هک  یثیداحا  زا  ثیدح  کی  هب  هنومن : يارب 
هیلع يدهم  ترضح  ات  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  مالسلا  مهیلع  رشعانثا  همئا  مامت  مان  نّمـضتم  هدرک و  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا 

باتک رد  تسا و  دوجوم  هک  باتک  نیا  ربتعم  یطخ  هخسن  رد  ار  ثیدح  نتم  دنناوت  یم  نادنم  هقالع  .دوش  یم  هراشا  تسا ، مالسلا 
بضتقم همّدقم  هلاسر و  نیا  هدنسیون  فیلأت   (1) رثالا بختنم  يرون و  ثدحم  راتـسالا  فشک  لثم  دـنا ، هدرک  لقن  نآ  زا  هک  ییاه 

.دنیامرف عوجر  بناج  نیا  ملق  هب  يرهوج  رثالا 

يذ يافوتم  لاوش 338 و  دلوتم   ) سراوفلا یبا  نب  دمحا  نب  دّمحم  حتفلاوبا  ّتنـس ، لها  ظفاح  همّالع و  ثیدح ، نیا  هدـننک  تیاور 
هدرک و اه  ترفاسم  ثیدح  بلط  رد  هدش و  قیثوت  فیـصوت و  حالـص  هب  روهـشم و  تناما  ظفح و  هب  يو  .دـشاب  یم  هدعقلا 412 )
« هفاصر عماج   » رد هدراذگ و  راگدای  هب  دوخ  زا  ددـعتم  راثآ  اه و  باتک  هتـشاد و  رایـسب  نادرگاش  هدومن و  ذّـملت  رایـسب  خویـش  دزن 

هتشاد ثیدح  يالما  سرد و  سلجم 

83 ص :

ص204. ج1 ، رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  - . 1
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؛(1) تسا

رد تسا  ینیعبرا  باتک  وا ، ياه  باتک  هلمج  زا  و 

ْنَم : » روهـشم ثیدح  رد  ثیدح » نیعبرا   » زا دارم  هک  یعفاش  هدـیقع  دـییأت  رد  نآ  همّدـقم  رد  هک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لیاضف 
ماما  ) لبنح نب  دمحا  زا  یبیجع  باوخ  تسا ، مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لیاضف  رد  ثیدح  لهچ   (2)« ًاثیِدَح َنیَِعبْرَأ  ِیتَّمُأ  ْنِم  َظِفَح 

.تسا هدرک  لقن  هلبانح ،)

هدرک تیاور  دوخ  خویش  زا  دنـس  اب  نیعبرا ، باتک  نیا  رد  هک  ار  یثیدح  نیمراهچ  سراوفلا ) یبا  نبا  ظفاح   ) رادمان تیـصخش  نیا 
(3) .تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ات  مالسلا  هیلع  یلع  زا  رشعانثا  هّمئا  یماسا  نّمضتم  هک  تسا  یثیدح  تسا ،

.دنا هدرک  تیاور  عوضوم  نیمه  اب  هطباررد  رگید  تایاور   (5) یمزراوخ (4) و  يزودنق لثم  زین  ّتنس  لها  زا  رگید  یضعب 

84 ص :

.370 ص369 -  ج1 ، دادغب ، خیرات  يدادغب ، بیطخ  .تسا  روکذم  دادغب  خیرات  رد  دنمشناد  نیا  همجرت  - . 1
ص61. صاصتخالا ، دیفم ، - . 2

.29 ص27 -  راتسالا ، فشک  يرون ، ثدحم  ح4 ؛ نیعبرالا ، سراوفلا ، یبا  نبا  - . 3
«(. هفیلخ رشعانثا  يدعب   » ثیدح قیقحت  یف  ، 77 باب  ) 295 ص289 -  ج3 ، هدوملا ، عیبانی  يزودنق ، - . 4

ص94. ج1 ، مالسلا ،) هیلع  ) نیسحلا لتقم  یمزراوخ ، - . 5
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؟ تسا رگید  هرود  هب  لاقتنا  همدقم  دودحم و  شا  هرود  تماما  ماظن  هک  تسین  نیا  دیؤم  رفن ، هدزاود  هب  ددع  ندوبرصحنم  ایآ  - 12

دننام هک  دوش  یم  مولعم  رفن ، هدزاود  يربهر  هب  تماما  ندوبدودحم  هظحالم  هب  هک  دیایب  شیپ  نامگ  نیا  یضعب  يارب  دیاش  خساپ :
ماظن زا  سپ  دـیاب  اذـل  .تسا  دودـحمان  تسین ، نیعم  دارفا  ناـمز و  هب  دودـحم  نوچ  تموکح  اـّما  تسا ؛ دودـحم  نآ  تدـم  تّوبن 

رگا اریز  تسین ؛ یلماـک  نخـس  نیا  یلو  دوب ؛ دـهاوخن  یتاـباختنا  ییاروش و  میژر  زا  ریغ  نآ  دوـش و  رارقرب  يرگید  ماـظن  تماـما ،
، دوب هدنام  یقاب  ماما  نودب  يرـشب  هعماج  دوب و  هتفای  نایاپ  رفن  هدزاود  نیا  تماما  تدـم  هدـش و  ضرقنم  لسن  دـنچ  یط  رد  تماما 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رـصع  رد  زج  یمـسرروط  هب  تماما  ماظن  اّما  دوش ؛ مکاح  يرگید  ماظن  دیاب  هک  تشاد  اج  نخـس  نیا 

زا هک  نانچ  مه  نآ  تفاین و  رارقتسا  مالسلا ) امهیلع  ) یبتجم نسح  ماما  نینمؤملاریما و  یمسر  تفالخ  تدم  رد 
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هماع روما  رد  هلخادم  هک  درک  اضتقا  نانچ  طیارش  عضو و  دوب و  دودحم  زین  یناکم  تهج  زا  دوب ، دودحم  ینامز  رظن 

ماجنا ار  يرگید  رثؤم  لاعف و  شقن  دنتـشاد ، هک  یفیلاکت  فیاظو و  يارجا  رد  نانآ  دـشن و  ریذـپ  ناـکما  مالـسلا  مهیلع  همئا  يارب 
ماظن نآ  رد  دـبای ، دادـتما  هچره  نامز و  ره  ات  هک  ینارود  تبیغ و  رـصع  هب  ات  دـندرک  ظفح  ار  مالـسا  تقیقح  تیونعم و  دـنداد و 

.دش یهتنم  تفای ، دهاوخ  همادا  تماما 

، دـش تبیغ  رـصع  هب  یهتنم  ات  دـمآ  شیپ  هک  یعاضوا  تسین و  تماما  ماظن  تیدودـحم  نمـضتم  رفن ، هدزاود  نیا  يربهر  نیارباـنب 
دیآ و یم  ولج  هک  یتاناحتما  هدنیآ و  ثداوح  اهدـماشیپ و  هب  ادـخ  ملع  اب  نینچمه  .درک  تیبثت  دـییأت و  ار  ماظن  نیا  ندوبندودـحم 
دـنیبب و دـیاب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یناهج  ییاهن و  تموکح  یهلا و  لدـع  لماک  روهظ  ات  يرـشب  هعماج  هک  ییاه  سالک 

ماظن نیا  ندوب  ّتقوم  لیلد  زگره  رفن  هدزاود  رد  راصحنا  نییعت و  نیا  نآ ، زا  مالسلا  مهیلع  هّمئا  ربمغیپ و  ربخ  تبیغ و  همانرب  نییعت 
هب یهتنم  هک  دـمآ  شیپ  يا  هماـنرب  و  تسا ، هیجوت  كرد و  لـباق  نآ  ندوبن  ّتقوم  ًـالماک  تسا و  نآ  رارمتـسا  دـهاش  هکلب  تسین ؛
در تسا » هیجوت  لباق  هنوگچ  لسن  دـنچ  رد  نآ  ندوبدودـحم  تماما ، ماظن  ندوب  دودـحمان  اـب  : » هک ار  داریا  نیا  دـش ، تبیغ  رـصع 

نیمه اب  هک  دنا  هتسناد  یم  دنا و  هداد  ار  تماما  همانرب  دیآ ، یم  شیپ  هک  ینایرج  هدنیآ و  هب  ملع  اب  لوسر  ادخ و  دش  مولعم  درک و 
.دش دهاوخن  ادیپ  تماما  ماظن  رد  یترتف  عاطقنا و  همانرب ،

86 ص :
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 ... هک دزیگنا  یم  رب  ار  نامگ  نیا  یضعب  يارب  تسا ، رفن  هدزاود  نیا  تماما  رد  هک  یبیترت  نیا  - 13

یتثارو ماظن  کی  مه  تماما  ماظن  هک  دزیگنا  یم  رب  ار  نامگ  نیا  یضعب  يارب  تسا ، رفن  هدزاود  نیا  تماما  رد  هک  یبیترت  نیا  - 13
يربهر يارب  ینینچ  نیا  بَسَن  کی  نتـشاد  نیاربانب  تسا ؛ ینالف  هون  ینالف و  رـسپ  ینالف ، هک  تسا  نیا  رایعم  تسا و  یگداوناخ  و 

؟ تسین هیجوت  لباق  ماظن  لکش  نیا  هک  یتروصرد  تسا ؛ یفاک  يارادمامز  ماظن و 

صاصتخا تیب و  لها  يافطصا  هلئسم  نیا  باتک ، نآ  رد  هک  دنهد  یم  تبـسن  دیهـش  دیز  بانج  هب  ار  هوفـصلا  مان  هب  یباتک  خساپ :
تماما ماظن  هب  دقتعم  هک  یناسک  مومع  نینچمه  ناشیا و  رظنزا  هک  ار  هلئـسم  نیا  هدـش و  حرطم  صیاصخ  نوئـش و  یـضعب  هب  اهنآ 
یناسک .تسا  هدومرف  تابثا  یفاک  قیقد و  رایـسب  دـیجم ، نآرق  تایآ  رد  قمعت  تقد و  وترپ  رد  دراد ، ار  تیّمها  لاـمک  دنـشاب ، یم 

عوضوم نیا  نوماریپ  دنهاوخب  هک 

87 ص :
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عالّطا تسا ، هدش  نآ  رد  هک  یتاداعبتسا  عفر  و 

.دنیامن هعجارم  باتک  نیا  هب  دنناوت  یم  دنیامنب ، رتشیب  یسررب  و 

دیجم نآرق  رد  تسین و  راکنا  لباق  لیابق  اه و  نادناخ  صاخشا و  یضعب  دروم  رد  یهلا ، لیضفت  ندیزگرب و  افطصا و  لصا  ًالامجا 
: هیآ لثم  .تسا  هدش  حیرصت  نآ  هب  زین  ثیداحا  و 

(1)﴾ ضَْعب ْنِم  اهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ  َنیَِملاْعلا *  یَلَع  َنارْمِع  َلآَو  َمیِهاْربِإ  َلآَو  ًاحُونَو  َمَدآ  یفَطْصا  َهللا  َّنِإ  ﴿ 

: دیامرف یم  میرم ÷ دروم  رد 

(2)﴾ َنیَِملاْعلا ِءآِسن  یلَع  ِکیفَطْصاَو  ِكَرَّهَطَو  ِکیفَطْصا  َهللا  َّنِإ  ﴿

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  میهاربا  دروم  رد  و 

(3)﴾ ِْتیَْبلا َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُُهتاکََربَو  ِهللا  ُتَمْحَر  ﴿

: دیامرف یم  لیئارسا  ینب  دروم  رد  و 

(4)﴾ َنیَِملاْعلا یَلَع  ْمُُکْتلَّضَف  ّیِنَأَو  ﴿

88 ص :

«. دیزگرب نایناهج  يارب  ار  نارمع  نادناخ  میهاربا و  نادناخ  حون و  مدآ و  دنوادخ ، انامه  . » 34  - 33 نارمع ، لآ  - . 1
«. دیزگرب ناهج  نانز  مامت  رب  دینادرگ و  كاپ  دیزگرب و  ار  میرم )  ) وت دنوادخ ، هک  یتسرد  هب  . » 42 نارمع ، لآ  - . 2

«. تسا هداوناخ  امش  رب  شتاکرب  ادخ و  تمحر  . » 73 دوه ، - . 3
«. میدیشخب يرترب  نایناهج  رب  ار  امش  و  . » 122 هرقب ، - . 4
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یسوم  هرابرد  و 

(1)﴾ یِمالَِکبَو ِیتالاسِِرب  ِساّنلا  یَلَع  َُکْتیَفَطْصا  ّیِنِإ  ﴿

: دیامرف یم  دنوش ، یم  تیانع  هب  فرشم  باتک  ملع  هب  هک  يا  هدیزگرب  ناگدنب  نآ  دروم  رد  و 

(2)﴾ انِدابِع ْنِم  اْنیَفَطْصا  َنیِذَّلا  َباتِْکلا  اَْنثَرْوَأ  َُّمث  ﴿

: دیامرف یم  رگید  یخرب  رب  ناربمایپ  یخرب  لیضفت  دروم  رد  و 

(3)﴾ ضَْعب یلَع  ْمُهَضَْعب  اْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َْکِلت  ﴿

: دیامرف یم  زین  و 

(4)﴾ ضَْعب یلَع  ِِیبَّنلا  َنیّ َضَْعب  اْنلَّضَف  ْدََقلَو  ﴿

: دیامرف یم  دندیزرو ، یم  دسح  تیب  لها  هب  هک  نانآ  دروم  رد  ریسافت  بسحرب 

(5)﴾ ِِهلْضَف نِم  ُهللا  ُمُهیتآ  ام  یلَع  َساّنلا  َنوُدُسْحَی  ْمَأ  ﴿

89 ص :

«. مدیزگرب مدرم  رب  وت ، ) اب   ) منتفگ نخس  اب  شیوخ و  ياه  تلاسر  اب  ار  وت  نم  یسوم ، يا  . » 144 فارعا ، - . 1
دوخ خـیرات  رد  یبوقعی  هک  نانچ  میداد .» ثاریم  هب  میدـیزگرب  هک  نامناگدـنب  زا  یناسک  هب  ار  باـتک  نیا  سپـس  « ؛ 32 رطاف ، - . 2

ترضح دوب ، مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  لیاضف  راکنا  نایعیـش و  ندیبوک  شتموکح ، تسایـس  هکنیااب  یقیناود  روصنم  دنک : یم  لقن 
ص383. ج2 ، خیرات ، یبوقعی ، تسناد ، یم  هیآ  نیا  قادصم  ار  مالسلا ) هیلع  ) قداص رفعج  ماما 

«. میداد يرترب  رگید  یضعب  رب  ار  نالوسر  نآ  زا  یضعب  . » 253 هرقب ، - . 3
«. میداد يرترب  رگید  یضعب  رب  ار  ناربمایپ  زا  یضعب  هنیآره  و  . » 55 ءارسا ، - . 4

«. دنزرو یم  دسح  هدیشخب ، نانآ  هب  شلضف  زا  ادخ  هچنآ  و  شنادناخ ) ربمایپ و   ) مدرم هب  تبسن  هکنیا  ای  . » 54 ءاسن ، - . 5

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 
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: دیامرف یم  ایبنا ’ متاخ  كرابم  دوجو  دروم  رد  و 

(1)﴾ ًامیِظَع َْکیَلَع  ِهللا  ُلْضَف  َناکَو  ُمَْلعَت  نُکَت  َْمل  ام  َکَمَّلَعَو  ﴿

: دیامرف یم  مالسلا  مهیلع  ترضح  نآ  تیب  لها  هرهاط و  ترتع  دروم  رد  و 

(2)﴾ ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهللا  ُدیُِری  امَّنِإ  ﴿

ثیداحا .تساهنیا  زا  شیب  دوش ، یم  هدافتسا  اهنآ  زا  رگید  یـضعب  رب  ناگدنب  زا  یـضعب  یگدیزگرب  افطـصا و  هک  تایآ  هنوگ  نیا 
هیجوت لیوأت و  لباق  تساـه ، یگدـیزگرب  نیا  حرـش  هک  هعماـج  تراـیز  لـثم  ربتعم ، تاراـیز  نوتم  نینچمه  باـب و  نیا  رد  هفیرش 
تقیقح نیا  هـب  و 211 )  196 ، 173 ، 149 ، 106 ، 89 ، 33 ياـه 1 ، هبطخ  لـثم   ) يرایـسب دراوم  رد  زین ، هغـالبلا  جـهن  رد  .تسین و 

.تسیفاک عوضوم  نیا  تابثا  يارب  زین  رتاوتم  تایاور  دیجم ، نآرق  تایآ  رب  هوالع  هصالخ  و  تسا ؛ هدش  تیبثت  حیرصت و 

هک نانآ  دننام  دنهدب ، هولج  رکفنشور  ار  دوخ  دنهاوخ  یم  هک  یضعب 

90 ص :

«. تسا هدوب  رایسب  هراومه )  ) وت رب  ادخ  لضف  تخومآ و  وت  هب  یتسناد  یمن  ار  هچنآ  و  . » 113 ءاسن ، - . 1
عجار دزاس .» كاپ  ار  امش  الماک  هدرک و  رود  ار  هانگ  يدیلپ و  ربمایپ ، نادناخ  امش  زا  دهاوخ  یم  طقف  دنوادخ  « ؛ 33 بازحا ، - . 2

( مالـسلا مهیلع  ) تیب لها  تراهط  تمـصع و  رب  لیلد  زین  دشاب ، یعیرـشت  هکنآ  ضرف  هب  تسا و  ینیوکت  هیآ  نیا  رد  هدارا  هکنیا  هب 
ههبـش مامت  تسا ، قیقد  یملع و  هک  ناـیب  نیا  ما ، هدروخنرب  نآ  هب  رگید  تاـملک  رد  هک  تسا  یناـیب  قیقحت و  ار  بناـج  نیا  تسا ،

.یعیرشت تیالو  ینیوکت و  تیالو  یناگیاپلگ ، یفاص  ك.ر : .دزاس  یم  لطاب  ار  نیدناعم  ياه 

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 
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نیا دنوش ، یم  نآ  راکنا  اب  يواسم  هک  دنیامن  یم  ریسفت  يا  هنوگ  هب  اهنآ  رب  ار  ادخ  یحو  دنرامـش و  یم  هغبان  ینژ و  لاجر  ار  ایبنا 
لاـعفا رارـسا  كرد  زا  ار  دوـخ  زجع  و  دـننک ، یم  یـسررب  یهلا  تمکح  ردـقواضق و  هـب  میلـست  مدـع  يداـم و  دـید  اـب  ار  لـئاسم 

مهیلع تیب  لها  زا  تاـماقم  بهاوم و  یـضعب  یفن  هک  دـنیامن  یم  رظنراـهظا  هنارورغم  هتفرگ و  تمکح  مدـع  رب  لـیلد  يدـنوادخ ،
تامادقا و اهراک و  شزرا  رت و  مکحم  هریغ  یـسایس و  یعامتجا و  يدرف و  روما  رد  ار  نانآ  گرزب  صاخ و  ياه  عضوم  مالـسلا ، 
كرد و نازیم  تهج  زا  يداـع  دارفا  اـب  ار  ناراوگرزب  نیا  هک  دـنناد  یم  رت  بساـنم  دزاـس و  یم  رتـشیب  هاـنگ  زا  ار  اـهنآ  يراددوخ 

تیاعر تناعا و  یبیغ و  ددم  هرخالاب  دـنیامنن و  لوبق  تسا ، هدـش  عقاو  رما  کی  هک  اهنآ  رب  ار  ادـخ  تایانع  دـنیوگب و  ربارب  روعش ،
هب ای  دـنوش و  رکنم  تسا ، هتفای  دادـتما  تمایق  زور  ات  زورما و  ات  نآ  هتـشر  هدـش و  اهنآ  نید  ترـصن  اـیبنا و  زا  هک  ار  یهلا  میقتـسم 

کیکفت لباق  ینید  لئاسم  تسین و  دیدرت  لباق  قیاقح  نیا  یلو  دنناوخب ؛ رکفنـشور  ار  اهنآ  هدز  برغ  ياه  هچب  ات  دنرواین ، باسح 
.دشاب ناملسم  لوبق  دروم  دیاب  دنراد ، هک  يدافم  اوتحم و  ِلک  رد  نآرق  تایآ  دشاب و  یمن  رگیدکی  زا 

افطصا هب  يرگید ، زا  سپ  یکی  مالسلا  مهیلع  همئا  تماما  هلئسم  نیاربانب 

دراد قرف  نامسآ  ات  نیمز  زا  يداع  تثارو  اب  تسا و  یهلا  رایتخا  و 

91 ص :
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موس ماما  رـسپ  هکنیا  يارب  مراهچ  ماما  ای  تسا ، لّوا  ماما  رـسپ  هک  تسا  ماـما  نیا ، يارب  مود  ماـما  هکنیا  ماـما ، شنیزگ  رد  زگره  و 
هک نانچ  تسین ، رایعم  نیا  رب  لیلد  دـنا ، هتفای  صاصتخا  تماما  ماـقم  نیا  هب  ًاـیلاوتم  تیب  لـها  هکنیا  فرـص  تسین و  راـیعم  تسا ،

لـسن زا  اهنآ  هکنیا  هب  ماقم  نیا  هب  ناشنتفای  صاـصتخا  تّوبن و  دـنا ، هدوب  لـیلخ  میهاربا  تیب  لـسن و  زا  همه  هک  یمیهاربا  ناربماـیپ 
: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  هکنیااب  دوش ، یمن  هصالخ  هیجوت و  دنتسه ، میهاربا 

(1)﴾ َبوُقْعَیَو َقاحْسِإ  َُهل  اْنبَهَوَو  ﴿

: دیامرف یم  درب ، یم  ار  یمیهاربا  يایبنا  زا  رفن  هدزناپ  مان  هکنآ  زا  سپ  و 

(2)﴾ میِقَتْسُم طارِص  یلِإ  ْمُهاْنیَدَهَو  ْمُهاْنیَبَتْجاَو  ْمِِهناوْخِإَو  ْمِِهتاّیِّرُذَو  ْمِِهئآبآ  ْنِمَو  ﴿

، دوش قالطا  مه  ثاریم  ثرا و  نآ  رب  رگا  تسا ، يونعم  یعقاو و  لیـصا  ياهرایعم  رب  یهلا و  شنیزگ  ابتجا و  شنیزگ ، ابتجا و  نیا 
نیا نوچ  تسا ؛ ردارب  ردام و  ردپ و  زا  يداع  ثراو  کی  ثاریم  ثرا و  هن 

ثّروم ثراو و  نیب  يّدام  یمسج و  طابترا  ّتلع  هب  ثاریم  ثرا و 

92 ص :

«. میدیشخب میهاربا )  ) وا هب  ار  بوقعی  قاحسا و  و  . » 84 ماعنا ، - . 1
تیادـه تـسار  هار  هـب  میدـیزگرب و  و  مـیداد ) يرترب  ار  يدارفا   ) ناـشناردارب ناشنادــنزرف و  ناشناردــپ و  زا  و  . » 87 ماـعنا ، - . 2

«. میدومن
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.تسا يدامریغ  تاکرتشم  يرکف و  قیالع  یحور و  يونعم و  طابترا  ّتلع  هب  ار  رگید  ماما  ماما ، ندوب  ثراو  اّما  تسا ؛

و میهاربا » ثراو  ای   » ای مدآ » ثراو  ای   » باطخ هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  کیره  هک  ییاه  تراـیز  ثراو و  فورعم  تراـیز  رد  اذـل 
هدرب مان  یناسک  اهنآ  نایم  رد  اریز  تسین ؛ هتشذگ  ناربمغیپ  زا  اهنآ  ینامـسج  تدالو  تثارو  ساسا  رب  دنوش ، یم  ترایز  ایبنا  ریاس 
همئا کلذ  عم  هللا ، حور  یـسیع  ترـضح  هللا و  میلک  یـسوم  ترـضح  لثم  دنتـسین ، ناراوگرزب  نیا  بسن  هلـسلس  رد  هک  دـنوش  یم 

تثارو و  دنتـسه ، اـهنآ  تماـما  تیادـه و  ملع و  توعد و  ثراو  ناراوگرزب  نیا  نوچ  میرامـش ؛ یم  اـهنآ  ثراو  ار  مالـسلا  مهیلع 
يرـسپ وا  زا  ریغ  مه  مهد  ماما  تسا و  مهد  ماما  رـسپ  مهدزای  ماـما  نوچ  هکنیا  هن  تسا ، یناـعم  نیا  هب  اـجنیا  رد  تیادـه  تماـما و 

.دیسر تماما  هب  وا  تشادن ،

و ناربمغیپ ، زا  اهنآ  تثارو  نیا  هک  داد  ناشن  دیـسر ، مدرم  هب  ناـشیا  زا  هک  یمولع  كولـس و  هریـس و  مالـسلا و  مهیلع  همئا  خـیرات 
یمن مالسلا  مهیلع  همئا  ریاس  مالـسلا و  هیلع  یلع  نوچ  یناثراو  تّما ، نیا  رد  ایبنا  يارب  هدوب و  ّقح  هب  رگید ، ماما  زا  ماما  ره  تثارو 

.داد ناشن  ناوت 

دهز ملع و  یتسرپ و  قح  يراکادف و  همه  نآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  لثم  ایآ 

؟ درک یفرعم  ناوت  یم  ار  یسک  هچ  نامیا ، تدابع و  و 

کی لوبق  یخیرات و  تشذگ  نآ  مالسلا و  هیلع  نسح  ماما  ترضح  ریظن  ایآ 

93 ص :

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
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؟ دنا هداد  ناشن  ار  یسک  هچ  تّما ، نیب  رد  ییاقآ  تدایس و  يرابدرب و  ملح و  همه  نآ  مالسا و  ظفح  يارب  روهقم  رهاظ  هب  عضوم 

نیسح ماما  دننام  ار  یسک  هچ  نید ، زا  يرادساپ  يراکادف و  ّقح و  هار  رد  تماقتـسا  لطاب و  لاطبا  ادخ و  يارب  مایق  داهج و  رد  ایآ 
سیفن ناج  زا  تشذـگ  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  تراسا  نارای و  ناردارب و  ناناوج و  غاد  هاکناج و  بئاصم  لوبق  رد  مالـسلا  هیلع 

؟ دنهد یم  ناشن  دوخ ،

...ایآ ایآ و  ایآ و  و 

ياراد ّقح  هب  نانآ  دـندرک  قیدـصت  هک  دـندوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمـشد  یتح  نیا  داد و  ناشن  هک  دوب  خـیرات  نیا  هرخـالاب 
هیلع قداص  رفعج  ماما  لثم  ماقم  تمظع  اهنآ و  ربارب  رد  نودلخ » نبا   » دننام یـصاخشا  یتح  .دندوب  تّما  يربهر  گرزب و  تاماقم 

(1) .دیامن یم  فارتعا  هناعضاخ  تابّیغم ، هب  وا  ملع  مالسلا و 

مرج هناـگی  هکلب  نیرت و  گرزب  نادـناخ  نیا  حدـم  هک  یعقوـم  رد  قدزرف »  » دـننام یلد  هدـنز  هدازآ و  يارعـش  هک  دوـبن  تهج  یب 
هنومن نادواج و  هدنز و  هدیصق  نیا  تسا ، یقاب  مالسا  خیرات  ات  هک  دییارس  يا  هدیصق  دوب ، یسایس 

یم حدم  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  همه  مالـسلا و  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  .تسا  يداقتعا  ینامیا و  یـسامح و  یبدا و  رثا  نیرتهب 
؛ درامشب ییوگ  ّقحان  ار  نیا  دریگب و  داریا  حدم  نآ  هب  تسناوتن  يدحا  طقف  هن  هک  يروط  هب  دیامن ،

94 ص :

ص334. ج1 ، همدقم ،»  » خیرات نودلخ ، نبا  - . 1
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مالـسلا و مهیلع  تیب  لها  لیاضف  زا  ینامجرت  وا و  یبدا  تعاجـش  رعاش و  هدـنز  روعـش  هنومن  ار  نآ  همه  لاح  ات  نامز  نآ  زا  هکلب 
لمعلا سکع  تسناوتن  قدزرف ، نتخاس  ینادـنز  زج  مه  يوما  دبتـسم  هفیلخ  یتح  و  دنتـسناد ، اـهنآ  یهلا  بصاـنم  تاـماقم و  ناـیب 

.دهد ناشن  يرگید 

هتشون رد  ام  .دیشک  دهاوخ  ازارد  هب  نخـس  دوش ، لابند  رگا  هک  تسا  حرط  لباق  دایز  رارـسا  بلاطم و  ثحب  نیا  رد  زیزع ! هدنناوخ 
.میوش ّقفوم  اهنآ  رشن  هب  تسا  دیما  هک  میا  هداد  یتاحیضوت  رگید  هنوگ  هب  عوضوم  نیا  نوماریپ  زین  رگید  ياه 
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يرادمامز لاس  جنپ  تدم  رد  زج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  تماما  ماظن  میناد  یم  هک  نانچ  - 14
 ... یلع و ترضح 

يرادـمامز لاس  جـنپ  تدـم  رد  زج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  لوسر  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  تماما  ماظن  میناد  یم  هک  ناـنچ  - 1
ترـضح روهظ  ات  ماظن  نیا  ایآ  نیاربانب  تفاین ، رارقتـسا  مالـسلا ) اـمهیلع  ) یبتجم نسح  ماـما  يرادـمامز  هاـم  شـشو  یلع  ترـضح 

هنوگچ دتمم  هلـصاف  نیا  رد  دنام و  دهاوخ  عونمم  روما  رد  فرـصت  زا  لیطعت و  ترـضح  نآ  یناهج  بالقنا  مالـسلا و  هیلع  يدهم 
؟ دوب دهاوخ  یمالسا  یعرش و  یماظن 

طسق و لدع و  يرارقرب  هب  مایق  روما و  هرادا  يرادمامز و  هلمج  نآ  زا  هک  تسا  ددعتم  نوئـش  فلتخم و  داعبا  ياراد  تماما  خـساپ :
.تسا هتشاد  طابترا  رتمک  ای  هتشادن  طابترا  تماما  یسایس  دُعب  نیا  اب  هک  يدحات  داعبا  ریاس  رد  .تسا  تینما  ظفح 

هچرگا مه ، تماما  ماظن  یـسایس  دُعب  رد  دنا و  هداد  ماجنا  دنا ، هتـشاد  هدـهع  هب  هک  ار  یفیاظو  تماما  ماظن  ناربهر  هک  تسین  یکش 
تفلاخم
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زا نآ  دّدعتم  داعبا  هولج  ماظن و  لصا  اب  بصاغ  نارادم  تسایس 

زا دیدرگن و  ماظن  نیا  رد  هلـصاف  ترتف و  زورب  بجوم  اه  تعنامم  اه و  تفلاخم  نیا  کلذ  عم  تسه ، هدوب و  یـسایس  دـعب  نیا  میب 
.درکن مک  يزیچ  نآ  یعرش  یعقاو و  رابتعا  تلاصا و 

، ماظن نآ  هب  ناگدنورگ  يرایتخا  يوریپ  تیعبت و  هب  یکی  دریگ : یم  تروص  دعب  ود  رد  هنوگ و  ود  هب  یبتکم  ماظن  رارقتـسا  ًالوصا 
.یمسر تالیکشت  يّدام و  یماظن و  يورین  ییارجا و  تردق  هب  سپس  و  تسا ؛ ماظن  رارقتسا  لصا  تفگ  ناوت  یم  هک 

، هبیط هنیدم  هب  ترضح  نآ  ترجه  زا  سپ  لوسر ’ ترضح  رصع  رد  طقف  یعرش  تیالو  تموکح و  مود ، تروص  هب  تسا  یهیدب 
ات ام و  نامز  ات  هشیمه  لّوا  لکـش  هب  اّما  تفای ؛ رارقتـسا  مالـسلا ) اـمهیلع  ) یبتجم نسح  ماـما  نینمؤملاریما و  يرادـمامز  هرود  رد  و 

ربهر زا  دناد و  یم  نآ  عبات  ار  دوخ  تسا ، ماظن  نیا  هب  نمؤم  دسانش و  یم  ار  ماظن  نیا  سکره  .تشاد  دهاوخ  رارقتسا  روهظ  رصع 
.دیامن یم  تعاطا  ماظن  نیا 

رد دـندوب  فظوم  دـندرک و  یم  در  ار  یعرـشریغ  ياه  ماظن  نآ ، ناوریپ  هدوب و  ریگرد  یعرـشریغ  ياـه  ماـظن  اـب  هشیمه  ماـظن  نیا 
.دنهدب قیبطت  ماظن  نیا  اب  ار  دوخ  روما  ناماما ، روتسد  بسح  هب  دوخ  لخاد ،

رهاظ هب  هچرگا  سابع ، ینب  ناهاشداپ  رصع  رد  مق »  » لثم ییاهرهش 
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زا شیب  نطاب  رد  دندوب ، نانآ  یعرشریغ  میژر  تحت 

رومأم ار  تماما  ماظن  هب  نینمؤم  دوخ و  ناوریپ  هک  دـندوب  همئا  نیا  .دـندوب  تماما  ماظن  عباـت  دنـشاب ، دادـغب  میژر  ذوفن  تحت  هچنآ 
دنیامن عوجر  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  مولع  نالماح  املع و  هب  دیآ ، یم  شیپ  ناشیارب  هک  یتاعفارم  تافالتخا و  رد  هک  دندوب  هدرک 

.دنشاب میلست  اهنآ  تواضق  هب  و 

زا اه  میژر  نیا  هراومه  و  تفریذپن ، ار  رگید  ياهاج  دادـغب و  قشمد و  ياه  ماظن  روج و  ماّکح  میژر  مالـسا  رد  هک  یتیعمج  هناگی 
هملظ تموکح  دندوبن ، ساسا  نیا  رب  هک  ییاه  تموکح  هک  دندوب  اهنیا  دندوب ، تماما  ماظن  ناوریپ  هعیـش و  دـندوب ، ساره  رد  اهنآ 

.دنتسناد یم 

زا  ) ماظن نیا  يربهر  ناونع  هب  املع  ریاس  و  دهاجم » دّمحم  دیـس   » موحرم .دوش  یمن  عطقنم  هاگ  چیه  هتـشاد و  ماود  هشیمه  ماظن  نیا 
ازریم جاح   » موحرم .دندرک  تکرـش  نآ  رد  ًاصخـش  دوخ  دندومن و  رداص  ار  سور  اب  داهج  نامرف  مالـسلا )  هیلع  رـصع  ماما  بناج 

شعضوم هیسور ، نانعلا  قلطم  ردتقم و  ریفـس  فودیاب » يرگ   » لتق و  ناریا ، رد  هیـسور  ذوفن  هیلع  شروش  هعقاو  رد  ینارهت » حیـسم 
مالـسلا هیلع  نامز  ماما  اب  هبراحم  مکح  رد  وکابنت  لامعتـسا  مویلا   » عطاـق مکح  هک  وکاـبنت  میرحت  هلئـسم  رد  .دوب  ماـظن  نیا  هب  اـکتا 

زا يزاریش » يازریم  هللا  تیآ   » دوب و تماما  ماظن  تردق  زا  يا  هنومن  دیلام ، كاخ  هب  ار  سیلگنا  رابج  تموکح  غامد  تسا »
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مکح نیا  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  هّماع  تباین  عضوم 

دانتـسا هب  همه  دـش ، عورـش  هاش  نیدلارـصان  رـصع  زا  هک  هاش  دادبتـسا  هیلع  املع  مایق  هطورـشم ، بالقنا  رد  .درک  رداص  ار  یخیرات 
.دوب اهقف  هماع  تباین  تماما و  ماظن  رارمتسا 

هیلع يزاریش » یقت  ازریم  اقآ   » موحرم بالقنا  نانبل و  هیروس و  رد  هسنارف  رامعتسا  اب  نیدلا » فرش  دیـس   » لثم یتیـصخش  تادهاجم 
دـض رب  اطغلا » فشاک   » ياه يریگ  عضوم  و  تفرگ ، لکـش  سیلگنا  اب  راـیع  ماـمت  داـهج  کـی  هب  هک  قارع ، رد  سیلگنا  رامعتـسا 

تاـکرح اهدـص  و  مالـسلادبع ، رودزم  ماـظن  هیلع  میکح » هللا  تیآ   » و یبوبح » دیعـس  دّـمحم  دیـس   » سیلگنا و يرامعتـسا  تساـیس 
+، ینیمخ ماما  صوصخلا  یلع  گرزب ، عجارم  اهقف و  املع و  يربهر  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هرخالاب  و  رگید ، گرزب  کـچوک و 

ناوریپ دنچره  تسا ، هدشن  عطقنم  هاگ  چیه  ماظن  نیا  هک  تسا  نیا  هاوگ  دـهد و  یم  ناشن  ار  نآ  ذوفن  اقب و  ماظن و  نیا  دوجو  همه 
نانچ .دنا  هدوبن  ناسکی  رگید ، للع  یـضعب  اه و  توغاط  ياه  تسایـس  تدش  راصعا و  فالتخا  هب  تیفیک ، تیّمک و  ثیح  زا  نآ 

ناملس و هب  باسح ، کی  رد  دیـسر و  تیاهن  هب  اهنآ  ددع  ّتلق  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تلحر  زا  دعب  لّوا  رـصع  رد  هک 
یضعب و  هباحص ، زا  یهورگ  زج  هرخالاب  .دش  دودحم  رامع  هب  رت  عیسو  باسح  رد  و  دادقم ، رذوبا و 
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هتشک دادترا  تمهت  هب  یتح  هک  هریون  نب  کلام  لثم 

.دنتشادن راهظا  تئرج  دندوب ، رگا  ای  دندنامن و  یقاب  يرتشیب  دارفا   (1)، تفرگ رارق  اهزواجت  نیرت  هنامرش  یب  دروم  شرسمه  دش و 
هب تّما  نیا  هکنیا  و  ماظن ، نیا  يرارقرب  ّرـس  هب  دندمآ ، ولج  هچره  دش و  دایز  ماظن  نیا  هب  مدرم  شیارگ  نامز  رورم  جیردت و  هب  اّما 

.دندرب یپ  رتشیب  دنا ، هدش  عاجرا  رفن  هدزاود  نیا  يربهر  ماظن و  نیا 

میدید هک  نانچ  .دزاس  ضرقنم  ار  نآ  تسناوت  دهاوخن  سک  چیه  هدـماین و  شیپ  ماظن  نیا  ندـش  ضرقنم  يارب  یبجوم  چـیه  سپ 
ماظن و نیا  يونعم  ذوفن  ندرب  نیب  زا  يارب  اکیرمآ -  هدرپسرس  رکون  شرـسپ -  و  سیلگنا ، لماع  يولهپ ، ناخاضر  نرق  مین  زا  شیب 

تبسن وا  هب  هک  ییاه  باتک  رد  يولهپ  اضردّمحم  یتح  دندش و  بکترم  هک  ار  یکانلوه  تایانج  هچ  دندرک و  شالت  نآ  تموکح 
هتـشاد و رظن  نآ  هب  شیبو  مک  مدرم  هک  ار  تموکح  ماظن و  نیا  ینعی  درک ؛ ار  راک  نیا  مردپ  هک  درک  یم  راختفا  نیا  هب  دنداد ، یم 

ینارنخـس کـی  یط  جرک ، رد  شا  هتخورفدوخ  نارکوـن  زا  یکی  یتـح  تشادرب و  ناـیم  زا  دـنتفرگ ، یم  اـهنآ  زا  ار  مارح  لـالح و 
اوتف کی  اب  دنک و  تفلاخم  تلود  تسایس  اب  اّرماس  رد  دّیس  رفن  کی  هک  دهد  یمن  هزاجا  نامز  رگید  هک : درک  یم  راختفا 

100 ص :
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تـسا نرق  کی  بیرق  هک  اهنآ  نارکون  نارگرامعتـسا و  ياه  شالت  نیا  مغر  یلع  اّما  .دـیامن  ضوع  ناـنچ  نآ  ار  عاـضوا  مکح ، و 
تروص هب  هللادمحلا  هک  دـش  رهاظ  یناشخرد  كانبات و  هولج  نینچ  اب  یمالـسا  بالقنا  نیا  رد  دراد ، همادا  تّدـش  هب  ماظن  نیا  هیلع 

.درک مالعا  ار  یمالسا  ماظن  هضبق و  ار  روما  زین  یمسر 

و نینل ، سکرام و  بتکم  ناوریپ  يرامعتسا و  گنهرف  ناگدرورپ  تسد  اکیرمآ و  سیلگنا و  نارودزم  نآ  میژر و  نآ  يایاقب  رگا 
تـشپ زا  دنرادرب و  ینکـشراک  ءوس و  تاغیلبت  تاکیرحت و  زا  تسد  دنراذگب و  ییاکیرمآ  نایارگ  پچ  هیـسور و  هب  ناگدرپسرس 

تاکرح و علطم  میراودـیما  داد ، ناشن  ار  نآ  یـسایس  ماظن  مالـسا و  يزاسراک  هک  بـالقنا  نیا  دـننزن ، رجنخ  بـالقنا  مالـسا و  هب 
.دوش مالسا  ناهج  مامت  رد  مالسا  هب  تشگزاب  يارب  گرزب  ياه  شبنج 

« ِمیِظَْعلا ِِّیلَْعلا  ِهللاِاب  ّالِإ  َهَُّوق  الَو  َلْوَح  الَو  »

ياملع اهقف و  تیالو  رد  تسا ، تبیغ  رـصع  هک  رـصع  نیا  رد  و  تسیقاب ، لاـح  اـت  ربمغیپ ’ دوخ  رـصع  زا  ماـظن  نیا  هکنیا : هصـالخ 
رفن کی  تموکح ، میژر و  ره  تحت  ناهج ، زا  هطقن  ره  اـجکره و  رد  درادـن و  زرموّدـح  هک  تسا  یماـظن  نیا  دراد و  رولبت  لداـع 

زا تیعبات  وا  یعقاو  تیعبات  دشاب و  هتشاد  تیعبت  ماظن  نیا  زا  دیاب  دشاب ، ناملسم 
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(1) .تسا ملاع  رسارس  رد  هعیش  مامت  یسایس  تدحو  زمر  هک  تسا  ماظن  نیا  .دشاب  ماظن  نیا 

102 ص :

هدنـسیون شراگن  شخب  تاـجن  هدـیقع  شـسرپ و  هد  هب  خـساپ  ياـه  باـتک  هب  نآ ، بساـنم  ياـه  ثحب  ثحب و  نیا  نوماریپ  - . 1
.دوش هعجارم 
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هدژم ناشتماما  هب  ار  تّما  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  مظعم  لوسر  ترضح  هک  تسا  رـشعانثا  همئا  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ایآ  - 15
؟ تسا هداد 

مالـسلا هیلع  يدهم  ترـضح  هک  دنراد  قافتا  نیا  رب  همه  دسر و  یمن  رظن  هب  ّتنـس  لها  هعیـش و  نیب  یفالتخا  دروم  نیا  رد  خساپ :
تماـما و زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  هک  تـسا  تباـث  رتاوـتمروط  هـب  و  تـسا ، مالـسلا  مـهیلع  رـشعانثا  هـمئا  زا  مـهدزاود  ماـما 
هب ّتنـس  لها  نیثّدحم  ریهاشم  زا  »(1) و  هّتـس حاحـص   » زا یکی  بحاص  هک  یناتـسجس » دووادوبا   » اذل و  تسا ، هداد  ربخ  ناشتفالخ 

، باتک نیا  رد  تسا ، هدیمان  يدهملا » باتک   » ار نآ  هداد و  صاصتخا  يدهم »  » هب ار  دوخ  ننس  ياه  باتک  زا  یکی  دور ، یم  رامش 
(2) .دشاب یم  رشعانثا  هّمئا  ثیدح  دنک ، یم  تیاور  هک  ار  یثیداحا  نیلوا 

قافتا دروم  مّلسم و  مالسلا  هیلع  يدهم  روهظ  لصا  لثم  تسا ، مهدزاود  ماما  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هک  عوضوم  نیا  نیاربانب ،
نیملسم

.تسا

103 ص :

حیحص و  هجام ، نبا  حیحص  دوواد ، یبا  حیحص  یئاسن ، حیحص  ملسم ، حیحص  يراخب ، حیحص  زا : دنترابع  هناگ  شش  حاحص  - . 1
.دنیوگ یم  مه  ننس »  » ریخا ياتراهچ  نیا  هب  هک  يذمرت 

.311 ص309 -  ج2 ، ننس ، یناتسجس ، دوواد  وبا  - . 2

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 
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؟ دشاب یم  مسق  دنچ  هدش ، هماقا  مالسلا  هیلع  رظتنم  يدهم  نامزلا  بحاص  ترضح  تماما  دوجو  رب  هک  یلیالد  - 16

نارود ّیلو  نامز و  بطق  نآ  تماما  دوجو و  رب  تسا ، یقطنم  لوقعم و  یعوضوم  نینچ  تابثا  نآ  اب  هک  دنـسپدرخ  لـیالد  خـساپ :
هدش فیلأت  دراد ، طابترا  نآ  اب  هک  یلئاسم  عوضوم و  نیا  نوماریپ  هلاسر  باتک و  اهرازه  هکلب  اهدص و  تسا و  رایسب  مالـسلا  هیلع 

.تسا

تاداع قراوخ  تازجعم و  اه و  همان  تاعیقوت و  يداع و  دارفا  روهشم و  ياه  ّتیصخش  ياه  فّرشت  اه و  تاقالم  رتاوتم و  ثیداحا 
.دنیامن یم  تابثا  ار  نآ  همه 

ّقح یناهج  دحاو  تموکح  لیکشت  مالسا و  نید  ندش  یناهج  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  رمع و  لوط  تبیغ و  تماما و 
رد هک  تسا  یفورعم  روهشم و  یبیغ  ياهربخ  زا  ترضح ، نآ  هلیسو  هب  لدع ، و 

104 ص :

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 137ناهفصا   هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


نیثدحم فورعم و  نیعبات  روهشم و  هباحص  .تسا  هدش  تیاور  هریغ  تغل و  لاجر و  خیرات و  ثیدح و  ریسفت و  ياه  باتک 

هب دیجم  نآرق  تایآ  زا  هیآ  دـص  کی  زا  شیب  (1) و  .دنا هدرک  تیاور  ار  ثیداحا  نیا  ننس ، عماوج و  دیناسَم و  باحـصا  گرزب و 
.تسا هدش  لیوأت  ریسفت و  نآ  اب  طابترا  رد  ترضح و  نآ  روهظ 

نامیا نامز  تشذگ  دش و  رت  تباث  نامز  رورم  هب  ترـضح ، نآ  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  یبیغ  ياهربخ  قدص 
نآ ربهر  نامزلارخآ و  بالقنا  نوماریپ  هک  ار  تبیغ  ياه  باتک  نیا  دـییایب  .دزاس  یم  رتراوتـسا  یبیغ  ياهربخ  نیا  هب  ار  اـم  رواـب  و 
اهنآ زا  يرایسب  ربخ  هک  صخش  اهدص  دینیبب  دیناوخب ، هدش  هتشون  لاح  ات  ترـضح  نآ  ردپ  رـصع  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 
ردـپ رـصع  رد  راوگرزب ، ماـما  نآ  ياـقل  تداعـس  هب  نارگید  اـب  دوخ  فرـشت  ترـضح و  نآ  دوـجو  زا  تسا ، روآ  نیقی  مه  ًادرفنم 
کی تاـبثا  رد  هک  یتروص  رد  لاـح  .دـنا  هداد  ربـخ  ینونک ) رـصع   ) يربـک تبیغ  رـصع  يرغـص و  تبیغ  رـصع  رد  شراوـگرزب و 

هب دوش ، یم  لصاح  نانیمطا  هدومن ، افتکا  ّقثوم  رفن  کی  ربخ  هب  رگید ، تاـعوضوم  نـالف و  دوجو  نـالف و  تدـالو  لـثم  عوضوم ،
.دش دهاوخ  لصاح  نیقی  نیّقثوم ، ریهاشم و  زا  يرایسب  عمج  ربخ  هب  یلوا  قیرط 

105 ص :

ياـملع و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمغیپ هباحـص  ماـن  هدـش و  هتـشون  عوضوم  نیا  رد  هک  ییاـه  باـتک  زا  رـصتخم  عـالّطا  يارب  - . 1
مجنلا فیرـش  باتک  همدـقم  هدـنراگن و  فیلأت  ناـما  نما و  دـیون  هب  دوش  عوجر  دـنا ، هدرک  تیاور  ار  ثیداـحا  نیا  هک  ینیثدـحم 

.بقاثلا

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 
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زرتحم تاهورکم  زا  هک  ار  اهنآ  دوش  یم  ایآ  درک ؟ در  ناوت  یم  ار  اه  یلیبدرا  سّدقم  اه و  مولعلارحب  دّیس  لثم  يدارفا  ربخ  ایآ 

؟ دناوخ وگ  غورد  درک و  بیذکت  دنا ، هدوب  ریظن  مک  اوقت  دهز و  رد  هدوب و  بنتجم  و 

یفاک تسا ، هدوب  یتمارک  هزجعم و  رب  لمتشم  هداتفا و  قافتا  یضعب  يارب  نامدوخ  رـصع  نیمه  رد  هک  ییاهرادید  اه و  فّرـشت  ایآ 
؟ تسین

دیدرت و يارب  یهار  چیه  دیامن ؟ یمن  ییامنهار  ترـضح  نآ  هب  ار  ام  هتـشاد ، بیجع  راثآ  هک  ترـضح  نآ  هب  رایـسب  تالّـسوت  ایآ 
هدش بجوم  ناشیا  رمع  لوط  ینالوط و  تبیغ  طقف  .تسین  تازجعم  اه و  فرشت  همه  نیااب  ترـضح  نآ  تماما  دوجو و  رد  کش 

کش و هب  ار  دوخ  ای  دـنتفا ، دـیدرت  کش و  رد  تافارحنا  اوها و  غیز و  لها  یـضعب  نوگانوگ ، دـهاوش  اـه و  یناـشن  همه  نیااـب  هک 
.دننزب دیدرت 

لقن خیراوت و  ثیداحا و  همه  نیا  هک  دهد  تئرج  هزاجا و  یسک  هب  دناوت  یم  ترضح  نآ  رمع  لوط  تبیغ و  ندش  ینالوط  ایآ  اّما 
مهارف ناشیا  ياقل  هب  فرـشت  فرـش  ام  يارب  هکنیا  فرـص  هب  ای  دیامن ؟ کش  ادخ  هقلطم  تردق  رد  دنک و  بیذـکت  ار  رتاوتم  ياه 

؟ مینک بیذکت  دنا ، هدش  لیان  تداعس  نیا  هب  هک  ار  نارگید  میناوت  یم  میشاب ، هتخانشن  ار  ناشیا  هدش  رگا  ای  هدشن ،

106 ص :

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 
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دامتعا دروم  ّقثوم  همه  نیا  لوق  یلو  تسا ؛ ربتعم  ناشلوق  دـنداد ، شرازگ  ار  هام  عضو  اجنآ  زا  هتفر و  هاـم  هب  هک  ینادروناـضف  اـیآ 
؟ تسین

هدید ار  نآ  دندقتعم ، هبذاج  يورین  هب  هک  نانآ  رگم  تسا ؟ نآ  رواب  زا  عنام  ءیش  نآ  تبیغ  میراد ، رواب  هچره  هب  ام  رگم  یهگناو !
، دوش سوسحم  هناگ  جنپ  ساوح  زا  رگید  یکی  هب  ای  دشاب ، یندید  ءیش  نآ  هک  تسین  نیا  ءیـش ، کی  دوجو  هب  نامیا  طرـش  دنا ؟

ریغ رگم  .میشاب  هدرک  ییاسانـش  ار  وا  دشاب ، هدش  ام  سوسحم  رگا  ای  و  میـشاب ، هدرک  سح  هدید و  ار  نآ  ام  تسا  سوسحم  رگا  ای 
؟ تسا هدشن  نامدوخ  سوسحم  میا ، هدرک  رواب  لاح  هتشذگ و  رد  ار  اهنآ  دوجو  ام  هک  ییاهزیچ  رتشیب  هک  تسا  نیا  زا 

ًامومع ناناملـسم  .تسا  یقطنم  لوقعم و  ام  نامیا  میراد و  نامیا  اهنآ  هب  ام  و  تسا ، بیغ  ام  يداقتعا  ياه  لصا  همه  رظن ، کـی  هب 
رـضخ دروم  رد  زج  قّقحم  روط  هب  هدـیدن و  ار  اهنآ  رثکا  هکنیااب  دـندقتعم ، لاّجد  یتح  سایلا  رـضخ و  یـسیع و  تاـیح  دوجو و  هب 

ثداوح یخیرات و  ياه  تیـصخش  زا  يرایـسب  هب  دـننک و  یمن  در  ار  خـیرات  مدرم  ًامومع  هک  نانچ  .تسا  هدـشن  تباث  اهنآ  تیاور 
.تسا بیغ  همه  ًالعف  هکنیااب  دنراد ، نیقی  یخیرات 

هکنآ زا  شیپ  ینیب  هرذ  تادوجوم  دوجو  هب  ناناملسم  نینچمه 

107 ص :

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 
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هداد ربخ  تادوجوم  لیبق  نآ  دوجو  زا  مالـسلا  مهیلع  ربمغیپ  تیب  لها  نوچ  .دـندوب  دـقتعم  دـنوش ، هدـید  پوکـسورکیم  هلیـسو  هب 
برغم و ات  قرـشم  زا  رود ، ياه  هلـصاف  زا  رادـید  عوقو  ناـکما  زا  هک  ثیداـحا  بسح  رب  مهزاـب  نویزیولت ، عارتخا  زا  شیپ  .دـندوب 

نادلقم (1) و  یملع حالطصا  هب  تالاکشا  ای  تاداعبتـسا  هب  و  دنتـشاد ، نامیا  داد ، یم  ربخ  رگید  تارک  هام و  اضف و  ریخـست  ناکما 
هنوگچ هک  دندرک  یمن  انتعا  تامهوت  تاحالطـصا و  هب  نارورغم  ادـخ و  ییاناوت  تردـق و  هب  نامیا ، فعـض  ناراتفرگ  ینعی  اهنآ ؛

کی ندید  هنوگچ  ای  .دیآ  یم  شیپ  دوب ) لاحم  ناشرظن  رد  هک   ) مایتلا قرخ و  ًالثم  دش و  دهاوخ  ریذپ  ناکما  تارک  اضف و  ریخست 
.تسا لوبق  لباق  نیمز  ندوب  يورک  اه و  هوک  لثم  یعناوم  دوجواب  رود  رایسب  هلصاف  زا  مسج 

راطفنا سمـش و  ریوکت  لثم  دش ، دهاوخ  عقاو  هدـنیآ  رد  هک  يرایـسب  عیاقو  لئاسم و  هب  لوسر  ادـخ و  هب  نمؤم  صخـش  مه  نونکا 
رد تسا و  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هلمج ، نآ  زا  هک  تعاس  میالع  طارـشا و  ضرالا و  هباد  جورخ  موجن و  راثتنا  ءامس و 

تایاور ثیداحا و  ای  دیجم  نآرق 

108 ص :

یعطقریغ ياه  سدح  اه و  هیضرف  هک  دنا  هدوب  اطخ  نیا  راتفرگ  لاح  هتـشذگ و  رد  تعیبط  تئیه و  ياملع  زا  یخرب  هنافـسأتم  - . 1
قیاقح دنا ، هدرمـش  رـصحنم  اهنآ  هب  ار  ملع  هکلب  هداد و  اهنآ  هب  ملِع  مسا  هک  اه ، سدح  اه و  ضرف  نآ  ساسا  رب  هتفرگ و  مّلـسم  ار 
َقْوَفَو : ﴿ دیامرف یم  فسوی ، هروس  هیآ 76  رد  نآرق  اّما  دنا ، هدرک  در  دوب ، اهنآ  اب  یفانم  ای  جراخ  اه  هیضرف  نآ  هطیح  زا  هک  ار  مهم 

«. تسا یملاع  یملع ، بحاص  ره  زا  رترب  و  « ؛﴾ ٌمِیلَع ْملِع  يِذ  ِّلُک 

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 
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نیا لیالد  دیاب  طقف  تسین ، روما  نیا  عوقو  ناکما  مدع  رب  یعطق  ناهرب  هنوگ  چیه  نوچ  دنراد ؛ داقتعا  تسا ، هدمآ 

.تفریذپ دوب ، ینالقع  مکحم و  رگا  دومن و  یسررب  ار  لاح  هدنیآ و  زا  ربخ  ییوگ و  شیپ 

تباث و هلئسم  کی  مالسلا ،  مهیلع  همئا  مرکا و  ربمغیپ  دیجم و  نآرق  ياه  ییوگ  شیپ  یبیغ و  ياهربخ  مییوگ : یم  رگید  تهج  زا 
هبقع ِتعیب  ترجه و  ردب و  دحا و  هوزغ  لثم  یثداوح  هک  دیامن  یم  تباث  ار  نآ  نانچ  خیرات  تسا و  ریذپانراکنا  تقیقح  حضاو و 

جراخ و زونه  دوب و  بیغ  هکنیااب  دنتـشاد ، نامیا  ربمغیپ  دـیجم و  نآرق  یبیغ  ياهربخ  هب  ناناملـسم  .دـیامن  یم  تباـث  ار  ناوضر  و 
يور هک  یعیاقو  نامز ، رورم  اب  جـیردت و  هب  اّما  دوب ؛ هدرکن  راکـشآ  هدـنیآ  تاینیع  تایعقاو و  اب  ار  اهربخ  نآ  ندوب  قباطم  هدـنیآ ،

.دوزفا یم  نینمؤم  نامیا  تّوق  رب  دییأت و  بیغ  َملاع  اب  ار  هدنهدربخ  طابترا  اهربخ و  نیا  تّحص  داد ، یم 

ّدح رد  ًابلاغ  هدـشن و  نایب  رتشیب  ثیدـح  دـنچ  ای  کی  نمـضرد  تسا ، دـیجم  نآرق  رد  هچنآ  زج  هب  یبیغ  ياـهربخ  نیا  زا  يرایـسب 
ترضح نآ  روهظ  تماما و  دوجو و  و  يدهم »  » عوضوم رد  اّما  دنراد ؛ هتشاد و  نامیا  اهنآ  هب  ناناملـسم  کلذ  عم  تسین ، هضافتـسا 

تسیب و هد و  هس و  ود و  ربخ و  کی  طقف  هن  دشاب ، هدشرپ  روج  ملظ و  زا  هک  نانچ  دومن  دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  هکنیا  و 
رابتعا رب  هوالع  هک  میراد  ربتعم  ثیدح  اهدص  هکلب  ربخ ؛ دص 

109 ص :

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 
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.دنشاب یم  رگیدکی  ریسفت  نایب و  حرش و  رگیدکی و  رابتعا  تّوق و  دیزَم  بجوم  هسفن  یف 

نآ زا  يدادـعت  ناـیب  زا  مـالک  ندـشن  ینـالوط  يارب  هک  تسا  رایـسب  لـیلد ، نـیا  ربـتعم  دـصرددص  یخیراـت و  تادـیؤم  دـهاوش و 
دانتسا رواب و  نیقی و  نامیا و  هنیمز  عوضوم ، نیا  دننام  يداقتعا  لئاسم  زا  یعوضوم  رتمک  رد  قیقحتلا  یلع  ًالامجا  (1) و  .میروذعم

.تسا مهارف  دهاوش  تادیؤم و  خیراوت و  ثیداحا و  هب 

: مینک یم  هصالخ  لیلد  دنچ  رد  ار  ناشیا  تماما  ترضح و  نآ  دوجو  ّهلدا  راصتخا ، هب  نیاربانب 

لثم نیشن  هعیش  طاقن  زا  یضعب  هب  ناشیا  ياه  هیمالعا  و  ترضح ، نآ  ِصاوخ  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  صخـش  ربخ  - 1
(2) .مق

يرغص و تبیغ  رصع  شراوگرزب و  ردپ  رصع  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  ترایز  هب  رفن  اهدص  فرـشت  - 2
(3) (. رضاح رصع   ) يربک تبیغ  رصع 

(4) .رگید ياه  هنوگ  هب  دارفا و  فّرشت  نمض  ای  تالّسوت ، رثا  رد  ترضح  نآ  زا  رایسب  تامارک  تازجعم و  رودص  - 3

نمضرد مالسلا  مهیلع  همئا  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلص  ) لوسر ترضح  ياه  تراشب  رتاوتم و  رابخا  - 4

110 ص :

.دوش عوجر  هدنراگن  هتشون  مالسلا ) هیلع  ) نیسح تمظع  زا  يوترپ  ناما و  نما و  دیون  باتک  هب  - . 1
.403 ص402 -  ج2 ، رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  - . 2

.562  - 547 ، 483 ص430 -  ج2 ، رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  - . 3
.562 ص367 -  ج2 ، رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  - . 4

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 
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هدش تیاور  طبـض و  هدش ، فیلأت  يرغـص  تبیغ  زا  لبق  ترـضح و  نآ  تدالو  زا  لبق  هک  ییاه  باتک  رد  هک  ربتعم  ثیدح  اهدص 
(1) .تسا

اعّدا ار  ترـضح  نآ  ترایز  هب  فّرـشت  هماع  ياملع  زا  یـضعب  هک  اجنآ  ات  باسنا ، ياه  باتک  دمتعم و  خـیراوت  لقن  هرخالاب  و  - 5
نوچ سابع  ینب  يافلخ  زا  یـضعب  هدورـس و  يراعـشا  رتسگ  تلادع  ربهر  نآ  روهظ  رادـید و  تداعـس  هب  قایتشا  راهظا  رد  هدرک و 
تسا هدوب  مکحم  ترضح  نآ  هب  نامیا  رد  نانچ  تسا ، هدوب  تیاور  ثیدح و  لها  هلسلس و  نیا  نادنمشناد  زا  هک  هللا  نیدل  رصانلا 

بوصنم یقاـب و  زین  نونکا  مه  هدوـب و  هسیفن  هقیتـع و  راـثآ  زا  هک  بادرـس ، رد  هبیتـک  هدـش و  ریمعت  وا  رما  هب  تبیغ » بادرـس   » هک
.تسوا هدیقع  نیا  دهاش  تسا ،

هب ار  نادنم  هقالع  مینک و  یم  افتکا  رادقم  نیمه  هب  هک  تسا  هدش  هماقا  ترضح  نآ  تماما  رب  زین  يرگید  هلدا  لیالد ، نیارب  هوالع 
يرون و ثدحم  راتسالا  فشک  بقاثلا و  مجنلا  یـسوط ، خیـش  هبیغلا  ینامعن ، هبیغلا  قودص ، نیدلا  لامک  دننام  گرزب ؛ ياه  باتک 

.میهد یم  عاجرا  رگید  ياه  باتک  هدنراگن و  فیلأت  رثالا  بختنم 

تاجن ترضح و  نآ  رما  روهظ  جرف و  رد  لیجعت  لاعتم  دنوادخ  زا  و 

111 ص :

.562 ص367 -  ج2 ، رثالا ، بختنم  یناگیاپلگ ، یفاص  - . 1

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
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یم تلئـسم  فرحنم  ياه  بتکم  اه و  میژر  برغ و  قرـش و  ياه  تیانج  اه و  هئطوت  اه و  بارطـضا  اه و  ینارگن  نیا  زا  ار  ناهج 
.مییامن

ِِهئآبآ یلَعَو  ِْهیَلَع  ِّلَصَو  ِِهناْطلُـس  ِهَیِّوَقُمَو  ِِهناوْعَأَو  ِهِراْصنَأ  ْنِم  اـْنلَعْجاَو  ِِهئآـَقب  ِلوُِطب  َضْرَأـْلا  ِیَزَو  ِنّ ُهَجَرْخَم  ْلِّهَـسَو  ُهَجَرَف  ْلِّـجَع  َّمُهّللَا  »
«. ٌریِدَق ءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  َنیِرِهاّطلا ،

112 ص :
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تاقیلعت

هراشا

113 ص :
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هقیلعت 1

بلاق دنشاب و  یم  اسران  یمالسا  هعماج  یفرعم  رد  اهنیا  ریغ  هئف و  بعش و  موق و  لثم  یتاملک  تاو » يرمگتنوم   » و داقع »  » هدیقع هب 
هژاو هناگی  تاو ،» يرمگتنوم  داقع و   » تداهش هب  هک  تسا  هدمآ  دیجم  نآرق  رد  هک  تسا  تّما »  » نامه نآ ، زا  ریبعت  نیرتهب  ای  نآ ،
رکف کی  تّما  رکف  تاو » يرمگتنوم   » رظن هب  هک  نانچ  دوش ، یمن  تفاـی  رگید  تاـغل  رد  برع و  تغل  رد  نآ  فدارم  هک  تسا  يا 

.تسا مالسا  هب  ّصتخم  هقباس و  یب  هزات و 

زا لّکشتم  هک  تسین  یعامتجا  مالسا ، رظنزا  یناسنا  عامتجا  دیوگ : یم  مالسا  عامتجا  فیرعت  فصو و  رد  تاو » يرمگتنوم   » زین و 
هک دوش  یم  تیاده  دحاو  تماما  دـحاو و  ماما  هب  هک  تسا  یتّما  هکلب  دـشاب ؛ مورحم  رادروخرب و  تسدریز و  تسدربز و  هقبط  ود 

، دراد هـچنآ  زا  دـناوت  یمن  ییورین  توطــس و  تورث و  بحاـص  چــیه  .دنتــسه  يواـستم  نآ  رد  هـمه  تساوـقت و  ریخ و  نآ  هـلبق 
(1) .دنیزگرب نارگید  رب  ار  دوخ  نآ ، هلیسو  هب  دنک و  هدافتساءوس 

115 ص :

هفـسلفلا و یف  هیمالـسالا  هدایقلا  هدـحتملا و  هعامجلا  مالـسالا و  داقع و  سابع  دومحم  مالـسالا ، نع  لاـقی  اـم  هب  دوش  هعجارم  - . 1
.عیرشتلا
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هقیلعت 2

کی رد  دوش  یمن  تسا و  حیحـص  اجب و  ادـخ  بناج  زا  طقف  ناـمز  رـصع و  ره  يارب  هفیلخ  ماـما و  نییعت  : » هک بلطم  نیا  ناـیب  رد 
فطل و تفالخ ، تماما و  هکنیا  هب  هّجوتاب  دـنوش ؛ مورحم  نآ  زا  رگید  ناـمز  رد  دـنوشب و  یهلا  تیاـنع  نیا  لومـشم  مدرم  ناـمز ،

رصع ره  رد  هشیمه و  لاعتم  دنوادخ  تینابر  تینامحر و  تسا و  هعماج  زاین  دروم  رارمتـسا  روط  هب  نامز و  ره  رد  هک  تسا  یتیانع 
«. تسا نآ  یضتقم  نامز  و 

هب جایتحا  مومع  اب  نیاربانب  .تسا  هدـش  عقاو  راصعا  یـضعب  رد  تیانع  فطل و  نیا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیآ  نیا  زا  مییوگ : یم 
.دوب دهاوخن  ریذپ  عاطقنا  هتشاد و  همادا  رمتسم  روط  هب  هک  میمهف  یم  راصعا  مامت  رد  نآ 

116 ص :

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
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هقیلعت 3

هدایپ دوخ  ياه  بکرم  زا  دـندید ، ار  ترـضح  نآ  رابنا  ناـناقهد  دـنتفر ، یم  ماـش  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  یماـگنه 
نیا دـنتفگ : دـینک ؟ یم  هک  تسا  يراک  هچ  نیا  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  .دـندش  ناباتـش  ترـضح  نآ  شیپاشیپ  دـندش و 
امـش ناهدنامرف  دنگوس ! ادخ  هب  دومرف : ماما  .مینک  یم  میظعت  نآ  هب  ار  دوخ  ناهدـنامرف  هک  ام  زا  تسا  يا ) همانرب   ) یتداع يوخ و 
دراد نایز  هچ  دـیبای و  یم  تواقـش  نآ  هب  ترخآ  رد  دـیهن و  یم  تمحز  دوخ  رب  اـیند  رد  امـش  دـنرب و  یمن  تعفنم  هماـنرب  نیا  زا 

(1) .دشاب شتآ  زا  ناما  نآ  اب  هک  یشیاشگ  یتحار و  تسا  شخبدوس  هچ  دشاب و  باقع  نآ  زا  دعب  هک  یتمحز  تقشم و 

هک روط  نامه  نوچ  تسادـخ ؛ باقع  بجوم  مه  تسا و  فّلکت  تمحز و  مه  زیمآ ، ّقلمت  ياه  همانرب  تافّلکت و  نیا  ماـجنا  ینعی 
ناهدنامرف

117 ص :

(. 11 ص10 -  ج4 ،  ) تمکح 37 هغالبلا ، جهن  - . 1

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
 ( مالسلا هیلع  ترضح 
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لیمحت هلیـسو  ار  دوخ  ماقم  دنـشاب و  هتـشاد  يرترب  ّولع و  هدارا  رگا  دنـشاب و  هتـشاد  ار  همانرب  نیا  ماجنا  عّقوت  ّقلمت و  مدرم  زا  دیابن 
ياه همانرب  زیمآ و  قلمت  تایلمع  اب  دیابن  مه  دارفا  دـش ، دـنهاوخ  شتآ  قحتـسم  مورحم و  ادـخ  باوث  زا  دـنهد ، رارق  مدرم  رب  دوخ 

نآ زا  دننک و  راومه  اهنآ  يارب  ار  ربکت  هار  قیوشت و  نارگید  فاعـضتسا  عّفرت و  هب  ار  اهنآ  هتخادـنا و  اهنآ  ینیب  رد  داب  زیگنارورغ ،
.دشاب یم  مه  شتآ  زا  نما  بجوم  تسا و  يربارب  يدازآ و  یتحار و  اه ، همانرب  تافّلکت و  نیا  كرت  رد  وس 

118 ص :

نآ تماما  هب  هدیقع  هدنزاس  شقن  هللا و  هیقب  ترضح  تماما   ) يربهر تماما و  ماظن 
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هقیلعت 4

لثم (1) و  هدومن دییأت  هعیـش  بهذم  قبط  ار  يربهر  تماما و  ماظن  ءافـشلا ، رد  انیـس  نبا  دننام  نایقارـشا ؛ نایئاّشم و  گرزب  هفـسالف 
دعاوق ضیف و  رارمتسا  اب  قفاوم  ثیداحا و  نومضم  هک  نانچ  ماما ، دوجو  زا  ار  ملاع  ندنامن  یلاخ  يدرورهـس ، نیدلا  باهـش  خیش 

.تسا هتفریذپ  تحارص  هب  تسا ، رگید  یلقع 

یسک نآ  وا  .دنام  دهاوخن  هفیلخ  ماما و  زا  یلاخ  ملاع  ینعی  ُْهنَع » َُملاْعلا  ُولْخَی  ال  : » دیوگ یم  هک  هدش  لقن  قارـشا  تمکح  رد  وا  زا 
تیاهن رد  هچرگا  تسوا ، اب  ایند  نید و  رایتخا  يرادمامز و  تسایر و  دنیوگ و  یم  بطق  ار  وا  هدهاشم ، هفشاکم و  بابرا  هک  تسا 

زا نامز  رگا  دوب و  دهاوخ  ینارون  راگزور  دشاب ، وا  تسد  هب  ناگدـنب  تسایـس  رگا  دـشاب و  روما  رد  تلاخد  زا  يرانکرب  لومخ و 
یهلا ّریدم  ربدم و 

119 ص :

.452 ص451 -  ج2 ، تایهلالا ،)  ) ءافشلا انیس ، نبا  - . 1
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(1) .دوب دهاوخ  بلاغ  اه  یکیرات  دشابن ) زاب  روما  رد  وا  هرادا  فرصت و  تسد  ینعی   ) دنامب یلاخ 

: تسا هتفگ  باتک  نیا  زا  يرگید  ياج  رد  و 

(2) ؛» ُضْرَْألاَو ُتاومَّسلا  ِتَماد  ام  ُنوُکَی  اذَکهَو  ِهِضْرَأ  ِیف  ِهللا  ُهَفِیلَخ  َوُهَو  اِهب  ِمئآق  صْخَش  ْنَعَو  ِهَمْکِْحلا  ِنَع  ُّطَق  َاَلَخ  ام  َُملاْعلا  َِلب  »

تسا نیمز  رد  دنوادخ  هفیلخ  صخش  نآ  تسین و  یلاخ  دنک ، تمکح  هب  مایق  هک  یصخش  دوجو  زا  تمکح و  زا  تقو  چیه  ملاع  »
«. تسا رارقرب  نیمز  اه و  نامسآ  ات  دراد  همادا  عضو  نیا  و 

120 ص :
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همان باتک 

.میرک نآرق 

.ق 1412 هفرعملاراد ، توریب ، هدبع ، دمحم  حرش  قیقحت و  یضرلا ، فیرشلا  مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  هغالبلا ، جهن 

.ق 1414 یمالسا ، رشن  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت  .ق ،) .م 413  ) دمحم نب  دمحم  دیفم ، صاصتخالا ،

.طوطخم .ق ،) .م 1412  ) دمحا نب  دمحم  سراوفلا ، یبا  نبا  مالسلا ،  هیلع  نینمؤملاریما  مامالا  لئاضف  یف  نیعبرالا 

.ق 1417 هثعبلا ، هسسؤم  مق ، .ق ،) .م 381  ) یلع نب  دمحم  قودص ، یلامالا ،

.ق 1413 یضرلا ، فیرشلا  مق ، يریش ، یلع  قیقحت  .ق ،) .م 276  ) ملسم نب  هللادبع  يرونید ، هبیتق  نبا  هسایسلا ، همامالا و 

.ش 1365 یمالسا ، تاعلاطم  هسسؤم  نارهت ، .ق ،) .م 726  ) فسوی نب  نسح  یلح ، همالع  رشع ، يداحلا  بابلا 

، يدوبهب رقابدـمحم  قیقحت  .ق ،) .م 1111  ) رقابدـمحم یـسلجم ، مالـسلا ،  مهیلع  راهطالا  همئالا  راـبخا  رردـل  هعماـجلا  راونـالاراحب 
.ق 1403 یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ،

121 ص :
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هچوک نسحم  ازریم  قـیقحت  .ق ،) .م 290  ) نسح نب  دـمحم  رافـص ، هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لآ  لـئاضف  یف  تاجردـلارئاصب 
.ق 1404 یملعالا ، هسسوم  نارهت ، یغاب ،

.ق 1391 یملعالا ، هسسؤم  توریب ، .ق ،) .م 808  ) دمحم نب  نمحرلادبع  نودلخ ، نبا  نودلخ ، نبا  خیرات 

.ق 1417 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، اطع ، رداقلادبع  یفطصم  قیقحت  .ق ،) .م 463  ) یلع نب  دمحا  يدادغب ، بیطخ  دادغب ، خیرات 

.ق 1403 یملعالا ، هسسؤم  توریب ، نادنمشناد ، زا  یهورگ  قیقحت  .ق ،) .م 310  ) ریرج نب  دمحم  يربط ، كولملا ، ممالا و  خیرات 

.رداصراد توریب ، .ق ،) .م 292  ) بوقعی یبا  نب  دمحا  یبوقعی ، یبوقعیلا ، خیرات 

، مق يراـفغ ، ربکا  یلع  قیقحت  (، 4 نرق .م   ) یلع نب  نسح  ینارح ، هبعـش  نبا  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلـص  لوسرلا  لآ  نع  لوـقعلا  فـحت 
.ق 1404 یمالسا ، رشن 

.ق 1416 ردصلا ، هبتکم  نارهت ، یملعا ، نیسح  قیقحت  .ق ،) .م 1091  ) یضترم نب  نسحم  یناشاک ، ضیف  یفاصلاریسفت ،

.ق 1412 نایراصنا ، تاراشتنا  مق ، ناولع ، اضر  لیبن  قیقحت  .م 560ق ،)  ) یلع نب  دمحم  یسوط ، هزمح  نبا  بقانملا ، یف  بقاثلا 

(، .ق .م 406  ) نیسح نب  دمحم  یضر ، دیس  مالسلا ،  مهیلع  همئالا  صئاصخ 

.ق 1406 يوضر ، سدق  ناتسآ  دهشم ، ینیما ، يداهدمحم  قیقحت 
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.ق 1413 هثعبلا ، هسسؤم  مق ، نرق 5 ،) .م   ) ریرج نب  دمحم  یماما ، يربط  همامالا ، لئالد 

.ق 1416 هوسالاراد ، نارهت ، .ق ،) .م 1359  ) سابع یمق ، ثدحم  راثآلا ، مکحلاهنیدم و  راحبلاهنیفس و 

.رکفلاراد یقابلادبع ، داؤف  دمحم  قیقحت  .ق ،) .م 275  ) دیزی نب  دمحم  ینیوزق ، هجام  نبا  هجام ، نبا  ننس 

.ق 1410 رکفلاراد ، توریب ، ماجل ، دمحم  دیعس  قیقحت  .ق ،) .م 275  ) ثعشا نب  نامیلس  یناتسجس ، دووادوبا  دوواد ، یبا  ننس 

دمحم دیس  قیقحت  .ق ،) .م 363  ) یمیمت دـمحم  نب  نامعن  یـضاق  یبرغم ، مالـسلا ،  مهیلع  راهطالا  همئالا  لئاضف  یف  راـبخالا  حرش 
.ق 1414 یمالسا ، رشن  مق ، یلالج ، ینیسح 

فیرـشلا مق ، هریمع ، نمحرلادـبع  قـیقحت  .ق ،) .م 793  ) رمع نـب  دوعـسم  نیدلادعـس  ینازاـتفت ، مـالکلا ، مـلع  یف  دـصاقملا  حرش 
.ق 1409 یضرلا ،

.ق 1404 یفجن ، یشعرم  هناخباتک  مق ، نارگید ، دیاز و  دیعس  قیقحت  .ق ،) .م 428  ) هللادبع نب  نیسح  انیس ، نبا  تایهلالا ،)  ) ءافشلا

.رکفلاراد توریب ، .ق ،) .م 261  ) جاجح نب  ملسم  يروباشین ، ملسم  ملسم ، حیحص 

، توریب .ق ،) .م 256  ) لیعامسا نب  دمحم  يراخب ، يراخبلا ، حیحص 

.ق 1401 رکفلاراد ،

.رداصراد توریب ، .ق ،) .م 230  ) دعس نب  دمحم  دعس ، نبا  يربکلا ، تاقبطلا 
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.ینادجو هبتکم  مق ، یمق ، يدحوم  دمحا  قیقحت  .ق ،) .م 841  ) دمحم نب  دمحا  یلح ، دهف  نبا  یعاسلا ، حاجن  یعادلاهدع و 

، هیردیحلا هبتکملا  فرـشالا ، فجنلا  مولعلارحب ، قداصدـمحم  دیـس  قیقحت  .ق ،) .م 381  ) یلع نب  دـمحم  قودـص ، عیارـشلا ، للع 
.ق 1385

.ق 1405 هبیط ، راد  ضایرلا ، .ق ،) .م 385 ) رمع نب  یلع  ینطقراد ، هیوبنلا ، ثیداحالا  یف  هدراولا  للعلا 

.ق 1410 هرجهلاراد ، هسسؤم  مق ، یئارماس ، میهاربا  یموزخم ، يدهم  قیقحت  .ق ،) .م 175  ) دمحا نب  لیلخ  يدیهارف ، نیعلا ،

.ق 1422 يدهلاراونا ، تاراشتنا  مق ، میرک ، نوسح  سراف  قیقحت  .ق ،) .م 360  ) میهاربا نب  دمحم  ینامعن ، هبیغلا ،

هـسسؤم مق ، ینیئاق ، نسحدمحم  نب  دـمحم  قیقحت  .م 1104ق ،)  ) نسح نب  دـمحم  یلماـعرح ، همئـالا ، لوصا  یف  همهملا  لوصفلا 
.ق 1418 مالسلا ،  هیلع  اضر  ماما  یمالسا  فراعم 

دمحم نب  یلع  یکلام ، غابص  نبا  مالسلا ،  مهیلع  همئالاهفرعم  یف  همهملا  لوصفلا 

.ق 1422 ثیدحلاراد ، تاراشتنا  مق ، يریرغ ، یماس  قیقحت  .ق ،) .م 855 )

.ش 1363 هیمالسالا ، بتکلاراد  نارهت ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت  .ق ،) .م 329  ) بوقعی نب  دمحم  ینیلک ، یفاکلا ،
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.ق 1386 رداصراد ، توریب ، .ق ،) .م 630  ) دمحم نب  یلع  يرزج ، ریثا  نبا  خیراتلا ، یف  لماکلا 

.طوطخم .ق ،) .م 1320  ) نیسح ازریم  يرون ، ثدحم  راتسالا ، فشک 

فیطللادبع دیس  قیقحت  .ق ،) .م 400  ) دـمحم نب  یلع  یمق ، زازخ  مالـسلا ،  مهیلع  رـشع  ینثالا  همئالا  یلع  صنلا  یف  رثـالا  هیاـفک 
.ق 1401 رادیب ، تاراشتنا  مق ، يرمک ، هوک  ینیسح 

.ق 1405 یمالسا ، رشن  مق ، يرافغ ، ربکا  یلع  قیقحت  .ق ،) .م 381  ) یلع نب  دمحم  قودص ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک 

.ش 1372 ورسخ ، رصان  تاراشتنا  نارهت ، .ق ،) .م 548  ) نسح نب  لضف  یسربط ، نآرقلاریسفت ، یف  نایبلا  عمجم 

.ق 1408 هیملعلا ، بتکلاراد  توریب ، .ق ،) .م 807  ) رکب یبا  نب  یلع  یمثیه ، دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم 

، یبیبح یلقفجن  رصن ، نیسح  دیس  قیقحت  .ق ،) .م 587  ) شبح نب  ییحی  نیدلا  باهش  يدرورهس ، قارشا ، خیش  تافنـصم  هعومجم 
هسسؤم نارهت ،

.ش 1375 یگنهرف ، تاقیقحت  تاعلاطم و 

.هفرعملاراد توریب ، یلشعرم ، فسوی  قیقحت  .ق ،) .م 405  ) هللادبع نب  دمحم  يروباشین ، مکاح  نیحیحصلا ، یلع  كردتسملا 
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.ثارتلل نومأملاراد  دسا ، میلس  نیسح  قیقحت  .ق ) .م 307 ) دمحم نب  لیعامسا  یلصوم ، یلعیوبا  یلصوملا ، یلعی  یبا  دنسم 

.رداصراد توریب ، .ق ،) .م 241  ) ینابیش لبنح ، نب  دمحا  لبنح ، نب  دمحا  دنسم 

.ق 1404 باتکلا ، رشن  .ق ،) .م 502  ) دمحم نب  نیسح  یناهفصا ، بغار  نآرقلا ، ظافلا  تادرفم 

.دیفملا هبتکم  مق ، يوامس ، دمحم  قیقحت  .ق ،) .م 568 ، ) دمحا نب  قفوم  یمزراوخ ، مالسلا ،  هیلع  نیسحلا  لتقم 

، فرـشالا فجنلا  فرـشا ، فجن  دیتاسا  زا  یهورگ  قیقحت  .ق ،) .م 588  ) یلع نب  دـمحم  بوشآرهـش ، نبا  بلاط ، یبا  لآ  بقاـنم 
.ق 1376 هیردیحلا ، هبتکملا 

، مق يدومحم ، رقابدمحم  قیقحت  نرق 3 ،) .م   ) نامیلس نب  دمحم  یفوک ، مالسلا ،  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  مامالا  بقانم 
.ق 1412 هیمالسالا ، هفاقثلا  ءایحا  عمجم 

بتکم یف  هیملعلا  راثآلا  عیزوت  رـشن و  زکرم  مق ، هللا ، فطل  یناگیاپلگ ، یفاـص  مالـسلا ،  هیلع  رـشع  یناـثلا  ماـمالا  یف  رثـالا  بختنم 
.ق 1430 یناگیاپلگلا ، یفاصلا  هللااهیآ  هحامس 

نینمؤملاریما ماما  هناخباتک  ناهفصا ، ینیسح ، نیدلاءایـض  دیـس  قیقحت  .ق ،) .م 1091  ) یـضترم نب  نسحم  یناـشاک ، ضیف  یفاولا ،
.ق 1406 مالسلا ،  هیلع  یلع 
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.هیملعلا هعبطملا  مق ، .ق ،) .م 1107  ) ینیسح مشاه  دیس  ینارحب ، لئالدلا ، لوصا  زجاعملا و  عیبانی 

، هوسالاراد ینیـسح ، فرـشا  لاـمج  یلع  دیـس  قیقحت  .ق ،) .م 1294  ) میهاربا نب  نامیلـس  يزودـنق ، یبرقلا ، يوذـل  هدوـملا  عیباـنی 
.ق 1416
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