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نیعبرا يور  هدایپ  هب  طوبرم  تایبرجت  ناینیعبرا :

: هدنسیون

یخرسهد یمشاه  دومحم 

: یپاچ رشان 

رترب هنایشآ 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

نیعبرا يور  هدایپ  هب  طوبرم  تایبرجت  8ناینیعبرا :

باتک 8تاصخشم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هرابرد  8یتایلک 

ترایز 9موهفم 

ترایز 10عاونا 

نیموصعم ترایز  13بادآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  صوصخم  15مادآ 

ادخ هناخ  البرک و  16تهابش 

البرک راوز  يارب  نیموصعم  19ياعد 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  21راثآ 

نیعبرا هب  طوبرم  ییونعم  25بلاطم 

نیعبرا زیمآ  رارسا  25ددع 

ینیسح 26نیعبرا 

نیعبرا 27تیمها 

نیعبرا یسایس  28لیلحت 

نیعبرا زا  30یفیصوت 

نیعبرا زور  31لامعا 

نیعبرا ترایز  32تنس 

رباج ترایز  زا  33یشرازگ 

نیعبرا يور  هدایپ  34تنس 

نیعبرا يور  هدایپ  هرابرد  ناگرزب  35رظن 

هللا لجع  نامز  ماما  نیعبرا و  37طابترا 

نیعبرا يور  هدایپ  38مایپ 
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نیعبرا يور  هدایپ  هب  39هیصوت 

یعیش گرزب  شیامه  زا  نمشد  40سرت 

نیعبرا نافلاخم  41تخانش 

نیعبرا ترایز  زا  42یفیصوت 

يورخا يونعم و  43راثآ 

يویند هدام و  45راثآ 

يور هدایپ  هب  طوبرم  يونعم  ياه  46هیصوت 

يور هدایپ  46باوث 

رفس زا  شیپ  يارب  ییاه  47هیصوت 

ریسم يارب  ییاه  48هیصوت 

البرک رد  روضح  نامز  يارب  ییاه  50هیصوت 

یقالخا ياه  52هیصوت 

یتاغیلبت ياه  53هیصوت 

يور هدایپ  ریسم  هرابرد  یمومع  55تاعالطا 

يور هدایپ  55ریسم 

ریسم 56باختنا 

يور هدایپ  57تدم 

58بکوم

نالاس نهک  نانز و  59روضح 

یکشزپ 60ياهدادما 

یتشادهب ياه  61سیورس 

ریسم 62تینما 

نیعبرا يور  هدایپ  هب  وبرم  64تایبرجت 

یتشپ هلوک  64كاس و 

دقن 65لوپ 

یکشزپ 66مالقا 
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زاین دروم  مالقا  67رگید 

رفس رد  زاین  دروم  مالقا  یلک  68تسیل 

یتشادهب 70تاکن 

طیحم 71تشادهب 

بسانم ياه  72شفک 

تالضع 73یگتفرگ 

ندش زوس  74قرع 

امرگ لصف  رد  يور  75هدایپ 

امرس لصف  رد  يور  76هدایپ 

بش رد  يور  77هدایپ 

ریسم رد  ندش  78مگ 

البرک رد  ندش  80مگ 

تحارتسا باوخ و  81لحم 

تحارتسا لحم  82ورزر 

ناوناب يارب  83یتاکن 

ناکدوک هرابرد  ییاه  84یصوت 

یطابترا 86لیاسو 

يرورض هتکن  87دنچ 

یتینما یتاعالطا و  88تاکن 

رفس زا  دعب  يارب  ییاه  89هیصوت 

نیعبرا زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  صوصخم  90ترایز 

زکرم 92هرابرد 
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نیعبرا يور  هدایپ  هب  طوبرم  تایبرجت  ناینیعبرا :

باتک تاصخشم 

دومحمدیس یخرسهد ، یمشاه  هسانشرس : 

حرط يرجم  یخرـسهد ؛ یمـشاه  دومحمدیـس  فلوم  نیعبرا / يور  هداـیپ  هب  طوبرم  تاـیبرجت  ناـینیعبرا : روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.يداه مالک  يادن  ترتع  نآرق و  یگنهرف  هسسوم 

رترب � 1393. هنایشآ  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

.م 19×9/5س  .ص ؛ 96 يرهاظ :  تاصخشم 

4-56-7138-600-978 لایر :  25000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.نیعبرا يور  هدایپ  هب  طوبرم  تایبرجت  رگید :  ناونع 

نیعبرا 61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

اه همان  ترایز  61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

اه يراوگوس  61ق --   - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نب  نیسح  عوضوم : 

نیعبرا همانترایز  عوضوم : 

قارع یمالسا --  ياه  هاگترایز  عوضوم : 

يداه مالک  يادن  ترتع  نآرق و  یگنهرف  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

1393 4 فلا 174�/BP41/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/9534 ییوید :  يدنب  هدر 

3659625 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  هرابرد  یتایلک 
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ترایز موهفم 

ود تراـیز ، رد  ینعی  تسا ؛ رگید  زیچ  زا  ندـنادرگ  يور  يزیچ و  هب  لـیم  ياـنعم  هـب  هدـمآ و   (1)« روَز  » ةدام زا  تغل ، رد  تراـیز 
« دیدزاب دید و   » ناوت یمن  سپ  .یـسک  ای  يزیچ  هب  ندروآ  يور  لیامت و  مود ، يزیچ ؛ زا  ندنادرگ  يور  لوا ، دراد : دوجو  یگژیو 

شرادید هب  هک  یـسک  نآ  هب  دیوشب و  لد  زیچ ، همه  سک و  همه  زا  رئاز  هک  تسا  حیحـص  یتقو  ترایز ، .تسناد  ترایز  یعون  ار 
نتسب لد  و  زیچ ، همه  زا  ندیرب  لد  حالطصا ، رد  ترایز  سپ  .تسا  تبرق  دصق  نتشاد  زین ، نآ  یهقف  طرش  .ددنبب  لد  دباتـش ، یم 

.دشاب یم  هللا  یلا  برقت  دصق  هب  موصعم ، سدقم  رضحم  هب 

داجیا و لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  ترایز  .تسا  موصعم  تامم  تایح و  روهظ و  نامز  رد  موصعم ، اب  طابترا  يارب  یـشور  ترایز ،  
نایعیـش دـنادرگ و  یم  یمئاد  قیمع و  ار  طابترا  نیا  ترایز ، .دـشاب  یم  تلاسر  نادـناخ  ینامـسآ  حور  اب  نایعیـش  طاـبترا  تیوقت 

هک تسا  ینافرع  يداصتقا و  يداقتعا ، یـسایس ، یگنهرف ، داعبا  اب  هیال  دـنچ  یناـیرج  تراـیز ، .دـهد  یم  شرورپ  یعقاو  صلاـخ و 
.دراد رایسب  یعامتجا  يدرف و  تاریثات 

ص:

ص 81. ج 9 ، هغللا ، یف  طیحملا  ص 380 ؛ ج 7 ، نیعلا ، باتک  ص 162 ؛ ج 2 ، نآرق ، ظافلا  تادرفم  - 1

نیعبرا يور  هدایپ  هب  طوبرم  تایبرجت  www.Ghaemiyeh.comناینیعبرا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 9 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12218/AKS BARNAMEH/#content_note_1_1
http://www.ghaemiyeh.com


ترایز عاونا 

اما دنک ؛ یم  داجیا  تارضح ، نآ  هب  ار  یبسن  تفرعم  عون  کی  دشاب ، هک  لکـش  ره  هب  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  تارـضح  ترایز   
هجوت دـیاب  میربب ، يرتشیب  ةرهب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تارـضح  ترایز  زا  دوش و  رتشیب  ناروگرزب  نآ  هب  اـم  هجوت  هک  نیا  يارب 

: تسا مسق  ود  رب  ترایز ، هک  مینک 

یبدأت ترایز 

، همان تراـیز  ندـناوخ  مرح و  هب  نتفر  دـح  رد  دریگ و  یم  تروص  ینید  ناـگرزب  هاگـشیپ  هب  بدا  ضرع  يارب  تراـیز ، عون  نیا   
بدا و اب  دنـسر ، یم  ناراوگرزب  نآ  تمدخ  دـنور ، یم  اه  هاگترایز  هب  هک  مدرم  نایم  لوادـتم  ترایز  نامه  ینعی  دوش ؛ یم  ماجنا 

ۀناشاک هناخ و  هب  مه  دـعب  دـنرب ، یم  هرهب  اجنآ  يونعم  تاکرب  زا  دـنناوخ ، یم  ار  موسرم  ياه  همان  ترایز  دـنوش ، یم  دراو  مارتحا 
.دنروآ یم  اج  هب  ار  ادخ  زا  يرازگرکش  ساپس و  بتارم  ترایز ، نیا  قیفوت  يارب  دندرگ و  یمرب  دوخ 

( ترایز یلاع  ۀلحرم   ) یفرعت ترایز 

یم تفرعم  ناـفرع و  نتفر  ـالاب  بجوم  دریگب ، تروص  رتـهب  رتـشیب و  هچ  ره  دـشاب و  یم  تخانـش  رکفت و  ساـسا  رب  تراـیز ، نیا 
ظاحل ار  هلأـسم  نیدـنچ  دـیاب  یتراـیز ، نینچ  ماـجنا  يارب  .دوش  یم  ناـسنا  ۀـشیدنا  راـتفر و  قـالخا و  رد  لوحت  هب  یهتنم  ددرگ و 

(1): مینک

.دشاب تخانش  بسک  مارتحا و  بدا و  ضرع  ترایز ، زا  نامدصق 

همانرب رتشیب ، تخانـش  يارب  مییامن و  رتشیب  دوصقم ، نآ  هب  تبـسن  ار  دوخ  تاعالطا  مینک ، زاغآ  ار  یترایز  تکرح  هک  نآ  زا  شیپ 
.میشاب هتشاد  يزیر 

.میزاس اهر  ریغ ، هب  قلعت  زا  ار  لد 

.مینک هدنوش  ترایز  ترایز و  هب  فوطعم  ار  دوخ  هجوت  مامت 

.مینادب هدنز  یح و  ار  وا  میور ، یم  موصعم  ترایز  هب  رگا 

قولخم قلاخ و  نایم  ندوب  هطـساو  نامه  هک  ار  شا  يونعم  ماقم  موصعم و  هاگیاج  میورب و  ورف  رکف  هب  هاـگترایز ، هب  دورو  زا  لـبق 
.مینک داجیا  دوخ  رد  دشاب ، هتشاد  موصعم  هب  تبسن  یعقاو  دقتعم  کی  دیاب  هک  ار  یعوضخ  میریگب و  رظن  رد  تسا 

.میریگب هزاجا  مرح ، هب  ندش  دراو  يارب 

هلأسم نیا  راب ، نیدنچ  رگا  یتح  میوشن ؛ رهطم  مرح  دراو  وش ،» دراو   » هک تسا  هدشن  ماهلا  ناملد  هب  هدـشن و  رداص  دورو ، ةزاجا  ات 
.دشکب لوط  دورو ، تامدقم  دوش و  رارکت 
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.میشاب هتشاد  تمدخ  هب  هدامآ  رسارس  يدوجو  راسمرش و  یتروص  رابکشا و  یمشچ  دورو ، ماگنه  هب 

هب باـطخ  یتقو  سپ  .دورد  هن  تسا ، میلـست »  » ياـنعم هب  مالـس »  » هک میـشاب  هتـشاد  هجوت  نداد ، مالـس  ندرک و  تراـیز  ماـگنه  هب 
.مییامن يو  میلست  یعقاو ، تروص  هب  ار  دوخ  دوجو  مامت  دیاب  کیلع ،» مالسلا   » مییوگ یم  موصعم 

نیموصعم ترایز  بادآ 

(2): تسا بحتسم  هفرشم  دهاشم  همه  رد  اهنآ  تیاعر  هک  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  ترایز  بادآ 

(. زور هنابش  رد  راب  کی   ) مرح هب  فرشت  زا  لبق  ترایز ، لسغ  . 1

(. تسا هدمآ  حیتافم  رد  هک   ) لسغ ماگنه  روثأم  ياعد  ندناوخ  . 2

.رغصا ثدح  و  سافن ) ضیح ، تبانج ،  ) ربکا ثدح  زا  یکاپ  . 3

.مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  رد  رگم  ون ؛ دیفس و  هزیکاپ و  كاپ و  سابل  ندیشوپ  . 4

.سدقم ۀضور  تمس  هب  نتفر  ماگنه  هاتوک ، ياه  ماگ  نتشادرب  راقو و  شمارآ و  اب  تکرح  . 5

.هرّونم ۀضور  هب  فرشت  ماگنه  ندوب  هنهرب  اپ  . 6

.مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  رد  رگم  دوخ ؛ ندرک  وب  شوخ  . 7

.رّهطم مرح  هب  نتفر  ماگنه  هب  بلق ، روضح  هجوت و  . 8

.روثأم تاملک  اب  لوخد  نذا  مالس و  و  مرح ، ۀناتسآ  رد  فقوت  . 9

.ترایز قیفوت  ۀنارکش  هب  ادخ  يارب  هدجس  ناتسآ و  ندیسوب  . 10

.مارتحا تهج  مالّسلا  هیلع  موصعم  لباقم  رد  نیمز  رب  هسوب  . 11

.پچ ياپ  اب  ندش  جراخ  تسار و  ياپ  اب  ندش  لخاد  . 12

.نآ هب  ندیبسچ  ور و  شیپ  زا  حیرض  هب  ندش  کیدزن  . 13

.نآ رب  تروص  تسار  فرط  ندیلام  رّهطم و  ربق  ندیسوب  . 14

.ترایز ماگنه  رد  نداتسیا  موصعم  هب  ور  هلبق و  هب  تشپ  . 15
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.ندرک اعد  نداتسیا و  هلبق  هب  ور  كرابم و  رس  دزن  نتفر  . 16

.دشاب يرذع  هک  نآ  رگم  ترایز ، ماگنه  ندوب  هداتسیا  . 17

.ندرکن هاگن  الاب  تسار و  پچ و  هب  ندنکفا و  ریز  هب  رس  . 18

.ترایز ندناوخ  زا  شیپ  فرشت و  ماگنه  هب  نتفگ  ریبکت  . 19

.هدش دراو  روثأم و  ترایز  ندناوخ  . 20

.كرابم رس  رانک  رد  ترایز  زامن  ندناوخ  . 21

(. تسا لضفا  روثأم ، ياعد   ) ترایز زامن  زا  سپ  ندرک  اعد  . 22

.ینید ناردارب  دوخ و  يارب  تجاح  نتساوخ  . 23

.ناشیوخ ناتسود و  زا  تباین  هب  ندرک  ترایز  . 24

.مالّسلا هیلع  موصعم  هب  نآ  باوث  ندرک  هیده  نآرق و  توالت  . 25

.هدوهیب وغل و  تسیاشان و  نانخس  زا  بانتجا  . 26

.مالّسلا هیلع  موصعم  رضحم  رد  ادص  ندرکن  دنلب  . 27

.ترایز زا  سپ  ندش  جراخ  مرح و  رد  نتسشنن  هدوهیب  . 28

.هسدقم ۀضور  زا  جورخ  ماگنه  نداهن  ماگ  بقع  هب  . 29

.هرابود ترایز  يارب  تشگزاب  رب  میمصت  . 30

.روثأم تاملک  ۀلیسو  هب  مالسلا  هیلع  موصعم  اب  ندرک  عادو  . 31

ص:

.487 ، 474 ، 426 ، 425 ص253 ، تارایزلا ، لماک  همجرت  ك.ر : - 1
ص 244. لامعألا ، باوث  ص 427 و 755 ؛ تارایزلا ، لماک  همجررت  ك.ر : - 2
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نیموصعم ترایز  بادآ 

(1): تسا بحتسم  هفرشم  دهاشم  همه  رد  اهنآ  تیاعر  هک  مالّسلا  مهیلع  نیموصعم  ترایز  بادآ 

(. زور هنابش  رد  راب  کی   ) مرح هب  فرشت  زا  لبق  ترایز ، لسغ  . 1

(. تسا هدمآ  حیتافم  رد  هک   ) لسغ ماگنه  روثأم  ياعد  ندناوخ  . 2

.رغصا ثدح  و  سافن ) ضیح ، تبانج ،  ) ربکا ثدح  زا  یکاپ  . 3

.مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  رد  رگم  ون ؛ دیفس و  هزیکاپ و  كاپ و  سابل  ندیشوپ  . 4

.سدقم ۀضور  تمس  هب  نتفر  ماگنه  هاتوک ، ياه  ماگ  نتشادرب  راقو و  شمارآ و  اب  تکرح  . 5

.هرّونم ۀضور  هب  فرشت  ماگنه  ندوب  هنهرب  اپ  . 6

.مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  رد  رگم  دوخ ؛ ندرک  وب  شوخ  . 7

.رّهطم مرح  هب  نتفر  ماگنه  هب  بلق ، روضح  هجوت و  . 8

.روثأم تاملک  اب  لوخد  نذا  مالس و  و  مرح ، ۀناتسآ  رد  فقوت  . 9

.ترایز قیفوت  ۀنارکش  هب  ادخ  يارب  هدجس  ناتسآ و  ندیسوب  . 10

.مارتحا تهج  مالّسلا  هیلع  موصعم  لباقم  رد  نیمز  رب  هسوب  . 11

.پچ ياپ  اب  ندش  جراخ  تسار و  ياپ  اب  ندش  لخاد  . 12

.نآ هب  ندیبسچ  ور و  شیپ  زا  حیرض  هب  ندش  کیدزن  . 13

.نآ رب  تروص  تسار  فرط  ندیلام  رّهطم و  ربق  ندیسوب  . 14

.ترایز ماگنه  رد  نداتسیا  موصعم  هب  ور  هلبق و  هب  تشپ  . 15

.ندرک اعد  نداتسیا و  هلبق  هب  ور  كرابم و  رس  دزن  نتفر  . 16

.دشاب يرذع  هک  نآ  رگم  ترایز ، ماگنه  ندوب  هداتسیا  . 17

.ندرکن هاگن  الاب  تسار و  پچ و  هب  ندنکفا و  ریز  هب  رس  . 18
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.ترایز ندناوخ  زا  شیپ  فرشت و  ماگنه  هب  نتفگ  ریبکت  . 19

.هدش دراو  روثأم و  ترایز  ندناوخ  . 20

.كرابم رس  رانک  رد  ترایز  زامن  ندناوخ  . 21

(. تسا لضفا  روثأم ، ياعد   ) ترایز زامن  زا  سپ  ندرک  اعد  . 22

.ینید ناردارب  دوخ و  يارب  تجاح  نتساوخ  . 23

.ناشیوخ ناتسود و  زا  تباین  هب  ندرک  ترایز  . 24

.مالّسلا هیلع  موصعم  هب  نآ  باوث  ندرک  هیده  نآرق و  توالت  . 25

.هدوهیب وغل و  تسیاشان و  نانخس  زا  بانتجا  . 26

.مالّسلا هیلع  موصعم  رضحم  رد  ادص  ندرکن  دنلب  . 27

.ترایز زا  سپ  ندش  جراخ  مرح و  رد  نتسشنن  هدوهیب  . 28

.هسدقم ۀضور  زا  جورخ  ماگنه  نداهن  ماگ  بقع  هب  . 29

.هرابود ترایز  يارب  تشگزاب  رب  میمصت  . 30

.روثأم تاملک  ۀلیسو  هب  مالسلا  هیلع  موصعم  اب  ندرک  عادو  . 31

ص:

ص 244. لامعألا ، باوث  ص 427 و 755 ؛ تارایزلا ، لماک  همجررت  ك.ر : - 1
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  صوصخم  مادآ 

: هک نک  ترایز  یلاح  رد  ار  وا  ینک ، ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یتساوخ  رگا  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

؛ یشاب نیگمغ  . 1

؛ یشاب دولآ  رابغ  . 2

؛ یشاب هنسرگ  . 3

؛ یشاب هنشت  . 4

؛ دشاب ناشیرپ  هدیلوژ و  تیاهوم  . 5

اب .دیسر  تداهش  هب  دوب ، هنسرگ  هنشت و  دولآ و  رابغ  هدیلوژ و  كانهودنا و  نیگمغ و  هک  یلاح  رد  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  اریز 
ربارب رد  روضح  سح  دوش  یم  ثعاب  اجنآ ، رد  تماقا  اریز   ) (1) ؛» هدن رارق  دوخ  نطو  ار  اجنآ  هاوخب و  ار  دوخ  جئاوح  یلاح ، نینچ 

(. ددرگ يداع  مالسلا ، هیلع  ماما 

 

ص:

ص 430. تارایزلا ، لماک  همجرت  - 1
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ادخ هناخ  البرک و  تهابش 

هیرگ رد  تهابش  . 1

یم تفرعم  ترفغم و  بلط  دـنوادخ ، زا  دـننک و  یم  هیرگ  اـجنآ  رد  ناـنز  نادرم و  هک  ارچ  دـنیوگ ؛ یم  مه  هّکب  هکم ، هـبعک و  هـب 
(1) .دنیامن

، کئالم زا  یهورگ  دننک و  یم  هیرگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  هدراو  تبیـصم  يارب  زور  بش و  راوز ، ۀمه  زین  العم  يالبرک  رد 
(2) .دنیرگ یم  ترضح  نآ  يارب  تمایق ، زور  ات 

قافنا رد  تهابش  . 2

(3) .دوش یم  بوسحم  ربارب  رازه  شباوث  دراد و  ییالاو  شزرا  دـنوادخ ، دزن  دوش ، قافنا  هکم  رفـس  جـح و  هار  رد  هک  یمهرد  ره   
(4) .دوش یم  هتشون  شیارب  یباوث  نینچ  دراد و  یمکح  نینچ  دنک ، قافنا  یلعم  يالبرک  ترایز  هار  رد  هک  مه  یسک 

نایناهج يارب  یتیاده  . 3

َهَّکَِبب يذََّلل  ِساَّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنِإ  : » دـیامرف یم  هبعک  ةرابرد  میرک  نآرق  .دنتـسه  نایناهج  يارب  تیادـه  لـماع  ـالبرک ، هبعک و   
یتیادـه لماع  دـش و  انب  هکم  رد  هک  دوب  یکرابم  ۀـناخ  دـیدرگ ، انب  مدرم  يارب  هک  يا  هناـخ  نیتسخن  ؛(5)  نیَملاْعِلل ًيدُـه  ًاکَرابُم َو 

«. دیدرگ نایناهج  يارب 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ؛(6)  َِهلالَّـضلا ِهَْریَح  َِهلاهَْجلا َو  َنِم  َكَدابِع  َذِْقنَتْـسَِیل  َکیف  ُهَتَجْهُم  َلََذب  َو  : » میناوخ یم  زین  نیعبرا  ترایز  رد   
دناهرب و تلالـض ، ینادرگرـس و  تلاهج و  ینادان و  زا  ار  وت  ناگدـنب  ات  دومن  لذـب  ار  شتایح  هیام  بلق و  نوخ  وت ، ياضر  هار  رد 

«. دیامن صالخ 

مالسا نامیا و  نکر  . 4

رانک ار  نید  ناکرا  زا  ینکر  درواین ، اج  هب  جح  دـشاب و  هتـشاد  تعاطتـسا  یـسک  رگا  .تسا  مالـسا  ناکرا  زا  ینکر  هبعک ، فاوط   
نیـسح ماما  ترایز  هک  یـسک  دـیآ و  یم  رامـش  هب  نامیا  ناکرا  زا  ینکر  مه  البرک  تراـیز   (7) .تسا صقان  شمالسا  هتـشاذگ و 

(8) .تسا صقان  شنامیا  دنک ، كرت  ار  مالسلا  هیلع 
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زامن ندوب  مامت  . 5

يراج زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مرح  رئاح  دروم  رد  مکح  نیا  .دـناوخب  مامت  ار  دوخ  زامن  مارحلا ، دجـسم  رد  دـناوت  یم  رفاسم   
(9) .تسا

ادخ ۀناخ  رئاز  رب  البرک  رئاز  يرترب 

هتشاد و تیمها  مالـسلا ، مهیلع  نیموصعم  يارب  هزادنا  هچ  ات  جح ، رفـس  هک  مینادب  دیاب  میزادرپب ، ود  نیا  ۀسیاقم  هب  هک  نآ  زا  شیپ 
.دریگب تروص  هدایپ  ياپ  اب  رفس ، نیا  هک  دنا  هتشاد  دیکأت  جح ، باوث  زا  رتشیب  يدنم  هرهب  يارب 

ۀلیـسو هب  ناگدنب  تسین و  ادخ  ۀناخ  يوس  هب  نتفر  هدایپ  زا  رت  ینتـشاد  تسود  يزیچ  دنوادخ ، دزن  رد  هک  تسا  هدـمآ  ثیدـح  رد 
(10) .دراد ار  جح  داتفه  باوث  هدایپ ، جح  کی  دننک و  یم  ادیپ  ادخ  هب  ار  یکیدزن  تبارق و  نیرتشیب  نآ ،

هب یتقو  .درک  یم  مرو  ترـضح ، ياهاپ  دش و  یم  راپـسهر  هکم  تمـس  هب  هدایپ  مالـسلا ، هیلع  نسح  ماما  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد 
(11) «. منک یمن  يراک  نینچ  زگره  : » دومرف یم  دبای ،» دوبهب  امش  ياپ  مرو  ات  دییایب  هراوس  : » دنتفگ یم  ناشیا 

اما دنداد ، یم  یناوارف  تیمها  نآ  هب  نیعمجا ، مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم  دراد و  ییالاب  رایسب  باوث  ادخ ، ۀناخ  ترایز  هک  نیا  اب 
.دنا هتسناد  یم  ادخ  ۀناخ  رئاز  زا  رتزیزع  رتمهم و  ار  البرک  رئاز 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  ربق  نارئاز  هب  ادتبا  هفرع ، رـصع  رد  دـنوادخ  : » دومرف هیلع  هللا  تاولـص  قداص  ماما  هک  دـنک  یم  لقن  يوار 
کش یب  نوچ  : » دومرف ارچ .»؟ : » متفگ هلب .» : » دومرف دنتـسه .»؟ تافرع  رد  هک  یناسک  هب  نتـسیرگن  زا  شیپ  : » متفگ دنک .» یم  هاگن 

(12) «. تسین انز  دالوا  ناشیا ، نایم  رد  یلو  دراد ، دوجو  انز  نادنزرف  نانآ ، نایم  رد 

یلجت مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  نارئاز  هب  تافرع ، لها  زا  لبق  یلاعت ، كرابت و  دنوادخ  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  نینچمه 
تافرع لها  هب  سپـس  دریذپ ، یم  ار  ناشیاه  هتـساوخ  دزرمآ و  یم  ار  ناشناهانگ  دـنک و  یم  هدروآرب  ار  نانآ  جـئاوح  دـیامن و  یم 

(13) «. دهد یم  ماجنا  زین  نانآ  دروم  رد  ار  لامعا  نیا  دیامن و  یم  یلجت 

رگید راب  کی  : » دومرف راب .» هدزون  : » متفگ يا .»؟ هتفر  جح  هب  راب  دنچ  : » دیـسرپ نم  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دیوگ  یم  يوار 
(14) «. دوش هتشون  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  کی  باوث  تیارب  دوش و  جح  تسیب  ات  ورب  جح  هب 

تارف بآ  رد  تاـفرع ، زور  رد  نمؤم  رگا  : » دومرف مسرب .»؟ تاـفرع  رد  فوقو  دـننامه  یباوث  هب  مناوـت  یم  هنوـگچ  : » مدرک ضرع 
هتشون وا  يارب  شکـسانم  اب  جح  کی  دراد ، یمرب  هک  یماگ  ره  لباقم  رد  دورب ، مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  فرط  هب  دنک و  لسغ 

(15) «. دوش یم 

، تایاور یخرب  رد  .دنا  هدرک  هسیاقم  هرمع  جح و  باوث  اب  ار  البرک  ترایز  باوث  نعیمجا ، مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم  تارـضح 
هدرب ـالاب  هرمع ، جــح و  نوـیلیم  ود  اـت  ار  نآ  باوـث  رگید ، یخرب  رد  دـنا (16) و  هتـسناد  لوبقم  ةرمع  جـح و  کی  اـب  ربارب  ار  نآ 
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ترایز يرتشیب  تخانش  اب  هچ  ره  .دراد  یگتسب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هب  تبـسن  رئاز  تفرعم  تخانـش و  هب  هلأسم ، نیا   (17) .دنا
(18) .دوش یم  رتشیب  شباوث  دنک ،

ص:

ص 190. ج 9 ، یفاک ، - 1
ص 377. تارایزلا ، لماک  همجرت  - 2

ص 471. ج 2 ، لاصخ ، - 3
ص 417. تارایزلا ، لماک  همجرت  - 4

هیآ 96. نارمع ، لآ  هروس  - 5
ص228. تارایزلا ، لماک  - 6

ص 553. ج 5 ، يا ، هرمک  همجرت  یفاک ، - 7
ص 631. تارایزلا ، لماک  همجرت  - 8

ص 766. نامه ، - 9
ص 53. ج 3 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  - 10

ص463. ج 1 ، يرافغ ، همجرت  یفاک ، - 11
ص 240. لامعألا ، باوث  - 12

.نامه - 13
ص 249. نامه ، - 14
ص239. نامه ، - 15

ص 528. تارایزلا ، لماک  همجرت  - 16
ص 579. نامه ، - 17
ص 545. نامه ، - 18

نیعبرا يور  هدایپ  هب  طوبرم  تایبرجت  www.Ghaemiyeh.comناینیعبرا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 18 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12218/AKS BARNAMEH/#content_note_5_17
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12218/AKS BARNAMEH/#content_note_5_18
http://www.ghaemiyeh.com


البرک راوز  يارب  نیموصعم  ياعد 

.تسا هدش  لقن  البرک  نارئاز  دروم  رد  يرایسب  ياهاعد  نیعمجا ، مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم  تارضح  زا 

: دیامرف یم  هیلع  هللا  تاولص  قداص  ماما 

یلع دمحم و  ترضح  هک  دهد  رارق  یناسک  ةرمز  رد  ار  امش  ادخ  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  ۀطساو  هب  دیراد  تسود  ایآ  »
؟ دنا هدومرف  اعد  ناشقح  رد  نیعمجا ، مهیلع  هللا  تاولص  همئا  همطاف و  و 

دنا هتخادنا  یتخس  هب  ار  ناشیاه  ندب  دنا و  هدرک  قافنا  ار  ناشلاوما  هک  زرمایب  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  مردپ  ربق  نارئاز  ایادخ ! راب  . 1
وت و ربمایپ  ندومن  نامداش  ام و  هب  ندیـسر  يارب  ام و  اب  دنویپ  یتسود و  لابق  رد  شاداپ  هب  دـیما  ام و  هب  یکین  رد  قایتشا  رطاخ  هب  و 

وت .دنا  هتشادن  وت  يدونشخ  تیاضر و  بسک  راثیا و  زج  یتین  دنا و  هدرک  نینچ  ام  نانمـشد  نتخاس  نیگمـشخ  ام و  نامرف  نتفریذپ 
.شاب وگ  باوج  ار  ناشناسحا  امن و  راثن  اهنآ  رب  یفاک  ردق  هب  ار  دوخ  ناوضر  نک و  ناربج  ار  راثیا  نیا  دوخ ، بناج  زا  زین 

.شاب ناشرادهگن  ظفاح و  زور ، بش و  رد  . 2

.شاب ناشظفاحم  بقارم و  هدب و  رارق  نانیشناج  ناثراو و  نیرتهب  دنام ، یم  یقاب  ناشیا  زا  هک  يدالوا  لها و  . 3

.امن ناشتیافک  يوق ، فیعض و  قولخم  ره  زا  قیرط و  ره  زا  زاس و  رود  ناشیا  زا  ار  یفرحنم  دونع و  راکمتس  ره  يدب  رش و  . 4

.نک اطع  ناشیا  هب  دننک ، یم  وزرآ  نطو  زا  يرود  رد  هک  ار  يزیچ  نیرترب  امرف و  ظوفحم  نج ، سنا و  نیطایش  رش  زا  ار  ناشیا  . 5

.شخبب ناشیا  هب  دنا ، هدرک  باختنا  هک  هچنآ  زا  رتالاب  رترب و  . 6

.هدب رارق  محرت  دروم  تسا  هتخوس  باتفآ  یمرگ  زا  ام ، تبحم  هار  رد  هک  ار  ناشتروص  . 7

.هدب رارق  تتمحر  فطل و  لومشم  دنراد ، یمرب  دنراذگ و  یم  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبع  ابا  ربق  يور  هک  ار  ییاه  تروص  . 8

.امرف تیانع  رظن و  دنا ، هتخیر  کشا  ام  رب  هک  ییاه  مشچ  هب  . 9

.هدب رارق  تیانع  فطل و  دروم  دنا ، هتخوس  ام  رطاخ  هب  هدمآ و  عزج  هب  ام  رطاخ  هب  هک  ار  ییاه  لد  . 10
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.امرف یگدیسر  دوش ، یم  دنلب  ام  رطاخ  هب  هک  ییاهدایرف  هب  . 11

(1) «. يزاس ناشباریس  دنوش ، یم  دراو  رثوک  ضوح  رب  هک  ربکا  شطع  زور  ات  مراذگ  یم  تناما  وت  دزن  ار  حاورا  نادبا و  نیا  . 12

ص:

ص 381. تارایزلا ، لماک  همجرت  .تسا  تیاور  کی  وزج  هناگ ، هدزیس  دراوم  - 1
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مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  راثآ 

هللا تاولص  نیسحلا  هللادبع  ابا  ۀشوگ  شش  ربق  ترایز  يارب  یناوارف  تاکرب  راثآ و  نیعمجا ، مهیلع  هللا  تاولص  نیموصعم  تارضح 
هک تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا  .يونعم  يورخا و  رگید ، یخرب  دنتـسه و  يویند  يدام و  راثآ ، نیا  زا  یخرب  هک  دـنا  هدومرف  ناـیب  هیلع ،

نیا رد  تاکرب ، نیا  ۀمه  هچ  رگا  .دوش  یم  رتشیب  راثآ ، نیا  زا  ام  يدنم  هرهب  دورب ، رتالاب  ترضح ، نآ  هب  تبسن  ام  تخانـش  هچ  ره 
.درک هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  ناوت  یم  اما  دجنگ ، یمن  رصتخم 

يویند يدام و  راثآ 

؛(1) هاگترایز رد  حور  یکبس  رورس و  ساسحا  . 1

؛(2) يزور ندش  دایز  . 2

؛(3) رمع ندش  ینالوط  . 3

؛(4) تخس ياهالب  زا  ینمیا  . 4

؛(5) تاجاح ندش  هدروآرب  . 5

(6) .دوش یم  جرخ  ترایز  يارب  هک  یمهرد  ره  لباقم  رد  مهرد ، رازه  تفایرد  . 6

يورخا يونعم و  راثآ 

 

(7) .دسیون یم  ناگتشرف ) رتفد  نیرتالاب   ) نییلع یلعا  رد  ار  وا  مان  دنوادخ ، دشاب ، تخانش  اب  رئاز  ترایز  رگا  . 1

(8) .دیامن ترایز  شرع  رد  ار  ادخ  هک  تسا  یسک  دننام  . 2

(9) .دشاب هدرک  دازآ  ار  هدنب  رازه  هک  تسا  یسک  دننام  . 3

(10) .دشاب هتفرگ  راک  هب  ادخ ، هار  رد  بکرم  رازه  هک  تسا  یسک  دننام  . 4
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(11) .دوش یم  هدیزرمآ  شا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  . 5

(12) .دنک یم  يربارب  مارحلا ، دجسم  رد  فاکتعا  هزور و  هام  ود  اب  شباوث  . 6

(13) .دوش یم  رتشیب  شباوث  دنک ، ترایز  يرتشیب  تخانش  اب  هچ  ره  .دنک  یم  يربارب  هرمع  جح و  باوث  اب  شباوث  . 7

: دیامرف یم  ینیسح  مرح  نارئاز  هب  ترضح ، نآ  .تسا  هدش  نیمضت  هیلع ، هللا  تاولص  نینمؤملاریما  بناج  زا  شیاعد ، تباجتسا  . 8
(14) .متسه امش  زا  يورخا  يویند و  ياهالب  ندومن  رود  امش و  تاجاح  ندش  هدروآرب  نماض  نم 

بلط نم  زا  .میامن  تباجا  ات  ناوخب  ارم  .منک  اطع  وت  هب  ات  هاوخب  نم  زا  نم ! ةدنب  يا  دیامرف : یم  دـنک و  یم  اوجن  وا  اب  دـنوادخ ، . 9
(15) .مزاس اور  تیارب  ات  هاوخب  نم  زا  ار  تتجاح  .مهدب  وت  هب  ات  نک 

، دوش یم  جراخ  وا  ناهد  زا  هچنآ  دیامرف : یم  وا  لکوم  ۀشرف  ود  هب  دـنوادخ  .دریگ  یم  رارق  دـنوادخ  ترفغم  تمحر و  دروم  . 10
(16) .دیرواین ملق  هب  تسا ، يدب  رش و  هچنآ  دیسیونب و 

(17) .دریگ یم  رارق  ناگتشرف  سیدقت  دروم  . 11

(18) .دنور یم  وا  لابقتسا  هب  ناگتشرف  . 12

(19) .دننک یم  هحفاصم  وا  اب  ناگتشرف  . 13

(20) .دننک یم  یهارمه  ار  وا  ناگتشرف  . 14

(21) .دننک یم  اعد  شیارب  ناگتشرف  . 15

(22) .دننک یم  تمحر  تساوخرد  شیارب  دنتسرف و  یم  تاولص  وا  رب  ناگتشرف  . 16

(23) .دنور یم  شتدایع  هب  ماش  حبص و  شا ، یضیرم  ماگنه  هب  ناگتشرف ، . 17

(24) .دننک یم  رافغتسا  وا  يارب  تمایق  زور  ات  شگرم ، زا  دعب  ناگتشرف ، . 18

(25) .دریگ یم  رارق  دنوادخ  تظافح  تحت  تمایق ، زور  رد  . 19

(26) .دوش یمن  هدید  شلامعا  ةدنورپ  رد  یهانگ  تمایق ، زور  رد  دریگ و  یم  رارق  یهلا  ترفغم  دروم  . 20

(27) .ددرگ یمن  منهج  ۀمعط  دنیب و  یمن  ار  منهج  شتآ  زگره  . 21

ماما راوز  زا  شاک  هک  دننک  یم  وزرآ  دنروخ و  یم  هطبغ  وا  هب  همه  تمایق ، زور  رد  دریگ و  یم  رارق  ناراگتـسر  نازئاف و  وزج  . 22
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(28) .دندوب مالسلا  هیلع  نیسح 

(29) .دسیون یم  ناحلاص  وزج  ار  وا  ادخ  . 23

(30) .دریگ یم  رارق  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  تیب  لها  بزح  لوسر و  بزح  هللا و  بزح  ياضعا  زا  . 24

(31) .دوش یم  دونشخ  وا  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  . 25

(32) .دنک یم  هحفاصم  وا  اب  ترضح ، ددرگ و  یم  نیشنمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  تشهب ، رد  . 26

(33) .دزیگنا یمرب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نانمشد  مشخ  . 27

(34) .دیآ یم  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  تیب  لها  روتسد  هب  ناگدننک  لمع  رامش  رد  . 28

(35) .تسا راکافج  دنکن ، ترایز  سک  ره  هک  ارچ  ددرگ ؛ یم  جراخ  مالسلا  هیلع  ماما  هب  تبسن  ناراکافج  رامش  زا  . 29

ص:

ص 496 و 554. تارایزلا ، لماک  همجرت  - 1
ص 495. نامه ، - 2
ص 497. نامه ، - 3
ص 433. نامه ، - 4

ص 565 و 577 و 596. نامه ، - 5
ص417. نامه ، - 6

ص229. لامعألا ، باوث  - 7
.نامه - 8

ص232. نامه ، - 9
.نامه - 10

ص 450 و 474. تارایزلا ، لماک  همجرت  - 11
ص190. لامعألا ، باوث  - 12
ص 231 و 232. نامه ، - 13

ص432. تارایزلا ، لماک  همجرت  ص 243 ؛ نامه ، - 14
ص242. لامعألا ، باوث  - 15

ص437. تارایزلا ، لماک  همجرت  - 16
ص 433 و 499. نامه ، - 17
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ص 234. نامه ، - 18

ص 253. نامه ، - 19

ص 234. نامه ، - 20
ص 234 و 253. نامه ، - 21
ص187. لامعالا ، باوث  - 22

ص234. تارایزلا ، لماک  همجرت  - 23
ص233. نامه ، - 24

ص 253. نامه ، - 25
.نامه - 26

نامه ص 399 و 437 و 478. - 27
ص 242. نامه ، - 28
ص 503. نامه ، - 29
ص 437. نامه ، - 30
ص 181. نامه ، - 31

.نامه - 32
.نامه - 33
.نامه - 34

ص 255. لامعالا ، باوث  - 35
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نیعبرا هب  طوبرم  ییونعم  بلاطم 

نیعبرا زیمآ  رارسا  ددع 

دجنگ یمن  رـصتخم  نیا  رد  هک  دراد  دوجو  يدایز  بلاطم  لهچ ، ددع  زومر  رارـسا و  دروم  رد  .تسا  لهچ  ددع  يانعم  هب  نیعبرا ،
: دوش یم  هدنسب  هنومن  دنچ  هب  اهنت  و 

.تسا ندش  لماک  لامک و  ۀناشن  لهچ ، ددع  . 1

.دسر یم  یلقع  لامک  يرکف و  غولب  هب  یگلاس ، لهچ  رد  ناسنا  . 2

.تشاد لاس  لهچ  تلاسر ، هب  ندش  ثوعبم  ماگنه  هب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  . 3

(1) .دشاب منهج  هب  نتفر  هدامآ  درکن ، هبلغ  شرش  رب  شریخ  دش و  هلاس  لهچ  یسک  رگا  هک  تسا  هدش  لقن  سابع  نبا  زا  . 4

(2) .دش لصاح  زور  لهچ  یط  شراگدرورپ ، اب  یسوم  تاقیم  هک  تسا  هدمآ  نآرق  رد  . 5

(3) .دوب افص  هوک  يور  رب  هدجس  لاح  رد  زور  هنابش  لهچ  مدآ ، ترضح  . 6

(4) .دندرک یم  يراز  هلان و  زور ، هنابش  لهچ  دوخ ، ياهاعد  تباجتسا  يارب  لیئارسا  ینب  موق  . 7

دنادرگ و یم  دهاز  ایند ، هب  تبسن  ار  وا  دنوادخ  دنک ، صلاخ  ادخ  يارب  زور  لهچ  ار  دوخ  یسک  رگا  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  . 8
(5) .دزاس یم  يراج  شنابز  بلق و  رب  ار  تمکح  دزومآ و  یم  وا  هب  ار  یگدنز  هاچ  هار و 

ص:

ص 186. ج 1 ، بولقلا ، داشرإ  - 1
ص 142. فارعا ، هروس  - 2

ص 45. ج 1 ، یمق ، ریسفت  - 3
ص 400. ج 2 ، يرافغ ، همجرت  یفاک ، - 4

ص 250. ج 67 ، راونألا ، راحب  - 5
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ینیسح نیعبرا 

ماـما مرح  هک  تسا  یناـمز  نیعبرا  زور  ینعی  رفـص  زور 20  : » تسا هدمآ  همحرلا  هیلع  یـسوط  خیـش  دـجهتملا » حابـصم   » باتک رد 
ادخ لوسر  یباحص  يراصنا ، هللادبع  نب  رباج  هک  تسا  يزور  دنتشگزاب ؛ هنیدم  هب  ماش  زا  ارسا ) ناوراک  ینعی   ) مالسلا هیلع  نیـسح 
نآ ربق  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  وا  .دباتـشب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  هب  ات  دیـسر  البرک  هب  هنیدـم  زا  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص 

(1) «. درک ترایز  ار  ترضح 

: تسا لیلد  هس  هب  نیعبرا ، زور  یخیرات  ترهش  نیا ، رب  انب 

ظفح يارب  شالت  و  زور ، لهچ  زا  دعب  ناشیا  زادگناج  تداهـش  مالـسلا و  هیلع  هللادبعابا  ترـضح  يزابناج  تداشر و  يروآدای  . 1
.نایعیش نهذ  رد  كاندرد  ةرطاخ  نیا 

.ترضح نآ  تداهش  زور  نیملهچ  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سدقم  ربق  رانک  رد  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  روضح  . 2

رظن هب  هک  هنیدم ؛ يوس  هب  ماش  زا  باحـصا ، ةداوناخ  مالـسلا و  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لها  ناکدوک  ناوناب و  تشگزاب  . 3
اب دندیسر و  اجنآ  هب  نیعبرا ، زور  رد  دنتفر و  البرک  فرط  هب  دنداد و  رییغت  ار  دوخ  ریسم  ماش ، زا  تشگزاب  هار  رد  ناخروم ، یخرب 

.دندرک تاقالم  يراصنا  هللادبع  نب  رباج 

ص:

ص 787. ج 2 ، دجهتملا ، حابصم  - 1

نیعبرا يور  هدایپ  هب  طوبرم  تایبرجت  www.Ghaemiyeh.comناینیعبرا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 26 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12218/AKS BARNAMEH/#content_note_9_1
http://www.ghaemiyeh.com


نیعبرا تیمها 

رد مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ۀعقاو  رگا  .تسا  رادروخرب  یمهم  رایـسب  هاگیاج  زا  عیـشت ، رابنوخ  خیرات  رد  ینیـسح ، نیعبرا 
ماما تامحز  همه  دزاس ، وحم  هرمزور  ثداوح  نایم  رد  ار  نانآ  ةرطاخ  دای و  دش  یم  قفوم  يوما  تموکح  داتفا و  یم  قافتا  البرک 

دـش یم  ببـس  ماما ، يراکادف  ندش  رثا  یب  .تفر  یم  رده  هب  ناناملـسم  يراتفر  یتدیقع و  تافارحنا  حالـصا  تهج  رد  شنارای  و 
.دنکن ادیپ  ار  نانآ  ربارب  رد  نتشارفارب  دق  هلباقم و  تأرج  ناوت و  یسک  رگید  دبای و  همادا  نایوما ، یمالسا  دض  دنسپان و  ياهراتفر 

ۀلحرم تیلوئسم  دیـسر ، نایاپ  هب  اروشاع  زور  رد  مالـسلا ، هیلع  هللادبعابا  ترـضح  مایق  زا  هلحرم  نیتسخن  هک  نیا  زا  سپ  نیا ، رب  انب 
رب ربص  اب  نیعبرا  کی  ینعی  زور  هنابـش  لهچ  نانآ ، .دـش  هدرپس  اروشاـع  ۀـعقاو  ناـناسر  ماـیپ  ماـما و  كاـپ  تیب  لـها  هب  ماـیق ، مود 

ار قح  دنوش و  زوریپ  نایدیزی  رب  يرگنشور ، اب  دنتسناوت  دندرک و  یگداتـسیا  اه ، تمرح  کته  اه و  هجنکـش  لمحت  اه و  تبیـصم 
.دنشاب نورق  راصعا و  ۀمه  شخب  یهاگآ  ناگدازآ و  ناراد و  نید  شخب  ماهلا  خیرات ، هشیمه  يارب  هک  دنرادهگن  هدنز  نانچ 

هب هـک  هـبیط  ةرجــش  زا  درف  هـب  رــصحنم  رگ  نـشور  راد و  نـید  رکف  نـشور  یهورگ  ةزور  لـهچ  درکلمع  ینعی  ینیــسح ، نـیعبرا 
.دندش قفوم  زوریپ و  راوشد ، تخس و  رایسب  یشیامزآ  رد  یگتسیاش ،

ص:
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نیعبرا یسایس  لیلحت 

مور هلمج  زا  رگید  قطانم  هب  هک  ییاه  همان  اب  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  برعلا ، هریزج  هب  نآ  شرتسگ  هکم و  رد  مالـسا  عورـش  اب 
دـش یم  یلعف  نانبل  نیطـسلف و  هیروس ، هیکرت ، لماش  دوب و  مور  ةرطیـس  تحت  هک  تاماش  ۀـقطنم  .درک  غالبا  ار  دوخ  نید  داتـسرف ،

.دندوب ناوارف  تاناکما  اب  لدتعم  يا  هنارتیدم  ياوه  بآ و  ياراد  نآ ، یبرغ  قطانم  تشاد و  زیخ  لصاح  ینیمز 

هب دیز ، نب  هماسا  یهدنامرف  هب  يرکشل  دوب  رارق  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مرکم  لوسر  تایح  ياهزور  نیرخآ  رد  خیرات ، قبط 
نب دیزی  دش و  حتف  هقطنم  نیا  يرجه  لاس 17  مود  ۀفیلخ  تموکح  نامز  رد  .تفرگن  ماجنا  راک  نیا  یلو  دوش ؛ لیـسگ  هقطنم  نیا 
نب هیواعم  هب  يرجه ، لاس 19  رد  تاماش  تموکح  تفر و  ایند  زا  دش و  ضیرم  لاس ، ود  زا  دعب  وا  .دیدرگ  اجنآ  یلاو  نایفـس ، یبا 
دض رب  غیلبت  يارب  زیخرز ، ۀقطنم  نیا  تاناکما  زا  تشاد ، مالسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  یتخسرس  ینمشد  هک  هیواعم  .دیسر  نایفـس  یبا 

.درک هدافتسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

رسیم يزوریپ  هیواعم ، ياه  هسیسد  اب  یلو  داد ، يور  یمهم  ياه  گنج  هک  نیا  اب  مالسلا ، هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  تفالخ  نامز  رد 
.تفرگن تروص  یحتف  دش و  زاسراک  هیواعم  ياه  گنرین  زین ، مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  نامز  رد  .دشن 

نامز يرجه  لاس 60  رد  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  دـض  رب  هقطنم  نیا  مدرم  ندـناروش  ماش و  رب  تموکح  لاس  لهچ  زا  سپ  هیواعم 
.درپس دوخ  زا  رت  موش  دنزرف  هب  ار  تموکح  دش و  لصاو  كرد  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تماما 

، يرجه رد 10/1/61  دش و  گنج  دراو  مالسلا ، هیلع  هللادبعابا  اب  هک  دوب  یبهذم  داضت  یخیرات و  شکمـشک  نیمه  ۀمادا  رد  دیزی ،
نیا هک  دـنچ  ره  .درک  ماش  ۀـناور  تفرگ و  تراـسا  هب  ار  وا  هداوناـخ  دـناسر و  تداهـش  هب  ار  شناراـی  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماـما 

، تشاد دـیزی  هک  يراظتنا  مغر  یلع  اما  درک ، لمحت  ار  يرایـسب  ياه  تناها  تاـمطل و  دـش و  ماـش  دراو  ریـسا ، ناونع  هب  ناوراـک ،
.دش تاماش  يونعم  حتف  و  هقطنم ، نآ  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يزوریپ  لماع  تکرح ، نیا  دوخ 

هار تعاس  ود  دودـح  هدایپ ، ياپ  اـب  يوما » دجـسم   » اـت تاـعاس » هزاورد   » زا هیروس ، روشک  رد  رقتـسم  نویناـحور  زا  یکی  ۀـتفگ  هب 
رد تعاس  هد  دودح  ینعی  دندیسر ؛ يوما  دجسم  هب  رـصع  دندش ، ماش  دراو  تاعاس ، هزاورد  زا  حبـص  هک  ارـسا  ناوراک  یلو  تسا ؛

.دنتفرگ رارق  نایماش  تیذا  رازآ و  دروم  رازاب ، هچوک و 

اهیلع بنیز  ترضح  ياه  يرگ  نشور  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  ياه  ینارنخس  اب  دش ، دجسم  دراو  ارـسا  ناوراک  یتقو 
يروط هب  دندرک ؛ یم  ینامیشپ  راهظا  دندیـسر و  یم  ناروگرزب  نیا  تمدخ  هب  هورگ  هورگ  مدرم ، .دش  مکاح  يرگید  وج  مالـسلا ،

هب زین  لزنم  کی  درک و  نایب  ار  شراوگرزب  ردپ  تبیصم  اجنآ ، رد  مالسلا  هیلع  داجـس  ترـضح  دش و  هدامآ  نادرم  يارب  یلزنم  هک 
.تخادرپ هفیظو  يافیا  هب  اجنآ ، رد  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترضح  تفای و  صاصتخا  ناوناب 

زا یکی  دیدرگ و  لمحتم  ار  يرایـسب  تیذا  رازآ و  رجز و  دـش و  ماش  دراو  تراسا ، هب  هک  نیا  اب  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لها  ناوراک 
تسد هب  ار  یگرزب  يونعم  حتف  اما  دیسر ، تداهش  هب  مالسلا  اهیلع  نیسحلا  تنب  هیقر  مان  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  نادنزرف 

؛ درک بآ  رب  شقن  ار  هیواعم  ۀـلاس  لهچ  تاغیلبت  اه و  گنرین  تفای و  طلـست  نایماش  ياه  لد  رب  هک  نایکاخ ، كاـخ  رب  هن  دروآ و 
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ار ییاه  سابل  یتح  دننک و  هنیدم  ۀناور  ار  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناوراک  دهدب  روتـسد  دش  روبجم  هنعللا ، هیلع  دیزی  هک  يروط  هب 
.دننادرگرب نانآ  هب  دندوب ، هدرک  تراغ  ناشیا  زا 

نادـنچ درک ، تراـیز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تشگرب و  ـالبرک  يارحـص  هب  ارـسا » ناوراـک  ، » نیعبرا زور  رد  مییوگب  هک  نیا 
.دیسر البرک  هب  نیعبرا ، زور  رد  زوریپ » ناوراک   » مییوگب دیاب  هکلب  تسین ؛ حیحص 

ص:
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نیعبرا زا  یفیصوت 

.راوگرزب نآ  باحصا  تیب و  لها  ياه  يرگراثیا  مالسلا و  هیلع  هللادبعابا  دای  نتشاد  هگن  هدنز  ینعی  نیعبرا ،

.نارود رصع و  ره  رد  ایند  ناگدازآ  ناناملسم و  ۀمه  ياه  هشیدنا  رب  اروشاع  تضهن  یمیاد  يراذگریثات  ینعی  نیعبرا ،

دنب ياـپ  شیوخ ، تادـهعت  هب  هک  یناـسک  نینمؤم و  ۀـمه  يارب  هدرتسگ  يزاـسوگلا  گرزب و  سـالک  کـی  ییاـپرب  ینعی  نیعبرا ،
.دنتسه

.شترضح نایعیش  ناگدنامزاب و  طسوت  نانآ  هار  ۀمادا  اروشاع و  مچرپ  ندمآرد  زازتها  هب  زور  ینعی  نیعبرا ،

.ادهش ياهدرواتسد  زا  تسارح  تظافح و  يارب  یلمع  مادقا  نادیهش و  نوخ  ربارب  رد  هفیظو  ساسحا  ینعی  نیعبرا ،

.يدعب ياه  لسن  هب  لوا  لسن  نارگراثیا  نادیهش و  تایبرجت  لاقتنا  ینعی  نیعبرا ،

.اهیلع هللا  مالس  بنیز  ترضح  ةدنبوک  يرگاشفا  ینعی  نیعبرا ،

.هعماج راشقا  رگید  هب  نآ  شزومآ  اروشاع و  ۀفسلف  نییبت  يارب  مشاه  ینب  ۀلیقع  ياه  تیلاعف  ینعی  نیعبرا ،

رثا یب  نید و  نانمـشد  تاغیلبت  يزاس  یثنخ  تهج  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  یگنهرف  موادـم  ریگیپ و  ياه  تیلاعف  ینعی  نیعبرا ،
.نانآ یناطیش  ياهراتفر  ندومن 

.نمشد یتاغیلبت  نافوط  لباقم  رد  تداهش  ةرطاخ  تقیقح و  دای  نتشادهگن  هدنز  ینعی  نیعبرا ،

.مدرم ناهذا  رد  ادهش  ةرطاخ  دای و  نتشاد  هگن  هدنز  ینعی  نیعبرا ،

.نمشد یتاغیلبت  جوم  ربارب  رد  يرایشوه  ینعی  نیعبرا ،

.نآ ماجنا  هفیظو و  كرد  هعماج و  صاوخ  طسوت  قیاقح  نایب  ینعی  نیعبرا ،

.یگنهرف يرکف و  تارطخ  عاونا  ربارب  رد  نایعیش  ةدننک  همیب  ینعی  نیعبرا ،

(1) «. دنک شوماخ  ار  ادخ  رون  دناوت  یمن  سک  چیه  : » مایپ کی  لاسرا  ینعی  نیعبرا 

ص:

هیآ 8 . فص ، هروس  َنوُِرفاْکلا ؛ َهِرَک  َْول  ِهِرُون َو  ُِّمتُم  ُهَّللا  ْمِهِهاْوفَِأب َو  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُری  - 1
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نیعبرا زور  لامعا 

ۀمان تراـیز  .تسا  بحتـسم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تراـیز  نیعبرا ، زور  رد  ، » دـجهتملا حابـصم  رد  یـسوط  خیـش  ۀـتفگ  هب  اـنب 
(1) «. دشاب یم  نیعبرا  ترایز  نامه  هک  تسا  هدیسر  ام  هب  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  ۀیحان  زا  ترضح ، نآ  صوصخم 

ۀلمج اب  هک  هدروآ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  لـقن  هب  حیحـص و  دنـس  اـب  ار  نیعبرا  تراـیز  نتم  همحرلا ، هیلع  یـسوط  خـیش 
(. دمآ دهاوخ  باتک ، ینایاپ  شخب  رد  همان ، ترایز  نیا  نتم   ) .دوش یم  زاغآ  هبیبح » هللا و  یلو  یلع  مالسلا  »

: دراد هناشن  جنپ  نمؤم ، دومرف : یم  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما 

؛ زور هنابش  رد  زامن  تعکر  کی  هاجنپ و  ندناوخ  . 1

؛ میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  نتفگ  اراکشآ  دنلب و  . 2

؛ ندرک تسار  تسد  هب  قیقع  رتشگنا  . 3

؛ زامن ةدجس  رد  ندییاس  كاخ  هب  یناشیپ  . 4

.مالسلا (2) هیلع  نیسح  ماما  نیعبرا  ترایز  ندناوخ  . 5

بحتـسم بجاو و  ياهزامن  فیدر  رد  نیعبرا ، ترایز  تیمها  تیاور ، نیا  قبط  دیامرف : یم  تیاور  نیا  هب  هراشا  اب  يداوج  هللا  هیآ 
(3) .دشاب یم  تیالو  نوتس  زین ، البرک  هثداح  نیعبرا و  ترایز  تسا ، تعیرش  نید و  نوتس  زامن ، هک  هنوگ  نامه  .تسا و 

ص:

ص 787. ج 2 ، دجهتملا ، حابصم  - 1

ص 788. ج 2 ، دجهتملا ، حابصم  - 2
ص 28. ینیسح ، تضهن  وترپ  رد  لقع  ییافوکش  - 3
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نیعبرا ترایز  تنس 

یلع ربماـیپ و  ناراـی  زا  يراـصنا  هللادـبع  نب  رباـج  طـسوت  يرمق ، يرجه  لاس 61  رفـص  هاـم  متـسیب  زور  رد  نیعبرا ، تراـیز  تنس 
مهیلع همئا  نامز  رد  .تشگ  لدب  نایعیش  هاگداعیم  هب  مالسلا ، هیلع  هللادبعابا  ترـضح  مرح  دش و  هتـشاذگ  ناینب  امهیلع  هللا  تاولص 

.تشاد همادا  تنس  نیا  تقو ، ماکح  ناقفخ  روج و  ملظ و  مغر  یلع  مالسلا ،

ربـق دـنتفرگ ، یم  رارق  ساـبع  ینب  هیما و  ینب  تیذا  رازآ و  دروم  نایعیـش ، تاداـس و  هک  یتوغاـط  ياـه  تموکح  طلـست  ناـمز  رد 
.دوب ناگدید  متس  هاگهانپ  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  كرابم 

ص:
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رباج ترایز  زا  یشرازگ 

یفوع هدانج  نب  دعس  نب  هیطع  دوخ  تسود  هارمه  هب  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  زا  سپ  زور  لهچ 
.دش البرک  دراو  یفوک 

نادنمـشناد و نیرتـگرزب  زا  یکی  وا  دـنا ، هدرک  یفرعم  رباـج  راکتمدـخ  ار  يو  هدـش و  هتفگ  هیطع  دروـم  رد  هـک  هـچنآ  فـالخ  رب 
ثیدح نایوار  زا  تشاد و  نآرق  رب  يدلج  جنپ  يریـسفت  دوب و  سابع  نب  هللادبع  نادرگاش  نیعبات و  ناگرزب  زا  یمالـسا و  نارـسفم 

.دش یم  بوسحم 

هللادـبع نب  رباج  اب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماـما  ربق  تراـیز  روظنم  هب  دـیوگ : یم  یفوع  هیطع  یفطـصملا ،» هراـشب   » باـتک لـقن  قبط 
تکرح رهطم ، ربق  فرط  هب  سپس  .دیشوپ  وکین  سابل  درک و  لسغ  تفر و  تارف  ۀعیرش  کیدزن  رباج ، .میدش  البرک  دراو  يراصنا ،

ربق هب  ارم  تسد  : » تفگ نم  هب  میدیـسر ، ربق  کـیدزن  هب  یتقو  .تفگ  یم  ار  ادـخ  رکذ  تشاد ، یم  رب  هک  یمدـق  ره  رباـج  .میدرک 
شوه هب  ات  مدیـشاپ  شتروص  يور  بآ  يرادـقم  نم  .درک  شغ  داتفا و  ربق  يور  رباج  .متـشاذگ  ربق  يور  ار  وا  تسد  نم  ناسرب .»

یم هنوگچ  : » تفگ سپس  یهد .»!؟ یمن  ارم  باوج  ارچ  نیـسح ! يا  : » داد همادا  و  نیـسح ،» ای  : » تفگ هبترم  هس  لاح ، نیا  رد  .دمآ 
وت هک  مهد  یم  تداهـش  تسا ! هداتفا  ییادج  تندب ، رـس و  نیب  دنا و  هدیرب  ار  تیولگ  ياه  گر  هک  یلاح  رد  یهدب  باوج  یناوت 

(1) «. داب وت  رب  یهلا  ناوضر  مالس و  دورد و  .یتسه  ءاسک  باحصا  زا  درف  نیمجنپ  نینمؤملا و  دیس  نییبنلا و  متاخ  دنزرف 

تَّلَح یتَّلا  ُحاورالا  اَُهتَّیأ  مُکیَلَع  ُمالَّسلا  : » تفگ ادهش  رگید  هب  باطخ  درک و  تکرح  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  فارطا  رد  سپس 
ُُمتدَـهاجو ِرَکنُملا ، ِنَع  ُمتیَهَن  ِفورعَملِاب و  ُمترَمأ  و  َهاـکَّزلا ، ُُمتیَتآ  َهـالَّصلا و  ُُمتمَقأ  مُکَّنأ  ُدَهـشأ  و  ِِهلحَِرب ، تَخاـنأ  ِنیَـسُحلا و  ِءاـنِِفب 

(2) «. ُنیقَیلا ُمُکاتأ  یّتَح  َهّللا  ُُمتدَبَع  نیدِحلُملا و 

ص:

ص 359. نازحالا ، ریثم  ص 197 ؛ فوهل ، - 1
؟؟؟  ص یضترملا ، هعیشل  یفطصملا  هراشب  - 2
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نیعبرا يور  هدایپ  تنس 

هدایپ راذگ  ناینب  اما  دش ، موسرم  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  طسوت  نیعبرا ، زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رهطم  ربق  ترایز  هچ  رگا 
مسر و ناونع  هب  ار  یتـکرح  نینچ  هک  دوـب  يرمق  لاس 1281  یفوتم  يراصنا  خیش  موحرم  ینیـسح ، نیعبرا  رد  یعمج  هتـسد  يور 

.درک یفرعم  نایعیش  يارب  يدامن 

رد وکین ، یتنس  مسر و  ناونع  هب  دیدرگ و  ایحا  يرون  نیسح  ازریم  طسوت  اددجم  دش و  هدرپس  یشومارف  هب  یتدم  زا  سپ  مسر ، نیا 
رد زور  هس  هک  درک  مادـقا  البرک  ات  فجن  زا  يور  هدایپ  هب  نابرق ، دـیع  رد  راب  نیلوا  راوگرزب ، ملاع  نیا  .تفای  جاور  نایعیـش  ناـیم 
ره هک  تفرگ  میمـصت  يرون  ثدحم  سپ ، نآ  زا  .دندرک  یم  یهارمه  ار  يو  شنایفارطا ، ناتـسود و  زا  رفن  یـس  دودـح  دوب و  هار 

فرشم مالـسلا  هیلع  نیـسح  هللادبعابا  مرح  هب  هدایپ  ياپ  اب  يرجه ، لاس 1319  رد  راب  نیرخآ  ناشیا  .دـنک  رارکت  ار  راک  نیا  لاـس ،
.دش

يونعم و مسارم  نیا  ماـجنا  ياتـسار  رد  دـیدرگ و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناقـشاع  زا  يرایـسب  يور  هداـیپ  زاـس  هنیمز  مادـقا ، نیا 
زا یکی  يزیربت ، یکلم  اقآ  داوج  ازریم  دارفا ، نیا  ۀلمج  زا  .دنتفر  البرک  هب  هدایپ ، ياپ  اب  زین  دـیلقت  عجارم  املع و  زا  یخرب  یناحور ،

.دش ینیسح  ۀبتع  راپسهر  هیولع ، ۀبتع  زا  هدایپ ، ياپ  اب  راب  نیدنچ  هک  دوب  عیشت  ناهج  ردق  یلاع  عجارم 

ار نیعبرا ) زور   ) رفـص متـسیب  هک  تسا  مزال  هدـننک  هبقارم  رب  : » دـیوگ یم  ینیـسح  نیعبرا  زور  تشادـگرزب  هبقارم و  ةرابرد  ناشیا 
کی اهنت  دنچ  ره  دنک ؛ ترایز  شترـضح  رازم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  دیهـش  ماما  هک  دـشوکب  هداد ، رارق  متام  نزح و  زور  دوخ ، يارب 

هحفص 85) یضیف ، میرک  تابقارملا ، همجرت  «. ) دشاب شرمع  مامت  رد  راب 

ص:
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نیعبرا يور  هدایپ  هرابرد  ناگرزب  رظن 

يا   هنماخ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 

ۀبذاـج عورـش  : » دـیامرف یم  ینیـسح  نیعبرا  زور  تشادـگرزب  تیمها  هراـبرد  بـالقنا ، مظعم  ربـهر  يا ، هنماـخ  هللا  تیآ  ترـضح 
یـسیطانغم نامه  نیا  .دشک  یم  البرک  هب  دـنک و  یم  دـنلب  هنیدـم  زا  ار  هللادـبع  نب  رباج  .تسا  نیعبرا  زور  رد  ینیـسح ، یـسیطانغم 

.تسه امش  نم و  لد  رد  يدامتم ، ياه  نرق  تشذگ  اب  مه  زورما  هک  تسا 

نمـض و  يرفعج ، بهذم  هقف و  رد  ییایوپ  طاشن و  یعون  داجیا  نمـض  هتـشذگ ، نایلاس  لوط  رد  تسا  هتـسناوت  هنـسح ، تنـس  نیا 
نایعیـش بولق  یکیدزن  دنویپ و  يارب  ینتـسسگان  یلماع  دناوتب  دـشاب و  ناهج  نایعیـش  داحتا  لماع  تیب ، لها  هب  تدارا  نداد  ناشن 

.دنک داجیا  قارع ، هژیو  هب  و  هقطنم ، ياهروشک  عیشت و  خیرات  رد  ار  یتالوحت  ددرگ و 

، ندمآ نیا  لصا  هک  البرک  نیمزرـس  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  تیب  لها  ندـمآ  منک : ضرع  نیعبرا  باب  رد  هلمج  کی  طقف 
نآ دننکب ؛ يدهع  دیدجت  ای  دننک  یلاخ  یلد  هک  دوبن  نیا  يارب  طقف  تسین  مولعم  نآ  ندوب  مود  ای  لوا  لاس  اما  تسه ؛ لوبق  دروم 
هیلع داجـس  ماما  لثم  یتیـصخش  ياهراک  دوش  یمن  .دوب  نیا  زا  رتالاب  رایـسب  هلأسم ، .دوش  یم  يراج  اـه  ناـبز  رب  یهاـگ  هک  ناـنچ 

تیصخش تامیمصت  اهراک و  رد  دیاب  .درک  لمح  يرهاظ  جیار  يداع  لئاسم  نیمه  رب  ار  مالـسلا  اهیلع  يربک  بنیز  لثم  ای  مالـسلا 
.دوب رتگرزب  ياهزار  يوجو  تسج  رد  تمظع ، نیا  هب  ییاه 

نیسح ناوریپ  هب  دنتـساوخ  راک ، نیا  اب  .دوب  اروشاع  تکرح  دادتما  تقیقح ، رد  مالـسلا ، هیلع  ادهّـشلادیس  رازم  رـس  رب  ندمآ  ۀلأسم 
هثداح نیا  هک  دننک  میهفت  دندوب ، هتفرگ  رارق  هثداح  نیا  ریثأت  تحت  هک  یناناملسم  ربمغیپ و  نادناخ  ناتسود  مالسلا و  هیلع  یلع  نب 

.دراد همادا  هلأسم  درکن ؛ ادیپ  همتاخ  ناریسا ، ندرک  اهر  دعب  نتفرگ و  تراسا  ندرک و  نفد  ندش ، هتشک  اب  هلأسم  دشن ؛ مامت 

یعیش و ۀعماج  فده  داعیم ، نیا  رد  ندش  عمج  اب  هک  تسا  یگرزب  داعیم  اجنیا  تسا ؛ امش  عامتجا  لحم  اجنیا  دنداد  دای  نایعیش  هب 
، تداهش دح  رد  یتح  نآ ، هار  رد  شالت  یمالسا و  ماظن  لیکشت  دیروایب ؛ مه  دای  هب  دیاب  ار  نیملسم  ۀعماج  یمالـسا  گرزب  فده 

! عضو نآ  اب  مه  نآ 

داجـس و ماما  ربمغیپ ، نادناخ  ندمآ  .دنام  یم  هدنز  هشیمه  يارب  نآ  ةرطاخ  تفر و  یمن  ناناملـسم  دای  زا  دیاب  هک  تسا  يزیچ  نیا 
(1) «. دوب دوصقم  نیا  هب  نیعبرا ، رد  البرک  هب  مالسلا  مهیلع  يربک  بنیز 

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح 

تـسا تیاور  دیوگ : یم  نیعبرا  زور  يور  هدایپ  شقن  هرابرد  هللا ، همحر  ینموف  تجهب  یقتدـمحم  یمظعلا  هللا  تیآ  افرعلا ، تجهب 
يِدَـج َّنِا  َملاعلا  َلهَا  ای  الَا  ملاع : لها  هب  دـنک  یم  ادـن  جـنپ  دـیامرف ، یم  روهظ  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  هک 

(2) اناودُع . ...  ُهوقَحَس  نیَسُحلا  يِدَج  َّنِا  َملاعلا  َلهَا  ای  الَا  ًاناشطَع ، ُهُولَتَق  نیَسُحلا 

مدرم همه  دـیاب  نامز  نآ  رد  نیا ، رب  انب  .دـننک  یم  یفرعم  ملاع  همه  هب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ۀطـساو  هب  ار  شدوخ  ناـمز  ماـما 
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ام ریـصقت  نیا  دنـسانش و  یمن  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ملاع ، مدرم  همه  زونه  نالا  اما  .دنـشاب  هتخانـش  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ملاع ،
يارب تصرف  نیرتهب  نیعبرا ، يور  هدایپ  .دونـشب  ار  ام  يادـص  ملاع ، همه  هک  میدزن  داـیرف  يروط  ادهـشلادیس  يارب  اـم  نوچ  تسا ؛

.تسا ملاع  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  یفرعم 

، دوجو نیا  اب  اما  دوب ، رطخ  رد  نارئاز  ناج  دـش و  یم  ماجنا  یتخـس  هب  یخیرات ، ياه  ههرب  رثکا  رد  ادهـشلا  دیـس  ترایز  هک  نیا  اب 
(3) .دندش یم  لئان  نیعبرا  زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  یسوباپ  هب  دندیرخ و  یم  ناج  هب  ار  تارطخ  هناقشاع 

ص:

ینارنخس 1/1/1385. يربهر ، مظعم  ماقم  رتفد  یناسر  عالطا  هاگیاپ  - 1
ص 233. ج 2 ، بئاغلا ، هجحلا  تابثإ  یف  بصانلا  مازلإ  - 2

.http://www.mashreghnews - 3
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هللا لجع  نامز  ماما  نیعبرا و  طابترا 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  رظتنم  يدـهم  شرگید ، يور  تسا و  مالـسلا  هـیلع  هللادـبعابا  نآ ، يور  کـی  دراد : ور  ود  نـیعبرا ، تراـیز 
کیدزن هب  ار  ام  دیما  البرک ، رد  ایند  رسارس  زا  ینیسح  نیعبرا  نارئاز  ینویلیم  تسیب  روضح  میظع و  تکرح  نیا  عقاو ، رد  .فیرشلا 

یم هعاطلا  بجاو  یح و  ماـما  وا  هک  ارچ  تسا ؛ نیعبرا  تکرح  ياـنب  ساـسا و  نیا ، .دـنک  یم  رتشیب  ترـضح ، نآ  روهظ  ندـش  رت 
(1) «. الَبرَک ٍضرَا  ُّلُک  اروشاع َو  ٍموَی  ُّلُک   » هک میدقتعم  ام  دشاب و 

زا ار  دوخ  صاخ ، تیارد  اب  هک  میـشاب  رهاظم  نب  بیبح  لـثم  مینک و  ادـیپ  ار  دوخ  ياـج  سفن ، ناطیـش و  راـکیپ  نیا  رد  دـیاب  سپ 
یم یمیظع  ياه  هرهب  ماما ، رانک  رد  هک  تسا  لاس  يدنا  دصیس و  رازه  دش و  ترخآ  يرتشم  درک و  صالخ  نآ ، دوس  ایند و  رازاب 

.درب

ص:

.تسا مدرم  نایم  رد  جیار  راعش  رعش و  یعون  هکلب  تسین ؛ ثیدح  هلمج ، نیا  هک  تسا  رکذ  نایاش  - 1
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نیعبرا يور  هدایپ  مایپ 

: تسا مایپ  نیا  ندناسر  يارب  تصرف  نیرتهب  نیعبرا ، يور  هدایپ 

لثم میراذگ  یمن  يراذگب ، ام  ناگدید  رب  مدق  يوش و  امرف  فیرشت  رگا  مظعالا ! هللا  هیقب  يا  یح ؛ ماما  يا  ام ؛ يادتقم  الوم و  يا  »
.ینامب اهنت  مالسلا  هیلع  نیسح  تدج 

داهج و ماما  تراـیز  هب  لـماک ، قشع  اـب  میا و  هدـیرخ  ناـج  هب  ار  نیعبرا  يور  هداـیپ  ـالبرک و  هار  یتخـس  نخـس ، نیا  تاـبثا  يارب 
.میشاب هتشاد  هرابود  یتعیب  تسدقم ، دوجو  اب  ات  میا  هتفاتش  تداهش 

هدامآ هظحل  ره  هک  يراد  باکر  هب  اپ  زابرـس  نویلیم  تسیب  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  تیعمج ، ناـشورخ  لیـس  نیا  یمدرم و  عمجت  نیا 
«. دنیامن تیادف  ار  دوخ  ناج  دنا 

ص:
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نیعبرا يور  هدایپ  هب  هیصوت 

، روهظ زا  شیپ  ار  ییانثتـسا  رفـس  نیا  دینک  شالت  دـیهدن و  تسد  زا  ار  البرک  يوس  هب  نیعبرا  زور  يور  هدایپ  هک  دوش  یم  هیـصوت 
.دینک ادیپ  روضح  تمظع ، اب  مسارم  نیا  رد  دییامن و  هبرجت 

.دـبای شیازفا  یمزر  یگدامآ  ات  دـش  یم  ماجنا  اه  ههبج  رد  یماظن ، ياه  نیرمت  اه و  يور  هدایپ  ًـالومعم  سدـقم ، عاـفد  نارود  رد 
روهظ نامز  رد  یماظن  یگدامآ  بسک  يارب  ینیرمت  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  مرح  تمـس  هب  يور  هدایپ  هک  تفگ  ناوت  یم  زورما 

.تسا فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح 

ص:
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یعیش گرزب  شیامه  زا  نمشد  سرت 

هنادنمـشوه میـشاب و  رایـشوه  دیاب  اما  دوش ، یم  هدوزفا  نیعبرا  نارئاز  تیعمج  رب  لاس  هب  لاس  نانمـشد ، شالت  فالخ  رب  دـنچ  ره 
.تسین زورید  زورما و  هب  طوبرم  نیعبرا ، تکرح  اب  تفلاخم  يارب  نانمشد  شالت  .مینک  لمع 

ماما نارئاز  مه  زاب  اما  دـندرک ؛ یم  عطق  ار  شتـسد  کی  تفر ، یم  هللادـبعابا  تراـیز  هب  سک  ره  ساـبعلا ، ینب  تفـالخ  ناـمز  رد   
؛ دنتشک یم  ار  رفن  کی  رئاز ، ود  ره  زا  هک  ییاج  ات  دندرک  رت  تخس  ار  طیارش  زور ، هب  زور  .دنتفر  یم  البرک  هب  مالسلا  هیلع  نیسح 

(1) دنتفر یم  ترضح  ترایز  هب  نارئاز ، مه  زاب  اما 

مه زاب  یلو  دوب ؛ مادـعا  شمکح  تفر ، یم  البرک  هب  هدایپ  نیعبرا ، ترایز  يارب  سک  ره  ثعب ، بزح  تموکح  مادـص و  نامز  رد 
ینویلیم روضح  دـهاش  دراد ، دوجو  هک  یتادـیدهت  ددـعتم و  ياـه  يراذـگ  بمب  مغر  یلع  مه  زورما  .تشاد  همادا  نیرئاز  تکرح 

.میتسه نیعبرا  نارئاز 

هیلع هللادـبعابا  ترایز  هب  نیعبرا ، نارئاز  هک  دـنک  يراک  رالد ، اـه  نویلیم  جرخ  اـب  هدـش و  هک  يوحن  ره  هب  دـهاوخ  یم  دوعـس  لآ 
تیعمج رب  لاس ، هب  لاس  دنیآ و  یم  شترایز  هب  ایند ، ياج  همه  زا  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ناقـشاع  هک  مینیب  یم  اما  دـنورن ؛ مالـسلا 

.دوش یم  هدوزفا  نیعبرا  نارئاز 

ص:

نازحالا ))  ریثم   )) زا لقن  هب  لودلا ))  رابخا   )) باتک رد  - 1

نیعبرا يور  هدایپ  هب  طوبرم  تایبرجت  www.Ghaemiyeh.comناینیعبرا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 40 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12218/AKS BARNAMEH/#content_note_21_1
http://www.ghaemiyeh.com


نیعبرا نافلاخم  تخانش 

.دنشاب یم  ینیسح  نیعبرا  رد  يور  هدایپ  یعیش و  گرزب  شیامه  نیا  نمـشد  دنتـسه ، فلاخم  هعیـش  تاداقتعا  لصا  اب  هک  یناسک 
نیا یلصا  نمشد  .دنراد  روضح  گرزب ، شیامه  نیا  رد  مه  نام  ناردارب  نیا  هک  ارچ  دنتـسین ؛ تنـس  لها  نانمـشد ، زا  روظنم  هتبلا 
هیلع نیـسح  ماما  تبحم  قوش و  ددرگ و  یناهج  شیامه ، نیا  رگا  هک  دـننک  یم  سح  نوچ  .تسا  یناـهج  رابکتـسا  سدـقم ، رفس 

ننـست لها  هعیـش و  نایم  رد  نام  لهاج  ناردارب  زا  ور ، نیا  زا  .دریگب  ار  نآ  يولج  دناوت  یمن  یـسک  رگید  دوش ، ریگ  ملاع  مالـسلا 
رد ام  ۀفیظو  اهنت  .دنشاب  یم  ملاع  يارب  ندش  ریگارف  ندش و  نشور  لاح  رد  ِغارچ  نیا  ندرک  شوماخ  لابند  هب  دنک و  یم  هدافتـسا 

.تسا یتسود  تبحم و  داجیا  نانآ ، اب  هلباقم 

ص:
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نیعبرا ترایز  زا  یفیصوت 

.يرگ هعیش  دنس  رب  تسا  يددجم  ياضما  ترایز ،

.نید نیفلاخم  ناهد  رب  هدنبوک  تسا  یتشم  ترایز ،

.عیشت رئاعش  میظعت  زا  تسا  يا  هولج  ترایز ،

.هعیش رادتقا  زا  هناصلاخ  گزب و  تسا  یشیامن  ترایز ،

.تسا نید  تایح  مچرپ  نتشارفارب  ترایز ،

.تیالو لها  يوپاکت  تایح و  زا  تسا  يدامن  ترایز ،

.عیشت ياه  هشیدنا  دیاقع و  رب  يرادیاپ  يرادافو و  مالعا  يارب  تسا  یتعیب  دیدجت  ترایز ،

.ینید نایاوشیپ  زا  ینابیتشپ  رد  يونعم  تسا  یهار  ترایز ،

ص:
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يورخا يونعم و  راثآ 

: تسا هدمآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  هک  هچنآ  قبط 

(1) .ددرگ یم  كاپ  وا  زا  یهانگ  دوش و  یم  هتشون  شیارب  یکین  راک  دراد ، یمرب  هک  یمدق  ره  يارب  البرک  رئاز  . 1

(2) .دسیون یم  نایاور  تجاح  ناراگتسر و  زا  ار  وا  دنوادخ ، . 2

(3) .دوش یم  هتشون  شیارب  لیعامسا ، نادنزرف  زا  يا  هدرب  ندرک  دازآ  باوث  دراذگ ، یم  نیمز  رب  هک  یمدق  ره  يارب  . 3

فعاضم شتانسح  ترضح ، ربق  يوس  هب  مود  مدق  اب  .دوش  یم  وحم  شناهانگ  یمامت  ترضح ، نآ  ربق  يوس  هب  نتشادرب  مدق  اب  . 4
.دوش بجاو  وا  رب  تشهب  ات  ددرگ  یم  نادنچ  ود  شتانسح  يدعب ، ياه  مدق  اب  .ددرگ  یم 

یم رتالاب  هلپ  کی  شا ، هبترم  ددرگ و  یم  وحم  وا  زا  هانگ  کی  دوش و  یم  هتـشون  شیارب  هنـسح  کی  دراد ، یمرب  هک  یمدـق  ره  . 5
(4) .دور

هللادبعابا ربق  تمس  هب  هک  یسک  (5) و  .دوش یم  هداد  وا  هب  جح  ود  باوث  ددرگ ، یمرب  مالسلا  هیلع  نیمؤملاریما  ربق  زا  هک  یـسک  . 6
هک یمدق  ره  يارب  البرک ، میظع  يور  هدایپ  رد  ینعی  . (6) دوش یم  هداد  وا  هب  جح  کی  باوث  دراد ، یمرب  مدق  مالسلا  هیلع  نیسحلا 
هب جح  کی  و  مالسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  رهطم  مرح  زا  تشگزاب  رطاخ  هب  جح  ود  دوش : یم  هداد  جح  هس  باوث  دوش ، یم  هتـشادرب 

.هیلع هللا  تاولص  نیسحلا  هللادبعابا  ترضح  رهطم  دقرم  يوس  هب  نتفر  رطاخ 

، دشاب هدایپ  رگا  دوش ، جراخ  شلزنم  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  دصق  هب  هک  یـسک  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 7
.دـنک یم  وحم  وا  زا  هئیـس  کی  دـسیون و  یم  وا  يارب  هنـسح  کی  دراد ، یمرب  هللادـبعابا  ترایز  يارب  هک  یمدـق  ره  تباب  دـنوادخ 

وزج ار  وا  مان  دـنوادخ  دـش ، مامت  وا  کسانم  یتقو  .دـهد  یم  رارق  هدـیزگرب  نیحلاص  وزج  ار  وا  دـنوادخ  دـسر ، یم  مرح  هب  یتقو 
امـش هب  ادخ  لوسر  دیوگ : یم  دریگ و  یم  رارق  وا  لباقم  رد  یهلا  ۀتـشرف  کی  ددرگزاب ، دهاوخ  یم  یتقو  .دـسیون  یم  ناراگتـسر 

(7) .تسا هدش  هدیشخب  تا  هتشذگ  ناهانگ  مامت  هک  ریگب  رس  زا  ار  تلمع  هک  دهد  یم  هدژم  و  دناسر ، یم  مالس 

ص:

ص 242. لامعألا ، باوث  - 1
ص 437. تارایزلا ، لماک  همجرت  - 2

ص 439. نامه ، - 3
ص 435 و 436. نامه ، - 4

ص 531. ج 8 ، ینارقبحاص ، عماول  - 5
ص527. تارایزلا ، لماک  همجرت  - 6
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ص 432. تارایزلا ، لماک  همجرت  - 7
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يویند هدام و  راثآ 

رد دور و  یم  الاب  شا  یمـسج  ناوت  دنک ، یم  یط  هدایپ  ار  رتمولیک  دـص  دودـح  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  قشع  هب  یـسک  یتقو  . 1
مدق یتحار  هب  دراد ، تقـشم  یتخـس و  شیارب  هک  يریخ  ياهراک  رد  دنک  یم  کمک  وا  هب  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  یتردـق  شحور ،

.درادرب

ار هلاس  تشه  گنج  ياه  ترودک  دوش و  یم  هعیـش  تلم  ود  نایم  یتسود  تفلا و  ثعاب  یناریا ، نارئاز  زا  قارع  مدرم  ییاریذپ  . 2
.درب یم  نیب  زا  دندرک  داجیا  ام  نایم  نانمشد ، هک 

ص:
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يور هدایپ  هب  طوبرم  يونعم  ياه  هیصوت 

يور هدایپ  باوث 

نیعبرا ترایز  الومعم  تسا .  هدش  دیکات  نآ  رب  نیموصعم  یلوق  یلمع و  هریـس  رد  هک   دش  اب  یم  نیموصعم  ترایز  بادآ  زا  یکی 
ماجنا هدایپ  ای  هراوس  تروص   ود  هب  نیموصعم  ترایز  ای  جـح  دـننام  تادابع   یخ  رب  هک  اجنآ  زا  .دوش  یم  ماجنا  هداـیپ   تروص  هب 

َِدبُع اَم  دـنیامرف «:  یم  قداص  ماما  هنومن  ناونع  هب  دـنا :  هتـسناد  تدابع  نیرت  تلیـضف  اب  ار   يور  هایپ  تاـیاور   یخرب  رد  دوش   یم 
(1) تسا »  هدشن  تدابع  يور  هدایپ  زارت  تلیضف  اب  يزیچ  هب  دنوادخ  .ِیْشَْملا «» َنِم  َلَْضفَأ  ْیَِشب ٍء  ُهَّللا 

ص:

 /) ص 12  / ج 5  ) ماکحألا بیذهت  - ) 1
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رفس زا  شیپ  يارب  ییاه  هیصوت 

نکاما تائیه و  هب  نتفر  اب  لاس ، لوط  رد  تسا  مزال  دراد ، خـسار  داقتعا  يوق و  هدارا  کی  هب  زاین  یترایز ، يور  هدایپ  نیا  نوچ  . 1
.مییامن تساوخرد  ار  رفس  نیا  قیفوت  دنوادخ ، زا  مینک و  داجیا  نامدوخ  رد  یحور  یگدامآ  سدقم ،

بـسک يارب  مه  ام  دـننک ، یم  هدامآ  ام  زا  ییاریذـپ  يارب  ار  دوخ  لبق ، اه  تدـم  زا  قارع ، روشک  رد  ام  ناردارب  هک  روط  ناـمه  . 2
.مینک هدامآ  رفس ، نیا  يارب  ار  نامدوخ  البرک ، هب  تمیزع  زا  لبق  زور  لهچ  لقادح  دیاب  رتشیب ، یگدامآ 

رفـس نیا  هب  نتفر  ةدامآ  هظحل ، ره  اـیوگ  هک  يروط  میهد ، شیازفا  ناـمیالوم  اـب  ار  دوخ  طاـبترا  مینک و  تیوقت  ار  يونعم  روما  . 3
.میتسه

.میزاس هدامآ  بش  زامن  اب  ار  دوخ  مرحم ، لوا  زا  اصوصخم  رفس ، زا  لبق  . 4

.دیامرف اطع  ام  هب  ار  قیفوت  نیا  هک  میهاوخب  ترضح  دوخ  زا  اروشاع ، زور  . 5

.دورن نامدای  اروشاع  زور  رد  اصوصخم  مالس  دص  نعل و  دص  اب  اروشاع ، ترایز  . 6

رکذ لها  هک  میبایب  ار  قیفوت  نیا  مه  ـالبرک  اـت  فجن  ریـسم  رد  میناوتب  اـت  میهد  تداـع  نتفگ  رکذ  هب  ار  ناـمدوخ  رفـس ، زا  لـبق  . 7
.میشاب

عقاوم رد  ات  میشاب  هتشاد  هارمه  هب  یلاتیجید ) احیجرت   ) حیبست کی  . 8

.مییوگب رکذ  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  رهطم  دقرم  رانک  ای  ریسم  لوط  رد  زاین  . 9

حادـم و تروص ، نیا  ریغ  رد  .دـنراد  هارمه  هب  یناحور ، کی  دنتـسه و  يونعم  تاـیحور  ياراد  هک  میوش  هارمه  ینواراـک  اـب  . 10
.دنک يدای  تیب ، لها  زا  دناوتب  ددعتم ، دراوم  رد  ات  دشاب  ناوراک  هارمه  يرکاذ 

ص:
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ریسم يارب  ییاه  هیصوت 

قوشعم بوبحم و  مرح  هب  میهاوخ  یم  ام  .مینک  رارقرب  طابترا  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  اـب  يور ، هداـیپ  يادـتبا  رد  مینک  یعـس  . 1
هن راک ، نیا  اب  .دنک  ناروف  ام  تاساسحا  حیرض ، ندید  هبق و  ریز  هب  دورو  ۀظحل  ات  مینک  رتشیب  ار  دوخ  قوش  هظحل ، ره  .میورب  دوخ 

.نآ درد  اپ و  رکف  هب  هن  دوب و  میهاوخ  یگتسخ  رکف  هب 

ادیپ طابترا  مه  اب  اه ، مدق  اه و  لد  دبای و  یم  نادنچ  ود  يا  هزم  يور ، هدایپ  یگتسخ  اب  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  ایوگ  . 2
.مینادب ردق  ار  تاظحل  نیا  .دوش  یم  لاصتا  هدامآ  لد  دش ، حورجم  ای  هتسخ  نامیاهاپ  هک  یماگنه  ریسم ، لوط  رد  .دننک  یم 

.تسا تدابع  لاس  کی  زا  رتهب  ندرک ، رکف  تعاس  کی  .مینک  رکف  دایز  ریسم ، لوط  رد  . 3

يا هبتر  هچ  میدوب ، البرک  رد  ام  رگا  میورب ؟ ناشیا  ترایز  هب  دیاب  ارچ  دـش ؟ دیهـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ارچ  هک  مینک  رکف  . 4
؟ میا هدرک  هچ  نونک  ات  تسیچ ؟ ام  ۀفیظو  نالا  میتشاد ؟

يریسا و تلاح  هب  هدایپ و  هنهرب و  ياپ  اب  هیلع ، هللا  تاولص  نیسح  ماما  تیب  لها  ار  هلصاف  نیا  ربارب  نیدنچ  هک  مینک  رکف  نیا  هب  . 5
نادناخ نیا  هب  هک  تسا  ییاه  یمارتحا  یب  دروآ ، یم  درد  هب  ار  ناسنا  بلق  هک  هچنآ  .دـندرک  یط  ماش  ات  یگنـشت ، یگنـسرگ و  اب 

! دوش یم  هتشاذگ  شترضح  نارئاز  هب  یمارتحا  هچ  نالا  هک  مینک  رکف  نیا  هب  .دش 

نامهاگن یتقو  اما  .دور  یم  يریـسا  هب  ماش ، يوس  هب  البرک  زا  یناوراک  هک  دـید  میهاوخ  حوضو  هب  میهد ، زاورپ  ار  لد  غرم  رگا  . 6
یم دوخ  اب  دوش ، یم  ییاریذـپ  ام  زا  نینچ  نیا  میتسه و  نتفر  هار  لاح  رد  تزع  اب  نینچ  نیا  مینیب  یم  میناخرچ و  یم  فارطا  هب  ار 

(1) «. هللاِدبَعابَا ای  َکِموَیَک  َموَی  ال  : » دیوگ یم  هاگآدوخان  مدآ  هک  تسا  اجنیا  اجک ؟ نآ  اجک و  نیا  مییوگ :

ضرف دوخ  رانک  رد  ار  ترضح  تسا  بوخ  .دشاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  اب  یهارمه  رفـس  دناوت  یم  رفـس  نیا  . 7
.تسا یقیقح  يازع  بحاص  رظان و  رضاح و  وا  هک  مینادب  مینک و 

رکذ یحادـم و  لـثم  يا  هماـنرب  تسا  رتـهب  میدرک ، قارتا  یهورگ  تروص  هب  دوـخ  ياـه  یناوراـک  مه  اـب  ریـسم ، لوـط  رد  رگا  . 8
.دنراذگ یم  اه  ناوراک  رایتخا  رد  دنراد و  یتوص  متسیس  اه ، بکوم  زا  یضعب  .میشاب  هتشاد  تبیصم 

اذل .دناسرب  لقادح  هب  ار  ریثأت  نیا  هک  تسا  شالت  رد  ناطیـش  دراذگ ، یم  ناسنا  حور  رب  یناوارف  ریثأت  رفـس ، نیا  هک  ییاجنآ  زا  . 9
نتفگ رکذ  يارب  یقیقد  يزیر  همانرب  رگا  .دنلوغـشم  نارگید  ندرک  هرخـسم  ییوگ و  هلذب  هب  یخرب  هک  دوش  یم  هدید  رفـس  نیا  رد 
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نینچ زا  مینک و  ضوع  ار  اوه  لاـح و  میناوت  یم  یتحار  هب  میزادرپب ، ندز  فرح  هب  رتمک  میـشاب و  هتـشاد  هزور  هس  ریـسم  لوط  رد 
.مینامب رود  یتاکرح 

اه نیا  هک  مینک  رارکت  بترم  روـط  هب  ار  رَبـکَا » ُهللاَا   » و هللا » ـَِّالا  َهِلا  ـال  «، » هللادـمحلا «، » هللا َناحبُـس   » راـکذا يور ، هداـیپ  ناـمز  رد  . 10
البرک مرگ  كاـخ  يور  رب  تاـظحل ، نیرخآ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  هک  مییوگب  ار  یمـالک  رگا  هتبلا  .دنتـسه  راـکذا  نیرتهب 
َثایِغ ای  َكاوِس  َدوبعَم  ـال  َكِْرمَاـِل  اًمِیلـسَت  َکـِئاضَِقب  یًـضِر  یِهلإ  : » دوش یم  شترـضح  اـب  رتشیب  سنا  بجوم  تسا و  رتهب  دومرف ،

(2) «. َنیثیغَتسُملا

رازه جنپ  لقادح  میناوتب  ات  مینک  يزیر  همانرب  ریـسم ، رد  نتفگ  رکذ  يارب  هیلع ، هللا  تاولـص  نینمؤملاریما  رهطم  دـقرم  رانک  رد  . 11
.میتسرفب تاولص  هبترم  رازه  هدراهچ  میناوت ، یم  رگا  ای  هبترم 

.میزرون تلفغ  مالس ، دص  نعل و  دص  اب  هارمه  اروشاع ، ترایز  زا  هار ، لوط  رد  . 12

، ندروخ داـیز  .میـشاب  هتـشاد  نتفر  هار  تداـبع و  ناوت  هک  میروخب  يردـق  هب  .مینکن  طـیرفت  طارفا و  ندیـشون ، ندروـخ و  رد  . 13
.دوش یم  تیونعم  زا  ندش  رود  بلق و  ترودک  ثعاب 

نیا هک  مینک  ادـخ  ادـخ  هک  نیا  هن  مینک ؛ يور  هدایپ  يونعم ، تلاح  هزیگنا و  اـب  مینادـب و  تداـبع  ار  تراـیز  يارب  يور  هداـیپ  . 14
.دوش یم  مامت  یک  رفس ،

.مینک یط  هنهرب  ياپ  اب  ار  البرک  هب  هدنام  رتمولیک  دنچ  مینک  یعس  میناوت ، یم  رگا  . 15

ص:

ص 116. قودص ، یلاما  - 1
ص 97. ج 1 ، يزاریش ، نیدلا  ردص  یفاک ، لوصا  حرش  - 2
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البرک رد  روضح  نامز  يارب  ییاه  هیصوت 

هب ادتبا  مالـسلا ، هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  لقن  یلو  دنور ؛ یم  نیـسحلا ) باب   ) مالـسلا هیلع  سابع  ترـضح  مرح  هب  ادتبا  مدرم ، . 1
ادیپ يزیچ  .دنتفر  مالـسلا  هیلع  مشاه  ینب  رمق  ناشیومع  ترایز  هب  دـعب  دـندش و  فرـشم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  شدـج  ترایز 

نیعجر یلا  هجوت  مث  مدرکن 

یفاک 

، نارهاوخ شخب  هب  طوـبرم  يدورو  برد  نیعبرا ، زور  رد  هک  دـنناسرب  رهطم  مرح  هب  ار  دوـخ  نیعبرا ، بش  رد  نارهاوـخ  اـمتح  . 2
.دوش یم  هتسب 

.میوش مرح  دراو  رابکشا ، یمشچ  هتسکش و  یبلق  اب  ًامتح  میشیدنیب و  دوخ  اب  مرح ، هب  دورو  زا  لبق  تسا  بوخ  . 3

.میوش فرشم  مرح  هب  هنهرب  ياپ  اب  میتسناوت ، رگا  . 4

.مینکن بارخ  اج  هبان  ياه  یخوش  اه و  هدنخ  اب  ار  نیعبرا  هودنا  مغ و  ياضف  . 5

یهلا برقت  هب  یبای  تسد  يارب  افرص  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  هاگرد  هب  لسوت  يارب  ام  شالت  ترایز و  هک  میـشاب  هتـشاد  دای  هب  . 6
.تسا

تسا و زامن  ام ، یلصا  ۀفیظو  هک  ارچ  میهد ؛ رارق  تیولوا  رد  اهراک ، ۀیقب  هب  تبسن  ار  نآ  میناوخب و  تقو  رـس  ار  هیموی  ياهزامن  . 7
.دش دیهش  نآ  ییاپرب  يارب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

یتمالـس و يارب  مییامن و  ترایز  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامزلا  بحاص  ترـضح  نامبیاغ  ماـما  زا  تباـین  هب  ـالبرک ، رد  . 8
.مینک اعد  رایسب  ناشیا ، جرف  رد  لیجعت 

.میوش لسوتم  هجرف  یلاعت  هللا  جع  هللا  هیقب  ترضح  هب  حبص  زامن  زا  دعب  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  اب  زور ، ره  . 9

.میهد ماجنا  ار  اهنآ  میا ، هدیسرن  هارکا  زرم  هب  هک  ییاج  ات  .تسا  هدش  رکذ  هیعدا  بتک  رد  ترایز ، بادآ  يرس  کی  . 10

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اصوصخ  مالسلا و  مهیلع  همئا  زا  دنراد ، قح  نامندرگ  هب  یلکـش  ره  نازیم و  ره  هب  هک  يدارفا  . 11
.مینکن شومارف  هکرابم  هبق  ریز  ار  ناتسود  هداوناخ و  ات  فیرشلا 
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هب دنراد و  يدایز  قح  نام  ندرگ  رب  هک  مینکن  شومارف  ار  ادهش  ماما و  مینک و  ترایز  یهلا ، هاگرد  نابرقم  ایلوا و  زا  تباین  هب  . 12
.دنرادن فرشت  ناکما  یلعف ، طیارش  رطاخ  هب  هک  هللا  هظفح  يربهر  مظعم  ماقم  هژیو  هب  تسا ؛ هدش  هاتوک  ایند  زا  ناشتسد  رهاظ ،

.میهدن تسد  زا  ار  مرح  رد  ندوب  قیفوت  رحس ، ماگنه  هعمج و  بش  . 13

.مینک اعد  تباجتسا ، هب  نیقی  تلاح  اب  سپ  .دراد  تباجتسا  ناکما  نکمم  ریغ  بیجع و  دنچ  ره  ییاعد  ره  هبق ، ریز  . 14

هکلب دشاب ، فیعض  نتشگرب  یلاخ  تسد  لامتحا  هک  نیا  هن  .ددرگ  یمنرب  یلاخ  تسد  یسک  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  مرح  زا  . 15
رتدـب ترـضح ، نابراس  زا  هک  ام  .ددرگرب  یلاخ  تسد  یـسک  هتـشادن  هقباس  لاح ، هب  اـت  تسا و  لاـحم  یقطنم  یلقع و  تروص  هب 

.میوش بایفرش  شرضحم  هب  هناراودیما  سپ  .میتسین 

ص:
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یقالخا ياه  هیصوت 

زا هورگ ، لوئسم  اب  یگنهامه  داحتا و  یگتـسبمه ، ییور ، شوخ  راثیا ، تشذگ ، هلـصوح ، ربص ، نتـشاد  یهورگ ، ياهرفـس  رد  . 1
.تسا تیقفوم  لماوع 

بوخ ياهاذغ  اجنآ ، رد  .میراذگب  دوخ  لایما  رب  اپ  میوشن و  نیگنس  ات  میروخب  یتشوگ  ياذغ  رتمک  ناکمالا ، یتح  مینک  یعـس  . 2
ماما هک  میشابن  اذغ  رکف  هب  دایز  هک  دشاب  نامـساوح  دیاب  طقف  .درادن  يداریا  نیرت  کچوک  میروخب ، رگا  دراد و  دوجو  یعونتم  و 

.تسا هتشاد  رذحرب  عونتم ، ياهاذغ  تاج و  ینیریش  ندروخ  زا  ار  رفس  نیا  نارفاسم  مالسلا ، هیلع  قداص 

فورعم هب  رما  يارب  مه  نآ  دیایب ؛ نایم  هب  تاداقتعا  زا  عافد  ياپ  هک  يردان  دراوم  رد  رگم  مینکن ؛ لدج  ثحب و  رفـس ، لوط  رد  . 3
.لباقم فرط  رب  ندش  هریچ  ندرک و  مک  ور  يارب  هن  درف ، ۀشیدنا  رکف و  حالصا  رکنم و  زا  یهن  و 

قبط هتبلا  .میسرب  ترـضح  تمدخ  هب  لماک ، تیونعم  اب  هدامآ و  مارآ و  یبلق  اب  ات  میناسرب  رفـص  هب  ناکمالا  یتح  ار  دنخب  وگب و  . 4
.سوبع هن  میشاب ، هتشاد  هداشگ  يا  هرهچ  دیاب  ثیداحا ،

مرتحم ار  همه  دارفا ، لیامش  لکش و  نس و  زا  غراف  میشاب و  لئاق  ییالاب  رایسب  مارتحا  ترـضح ، مادخ  راوز و  يارب  میراد  هفیظو  . 5
.دشاب یهلا  يایلوا  زا  یکی  مینک ، یمن  مه  ار  شرکف  هک  یسک  اسب  هچ  .میرامشب 

.دنیآ یم  باسح  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نامداخ  زا  زین ، نانآ  .میشاب  هتشاد  يراکمه  قارع ، یتینما  نارومام  اب  . 6

رگا میهد و  ماجنا  دوب ، يراک  هب  زاین  رگا  مینک و  هداـمآ  نارگید ، هب  کـمک  يارب  ار  دوخ  میـشاب و  مرح  ناـمداخ  لاـح  کـمک  . 7
.مینک عمج  دوب ، نیمز  يور  رب  يا  هلابز 

.دراد یپ  رد  سانلا  قح  هک  میراذگب  رانک  ار  يزاب » گنرز   » مینک و يراکمه  مرح ، نارومام  اب  نیبرود ، یشوگ و  دروم  رد  . 8

.مینک تاعارم  ار  لاس  نهک  دارفا  ناکدوک و  لاح  . 9

ص:
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یتاغیلبت ياه  هیصوت 

.میشاب مه  یبوخ  غلبم  میناوت  یم  ترایز ، نمض  رفس ، نیا  رد  .دشاب  عیشت  يارب  یبوخ  غیلبت  دناوت  یم  نیعبرا ، يور  هدایپ  . 1

گنهرف مینک و  هدافتـسا  تصرف ، نیا  زا  میناوت  یم  .دـنراد  روضح  یفلتخم  ياهروشک  زا  تسا و  یتوافتم  رفـس  کی  رفـس ، نیا  . 2
.میراذگب شیامن  هب  ینابرهم ، تشذگ و  اب  ار  عیشت  لیصا 

تبحم رارمتسا  شیازفا و  بجوم  ای  هعیـش ، هب  رگید  ياهروشک  عابتا  قارع و  مدرم  شیارگ  ثعاب  هک  مینک  يراک  رفـس ، نیا  رد  . 3
.دنوش رتانشآ  ناریا ، یمالسا  يروهمج  اب  دور و  الاب  ماظن ، يربهر  ناریا و  روشک  هب  ناشیا  ۀقالع  دوش و  نایعیش  هب  نانآ 

نیب رد  نآ  عیزوت  و  زاین ، دروم  ياه  نابز  رگید  یبرع و  یـسراف و  ياه  نابز  هب  یگنهرف ، ياه  هتـسب  ندرک  هدامآ  اـب  میناوت  یم  . 4
.میشاب راذگریثات  دننک ، یم  يور  هدایپ  هک  ینارئاز 

يارب .دراذگ  یم  بطاخم  نهذ  رب  یفرگـش  ریثات  قیمع ، هاتوک و  ۀلمج  کی  ای  یبهذـم  کچوک  سکع  کی  ای  رتسوپ  کی  هاگ  . 5
.مینک يزیر  همانرب  اهروشک ، رگید  نارئاز  ناراد و  بکوم  رب  لباقتم  يراذگریثات 

.دشاب هتشاد  مه  تمرح  ۀهبش  اسب  هچ  دراد و  ار  ریثأت  نیرتمک  نید ، ناگرزب  هب  بوسنم  ياه  سکع  لیامش و  يواح  مچرپ  . 6

: الثم میسیونب ؛ ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ياهراعش  زا  یکی  میراد ، هارمه  هب  تمالع ، ناونع  هب  هک  یمچرپ  يور  رب  تسا  بوخ  . 7
(2) «. هَّلِّذلا اّنِم  تاهیَه   » ای  (1)« ٌهَداهَش اُنتَمارِک  ٌهَداع َو  اَنل  ُلتَقلَا  »

تیاعر ار  اهنآ  تاداقتعا  هب  طوبرم  لئاسم  .دـنراد  روضح  مه  تنـس  لها  ناردارب  يور ، هداـیپ  ریـسم  رد  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  . 8
.میرامش مرتحم  مالسلا ، هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  نامهم  ناونع  هب  ار  ناشیا  مینک و 

نیسح مراد  تتسود  یهام ، رهم و  رون  هک  يا 

نیسح مراد  تتسود  یهلا ، فطل  رهظم 

تسا هتسویپ  وت  رهم  اب  ادخ  ار  نم  یتسه 

نیسح مراد  تتسود  یهاوخن ، ای  یهاوخب  رگ 

ار شیوخ  مالغ  يراد  یم  تسود  مدینش  ات 

نیسح مراد  تتسود  یهایس ، ور  دوجو  اب 

مفک زا  بات  دور  یم  دیآ ، وت  مان  اجک  ره 
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نیسح مراد  تتسود  یهاوگ ، دوخ  میوگ  هچ  نم 

مهد یم  ناج  تهر  رد  یمالک ، اب  یناوخب  رگ 

نیسح مراد  تتسود  یهاگن ،  اب  ینارب  رو 

دیما تفطل  رب  هتسب  دب ، ره  هک  یبوخ  نانچ  نآ 

نیسح مراد  تتسود  یهانگ ، ره  زا  نیگمرش 

تاجن کُلف  نیملاعلل  همحر  تدناوخ  هک  يا 

نیسح مراد  تتسود  یهار ، وت  رب  میوج  هک  ات 

تمحرم دیما  مراد  ما ، هدرک  ور  رگ  وت  رب 

نیسح مراد  تتسود  یهانپ ، یشخب  نم  هب  ات 

فارتعا تلالج  رب  ینابز  ره  اب  ما  هدرک 

نیسح مراد  تتسود  یهاگن ، ره  رد  ما  هتفگ 

اسران ناسل  اب  دیوم »  » دیوگ مه  زاب 

نیسح مراد  تتسود  یهاوخن ، رو  یهاوخب  رگ 

ص:

ص 118. ج 45 ، راونالا ، راحب  - 1
ص300. ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  - 2
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يور هدایپ  ریسم  هرابرد  یمومع  تاعالطا 

يور هدایپ  ریسم 

نودب نما و  هار  ود  رـضاح ، لاح  رد  یلو  دنوش ؛ البرک  یهار  دنناوت  یم  اهریـسم  ۀمه  قیرط  زا  نارفاسم  قارع ، روشک  رد  دمحلا هللا 
: دراد دوجو  البرک  هب  نتفر  يارب  رطخ ،

(. تسا رادروخرب  یمک  رایسب  تینما  زا  يریفکت ، هورگ  رطاخ  هب  ریسم ، نیا  العف  هک   ) البرک هب  دادغب  زا  . 1

.البرک هب  فجن  رهش  زا  . 2

دودح البرک ، رهش  يادتبا  ات  فجن  رهـش  یجورخ  زا  هک  تسا  ینابوتا  میقتـسم و  هار  یکی  دراد : هار  ود  مه  البرک  ات  فجن  هلـصاف 
تفاسم دیاب  البرک ، هب  ندیـسر  يارب  تسا و  رترود  رتمولیک  یـس  ای  تسیب  دودح  هک  تسا  یمیدق  هار  مود ، هار  تسا ؛ رتمولیک   80

.دراد  یتولخ  ریسم  یلو  دومیپ ، يرتشیب 

ص:
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ریسم باختنا 

درف ره  ناوت  هب  یگتـسب  هلأسم ، نیا  مینک ؟ باختنا  يور  هدایپ  يارب  ار  ریـسم  مادـک  هک  دـیآ  یم  شیپ  لاؤس  نیا  نارئاز ، يارب  هاـگ 
تاولص ءادهشلادیس  مرح  هب  دوش و  عورش  هیلع  هللا  تاولص  نینموملاریما  ترـضح  مرح  زا  يور ، هدایپ  دوش  یم  هیـصوت  یلو  دراد ؛

ات دنک و  عورـش  هیلع  هللا  تاولـص  نینموملاریما  مرح  زا  ار  شتکرح  دناوت  یم  درادـن ، ار  شناوت  یـسک  رگا  اما  .ددرگ  متخ  هیلع  هللا 
رد ًاددجم  دراد ، ار  شناوت  رگا  .دـنک و  یط  هیلقن  ۀلیـسو  اب  ار  ریـسم  زا  يرادـقم  دـهدب و  همادا  يور  هدایپ  هب  تسناوت ، هک  اجک  ره 

؛ دنک كرد  ار  یلوم  مرح  هب  ندیـسر  هدایپ  تذل  ات  دورب  هدایپ  ار  ریـسم  رخاوا  دوش و  هدایپ  یلعم ، يالبرک  يرتمولیک  یـس  ای  تسیب 
.تسا یندنام  دای  هب  نیریش و  رایسب  هک 

رد دنک .» یمن  راب  فیلکت  وا  رب  یـسک ، ناوت  تقاط و  زا  رتشیب  دـنوادخ  ؛(1)  اهَعـسُو ِّالا  ًاسفَن  ُهللا  ُِفلَُکیال  : » دیامرف یم  میرک  نآرق 
نیرت خلت  نیرت و  تخـس  لامعا ، نیرتهب  ؛(2)  اهُزَمحَا ِلامعَالا  ُلَضفَا  : » تسا هدمآ  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  ثیدـح  رد  لاح ، نیع 

ار يریـسم  میـشاب  بظاوم  دـیاب  .میـشاب  هتـشاد  ار  شناوت  هک  نآ  طرـش  هب  تسا ؛ رتهب  میورب ، هداـیپ  رتشیب  هچ  ره  ینعی  تسا .» اـهنآ 
.میوشن نامیشپ  ادعب  هک  مینک  باختنا 

ص:

هیآ 286. هرقب ، هروس  - 1
ص 192. ج 67 ، راونألا ، راحب  - 2
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يور هدایپ  تدم 

بـش دننک و  یم  تکرح  دوز  حبـص  زا  نیعبرا ، هب  هدنام  زور  هس  ینعی  دننک ؛ یم  یط  بش  ود  زور و  هس  رد  ار  تفاسم  نیا  ًالومعم 
یمرب باوخ  ياه  لحم  اه و  بکوم  یغولـش  هب  هار ، رد  هک  ارچ  تسین ؛ بسانم  نادـنچ  راک ، نیا  اما  .دنـسر  یم  ـالبرک  هب  نیعبرا ،

هداوناخ و رگا  ًاـصوصخم  .مینک  تفاـسم  یط  میناوت  یم  هغدـغد  نودـب  تحار و  یلیخ  مینک ، تکرح  رتدوز  زور  ود  رگا  .میروخ 
اب ار  تفاـسم  نیا  میناوـتب  هک  مینک  تکرح  نیعبرا  هب  هدـنام  زور  شـش  دـیاب  ًاـمتح  میـشاب ، هتـشاد  هارمه  هب  نسم  لاـسدرخ و  دارفا 

.میشاب هتشادن  مه  باوخ  ناکم  لکشم  دیاین و  راشف  لاسدرخ ، دارفا  هداوناخ و  هب  ات  مینک  یط  لماک ، شمارآ 

ص:
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بکوم

هب اه  یقارع  .تسا  هدمآ  هتـسد  نتخادـنا  هار  یعمج و  هتـسد  تکرح  نتـشادرب ، مدـق  ندرک ، ییامیپهار  يانعم  هب  تغل ، رد  بکوم 
یم هتفگ  بکوم  تسا ، هدـش  مهارف  اه  تئیه  زا  ییاریذـپ  يارب  هک  ییاه  هزاس  اـی  اـهرداچ  هب  نینچمه  .دـنیوگ  یم  بکوم  تئیه ،

، نیلقثلا بکوم  ءارهزلا ، تاـکرب  بکوم  یبـتجملا ، نسحلا  بکوـم  یقتلا ، سمـش  بکوـم  نیـسحلا ، راـصنا  بکوـم  دـننام : دوـش ؛
.یلع بابش  بکوم 

تیلوئـسم ناهج ، رـسارس  زا  ییاه  تئیه  دراد و  دوجو  اه  هزاس  اهرداچ و  هنوگ  نیا  زا  اهتنا  ات  ادتبا  زا  ریـسم  لوط  یمامت  رد  ًابیرقت 
.دنتسه قارع  دوخ  مدرم  هب  طوبرم  اه ، تئیه  نیا  رتشیب  هتبلا  .دننک  یم  ییاریذپ  نارئاز ، زا  دنراد و  هدهع  رب  ار  اهرداچ  نیا 

، تحارتسا لحم  ندرک  هدامآ  اب  یبکوم  دهد ؛ یم  تبرش  یبکوم ، دنک : یم  هئارا  یتمدخ  دوخ ، ۀقیلـس  ناوت و  هب  هتـسب  یبکوم ، ره 
 ... دنک و یم  ییاریذپ  اذغ  اب  یبکوم ، دنک ، یم  یناسر  تمدخ 

دوجو رتمک  ریـسم ، لوط  رد  تسا  نکمم  هک  دننک  یم  هئارا  مدرم  هب  یتامدـخ  دـنا و  هدز  يروآ  عون  هب  تسد  اه ، بکوم  زا  یخرب 
؛ دـننک فرطرب  ار  نارئاز  یتسد  فیک  ای  سابل  لکـشم  دـنا  هدامآ  دـننک و  یم  یطایخ  هک  دنتـسه  ییاه  بکوم  ًـالثم  دـشاب ؛ هتـشاد 

هدرک لبقت  ار  یتمدـخ  هیلع ، هللا  تاولـص  نیـسح  ماما  قشع  هب  یبکوم ، ره  هک  نیا  هصـالخ  .دـننک  یم  یـشافک  اـه ، بکوم  یخرب 
.تسا

رایتخا رد  ناگیار  تروص  هب  اه ، بکوم  نیا  قیرط  زا  اـه ، یکاروخ  بلغا  ًاـبیرقت  دـیرادن و  یکاروخ  هیهت  هب  زاـین  امـش  ور ، نیا  زا 
هتـشاد هارمه  دیراد ، تداع  زاین و  دنراد  ییوراد  ۀبنج  هک  تایقرع  تابن و  لثم  یـصاخ  یکاروخ  هب  رگا  اهنت  .دریگ  یم  رارق  نارئاز 

.دیشاب

ص:
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نالاس نهک  نانز و  روضح 

یـشان اجنآ  زا  لاوس ، نیا  دننک .»؟ یط  ار  ریـسم  نیا  دـنناوت  یم  مه  نسم  دارفا  ناوناب و  ایآ   » هک دـیایب  شیپ  لاؤس  نیا  تسا  نکمم 
، يور هدایپ  رتمولیک  دنچ  زا  دعب  هک  یلاح  رد  درک ؛ يور  هدایپ  دیاب  بش ، ود  زور و  هس  تدـم  مامت  رد  دـننک  یم  رکف  هک  دوش  یم 

لیدبت زور  جنپ  هب  ار  زور  هس  نیا  دوش  یم  .دیورب  سفن  کی  تروص  هب  ار  ریـسم  نیا  مامت  تسین  زاین  دینک و  تحارتسا  دیناوت  یم 
.دروآ هارمه  هب  مه  ار  هدش  دای  دارفا  درک و 

زا ینز  .دـنرب  یم  یفاک  هرهب  ترایز ، نیا  زا  همه  دسانـش و  یمن  درم  نز و  البرک ، ترایز  مالـسلا ، مهیلع  تیب  لـها  ثیداـحا  قبط 
ار بسا  : » تفگ دـمآ و  مزینک  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  كرابم  رـضحم  دـیوگ : یم  هّیـسمحا  دیعـس  ّما  مان  هب  هعیـش ، نانز 

یم ادهـش  روبق  ترایز  هب  : » مدرک ضرع  يورب .»؟ یهاوخ  یم  اجک  هب  رگم  تسیچ ؟ يارب  بسا  : » دومرف ماما  مدرک .» هداـمآ  تیارب 
ادهـش روبق  ترایز  هب  دینک و  یم  یط  ار  يرود  هار  هک  منک  یم  بجعت  قارع  لها  امـش  زا  .زادنیب  ریخأت  هب  ار  زورما  : » دومرف مور .»

چیه : » دومرف متسه .» نز  نم  : » مدرک ضرع  دیور .» یمن  شترایز  هب  دیا و  هدرک  كرت  ار  مالسلا  هیلع  ءادهّـشلادّیس  یلو  دیور ، یم 
یباوث رجا و  هچ  نانز ، ام  ترایز  : » مدرک ضرع  دننک .» ترایز  ار  ترـضح  نآ  دنورب و  اجنآ  هب  مه  امـش  لاثما  هک  درادن  یلاکـشا 

تسا .» مارحلادجسم  رد  فاکتعا  هزور و  هام  ود  و  هرمع ، کی  ّجح و  کی  اب  لداعم  امش ، ترایز  : » دومرف دراد .»؟

ص:
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یکشزپ ياهدادما 

عیزوت يدادما و  ياه  هاگتسیا  .دنتـسه  نارئاز  هب  تمدخ  هدامآ  هتعاس ، راهچ  تسیب و  تروص  هب  رفـس ، لوط  رد  یکـشزپ  ياه  میت 
زا اه ، هاگتسیا  نیا  هب  هعجارم  اب  دمآ ، شیپ  یـسک  يارب  یلکـشم  رگا  ات  تسا  هدش  هیبعت  ریـسم  لوط  رد  یکـشزپ ، تاموزلم  وراد و 

رگا .دنک  یم  یناسر  تمدخ  نارئاز ، هب  دراد و  ریسم  لوط  رد  ییاه  هاگتسیا  زین  ناریا  رمحا  لاله  .دوش  دنم  هرهب  یکـشزپ  تامدخ 
، دوخ تبیغ  زا  دـیورب و  رمحا  لاله  هاگنامرد  هب  یتینما ، يورین  ای  ریدـم  هارمه  هب  دـمآ ، شیپ  يا  هحناس  ای  يرامیب  هدرکان ، يادـخ 

.دینک  هاگآ  ار  نارگید 

ص:

نیعبرا يور  هدایپ  هب  طوبرم  تایبرجت  www.Ghaemiyeh.comناینیعبرا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 60 

http://www.ghaemiyeh.com


یتشادهب ياه  سیورس 

تیعـضو یتشادـهب ، ظاحل  زا  يور  هدایپ  ریـسم  اما  دـننک ، یم  ددرت  ریـسم  نیا  رد  هاتوک ، نامز  تدـم  رد  يداـیز  تیعمج  دـنچ  ره 
رد تشادـهب ، حطـس  دوش و  یم  زیمت  نیمداـخ  طـسوت  بترم ، روط  هب  تلاوت ) ماـمح و   ) یتشادـهب ياـه  سیورـس  دراد و  یبساـنم 
يا هیـصوت  نینچ  مه  نارگید  هب  دـننک و  تیاعر  ار  یتشادـهب  لـئاسم  هک  دور  یم  راـظتنا  همه  زا  .دراد  رارق  یبوخ  ًاتبـسن  تیعـضو 

.دنشاب هتشاد 

هتـشاد دوخ  یتشپ  هلوک  رد  تسا  نادـند  ریمخ  لـثم  هک  یپویوت  نوباـص  کـی  اـه ، تسد  يوشتـسش  يارب  دوش  یم  هیـصوت  اـنمض 
.دیشاب 

ص:

نیعبرا يور  هدایپ  هب  طوبرم  تایبرجت  www.Ghaemiyeh.comناینیعبرا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


ریسم تینما 

دوخ سرت ، دوجو  اب  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  اما  درادن ؛ دوجو  یصاخ  لکـشم  رـضاح ، لاح  رد  تسا و  نما  البرک ، ات  فجن  ریـسم 
.دناسرب نیعبرا  ترایز  هب  ار 

یتیصوصخ مالسلا ، هیلع  ادهـشلادیس  ترایز  رد  یلو  دوش ، یم  ماکحا  یخرب  نتفر  نیب  زا  ثعاب  ررـض ، لامتحا  فوخ و  هک  نیا  اب 
ررـض و لامتحا  دوجو  اب  هک  مینیب  یم  تایاور  یخرب  رد  یتح  درب ؛ یمن  نیب  زا  ار  ترایز  بابحتـسا  ررـض ، لامتحا  هک  دراد  دوجو 

تیب لها  نارادتـسود  نایعیـش و  هک  دـهد  یم  ناشن  یخیرات  دـهاوش  .دـنا  هدومن  بیغرت  راک  نیدـب  ار  مدرم  اـه ، لد  رب  سرت  ۀـبلغ 
.دنداد یم  ناشن  يرایسب  ياه  يزابناج  اه و  تداشر  دوخ  زا  مالسلا ، هیلع  ادهشلادیس  ترایز  هار  رد  مالسلا ، مهیلع 

یماظن ياهورین  نانیچربخ و  تموکح و  ياـهورین  زا  سرت  اـب  نم  : » مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  دـیوگ : یم  ریکب  نبا 
، ام هار  رد  ار  وت  ادـخ  هک  يرادـن  تسود  ایآ  ریکب ! رـسپ  يا  : » دومرف ترـضح  موش .» یم  فرـشم  امـش  ردـپ  ربق  ترایز  هب  نمـشد ،

هیلع نیـسح  دـهد و  یم  هانپ  شرع  ۀـیاس  ریز  رد  ار  وا  ادـخ  دـتفا ، سرت  هب  اـم  رطاـخ  هب  سک  ره  هک  یناد  یمن  اـیآ  دـنیبب ؟ ناـسرت 
(1) .»؟ دوش یم  نخس  مه  وا  اب  شرع  ریز  رد  مالسلا ،

.»؟ يور یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ربق  ترایز  هب  ایآ  : » دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  تسا : هدرک  لـقن  ملـسم  نب  دـمحم 
سرت دورب ، وا  ربق  ترایز  هب  سرت  اب  سک  ره  .تسا  سرت  نازیم  ةزادـنا  هب  باوث ، نازیم  : » دومرف زرل .»! سرت و  اب  اـما  يرآ ؛ : » متفگ

ص 413. نامه ، «. دش دهاوخ  هدیزرمآ  تفرگ و  دهاوخ  رارق  یهلا  هانپ  رد  تخیر و  دهاوخ  تمایق  رد  وا 

ناوراک ود  رد  دنتـسه ، رفـس  نیا  رد  مه  اب  رگا  دنـشابن و  مه  رانک  رد  هداوناخ ، کی  دارفا  یماـمت  دوش  یم  هیـصوت  تروص ، ره  رد 
.دننک یناسر  کمک  ًاعیرس  دنناوتب  هیقب  دمآ ، شیپ  هثداح  یهورگ  يارب  هدرکان ، يادخ  رگا  ات  دنوش  میسقت 

 

دنک یم  قرف  شمغ  سنج  نیسح  الصا 

دنک یم  قرف  شمخ  چیپ و  قشع ، هار  نیا 

ناشیارب میوگب  رعش  هک  مدش  رعاش 

دنک یم  قرف  شمشتحم  هداوناخ  نیا 
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دوش یم  راکبلط  هشیمه  ادگ  اجنیا 

دنک یم  قرف  شمرک  يدمآ  هک  اجنیا 

نیسح ای  رکذ  زا  دوش  یم  هدنز  هدرم  ره 

دنک یم  قرف  شمد  تیب  لها  ياسیع 

شا هبق  ریز  اعد  ِیگژیو  عون  زا 

دنک یم  قرف  شمرح  دوش  یم  مولعم 

شمتام سنج  ازع و  سنج  هن  اهنت 

دنک یم  قرف  شملع  یهایس  هکلب 

ادخ ربمغیپ  یّنم » نیسح   » زا نم 

دنک یم  قرف  شا  همه  نیسح  ما  هدیمهف 

ص:

ص 410. تارایزلا ، لماک  همجرت  - 1

نیعبرا يور  هدایپ  هب  طوبرم  تایبرجت  www.Ghaemiyeh.comناینیعبرا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


نیعبرا يور  هدایپ  هب  وبرم  تایبرجت 

یتشپ هلوک  كاس و 

.دیرواین گرزب  كاس  ناریا ، زا  دینک  یعس  دیورب ، هدایپ  ار  يدایز  تفاسم  تسا  رارق  هک  نیا  هب  هجوت  اب  . 1

.کچوک یتشپ  هلوک  کی  رد  مه  نآ  دیشاب ؛ هتشاد  هارمه  هب  ار  يرورض  لئاسو  اهنت  . 2

رتهب دـشاب ، ولیک ) راهچ  دـح  رد   ) رت کبـس  رت و  کچوک  هچ  ره  هکلب  دـشاب ؛ يدرون  هوک  ۀـلوک  امـش ، یتشپ  هلوک  تسین  مزال  . 3
دیناوت یم  دوـش و  یم  تفاـی  قارع  رد  دـینک ، ادـیپ  زاـین  اـه  نآ  هب  تسا  نکمم  هک  يرگید  مزاوـل  .دـیوش  یم  تیذا  رتـمک  تسا و 

.دینک هیهت  ناگیار ، تروص  هب  ای  دیرخب 

اجنآ ار  دوخ  كاس  دـینک و  ادـیپ  ینما  ناـکم  دادـغب  اـی  فجن  لـثم  يور  هداـیپ  عورـش  لـحم  رد  دـیدروآ ، كاـس  دوخ  اـب  رگا  . 4
ناـیاپ زا  دـعب  دـیهاوخب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هتبلا   ) .دـینک يرادوخ  ًادـج  يور ، هداـیپ  رد  كاـس  نتـشاد  هارمه  زا  دـیراذگب و 

(. دیدرگزاب يور  هدایپ  عورش  لحم  هب  مسارم ،

، دوشن ادیپ  باوخ  ناکم  ًالـصا  هک  يدراوم  رد  هتبلا  .درادن  فرـصم  دروم  نادنچ  باوخ ، ۀـسیک  هک  تسا  هدـش  تباث  هبرجت  هب  .  5
.تسا مک  شناکما  یلیخ  اما  دیایب ؛ راک  هب  دیاش 

هتشاد ار  تفاسم  نیا  لمحت  هک  دینک  هدافتـسا  يراد  خرچ  ياه  كاس  زا  دیدش ، كاس  لمح  هب  روبجم  دوب و  دایز  امـش  راب  رگا  . 6
.دینک هدافتسا  تسا ، گرزب  ياه  كاس  لمح  صوصخم  هک  يراد  خرچ  ياه  هلیسو  زا  دیناوت  یم  نینچمه  .دنشاب 

ص:
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دقن لوپ 

هراپ امش  ییاپمد  ریـسم ، لوط  رد  تسا  نکمم  اما  تشاد ؛ دیهاوخن  يا  هنیزه  زور ، هس  نیا  لوط  رد  تامدخ  ندوب  ناگیار  رطاخ  هب 
نکمم اما  دنهد ، یم  هئارا  ناگیار  تروص  هب  ار  تامدخ  نیا  هک  دنتسه  ییاه  بکوم  هچ  رگا  .دینک  ادیپ  يرورض  ياهزاین  ای  دوش 

، لوپ یمک  رادـقم  نتـشاد  هارمه  سپ  .دـینکن  ادـیپ  ار  نآ  دیـشاب و  هتـشادن  یـسرتسد  رظن ، دروـم  بکوـم  هب  زاـین ، ۀـظحل  رد  تسا 
زین لوپ  عون  دروم  رد  .دـننک  یمن  لمح  یلوپ  دوخ ، اب  الومعم  دنتـسه و  ناشرتگرزب  اب  هک  یناسک  يارب  اـصوصخم  تسا ؛ يرورض 

.دینک  هدافتسا  یقارع ) رانید   ) قارع دوخ  یلم  لوپ  زا  تسا  رتهب 

ص:
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یکشزپ مالقا 

صرق يذـغاک ، لامتـسد  هبنپ ، يرادـقم  کسام ، یـشک ، دـناب  دیـشاب : هتـشاد  هارمه  هب  ار  لیذ  یکـشزپ  مـالقا  ناـکما ، تروص  رد 
ناتزاین دروم  دینک  یم  رکف  هک  ییوراد  ره  نیداتارول و  صرق  كانفولکید ، دامپ  دـیاسکا ، کنیز  دامپ  نفونیماتـسا ، صرق  نفولژ ،

هب دیراد ، یمرب  هک  ییاهوراد  رادقم  هتبلا  .تسا  دیفم  مه  ریـش  كاخ  عانعن و  قرع  تابن ، دننام  يدراوم  نتـشاد  هارمه  .دوب  دهاوخ 
.دنکن نیگنس  ار  امش  راب  دشاب و  هدعو  ود  یکی  فرصم  ةزادنا 

ص:
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زاین دروم  مالقا  رگید 

یگدنز رد  تقو  چیه  هک  دینیب  رفس  نیا  رد  ییاه  هنحص  تسا  نکمم  .دیـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  یـساکع  نیبرود  دیناوت ، یم  رگا  . 1
.دییامن هدنز  ار  رفس  نیا  ةرطاخ  دای و  اه ، سکع  نآ  اب  هعجارم  اب  هدنیآ ، رد  دینک و  تبث  ار  اه  هظحل  .دوشن  رارکت  نات 

دیشاب هتشاد  هارمه  هدنرب  ءیـش  نزوس و  خن و  هدنزوس .» هدنزود و  هدنُرب و  : » تسا مزال  زیچ  هس  رفـس ، رد  هک  دنا  هتفگ  میدق  زا  . 2
.دینک ریمعت  دیناوتب  دش ، هراپ  امش  فیک  سابل و  رگا  ات 

.تشاد دهاوخ  يدایز  ياهدربراک  قارع ، روشک  رد  ًاصوصخ  يور ، هدایپ  ریسم  لوط  رد  هیفچ  . 3

ص:
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رفس رد  زاین  دروم  مالقا  یلک  تسیل 

: مینک یم  رورم  ارذگ ، روط  هب  ار  زاین  دروم  دراوم  دتفین ، ملق  زا  يزیچ  رفس ، هب  ندش  مزاع  ماگنه  هک  نیا  يارب 

کبس کچوک و  یتشپ  هلوک 

ریز سابل  تسد  ود  یکی 

هفاضا سابل  تسد  کی 

زاین دروم  ییایمش  یهایگ و  ياهوراد  یکشزپ و  مالقا 

كاوسم

لیابوم رژراش 

ییاپمد تفج  کی 

یفاضا باروج  تفج  کی 

رزیرف هسیک  ددع  دنچ 

يذغاک لامتسد  یمک 

حیبست ددع  کی 

همانرذگ لوپ و  لمح  يارب  یندرگ ، فیک  ددع  کی 

نزوس خن و 

هدنُرب ءیش 

يدود کنیع 

هیفچ

يرادرب ملیف  یساکع و  نیبرود 

تشاددای  هچرتفد  راکدوخ و 
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ص:
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یتشادهب تاکن 

: دینک تیاعر  ار  ریز  دراوم  یشراوگ ، تالکشم  یگدروخامرس و  ًاصوصخ  يرامیب ، هب  التبا  زا  يریگولج  يارب  رفس ، لوط  رد 

.اذغ فرص  زا  لبق  اصوصخ  دییوشب ؛ نوباص  بآ و  اب  بترم  ار  اه  تسد  . 1

.دینک هدافتسا  فرصم  راب  کی  ای  یصخش  ناویل  زا  . 2

.دینکن هدافتسا  هدولآ ، زابور و  ياه  فرظ  رد  دوجوم  ياه  بآ  زا  . 3

.دینک هدافتسا  دنوش ، یم  عیزوت  ریسم  رد  هک  یندعم  ياه  بآ  زا  دراد ، ناکما  هک  ییاجنآ  ات  . 4

.دیریگب اذغ  ربتعم ، گرزب و  ياه  تئیه  اه و  بکوم  زا  احیجرت  . 5

فعـض بجوم  اذغ ، فرـص  زا  دعب  دایز  يور  هدایپ  .دینک  تحارتسا  تعاس ، کی  تدم  هب  ًًامتح  راهان  صوصخ  هب  اذغ  زا  دـعب  . 6
.دنهد شیازفا  ار  تحارتسا  نامز  دنراد ، یشراوگ  تالکشم  هک  یناسک  .دوش  یم  همضاه  ءوس  شراوگ و  هاگتسد 

.دینک ظفح  اهنآ  اب  رتم  کی  دودح  ات  ار  دوخ  ۀلصاف  دیوشن و  کیدزن  اهنآ  هب  دایز  رامیب ، دارفا  اب  ندرک  تبحص  عقوم  . 7

يالتبا زا  يریگ  شیپ  تهج  ًاـمتح  دـیدش ، یگدروخامرـس  هب  ـالتبم  هدرکاـن  يادـخ  هک  یتروص  رد  داـیز ، تیعمج  هب  هجوت  اـب  . 8
.دینک هدافتسا  کسام  زا  نارگید ،

تالکـشم يرامیب و  زورب  زا  ات  دـینک  هدافتـسا  کسام  زا  ریـسم ، لوط  رد  دـشاب ، دولآراـبغ  اوه  تسا  نکمم  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  . 9
.دینامب نمیا  یسفنت ،

بـسانم تسا و  روآ  باوـخ  نتیداز ، صرق  .دـینک  هدافتـسا  نیداـتارول  صرق  زا  ینیب ، شزیربآ  تیـساسح و  زورب  تروـص  رد  . 10
.دشاب یم  هنیس  ینیب و  ياه  يرپسا  تیساسح ، دض  يوراد  نیرتهب  هتبلا  .تسین 

هزاجا ًامتح  رفـس ، رد  روضح  يارب  دـیراذگب و  ناـیم  رد  یکـشزپ ، میت  لوئـسم  اـب  رفـس ، زا  لـبق  دـیراد ، یـصاخ  يراـمیب  رگا  . 11
.دیریگب

.دوش رتدب  يرامیب  دیراذگن  دینک و  تحارتسا  اعیرس  دیدش ، ضیرم  هدرکان  يادخ  رگا  . 12

.اه هیلک  اهولهپ و  ندرک  مرگ  يارب  مه  تسا و  بوخ  تارقف  نوتس  نتشاد  هگن  يارب  مه  رمک ، هب  لاش  نتسب  . 13

ص:
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طیحم تشادهب 

.مینک یمومع  گنهرف  کی  هب  لیدبت  ار  طیحم  تشادهب  زا  تظافح  میهدب و  مه  تسد  رد  تسد  دیاب  رفس ، نیا  رد  . 1

.مینک تیاعر  ًالماک  ار  اه  هار  تفاظن  . 2

.میورب هدایپ  رتشیب  ای  رتم  دص  دشاب  مزال  هچ  رگا  میهد ؛ رارق  هلابز  لطس  رد  ار  فرصم  راب  کی  فورظ  اذغ ، فرص  زا  دعب  ًامتح  . 3

.میزیرب مه  ام  سپ  دنا ، هتخیر  همه  مییوگن  دنا ، هتخیر  نیمز  يور  ار  فرصم  راب  کی  فورظ  میدید  رگا  . 4

نیلوئـسم هب  تشاد ، هدـننک  نارگن  تیعـضو  دوب و  طـیحم  تشادـهب  لـخم  هک  میدرک  هدـهاشم  ار  يدراوم  ریـسم ، لوط  رد  رگا  . 5
.دسرب بولطم  دح  هب  یتشادهب ، تیعضو  ات  دنیامن  یگدولآ  عفر  دننک و  يریگیپ  ًاعیرس  ات  میهد  شرازگ  بکوم 

ص:
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بسانم ياه  شفک 

رگا دینک و  تداع  نآ  هب  ات  دیـشوپب  زور  ره  دیرخب و  رفـس  زا  لبق  هام  کی  دیرخب ، نیعبرا  رفـس  يارب  یـشفک  دـیراد  دـصق  رگا  . 1
یناوخ مه  اپ  اب  ندوب ، ون  رطاخ  هب  ناشـشفک  یلو  دـنراد ، یبوخ  ياـه  شفک  هک  یناـسک  اـسب  هچ  .دـیزاس  فرطرب  دراد ، یلکـشم 

.دزاس یم  لکشم  راچد  ار  اه  نآ  درادن و 

تیذا ار  امـش  ياپ  يا  هرذ  دشابن و  تحار  ناتـشفک  رگا  .دینک  هدافتـسا  تحار  ياه  شفک  زا  يور ، هدایپ  ماگنه  هب  دینک  یعـس  . 2
.دنک یم  يریگولج  امش ، يور  هدایپ  زا  دوش و  یم  امش  ياپ  ندز  لوات  ثعاب  ینالوط ، ریسم  رد  دنک ،

.تسا بسانمان  شفک  زا  رت  تحار  رتهب و  بتارم  هب  ییاپمد ، اب  تکرح  .دننک  یم  هدافتسا  ییاپمد  زا  يور ، هدایپ  يارب  اه  برع  . 3

هتـشاد تقد  .تسا  نآ  یکـشم  گنر  دایز و  رایـسب  یمرن  نآ ، ۀصخـشم  .دراد  دوجو  يور ، هداـیپ  صوصخم  ییاـپمد  قارع ، رد  . 4
.دیرخن هنهک  داوم  اب  کشخ  ییاپمد  هک  دیشاب 

دـینک و ضوع  ار  ناتـشفک  هاگ ، زا  ره  ات  دیـشاب  هدـشاد  هارمه  هب  ییاپمد ) یبط و  یلومعم و   ) فلتخم شفک  دـنچ  دـینک  یعـس  . 5
.دنکب یتحارتسا  ناتیاپ 

.دنزب لوات  رترید  ای  دنزن ، لوات  اپ  دوش  یم  ثعاب  باروج  .دینک  هدافتسا  یخن  باروج  زا  اپ ، لوات  زا  يریگولج  يارب  . 6

.دیراد هگن  کشخ  هراومه  ار  دوخ  ياپ  دینک  یعس  دنز ، یم  لوات  رتدوز  بوطرم  ياپ  هک  ییاجنآ  زا  . 7

دناب اب  ار  نآ  يور  دـینک و  هیلخت  ار  نآ  بآ  ون ، زیمت و  گنرـس  کـی  اـب  دـش ، بآ  زا  رپ  دز و  لواـت  امـش  ياـپ  هک  نیا  زا  دـعب  .. 8
.تسا  نامسناپ  نیرتهب  تسوپ ، نیا  دوخ  .دوشن  هدنک  لوات ، يور  تسوپ  هک  دیشاب  بظاوم  .دیدنبب  كزان 

ص:
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تالضع یگتفرگ 

: دینک تیاعر  ار  ریز  تاکن  نامرد ، يریگ و  شیپ  يارب  .تسا  عیاش  يور  هدایپ  لوط  رد  ینالضع ، ياه  درد  تالضع و  یگتفرگ 

.دنک تداع  ینالوط ، ياه  يور  هدایپ  هب  امش  ندب  ات  دینک  يور  هدایپ  بترم  رفس ، زا  شیپ  زور  دنچ  . 1

شیپ رثا  نوتیز ، نغور  .دـینک  برچ  صوصخم ، مرک  نغور و  اب  ار  اپ  ساسح  ياه  تمـسق  رفـس ، رد  يور  هدایپ  عورـش  زا  لـبق  . 2
.دراد یبوخ  ۀناریگ 

شیب لوا ، زور  .درادن  تداع  ییامیپهار  هب  امش  ندب  هک  ارچ  دشاب ؛ هتشاد  یمارآ  تکرح  دینکن و  تیذا  ار  دوخ  رفس ، عورش  رد  . 3
هارمه هب  هک  یناسک  اصوصخ  .دینک  هدنـسب  هداج  رد  كریت  دص  رهـش و  رد  كریت  تسیود  هب  دـیورن و  كریت  ای  نوتـس  دصیـس  زا 

.دننامن زاب  ییامیپهار  زا  دعب ، ياهزور  دنوشن و  تالضع  یگتفرگ  راچد  ات  دننک  تاعارم  دنتسه ، هداوناخ 

زا لبق  ًامتح  دیـشاب ، هتـشاد  تماقا  بش  يارب  ای  دینک  تحارتسا  اجنآ  رد  ار  یتعاس  دیراد  دـصق  هک  یناکم  هب  ندیـسر  ضحم  هب  . 4
یگتفرگ دیراذگن  دیهد و  شلام  ار  دوخ  نار  ياه  هچیهام  دیـشاب و  هتـشاد  يرـصتخم  شزرو  ای  شمرن  دوش ، درـس  ناتندب  هک  نیا 

.دنوشن درس  اه  گر  دوش  یم  ثعاب  شتآ ، ترارح  تسا و  رتهب  دیهد ، ماجنا  شتآ  رانک  رد  ار  راک  نیا  رگا  .دیایب  شیپ 

یم زغم  هب  رتشیب  نوخ  ندیـسر  ثعاب  اریز  دـشاب ؛ ندـب  زا  رتالاب  هک  دـیهدب  رارق  يروط  ار  دوخ  ياهاپ  ندیـشک ، زارد  ماگنه  رد  . 5
.دریگ یم مه  ار  اهاپ  ندرک  داب  يولج  دوش و 

.دشاب یم  تالضع  یگتفرگ  نامرد  ياه  شور  نیرتمهم  نیرتهب و  زا  یکی  یعضوم ، ژاسام  . 6

.دینک هدافتسا  نفولژ  نفونیماتسا و  صرق  زا  ینالضع ، ياهدرد  عفر  يارب  دیناوت  یم  . 7

ص:
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ندش زوس  قرع 

زوس قرع  دعتسم  ای  هبرف  قاچ و  هک  یناسک  .تسا  اهاپ  یلخاد  هیحان  رد  ندش  زوس  قرع  يور ، هدایپ  لوط  رد  عیاش  لئاسم  زا  یکی 
: دننک تیاعر  ار  ریز  تاکن  هلأسم ، نیا  نامرد  ای  يریگولج  يارب  دنتسه ، ندش 

.دنریگب شود  يور ، هدایپ  زا  لبق  امتح  . 1

.دنهد وشتسش  بآ  اب  ار  دوخ  ندب  راب ، دنچ  يزور  ریسم ، لوط  رد  . 2

.دننک برچ  دیاسکا  کنیز  دامپ  اب  ار  عضوم  تکرح ، زا  لبق  . 3

.دنک یم  دیدشت  ار  لکشم  درب و  یم  نیب  زا  ار  تسوپ  یبرچ  نوباص ، .دنیوشن  نوباص  اب  ار  شزوس  لحم  . 4

.دننک هدافتسا  الودنالاک  دامپ  ای  هچب  ردوپ  زا  . 5

ص:
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امرگ لصف  رد  يور  هدایپ 

باتفآ دض  راد و  باقن  هالک  دینک و  هدافتسا  کبس  کنخ و  یخن و  سابل  زا  اذل  .تسا  مرگ  رایسب  ناتسبات ، رد  قارع  ياوه  بآ و 
يرورـض تسا ، ساسح  باتفآ  هعـشا  هب  ناشمـشچ  هک  یناسک  يارب  صوصخ  هب  یباـتفآ ، کـنیع  نتـشاد  هارمه  .دـیراذگب  رـس  هب 

.تسا دیفم  دیآ و  یم  راک  هب  مه  امرس  لصف  رد  یباتفآ  کنیع  دنچ  ره  تسا ؛

ص:

نیعبرا يور  هدایپ  هب  طوبرم  تایبرجت  www.Ghaemiyeh.comناینیعبرا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 75 

http://www.ghaemiyeh.com


امرس لصف  رد  يور  هدایپ 

ةزادـنا هب  مرگ  سابل  وشات و  کبـس  رتچ  شکتـسد ، هالک ، کبـس ، یترفاسم  يوتپ  دـتفا ، یم  امرـس  لصف  هب  نیعبرا  هک  ییاه  لاـس 
معا تسا  گنج  ههبج و  نامز  ياهریگداب  دیشاب ، هتشاد  هارمه  هب  دیناوت  یم  هک  یسابل  نیرتهب  اوه ، زوس  هب  هجوت  اب  .دیرادرب  یفاک 

یم مه  کبـس  لاـح ، نیع  رد  دوش و  یم  ندـب  ترارح  ندـش  جراـخ  زا  عناـم  دریگ و  یم  ار  زوس  يولج  هک  شوپـالاب  راولـش و  زا 
.دنک يریگولج  امش  ندش  سیخ  زا  دناوت  یم  زین  ناراب  شراب  تروص  رد  .دشاب 

ص:
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بش رد  يور  هدایپ 

باتفآ عولط  زا  دعب  دنورب و  هار  حبص ، ناذا  ات  دنهد  یم  حیجرت  يا  هدع  تسا و  رت  تولخ  يور  هدایپ  ریـسم  بش ، تعاس 9  زا  دعب 
.دنباوخب

تاـفاضا نتم  رد  تسا  رتـهب  دوشب  هداد  هولج  رت  تیمها  رپ  عوضوم  دوـش و  هداد  صاـخ  ناوـنع  کـی  تمـسق  نیا  يارب  دوـشب  رگا 
دراد يراتساریو  هب  زاین  ما و  هتشاد  يدایز 

 

ثعاب تسا و  دعاسم  ریسم  یط  يارب  اوه  اریز  دوش  یم هیصوت  هنابـش ، تکرح  تسا ، هداتفا  زییاپ  لصف  هب  نیعبرا  هک  اه  لاس  نیا  رد 
رطاخ هب  تسا  نکمم  دنـشاب ، هتـشادن  هنابـش  تکرح  نارئاز ، زا  یـضعب  رگا  هک  نیا  رب  هوـالع  .میروخنرب  رهظ  ياـمرگ  هب  دوش  یم 

.میوش ور  هبور  باوخ  ناکم  اج و  لکشم  اب  تیعمج ، یناوارف 

بش رد  تکرح  يارب  شور  نیرتهب 

دیشاب هتـشاد  تکرح  حبـص  تشه  ات  دینک و  تکرح  دعب  دادماب  کی  ای  بش  هدزاود  تعاس  ات  هدرک  تحارتسا  بش  تشه  تعاس 
اددجم جنپ  تعاس  ات  تحارتسا  رهظ و  زا  دعب  هس  تعاس  ات  دینک  تکرح  رهظ  هدزای  تعاس  اددجم  دـینک و  تحارتسا  اددـجم  دـعب 

تشه تعاس  بش  ات  تکرح 

دننزب کسام  دننک و  هدافتسا  ریگداب  زا  دنشوپب و  مرگ  سابل  امرس  لصف  رد  امتح  دننک ، يور  هدایپ  اه  بش  دنراد  دصق  هک  یناسک 
.دنزن بیسآ  اهنآ  هنیس  رس و  هب  امرس ، زوس و  ات 

نارئاز هب  یناسر  تامدخ  لوغشم  اه  بش  هک  دنتـسه  مه  یناراد  بکوم  اما  دننک ؛ یم  تحارتسا  حبـص ، ناذا  ات  ناراد  بکوم  رثکا 
.دننامب  مرگ  بش ، يامرس  رد  نارئاز  ات  دننک  یم  عیزوت  ار  اهزیچ  لیبق  نیا  دَنبدِه و  غاد و  ریش  ییاچ و  دنتسه و  ور  بش 

ص:
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ریسم رد  ندش  مگ 

: دیشاب هتشاد  رظن  دم  دیاب  ار  هتکن  دنچ  دینکن ، مگ  يور  هدایپ  ریسم  رد  ار  دوخ  ياه  یناوراک  مه  ناتسود و  هک  نیا  يارب 

هارمه فلتخم ، نینـس  زا  يدارفا  اب  دـنیآ و  یم  ناوراک  اـب  هک  یناـسک  يارب  ًاـصوصخم  تسا ؛ هلـصوح  ربص و  رفـس ، نیا  ۀـمزال  . 1
.دینک یم  مگ  ار  رگیدمه  هن  دیوش و  یم  مگ  هن  دیشاب ، رفس  شوخ  ًاحالطصا  دیهدب و  جرخ  هب  هلصوح  یمک  رگا  .دنتسه 

یعـس سپ  .وردنک  یخرب  دنـشاب و  وردـنت  یخرب  دـشاب و  توافتم  مه  اب  هورگ ، دارفا  ناوت  هک  دـتفا  یم  قافتا  ینامز  هلاسم ، نیا  . 2
.دیشاب گنهامه  مه  اب  ریسم ، مامت  رد  دیناوت  یم  تسا و  امش  دح  رد  ناشناوت  هک  دیوش  هارمه  یناسک  اب  دینک 

.تسا رثوم  رایسب  ناوراک ، ندش  گنهامه  رد  هلأسم ، نیا  .دشاب  هتشاد  دنلب  ۀتسد  اب  یمچرپ  صاخ و  تمالع  دیاب  ناوراک  . 3

.دیزیهرپب ًادج  يور ، کت  زا  .تسا  هورگ  ریدم  اب  ندوب  گنهامه  ندشن ، مگ  يارب  هار  نیرتمهم  . 4

ره دنا و  هدش  يراذگ  هرامش  ات 1452  زا 1  هک  دراد  دوجو  یقرب  غارچ  ياهریت  البرک  ات  فجن  زا  يور  هدایپ  ریسم  لوط  مامت  رد  . 5
هک دیهدب  صیخشت  دیناوت  یم  اهنآ  ۀلیسو  هب  .دنتسه  جنسرتمولیک  یعون ، هب  دنراد و  هلـصاف  مه  اب  رتم  ًاقیقد 50  اهریت ، نیا  زا  مادک 

.تسا هدنام  یقاب  ردقچ  دیا و  هدرک  یط  ار  ریسم  زا  ردقچ 

هجاوم هرامش 1  قرب  ریت  اب  ةرامش 200 ، قرب  غارچ  ریت  زا  ندش  در  مالـسلا و  هیلع  نینموملاریما  مرح  زا  ریـسم  عورـش  زا  دعب  رگا  . 6
دوش و یم  عورش  البرک  ةدودحم  دعب ، هب  اجنیا  زا  تسا و  فجن  رهش  هب  طوبرم  اه ، قرب  ریت  زا  تمسق  نیا  ات  .دینکن  بجعت  دیدش ،

.دراد همادا  مالسلا  هیلع  سابعلا  لضفلاابا  رهطم  دقرم  ات  دیدج ، ياه  هرامش 

تسا و اه  كریت  ریسم  نامه  یکی  دوش : یم  ات  ود  اهریسم  دعب ، هب  اجنیا  زا  .دراد  دوجو  ریـسم  کی  اهنت  ةرامش 1295 ، كریت  ات  . 7
.دیریگب شیپ  رد  ار  اه  كریت  ریسم  نامه  تسا  رتهب  هتبلا  .تسا  رت  کیدزن  مرح  هب  يرانک ، ریسم  .يرانک  ةداج  يرگید 

چیه هدـش ، ماجنا  قیقحت  قبط  .تسا  نابوتا  رد  اه  كریت  ۀلـصاف  زا  رتمک  البرک ، رهـش  رد  اه  كریت  ۀلـصاف  هک  تسا  هدـش  عیاش  . 8
.تسا رتم  اه 50  كریت  ۀلصاف  دنرادن و  مه  اب  یقرف 

هب مه  اهنآ  هاگدعو  دهد ، یم  ناشن  البرک  ات  ار  ناش  هلصاف  هک  نیا  رب  هوالع  .دنک  یم  نارئاز  هب  یگرزب  کمک  اه ، قرب  ریت  نیا  . 9
ار رگیدمه  ات  دنراذگ  یم  رارق  نالف ، ةرامـش  ِقرب  ریت  رانک  رد  دنراذگب ، هدعو  مه  اب  دنهاوخ  یم  یتقو  الومعم  دـیآ و  یم  باسح 

.دننکن مگ 

ات نوتـس 370  رانک  رد  فجن ، رهـش  زا  دـعب  ًالثم  دـشاب ؛ ینالوط  ياه  تفاسم  رد  دـیراذگ ، یم  مه  اب  هک  ییاـهرارق  تسا  رتهب  . 10
یهاگماش تحارتسا  تقو  رگید  دیـسر ، یم  نوتـس  نآ  هب  یتقو  نوچ  دوشن ؛ فلت  امـش  نامز  راظتنا ، ماگنه  اـت  دـیراذگب  رارق   420

.دناسر یمن  يررض  امش  تکرح  هب  دشاب ، هتشاد  ریخأت  تعاس  ود  یکی  یسک  رگا  تسا و 

رد ًابلاغ  یمارگ ، راوز  نوچ  دینکن ؛ هدافتسا  ای 350  لثم 400  دنُر  ياهددع  زا  قرب ، غارچ  ياهریت  رانک  رد  يراذگ  هدعو  يارب  . 11
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.دوش یم  غولش  یلیخ  اه ، ناکم  نیا  دنراذگ و  یم  هدعو  اه  ناکم  نیا 

ربخ ناگدـشمگ  رداچ  نیلوا  هب  دـیهد و  همادا  دوخ  تکرح  هب  دـیوشن و  لـطعم  داـیز  دـیدرک ، مگ  ار  رگیدـمه  ریـسم  رد  رگا  . 12
.دیشاب گنهامه  نانآ  اب  دیهدب و 

ص:
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البرک رد  ندش  مگ 

: دییامن تیاعر  ار  هتکن  دنچ  دینکن ، مگ  ار  رگیدمه  البرک ، رهش  رد  هک  نیا  يارب 

، میدرک مگ  ار  رگیدـمه  رگا  : » تروص نیا  هب  الثم  دـینک ؛ صخـشم  البرک  رد  ار  دوخ  هاگ  هدـعو  يور ، هدایپ  يادـتبا  نامه  رد  . 1
«. دشاب لته  نالف  ام  ةدعو 

هـصالخ هجرف .» یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  ماقم  رد  برغم ، زامن  عقوم  نیعبرا ، ماش  رد  ام ، ةدعو  : » دـییوگب الثم  دـیرادن ، لته  رگا  . 2
.دشاب رهش  زکرم  یغولش و  زا  رود  هک  دیراذگب  هدعو  ییاج  کی 

، نیعبرا يادرف  میدرکن ، ادیپ  ار  رگیدـمه  لوا  هاگدـعو  رد  رگا  : » الثم دـینک ؛ صخـشم  هدـعو  ود  ناتیاهرارق ، يارب  دـینک  یعـس  . 3
«. مینیبب ار  رگیدمه  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  ماقم  رد  رهظ ، زامن  عقوم 

هارمه ًامتح  صخـش ، ره  زاین  دروم  كرادم  ۀیلک  همانرذگ و  ازیو و  دیوش ، ادج  ناوراک  لها  زا  تسا  نکمم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  . 4
.دیاین شیپ  یلکشم  ات  دشاب  شدوخ 

ص:
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تحارتسا باوخ و  لحم 

.درادن دوجو  زور ، لوط  رد  باوخ  لحم  تحارتسا و  يارب  ینادنچ  لکشم  اوه ، یبسن  يامرگ  باتفآ و  دوجو  اب  . 1

لامتحا .دینک  باختنا  باوخ  يارب  ار  یلحم  ریسم ، ياه  بکوم  نیب  رد  بش ، تعاس 8  زا  لبق  هک  دوش  یم  داهنشیپ  بش ، يارب  . 2
.تسا تخس  یمک  دوش ، ادیپ  یبسانم  مرگ و  ياج  بش ، تعاس 8  زا  دعب  هک  نیا 

.دینک قارتا  دنتسه ، رت  مرگ  دنراد و  نامتخاس  هک  ییاه  بکوم  رد  رداچ ، ياج  هب  دینک  یعس  بش ، يامرس  هب  هجوت  اب  . 3

دیاب دراد و  زاین  يزیر  همانرب  یمک  هب  طقف  .تسین  ینارگن  ياـج  دراد و  دوجو  ناردارب ، نارهاوخ و  يارب  بساـنم  باوخ  ياـج  . 4
.دنهد ربخ  اهنآ  هب  دننک و  یبایزرا  ار  اه  ناکم  ات  دنتسرفب  لبق  زا  ار  يدارفا  گرزب ، ياه  ناوراک  نیلوئسم 

نوئـش یقالخا و  تانوئـش  تسا  مزال  دـنیآ ، یم  مه  درگ  یفلتخم  ياه  گنهرف  اهروشک و  زا  اه ، بکوم  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  . 5
.دینک ظفح  ار  نیعبرا  مایا 

.دییامن زیهرپ  ادص  رس و  داجیا  دایز و  یخوش  زا  . 6

رگید دنوش ، یم  رادیب  باوخ  زا  هک  نیا  ضحم  هب  دارفا ، زا  یخرب  .دینک  تاعارم  دنتسه ، تحارتسا  لوغـشم  هک  ار  یناسک  لاح  . 7
تیذا و نیا  ۀجیتن  .دنوش  یم  تقشم  لکشم و  راچد  دعب  زور  يور ، هدایپ  يارب  تحارتسا  ترورض  هب  هجوت  اب  درب و  یمن  ناشباوخ 

نیا تاـکرب  راـثآ و  زا  ندـنام  هرهب  یب  يونعم و  حور  نداد  تسد  زا  ساـنلا و  قح  ندرک  لاـمیاپ  نارگید ، ندرک  تحاراـن  رازآ و 
.تسا رفس 

مه اب  اـه ، بکوم  رد   (1) «. يوقَّتلا ِرِّبـلا و  یَلَع  اُونَواـعَت  : » تسا رگیدـکی  هب  کـمک  نواـعت و  رفـس ، نیا  رد  مهم  لـئاسم  زا  یکی  . 8
.درادن مجع  برع و  سراف و  تسا و  رئاز  رئاز ، هک  دینادب  دیشاب و  هتشاد  يراکمه 

.تسین یناسنا  یقالخا و  بوخ و  راک  ًاساسا  نارئاز ، رگید  هب  ندادن  اج  زاین و  دح  زا  شیب  ناکم  نتفرگ  ندرک و  ورزر  . 9

وتپ زا  شزاین  دح  رد  سک  ره  دشاب ، دودـحم  اه  بکوم  ریـسم و  رد  تسا  نکمم  اهنیا  لاثما  وتپ و  لثم  تحارتسا  لیاسو  نوچ  . 10
.دزرلب امرس  زا  حبص  ات  رگید ، رئاز  دنک و  هدافتسا  شلاب  ناونع  هب  وتپ  زا  یکی  هک  دوشن  يروط  .دنک  هدافتسا 

.دننک هدافتسا  راک  نیا  يارب  وتپ  زا  دشابن  زاین  ات  دنشاب  هتشاد  هارمه  يداب  شلاب  کی  امتح  دنراد ، شلاب  هب  تداع  هک  یناسک  . 11

ص:

هیآ 2. هدئام ، هروس  - 1
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تحارتسا لحم  ورزر 

لته ۀمه  نیعبرا ، مایا  رد  نوچ  دینک ؛ ورزر  لبق  زا  البرک ، رد  ار  تحارتسا  ناکم  دیاب  دیور ، یم  رفـس  نیا  هب  هداوناخ  هارمه  هب  رگا 
ياه هناخ  ای  اه  بکوم  رد  شیب ، مک و  هتبلا  .دوش  یم  رپ  مرح  کیدزن  هچ  رود و  هچ  يا  هراجا  ياـه  هناـخ  اـه و  هناـخرفاسم  اـه و 

.دیوش تیذا  تسا  نکمم  یلو  درک ، ادیپ  یتحارتسا  لحم  ناوت  یم  ییاریذپ ، ةدامآ 

مه اب  دـنناوت  یم  نارئاز  تسا ، مرگ  ًاتبـسن  قارع ، ياوه  تسا و  زییاپ  لصف  اب  ناـمزمه  اـه ، لاـس  نیا  رد  نیعبرا  هک  نیا  هب  هجوت  اـب 
.دننک  هدافتسا  نآ  زا  البرک  هداج و  رد  يرفن ، دنچ  ات  دنشاب  هتشاد  هارمه  هب  یترفاسم  رداچ  کی  دننک و  يزیر  همانرب 

ص:
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ناوناب يارب  یتاکن 

دوخ رداچ  ریسم ، لوط  رد  تسین  مزال  رگید  نوچ  دوب ؛ دیهاوخ  رت  تحار  رایسب  دیـشاب ، هتـشاد  یبرع  ینانبل و  ای  یلم  رداچ  رگا  . 1
رد .دنتسه  رت  تحار  یعامتجا ، ظاحل  زا  مه  ینید و  رظن  زا  مه  رفس ، لوط  رد  دنراد و  مه  هیشوپ  اهرداچ ، نیا  .دیریگب  تسد  اب  ار 

.تسا رت  بسانم  رایسب  دننک ، هدافتسا  هیشوپ  زا  نارهاوخ  رگا  تروص ، ره 

.دیشاب هتشاد  هارمه  هب  وضو ، صوصخم  باروج  یکشم و  شک  تسد  . 2

هلـصاف دوخ  مراحم  تحارتسا  لحم  بکوم  اب  تسا  نکمم  دشاب و  یم  ادج  نارهاوخ  تحارتسا  لحم  بکوم  هک  نیا  هب  هجوت  اب  . 3
.دننک کمک  مه  هب  دنناوتب  زاین ، عقاوم  رد  ات  دنشاب  مه  اب  دنراد ، ییانشآ  مه  اب  هک  ییاه  مناخ  تسا  رتهب  دنشاب ، هتشاد 

لحم بکوم ، .دیشوپب  بسانم  سابل  دیدرگن و  دوخ  یـصخش  لزنم  لثم  اه ، بکوم  رد  دینک و  تیاعر  ار  یمالـسا  رهاظ  پیت و  . 4
.دیآ دوجو  هب  یتالکشم  تسا  نکمم  تسا و  دمآ  تفر و 

نانآ گنهرف  هب  طوبرم  لئاسم  دیاب  میتسه و  قارع  مدرم  نامهم  ام  ریسم ، نیا  رد  دراد و  ار  دوخ  صوصخم  بادآ  يروشک ، ره  . 5
ياه مناـخ  اـما  .دـنیامن  تحارتسا  دـعب ، دـننک و  يرادازع  اـه  بش  هک  تسا  مسر  یقارع ، ياـه  مناـخ  بکوم  رد  .مینک  تیاـعر  ار 

راک نیا  يارب  يا  همانرب  مه  ناشدوخ  دـنوش و  یمن  هجوتم  ار  اهنآ  نابز  ًاساسا  نوچ  دـننک ؛ یمن  تکرـش  اه  مسارم  نیا  رد  یناریا ،
بجوم رما ، نیا  .دـنورب  دـنخب  وگب و  یخوش و  غارـس  هب  اه  یـضعب  دورب و  رـس  ناش  هلـصوح  دوش  یم  ثعاـب  هلأـسم ، نیا  .دـنرادن 

.دننک تیاعر  ار  لئاسم  هنوگ  نیا  دوش  یم  اضاقت  نارهاوخ  زا  اذل  .دوش  یم  یقارع  ناوناب  یتحاران 
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ناکدوک هرابرد  ییاه  یصوت 

.دینک تکرح  گنهامه  اهنآ ، اب  دیناوت  یمن  امش  .دیوشن  هارمه  ناناوج ، ناوراک  اب  دیراد ، هارمه  هب  لاسدرخ  كدوک  رگا  . 1

.دیوشن دیدش  يامرگ  ای  امرس  راتفرگ  هک  دینک  باختنا  تکرح  يارب  ار  یتاعاس  . 2

.دوشن امش  يور  هدایپ  عنام  ریسم ، لوط  رد  ات  دیراذگب  تقو  وا ، اب  يزاب  يارب  امتح  دراد ، لاس  کی  يالاب  امش ، كدوک  رگا  . 3

.دنکن تیذا  ریسم  لوط  رد  ار  اهنآ  ینیگنس ، تهج  زا  هک  دشاب  يروط  ناکدوک ، سابل  . 4

ار بسانمان  ياه  هداج  اب  مه  نآ  هار ، رتمولیک  لمحت 120  هک  دینک  هدافتسا  يا  هلیسو  زا  رچلیو ، ای  هکـسلاک  ندروآ  تروص  رد  . 5
.دشاب هتشاد 

دینک يزادنا  هار  ًاتقوم  ار  نآ  دیناوتب  دش ، بارخ  امش  ۀلیسو  رگا  ات  دیشاب  هتـشاد  هارمه  هب  میـس ، يا  هعطق  تسدربنا و  کی  ًامتح  . 6
.دیناسرب هاگریمعت  هب  ار  دوخ  و 

، دـیداد رارق  هکـسلاک  رد  ار  دوخ  كدوک  رگا  ات  دیـشاب  هتـشاد  هارمه  هب  ناـکدوک ، صوصخم  یـشفک  باروج  بوخ و  شفک  . 7
.دنوشن تیذا  دنروآرد و  ار  دوخ  ياه  شفک  دنناوتب 

.دیرادرب اه  هچب  يارب  بسانم  شک  تسد  هالک و  لاش و  امرس ، لصف  رد  . 8

هب ار  اهنآ  البق  دـننک ، هدافتـسا  هالک  لاش و  زا  دـنرادن  تداع  امـش  ناکدوک  دـینک و  یم  یگدـنز  ناریا  ریـسمرگ  قطانم  رد  رگا  . 9
.دنوشن تیذا  قارع ، رد  ات  دیهد  تداع  هالک  لاش و  زا  هدافتسا 

.دنوشن یگدروخامرس  راچد  ات  دینک  يرادوخ  ادج  اه ، هچب  ندرک  مامح  زا  امرس ، لصف  رد  . 10

هب دـیریگب و  اذـغ  نآ  زا  ًامتح  دنتـشاد ، ار  ناتکدوک  بسانم  ياذـغ  یبکوم ، رد  رگا  .دیـشاب  ناتکدوک  بساـنم  ياذـغ  رکف  هب  . 11
.دنوش یمن  شخپ  اه  بکوم  ۀمه  رد  اهاذغ ، عون  نیا  نوچ  دیشاب ؛ هتشاد  هارمه 

.دیرادرب ناکدوک  يارب  صوصخم  فورظ  . 12

هتـشاد هارمه  نک  کشخ  كرچ  رب و  بت  لثم  ناکدوک  زاین  دروم  ياهوراد  دـینک  یعـس  .دـنرادن  تیفیک  قارع ، ياـه  يوراد  . 13
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.دیشاب

دوخ اـب  ار  ناـکدوک  لاهـسا  اـی  تسوبی  يارب  مزـال  ياـهوراد  .دزیر  یم  مه  هب  اهرفـس ، هنوـگ  نیا  رد  ناـکدوک  جازم  ـالومعم  . 14
.دیروایب

.دشابن دایز  ندرک  ضوع  هب  زاین  دشاب و  مواقم  هک  دیروایب  ناریا  زا  بسانم  بوخ و  ياه  کشوپ  . 15

.دیشاب  هتشاد  هارمه  هب  يا ، هبعج  ای  یکیتسالپ  بوطرم  لامتسد  . 16

ص:
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یطابترا لیاسو 

.دینک يرادیرخ  قارع ، طخ  هب  طوبرم  تراک  میس  کی  امتح  . 1

.دیریگب کمک  یناریا  نارئاز  لماوع و  زا  تراک ، میس  ضیوعت  يارب  . 2

دهد یم  طخ  یتخس  هب  قارع ، روشک  رد  لیابوم  دح ، زا  شیب  یغولـش  یطابترا و  طوطخ  لکـشم  رطاخ  هب  نیعبرا ، ياهزور  رد  . 3
نارگن دـیریگب ، سامت  اهنآ  اب  دـیتسناوتن  رگا  هک  دـییوگب  ناتیاه  هداوناخ  هب  رفـس ، يادـتبا  رد  .تسا  لکـشم  یمک  نتفرگ  سامت  و 

.دنوشن

يالاب کیفارت  رطاخ  هب  ات  دـیهد  ماجنا  باتفآ  عولط  زا  لبق  ار  راک  نیا  تسا  رتهب  دیـشاب ، هتـشاد  ینفلت  ساـمت  دـیهاوخ  یم  رگا  . 4
.دیروخنرب لکشم  هب  زور ، لوط  رد  هکبش 

.دنریگب سامت  ناگیار  تروص  هب  دنتساوخ ، هک  ایند  زا  هطقن  ره  اب  ات  دنهد  یم  رارق  نارئاز  رایتخا  رد  نفلت  اه ، بکوم  زا  یضعب  . 5

دنا و هتشاذگ  ییات  ییات و 20  قرب 15  لنپ  هداج ، رانک  رد  هک  دنتسه  ییاه  بکوم  رتمولیک ، کی  ره  رد  ابیرقت  ریـسم ، لوط  رد  . 6
.دننک ژراش  ار  دوخ  یقرب  ياه  هاگتسد  لیابوم و  یشوگ  دنناوت  یم  نارئاز 

.دینکن اهر  ناروتسر ، لته و  بکوم و  رد  ژراش ، ماگنه  هب  ار  یشوگ  هک  دشاب  ناتساوح  . 7

.دیهدن رارق  سانشان  دارفا  هژیو  هب  نارگید  رایتخا  رد  ار  دوخ  هارمه  نفلت  هاگ  چیه  . 8

ص:
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يرورض هتکن  دنچ 

زا رتدوز  زور  دنچ  تسا  رتهب  دنراد ، ناریا  ياهزرم  قیرط  زا  جورخ  دورو و  دـصق  يدایز ، رایـسب  تیعمج  نیعبرا ، مایا  رد  نوچ  . 1
تروص هب  دـیناوتب  رگا  .دـیوشن  هجاوم  تیعمج ، ماحدزا  اب  ات  دـیوش  جراـخ  نیعبرا ، زا  دـعب  زور  دـنچ  دـیوش و  قارع  دراو  نیعبرا ،

.دش دیهاوخن  هجاوم  زرم ، ماحدزا  اب  تسا و  رت  بسانم  رایسب  دینک ، رفس  ییاوه 

یـسررب البرک  رد  اصوصخم  ار  ناکم  اـت  دـیتسرفب  ور  شیپ  ناونع  هب  ار  يدارفا  اـی  درف  دـینک ، یم  رفـس  یهورگ  تروص  هب  رگا  . 2
.دننک

.دیناد یم  یتسرد  هب  البرک ، رد  ار  دوخ  تنوکس  لحم  ۀینیسح  ای  لته  سردآ  مان و  هک  دینک  لصاح  نانیمطا  . 3

.دیشاب هتشاد  هارمه  ار  دوخ  ناوراک  هب  طوبرم  نیلوئسم  ای  اسمش  لثم  هطوبرم ، داتس  نیلوئسم  ةرامش  . 4

.دینک تیعبت  دوخ ، ناوراک  يامنهار  ریدم  تایبرجت  تارظن و  زا  . 5

، لومعم دـح  زا  رتشیب  هن  دـیوش و  هتـسخ  هک  دـیورب  هار  دـنت  ردـق  نآ  هن  .دـیورب  هار  صاخ  مظن  کـی  اـب  يور ، هداـیپ  ماـگنه  هب  . 6
.دینک تحارتسا 

.دیوش هسوسو  رتمک  هاگ ، یب  هاگ و  ياه  تحارتسا  يارب  ات  دیورب  هار  یعمج  هتسد  تروص  هب  دینک  یعس  . 7

.دیشاب هتشاد  ار  تقد  لامک  دوخ ، ۀمانرذگ  زا  تسارح  ظفح و  هب  تبسن  هار ، نیب  رد  . 8

.دیهد لیوحت  قارع  رد  نامروشک  ۀطوبرم  نیلوئسم  هب  دیدرک ، ادیپ  هک  ار  یناریا  عابتا  هب  طوبرم  لیاسو  هنوگ  ره  . 9

.دیناسرب هطوبرم  نیلوئسم  هب  اعیرس  دیدرک ، ادیپ  يا  همانرذگ  رگا  . 10

.دینک يراددوخ  هداج ، زا  رود  ياه  بکوم  هب  نتفر  زا  . 11

.دیورن دننک ، یم  توعد  يدارفنا  تروص  هب  هک  رگید  ياه  ناکم  ای  اهاتسور  رد  عقاو  ياه  بکوم  هب  . 12

نابهگن ناونع  هب  ار  ناتدوخ  دارفا  زا  یکی  باوخ ، ماگنه  هب  امتح  دـیورب ، رترود  ياه  بکوم  هب  دـیتسه  روبجم  هک  یعقاوم  رد  . 13
.دیراذگب

.دینک يرادوخ  دننک ، یم  عنم  ناریا  قارع و  تلود  هک  يا  هسدقم  نکاما  هب  نتفر  زا  . 14

ص:
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یتینما یتاعالطا و  تاکن 

.دینکن نانیمطا  یسک  هب  دییامن و  تقد  سانشان ، دارفا  اب  هجاوم  رد  . 1

.دینکن اشفا  یسک  ره  يارب  ار  دوخ  تاصخشم  . 2

، یـشوگ ندش  هدیدزد  تروص  رد  ات  دینک  كاپ  ار  یماسا  نآ  امتح  دراد ، دوجو  یمهم  صاخـشا  ةرامـش  امـش ، لیابوم  رد  رگا  . 3
.دیاین شیپ  هرامش  بحاص  امش و  يارب  یلکشم 

.دینکن یفرعم  نارگید  هب  ار  وا  ناونع  چیه  هب  دیدرک ، هدهاشم  ار  نامروشک  نالوئسم  زا  یکی  تیعمج ، نیب  رد  رگا  . 4

.دننکن یتاعالطا  ۀیلخت  ار  امش  روشک ، سانشرس  صاخشا  ای  ماظن  نالوئسم  دروم  رد  دیشاب  بظاوم  . 5

.دینک بانتجا  قارع ، رد  ماظن  ساسح  لئاسم  حرط  زا  . 6

.دشاب ناتراک  ۀحولرس  نآ ، نیناوق  زا  تعاطا  قارع و  ماظن  زا  تیامح  . 7

.دوش فالتخا  ثعاب  هک  دییوگن  يا  هتکن  مجع ، برع و  دروم  رد  دیشاب  بظاوم  . 8

.دینک يراددوخ  ًادج  ینس ، هعیش و  ةرابرد  لدج  ثحب و  زا  . 9

.دشاب ناتراک  ۀحولرس  قارع ، تیعجرم  زا  تیامح  . 10

.دینک يراددوخ  لئاسم  هنوگ  نیا  هب  دورو  زا  نآ ، يا  هیشاح  لئاسم  دیلقت و  ماظع  عجارم  رتافد  تاشیارگ  هب  هجوت  اب  . 11

ص:
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رفس زا  دعب  يارب  ییاه  هیصوت 

ناـسنا ناـهانگ  ماـمت  هک  تسا  نیا  شرثا  نیرت  کـچوکو  تـسا  یهلا  قـیفوت  کـی  هـیلع ، هللا  تاولـص  نیـسحلا  هللادـبعابا  تراـیز 
َنیذَّلا َّنِإ  : » دیامرف یم  میرک  نآرق  .دنک  ظفح  ار  رفـس  تیونعم  دنامب و  ینیـسح  هک  تسا  یـسک  يارب  نیا  یلو  دوش ؛ یم  هدیزرمآ 
دنوادخ ام  راگدرورپ  دنیوگ  یم  دـنروآ و  یم  نامیا  هک  یناسک   (1) «. َنُونَزْحَی ْمُه  ْمِْهیَلَع َو ال  ٌفْوَخ  الَف  اُوماقَتْـسا  َُّمث  ُهَّللا  اَنُّبَر  اُولاق 
يونعم يدام و  راثآ  زا  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  دننک ، یم  يرادیاپ  دننام و  یم  یقاب  دوخ  نامیا  مالک و  رـس  رب  سپـس  تسا ، اتکی 

.تسا راگدنام  یمئاد و  ناشنامیا  نوچ  دندرگ ؛ یم  دنم  هرهب  نامیا ،

هک میراد  تیاور  جح ، دروم  رد  .دراد  جح  هب  يدایز  ياه  تهابش  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ترایز  دش ، هتفگ  البق  هک  هنوگ  نامه 
ماما ترایز  دروم  رد  .تسا  هارمه  وا  اب  رون  نیا  تسا ، هدزن  رـس  وا  زا  یهانگ  هک  ینامز  ات  دـنک و  یم  هطاـحا  ار  یجاـح  رون ، کـی 

تفرعم رون  تیناسنا ، يراکزیهرپ و  اوقت و  اب  مینک  شالت  دیاب  میا ، هدـش  ینیعبرا  هک  ام  .تسا  هنوگ  نیمه  مه  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
نا هک  میـشاب  هتـشاد  يزیر  هماـنرب  مه  رفـس  زا  دـعب  يارب  سپ  .میراد  هگن  دوخ  رد  هشیمه  يارب  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادـبعابا 

ونعم هللاءاش 

.دوش راگدنام  ام  رد  رفس ، نیا  تای 

ص:

هیآ 13. فاقحا ، هروس  - 1

نیعبرا يور  هدایپ  هب  طوبرم  تایبرجت  www.Ghaemiyeh.comناینیعبرا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 89 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12218/AKS BARNAMEH/#content_note_62_1
http://www.ghaemiyeh.com


نیعبرا زور  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  صوصخم  ترایز 

ِمُولْظَْملا ِْنیَـسُْحلا  یَلَع  ُمـالَّسلا  ِهِّیِفَـص  ِْنبا  ِهَّللا َو  ِّیِفَـص  یَلَع  ُمـالَّسلا  ِِهبیَِجن  ِهَّللا َو  ِلـِیلَخ  یَلَع  ُمـالَّسلا  ِِهبِیبَـح  ِهَّللا َو  ِِّیلَو  یَلَع  ُمـالَّسلا 
ُِزئاَْـفلا َکِّیِفَـص  ُْنبا  َکُّیِفَـص َو  َکِِّیلَو َو  ُنـْبا  َکُِّیلَو َو  ُهَّنَأ  ُدَهْـشَأ  یِّنِإ  َّمُـهَّللا  ِتاَرَبَْـعلا  ِلـِیتَق  ِتاـَبُرُْکلا َو  ِریِـسَأ  یَلَع  ُمـالَّسلا  ِدـیِهَّشلا 
ِهَداَّذلا َنِم  اِدئاَذ  ِهَداَْقلا َو  َنِم  اِدئاَق  ِهَداَّسلا َو  َنِم  ادِّیَـس  ُهَْتلَعَج  ِهَدالِْولا َو  ِبیِِطب  ُهَْتیَبَتْجا  ِهَداَعَّسلِاب َو  ُهَتْوَبَح  ِهَداَهَّشلِاب َو  ُهَْتمَرْکَأ  َِکتَماَرَِکب 

َذِْقنَتْـسَِیل َکِیف  ُهَتَجْهُم  َلَذـَب  َحْـصُّنلا َو  َحَـنَم  ِءاَعُّدـلا َو  ِیف  َرَذـْعَأَف  ِءاَیِـصْوَْألا  َنِم  َکِْقلَخ  یَلَع  ًهَّجُح  ُهَْتلَعَج  ِءاَِیْبنَْألا َو  َثیِراَوَم  ُهَْتیَطْعَأ  َو 
ِسَکْوَْألا َو ِنَمَّثلِاب  ُهَتَرِخآ  يَرَـش  یَنْدَْألا َو  ِلَذْرَْألِاب  ُهَّظَح  َعَاب  اَْینُّدـلا َو  ُْهتَّرَغ  ْنَم  ِْهیَلَع  َرَزاَوَت  ْدَـق  َِهلالَّضلا َو  ِهَْریَح  َِهلاَهَْجلا َو  َنِم  َكَداَبِع 

 ، َکَِّیبَن َطَخْسَأ  َکَطَخْسَأ َو  ُهاَوَه َو  ِیف  يَّدَرَت  َسَرْطَغَت َو 

نیـسح رب  مالـس  ، شا هدیزگرب  دنزرف  ادخ و  هدیزگرب  هدنب  رب  مالـس  ، شبیجن ادـخ و  تسود  رب  مالـس  ، شبیبح ادـخ و  ّیلو  رب  مالس 
دنزرف ،و  وت ّیلو  دنزرف  وت و  ّیلو  نیسح  هک  مهد  یم  یهاوگ  نم  ایادخ  ، اهکشا هتشک  اهیراتفرگ و  راچد  نآ  رب  مالـس  ، دیهـش مولظم 
یکاـپ هب  ،و  يداد شـصاصتخا  یتخبـشوخ  هب  ،و  یتـشاد یمارگ  تداهـش  هب  ار  وا  ، هدیـسر تتمارک  هب  هک  ینیـسح  تسوت  هدـیزگرب 

هب ار  ناربمایپ  ياهثاریم  ،و  يداد رارق  قح  ناعفادم  زا  یعفادم  ،و  نایورـشیپ زا  يورـشیپ  ،و  نایاقآ زا  ییاقآ  ار  وا  ،و  يدیزگرب تدالو 
زا ،و  تشاذـگن یقاـب  يرذــع  ياـج  شتوـعد  رد  ،و  يداد رارق  تناگدــنب  رب  تّـجح  نانیــشناج  ناـیم  زا  ار  وا  ،و  يدوـمرف اـطع  وا 
رب هک  یلاحرد  ، دناهرب یهارمگ  ینادرگرـس  تلاهج و  زا  ار  تناگدنب  ات  ، درک لذب  وت  هار  رد  ار  شناج  ،و  دیزرون غیرد  یهاوخریخ 

،و و دـنتخورف زیچ  رت  تسپ  رت و  هیامورف  هب  ار  دوخ  یعقاو  هرهب  ،و  درک ناشرورغم  ایند  هک  یناسک  ، دنتـساخرب مه  کـمک  هب  وا  هیلع 
ار تربمایپ  ار و  وت  ، دنتخادنا سفن  ياوه  نماد  رد  ار  دوخ  دـندرک و  ّربکت  ، دنتـشاذگ شورف  هنودرگ  هب  اهب  نیرتمک  هب  ار  ناشترخآ 

، دندروآ مشخ  هب 

ِیف َکِفُـس  یَّتَح  ابِـسَتُْحم  اِرباَص  َکِیف  ْمُهَدَهاَجَف  ِراَّنِلل ]  ] َراَّنلا َنِیبِجْوَتْـسُْملا  ِراَزْوَْألا  َهَلَمَح  ِقاَفِّنلا َو  ِقاَقِّشلا َو  َلْهَأ  َكِداَبِع  ْنِم  َعاَطَأ  َو 
َْنبا اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  امِیلَأ  اباَذَـع  ْمُْهبِّذَـع  الِیبَو َو  انَْعل  ْمُْهنَْعلاَـف  َّمُهَّللا  ُهُمیِرَح  َحِیُبتْـسا  ُهُمَد َو  َکـِتَعاَط 

اَم ٌزِْجنُم  َهَّللا  َّنَأ  ُدَهْشَأ  ادیِهَش َو  امُولْظَم  ادیِقَف  َُّتم  ادیِمَح َو  َْتیَضَم  ادیِعَـس َو  َتْشِع  ِِهنیِمَأ  ُْنبا  ِهَّللا َو  ُنیِمَأ  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِءاَیِـصْوَْألا  ِدِّیَس 
ُهَّللا َنَعَلَف  ُنیِقَْیلا  َكاَتَأ  یَّتَح  ِِهلِیبَس  ِیف  َتْدَهاَج  ِهَّللا َو  ِدْهَِعب  َْتیَفَو  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َکَلَتَق َو  ْنَم  ٌبِّذَعُم  ََکلَذَخ َو  ْنَم  ٌِکلْهُم  َكَدَعَو َو 

، ِِهب ْتَیِضَرَف  َِکلَِذب  ْتَعِمَس  ًهَّمُأ  ُهَّللا  َنََعل  َکَمَلَظ َو  ْنَم  ُهَّللا  َنََعل  َکَلَتَق َو  ْنَم 

هرابرد نانآ  اب  سپ  ار  شتآ  ناراوزس  ،و  نیگنس ناهانگ  ناشکراب  قافن و  ینکفا و  فاکش  لها  ، تناگدنب نایم  زا  دندرک  تعاطا  و 
یتنعل نک  تنعل  ار  نانآ  ایادـخ  تشگ  حابم  شمیرح  دـش و  هتخیر  شنوخ  وت  تعاط  رد  ات  ، درک داهج  وت  باسح  هب  هنارباـص و  وت 

مهد یم  تداهش  ، نانیشناج رورس  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، ادخ لوسر  دنزرف  يا  وت  رب  مالس  ، كاندرد یباذع  نک  ناشباذع  ،و  نیگنس
یم یهاوگ  ، دیهش مولظم و  ،و  هتشگ مگ  یتفر  ایند  زا  ،و  یتشذگرد هدوتس  ،و  یتسیز تخبشوخ  ، ییوا نیما  دنزرف  ادخ و  نیما  وت  هک 

هدننک باذـع  ،و  دـندیزرو غیرد  تا  يرای  زا  هک  ار  یناسک  هدـننکدوبان  ،و  هداد هدـعو  وت  هب  ار  هچنآ  تسا  هدـننکافو  ادـخ  هک  مهد 
ارف گرم  اـت  یتساـخرب  داـهج  هب  هب  شهار  رد  دـیدرک و  اـفو  ادـخ  دـهع  هب  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  دنتـشک ار  وت  هک  ار  یناـسک 

، دندش دونشخ  نآ  هب  دندینش و  ار  نایرج  نیا  ،و  دندرک متس  وت  هب  ،و  دنتشک ار  وت  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  ادخ  سپ  ، دیسر

ِبالْـصَْألا ِیف  ارُون  َْتنُک  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  یِّمُأ  َْتنَأ َو  ِیبَِأب  ُهاَداَع  ْنَِمل  ٌّوُدَع  ُهالاَو َو  ْنَِمل  ٌِّیلَو  یِّنَأ  َكُدِهْـشُأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 

نیعبرا يور  هدایپ  هب  طوبرم  تایبرجت  www.Ghaemiyeh.comناینیعبرا : ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 95زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


ِِمئاَعَد ْنِم  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  اَِهباَِیث َو  ْنِم  ُتاَّمَِهلْدُْملا  َکِْسْبُلت  َْمل  اَهِـساَْجنَِأب َو  ُهَِّیلِهاَْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  ِهَرِهاَّطلا ]  ] ِهَرَّهَطُْملا ِماَحْرَْألا  ِهَِخماَّشلا َو 
ْنِم َهَِّمئَْألا  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُّيِدْهَْملا َو  يِداَْهلا  ُّیِکَّزلا  ُّیِـضَّرلا  ُّیِقَّتلا  ُّرَْبلا  ُماَمِْإلا  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َنِینِمْؤُْملا َو  ِلِقْعَم  َنیِِملْـسُْملا َو  ِناَکْرَأ  ِنیِّدلا َو 

ِِعئاَرَِـشب ٌِنقُوم  ْمُِکباَیِِإب  ٌنِمُْؤم َو  ْمُِکب  یِّنَأ  ُدَهْـشَأ  اَْینُّدـلا َو  ِلْهَأ  یَلَع  ُهَّجُْحلا  یَْقثُْولا َو  ُهَوْرُْعلا  يَدُْـهلا َو  ُمالْعَأ  يَْوقَّتلا َو  ُهَِملَک  َكِدـْلُو 
َعَم ـال  ْمُکَعَم  ْمُکَعَمَف  ْمَُکل  ُهَّللا  َنَذْأَـی  یَّتَـح  ٌهَّدَـعُم  ْمَُکل  ِیتَرُْـصن  ٌِعبَّتُم َو  ْمُکِْرمَأـِل  يِْرمَأ  ٌْملِـس َو  ْمُِکْبلَِقل  ِیبـْلَق  ِیلَمَع َو  ِمِیتاَوَخ  ِینیِد َو 
َّبَر َنیِمآ  ْمُِکنِطَاب  ْمُکِرِهاَـظ َو  ْمُِکِبئاَـغ َو  ْمُکِدِـهاَش َو  َو  ْمُکِماَـسْجَأ ]  ] ْمُکِداَـسْجَأ ْمُکِحاَوْرَأ َو  یَلَع  ْمُْکیَلَع َو  ِهَّللا  ُتاَوَلَـص  ْمُکِّوُدَـع 

.َنیَِملاَْعلا

مردام ردپ و  ، دننمـشد وا  اب  هک  نانآ  اب  نمـشد  ،و  دـنراد تسود  ار  وا  هک  نانآ  اب  متـسود  نم  هک  مریگ  یم  دـهاش  ار  وت  نم  يادـخ 
شیاهیکاپان اب  تیلهاج  ، يدوب يرون  كاپ  ياهمحر  هبترمدنلب و  ياهبلـص  رد  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ، ادخ لوسر  دنزرف  يا  تیادف 

،و ناناملـسم ياه  هیاپ  ،و  نید ياهنوتـس  زا  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  دـناشوپن وت  هب  شرات  هریت و  ياه  هماج  زا  ،و  درکن هدولآ  ار  وت 
هدش تیاده  ،و  هدننک تیاده  ، هزیکاپ ، قح تاردقم  هب  یضار  ، اوقت اب  ، راکوکین ياوشیپ  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  ینمؤم مدرم  هاگهانپ 

دنتـسه و ایند  لها  رب  تّجح  ،و  مکحم هریگتـسد  ،و  تیاده ياه  هناشن  ،و  اوقت لصا  ، تنادـنزرف زا  ناماما  هک  مهد  یم  یهاوگ  ،و  يا
ناتبلق اب  ملبق  ،و  ملمع بقاوع  ،و  منید نیناوق  ساسارب  ، مراد نیقی  ناتتـشگزاب  هب  ،و  میامـش هب  نمؤم  نیقی  هب  نم  هک  مهد  یم  یهاوگ 

اب هـن  میامــش  اـب  سپ  ، دــهد هزاـجا  امــش  هـب  ادــخ  اـت  ، تـسا هداـمآ  امــش  يارب  ما  يراـی  ،و  ناــتراک وریپ  مراــک  ،و  حلــص رد  رد 
راـگدرورپ يا  نـیمآ  ، ناـتنطاب رهاـظ و  رب  ،و  ناـتبیاغ رـضاح و  رب  ،و  ناـتیاهرکیپ حاورا و  رب  ،و  امـش رب  ادـخ  ياـهدورد  ، ناتنانمــشد

.نایناهج

.يدرگ یمرب  ینک و  یم  اعد  یهاوخ  یم  هچنآ  هب  ،و  یناوخ یم  زامن  تعکر  ود  سپ 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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