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باتک تاصخشم 

یـصصخت زکرم  نیققحم  زا  یعمج  فلوم  مود / رتـفد  يودـهم ) ياـه  خـساپ  اـه و  شـسرپ  : ) رهم باـتفآ  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
.يریجم اضر  دمحم  راتساریو  تیودهم ؛

.1391 جع ،)  ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 150 يرهاظ :  تاصخشم 

2926977 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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( يودهم ياه  خساپ  اه و  شسرپ   ) 2 رهم باتفآ 

ّتیودهم یصصخت  زکرم  نیققحم  زا  یعمج  فلؤم :  

( جع ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  رشان :  

يریجم اضر  دمحم  راتساریو :  

نمهب 1392 مهدزون ، پاچ : تبون   

978 - 600-6262-33-8 کباش :  

( هخسن رازه  راهچ  تصش و  نونکات :  ) هخسن رازه  هس  ناگرامش :  

ناموت  3500 تمیق :  

.تسا ظوفحم  قوقح © یمامت 

تسب نب  (/ 22) رامآ هچوک  ادهش / نابایخ  تیودهم / یـصصخت  زکرم  جع ،) ) دوعوم يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  مق : - 
37841130 (/ یلخاد 117و116 و 37737801(  37749565 نفلت : / 09109678911 هارمه : / 37135 - 119 پ.ص : نایلع / دـیهش 

:37737160 و 37744273 سکاف تیریدم /)  ) 37841131 شورف /) )

15655-355: پ.ص / 88981389 سکاف : / 88959049 نفلت : جع /) ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نارهت : - 

www.mahdi313.com-

www.mahdaviat.ir-

info@mahdaviat.ir-

: دنا هتشاد  شقن  رثا  نیا  دیلوت  رد  هک  یناراکمه  زا  رکشت  ینادردق و  اب 

نایاقآ نایداؤف و  اضردمحم  نایفـسوی ، يدهم  يرفعج ، رباصدـمحم  یـسابلک ، یبتجم  مالـسا  جـجح  باتک  ياروش  مرتحم  ياضعا 
ام هک  یناسک  هیلک  و  دلج ) حارط  ارآ و  هحفص   ) يدیرف سابع  یلام ،) ریدم   ) بلط شناد  یضترم  یلخاد ،) ریدم   ) نایدوعسم دمحا 

.دندومن يرای  ار 

( جع ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  لوئسم  ریدم 
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يدمحا نیسح   

3-09197 لیاف : دک 

ص:2
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ص:3
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همدقم

لجع نامز  ماما  هب  تفرعم  شرتسگ  تریـصب و  شیازفا  بجوم  تبیغ  رـصع  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخاـنش 
یلاعت هللا  لجع  مهدزاود  ماما  هژیو  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  تخانـش  هک  ارچ  دش ؛ دـهاوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

لهج رد  مامه  ماما  نآ  هب  تبسن  یصخش  هچنانچ  تسا و  هدش  هتسناد  لطاب  زا  قح  هدننک  ادج  یمالسا  هشیدنا  رد  فیرـشلا ؛  هجرف 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  دروـم  رد  تفرعم  بسک  تهج  نیمه  هب  .ددرگ  یم  راـچد  تیلهاـج  گرم  هب  دـشاب  یهارمگ  و 

هراومه یمالـسا  هشیدنا  رد  نیداینب  یـساسا و  يا  هلئـسم  ناونع  هب  تیودهم  هک  هژیو  هب  دـیآ ، یم  رظن  هب  يرورـض  يرما  فیرـشلا 
.تسا هتشاد  ناغمرا  هب  یمالسا  هعماج  يارب  ار  یناوارف  تاکرب  راثآ و  نآ  هب  هجوت  تسا و  هدش  هتسناد  امنهار  اشگهار و  يا  هلئـسم 
هدنکفا رظن  فافش  يا  هنزور  حیحص و  يرظنم  زا  هزومآ  نیا  هب  هک  دوش  یم  هدهاشم  ماگنه  نآ  هزومآ  نیا  هب  تبسن  رما  نیا  ققحت 

.دنک یم  لیمحت  یمالسا  هعماج  رب  ار  ینیگنس  ياه  تراسخ  هلئسم  نیا  هب  تبسن  يا  هقیلس  يدرف و  تکرح  هنوگره  هک  ارچ  دوش ،
يوس زا  ییاه  شسرپ  تالاوس و  حرط  هب  فلتخم  حوطس  رد  هلاسم  نیا  هب  تبـسن  ناروای  يدهم  يواکاو  ییوج و  یپ  نیقی  هب  عطق 

تاهبـش و ربارب  رد  زیهجت  تالوهجم و  تالاؤس و  هب  خـساپ  يارب  تسا  یهیدـب  .دـماجنا  یم  فلتخم  ینـس  عطاـقم  رد  نارگـشسرپ 
رود هب  یملع و  هتسیاش و  ییاضف  هب  تیودهم  دروم  رد  باوصان  يرکف  ياه  شیارگ 

ص:10
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يودهم خساپ  شسرپ و  هب  مامتها  اب  تیودهم  یصصخت  زکرم  روظنم  نیا  ماجنا  يارب  تسا ؛ زاین  شزغل  اطخ و  بیسآ و  هنوگره  زا 
هتخادرپ رهم » باتفآ   » باتک ناونع  تحت  يودـهم  ياهخـساپ  شـسرپ و  زا  يا  هعومجم  نیودـت  هب  یـصصخت  یملع _  یمادـقا  رد 

ءاقترا یـصصخت و  درکیور  اب  زکرم  نیا  دش  بجوم  تیودـهم  نامتفگ  نامـسرپ و  ياضف  زا  نارواب  يدـهم  روشرپ  لابقتـسا  .تسا 
يا هعومجم  ّتیودـهم  هلئـسم  داعبا  رتهب  نییبت  رتشیب و  جـیورت  ّتیودـهم و  گنهرف  قیمعت  ياتـسار  رد  نارواب  يدـهم  یملع  حـطس 

.دیامن رشتنم  « 2 رهم باتفآ   » ناونع تحت  ار  دنمـشزرا  تکرح  نیا  ياتـسار  رد  ناهوژپ ، يدـهم  ياه  خـساپ  اه و  شـسرپ  زا  رگید 
رد ناروای  يدهم  تارظن  اب  هتفرگ و  رارق  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تیانع  دروم  زیچان  شالت  نیا  تسا  دـیما 

یبتجم نیملـسملا  مالـسالا و  تجح  بانج  تیودـهم  یـصصخت  زکرم  زوسلد  مرتحم و  تیریدـم  زا  نینچمه  .دـبای  اقترا  نآ  دروم 
هب روپ و  يرئاح  يدهم  دمحم  نایتسدالاب ، نیمادمحم  نایاقآ  يودهم ، تالاوس  هب  ییوگخساپ  مرتحم  ياضعا  و  هزع ) دیز  ) یسابلک

نتشون تمحز  دراوم  زا  يا  هراپ  رد  روما و  یگنهامه  ارجا و  تیلوئسم  هک  خساپ  شسرپ و  دحاو  لوئـسم  يونعم  یبتجمدیـس  هژیو 
.منک یم  رکشت  هنامیمص  دنا  هتشاد  هدهع  رب  ار  باتک  نیا  زا  ییاهشخب 

نایفسوی يدهم 

تیودهم یصصخت  زکرم  شهوژپ  تنواعم 

راهب 1391 مق ،  

ص:11
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؟ تسیچ ترضح  مادقا  نیرت  مهم  تسا ؟ هنوگچ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  یتموکح  هریس  . 1

راتفر و دومن  ور  نیا  زا  تسا ؛ یهلا  يایـصوا  ایبنا و  تموکح  رارمتـسا  موادت و  تیودـهم  دـهد  یم  ناشن  تایاور ، رورم  یـسررب و 
لها شور  هریـس و  نامه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  هریـس  .تسا  ایبنا  تکرح  رگ  یعادـت  مهدزاود ، ماما  درکلمع 

: تسا هدمآ  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  .تسا  مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  ادخ و  لوسر  هژیو  هب  مالسلا  مهیلع  تیب 

؛  ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هریسب  راس  مئاقلا  ماق  اذا 

(1) .دنک یم  راتفر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دننامه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

(2) .دوب دهاوخ  وا  هریس  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  هب  لمع  تموکح ، رد  مالسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  شور  شنم و 

: دیامرف یم  نینمؤملاریما 

؛(3) قحلا همکح  لدعلا و  هتریس 

.تسا قح  وا  نامرف  مکح  تلادع و  ملس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   ) وا شور  هار و  تسایس و 

: تسا هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  زین  يرگید  ثیدح  رد 

رارق نم  تعیرش  نییآ و  رب  ار  مدرم  تسا و  نم  هویش  وا ، هویش 

ص:12

ص168. ینامعن ، تبیغ  - 1

ص236. ینامعن ، تبیغ  - 2
ص223. ج4 ، راونالاراحب ، - 3
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هیلع یلع  ترـضح  هریـس  ساسا  رب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تسا  هدمآ  زین  تایاور  یخرب  رد   (1) .دهد یم 
ناهج و رـسارس  رد  تلادع  شرتسگ  ترـضح  مادقا  نیرتمهم  تنـس ، لها  هعیـش و  رتاوتم  تایاور  قبط  .درک  دـهاوخ  لمع  مالـسلا 

(2) .دشاب یم  تلادع  يارجا  لیذ  رد  یمالسا  تموکح  ییاپرب 

، بآ زا  ار  تلادع  نوچ  دزادرپ ؛ یم  هتخادرپ و  ینیگنـس  ياهب  نآ ، هب  ندیـسر  هار  رد  هدوب و  یقیقح  تلادع  ناهاوخ  هراومه  رـشب 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دناد  یم  رت  نیریش  دهش ، زا  رتاراوگ و 

؛ دهشلا نم  یلحا  لدعلا 

(3) .تسا دهش  زا  رت  نیریش  تلادع ،

تموکح ییاپرب  تلادع و  شرتسگ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  مادقا  نیرت  مهم  دهد  یم  ناشن  يودهم  تایاور  عومجم  یـسررب 
.دوش یم  راشرس  نآ  زا  یتیگ ، رس  اترس  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ نآ  اسا س  رب 

؟ تسا انعم  هچ  هب  روهظ  زا  سپ  نامز  رد  ملع  ییافوکش  دشر و  . 2

، برغ قرش و  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  مچرپ  زازتها  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  روهظ   
، روهظ رصع  هجوت  لباق  میظع و  دادخر  دهد  یم  ناشن  تایاور  یـسررب  .تسا  یتسه  رـساترس  رد  تماما  باتفآ  شـشخرد  بجوم 
دشر و فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تیبرت  میلاعت و  تحت  هعماج ، تسا و  يودهم  هعماج  تفرعم  شنیب و  شیازفا 

نیا ماجنا  يارب  .تفای  دهاوخ  لامک 

ص:13

ص122. ج2 ، نیدلا ، لامک  - 1
ص 414. ج1 ، یفاک ، - 2

ص147. ج2 ، یفاک ، ص39 ؛ ج72 ، راونالاراحب ، - 3
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: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد  روظنم 

؛(1) مهمالحا هب  تلمک  مهلوقع و  اهب  عمجف  دابعلا  سوؤر  یلع  هدی  هللا  عضو  انمئاق  ماق  ذا   

، راک نیا  ببـس  هب  سپ  دـهد ؛ یم  رارق  ادـخ  ناگدـنب  رـس  يور  ار  شتـسد  دـنک ، مایق  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  مئاق  هک  یماگنه 
.دبای یم  لماک  دشر  هدش ، عمج  ناشیا  لوقع 

هیلع یلع  ترضح  زا  یتیاور  رد  .دسر  یم  رفن  لهچ  هزادنا  هب  اه  نآ  زا  کیره  تردق  هتفای ، دیدشت  ناروای  يدهم  ناوت  ور  نیا  زا   
: تسا هدمآ  بلطم  نیا  هب  هراشا  تهج  هب  مالسلا 

دیدحلا و ربز  نم  دشأ  هبلق  راص  الإ  نمؤم  یقبیالف  دابعلا  سوؤر  یلع  هدی  عضو  برغملا و  قرـشملا و  نیب  ام  هل  ءاضأ  هتیار  زتها  اذا 
؛(2) الجر نیعبرأ  هوق  یلاعت  هللا  هاطعأ 

ادخ ناگدنب  رس  رب  ار  شتسد  دبای و  یم  ششخرد  برغم  قرـشم و  نایم  وا  رون  زا  دوش ، هتـشارفا  يدهم  ترـضح  مچرپ  هک  ینامز 
ناوت اه  نآ  هب  دنوادخ  هدش ، رت  يوق  نهآ ، زا  ناشیا  بلق  ماگنه ، نیا  رد  .دـهد  یم  رارق  شیوخ  تیانع  دروم  ار  اه  نآ  دـهن و  یم 

.دنک یم  تیانع  رفن  لهچ 

: تسا هدمآ  يرگید  ثیدح  رد 

(3) هللا لوسر  هنس  یلاعت و  هللا  باتکب  اهتیب  یف  یضقتل  هأرملا  نأ  یتح  همکحلا  نوتؤت  و 

ص:14

ص25. ج1 ، یفاک ، ر ك : - 1
ح17. ص653 ، نیدلا ، لامک  كر : - 2

ص345. ینامعن ، تبیغ  كر : - 3
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هناخ رد  نز  هک  يا  هزادـنا  هب  دـش ، دـهاوخ  هداد  تمکح  امـش  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  نامز  رد 
.دوب دهاوخ  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  ساسا  رب  تواضق  هب  رداق  شیوخ 

ماما زا  یثیدح  رد  .تفای  دهاوخ  شرتسگ  نامز  نآ  رد  تفرعم  هک  ارچ  دش ؛ دـهاوخ  تیدوبع  ققحت  بجوم  تریـصب ، نیا  نیقی  هب 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص 

يدهم ترـضح  هک  یماگنه  سپ  تسا ؛ فرح  ود  اهنت  دـنا ، هداد  رارق  هعماج  رایتخا  رد  ءایبنا  هچنآ  .تسا  فرح   27 مولع هعومجم 
.(1) دهد یم  هعسوت  فرح  هب 27  ار  نآ  هدرک ، ییامنور  ار  نآ  رگید  فرح   25 دنک ، مایق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ياه هصرع  رد  ینامرآ  یگدنز  يارب  نارواب  يدهم  یملع  يدنمناوت  شیازفا  ظاحل  هب  روهظ ، رـصع  رد  ییافوکـش  دـشر و  نیاربانب 
.تسا یصاصتخا  یعامتجا و  يدابع ، یسایس 

؟ تسا مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هدرک ، روهظ  صخش  دیمهف  ناوت  یم  هنوگچ  . 3

ام دنـشاب و  رگید  کی  لمکم  دنناوت  یم  مه  رانک  رد  همه  هک  دراد  دوجو  يددعتم  ياه  هار  روهظ ، ماگنه  ترـضح  تخانـش  يارب 
: زا دنترابع  هک  دهد  تاجن  نایعدم  ماد  زا  ار 

دوخ حور  رد  ار  ادـخ  هب  نامیا  اوقت و  دـیاب  ناسنا  هک  انعم  نیا  هب  مالـسلا ؛  هیلع  ترـضح  نآ  تخانـش  يدـهم و  ترـضح  هب  نامیا 
یفاک تاعالطا  هدرک ، ادیپ  تماما  ماقم  هرابرد  یبسانم  تخانش  دیاب  نمؤم  .دنک  تیوقت 

ص:15

ص84. ج2 ، حئارجلاو ، جئارخلا  كر : - 1
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دروآ  تسد  هب  ترضح  ياه  یگژیو  تافص و  دروم  رد 

.دشاب (1) هتشاد  نامیا  نآ  هب  شعوقو  زا  لبق  هک  دنک  یم  قیدصت  ار  نآ  یسک  دش ، عقاو  روهظ  هک  یماگنه 

مینک ادـیپ  ملع  میناوت  یم  اه ، هناشن  نآ  ققحت  مدـع  تروص  رد  هک  تسا  ییاه  هناشن  میالع و  هارمه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  روهظ 
ینایفس جورخ  لاثم ، يارب  تسا ؛ داّیش  وگ و  غورد  يدرف  دنک ، یم  تماما  ياعدا  هک  یسک  تسا و  هدرکن  روهظ  زونه  ترضح  هک 
تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تخانش  هار  میالع و  زا  یکی  هنیدم ) هکم و  نیب  یناکم   ) ءادیب نیمزرس  رد  وا  رگشل  نتفر  ورف  و 

جورخ ءادیب ،) نیمزرس  رد  نتفر  ورف  ، ) ءادیب فسخ  ینایفس ، جورخ  زا : دنترابع  دنهد ، یم  ترضح  روهظ  زا  ربخ  هک  یمتح  میالع 
.تسا هدمآ  دوخ  ياج  رد  بلاطم  نیا  حیضوت  هک  ینامسآ  يادن  هیکز ، سفن  لتق  ینامی ،

ینایفس رگشل  نتفر  ورف  مالسلا و  هیلع  یسیع  لوزن  لثم : یهلا  ياهدادما  زا  نانمؤم ، هب  دوخ  ندناسانش  یفرعم و  يارب  ترـضح  نآ 
.دوب دنهاوخ  دنم  هرهب  نیمز و …  رد 

کی هکلب  دـنوشن ؛ علطم  نارگید  دـنبای و  یهاـگآ  نآ  زا  یمک  هدـع  طـقف  هک  تسین  یناـهنپ  تقیقح  وا  روهظ  ترـضح و  تکرح 
هنوگره نیاربانب  دنوش ؛ یم  علطم  روهظ  نایرج  زا  همه  تسا و  یناهج  تکرح 

ص:16

ص294. ج52 ، راونالا ، راحب  - 1
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غورد هدننک ، اعدا  ًاملـسم  دـماجنیب و  ترـضح  روهظ  هب  دـناوت  یمن  صاخ و …  یهورگ  نایم  هنایفخم و  تاسلج  رد  مه  نآ  اعدا ،
.تسا وگ 

نارود رد  تسا : هدومرف  هداد و  عاجرا  اه  نآ  هب  ار  ام  ترـضح ، هک  تسا  نید  ياملع  هب  هعجارم  ییاسانـش ، ياه  هار  زا  رگید  یکی 
.تسا وگ  غورد  یعدم ، درف  هک  دشاب  ینـشور  لیلد  دناوت  یم  نیغورد  نایعدم  دـضرب  املع  عضاوم  .دـینک  تعاطا  اه  نآ  زا  تبیغ 

.تسا ترضح  ییاسانش  رد  ام  ياه  ناهرب  اه و  تجح  زا  یکی  املع ، يریگ  عضوم 

اه ناسنا  ترطف  اب  وا  توعد  ندوب  گنهامه  ترضح ، مالک  ذوفن  نایب و  تقادص  مالـسلا ، هیلع  نامز  ماما  ندوب  موصعم  هب  هجوت  اب 
.تفگ دنهاوخ  کیبل  ار  شترضح  توعد  هدش ، بذج  وا  تمس  هب  تعرس  هب  مدرم  و ،… 

دوعوم يدهم  نامه  هک  دراد  اعدا  يدرف  رگا  ور  نیا  زا  دـشاب ؛ یم  ادـخ  هناخ  رانک  زا  ترـضح ، توعد  عورـش  هطقن  روهظ و  لحم 
.تسا وا  ياعدا  ندوب  بذک  رب  يرگید  لیلد  درک ، زاغآ  هبعک  ادخ و  هناخ  زا  ریغ  ییاج  زا  ار  دوخ  توعد  یلو  تسا  مالسلا  هیلع 

نآرق و زا  تعاطا  هب  ار  مدرم  تسا و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  نید  هب  ترـضح  توعد 
ریغ هب  دوخ  توعد  رد  لاح ، نیع  رد  درک و  تیودـهم  ياعدا  یـسک  رگا  .دـنک  یم  توعد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ادـخ و  ربماـیپ 

یعدم یصخش  هچنانچ  دهد  یم  ناشن  تایاور  یسررب  .تسا  وا  ياعدا  نالطب  رب  لیلد  درک ، توعد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم 
ییوگ خساپ  ناوت  موصعم  ماما  زج  یسک  هک  یتالاؤس  اب  تسا  هتسیاش  دش ، تیودهم  تماما و 
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: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  .دریگ  رارق  شجنس  دروم  درادن ، ار  نآ  هب 

؛ هلثم اهیف  بیجی  یتلا  مئاظعلا  کلت  نع  هولأساف  عدم  یعّدا  اذا 

(1) .دهد خساپ  ماما  دننامه  گرزب  لئاسم  نیا  هب  دیهاوخب  وا  زا  دش ، تیودهم  یعدم  یسک  هچنانچ 

؟ تسیچ صاخ  تباین  ترافس و  نیغورد  نایعدم  ییاسانش  هار  . 4

يدایز تیمها  تسا ، هدش  هداهن  اه  نآ  هدهع  رب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تباین  هک  يدارفا  ناریفس و  تخانش   
بیان و لیکو و  دراوم ، زا  يا  هراپ  رد  دوش و  یم  یهدـناماس  نامز  ماما  اب  نئمطم  قیثو و  طاـبترا  ناـشیا ، هطـساو  هب  هک  ارچ  دراد ؛
ور نیا  زا  دـیآ ؛ یم  رامـش  هب  نامز  ماما  تایونم  هب  مازتلا  وا ، تاروتـسد  هب  مازتلا  ددرگ و  یم  یقلت  موصعم  ماما  هباثم  هب  ماـما  ریفس 

تلاکو نامزاس  درکراک  تبیغ و  رـصع  یـسایس  خـیرات  تسا  مزال  تیالو ، تماما و  اب  ناشیا  هطبار  زا  نانیمطا  تباین و  زارحا  يارب 
.دوش میسرت  ترافس  تباین و  زا  یحیحص  ریوصت  دریگ و  رارق  هجوت  دروم 

هداهن اه  نآ  هدـهع  رب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  ترافـس  تباین و  هک  يدارفا  دـهد  یم  ناشن  تاـیاور  یـسررب 
لباقم تیودـهم  زا  عافد  تماما و  میرح  ظفح  رد  هدرک ، راتفر  تیودـهم  هژیو  هب  تماما ، هزومآ  اـب  گـنهامه  هراومه  تسا ، هدـش 

اوقت دهز و  بسک  هب  دنا و  هدیشوک  تالاؤس  تاهبش و 
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لئان بیغ  زا  رابخا  دـننامه  یتامارک  هب  تماما ، هیاس  رد  تکرح  لـیلد  هب  دارفا  نیا  .دـنا  هتخادرپ  ناـمز  ماـما  رـضحم  رد  تلیـضف  و 
: تسا هدمآ  قودص  خیش  نیدلا  لامک  رد  .دنا  هداد  ربخ  نایعیش  رابخا  لاوحا و  زا  هدمآ ،

نم هب  هرقن  الط و  يرادقم  مدومن  جح  هب  نتفر  دصق  یلاس  دیوگ : یم  هتـشاد ، تماقا  خلب  نیمزرـس  رد  هک  یفریـص  نسح  نب  دمحم 
نیب رد  .مدرک  لیدبت  هرقن  الط و  هکـس  هب  ار  اه  نآ  .مهد  لیوحت  مهدزاود  ماما  لیکو  حور ، نب  نیـسح  هب  ار  اه  نآ  ات  دـش ، هدرپس 

رد اه  نآ  زا  یکی  هک  مدش  رگید  کی  زا  اه  هکـس  نآ  ندومن  ادـج  لوغـشم  هدز ، همیخ  راز  نش  نیمز  رد  .مدیـسر  سخرـس  هب  هار 
هجرف یلاعت  هللا  لـجع  ماـما  لاـم  يادا  تیمها  ببـس  هب  رگید  راـب  .مدـش  نادْـمه  دراو  اـت  مدـشن  هجوتم  نم  دـش و  دـیدپان  راز  نش 

کی مدوخ  لام  زا  .تسا  هدیدرگ  دوقفم  اه  نآ  زا  یکی  مدش  هجوتم  هک  مدش  رگید  کی  زا  اه  هکـس  يزاسادج  لوغـشم  فیرـشلا 
نم هب  هک  ار  يا  هرقن  الط و  مدرک و  مالس  .مدیسر  یتخبون  حور  نب  نیسح  تمدخ  هدش ، دادغب  دراو  مداد و  رارق  نآ  ياج  هب  هکس 

دوقفم هکس  نیزگیاج  ناونع  هب  مدوخ  لام  زا  هک  ار  يا  هکـس  درب و  اه  هکـس  نایم  تسد  ماگنه  نیا  رد  .مداد  لیوحت  دندوب  هدرپس 
يا هکـس  نآ  وت  تسین و  ام  نآ  زا  يا ، هدومن  نیزگیاج  دوخ  لام  زا  وت  هک  هکـس  نیا  : » دومرف نم  هب  درک و  جراخ  مدوب ، هداد  رارق 

تسج و ار  تتماقا  ناکم  درگرب و  اج  نآ  هب  .يدرک  مگ  راز  نش  رد  تا  همیخ  ییاپرب  ماـگنه  سخرـس  رد  ار  دوب  ماـما  لاـم  زا  هک 
زا ار  نآ  .نک  وج 
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«. ینیب یمن  ارم  هک  یلاح  رد  ینادرگ ، یم  رب  یبای و  یم  اه  نش  ریز 

ار نآ  مدوب  جح  مزاع  هک  دعب  لاس  رد  متفای و  ار  هکس  هدرک ، لمع  حور  نب  نیـسح  هتفگ  قبط  دیوگ  یم  یفریـص  نسح  نب  دمحم 
راد هدـهع  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  دوب و  هتفر  ایند  زا  یتخبون  حور  نب  نیـسح  هک  یلاـح  رد  مدـش ؛ دادـغب  دراو  اـت  متـشاد  دوخ  اـب 

(1) .مداد لیوحت  وا  هب  ار  نآ  دوب ، هدش  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  ترضح  تلاکو 

تـسا مارح  لالح و  تاعارم  هب  دیقم  ماما و  تیب  هب  رادافو  .تسا  یبیغ  رابخا  زا  یهاگآ  هب  رداق  ماما ، لیکو  دهد  یم  ناشن  تایاور 
اه نآ  لاوحا  هعلاطم  هب  یعدـم ، زا  یعقاو  ناریفـس  تخانـش  يارب  تسا  هتـسیاش  اذـل  دـیامن ؛ یم  يرود  شزغل  اطخ و  هنوگره  زا  و 

: تسا هدمآ  يدادغب  یلع  وبا  زا  یتیاور  رد  .دنهد  رارق  شیامزآ  ناحتما و  دروم  ار  ناشیا  ناروای ، يدهم  دوش و  هتخادرپ 

نآ تلاکو  یـسک  هچ  .دیـسرپ  درک و  لاؤس  نم  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مهدزاود  ماـما  لـیکو  هراـب  رد  دادـغب  رد  ینز 
؟ تسا هدش  راد  هدهع  ار  ترضح 

باطخ نز  نآ  .مدوب  رضاح  وا  دزن  زین  نم  دش ؛ بایفرش  وا  رضحم  هب  نز  نآ  دندرک و  یفرعم  ار  حور  نب  نیسح  مق ، لها  زا  یضعب 
نب نیـسح  مراد »؟ هارمه  يزیچ  هچ  يراد ! هدـهع  رب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  تباـین  هک  يراوگرزب  يا  : » درک

وا هب  حور 
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دوخ هارمه  هب  نز  نآ  هچنآ  : » دیوگ یم  يدادغب  یلع  وبا  مهد .» ربخ  وت  هب  نآ  زا  ات  زادنایب  هلجد  نورد  يراد ، هارمه  هچنآ  : » دومرف
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  ماـما  تیب  هب  نز  نآ  ییادـها  وا  مداـخ  درک  رما  حور  نب  نیـسح  تشگرب و  تخادـنا و  هلجد  هب  دوب ، هدروآ 

هزوریف و زا  یکی  هک  تسا  نآ  هارمه  رتـشگنا  رهاوج و  ود  تسـالط و  زا  يدـنبندرگ  وت  ییادـها  دوـمرف : وا  هب  دروآ و  ار  فیرـشلا 
(1) .تسا هرقن  زا  يرگید 

.دوب دهاوخ  ناشیا  راتفگ  بذک  قدص و  یسررب  يارب  یبسانم  هار  تباین ، ترافس و  یعدم  ناحتما  نیاربانب 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  يونعم  طابترا  ناکما  ایآ  تسا ؟ هنوگچ  تبیغ  نامز  رد  بئاغ  ماما  زا  يدنم  هرهب  . 5
؟ دراد دوجو 

ماما هتفیش  هک  یناسک  يارب  تسین ؛ رصحنم  ماما  ینامسج  روضح  كرد  يدام و  عفانم  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ماما  عفانم 
.تسا زاب  ماما  اب  یحور  يونعم و  طابترا  هار  دنتسه ،

: دیامرف یم  دوخ  دنزرف  هب  هجحملا  فشک  رد  سوواط  نبدیس 

(2) .تسا زاب  ترضح  اب  طابترا  ياه  رد  دنشاب ، لها  هک  یناسک  يارب 

تسا و ادخ  هب  مدرم  نیرت  کیدزن  دنک و  یم  رونم  دوخ  رون  هب  ار  توکلم  کلم و  ملاع  هک  تسا  یکانبات  دیـشروخ  نوچمه  ماما ،
نیرت گرزب 
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.تسا یناسنا  یهلا و  تالامک  هب  ندیسر  هار  رد  یهلا  ناکلاس  ایلوا و  ملعم 

دروم دوش ، وا  رد  یناـف  هدـیزرو ، قشع  وا  هب  دـنک و  هجوـت  ادـخ  تجح  هب  یلاـح  نینچ  اـب  هدرک ، هیکزت  ار  دوـخ  سفن  ناـسنا  رگا 
هب یتیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـنک  یم  یط  تعرـس  هب  ار  لامک  جرادـم  دریگ و  یم  رارق  ادـخ  یلو  هصاخ  ياـه  تیادـه 

: دیامرف یم  دوخ  باحصا 

.دسر یم  ام  هب  هک  دییوگب  ام  هب  دیتشاد ، ینخس  هاگره  تسین ، یباجح  چیه  ناتماما  امش و  نایم 

.تسا زاب  ًالماک  دشاب ، ریصب  هک  یسک  يارب  هار  نیاربانب 

؟ دش زاغآ  اجک  زا  طابترا  ای  تباین  نیغورد  ياعدا  . 6

نب نامثع   » وا ردپ  تباین  اریز  ددرگ ؛ یم  زاب  يرمَع » نامثع  نب  دمحم   » مود ریفـس  رـصع  هب  طابترا ، ترافـس و  رما  رد  ریوزت  عورش 
یعدـم یـسک  وا ، نامز  رد  يور  نیمه  هب  تشادـن ؛ دوجو  نآ ، ربارب  تمواقم  تفلاخم و  ناـکما  هک  دوب  فورعم  يردـق  هب  دـیعس »

ریـصن نـب  دـمحم   » (1) .دوـب یعیرــش » دـمحم  وـبا   » درک ترافــس  ياـعدا  غورد  هـب  هـک  یــسک  نیتـسخن  يو ، زا  سپ.دـشن  تباـین 
»(5) و رمحا قاحسا   » »(4) و لالب نب  یلع  نب  دمحم  رهاطوبا   » »(3) و یخرک لاله  نب  دمحا   » »(2) و يریمن
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(1) «. یناطقاب  » هب فورعم  يدرم 

اب هلباقم  هب  تردق  مامت  اب  مود  ریفـس  .دندرک  هشیپ  ار  فارحنا  هار  فلتخم ، لیالد  هب  یلو  دندوب ؛ حلاص  نادرم  زا  ادـتبا  نانآ  یخرب 
رداص نانآ  زا  يّربت  نعل و  رد  يدیدش  نانخـس  و  اه ) همان   ) تاعیقوت زین  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  سدقم  هیحان  زا  تخادرپ و  اه  نآ 

.تشاد تلالد  نانآ  نطاب  ءوس  ییوگ و  غورد  رب  هک  دش 

ياعدا  (2)« رقازعلا یبا  نبا   » هب فورعم  یناغملـش  یلع  نب  دـمحم  مان  هب  یـصخش  حور ، نب  نیـسح  موس ، ریفـس  ترافـس  ناـمز  رد 
لیکو دیـسر و  یم  رظن  هب  نمؤم  يدرم  يو  رما ، يادـتبا   (3) .تشاذـگ ياج  هب  هعماج  فارحنا  رد  ار  ریثأت  نیرتشیب  هدرک ، تراـفس 
تشاد ترافس  نیغورد  ياعدا  ارغص  تبیغ  نارود  رد  هک  یسک  نیرخآ  .دش  هدیشک  فارحنا  هب  تبقاع  یلو  دوب ؛ حور  نب  نیـسح 

(4) .دوب یقاب  يرمس  مراهچ ، ریفس  تافو  زا  دعب  ات  دوخ  ياعدا  رب  وا  .دوب  بتاک  فلدوبا » »
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هنوگچ نتشاد ، یگشیمهو  مئاد  راظتنا  (؟ تسا انعم  هچ  هب  دیشاب » جرف  رظتنم  ماش  حبـص و  ره   » ثیدح تسیچ و  روهظ  هدیدپ  . 7
)؟ دوش یم  عمج  طیارشو  میالع  اب 

تماما بان  تقیقح  یمالسا و  تموکح  نطاب  هب  مدرم  ندیسر  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تبیغ  نایاپ  روهظ ،  
اب هبناج  همه  طابترا  هنیمز  دوش و  یم  لاعتم  دنوادخ  تجح  روظنم  بولطم و  دشر  ياریذپ  هعماج ، هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ تیالو  و 

یناسنا هعماج  تکرح  رتسب  رد  هک  تسا  يا  هدـیدپ  روهظ ، رما  هک  ارچ  دـیآ ؛ یم  مهارف  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماـما 
نیا روهظ  رما  رگید ، ترابع  هب  دراد ؛ طابترا  ًالماک  اه  ناسنا  تساوخ  هدارا و  ریـس  هعماج و  تالوحت  اب  نآ ، ققحت  دنور  هداد ، خر 

ور هب  ور  يا  هدـیدپ  اب  ناهگان  اه  ناسنا  هعماج و  هک  یتروص  هب  دـشاب ، ادـج  اه  ناسنا  یگدـنز  هعماج و  تیوه  زا  هک  تسین  هنوگ 
يرـشب خیرات  میظع  دادیور  نیا  شریذپ  هدامآ  هعماج  رتسب  هکلب  درادن ؛ اه  نآ  یتکرح  ریـس  اب  یبسانت  يراگزاس و  چیه  هک  دـنوش 

.تسا هدش  مهارف  هعماج  رد  نآ ، ققحت  طیارش  اه و  هنیمز  اریز  دوب ؛ دهاوخ 

هدامآ هعماج  تیعـضو  ییوگ  هک  تسا  نیجع  هعماج  ياه  دادیور  ثداوح و  اب  نانچ  روهظ  رما  دوش  یم  هتـسناد  دش ، نایب  هچنآ  زا 
ندـش رهاظ  نآ ، هلحرم  نیرخآ  هک  تسناد  يدـنیارف  دـیاب  ار  روهظ  نیاربانب  تسا ؛ دـیدج  رما  کی  شیادـیپ  ینوگرگد و  ققحت و 
دیاـب سپ  .تسا  هدروآرد  زازتـها  هب  ار  يزوریپ  ماـیق و  مچرپ  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ مارحلا  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 

رد .دنز  یم  مقر  ار  ییاهن  روهظ  هک  دشاب  ییاه  دادیور  نتسبآ  دوخ  نتم  رد  هعماج  دیاش  .دوب  روهظ  رظتنم  هشیمه 
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هعماج تکرح  دیربن  نامگ  .تسا  یناهگان  روهظ ، اریز  دیشاب ؛ روهظ  رظتنم  بش  ره  حبص و  ره  هک  تسا  هدش  هداد  روتسد  تایاور 
هب ام  ملع  یتسار  هب  .دینادب  رود  ای  کیدزن  ار  نآ  هدز ، نیمخت  ار  روهظ  نامز  دیناوت  یم  امـش  هک  تسا  نشور  فافـش و  يردـق  هب 

؛ هن ای  تسا  روهظ  هدامآ  هعماج ، نآلا  دیوگب : دناوت  یمن  یسک  عقاو  رد  .تسا  رادقم  هچ  روهظ  يارب  نآ  یگدامآ  هعماج و  تیعضو 
.دشاب روهظ  يارب  یبسانم  رتسب  هعماج ، نآلا  تیعضو  دیاش  .دیشاب  یهلا  هزاجا  رظتنم  هظحل  ره  سپ 

؟ دش دهاوخ  ور  هبور  یتالکشم  عناوم و  هچ  اب  روهظ  ماگنه  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  . 8

يرادـنید و نیریـش  معط  ناهج  رـسارس  ات  دزادرپ  یم  دوخ  یحالـصا  ياه  همانرب  يارجا  هب  روهظ ، ماگنه  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما 
یبایتسد لباق  یتحار  هب  مهم  رما  نیا  اما  دـنبای ؛ تسد  ترخآ  ایند و  تداعـس  هب  ینید ، ياـه  هماـنرب  هیاـس  رد  دنـشچب و  ار  تلادـع 

هب ناوت  یم  ار  تالکـشم  عناوم و  نیا  .دشاب  یم  عفر  لباق  ناوارف  تدهاجم  شالت و  اب  هک  تسا  نآ  هار  رـس  يددـعتم  عناوم  هدوبن ،
: درک میسقت  یلک  شخب  ود 

؛ نانمشد اه و  توغاط  . 1

.نالهاج ناقفانم و  .2

هب ار  اه  نآ  هدرک ، توعد  مالـسا  نید  هب  ار  اه  ناسنا  همه  روهظ ، زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  نانمـشد : اه و  توغاـط  . 1
زا يرامش  یب  هدع  .دناوخ  یم  ارف  شیوخ  نامز  ماما  زا  تعاطا  یهلا و  تاروتسد  زا  يوریپ 
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اه و هورگ  نایم ، نیا  رد  .دـنزیخ  یمرب  وا  زا  يوریپ  تعاـطا و  هب  دـننیب ، یم  شخب  تداعـس  ار  شمـالک  قح و  رب  ار  وا  نوچ  ناـنآ 
يارب ماما  یتقو  دنرادن و  ار  تلادع  لمحت  نانآ  .دزادنا  یم  رطخ  هب  ار  نانآ  عفانم  مدرم ، يرادنید  يرادیب و  هک  دنتـسه  زین  يدارفا 

.دنوش یم  تلادع  يارجا  عنام  هتخادرپ ، نآ  اب  ینمشد  هب  دنک ، یم  مایق  تلادع  ییاپرب 

ياه ریـسفت  اه و  تشادرب  اه ، فارحنا  دراد ، رارق  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  هار  رـس  هک  یگرزب  تالکـشم  زا  نالهاج : ناقفانم و  . 2
هدرک ذوفن  یمالـسا  هعماج  دارفا  یخرب  نهذ  رد  اه  نرق  هدمآ و  دیدپ  یهلا  ماکحا  عورف  لوصا و  ادخ و  نید  زا  هک  تسا  یتسردان 

.تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  هار  رس  یمیظع  عنام  عوضوم ، نیا  .تسا 

نید هک  هعماج  لهاج  هاگآ و  ان  ياه  هدوت  یکی  دوش ؛: ور  هب  ور  دیاب  مدرم  زا  هورگ  ود  اب  مالـسلا  هیلع  ماما  لکـشم ، نیا  لح  يارب 
زا ار  نید  ًادمع  ای  دودحم  دادعت  دوجو  اب  هک  يا  درک ه  لیـصحت  هاگآ و  رـشق  رگید ، دـنا و  هدرک  لمع  نآ  هب  هدـیمهف و  هابتـشا  ار 

عفانم هتـشاد و  تسود  دوخ  هک  دنا  هدرک  هیجوت  هنوگ  نآ  ار  ینید  فراعم  هتفریذـپ و  ار  تافارحنا  ای  دـنا  هدرک  فرحنم  قح  ریـسم 
.تسا هدرک  اضتقا  نانآ 

قح مالک  ندینش  اب  دارفا  نیا  تسا  نکمم  اریز  تسا ؛ رت  لهس  یسب  لکشم  نیا  لح  رت و  ناسآ  رایـسب  لوا ، هورگ  اب  ندش  ور  هبور 
هب صاـخ ، ضرغ  یهاـگآ و  اـب  هک  دنتـسه  مود  هورگ  یلـصا ، لکـشم  اـما  دـنرادرب ، دوخ  طـلغ  دـیاقع  زا  تسد  دـنریذپب و  ار  نآ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنا  هتخادرپ  ینید  فراعم  فیرحت 
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نالهاج يوس  زا  هک  یتیذا  زا  تسا  رت  تخـس  دـسر ، یم  وا  هب  لهاج  دارفا  هیحان  زا  هک  يرازآ  دـنک ، یم  ماـیق  اـم  مئاـق  هک  یناـمز 
: دومرف ترـضح  تسا »؟ نکمم  يزیچ  نینچ  هنوگچ  : » دیـسرپ يوار  دیـسر .» ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هب  تیلهاـج  هرود 

یم ار  هدیـشارت  ياـه  هتخت  بوچ و  هرخـص و  گنـس و  مدرم  هک  یلاـح  رد  دـمآ ؛ مدرم  ناـیم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  »
 [ مالـسلا هیلع  نامز  ماما   ] ّدـض رب  نانآ  اـب  هدرک ؛ هیجوت  ار  نآرق  ياـه  هیآ  ناـنآ  دـیآ ، یم  مدرم  يوس  هب  هک  اـم  مئاـق  دـندیتسرپ و 

(1) .دننک یم  لالدتسا 

ترضح هدوب و  دارفا  یخرب  تیاده  عنام  هلأسم ، نیا  .تسا  اه  نآ  اب  هزرابم  اه و  تعدب  دوجو  ترضح ، هار  رس  تالکـشم  رگید  زا 
یم مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  روهظ  نامز  فیـصوت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  .تسا  اه  نآ  اب  هزرابم  هب  ریزگاـن  مالـسلا  هیلع  يدـهم 

: دیامرف

(2)… درک دهاوخ  اپرب  ار  نآ  هکنیا  رگم  درذگ ، یمن  یتنس  چیه  زا  دنکرب و  هشیر  زا  ار  نآ  هکنیا  رگم  دراذگناو ، ار  یتعدب  چیه  ..

هب یلو  تسا ؛ اه  وزرآ  ياهتنم  نیریـش و  رایـسب  لک ، حلـصم  یجنم و  ناونع  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  روهظ 
عناوم و اب  ور  نیا  زا  دماجنا ؛ یم  مدرم  یگدـنز  تموکح و  عون  ثیح  زا  اه  ناسنا  ینونک  عامتجا  دـنور  رد  یـساسا  یلک و  يرییغت 

: هلمج زا  دوش ؛ یم  ور  هب  ور  ییاه  شلاچ 

اه نآ  .دنتسه  توغاط  رگمتس و  نامکاح  هک  يراتخاس : عناوم  . 1

ص:27
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ترـضح اب  ینمـشد  هب  دـننیب ، یم  دوخ  هناملاظ  تموکح  هنارگرامعتـسا و  عفانم  اب  داـضت  رد  ار  ترـضح  یحالـصا  تموکح  نوچ 
.دننک یم  یشک  رگشل  هب  مادقا  راک ، نیا  يارب  دنوش و  یم  گنج  دراو  ناشیا  اب  هتخادرپ ،

: یناسنا عناوم  . 2

رب یناویح  يوخ  هدرک ، هنخر  ناشدوپ  راترد و  ییاـیند  تاوهـش  هک  دنتـسه  يدارفا  ناـنیا  ناتفـص ؛ ناویح  ناتـسرپ و  توهـش  .فلا 
.دننک یم  یگدنز  ینامرآ  هعماج  رد  دنچره  دنناد ؛ یم  اه  ناسنا  ریاس  دننام  یناسنا  ار  دوخ  نانیا  .تسا  هدنکفا  هرطیس  ناشدوجو 

تـشادرب مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نامز  جراوخ  دننام  یهورگ  دنوش ؛ یم  میـسقت  شخب  دـنچ  هب  هورگ  نیا  نید ؛ هب  نارهاظتم  .ب 
اه تشادرب  هب  هک  دنتسه  ینابآمرکفنشور  مود ، هورگ  .دنناد  یم  مدلا  رودهم  رفاک و  ار  دوخ  زا  ریغ  سکره  هتشاد ، نید  زا  یصاخ 
هب نید ، هک  دنتـسه  یلهاج  هاگآان و  هدوت  موس ، هورگ  .دـنا  هدـش  راتفرگ  بکرم ، لهج  هب  راـچد و  نید  زا  یفارحنا  ياـه  ریـسفت  و 

نیا همه  .تسا  هدش  تداع  تروص  هب  تافارحنا ، نیا  دنراد و  یم  رب  ماگ  قح  زا  فارحنا  ریسم  رد  هدیـسر ، اه  نآ  هب  طلغ  تروص 
.دماجنا یم  نید  رد  ییاه  تعدب  هب  دراوم ،

دارفا زابرید  زا  هک  تسا  يرما  تیونعم ، ـألخ  .تسا  تیونعم  هب  مدرم  زاـین  اـه ، نآ  شیادـیپ  تلع  یفارحنا ؛ بتاـکم  اـه و  هقرف  .ج 
هب بتاکم  داجیا  اب  وجدوس ، دارفا  یخرب  نایم ، نیا  رد  .تسا  هدرک  لکشم  راچد  ار  مالـسا  نیتسار  نید  قح و  ماما  زا  هتفرگ  هلـصاف 

.دننک یم  داجیا  ار  يراتفر  يرکف و  تافارحنا  عاونا  ینافرع  رهاظ 
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.تسا حرطم  زین  فراعتمان  تاحیلست  عماوج و  یلک  ياه  تسایس  یمومع و  يداصتقا  ناماسبان  تیعضو  یفرط  زا 

؟ دراد دوجو  یتایاور  تایآ و  ای  یلقع  لالدتسا  هچ  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  هرابرد  . 9

هنوگ هب  هعماج  هک  تسا  ینامز  لماک ، بولطم و  ریثأت  .تسا  راذـگ  ریثأت  یمدآ  تکرح  رد  نارگید ، اب  لـماعت  عاـمتجا و  طـیحم و 
هب ندیسر  هار  هب  اناد  ناسنا و  ياه  زاین  هب  هاگآ  يدرف  هعماج ، ریدم  هک  تسا  ینامز  نیا ، دیآ و  مهارف  دشر  طیحم  ات  دوش  هرادا  يا 

لمع یتسرد  هب  هتـسناد ، یبوخ  هب  تسا _  هعماج  کـی  يارب  تاررقم  نیرتهب  هک  ار _  یهلا  نوناـق  هک  دـشاب  يدرف  دـشاب ؛ لـماکت 
.دوش یم  یفرعم  لماک  ناسنا  ماما و  بلاـق  رد  هک  تسا  یهلا  ملع  هب  دـّیؤم  اـطخ و  زا  موصعم  يدرف  ناوت  رد  طـقف  مهم ، نیا  .دـنک 

یم فطل  نیا  هنوگ  نامه  دنهد  ناشن  ار  هار  ات  دتـسرفب  ینایامنهار  ادخ  دـنک  یم  باجیا  یهلا  فطل  لقع ، دـید  زا  هک  هنوگ  نامه 
، مدرم هک  دش  يا  هنوگ  هب  طیارـش  رگا  لاح  .دننک  يرـشب  دارفا  دشر  هدامآ  بولطم ، وحن  هب  ار  هعماج  ات  دنیزگرب  ار  یناربهار  دبلط 

يدرف هب  هعماج  يربهر  ندرپس  ناهاوخ  هدـش ، يرهاظ  تروص  هب  قح ، تجح  تماعز  تماما و  هب  نداـهن  ندرگ  شریذـپ و  هداـمآ 
هب ار  تمعن  نیا  هک  دبلط  یم  ادخ  فطل  دـیوگ  یم  لقع  دوش ، مهارف  یعامتجا  ملاس  طیحم  وا ، تیریدـم  هیاس  رد  هک  دـندش  یهلا 

.دنک یم  كرد  ار  قح  تجح  روهظ  هب  زاین  لقع ، سپ  تسین ؛ کفنم  ادج و  ادخ ، زا  زین  فطل  .دنک  ینازرا  تیرشب 

ندرک یگدنز  تسرد  شمارآ و  هب  یمدآ ، داهن  ترطف و  یفرط ، زا 
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رد هچنآ  تسا و  یهلا  یمدآ ، ترطف  .تسا  هتفهن  یمدآ  دوجو  رد  يدـب ، زا  يراز  یب  یبوخ و  هب  لیم  یبلط ، تلادـع  .دراد  لـیامت 
ادـیوه نایامن و  ًالماک  نید  بوچراچ  رد  هلأسم  نیا  .تسا  وا  دوجو  اب  بسانتم  تقلخ و  فدـه  اب  قباطم  هدـش ، هنیداـهن  نآ  نورد 

، نآ هب  ندیـسر  يارب  هک  دـنک  یم  باجیا  اه ، یبوخ  يوس  هب  وا  ینورد  شـشک  تلادـع و  هب  ناسنا  زاین  لیم و  لاـح ، ره  هب  .تسا 
تـساوخ تلادع ، نارود  لداع و  يرجم  سپ  دراد ؛ مزال  لداع  يرجم  تلادع ، يارجا  تسا  یعیبط  .دـبلطب  تسا ، زاین  دروم  هچره 

.تسا یمدآ  ینورد  يوزرآ  و 

ثیح  » ار روهظ  یجنم و  هب  داقتعا  ثیح  نیا.دـنا  هداد  دـیون  ار  نآ  ناـیدا  همه  هک  تسا  يرما  حلـصم ، یجنم و  روهظ  هب  داـقتعا  زین 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  سدقم  دوجو  رابرهگ  ياه  شیامرف  ناناملسم و  ام  ینامسآ  باتک  میرک ، نآرق  .دنیوگ  یم  لقن »
هللا لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ روهظ  ياه  تراشب  اه و  هدـعو  زا  راشرـس  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  و 
هعیش تنس و  لها  دزن  .تسا  هدمآرد  ریرحت  هتشر  هب  هنیمز  نیا  رد  ییاه  باتک  هدوب ، ناناملـسم  عامجا  دروم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 

.دنا هدرک  تیودهم  ياعدا  يا ، هدع  یتح  دنا و  هدورس  اه  رعش  ارعش ، نورق ، لوط  رد  و 

.تسا هدیـشک  ریوصت  هب  ار  گرزب  هدـیدپ  نیا  فلتخم  يایاوز  هک  تسا  ناوارف  وا ، روهظ  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ماما  هرابرد  تایآ 
ثیداحا مجعم  باتک  زا  متفه  دلج  دننام  تسا ؛ هدش  يروآ  عمج  ترـضح  هراب  رد  هیآ ، هاجنپ  تسیود و  زا  شیب  بتک ، یخرب  رد 

 . مالسلا هیلع  يدهم  ماما 

: زا تسا  ترابع  دراد ، هراشا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  قح  تلود  روهظ  هب  ینشور  هب  هک  تایآ  نیرت  فورعم 
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(1) «. نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرألا  نأ  رکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دقل  «و 

(2)  …«. ضرألا یف  مهنفلختسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذلا  هللا  دعو  »

(3) …«. هلک نیدلا  یلع  هرهظیل  قحلا  نید  يدهلاب و  هلوسر  لسرأ  يذلا  وه  »

(4) …«. ضرالا یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نأ  دیرن  «و 

هداد هدعو  دوخ  حلاص  نمؤم و  ناگدـنب  هب  ار  نیمز  تثارو  تفالخ و  دـنوادخ ، هکنیا  رب  دراد  تلالد  ینـشور ، هب  تایآ ، نیا  رهاظ 
(5) «. دنک یمن  هدعو  فلخ  ادخ ، هک  یتسرد  هب  داعیملا ؛ فلخیال  هللا  نا  : » دنک یمن  هدعو  رد  فّلخت  وا ، تسا و 

اعدا ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هرابرد  تایاور  رتاوت  ینـس  هعیـش و  لیلد ، نیمه  هب  تسا ؛ دایز  رایـسب  هراب ، نیا  رد  زین  تایاور 
: دومرف هک  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یمارگ ، یبن  شیامرف  اه ، نآ  نیرت  فورعم  .دنا  هدرک 

(6) .تسا هدش  رپ  متس  ملظ و  زا  هک  هنوگ  نامه  دنک ، یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ناهج  تسا و  نم  نادنزرف  زا  يدهم ،

؟ دراد دوجو  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  مالسلا و  امهیلع  یهلا  ناربمایپ  نایم  ییاه  تهابش  هچ  . 10

دروم هچنآ  .دراد  دوجو  مالسلا  مهیلع  هتـشذگ  يایبنا  يدهم و  ترـضح  نایم  يدایز  ياه  تهابـش  دهد  یم  ناشن  تایاور  یـسررب 
، دریگ یم  رارق  هراشا 

ص:31

.105 ءایبنا : - 1
.55 رون : - 2

.33 هبوت :  - 3
.5 صصق : - 4

.9 نارمع : لآ  31 ؛ دعر : - 5
.مود لصف  رثالا ، بختنم  - 6
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.تسا اه  نآزا  يدودحم  شخب  اهنت 

(1) .تسا رمع  لوط  نآ ، دراد و  دوجو  مالسلا  هیلع  حون  مالسلا و  هیلع  مدآ  زا  يا  هناشن  ام  مئاق  رد  . 1

(2) .تسا شیامزآ  يراتفرگ و  زا  سپ  جرف  تسه ، وا  رد  مالسلا  هیلع  بویا  زا  هک  يا  هناشن  . 2

.تسا رمع  لوط  مالسلا ؛  هیلع  مدآ  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تهابش  . 3

.تسا هعماج  حالصا  رب  ینبم  یهلا  هدعو  ققحت  رمع و  لوط  مالسلا ؛  هیلع  حون  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تهابش  . 4

.تسا مدرم  زا  يریگ  هرانک  تدالو و  ندوب  ناهنپ  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تهابش  . 5

.دنتخانش یمن  یلو  دندید ؛ یم  ار  وا  هک  تسا  تبیغ  موهفم  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تهابش  . 6

تبیغ رصم و  زا  رارف  لتق ، زا  فوخ  تدالو ، ندوب  ناهنپ  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تهابـش  . 7
.تسا

وا و گرم  یگدنز و  هراب  رد  وا  نوماریپ  مدرم  فالتخا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تهابـش  . 9
(3) .تسا ناشیا  نتشاد  رظن  تحت  دوهی و  ّطلست »  » زا وا  ساره  فوخ و 

یناهج تکرح  شور ، هریس و  يرگ ، تیاده  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تهابـش  . 10
بعر و دوجو  یمالسا ، تموکح  هیاپ  رب 
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.تسا ترضح  نآ  هب  صاخ  ياه  دادما  نارفاک و  لد  رد  ساره 

؟ تسا هنوگچ  ترضح  نآ  شاعم  رارما  مدرم و  نایم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روضح  . 11

قراخ يرما  راوگرزب ، نآ  شاعم  رارما  تیفیک  روضح و  یگنوگچ  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  هدیدپ  دهد  یم  ناشن  تاقیقحت 
هراب رد  هتبلا  .تسا  تبیغ  یگژیو  اضتقا ، نیا  هک  ارچ  دـشابن ؛ یـسررب  هعلاطم و  لـباق  نارگید  يارب  دـنچ  ره  تسین ؛ بیرغو  هداـعلا 

ياراد تسا  یعیبط  دـنک و  یم  یگدـنز  ینامـسج  ندـب  اب  تسا و  هدـنز  رـضاح و  ماما  ناشیا  تفگ : ناوت  یم  راوگرزب  نآ  شاـعم 
ساسا نیا  رب  دبلط و  یم  ار  دوخ  بسانتم  يدام  ياه  زاین  يدام ، ندب  اریز  دنـشاب ؛ یم  اه  ناسنا  ریاس  دننام  يدام  يداع و  یگدـنز 

زین مالسلا  هیلع  يدهم  ماما   (1) «. متسه امش  نوچمه  يرشب  نم  وگب : مکلثم ؛ رـشب  انأ  امنإ  لق  : » دومرف شربمایپ  هب  دنوادخ  هک  تسا 
.تسا نینچ 

قداص ماما  زا  .تسا  تایاور  دنتـسم  دراد ، روضح  مدرم  نایم  ترـضح  هکنیا  تفگ : دـیاب  مدرم ، نایم  راوگرزب  نآ  روضح  هراـبرد 
: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع 

؛ دندید ار  وا  شناردارب  هک  درک  مالـسلا  هیلع  فسوی  اب  هک  دنک  نامه  شتجح  اب  یلاعت  يادخ  هک  دننک  یم  راکنا  تما  نیا  هنوگچ 
رب دور و  یم  هار  ناشیاهرازاب  رد  مالسلا ]  هیلع  مئاق   ] وا .دنتخانشن  یلو 

ص:33
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(1) .دنسانش یمن  ار  وا  دننیب ] یم  ار  وا  دنچ  ره   ] اه نآ  اما  دهن ؛ یم  ماگ  اه  نآ  طاسب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نینچمه 

یم رس  اه  نآ  ياه  هناخ  هب  دراد ، یمرب  ماگ  رازاب ] هچوک و   ] اه هار  رد  تسه و  مدرم  نایم  ادخ ، تجح  یلع ! راگردورپ  هب  دنگوس 
تقو ات  نکل  دنیب ؛ یم  ودنک  یم  مالـس  ناشیا  رب  دونـش و  یم  ار  مدرم  راتفگ  .دنک  یم  دـمآ  تفر و  نیمز  برغ  قرـش و  رد  دـنز و 

(2) .دوش یمن  هتخانش  یهلا  هدعو  نیعم و 

تسا یعیبط  رایسب  ور ، نیا  زا  دراد ؛ هدهع  هب  ار  نانآ  روما  یتسرپرس  هدوب ، مدرم  يادتقم  ربهر و  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  هژیو  هب 
.دنک یگدیسر  ناشیاه  تجاح  اه و  زاین  هب  یشکرس ، نمض  دورب و  دوخ  ناتسود  مدرم و  نایم  هک 

.تسین نشور  ام  يارب  ترضح  شاعم  رارما  هوحن  روضح و  نیا  تیفیک  مینک  یم  هراشا  مه  زاب  هتبلا 

؟ مینیبب يرگید  صخش  هفایق  لکش و  رد  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تسا  نکمم  ایآ  . 12

زا .دنامب  ناما  رد  ناملاظ  نارگمتس و  یلامتحا  تارطخ  زا  ندنام ، سانـشان  هلیـسو  هب  ترـضح  هک  هدرک  اضتقا  نینچ  یهلا  تمکح 
: تسا هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ص:34

ص142. ج51 ، راونالا ، راحب  - 1
 . ح3 ص146 ، ینامعن ، تبیغ  - 2
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.تسا ناربمایپ  زا  ییاه  تنس  يدهم ] ترضح   ] رما نیا  بحاص  رد 

: دومرف رگید  ییاج 

ترـشاعم يو  اب  مه  هتـشذگ  رد  هدوب ، اناد  لقاع و  هکنیا  اب  فسوی  ناردارب  هک  دراد  تهابـش  فسوی  اب  تهج  نیا  زا  رمالا  بحاص 
مالـسلا هیلع  بوقعی  وا و  نایم  هکنیا  اب  دنتخانـشن و  ار  وا  درکن ، یفرعم  ار  شدوخ  ات  دـندش ، بایفرـش  شرـضحم  هب  یتقو  دنتـشاد ،

ار لمع  نیمه  دـنوادخ  دـننک  یم  راکنا  مدرم  نیا  ارچ  سپ  تشادـن ؛ یعـالطا  يو  زا  بوقعی  دوبن ، هلـصاف  هار  زور  هدـجه  زا  شیب 
دورب هار  ناشرازاب  رد  دنک و  ددرت  مدرم  نایم  مه  وا  دهد ؟ ماجنا  زین  رمالا  بحاص  مالـسلا ]  هیلع  نامز  ماما   ] شیوخ تجح  هرابرد 
مدرم هب  یفرعم  نذا  وا  هب  دنوادخ  هک  یماگنه  ات  دنک  یگدنز  عضو  نیمه  هب  دنسانشن و  ار  وا  یلو  دراذگب ؛ مدق  ناشیاه  شرف  رب  و 

(1) .دهدب ار 

لکش یکیزیف و  ندب  اب  تسا  يدرف  هتشذگ ، ناماما  اه و  ناسنا  همه  دننام  مه ، مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوش  یم  صخشم  نایب  نیا  اب 
يدهم ترـضح  تیؤر  ناکما  دهد  یم  ناشن  تایاور  یـسررب  .دیآ  یمنرد  رگید  درف  لکـش  هب  زگره  دوخ و  هب  صوصخم  هفایق  و 

.درادن دوجو  يرگید  هفایق  لکش و  رد 

هدافتـسا لباق  نآ  فالخ  هکلب  درادن ؛ دوجو  دنهد  یم  هفایق  رییغت  ترـضح  هک  دـشاب  هتـشاد  نیا  هب  هراشا  هک  یبلطم  زین  تایاور  رد 
.تسا

ص:35
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؟ دنک یم  ییامنهار  تیاده و  ناشتالکشم  رد  ار  نایعیش  هنوگچ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  . 13

نآ .دنک  یم  رارقرب  طابترا  نانآ  اب  دـنادب ، تحلـصم  نامز  ره  هتـشاد ، عالطا  نایعیـش  ناناملـسم و  لاوحا  زا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
: تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  ترضح 

؛ ءادعألا مکملطصا  ءاوأللا و  مکب  لزنل  کلذ  الول  مکرکذل و  نیسان  مکتاعارمل و ال  نیلمهم  ریغ  انا 

امش رب  اه  تبیصم  اه و  يراوشد  دوب ، نیا  زج  رگا  .میا  هدربن  رطاخ  زا  ار  امـش  دای  هدرکن ، یهاتوک  امـش  لاوحا  هب  یگدیـسر  رد  ام 
(1) .دندرک یم  نک  هشیر  ار  امش  نانمشد  دمآ و  یم  دورف 

: دریگ ماجنا  تروص  ود  هب  دناوت  یم  نایعیش ، تیاده  يارب  طابترا  نیا 

يرهاظ تیاده  . 1

ره دوش ؛ رصع  یلو  ترـضح  رـضحم  هب  فرـشت  ترایز و  هب  قفوم  يرادیب  ای  باوخ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  تیاده ، نیا  زا  روظنم 
یم قافتا  هعماج  يارب  هاگو  صخـش  يارب  هاگ  هک  دـبای  ققحت  قداص  يایؤر  ای  هفـشاکم و  بلاق  رد  طابترا  نیا  تسا  نکمم  دـنچ 

.دتفا

رد تقد  یـسررب و  زا  سپ  نآ  تایئزج  اما  تسا ؛ تابثا  شریذـپ و  لباق  یلک  تروص  هب  عوضوم ، نیا  لـصا  هک  تسا  رکذ  ناـیاش 
هزاجا هدارا و  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  اب  طابترا  .تسا  مازتلا  لباق  نآ ، تحص 

ص:36

ص596. ج2 ، یسربط ، جاجتحا  - 1
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ینیرحب یسیع  نب  دمحم  رادید  دننام  دنوش ؛ یم  رادید  تاقالم و  هب  قفوم  هک  يدارفا  تساوخ  هب  هن  تسا ، مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما 
نابیان ناونع  هب  املع  هب  ترـضح ، هژیو  هجوت   (1) .دش نانآ  يدوبان  يارب  نانمـشد  هئطوت  حرط  زا  نیرحب  نایعیـش  تاجن  بجوم  هک 

زا يددعتم  ياه  تاقالم  اربک ، تبیغ  لوط  رد  اذل  تسا ؛ تبیغ  رصع  رد  هعیش  یتسرپرس  لیلد  هب  اه  نآ  زا  صاخ  يریگتـسد  ماع و 
.تسا هدیسر  تبث  هب  خیرات  رد  ناگرزب 

ینطاب تیاده  . 2

مدرم تیادـه  ماما ، هژیو  راک  هک  اجنآ  زا  اـما  دوش ؛ یمن  ییاـمنهار  راکـشآ  تروص  هب  درف  هک  تسا  نیا  ینطاـب  تیادـه  زا  روظنم 
يوس زا  یلکش  هب  تعیرـش  کلاس  تقیقح و  بلاط  تسا ، یهارمگ  لهج و  زا  هعماج  ییاهر  ماقمرد  لاعتم  دنوادخ  تجحو  تسا 

یخرب ندش  ثداح  هاگ  یبلق ، ماهلا  تروص  رد  هاگ  دوش ؛ یم  هدهاشم  نوگانوگ  ياه  تروص  هب  قافتا  نیا  .دوش  یم  تیاده  ماما 
نشور تیاده  هب  دنمزاین  ناسنا  يارب  ار  هار  تسین و  ابترا ط  یب  تیاده  نیا  اب  اما  تسا ؛ یفداصت  رهاظ  هب  هک  تاقافت  اهدادیور و ا 

نیا همه  رد  هک  تسا  رکذ  نایاش  .دریگ  یم  دوخ  هب  رگید  یلکـش  هاگو  ادخ  حلاص  ناگدنب  یخرب  اب  ندش  ور  هب  ور  هاگ  دنک ، یم 
.تسا مزال  اه  نآ  هب  دامتعا  روظنم  هب  طابترا  نیا  دیئات  تحص و  رب  لاد  ینئمطم  دهاوش  نئارق و  دراوم ،

ص:37

ص80. شنیرفآ ، نیگن  - 1
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؟ درک دامتعا  اه  نآ  هتفگ  هب  هدومن ، ینیب  شیپ  ار  ترضح  روهظ  نامز  ناوت  یم  ایآ  سومادآرتسون ، باتک  هب  هجوت  اب  . 14

يارب ناوت  یم  يدایز  یناعم  قیداصم و  تسا و  هدش  هدورـس  ولهپدنچ ، راعـشا  تروص  هب  سومادآ ، رتسون  ياه  ییوگ  شیپ  باتک 
، نآ رد  دوجوم  بلاطم  باتک و  نیاربانب  درادن ؛ دوجو  تیودـهم  هرابرد  اه  نآ  تحـص  رب  دامتعا  لباق  یلیلد  ور ، نیا  زا  تفای ؛ نآ 

شهوکن دروم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  هرابرد  تقو  نییعت  هنوگره  تسا ، رکذ  ناـیاش  .تسین  ربتعم 
(1) «. نوتاّقولا بذک  : » تسا هدمآ  تیاور  رد  .تسا  وگ  غورد  يدرف  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  رظنم  زا  نآ  هدنیوگ  هدوب ،

تسا و دقتعم  نآ  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هدروآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  ینید  نامه  ام ، نید  ایآ  . 15
؟ تسا هدشن  فیرحت  نامز ، لوط  رد  ایآ 

زا نوـصم  دـیاب  نید ، نیا  .تسا  هدـش  لزاـن  اـه  ناـسنا  همه  يارب  دـنوادخ ، يوـس  زا  هک  تسا  ینامـسآ  نید  نیرخآ  مالـسا ، نید 
قداص ماما  .تسا  نید  ظفح  زین  ماما  فیاظو  زا  یکی  .دنریگ  هرهب  نآ  زا  هدش ، انـشآ  یعقاو  نید  اب  دـنناوتب  همه  ات  دـنامب ، فیرحت 

: دیامرف یم  یتیاور  رد  مالسلا  هیلع 

؛ مهل همتأ  ًائیش  اوصقن  نإ  مهدر و  ًائیش  نونمؤملا  داز  نأ  امیک  مامإ  اهیف  الإ و  ولخت  ضرألا ال  نا  »

ماکحا هب   ] يزیچ نانمؤم  رگا  ات  دشاب ؛ یماما  نآ  رد  دیاب  هکنیا  زج  دراذگ  یمن  یلاخ  ار  نیمز  دنوادخ  هک  یتسرد  هب 

ص:38
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(1) «. دیامن لیمکت  اه  نآ  يارب  دنتساک ، يزیچ  رگا  دنادرگب و  قح ] هب   ] ار اه  نآ  دندوزفا  ادخ ]

.تسا هدنام  نومصم  فیرحت  ریوزت و  هنوگره  زا  خیرات  لوط  رد  نید ،

: تسا هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  یثیدح  رد  .تسا  هتفرگ  تروص  املع  هیحان  زا  یناوارف  شالت  روظنم ، نیا  ماجنا  يارب 

هللا و ججحب  هنید  نع  نیباذلا  هیلع و  نیلادلا  هیلإ و  نیعادلا  ءاملعلا  نم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  انمئاق  هبیغ  دعب  یقبی  نم  الول 
نیذـلا مهنکل  هللا و  نید  نع  دـترا  الإ  دـحأ  یقب  امل  بصاونلا  خاخف  نم  هتدرم و  سیلبا و  كابـش  نم  هللا  داـبع  ءافعـضل  نیذـقنملا 

؛(2) لجوزع هللا  دنع  نولضفألا  مه  کئلوا  اُهناکُس  هنیفسلا  بحاص  کسمی  امک  هعیشلا  بولق  همزأ  نوکسمی 

دنتخادرپ و یمن  نید  زا  عافد  تجح و  مامتا  هب  نآ ، رب  تلالد  هزومآ و  نیا  هب  مدرم  توعد  اب  املع  مهدزاود  ماما  تبیغ  زا  دعب  رگا 
دادترا هب  هداد ، تساد  زا  ار  دوخ  نید  مدرم  دـنداد ، یمن  تاجن  وا  زیرگ  يدـهم  زیتس و  تیالو  يدایا  ناطیـش و  تسد  زا  ار  هعماج 

هب .دنک  یم  يرادناکس  ادخان  هک  هنوگ  نامه  دوش ؛ یم  نایعیش  مدق  تابث  بلق و  توق  بجوم  املع  شالت  نکل  دندش ؛ یم  راتفرگ 
.دوب دنهاوخ  نیرتهب  لاعتم  دنوادخ  دزن  املع  یتسار 

مدرم و توعد  يارب  املع  شالت  تبیغ ، رصع  رد  ثیدح ، نیا  قبط 

ص:39

ح2. ص178 ، ج1 ، یفاک ، - 1
ص9. ج1 ، جاجتحا ، ك.ر : - 2
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هک ارچ  دوب ؛ دهاوخ  نازیتس  يدـهم  ناتفـص و  ناطیـش  ناطیـش و  يدایا  زا  هعماج  ندـنام  نوصم  بجوم  تیودـهم ، هب  ناشیا  هجوت 
ثداوح و نافوط  زا  ار  نایعیـش  دیامن ، یم  ظفح  ایرد  رد  ار  نآ  هک  یتشک  يادخان  دننامه  دـش و  دـنهاوخ  هعماج  شزغل  عنام  املع 

نودب یتفرعم  ینید و  نوتم  دوب و  دهاوخن  نامرد  نودب  یمالسا  هعماج  رد  یبیسآ  چیه  ور  نیا  زا  دننک ؛ یم  ظفح  تبیغ  رـصع  نتف 
ناـمز رد  مالـسا  نیبم  نید  هجیتـن  رد  دریگ ؛ یم  رارق  اـم  راـیتخا  رد  فیحـصت  فیرحت و  هنوگ  ره  زا  رود  هب  یتساـک و  مک و  چـیه 

زا عنام  نید ، زا  املع  تظفاحم  نیاربانب  .تسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ربمایپ و  روضح  رصع  يدمحم  بان  مالـسا  نید  نامه  تبیغ ،
.تسا هدش  نامز  لوط  رد  نآ  فیرحت 

؟ تسا هداد  خر  زین  هتشذگ  راودا  رد  ای  تسا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  صوصخم  تبیغ ، ایآ  . 16

زا هکلب  دـشاب ؛ هداد  يور  راـگدرورپ  تجح  نیرخآ  هراـبرد  اـهنت  راـب و  نیلوا  يارب  هک  تـسین  يا  هدـیدپ  یتـسیز ، ناـهن  تـبیغ و 
نیا دنا و  هدوب  تبیغ  یناهنپ و  رد  ار  دوخ  یگدنز  زا  یشخب  یهلا ، گرزب  ناربمایپ  زا  يدادعت  هک  دوش  یم  هدافتسا  ناوارف  تایاور 

.تسا هدمآ  دیدپ  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  يارب  لاعتم  دنوادخ  تمکح  ياضتقم  هب  رما ،

یناربمایپ یگدنز  رد  هک  تسا   (1) یهلا ياه  تنس  زا  یکی  تبیغ ،

ص:40

ّتنس زا  نخس   77 ءارسا ، 23 و  حتف ، ، 58 رفاغ ، هلمج  زا  ددعتم  یتایآ  رد  میرک  نآرق  .صیخلت  اب  ص 435 ، ج17 ، هنومن ، ریسفت  - 1
زگره هک  تسا  یهلا  یـساسا  تباـث و  نیناوق  یهلا ، تنـس  زا  دوصقم  دوش  یم  هدافتـسا  اـه  نیا  عومجم  زا  .تسا  هدرک  حرطم  یهلا 

تموکح هدـنیآ  زورما و  ماوـقا  رب  مه  تسا و  هدوـب  مکاـح  هتـشذگ  ماوـقا  رب  مه  نیناوـق ، نیا  .دـهد  یمن  يور  نآ ، رد  ینوـگرگد 
.درک دهاوخ 
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.تسا هتفای  نایرج  مالسلا  مهیلع  یسیع  لایناد و  نامیلس ، سایلا ، بیعـش ، یـسوم ، فسوی ، میهاربا ، حلاص ، حون ، سیردا ، نوچمه 
(1) .دنا هدرب  رس  هب  تبیغ  رد  ار  ییاه  لاس  طیارش ، بسانت  هب  یهلا  ناریفس  نآ  زا  کی  ره 

لیالد زا  یکی  هدش و  هتسناد  ناربمایپ  ياه  تنـس  زا  یکی  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تبیغ  تایاور ، رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب 
.تسا هدش  هدرمش  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یگدنز  رد  مالسلا  مهیلع  ءایبنا  ّتنس  ندش  ارجا  ترضح ، نآ  تبیغ 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

لوسر دنزرف  يا  تسیچ  تبیغ  نیا  لیلد  : » دیوگ يوار  .دوب  دـهاوخ  ینالوط  نآ ، تدـم  هک  تسا  یتبیغ  ام  مئاق  يارب  هک  یتسار  هب 
»؟  ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

(2) «. دهد يور  ترضح  نآ  هرابرد  ناشیاه ، تبیغ  رد  ءایبنا  ياه  تنس  دهاوخ  یم  دنوادخ ، : » دیامرف یم  ترضح 

؟ تسیچ ناریا  یمالسا  بالقنا  ندوب  زاس  هنیمز  هرابرد  یلاعلا » هلظدم  يربهر «  مظعم  ماقم  هللا و  همحر  ماما  ترضح  رظن  . 17

تفایرد ناوت  یم  نآ  فادها  بالقنا و  تقیقح  رد  گنرد  لمأت و  اب 

ص:41

.300 ص 254 -  ج1 ، نیدلا ، لامک  - 1
ص 90. ج 52 ، راونالاراحب ، - 2
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نیا هب  بالقنا  مظعم  ربهر  لحار و  ماما  ساسا ، نیمه  رب  تسا و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  روهظ  زاـس  هنیمز  ناریا  یمالـسا  تموکح 
.دنا هتشاد  هراشا  بلطم 

طیارش ندش  مهارف  روهظ و  نامز  هب  ندش  کیدزن  رد  يدایز  رایـسب  نازیم  هب  نآ ، زا  رثأتم  ِیناهج  ِتالوحت  یمالـسا و  بالقنا  نیا 
زین ناـشیا  قحرب  نیـشناج  ینیمخ و  ماـما  بـالقنا ، ریبک  راـمعم  ناـبز  زا  ار  تقیقح  نیا  .تسا  هدوب  راذـگریثأت  يودـهم ، تموکح 

: دندومرف هک  میونشب 

رب دنوادخ  میراودیما ]  ] هک تسا  تجح  ترضح  يراد  مچرپ  هب  مالسا  یناهج  گرزب  بالقنا  عورـش  هطقن  ناریا ، مدرم  بالقنا  . 1
(1) .دهد رارق  رضاح  رصع  رد  ار  شجرف  روهظ و  دهن و  تنم  نایناهج  ناناملسم و  همه 

زا یکی  هک  تسا  هدومرف  تیوقت  ار  اه  نآ  نامیا  تسا و  هدـش  هدیـشک  تلم  نیا  رـس  رب  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  تیاـنع  تسد  . 2
(2) .تسا هللا  هیقب  روهظ  میالع 

فرط زا  هک  یـشبنج  مینیب و  یم  شیپ  زا  شیب  نامولظم ، نافعـضتسم و  ناهج  رد  ار  یمالـسا  بالقنا  رودص  يامنرود  زورما  ام  . 3
.تسا نشور  هدنیآ  شخب  دیما  تسا ، شرتسگ  لاح  رد  هدش و  عورـش  نادنمروز  ناربکتـسم و  هیلع  ناهج ، نامولظم  نافعـضتسم و 

باتفآ عولط  يارب  دوش  یم  ایهم  ناهج  ییوگ  .دیامن  یم  رت  کیدزن  کیدزن و  ار  یلاعت  دنوادخ  هدعو 

ص:42

ص327. ج21 ، رون ، هفیحص  - 1

ص130. ج16 ، رون ، هفیحص  - 2
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(1) .نافعضتسم تموکح  نامورحم و  لامآ  هبعک  همظعم و  هکم  قفا  زا  تیالو 

رد هک  نام  بالقنا  رودص  اب  مینکـش و  یم  یمالـسا  ياهروشک  رد  ار  نارگمتـس  همه  متـس  زواجت و  تسد  ادـخ ، تساوخ  اب  ام  . 4
ناراوخ ناهج  ملظ  هطلس و  هرطیس و  هب  تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  يدمحم  ماکحا  نایب  نیتسار و  بالقنا  رودص  تقیقح ،

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  قح ، قلطم  تماـما  لـک و  حلـصم  یجنم ، روهظ  يارب  ار  هار  ادـخ ، يراـی  هب  میهد و  یم  همتاـخ 
(2) .مینک یم  راومه  فیرشلا 

: دیامرف یم  يربهر  مظعم  ماقم  . 5

مزال همدقم  کی  دوش ، یم  رهاظ  دوش و  یم  ثوعبم  فده  نآ  نیمأت  يارب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  یفدـه  نآ  هار  رد  ام  بالقنا 
امـش .داتفا  یم  بقع  هب  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  روهظ  ًانیقی  دیتشاد ، یمن  رب  ار  گرزب  ماگ  نیا  رگا  .تسا  هدوب  گرزب  ماگ  کی  و 
ماما يا  امـش  دینادب و  دیدیـشک ، تمحز  هزرابم  نیا  لوط  رد  هک  يدارفا  رادغاد و  ناردپ  هداد و  دیهـش  ناردام  امـش  ناریا و  مدرم 

رد عیرست  بجوم  خیرات و  لزنمرس  يوس  هب  تیناسنا  تکرح  تفرشیپ  بجوم  امـش  دیناد _  یم  ام  زا  رتهب  هک  دینادب  تما  راوگرزب 
(3) .دیدرک رت  کیدزن  لزنم  هب  ار  راب  نیا  مدق  کی  امش  .دیدش  رصع  یلو  روهظ 

امـش .نامز  هب  ندش  کیدزن  هن  تسه و  ناکم  رد  ندش  کیدزن  هن  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  ندـش  کیدزن  . 6
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  دیوشب ، کیدزن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  هب  دیهاوخ  یم  هک 

کی
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هـس لاس و  ود  لاس و  کی  لاس ، هاجنپ  نیا  زا  مییوگب  ام  ات  رگید … لاس  هاـجنپ  اـی  ًـالثم  رگید  لاـس  دـص  هک  درادـن  ینّیعم  خـیرات 
اج نیا  زا  ام  مییوگب : اـم  هک  تسین  مه  ناـکم  ظاـحل  زا  هن ؛ تسا .]  ] هدـنام یقاـب  رگید  لاـس  لاـس و 47   46 میدـنارذگ ، ار  شلاس 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  هک  مینیبب  ات  ملاع ، بونج  ای  لامش  ای  ملاع  برغ  ای  قرـش  ًالثم  فرط  هب  مینک  یم  تکرح 
.هن میسرب ، وا  هب  تسا و  اجک 

لاس جنپ  ات  ینامز  ره  رد  امش  ینعی  تسا ؛ يونعم  ندش  کیدزن  کی  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  ام  ندش  کیدزن   
هللا لجع  نامز  ماما  دـیهدب ، شیازفا  ار  یمالـسا  هعماج  تیمک  تیفیک و  دـیناوتب  هک  رگید  لاـس  دـص  اـت  رگید ، لاـس  هد  اـت  رگید ،

(1) .درک دهاوخروهظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

ياه هدـبرع  نایم  رد  یبالقنا ، ّتلم  کی  هاوخ  تلادـع  دایرف  هک  تسا  هدـناسر  اج  نآ  هب  ار  اـیند  مدرم  طـلغ  ِتینهذ  ِراـک  زورما  . 7
.تسا هرگ  کی  نیا  .دوش  یم  مگ  نادنمتردق  نایارگ و  تردق  هناتسم 

زا هک  یتسوپ  نیگنر  ناسنا  اه  نویلیم  رود ، يایـسآ  ایـسآ و  هنـسرگ  ناسنا  اه  نویلیم  نیتال ، ياکیرمآ  اقیرفآ و  نافعـضتسم  زورما   
، دـنراذگ یمن  گرزب  ياه  تردـق  تسا و  شخب  تاجن  سرداـیرف و  کـی  هب  ناشدـیما  مشچ  دـنرب ، یم  جـنر  يداژن  ضیعبت  متس 

.تسا هرگ  کی  نیا  .دسرب  اه  نآ  شوگ  هب  شخب  تاجن  نیا  يادن 
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حطس رد  .میوشن  دودحم  نامدوخ  یلومعم  یگدنز  نامدوخ و  هناخ  لخاد  هب  .مینک  عیـسو  ار  دید  .اه  هرگ  نیا  ندش  زاب  ینعی  جرف 
بالقنا موادت  رد  دوخ  مّظنم  تکرح  اب  دیاب  ناملـسم ، یبالقنا  ّتلم  امـش  .دناد  یمن  ار  جرف »  » هار اّما  دبلط ؛ یم  جرف  تیناسنا »  » ایند
بالقنا فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  روهظ  يوس  هب  دیاب  امش  دیوشب و  کیدزن  ّتیناسنا  یناهج  جرف  هب  یمالسا ،
ناتدوخ مدـق ، هب  مدـق  درک -  دـهاوخ  زاب  ار  اه  هرگ  نیا  همه  تفرگ و  دـهاوخ  ارف ]  ] ار ملاع  حطـس  هک  ّتیرـشب -  یمالـسا  ییاـهن 

(1) .تسا نیا  جرف »  » راظتنا .دینک  کیدزن  ار  ّتیرشب  دیوش و  کیدزن 

اب دـش ، کیدزن  مدـق  کی  ام  بالقنا  نیا  اب  هک  روط  نامه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  روهظ  هک  مینادـب  دـیاب  ام  . 8
ناشنامز ماما  هب  مدـق  کی  ار  دوخ  دـندرک و  بالقنا  هک  یمدرم  نیمه  ینعی  دوشب ؛ رت  کیدزن  دـناوت  یم  مه  زاب  اـم  بـالقنا  نیمه 

هللا لجع  نامز  ماما  هب  ار  ناشدوخ  مدرم  نیمه  رگید ، مدق  کی  رگید و  مدق  کی  مدـق و  کی  مه  زاب  دـنناوت  یم  دـندرک ، کیدزن 
.دننک رت  کیدزن  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

؛ تسین هتبلا  لماک ، ِمالسا  مینک ، یمن  هغلابم   ) میراد ناریا  رد  امش  نم و  هک  یمالسا  زا  رادقم  نیا  هریاد  دیناوتب  امش  هچره  روطچ ؟  
رد ملاع ، رگید  قافآ  رد  دیناوتب  امش  هچره  ار  مالسا  زا  رادقم  نیمه  دنک ،) ادیپ  ناریا  رد  هتـسناوت  ّتلم  نیا  ار  مالـسا  زا  یـشخب  اّما 

کیرات و طاقن  رد  رگید ، ياهروشک 
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دیدرک کمک  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  تّجح  رما و  ّیلو  روهظ  هب  رادقم  نامه  دیهدب ؛ هعاشا  شرتسگ و  رگید ، ملظُم 
.دیدش کیدزن  و 

لاس جنپ  ات  ینامز  ره  رد  امـش  ینعی  تسا ؛ يونعم  ندش  کیدزن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  ام  ندش  کیدزن   … 
هللا لجع  نامز  ماما  دـیهدب ، شیازفا  ار  یمالـسا  هعماج  ّتیمک  تیفیک و  دـیناوتب  هک  رگید  لاـس  دـص  اـت  رگید ، لاـس  هد  اـت  رگید ،

.درک دهاوخ  روهظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت 

ادخ هب  يونعم  یکیدزن  دهز ، يراد ، نید  قالخا ، تلیـضف ، اوقت ، یبالقنا -  هعماج  نامه  نات -  هعماج  دوخ ، نورد  رد  دیناوتب  رگا   
هچره دیدرک و  رت  مکحتـسم  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  روهظ  هدـعاق  هیاپ و  دـینک ، نیمأت  نارگید  دوخ و  رد  ار 
رـصع یلو  روهظ  نامز  نامز و  ماما  هب  زاب  دـیهدب ، شیازفا  ار  صلخم  نمؤم و  ناناملـسم  دادـعت  رادـقم ، تیمک و  ظاحل  زا  دـیناوتب 

.دیدش رت  کیدزن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

فیرـشلا هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  ِروهظ  خـیرات  هب  ار  دوخ  خـیرات  ناـمز و  دوخ و  هعماـج  مدـق ، هب  مدـق  میناوت  یم  سپ   
.مینک کیدزن 

تکرح تمـس  مادک  هب  دـیاب  اه  شور  نیا  .میراد  ییاه  شور  اه و  تکرح  نامدوخ ، بالقنا  رد  زورما  ام  هک  تسا  نیا  مّود  هتکن   
.تسا هّجوت  نایاش  رایسب  هتکن ، نیا  دنک ؟

ار وا  راک  تامّدـقم  الاح  دوشب ؛ داتـسا  یـضایر  شناد  رد  دـهاوخ  یم  ًالثم  لّصحم  نیا  هک  میریگ  یم  رظن  رد  ار  یلّـصحم  کی  ام   
یم هک  ار  يرفن  کی  ام  هک  درادـن  انعم  .دـشاب  یـضایر  تهج  میهد ، یم  وا  هب  هک  یتاـمیلعت  تهج  دـیاب  .مینک  مهارف  دـیاب  هنوگچ 

مییایب دوشب ، هیقف  دهاوخ  یم  هک  یسک  نآ  ای  .میهدب  دای  وا  هب  ًالثم -  هقف -  سرد  مییایب  دوشب ، ناد  یضایر  میهاوخ 
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(1) .دشاب تیاغ  هجیتن و  اب  بسانتم  تامدقم ، دیاب  .میهدب  وا  هب  ًالثم -  یعیبط -  سرد 

هب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  روهظ  دهع  هب  ناملسم  ياه  ّتلم  ندش  کیدزن  مالـسا و  تیمکاح  يارب  مدق  نیلوا 
(2) .تسا نآرق  ّتیمکاح  داجیا  نآ ، تسا و  هدش  هتشادرب  ناریا  ّتلم  هلیسو 

؟ تسا یلکش  هچ  هب  اربک  تبیغ  نارود  رد  يدهم  ترضح  يربهر  . 18

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  يا  هراپ  هب  هک  دریگ  یم  رب  رد  ار  یفلتخم  ياه  هنیمز  تبیغ ، نارود  رد  ترضح  يربهر 

روهظ نارود  يارب  يزاس  هنیمز  .فلا 

هک دنک  یم  شقن  يافیا  يزیر و  همانرب  يا  هنوگ  هب  اهدادیور ، ثداوح و  هب  یملع  هطاحا  اب  یهلا و  تیریدـم  تیارد و  اب  ترـضح 
ياه ییابیز  دوجوم و  عضو  ياه  يراجنهان  زا  نانآ  یهاگآ  مدرم و  هب  یناسر  عالطا  نایم ، نیا  رد  .دوش  رجنم  روهظ ، هب  تیاهن  رد 

یم تایعقاو  زا  اه  ناسنا  یهاگآ  ثعاب  تامادقا ، یخرب  اب  مالسلا  هیلع  رـصع  ماما  .تسا  مهم  رایـسب  نارظتنم ، طسوت  روهظ ، نارود 
.دسر یم  مدرم  عالطا  هب  نانمشد  قیرط  زا  هتساوخان  تروص  هب  اه  یهاگآ  نیا  هاگ  .دندرگ  هدامآ  روهظ  شریذپ  يارب  ات  دوش ،
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نارای شرورپ  .ب 

يرارقرب ادـخ و  نید  يارجا  رد  ار  وا  دنـشاب و  ترـضح  راـنک  رد  ریـسم  نیا  رد  هک  دراد  زاـین  ینارواـی  هب  ترـضح  یحالـصا  ماـیق 
« حـلاص دابع   » نآرق ریبعت  هب  هدرک ، تکرح  اوقت  حالـص و  هداـج  رد  دوخ  هک  دنـشاب  يدارفا  زا  دـیاب  ناـنیا  .دـننک  یهارمه  تلادـع 

مدرم سوفن  هیکزت  ار  یهلا  ياه  تجح  ناربمایپ و  فیاظو  زا  یکی  دـنوادخ  اذـل  دراد ؛ زاین  یبرم  هب  زین  سفن  هیکزت  اوقت و  .دنـشاب 
.دهد یم  رارق  تیبرت  تحت  ار  هتسیاش  نانمؤم  اه ، ناسنا  حور  بلق و  رب  هطاحا  هب  هجوت  اب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  .تسا  هدرمش 

نید ظفح  .ج 

: هلمج زا  دراد ؛ یفلتخم  ياه  هار  ترضح ، تسد  هب  نید  ظفح 

خـساپ نتفاـی  تاـماهبا و  عفر  نید و  زا  حیحـص  تشادرب  يارب  مدرم  اـملع و  زاـین  هب  هجوـت  اـب  یملع : تـالاؤس  هب  ییوـگ  خـساپ  . 1
تاقالم فرـشت و  ای  ماهلا  تروص  هب  یملع  يریگتـسد  تاماهبا و  عفر  تالاؤس و  هب  نداد  خـساپ  ماما ، ياهراک  هلمج  زا  تـالاؤس ،

.تسا رگید  يا  هنوگ  هب  ای  صاخ  ياه 

رـصع رد  مدرم  هفیظو  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  سدـقم  دوجو  هژیو  هب  مالـسلا  مهیلع  ناماما  روتـسد  ساـسا  رب  اـملع : هب  تیاـنع  . 2
.تسا نید  ناسانشراک  املع و  هب  عوجر  تبیغ ،

نانآ املع ، هب  هژیو  تایانع  کمک و  اب  ترضح  نآ  .دنراد  هدهع  هب  ار  مدرم  روما  یتسرپرـس  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  فرط  زا  املع 
لکش هب  دناوت  یم  تیاده  نیا  هک  دنک  یم  کمک  تیاده و  روما ، یتسرپرس  رد  ار 
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.دشاب ینطاب  ای  يرهاظ  تیاده 

(1) .درک هراشا  بیاغ  ماما  دیاوف  هب  ناوت  یم  رگید ، رظنم  زا 

؟ دیهد حیضوت  نآ  هرابرد  ًافطل  تسا ؟ مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دزن  راقفلاوذ ، ریشمش  ایآ  . 19

رقاب ماما  .دریگ  یم  رارق  همئا  رایتخا  رد  تسا ، هدنام  راگدای  هب  ترضح  نآ  زا  هچنآ  يوبن و  ثاریم  دهد  یم  ناشن  تایاور  یـسررب 
: دومرف رباج  هب  مالسلا  هیلع 

(2) .تسا وا  ریشمش  هرز و  ادخ و  لوسر  حالس  وا  هارمه  هک  دوش  یم  تعیب  ماقم  نکر و  نایم  نیسح ، لسن  زا  يدرم  اب  رباج ! يا 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدحرد 

هب ار  نآ  ياه  هناشن  نم  .دـناوت و  یمن  یلو  دـیوگب ؛ ار  نآ  ياه  هناشن  سپ  تسا ، وا  دزن  ادـخ  لوسر  ریـشمش  دراد  اعدا  یـسک  رگا 
(3) .میوگ یم  امش 

: دیامرف یم  بلطم  نیا  دییأت  ردزین  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

دشاب وا  دزن  دیاب  ادخ  لوسر  ریشمش »  » و مچرپ » «، » هرز «، » حالـس  » هک تسا  نآ  نامز  ره  رد  مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  ياه  هناشن  زا 
.تسا نم  دزن  همه  نونکا  و 

ص:49

.تسا هدش  هتخادرپ  ثحب  نیا  هب  لوا  رتفد  لاؤس 42 ، رد  - 1
ص38. ج11 ، لیاسولا ، كردتسم  - 2

ص232. ج1 ، یفاک ، - 3
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.تسا مهدزاود  ماما  دزن  نونکا  مه  ثاریم  نیا  تایاور ، قبط 

: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(1) .درکدهاوخ لیامح  ار  راقفلا  وذ  مریشمش ، هدرک ، نت  هب  ار  ما  هرز  دهن ، یمرس  رب  ار  ما  همامع  مایق ، ماگنه  يدهم  ترضح 

: دومرف مالسلا  هیلع  ماما  دسر ؟» یم  ینامز  هچ  هعیش  جرف  : » دیسرپ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  جارس  بوقعی  یلقن ، قبط 

ادـخ لوسر  ثاریم  : » دیـسرپ تسا .» ادـخ  لوسر  ثاریم  هارمه  هکم  يوس  هب  هنیدـم  زا  رمالا  بحاـص  جورخ  جرف ، تاـمالع  زا  .… 
هرز هتخاس ، جراخ  ماین  زا  ار  ریشمش  سپ  ملـس .  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مچرپ  همامع و  هرز ، ریـشمش ، دومرف : تسیچ ؟»

(2) …. دهاوخ یم  روهظ  نذا  ادخ  زا  دشوپ و  یم  ار  ادخ  لوسر 

ار نآ  لیئربج  تایاور ، یـضعب  ساسا  رب  هک  تسا  هدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  صوصخم  ریـشمش  مان  راقفلاوذ » .»
تسد هب  هاگ  نآ  دعب و  ناماما  هب  سپـس  .داد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  ار  نآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دروآ و 

.دیسر مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

.دوب (3) هرقن  زا  نآ  هقلح  و  دوب …  هدش  رمک  ياه  هرهم  طخ  هیبش  هک  تشاد  یطخ  لوط ، فرط  زا  راقفلا  وذ  ریشمش   

هیبش یطخ  لوط  فرط  زا  ریشمش  طسو  ثیدح ، نیا  ساسا  رب 

ص:50

ص361. ج52 ، نامه ، - 1
ص225. ج8 ، یفاک ، - 2

، یفاک هضف ( » هتقلح  تناک  و  رهظلا ...  راقفب  هبشف  لوط  یف  طخ  هطسو  یف  ناک  هنال  راقفلاوذ  نینمؤملا  ریما  فیـس  یمـس  امنا  - » 3
(. ص310 ج3 ،
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.دنا هتفگ  راقفلاوذ  نآ  هب  اذل  تسا ؛ ناسنا  رمک  ياه  هرهم  طخ 

: تسا هدمآ  نآ  هیمست  هجو  هرابرد  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

.دش (1) یم  مورحم  تشهب  ترخآ و  ایند و  زا  درک ، یم  تباصا  سک  ره  هب  راقفلاوذ 

ره هک  تسا  نیا  زا  هیانک  ییوگ  .تسا  نآ  هدـننز  زا  رثأتم  نآ ، راثآ  تسا و  یلومعم  ریـشمش  دـننامه  ریـشمش  نیا  تیفیک  نیارباـنب 
.دش دهاوخ  مورحم  ترخآ  ایند و  تداعس  زا  دریگ ، رارق  نامز  ماما  لباقم  سک 

؟ تسا هنوگچ  تبیغ  نارود  رد  نایعیش  مدرم و  هب  ترضح  تیانع  هجوت و  . 20

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  زا  .دنک  یم  هجوت  نایعیش  هب  هراومه  هشیمه و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دهد  یم  ناشن  تایاور  رد  شواک   
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  فیرشلا  هجرف 

؛(2) ءادعألا مکملطصا  ءاوأللا و  مکب  لزنل  کلذ  الول  مکرکذل و  نیسانال  مکتاعارمل و  نیلمهم  ریغ  انإ 

تبیصم اه و  يراوشد  دوب ، نیا  زج  رگا  .میا  هدربن  رطاخ  زا  ار  امش  دای  هدرکن ، لامها  یهاتوک و  امش  یتسرپرس  یگدیسر و  رد  ام   
.دندرب یم  نیب  زا  ار  امش  نانمشد ، دمآ و  یم  دورف  امش  رب  اه 

ییوجلد تیانع و  دروم  ار  مدرم  انـشآ ، درد  یبیبط  نوچ  تسا و  مدرم  اب  ماگمه  هارمه و  تبیغ  نامز  رد  یتح  يدـهم  ماما  نیاربانب 
رارق

ص:51

ص58. ج42 ، راونالاراحب ، ك.ر : - 1
ص175. ج53 ، راونالاراحب ، - 2
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: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  یثیدح  رد  .دهد  یم 

ملاع برغ  قرـشرد و  مدرم ، رازاب  هناخو و  مدرم  دمآو  تفر  ریـسم  رد  تسا و  مدرم  نیب  يدهم  ترـضح  مسق ! یلع  راگدرورپ  هب   
.دنک یم  مالس  ناشیا  رب  دیوگ و  یم  نخس  مدرم  اب  .دراد  ددرت 

.دراد رظن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  نابحم  هب  هراومه  .تسا  مدرم  اـب  نیـشنمه  هارمه و  ماـما  دوش  یم  مولعم  تیاور  نیا  رد  لـمأت  زا 
هب دراوم ، يا  هراپ  رد  نایعیـش و  يارب  اعد  بلاق  رد  هاگو  ناشیا  زا  ـالب  عفد  بلاـق  رد  هاـگ  نایعیـش - هژیو  هب   - مدرم هب  ماـما  تیاـنع 

ماـما فـطل  هب  یبـیغ  يدادـما  زین  هاـگ  .دریگ  یم  تروـص  نید  ياـملع  هب  تیاـنع  تطاـسو و  هب  فـلتخم و  قرط  زا  مدرم  تیادـه 
.دریذپ   یم  تروص  نایعیش  يارب  مهدزاود 

و تسین ، یفخم  ردـپ  دـید  زا  دـنزرف  راـتفر  تسا و  شیوخ  نادـنزرف  بقارم  هراوـمه  هک   (1) نابرهم يردپ  نوچ  ترـضح  نآ  اذـل 
هراومه ترضح  تبیغ  نامز  رد  نایعیش  و.دنتسه  دوخ  نارادتـسود  نایعیـش و  بقارم  دنک ، یم  نارگن  ار  ردپ  دنزرف  ياه  يراتفرگ 

.دنتسه ترضح  هجوت  تیانع و  دروم 

یم اه  هناخ  دراو  امرگ  امرـس و  هک  نانچمه  دنک ، یم  مدرم  ياه  هناخ  دراو  ار  تلادع  يدهم  : » دیامرف یم  هک  ثیدح  نیا  . 21
؟ تسا انعم  هچ  هب  دوش »

لقن مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  هتکن  دنچ  هب  هراشا  تیاور  نیا  مهف  يارب 

ص:52

ص200. ج1 ، یفاک ، رد : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  ینالوط  یثیدح  قبط  - 1
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: تسا يرورض  هدش 

: دنک یم  شرافس  نانمؤم  هب  میرک  نآرق  .تسا  هدش  تلادع  هب  یصاخ  هجوت  یمالسا ، نوتم  رد  . 1

َهَّللا اوُقَّتا  يْوقَّتِلل َو  ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعا  اُولِدـْعَت  َّالَأ  یلَع  ٍمْوَق  ُنآَنَـش  ْمکَّنَمِرْجیال  ِطْسِْقلِاب َو  َءادَهُـش  ِهَِّلل  َنیماَّوَق  اُونوک  اُونَمآ  َنیذَّلا  اهیَأ  ای 
؛ َنُولَمْعَت اِمب  ٌریبَخ  َهَّللا  َّنِإ 

يارجا زا  ار  امـش  یهورگ ، ِینمـشد  و  دـیهد ، تداهـش  تلادـع  هب  دـیزیخرب و  داد  هب  ادـخ  يارب  دـیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا 
هاگآ دیهد ، یم  ماجنا  هچنآ  هب  ادخ  هک  دیراد  اورپ  ادخ  زا  تسا و  رت  کیدزن  اوقت  هب  نآ  هک  دینک  هشیپ  تلادع  .درادم  زاب  تلادع 

(1) .تسا

نیرت مهم  زا  یناسنا ، يالاب  كرد  لوقع و  لماکت  .دوش  یم  لماک  اه  ناسنا  لوقع  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ِروهظ  ِرـصع  رد  . 2
دنبیاـپ نادـب  هدرک و  كرد  ار  تلادـع  تمظع  یبوخ  هب  مدرم  اریز  تسا ؛ یناـسنا  هعماـج  رد  تلادـع  ققحت  ياـه  هنیمز  لـماوع و 

: دنک یم  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  روفعی  یبا  نبا  .دوب  دنهاوخ 

؛ مهمالحأ اهب  تلمک  مهلوقع و  اهب  عمجف  دابعلا  سوؤر  یلع  هدی  عضو  انمئاق  ماق  اذإ 

(2) .دبای لامک  اه  نآ  درخ  لقع و  نآ ، هلیسو  هب  سپ  دهن ؛ ناگدنب  رس  رب  ار  شتسد  دنک ، مایق  ام  مئاق  نوچ 

ص:53

.8 هدئام : - 1
ص596. ح22 ، باب 58 ، ج2 ، نیدلا ، لامک  - 2

مود رتفد  يودهم ) ياه  خساپ  اه و  شسرپ  : ) رهم www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 64 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12591/AKS BARNAMEH/#content_note_53_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12591/AKS BARNAMEH/#content_note_53_2
http://www.ghaemiyeh.com


.دش دهاوخ  تلادع  هب  وا  شیارگ  بجوم  ناسنا ، يریذپ  لماکت  نیاربانب 

یتروص نینچ  رد  .تسا  نآ  هب  لهج  تلع  هب  یهاـگ  هکلب  تسین ؛ یهاـگآ  ملع و  يور  زا  هشیمه  نارگید  قوقح  تیاـعر  مدـع  . 3
.دنز یمن  متس  ملظ و  هب  تسد  زگره  دوش ، نایب  وا  يارب  تیعقاو  رگا  هک  یلاح  رد  تسین ؛ ملظ  راک  نیا  دنک  یم  روصت  صخش 

دوش یم  نشور  ًالماک  دارفا  لباقتم  قوقح  فیاظو و  راکشآ و  لامک  مامت و  هب  قح  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  نامز  رد 
دوجو یمهبم  هطقن  تلادـع ، هب  لماع  يارب  اذـل  دـنک ؛ یم  نشور  ار  یهلا و … یعامتجا ، یناسنا ، طباور  ياـیاوز  همه  ترـضح ، و 

(1) .دریگ تروص  یملظ  نآ ، رثا  رد  ات  درادن 

ناسنا هراما  سفن  رب  هوالع  دهد _  یم  قوس  متـس  ملظ و  یتلادـع و  یب  يوس  هب  ار  اه  ناسنا  یهاگ  هک  يرثؤم  رایـسب  لماوع  زا  . 4
یم زواجت و … لتق و  هب  ناسنا  اـه ، هسوسو  نیا  رثا  رد  تاـقوا  یـضعب  هک  يروط  هب  تسا ؛ وا  ياـه  هسوسو  ناطیـش و  دوجو  اـه _ 

لماـع نیا  نتفر  نیب  زا  قاـفتا و  نیا  یپ  رد  .تفر  دـهاوخ  نیب  زا  مهدزاود  ماـما  روـهظ  رـصع  رد  ناطیـش  تاـیاور ، قـبط  .دـنزادرپ 
هب تامدقم  نیا  نایب  زا  دعب  .دیآ  یم  دیدپ  تلادع  شریذـپ  شیارگ و  رتسب  دـبای و  یم  لماکت  هدومن ، دـشر  درخ  لقع و  فارحنا ،

: میزادرپ یم  ثیدح  یسررب 

اه هداوناخ  اه و  هناخ  نورد  هب  یتح  نآ  شرتسگ  تلادع و  يریگارف 

ص:54

ص322. ج52 ، راونالاراحب ، ص372 ؛ ح22 ، باب 58 ، ج2 ، نیدلا ، لامک  - 1
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هک تسا  نشور  .تسا  تخـس  رایـسب  یقالخا  یقوقح و  ياه  ماـظن  رظن  زا  راوشد و  يراـک  تلادـع ، ساـسا  رب  هداوناـخ  لیکـشت  و 
تـسیز نیتسخن  هتـسه  کچوک و  طیحم  نیا  رد  .تسا  هداوناخ  هعماج ، یبای  ناماس  یعامتجا و  طـباور  حیحـصت  یلـصا  هاگتـساخ 

.دنشاب هتشاد  رظن  رد  ار  لباقتم  قوقح  قح و  هدرک ، تاعارم  ار  رگید  کی  نوؤش  هنوگچ  دنزومآ  یم  دارفا  یهورگ ،

ییاج چیه  دنک و  یم  ذوفن  ناسنا  یگدنز  يایاوز  طاقن و  مامت  هب  یهاوخ  تلادع  یبلط و  تلادـع  هیحور  اضف ، نیا  رد  هجیتن و  رد 
زا امرـس ، امرگ و  ذوفن  هب  يرگداد ، يریگارف  تلادـع و  شرتسگ  هیبشت  .دوش  يراـج  اـجنآ  رد  تلادـع  هکنیا  رگم  دوش ، یمن  ادـیپ 
هب دـشاب ، يذـفنم  اج  ره  دـنراد و  ییالاب  يریذـپ  ذوفن  لاقتنا و  تعرـس  امرـس ، اـمرگ و  اریز  تسا ؛ سوسحم  هب  لوقعم  هیبشت  باـب 
یم رپ  ار  هناخ  ياضف  مامت  تعرـس  هب  دریگب ، رارق  هناخ  ياضف  رد  رگا  .دنوش  یم  لقتنم  رگید  هطقن  هب  هدرک ، روبع  اجنآ  زا  تعرس 
نیا ریثأت  تحت  مه  هداوناخ  هناخ و  لها  .دنک  یم  ذوفن  اه  هناخ  هب  دـبای و  یم  شرتسگ  تعرـس  هب  زین  يودـهم  تلادـع  اذـل  دـننک ؛

.دننک یم  شالت  نایفارطا  قوقح  ظفح  دوخ و  لامک  دشر و  يارب  هتفرگ ، رارق  اضف 

؟ دوش یم  ناسنا  قح  رد  ترضح  ياعد  بلج  بجوم  يروما  هچ  . 22

، هتـشاد تیانع  نایعیـش - هژیو  هب   - هعماج هب  هراومه  ناراوگرزب  نآ  دـهد  یم  ناشن  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هریـس  رورم  یـسررب و   
اضر ترضح  زا  تاّیز  نابا  نب  هللا  دبع  .دنهد  یم  رارق  شیوخ  ياعد  دروم  ار  ناشیا 
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ياعد لومـشم  هراومه  تیالو ، ناورهر  منک »؟ یمن  اعد  امـش  يارب  دینک ] یم  رکف   ] ایآ  (1): دومرف وا  هب  ماما  .درک  تساوخرد  اـعد 
.دوش یم  نانآ  يارب  اعد  شیازفا  هجیتن ، رد  ماما و  تبحم  تدوم و  رتشیب  بلج  بجوم  لماوع ، یخرب  دنچ  ره  دنتسه ؛ ماما 

: تسا هدش  هتخانش  رثؤم  ناشیا  ياعد  مالسلا و  هیلع  يدهم  ترضح  رتشیب  هجوت  بلج  رد  لیذ  روما  یمالسا  هشیدنا  رد   

نآ هب  لسوت  ور  نیا  زا  دنا ؛ یهلا  ضیف  هطساو  نامز ، نیا  رد  رـصع  ماما  دوخ و  رـصع  رد  مادک  ره  مالـسلا  مهیلع  ناماما  لسوت : . 1
.درک دهاوخ  رتشیب  ناشیا  تاکرب  زا  ار  ام  هرهب  راوگرزب ،

، رگید فرط  زا  .دناد  یم  مزال  دوخ  رب  ار  معنم  رکـش  یناسنا  ره  لقع ، ترطف و  مکح  هب  ترـضح : قح  رد  ندرک  ناسحا  اعد و  . 2
رت میرک  اـم  ناـسحا  فرط  هچ  ره  میدرگ و  یم  دـنم  هرهب  يرتشیب  مرک  فطل و  زا  ناـمیرک ، هب  مرک  ناـسحا و  رد  هک  تسا  مّلـسم 

.دوب دهاوخ  رتشیب  وا  مرک  زا  ام  هرهب  دشاب ،

مه دننامه و  ای  دهدن  یخـساپ  ترـضح  اّما  ...و ؛ میهدـب  هقدـص  شترـضح  یتمالـس  يارب  مینک ، اعد  ترـضح  قح  رد  تسا  لاحم 
ناسحا و زا  رتالاب  بتارم  هب  تسین ، نارگید  مرک  اب  سایق  لباق  هک  راوگرزب  نآ  مرک  ًاعطق  .دـیامن  فطل  مرک و  اـم ، ناـسحا  هزادـنا 

.دوب دهاوخ  ام  مرک 

يدونـشخ تابجوم  هک  تسا  فیلاکت  هب  لمع  .دیآ  یمن  تسد  هب  یعرـش  فیلاکت  هب  لمع  نودب  سفن  بیذـهت  سفن : بیذـهت  . 3
ترضح
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ترضح .دنام  دهاوخن  بیصن  یب  ترضح  نآ  ریخ  ياعد  زا  دوش  مالسلا  اهیلع  ارهز  فسوی  رورس  ثعاب  هک  یسک  .دراد  یپ  رد  ار 
: دیامرف یم  دیفم  خیش  هب  يا  همان  رد 

ام یتیاضران  یتحاران و  ثعاب  هک  یلامعا  زا  دروآ و  لابند  هب  ار  ام  یتسود  هک  دـهد  ماجنا  یلامعا  دـیاب  نایعیـش ]  ] امـش زا  کی  ره 
(1) ....دنک يرود  دوش ، یم 

؟ دنک یم  هدافتسا  ناناوج  زا  دوخ  تموکح  رد  نامز  ماما  دنتسه و  ناوج  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نارای  ایآ  . 23

: دیامرف یم  ینارون  یمالک  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  نایب  ریما 

؛ حلملا دازلا  لقأ  دازلا و  یف  حلملاک  وأ  نیعلا  یف  لحکلاک  الإ  مهیف  لوهک  بابش ال  مئاقلا  باحصا  نا 

هدام ره  زا  رتمک  هک  ماعط ، رد  کمن  مشچ و  رد  همرـس  دـننام  هب  رگم  دوش  یمن  تفای  درمریپ  اه  نآ  نایم  .دنتـسه  ناوج  مئاق  نارای 
.تسا نآ  کمن  ماعط  رد 

یلص مظعا  لوسر  هک  هنوگ  نامه  دنک ؛ یم  هدافتسا  ناناوج ، زا  دوخ  تموکح  لیکشت  يارب  مالـسلا  هیلع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح 
ربمایپ يور  نیا  زا  دنتفاتـش ؛ وا  يرای  هب  زین  نانآ  دومن و  هدافتـسا  رثؤم  رایـسب  رـصانع  نیا  زا  مالـسا  ردص  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 

: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

؛ خویشلا ینفلاخ  بابشلا و  ینفلاحف  ًاریذن ، ًاریشب و  ینثعب  هللا  نإ 
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(1) .دنتساخرب متفلاخم  هب  نالاسگرزب  دندرک و  ما  يرای  دنتسب و  نامیپ  نم  اب  ناناوج  سپ  تخیگنارب ؛ يربمایپ  هب  ارم  دنوادخ ،

هیلع بلاط  یبا  نب  یلع  بلاغلا ، هللا  دـسا  نینزان  دوجو  ناـنآ  سأر  رد  راـصنا و  رجاـهم و  ِناـناوج  ِیناـشف  ناـج  راـثیا و  هیحور  نیا 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هیرذ  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  .درک  مکحتسم  ار  مالسا  ياپون  نید  ياه  هیاپ  هک  دوب  مالسلا 
رد ناـنآ  زا  هدرب ، هرهب  میظع  هریخذ  نیا  زا  دوخ  یتـموکح  هریـس  رد  زین  شراوگرزب  دـج  شور  هریـس و  هدـنهد  همادا  ملـس و  هلآ و 
یم روهظ  رصع  رد  میظع  رـشق  نیا  يالاو  یناسنا  ياه  یگژیو  زا  ربخ  باختنا ، نیا  دنک و  هدافتـسا  يدیلک  ياه  تسپ  اه و  هاگیاج 

.دنشاب یم  ترضح  تیانع  هجوت و  دروم  هک  دهد 

؟ تسا کیدزن  روهظ  ایآ  امش  رظن  هب  . 24

: هلمج زا  دهد ؛ یم  شیازفا  ترضح ، روهظ  ندوب  کیدزن  هب  ار  ناسنا  دیما  هک  تسا  یثداوح  اب  هارمه  ام ، ینامز  هرود 

الاب هراب  نیا  رد  نانآ  شریذـپ  ترـضح و  هب  مدرم  هجوت  هک  انعم  نیا  هب  هعماج ؛ فلتخم  حوطـس  رد  تیودـهم  ثحابم  شرتسگ  . 1
.تسا هتفر 

هیحور .دش  مالسا  هب  نایناهج  رتشیب  هجوت  ثعاب  دوب ، نکمم - دح  رد  مالسا - قیاقح  فرعم  يدانم و  هک  یمالسا  بالقنا  روهظ  . 2
رتشیب ناناملسم  هژیو  هب  اه ، تلم  نایم  ملظ  اب  هزرابم  يزیتس و  رفک 
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زین اـملع  یخرب  .تسا  هتخادـنا  رطخ  هب  ار  برغ  عفاـنم  هک  تسا  یتاـنایرج  زا  یکی  مالـسا ، هب  شیارگ  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ هدـش 
يارب هدرک ، ادیپ  يرتشیب  ییانـشآ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  مایق  تقیقح  اب  مدرم  .تسا  هتفای  یلجت  ناریا  بالقنا  رد  مالـسا ، دندقتعم 

.دنوش یم  هدامآ  ترضح ، یناهج  مایق  یلصا و  روهظ 

نیا تسا و  هدـهاشم  لباق  ام  نامز  رد  تسا ، هدـش  هدیـشک  ریوصت  هب  نامزلارخآ  تیعـضو  هرابرد  ددـعتم  ياـه  تیاور  رد  هچنآ  . 3
.دشاب ام  نامز  نیمه  تسا ، هدرک  هراشا  نآ  هب  تایاور  هک  ینامزلارخآ  نارود  دیاش  هک  دهد  یم  تسد  ناسنا  هب  ساسحا 

هیداحتا یللملا و  نیب  تالیکـشت  هب  هجوت  رگید ، ترابع  هب  ییارگ و  مه  تدحو و  يوس  هب  عماوج  اه و  روشک  یمومع  تکرح  . 4
هب ار  اـه  زرم  دـیاب  رتـهب ، هدـنیآ  يارب  هک  تسا  هدـناسر  هجیتـن  نیا  هب  ار  اـه  تلم  ییارگ ، ءزج  زا  نتفرگ  هلـصاف  يا و  هقطنم  ياـه 
یم دـیدشت  ار  یللملا  نیب  یمومع و  نوناق  کی  هب  زاین  هدـیدپ ، نیا  ًاعبط  .تسناد  کچوک  يا  هدـکهد  ار  ناـهج  دـناسر و  لقادـح 

.تسا هدوزفا  ریگارف ، تیمکاح  کی  شریذپ  يارب  ار  یگدامآ  دادیور  نیا  دنک و 

نایرج رد  نوگاـنوگ  ياـه  تروص  هب  هک  يریقف  ياـهروشک  هب  يرابکتـسا  ياـه  تلود  نوزفا  زور  دـح و  زا  شیب  متـس  ملظ و  . 5
تیرـشب حالـصا  رد  فلتخم  بتاکم  یگدنامرد  رگید و  يوس  زا  یلمع  يرکف و  یگنهرف و  یگتخیـسگ  ماجل  وس و  کی  زا  تسا ،

هیاس رد  طـقف  نشور ، هدـنیآ  هک  هدرک  تاـبثا  ار  تیعقاو  نیا  موس ، تهج  زا  تسا ، هدـش  رـشب  یگدـنز  رد  جرم  جره و  ثعاـب  هک 
.تسا ینامسآ  يدرف  تیمکاح 
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: تسا هدرک  فارتعا  نینچ  موس » جوم   » هیرظن بحاص  رلفات » نیولا  »

لاح رد  یتعنص  ندمت  ياهداهن  یپایپ  یشاپورف  ندید  اب  .درادن  یمامت  تسا ، هجاوم  نآ  اب  برغ ]  ] ام هعماج  هک  یتالکشم  تسرهف 
راشف يدونـشخان و  جوم  هجیتن ، رد  درازآ ؛ یم  ار  ماشم  زین  نآ  ِیقالخا  ِطاـطحنا  يوب  داـسف ، یتیاـفک و  یب  باـقرغ  نورد  هب  عازن ،

يداینب و یساسا و  دنراد  اعدا  یگمه  هک  دوش  یم  هئارا  حرط  نارازه  اهراشف ، نیا  هب  خساپ  رد  .تسا  هتشابنا  ار  اضف  تارییغت ، يارب 
تالکشم تماخو  رب  دننک _  یم  هئارا  تالکشم  لح  يارب  هک  دیدج _  ياه  حرط  تاررقم و  اه  راب  اه و  راب  اما  دنا ؛ یبالقنا  یتح 

یـسارکومد ماظن  ره  يارب  ساـسحا  نیا  .درادـن  يا  هدـیاف  چـیه  هک  دـننز  یم  نماد  ار  سأـی  زجع و  ساـسحا  نیا  دـنیازفا و  یم  اـم 
(1) .دنز یم  نماد  رتشیب  هچ  ره  ار  اه  لثملا  برض  دیفس  بسا  رب  راوس  ِدرم  ِدوجو  هب  دیدش  زاین  تسا و  كانرطخ 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  نمؤم  طسوت  نآ  ظفح  نامزلا و  رخآ  رد  نید  تیعضو  . 25

شیارگ يارب  رشب  ناوارف  شالت  فالخ  هب  .تسا  هتفرگ  رارق  هعماج  هجوت  دروم  هراومه  هدوب ، رشب  ترطف  اب  گنهامه  نید ، رهوگ   
نکل دش ؛ دهاوخ  نید  ظفح  رد  يدایز  هدع  شزغل  بجوم  نامزلا - رخآ  هرود  رد  هژیو  هب  تافارخو -  اه  تعدـب  شیادـیپ  نید ، هب 

یسررب
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راکـشآ و تروص  هب  ربمایپ  نامز  ناعفادـم  نادـهاجم و  دـننامه  صلخم ، نایعیـش  زین  تبیغ  رـصع  رد  یتح  دـهد  یم  ناشن  تایاور 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  یثیدح  رد  .دننک  یم  توعد  نآ  هب  ار  هعماج  هتخادرپ ، نید  ظفح  هب  ناهنپ 

یم يرگید  نامز  ره  مدرم  زا  رتهب  دنتـسه ، شروهظ  رظتنم  هدوب ، راوتـسا  وا  تماما  تیالو و  رب  هک  مهدزاود  ماما  تبیغ  نامز  مدرم 
عنام رـصع ، ماما  تبیغ  تسا و  هدرک  تیانع  ار  شیوخ  نامز  ماما  هب  تفرعم  مهف و  لقع و  ناشیا  هب  لاعتم  دنوادخ  هک  ارچ  دنـشاب ؛

، هدومن توعد  نید  هب  ار  مدرم  رتشیب ، هچ  ره  الخا ص  اب  دنتسه و  نیتسار  ینایعیـش  ناشیا  هک  ارچ  دوش ؛ یمن  وا  روضح  ساسحا  زا 
.دنزادرپ (1) یم  يراد  نید  هب  ناهن ، ناهنپ و  تروص  هب 

دشر هب  ور  هکلب  دهن ، یمن  داسف  لاوز و  هب  ور  اهنت  هن  روای  يدهم  نارواب  يدهم  يارب  نامزلا  رخآ  رد  نید  تیعضو  ظاحل  نیمه  هب 
.دوش یم  وا  روهظ  عیرست  يارب  شالت  مامه و  ماما  نآ  اب  نامیپ  دهع و  دیدجت  بجوم  دماجنا و  یم  رصع  ماما  روضح  هب  هدوب ،

؟ دشاب هدرک  يروآ  عمج  دنا ، هداد  میلعت  ترضح  هک  ار  ییاهاعد  زین  و  ترضح ، هب  طوبرم  ياهاعد  هک  تسه  یباتک  ایآ  . 26

، یفاک نوچ  یبتک  رد  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  يروآدرگ  ینوگانوگ  ییاور  عماوجو  فلتخم  عبانم  رد  تیودهم  تارایز  هیعدا و   
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زا دعب  یـسوط  خیـش  دهد  یم  ناشن  تیودهم  عبانم  یـسررب  .تسا  هدش  هراشا  اه  نآ  هب  تیودهم  ربتعم  بتک  رگید  نیدـلا و  لامک 
دیـس ياقآ  فیلأت  هیدهم  هفیحـص  .دراد  تیودهم  ياهاعد  هعومجم  زا  یبسانم  يروآ  عمج  دجهتملا  حابـصم  باتک  رد  اربک  تبیغ 

.تسا هدرک  يروآ  عمج  ار  يودهم  تارایز  هیعدا و  هعومجم  هک  تسا  یباتک  رصاعم  نامز  رد  زین  يدهتجم  یضترم 

؟ دیهد حیضوت  دهع  ياعد  ندناوخ  نامز  هرابرد  ًافطل  . 27

تیب لها  مامتها  هیـصوت و  دروم  ادـخ ، اب  رتهب  هچ  ره  طابترا  يرارقرب  لیلد  هب  يودـهم - تارایز  هیعدا و  هژیو  هب  تراـیز - اـعد و   
رد راتـسج  .دوـب  دـهاوخ  نارواـی  يدـهم  تریـصب  شنیب و  شیازفا  بجوـم  اـهنآ ، اـب  تفلا  سنا و  دـنا و  هتفرگ  رارق  مالـسلا  مهیلع 

صاصتخا زور  لهچ  دننامه  یـصاخ  ینامز  هرود  هب  دـهع  ياعد  ندـناوخ  دـهد  یم  ناشن  دـهع - ياعد  هژیو  هب  اه -  نآ  صوصخ 
.دنشاب سونأم  نآ  اب  هراومه  ناروای  يدهم  تسا  هتسیاش  درادن و 

؟ دوش یم  هدناوخ  يروظنم  هچ  هب  نسحلا »...  نب  هجحلا  کیلول  نک  مهللا   » ياعد . 28

هتفرگ رارق  دیکأتو  هیـصوت  دروم  نآ ، اب  تفلا  سنا و  ور  نیا  زا  تسا ؛ هدش  هتخانـش  ادـخ  اب  ناسنا  هطبار  یمالـسا ، هشیدـنا  رد  اعد 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  .تسا 

؛ هلثمب نوبرقتال  مکنإف  ءاعدلاب  مکیلع 

ص:62
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(1) .دنک یمن  کیدزن  ادخ  هب  ار  امش  اعد  دننام  يزیچ  چیه  هک  اعد  هب  داب  امشرب 

یم نارواب  يدهم  دیآ و  یم  رامش  هب  بوبحم  بولطم و  يرما  تبیغ ، رصع  رد  هژیو  هب  یمالـسا  هشیدنا  رد  اعد  هب  شیارگ  نیاربانب 
زا نآ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماـما  یتمالـس  يارب  اـعد  هلمج  زا  دـنیامن ؛ کـسمت  تبیغ  رـصع  رد  هدراو  ياـهاعد  هـب  دـنناوت 

شا ییاهن  فده  هب  ندیـسر  ات  ار  وا  دریگب و  دوخ  لماک  تیامح  تحت  ار  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دوش  یم  هتـساوخ  لاعتم  دنوادخ 
: میزادرپ یم  اعد  نیا  یلامجا  حیضوت  هب  لاح  .دنک  يرای  تهج  ره  زا  تسا ، نیمز  رسارس  رد  لدع  رارقتسا  هک 

زا هدافتـسا  .دریگ  یم  رب  رد  ار  وا  یلامک  تافـص  همه  تسا و  دـنوادخ  صاخ  مسا  هللا »  » .میریگ یم  ددـم  هللا »  » ظفل زا  اعد  يادـتبا 
.مینک یم  تلأسم  دنوادخ  زا  ار  ریگارف  مهم و  گرزب ، یبلطم  هک  تسا  نآ  هناشن  ظفل ، نیا 

و یتسه ) ملاع  قلخ و  هب  طوبرم   ) ینیوکت دـشاب : یم  هنوگ  ود  هک  تسا  دـنوادخ  هدارا  نک »  » .میراتـساوخ ار  دـنوادخ  هدارا  سپس 
.میراتساوخ درادن _  انعم  نآ  زا  فلخت  هتشاد و  تیمتح  هک  ار _  لوا  عون  زا  هدارا  اعد ، نیا  رد  ام  نیناوق .) هب  طوبرم   ) یعیرشت

نایم تسا و  ادخ  هدیزگرب  هک  یسک  ینعی  ادخ ،» یلو   » .میریگ یم  راک  هب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  يارب  ار  یلو »  » ظفل اعد ، همادا  رد 
یسک تسا و  دنوادخ  قولخم  نیرت  رب  وا  ساسا  نیا  رب  .تسین  هلصاف  عنام و  ادخ ، وا و 

ص:63
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رد تسا و  ملاع  روما  تسرپرس  ادخ  فرط  زا  وا  سپ  تسا ؛ هتفهن  زین  یتسرپرس » «، » یلو  » يانعم رد  .تسین  رت  کیدزن  ادخ  هب  وا  زا 
: تسا بجاو  وا  زا  قلطم  تعاطا  اذل  دشاب ؛ هتشاد  دناوت  یم  قولخم  کی  هک  تسا  یماقم  نیرت  الاب  نیا  .دنک  یم  فرصت  روما 

؛(1) ْمْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ 

: تسا هدمآ  اعد  يادتبا  رد  يور  نیمه  هب  تسادخ  یلو  وا  هک  ارچ 

هللا یلص  ربمایپ  .تسا  یسک  هچ  وا  يداه  دنادب  دسانشب و  ار  دوخ  ربهر  ماما و  دیاب  سک  ره  نسحلا .» نب  هجحلا   » کیلول نک  مهللا 
: تسا هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و 

؛ هیلهاج هتیم  تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم 

(2) .تسا هتفر  ایند  زا  یلهاج  گرم  هب  دشاب ، هتخانشن  ار  شنامز  ماما  دریمب و  هک  یسک 

، وا هک  مینک  یم  یفرعم  ار  دوخ  ماما  زارف ، نیا  رد  اـم  .دور  یم  اـجک  هب  وا  زا  يوریپ  هب  تسا و  یـسک  هچ  ورهر  دـنادب  ناـسنا  دـیاب 
.تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  نامه 

، رصان دئاق ، ظفاح ، یلو ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  يارب  ایادخ ! .میهاوخ  یم  ار  دوخ  ياه  زاین  اعد ، همادا  رد 
.شاب نیع  لیلد و 

يا هظحل  ریگب و  هدهع  هب  دوخ  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  روما  یتسرپرس  ینعی  یلو » »

ص:64

«. دینک تعاطا  زین ]  ار [  دوخ  رما  يایلوا  ربمایپ و  دینک و  تعاطا  ار  ادخ  ( » 59: ءاسن - ) 1
ص21. ج6 ، ملسم ، حیحص  ص13 ؛ ج5 ، يراخب ، حیحص  ص409 ، ج2 ، نیدلا ، لامک  - 2
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: دومرف یم  ررکم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .وشن  لفاغ  وا  زا 

؛ ادبا نیع  هفرط  یسفن  یلا  ینلکت  بر ال 

(1) .راذگم او  دوخ  هب  ارم  یندز  مه  هب  مشچ  هزادنا  هب  اراگدرورپ ! 

: دومرف .دندیسرپ  هراب  نیا  رد  ربمایپ  زا 

.دوب یهام  مکش  رد  يراتفرگ  شماجنارس  دش ؛ اه  دوخ ر  لاح  هب  يا  هظحل  سنوی  مردارب 

.دبلط یم  ار  رتشیب  يریگتسد  شدنلب ، ماقم  لیلد  هب  ادخ » یلو   » و مییادخ ، تیانع  دنمزاین  همه ،

بآ رب  شقن  وا ، هرابرد  ار  نیطایـش  نانمـشد و  ياه  هشقن  نک و  ظفح  اه  دـیک  ثداوح و  دـنزگ  زا  ار  وا  وت  ایادـخ !  ینعی  ظفاح » »
.دنک لامعا  ار  دوخ  تیالو  یبوخ  هب  دناوتب  ات  نک ، تظفاحم  اه  يرامیب  اه و  الب  زا  ار  وا  ایادخ !  .نک 

اه و يربهار  دنمزاین  یناهج ، گرزب  بالقنا  نیا  .ریگب  هدهع  رب  ار  وا  ياه  همانرب  تیریدـم  شاب و  وا  يامنهار  ربهر و  ینعی  دـئاق » »
.تسا دنوادخ  هژیو  ياه  تیاده 

هک دنوادخ  يرای  تیامح و  دروم  دیاب  دسرب ، ماجنا  رـس  هب  دهاوخب  هک  یتکرح  ره  .شاب  وا  راکددم  روای و  ایادـخ !  ینعی  رـصان » »
.دریگب رارق  تسا  نیرتهب  اه  همانرب  ققحت  رد  هدوب و  قلطم  تردق 

داج ه دراو  یمدآ  رگا  .شاب  وا  لیلد  امنهار و  ایادخ !  ینعی  لیلد » »

ص:65
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هک دراد  زاین  امنهار  لیلد و  هب  وا  .تسا  هنوگچ  هار  دناد  یمن  اریز  دنام ؛ یم  ریحتم  تسا ، هداهنن  ماگ  نآ  رد  لاح  هب  ات  هک  دوش  يا 
یم دوس  دلب ، لیلد و  زا  دصقم ، هب  ندیـسر  يارب  هتـشذگ ، نامز  رد  اه  ناوراک  .دـهد  حیـضوت  وا  يارب  ار  هار  هدرک ، یهارمه  ار  وا 

تلادع شیابیز ، مایق  اب  دوش و  مهارف  وا  روهظ  ياه  هنیمز  ات  دشاب  ماما  يامنهار  لیلد و  شدوخ  میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ام  .دنتـسج 
.دنک مکاح  ناهج  رد  ار 

ار دوخ  طـیحم  هدوـمن ، هدـهاشم  ار  ناـهج  نارک  اـت  نارک  مشچ ، اـب  یمدآ  .تسا  تخانـش  وـضع  نیرت  مهم  هک  مشچ  ینعی  نیع ؛» »
قیرط زا  ماما  دشاب و  نیع »  » شدوخ میهاوخ  یم  ادخ  زا  ام  .دوش  یم  يریذپان  ناربج  تراسخ  ثعاب  دـید ، ياطخ  .دـنک  یم  كرد 

.تسا فارحنا  صقن و  نودب  هتشادن ، اطخ  ییادخ  دید  .دنیبب  ار  دوخ  تکرح  ناهج و  وا ،

هیلع يدـهم  ماما  تسد  هب  اه  ینامرفان  اه و  یگدولآ  زا  نیمز  هک  تسا  نآ  قح ، ترـضح  هژیو  ياـه  تیاـنع  هدارا و  نیا  ِماـجنارس 
تدابع ار  نم  ًائیَش ؛ یب  َنوکِرْشیال  ِینَنوُُدبْعی  : » ددرگ ققحم  كرـش  نودب  یهلا  تدابع  دوش و  كاپ  شا  ینامـسآ  مایق  اب  مالـسلا و 
تمعن نیا  میهاوـخ  یم  دـنوادخ  زا  اـم  .دـبای  یم  قـقحت  تقلخ  فدـه  هاـگ ، نآ   (1) «. دـننادرگن کیرـش  نم  اب  ار  يزیچ  دـننک و 

لیان کین  ماجنا  رـس  هب  تموکح  نیا  هیاس  رد  يدایز  ياه  ناسنا  ات  دبای  همادا  ینالوط  ياه  تدم  ندمآ ، دـیدپ  زا  سپ  دنمـشزرا ،
.دنوش

ص:66
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؟ تسیچ اه  نآ  اب  هلباقم  هار  دنمادک و  دننک ، یم  دیدهت  ار  نایعیش  نامزلارخآ  رد  هک  ییاه  هنتف  . 29

تسرهف تروص  هب  اه  نآ  یخرب  هب  هک  تسا  هدش  دای  نامزلارخآ  ياه  هنتف  ناونع  هب  يدراوم  زا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد 
هراشا راو 

: مینک یم 

؛(1) مدرم تیاده  تقلخ و  رد  وا  شقن  ماما و  سدقم  دوجو  هرابرد  بسانم  تخانش  مدع  لهج و  . 1

؛(2) دنا هتشاذگ  رانک  ار  مالسا  نآرق و  یلو  دنمان ؛ یم  ناملسم  ار  دوخ  هک  يا  هدع  نیدامن  تکرح  يراعش و  نید  . 2

هب دـش و  رهاظ  تبرغ  اب  مالـسا  : » دـیامرف یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لوق  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  يزیتس : مالـسا  . 3
یمود تبرغ  دیوگ : یم  حیضوت  رد  یناود  موحرم   (3) «. ابرغ لاح  هب  اشوخ  سپ  ددرگ ، یمرب  تبرغ  لاح  هب  دوب  هکنانچ  زین  يدوز 

.دیآ یم  دوجو  هب  نامزلارخآ  رد  ناناملسم  طسوت  دومرف ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک 

رد هک  ارچ  دنک ؛ یم  رود  لاعتم  دنوادخ  زا  هدیشک ، شلاچ  هب  ار  مدرم  هک  دریگ  یم  لکـش  يا  هنتف  لاجد ، ندمآ  یپ  رد  لاجد : . 4
.دوش یم  رهاظ  باذج  يا  هرهچ  هدنبیرف و  يرهاظ 

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما ،

ص:67

ص60. محالم ، - 1
ص958. دوعوم ، يدهم  - 2
ص959. دوعوم ، يدهم  - 3
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؛(1) دنک قیدصت  ار  وا  هک  تسا  یسک  تخبدب  یقشو و  دنک  بیذکت  ار  وا  هک  تسا  یسک  دنمتداعس 

؛(2) نانآ راتشک  یعیش و  یمالسا و  عماوج  هب  زواجت  . 5

زا روهظ ، راظتنا و  نتفرگ  رخـسمت  هب  دوعوم و  ماما  روهظ  هرابرد  دـیدرت  کش و  داـجیا  و  وس ، کـی  زا  یهاـبت  داـسف و  شرتسگ  . 6
(3) .رگید يوس 

: دننک تیلاعف  هنیمز  دنچ  رد  تسا  مزال  شروهظ  نارظتنم  مالسلا و  هیلع  رصع  ماما  ناقشاع  رب 

نیا اب  هطبار  رد  هک  یمیهافم  تیودـهم و  ثحابم  نید ، ياه  هزومآ  میهافم و  تماما ، ماما و  هرابرد  تخانـش  مهف و  ندربالاب  .فلا 
؛(4) تسا عوضوم 

هب دنراد  هفیظو  همه  مالـسلا _  هیلع  نامز  ماما  هلمج  زا  نید _  نایاوشیپ  نایب  قبط  هک  تیعجرم  يربهر  هیاس  رد  هملک  تدـحو  .ب 
؛(5) دننک عوجر  اه  نآ 

؛ رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نآ ، زا  يریگولج  داسف و  زا  يرود  اوقت ، بسک  نید ، فیاظو  هب  لمع  .ج 

هب تکرح  هعماج و  دوخ و  رد  شالت  طاشن و  هیحور  داجیا  .د 

ص:68

ص965. دوعوم ، يدهم  - 1
ص333. رردلادقع ، - 2

ص253. ینامعن ، تبیغ  - 3
ص371. ج1 ، یفاک ، - 4

ص483. ج2 ، نیدلا ، لامک  - 5
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.روهظ يارب  يزاس  هنیمز  یگدنزاس و  يوس 

: تسا زیچ  ود  نامزلارخآ ، رد  اه  هنتف  عاونا  اب  هلباقم  يارب  لماع  نیرت  مهم  هک  میوش  یم  روآدای  نونکا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ماما ؛ تخانش  تفرعم و  . 1

ای دتفیب و  ولج  روهظ ، رما  هکنیا  زا  دیسر  دهاوخن  وت  هب  یبیسآ  چیه  یتخانـش ، ار  تماما  هک  ینامز  انامه  سپ  سانـشب ؛ ار  دوخ  ماما 
(1) .دتفیب بقع 

: دیامرف یم  رگید  یتیاور  رد   

نآ هاپس  رد  هک  تسا  یـسک  ناسب  تفر ، ایند  زا  دنک ، مایق  رمألا  بحاص  هکنآ  زا  شیپ  هاگ  نآ  تخانـش و  ار  شیوخ  ماما  سک  ره 
(2) .دشاب هدش  رضاح  وا  مچرپ  ریز  هک  تسا  یسک  ناسب  هکلب  هن ؛ .تسا  هدرک  ادیپ  روضح  ترضح 

رد نایعیش  فیلکت  هرابرد  بوقعی  نب  قاحسا  .دنا  هدرک  صخشم  اربک ، تبیغ  نارود  رد  ار  هعیش  فیلکت  همئا  ناملاع : هب  عوجر  . 2
: دیدرگ رداص  وا  خساپ  رد  لیذ  همان )  ) عیقوت دیسرپ و  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  زا  اربک  تبیغ 

؛(3) مهیلع هللا  هجح  انأ  مکیلع و  یتجح  مهنإف  انثیدح  هاور  یلإ  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  امأ  و  ... 

ص:69

ح1. ص371 ، ج1 ، یفاک ، كر : - 1
ص371. ج1 ، یفاک ، لوصا  ح2 ؛ ص329 ، ینامعن ، تبیغ  - 2

ح4. باب 45 ، ص483 ، ج2 ، همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ح247 ؛ ص290 ، یسوط ، تبیغ  - 3
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ناشیا .دـینک  عوجر  ینید ] مولع  نادنمـشناد   ] ام رابخا  ناـیوار  هب  دـیاب  دـهد ، یم  خر  امـش  يارب  هک  ییاـه  دـمآ  شیپ  رد  اـما  و  ... 
.منانآ رب  ادخ  تجح  نم ، دنتسه و  امش  رب  نم  تجح 

ربـهر هیقف و  یلو  هژیو  هب  گرزب  ياـهقف  زا  تیعبت  ماـما و  تخانـش  تبیغ ، ناـمز  رد  تالکـشم  زا  تفر  نورب  هار  نـیرت  مـهم  سپ 
اه هنتف  تارطخ و  ثداوح و  ناـفوط  لـباقم  رد  هعماـج ، درف و  دوش ، یلمع  لـماک  تروـص  هب  مهم  نیا  رگا  .تسا  یمالـسا  هعماـج 

.دنام دنهاوخ  ظوفحم 

؟ دراد ریثأت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترضح  روهظ  رد  ام ، ياعد  ایآ  . 30

عیرست بجوم  اعد ، اب  تفلا  سنا و  .تسا  هدش  هتخانش  اه  شزرا  هاگتساخ  ادخ و  اب  ناسنا  هطبار  ناونع  هب  یمالـسا  هشیدنا  رد  اعد   
هجرف یلاعت  هللا  لـجع  مهدزاود  ماـما  زا  یتیاور  رد  .دـش  دـهاوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  روهظ  جرف و  رما  رد 

: تسا هدمآ  فیرشلا 

؛(1) مکجرف کلذ  ناف  جرفلا  لیجعتب  ءاعدلا  ورثکأف 

.دوب دهاوخ  امش  رما  شیاشگ  بجوم  نآ ، هک  ارچ  دینک ؛ اعد  جرف  لیجعت  يارب 

هچنانچ .دهد  یم  شرورپ  تیودهم  تماما و  هزومآ  شریذپ  رد  ار  نارواب  يدهم  تیفرظ  اعد  دـهد ، یم  ناشن  يودـهم  هیعدا  رورم 
يارب یقیفوت  دنکن ، حرطم  شیوخ  هتساوخ  ناونع  هب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  جرف  هتـسب ، ورف  بل  اعد  زا  هعماج 

يداینب زاین  نیا  هب  تبسن  دنوادخ  تباجا 

ص:70

ص485. نیدلا ، لامک  - 1
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.دوب دهاوخن  هعماج 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد 

؛ طعت لسف  أئیش  طعی  مل  لأسی  مل  هاف و  دس  ادبع  نا  ولو 

(1) .درک دهاوخن  اطع  يزیچ  وا  هب  ادخ  دنکن ، تساوخرد  ار  دوخ  زاین  لاعتم  دنوادخ  زا  دیاشگن و  اعد  هب  بل  ادخ ، هدنب  رگا 

مالسلا هیلع  متـشه  ماما  دیوگ : یم  نمحرلادبع  نب  سنوی  هک  دور  یم  شیپ  اجنآ  ات  یمالـسا  هشیدنا  رد  يودهم  ياهاعد  هب  مامتها 
(2) .دننک اعد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  يارب  داد  یم  روتسد  هراومه 

: تسا هدش  دراو  یمالسا  هشیدنا  رد  يور  نیمه  هب 

(3) .دراد يا  هژیو  هاگیاج  لاعتم  دنوادخ  دزن  اعد  هک  ارچ  دیشابن ؛ لولم  اعد  زا 

، هتشاد یمالسا  هعماج  یلاعت  لوحت و  رییغت و  تشونرـس و  نییعت  رد  ییازـسب  ریثأت  اعد  دوش ، یم  مولعم  تایاور  عومجم  رد  تقد  زا 
یم روهظ  يارب  هنیمز  دوبهب  هعماج و  ینونک  تیعضو  رییغت  بجوم  اعد ، اب  تفلا  سنا و  نیاربانب  .دوش  یم  ریدقت  رییغت  بجوم  یتح 

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  عیرست  بجوم  اعد ، بلاق  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  لاعتم و  دنوادخ  هب  لسوت  کسمت و  ددرگ و 
.دش دهاوخ  فیرشلا  هجرف 

ص:71

ص466. ج2 ، یفاک ، - 1
ص409. دجهتملا ، حابصم  - 2

ص488. ج2 ، یفاک ، ك.ر : - 3
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؟ دوش یم  ترضح  يدنسرخ  يدونشخ و  ثعاب  يا  هیعدا  لامعا و  هچ  . 31

زا هچنآ  اب  ربارب  .تسا  لاعتم  دـنوادخ  يدونـشخ  تیاضر و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  يدونـشخ  تیاضر و 
، لمع نادیم  رد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  یگنهامه  تسا ، هدش  دراو  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  سدقم  هیحان 

هیحان زا  یتیاور  رد  .دوش  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  رتشیب  تیاـضر  بلج  لاـعتم و  دـنوادخ  هب  برقت  بجوم 
: تسا هدمآ  هسدقم 

؛ انطخس انتهارک و  نم  هیندی  ام  بنجتی  انتبحم و  نم  هب  برقی  امب  مکنم  ءرما  لک  لمعیلف 

یم ام  رطاخ  شجنر  مشخ و  بجوم  هچنآ  زا  دوش و  ام  تبحم  هب  برقت  بجوم  هک  دـنک  لـمع  يا  هنوگ  هب  دـیاب  امـش  زا  کـی  ره 
(1) .دنیزگ يرود  دوش ،

تریـصب و شرورپ  هک  ارچ  دروآ ؛ یم  مهارف  ار  تیب  لها  تیاضر  يزرودرخ ، تینالقع و  دهد ، یم  ناشن  تایاور  رورم  یـسررب و 
(2) .تفرگ دهاوخ  لکش  نآ  یپ  رد  تفرعم 

.تسا هدوب  تبیغ -  نامز  رد  هژیو  هب  مالـسلا -  مهیلع  تیب  لها  دـیکأت  هیـصوت و  دروم  اـه  نآ  رب  تموادـم  اـعد و  اـب  تفلا  سنا و 
.تسا هدوب  مالسلا  مهیلع  همئا  تیانع  هجوت و  دروم  تبیغ  رصع  رد  تفرعم  ياعد  ندناوخ  دهد  یم  ناشن  تایاور  رورم 

قداص ماما  دـنک  یم  لاؤس  تبیغ  رـصع  لامعا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  فیلکت  بسک  يارب  هرارز  یتقو  ببـس  نیمه  هب 
.دیامرف یم  هیصوت  ار  تفرعم  ياعد  ندناوخ  خساپ ، رد  مالسلا  هیلع 

ص:72

ص323. ج2 ، یسربط ، جاجتحا  كر : - 1
ص56. ج2 ، یفاک ، كر : - 2
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ار تیرشب  ناهج و  تشونرس  هدرک ، هلباقم  اه  نآ  اب  هنوگچ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  نانمشد ، هتفرشیپ  ياه  حالس  هب  هجوت  اب  . 32
؟ دهد یم  رییغت 

رییغت ای  روهظ و  رصع  ات  اه  نآ  یـشاپورف  لامتحا  درادن ؛ تابث  عماوج ، لوحت  ریـس  رد  اه  تردقربا  رادتقا  دهد  یم  ناشن  تاقیقحت   
میژر شیپ ، هـهد  دـنچ  اـت  هنوـمن  يارب  دـیامن ؛ یمن  دـیعب   - تیودـهم هلأـسم  اـب  هژیو  هـب  یتـسود - هـب  ینمـشد  زا  اـه  نآ  تیعـضو 

.تسا هتفر  نیب  زا  رکفت  نیا  هزورما  اما  تفر ؛ یم  رامش  هب  ناهج  تردقربا  یسایس و  ناکرا  زا  یکی  نآ ، یسایس  ماظن  یتسینومک و 

میژر .داد  رارق  یناـهج  نارگ  لـیلحت  يور  شیپ  ار  يرگید  هدــنیآ  دز و  مـه  رب  ار  هناـیمرواخ  تـالداعم  ناریا ، یمالــسا  بــالقنا 
هللا همحر  ینیمخ  ماما  لـباقم  رد  تسناوتن  یناـهج _  یـسایس ، ياـه  تیاـمح  یماـظن و  تاـناکما  همه  نآ  اـب  ناریا _  رد  توغاـط 

نامیا یمدرم و  ياه  هدوت  تیامح  هب  اهنت  دوبن و  رادروخرب  یـسایس  یماظن و  تاناکما  زا  رهاظ  رد  هک  يربهر  نآ  دنک ؛ یگداتـسیا 
هیلع نامز  ماما  تکرح  ریـسم  رد  ینامز ، تـالوحت  رییغت و  اـب  زور ، تاـناکما  هک  لاـمتحا  نیا  سپ  .تشاد  هیکت  سدـقم  فدـه  هب 
زور هب  زور  ار  لاـمتحا  نیا  یخیراـت ، تـالوحت  ریـس  هکلب  دـسر ؛ یمن  رظن  هب  عقاو  زا  رود  لوقعم و  ریغ  اـهنت  هن  دریگ ، رارق  مالـسلا 

؛ دراد یساسا  شقن  طرش ، دنچ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  بالقنا  يزوریپ  رد  دوش  یم  هدافتـسا  تیودهم  تایاور  زا  .دنک  یم  تیوقت 
: هلمج زا 

، یمومع لابقا  دـمآ ، دـیدپ  ناهج  طاقن  رتشیب  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  شریذـپ  يارب  یگدامآ  هک  یماگنه  یناـهج : یگداـمآ  . 1
اه تردقربا  ناملاظ و  زا  ینادرگ  يور  ترضح و  نآ  هب  ندروآ  يور  يارب  مرها  نیرت  گرزب 

ص:73
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دیعب سپ  دریگب ؛ رایتخا  رد  دوخ  تساوخ  تهج  رد  دوخ و  عفن  هب  ار  تاناکما  نیرت  گرزب  دناوت  یم  اه ، ناسنا  هدارا  .دوب  دـهاوخ 
ناهج تالوحت  .دـنک  هدافتـسا  فلاخم  ياه  تردـق  دـض  نامز ، نآ  دوجوم  تاناکما  زا  روهظ ، ناـمز  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسین 
ینید عماوج  رد  هژیو  هب  فلتخم _  عماوج  رد  یهاوخ  تلادع  یبلط و  قح  يرادـیب ، میظع  جوم  ریخا ، ياه  ههد  رد  دـهد  یم  ناشن 
رارق روهظ  رتسب  هتفای ، شرورپ  یتروص  هب  دور  یم  دیما  تسا و  شیازفا  هب  ور  دنور  نیا  هدمآ و  دوجو  هب  یمالسا _  ياه  روشک  و 

.دریگ

نییعت یـشقن  دنرادروخرب ، يا  ژیو ه  یتیریدـم  يرکف و  تردـق  زا  هک  راکادـف  نارای  یتموکح ، بالقنا و  ره  رد  راکادـف : نارای  . 2
.دنک هبلغ  نانمـشد  رب  دناوت  یم  ربدـم ، رادافو و  نامیااب ، عاجـش ، نارای  کمک  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  .دـنراد  یـساسا  هدـننک و 

.تسا هدش  نایب  ینشور  هب  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  ثیداحا  رد  نارای ، نیا  یگژیو 

ياه دادما  زا  یمومع ، شریذپ  راکادف و  نارای  زا  يرادروخرب  رب  هوالع  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  یبیغ : ياه  دادما  زا  يرادروخرب  . 3
هیلع يدـهم  ترـضح  : » تسا هدـمآ  تایاور  رد  .تسا  اه  دادـما  نیا  زا  سرت ، رکـشل  هکئـالم و  یهارمه  .تسا  رادروخرب  زین  یبیغ 

تاناکما زا  یتسرد  هب  دناوتن  نمـشد  دوش  یم  ثعاب  سرت  نیا  .دسرت  یم  وا  زا  نمـشد  ینعی ، تسا ؛» سرت  رکـشل  هب  دـیؤم  مالـسلا 
.دربب هرهب  دوخ 

.دوش یم  شناوریپ  ترضح و  نآ  يزوریپ  ثعاب  هدش ، دای  لماوع  هعومجم 

ص:74
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؟ دهدن خر  دتفا ، یم  قافتا  نامزلارخآ  رد  دنیوگ  یم  هک  ییاه  گنج  دنک و  روهظ  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دوش  یمن  ایآ  . 33

، هتفرگ رارق  قیقحت  دروـم  دـناوت  یم  تهج  دـنچ  زا  ناـمزلا  رخآ  ياهدادـخردهد  یم  ناـشن  ناـمزلا  رخآ  تاـیاور  رورم  یـسررب و 
.دشاب قوف  لاؤس  يارب  یخساپو 

نودـب هدوبن ، رادروخرب  ینادـنچ  توق  زا  دـنزادرپ ، یم  نامزلا  رخآ  رد  گـنج  عوقو  هب  هک  یتاـیاور  دنـس  تشاد  هجوت  دـیاب  ادـتبا 
.تسین نکمم  اه  نآ  دص  رد  دص  شریذپ  لوبق و  ظاحل  نیمه  هب  دنتسین ؛ لاکشا 

، اه نآ  یعقاو  ناوریپ  یهلا و  يایبنا  میبای  یم  رد  خـیرات  شواک  زا  .تسین  يداینبون  هثداـح  تیودـهم  تماـما و  اـب  زیتس  وسرگید  زا 
هتفگ نوعرف  هب  یتقو  تسا : هدـش  هراشا  میرک  نآرق  رد  هکنانچ  دـنا ؛ هتفرگ  رارق  نازیرگ  تیـالو  نازیتس و  ماـما  زیتس  دروم  هراومه 

ار لیئارـسا  ینب  رب  متـس  ملظ و  وا  درب ،» دهاوخ  نیب  زا  ار  وت  تموکح  یهاشداپ و  هک  دیآ  یم  ایند  هب  يدنزرف  لیئارـسا  ینب  زا  : » دش
ینابرق ار  يدایز  نادنزرف  ردام و  یهلا ، ربمایپ  نیا  اب  هلباقم  يارب  دندیرد و  مکش  ار  رادراب  نانز  وا ، روتسد  هب  یتح  دیشخب و  تدش 

.دندرک

: تسا هدش  تیاور  نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  یثیدح  رد 

(1)  …. دوب دهاوخن  نآ  زا  یتاجن  هار  هک  دیآ  یم  دیدپ  ییاه  هنتف  نم  زا  سپ 
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يدهم ترضح  اب  گنج  زاغآ  وا ، جورخ  هفـسلف  هک  دنا  هدرک  یفرعم  یمتح  ار  ینایفـس  جورخ  يددعتم  تایاور  رد  يور  نیمه  هب 
.تسا مالسلا  هیلع 

تسا یمتح  روما  زا  ینایفس  جورخ  : » دنا هدومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  مدرک  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  يوار 
(1) «. تسا یمتح  روما  زا  ینایفس  جورخ  هلب ؛ دنداد «: خساپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دش .» دهاوخ  عقاو  روهظ ، ماگنه  هک 

یم رب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  اـب  گـنج  هب  يا  هدـع  لاـح ، ره  هب  هک  تفرگ  هجیتن  نینچ  تاـیاور  هنوگ  نیا  زا  ناوت  یم  نیا  رباـنب 
هکم و نیب  ) ءادیب هقطنم  رد  نامز ، ماما  اب  ییورایور  زا  لبق  ینایفـس - هژیو  هب  نازورفا - گنج  مامت  تایاور  اب  ربارب  دنچ  ره  دنزیخ ؛

یم ناشن  تایاور  یـسررب  .دش  دنهاوخن  مالـسلا  مهیلع  دـمحم  لآ  يدـهم  اب  هلباقم  هب  قفوم  زگره  تفر و  دـنهاوخ  نیب  زا  هنیدـم )
.دوب دـهاوخ  نانمـشد  نایم  عازن ، داد و  دـهاوخ  يور  نازیرگ  يدـهم  نازیتس و  ماما  نایم  نامزلارخآ  ياـه  گـنج  نیرت  مهم  دـهد 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  .دنک  یمن  دیدهت  ار  ناروای  يدهم  ناناملسم و  يرطخ  نیاربانب 

یـسک هچ  روهظ  رـصع  رد  سپ  : » دنک یم  لاؤس  يوار  دنـشاب .» هتفر  نیب  زا  مدرم  موس  کی  هک  دـنک  یم  روهظ  یماگنه  ترـضح ،
(2) .دینامب یقاب  نانمشد ، ِشکمشک  مغر  هب  امش  دیرادن  تسود  ایآ  :» دیامرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دنام »؟ دهاوخ  یقاب 
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مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  نایرج  رد  یشقن  هچ  نایبرغ  ًالوصا  دراد ؟ يریثأت  روهظ  دنور  رد  برغ ، ياه  تیلاعف  ایآ  . 34
؟ دنراد

رد وا  روهظ  یبرغ و  عـماوج  رد  دوـعوم  تشادرواـب  دـهد ، یم  ناـشن  یمیهاربا  ناـیدا  رد  دوـعوم  یجنم  هشیدـنا  یـسررب  لـیلحت و 
روهظ رب  ینبم  یهلا  هدعو  ققحت  میرک ، نآرق  رظنم  زا  .تسا  هدش  هتخانش  تالکـشم  زا  هعماج  تاجن  ییاهر و  بجوم  نامزلارخآ ،

: دنک یم  دییأت  ار  تیحیسم  دوهی و  یمیهاربا  نایدا  رد  دوعوم  یجنم  ندمآ  هب  تراشب  هدمآ ، رامش  هب  ملسم  يرما  دوعوم ، یجنم 

(1) .نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرألا  نأ  رکذلا  دعب  نم  روبزلا  یف  انبتکدقل   و 

نایدا نیا  فطع  هطقن  تیحیسم ، دوهی و  مالـسا و  یمیهاربا  نایدا  رد  یجنم  دوجو  هب  نتخادرپ  يرواب و  دوعوم  شرورپ  ور ، نیا  زا 
هـشیدنا رد  يرواـب  دوعوم  هباـثم  هب  برغ ، رد  ییارگ  یجنم  .دوش  یم  تیودـهم  هزومآ  اـب  دـنویپ  يرارقرب  بجوم  هدـمآ ، رامـش  هب 

تسا یلاح  رد  نیا  .دش  دهاوخ  نایارگ  یجنم  نارواب و  دوعوم  كرتشم  طاقن  هب  شیارگ  اه و  شزرا  یقالت  بجوم  هدوب ، یمالسا 
ضقانت تاقیقحت  دـنک و  یمن  میـسرت  نامزلارخآ  دوعوم  زا  نیعم  یتیهام  فافـش و  يا  هرهچ  برغ ، یتایهلا  تادنتـسم  عباـنم و  هک 

نییعت شیپ  زا  عفانم  هب  یبایتسد  یپ  رد  برغ  یـسایس  هشیدـنا  وس ، رگید  زا  .دـهد  یم  ناشن  ار  یجنم  هرابرد  يددـعتم  ياـه  ییوگ 
جیورت رب  ینتبم  یبرغ  ییارگ  یجنم  هیاس  رد  برغ  هدش 
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؛ دماجن یمن ا  روهظ  عیرست  هب  ینونک  تیعضو  اب  برغ  رد  نیداینب  هشیدنا  نیا  هجیتن  رد  .دشاب  یم  يدوهی  یتسینویهص و  تیحیـسم 
دیعب دش و  دهاوخن  هدـهاشم  روهظ  دـنور  رد  زین  ینادـنچ  لالخا  تیودـهم ، اب  زیتس  هزومآ و  نیا  اب  برغ  ینمـشد  مغر  هب  دـنچره 
يارب ناحتما  نارود  ندش  رت  تخس  نامزلارخآ و  ياه  هنتف  دیدشت  بجوم  هتشاد ، لابند  هب  ناروای  يدهم  يارب  ییاه  شلاچ  تسین 

.دشاب نارظتنم 

؛ دیآ یم  رامش  هب  تیودهم  اب  ینمشد  یعون  هتفرگ ، شیپ  رد  ار  تیودهم  اب  زیتس  برغ ، تسایس  لیلد  نیمه  هب 

: درک هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  هنومن ، يارب 

؛» سومادآرتسون ياه  ییوگ  شیپ   » هب روهشم  دید » ار  ادرف  هک  يدرم   » دننام يودهم  دض  ینید و  دض  ياه  ملیف  هیهت  .فلا 

؛ تسا تیودهم  هشیدنا  لصا  رد  مدرم  دیدرت  ثعاب  هک  ییاه  تکرح  نینچ  زا  تیامح  یشارت و  يدهم  .ب 

يزاب دننام  هدنیآ  لسن  راتفر  رکفت و  رد  يراذگریثأت  يارب  يودـهم  دـض  یقالخادـض و  ینیددـض ، يرتویپماک  ياه  يزاب  هیهت  .ج 
؛» يدهم ای   » ای سراف » جیلخ  گنج   » يرتویپماک

هب اکیرمآ  هلمح  دـننام  نآ ، یبوکرـس  يارب  یماظن  تردـق  هب  لـسوت  اـیند و  عماوج  رد  یهاوخ  تلادـع  ياـه  تکرح  اـب  هلباـقم  .د 
ات زاغآ  زا  ناریا  یمالسا  يروهمج  رد  یبلط  تلادع  میظع  تکرح  یبوکرس  يارب  میقتسم  ریغ  میقتسم و  هئطوت  قارع و  ناتـسناغفا ،

.نونک

نارادمتسایس هاوخ و  تلادع  نارادمتسایس  يدام ، نارکفتم  ینید ، نارکفتم  زا : دنترابع  هک  دنتیلاعف  لوغشم  هورگ  راهچ  برغ ، رد 
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  نامز  رد  تبثم  ای  یفنم  رثا  یعون  هورگ  راهچ  نیا  زا  کی  ره  هک  بلط  تردق 
.تشاد دنهاوخ 

هرابرد مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ًالوصا  دوش ؟ یم  تازاجم  اطخ ، هابتـشا و  نیرت  کچوک  ضحم  هب  ناسنا  ایآ  روهظ  نامز  رد  . 35
؟ تسا زاب  هبوت  هار  ایآ  دنک ؟ یم  تازاجم  هب  مادقا  یناهانگ  هچ 

: تسا شخب  هس  ياراد  لاؤس  نیا 

ساسا رب  هدش ، علطم  نآ  زا  اطخ ، ققحت  ضحم  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تفگ : ناوت  یم  تایاور  هب  دانتسا  اب  . 1
(1) .درک دهاوخ  مادقا  تسا ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترضح  روهظ  ياه  هفسلف  نیرت  مهم  زا  یکی  هک  تلادع 

: دوش یم  میسقت  هتسد  ود  هب  ناسنا  ياه  اطخ  تاهابتشا و 

هب ار  اه  نآ  يارجا  یمالـسا  مکاح  تسا و  هدـش  هداد  رارق  ییایند  رفیک  اـه  نآ  يارب  مالـسا  سدـقم  عرـش  رد  هک  ییاـهاطخ  .فلا 
 …. و لتق ، لاوما ، تقرس  دننام  دراد ؛ هدهع 

باذـع و تسا و  هدادـن  رارق  ییاـیند  رفیک  اـه  نآ  يارب  دـنوادخ  یلو  تسا ؛ باذـع  رفیک و  ياراد  نید ، رظن  زا  هک  ییاـهاطخ  .ب 
.تشاد دنهاوخ  هارمه  هب  ناسنا  يارب  ییایند  بولطمان  راثآ  دنچ  ره  دنراد ؛ یترخآ  تبوقع 

زا تسا ؛ یقوقح  ترارقم  حیحـص  يارجا  تواضق و  هلمج  زا  اه ، هنیمز  همه  رد  تلادـع  يارجا  ترـضح ، مهم  ياه  همانرب  زا  یکی 
ور نیا 
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.دش دنهاوخ  تازاجم  دنوشب ، لوا  عون  ياطخ  راچد  هک  يدارفا 

ماـگنه ترـضح  تسا - هدروخ  ار  مدرم  لاـم  هک  يدرف  لـثم   - تسا ساـنلا  قح  هب  طوبرم  هک  ییاـهاطخ  هراـبرد  تفگ : ناوـت  یم 
مدرم هب  طوبرم  هک  ییاه  اطخ  هرابرد  اما  دوش ؛ هداد  دارفا  قح  اـت  دـنک ، یم  یگدیـسر  روما  نیا  هب  ییاـه ، هماـنرب  ذاـختا  اـب  روهظ ،
هبوت هب  ار  مدرم  ترضح  دنا ، هداد  ماجنا  ار  یتامرحم  ای  هدرک ، كرت  ار  تابجاو  هدرکن ، تیاعر  ار  یهلا  تعاطا  دارفا ، هکلب  تسین ؛

یلجت ترـضح ، .دـنک  یم  بیغرت  قیوشت و  هتـشذگ  تاهابتـشا  ناربـج  هب  ار  ناـنآ  هدومن ، توـعد  دـنوادخ  يوـس  هب  تشگزاـب  و 
رب تدـش  تازاجم و  هار  زا  هن  دوش ؛ یم  دراو  تمحر  باـب  زا  دروخرب ، نیتسخن  رد  ور  نیا  زا  تسا ؛ یهلا  نارک  یب  وفع  تمحر و 

.مدرم

.دریگ یم  رارق  وفع  دروم  دـشاب ، نامیـشپ  دوـخ  هابتـشا  زا  عـقاو  هب  ناـسنا  رگا  .تسین  هتـسب  ناـسنا  يور  هب  تقو  چـیه  هبوـت  هار  . 3
، دش دایز  هانگ  رگا  مینادب  دیاب  هتبلا  .دندرگرب  قح  هار  هب  دهاوخ  یم  مدرم  زا  ادتبا  تلع ، نیمه  هب  دیآ ؛ یم  تیادـه  يارب  ترـضح 

يادخ رگا  دوشن و  راتفرگ  هانگ »  » هب دنک  یم  یعـس  رظتنم  کی  ببـس  نیمه  هب  دهد ؛ یم  تسد  زا  ار  هبوت  قیفوت  ناسنا  يدراوم  رد 
.دنک هبوت  دش ، یهابتشا  بکترم  هدرکن 

؟ تسیچ ینامسآ  هحیص  زا  روظنم  . 36

ار نآ  همه  هدش  هدینش  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هناتسآ  رد  هک  تسا  ییادص  ًارهاظ  ینامـسآ ، هحیـص  زا  روظنم 
رد .دنونش  یم 

ص:80

مود رتفد  يودهم ) ياه  خساپ  اه و  شسرپ  : ) رهم www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 91 

http://www.ghaemiyeh.com


، اه نآ  زا  کی  ره  دراد  لامتحا  .توص  هعزف و  ادـن ، هحیـص ، دـننام  تسا ؛ هدـش  دای  یفلتخم  ریباعت  اب  روهظ ، هناشن  نیا  زا  تاـیاور 
هراشا هثداح  نآ  زا  دُعب  کی  هب  اه  نآ  زا  کی  ره  هک  تسا  هعقاو  کی  يارب  ینوگانوگ  ریباعت  مه  دیاش  دشاب و  يا  هناگادـج  هناشن 

…. نآ و ندوب  كانتشحو  هب  يرگید  ادص و  نآ  ندوب  دنلب  هب  یکی  دنک ؛ یم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

دارفا ادص ، نیا  تشحو  زا  .دونـش  یم  ار  نآ  برغ ، قرـش و  رد  سک  ره  سپ  دنز ؛ یم  ادـص  ار  مئاق  مان  نامـسآ ، زا  يا  دـننکادن ه 
تربع ادص  نیا  زا  هک  یسک  رب  ادخ  تمحر  .دتسیا  یم  تسا ، هتسشن  هک  یسک  و  دنیـشن ، یم  هداتـسیا ، درف  دنوش و  یم  رادیب  هتفخ 

(1) …. تسا نیمالا  حور  لیئربج  يادص  ادص ، اریز  دنک ! تباجا  ار  يو  يادن  دریگب و 

: تفرگ هجیتن  نینچ  ناوت  یم  دراد ، دوجو  هطبار  نیا  رد  هک  یتایاور  عومجم  هب  هجوت  اب 

؛ تسا روهظ  یمتح  ياه  هناشن  زا  هحیص ، . 1

؛ دنونش یم  دوخ  نابز  هب  ار  نآ  نیمز ، ِيور  ِمدرم  همه  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  دوش و  یم  هدینش  نامسآ  زا  ادص  نیا  . 2

؛ تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  اب  تعیب  تیامح و  قح و  هب  توعد  ینامسآ ، مایپ  نیا  ياوتحم  . 3

.دنک یم  توعد  قح  هب  ار  مدرم  تسا و  لیئربج  ادص ، بحاص  . 4

نآ عوقو  یخرب  .میراد  تیاور  هتسد  ود  زین  هحیص  نیا  نامز  هرابرد 
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(1) .دنا هدرک  نایب  ناضمر  هام  رد  زین  یضعب  بجر و  هام  رد  ار 

« دیدج باتک   » ندروآ دنک ؛ یم  لمع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  نآرق و  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هچنانچ  . 37
؟ دشاب یم  انعم  هچ  هب  تایاور  رد 

ترضح تکرح  .دناسر  یم  تموکح  هب  هعماج  رد  تنـس  باتک و  دومن  روهظ و  درکیور  اب  ، ار دوخ  ریفـس  نیرخآ  لاعتم ، دنوادخ 
مام زا ا  یتیاور  رد  .تسا  نآرق  رّـسفم  نّیبم و  مالـسلا و  مهیلع  یهلا  يایلوا  اـیبنا و  تکرح  رارمتـسا  تهج  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص 

هب ار  مدرم  .تسا  نم  تنـس  شتنـس ، نم و  لئامـش  شلئامـش ، نم و  هینک  شا ، هینک  نم و  مسا  شمـسا ، .تسا  نـم  دـالوا  زا  مئاـق ،
هدرک و تعاطا  ارم  دـنک ، تعاطا  ار  وا  سک  ره  .دـناوخ  یم  ارف  مراگدرورپ  باتک  هب  دراد و  یماو  نم  تعیرـش  نم و  يرادربنامرف 

بیذـکت ار  وا  سک  ره  هدرک و  راکنا  ارم  دـنک ، راکنا  ار  وا  تبیغ  سک  ره  .تسا  هدرک  ینامرفان  ارم  دـنک ، ینامرفان  وا  زا  سک  ره 
بیذکت ارم  وا  هرابرد  هک  ار  یناسک  تیاکـش  .تسا  هدرک  قیدصت  ارم  دنک ، قیدصت  ار  وا  سک  ره  .تسا  هدرک  بیذکت  ارم  دـنک ،

اجک هب  دـننادب  ناراکمتـس  هک  دـشاب  دوز ) و   ) مرب یم  ادـخ  هب  دـننک ، هارمگ  ارم  تما  دـنوش و  رکنم  وا  نأش  رد  ارم  راـتفگ  دـننک و 
(2) .دننک یم  تشگزاب 

هب هک  تسا  نآرق  نامه  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  باتک  تیاور ، نیا  حیرصت  هب 

ص:82

ص464. هماندوعوم ، - 1
ص411. نیدلا ، لامک  - 2

مود رتفد  يودهم ) ياه  خساپ  اه و  شسرپ  : ) رهم www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 93 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12591/AKS BARNAMEH/#content_note_82_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12591/AKS BARNAMEH/#content_note_82_2
http://www.ghaemiyeh.com


مه يرگید  تیاور  هراب ، نیا  رد  .تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تنـس  نامه  زین  وا  تنـس  دنک و  یم  لمع  نآ 
.تسا نآرق  زا  دیوگب ، هچ  ره  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  نآ  رگنایب  دزادرپ و  یم  بلاطم  نیمه  هب  هک  تسه 

ینامعن هلمج  زا  دنک ؛ یم  لمع  دیدج  باتک  هب  دروآ و  یم  دیدج  رما  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تایاور ، زا  هتـسد  کی  ساسا  رب  یلو 
: تسا هدروآ  دوخ  هبیغلا  باتک  رد 

؛ ...دیدج ءاضق  دیدج و  باتک  دیدج و  رماب  مئاقلا  موقی 

(1) .دنک یم  مایق  دیدج  ياضق  دیدج و  باتک  دیدج و  رما  اب  مئاق ،

: دسیون یم  دیدج » باتک   » ترابع هیجوت  رد  هللا  همحر  ردص  دمحم  دیس 

؛ دنک یم  هئارا  نآرق  ادخ ، باتک  مالک و  زا  يدیدج  ریـسفت  مدرم ، يارب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  نآ  دیدج ، باتک  زا  دارم 
هک دنک  یم  نایب  میرک  نآرق  ریسفت  رد  ار ، يدیدج  ماع  دعاوق  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هکنیا  ای  .تسا  قیمع  رایسب  هک  يریسفت 

(2) .دیآ یم  باسح  هب  نآرق  مهف  ریسفت و  رد  يا  هزات  شور 

ریـسفت و رد  مالـسا  ياملع  تبیغ ، رـصع  رد  هکنیا  اب  .تسین  یـسک  ره  راک  نآرق ، ياـه  نطب  هب  ندرب  یپ  نآ و  ریـسفت  نآرق و  مهف 
نکمم ریغ  ابیرقت  مالسلا  هیلع  بیاغ  ماما  هب  یسرتسد  هدوب و  تبیغ  رصع  رد  نوچ  اما  دنا ؛ هدیـشک  تمحز  رایـسب  میرک  نآرق  نییبت 

نوطب قیاقح ، زا  يرایسب  دنا  هتسناوتن  نآرق  قیاقح  نییبت  ریسفت و  رد  نیاربانب  تسا ؛ هدوب 
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یناهج تموکح  کی  تسا و  هاگآ  یهلا  باتک  رارسا  همه  هب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نوچ  اما  دننک ؛ نایب  ار  نآرق  تاراشا  و 
.دنک ارجا  هعماج ، رد  جارختسا و  نآرق ، زا  ار  هعماج  نآ  زاین  دروم  یعامتجا  يدرف و  ماکحا  همه  دیاب  ریزگان  دهد ، یم  لیکشت 

هب هدرک ، نایب  ار  اه  نآ  همه  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دراد و  دوجو  دـشاب ، رـشب  تیادـه  زاین  دروم  هک  يزیچ  ره  نآرق  رد  ام  رواب  هب 
یگزات روهظ  رـصع  رد  هک  دوش  حرطم  یقیاقح  دـبای و  رییغت  نآرق  ریـسفت  دـعاوق  نیناوق و  تسا  نکمم  .دروآ  یم  رد  لمع  هلحرم 

نامز نآ  ات  هک  يروما  نایب  ون و  ریـسفت  ینعی  دـیدج ؛ باتک  ساسا  نیا  رب  .دوش  روصت  تنـس  باـتک و  زا  يدـیدج  ریوصت  هتـشاد ،
.تسا هدوب  هقباس  یب  نامز ، نآ  ات  هک  ریسفت  رد  یلوصا  دعاوق و  سیسأت  ای  تسا ، هدرکن  نایب  ار  اه  نآ  یسک 

یضعب .دوش  یم  ریـسفت  لیوأت و  مدرم ، لیم  قبط  مالـسا  نآرق و  زا  یماکحا  دیآ و  یم  دیدپ  نید  رد  ییاه  تعدب  تبیغ ، نامز  رد 
، درک روهظ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یتقو  .تسا  هدوبن  مالـسا  زا  ًالـصا  ییوگ ، هک  دوش  یم  شومارف  نانچ  ماکحا  دودح و  زا 

یقلت دیدج  نید  هباثم  هب  اه  نآ  دیدجت  دزاس و  یم  راکـشآ  تسا ، هدش  رداص  هک  هنوگ  نامه  ار  ادخ  ماکحا  لطاب و  ار  اه  تعدـب 
لیوأت نییبت و  ریسفت و  یهلا و  باتک  تاروتسد  مالسا و  ماکحا  يارجا  نایب و  يارب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  نیاربانب  دوش ؛ یم 

.دزاس یم  مکاح  ناهج ، رسات  رس  رد  هملک ، یعقاو  يانعم  هب  ار  نآرق  ماکحا  دنک و  یم  مایق  نآرق 

تموکح لیکشت  روهظ و  نامز  رد  ار  یگدنز  تاروتسد  ترضح ، نآ 

ص:84

مود رتفد  يودهم ) ياه  خساپ  اه و  شسرپ  : ) رهم www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


میرک و نآرق  نامه  یمالسا ، یناهج  هعماج  هرادا  يارب  وا  تموکح  یساسا  نوناق  دنک و  یم  هدافتسا  میرک  نآرق  زا  مالسا ، یناهج 
.درادن يدیدج  باتک  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس 

؟ دسر یم  همه  شوگ ، هب  هنوگچ  روهظ  نامز  رد  ترضح  يادص  . 38

هژیو رای  دنک و 313  یم  هیکت  هبعک  راوید  رب  روهظ  ماگنه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  دهد  یم  ناشن  تاقیقحت   
زا دعب  .دـنک  یم  توالت  ار  F نینموـم متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  هـیقب  G دوه هروـس  زا  هیآ 88  ترـضح ، سپـس  .دنیآ  یم  مه  درگ  وا 

يادن تسین  دیعب  ...مکیلع .» هتجح  هتفیلخو و  هضرأ  یف  هللا  هیقب  انأ  : » دیامرف یم  شیوخ  نارای  هب  ترضح  فیرش ، هیآ  نیا  توالت 
هدـمآ تیاور  رد  هک  ارچ  دـسرب ؛ نارگید  شوگ  هب  ترـضح  صاخ  نارای  قیرط  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  مهدزاود  ماـما 

: تسا

دهاوخ روهظ  نامز  ماما  دنوش و  یم  رـضاح  وا  دزن  دـسر ، یم  رفن  رازه  هد  هب  اه  نآ  رامـش  هک  رـصع  ماما  هژیو  نارای  روهظ ، ماگنه 
.(1) درک

ماـگنه مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماـما  يادـص  ندینـش  صوصخ  رد  یعطق  رظن  راـهظا  بلطم ، نیا  هب  تاـیاور  هراـشا  مغر  هب  نیارباـنب 
رد تلادع ، تقیقح و  يوس  هب  مالسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  ناوخارف  تایاور ، ربارب  هک  تسا  نیا  ملـسم ، .تسا  نکممان  يرما  روهظ ،

هرابرد یعطق  رظن  راهظا  ور  نیا  زا  دیسر ؛ دهاوخ  نایناهج  همه  شوگ  هب  هتفرگ ، تروص  هدرتسگ  یناهج و  حطس 
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زا یناهج  مالعا  نیا  دـنا  هداد  لامتحا  یخرب  .تسا  نکممان  یتح  راوشد و  دـسر ، یم  ملاع  لـها  هب  هنوگچ  ترـضح  يادـص  هکنیا 
لیاسو هب  هجوت  اـب  : » دـنیوگ یم  دـنناد و  یم  ترورـض  تروص  رد  طـقف  ار  زاـجعا  ققحت  یخرب  دریگ و  یم  تروص  زاـجعا  قیرط 

«. دناسرب نایناهج  شوگ  هب  ار  دوخ  توعد  يادن  دناوت  یم  هناسر  قیرط  زا  ترضح  تسین و  يزاین  زاجعا  هب  یلعف ، هتفرشیپ 

تسا و روهظ  میالع  زا  ینامسآ ، يادن  .تسا  توافتم  هدش ، هدرمش  روهظ  میالع  زا  هک  ینامسآ  يادن  اب  ترـضح  يادن  هوالع ، هب 
تـسا نکمم  زین  .دوشن  عقاو  زین  رتشیب  راب  کی  دـیاش  دریگ و  یم  تروص  رما  نیا  يارب  مدرم  یمومع  یگدامآ  روهظ و  مالعا  يارب 

هب هاـتوک _  دـنچ  ره  ناـمز _  لوط  رد  دـناوت  یم  ترـضح ، توعد  اـما  دنونـشب ؛ ار  نآ  هظحل  کـی  رد  همه  هک  دـشاب  يا  هنوگ  هب 
.دننک سکعنم  اه  هناسر  سپس  دنونشب و  ار  توعد  مارحلادجسم  رد  رضاح  مدرم  ادتبا  هک  هنوگ  نیدب  دسرب ؛ مدرم  شوگ 

تیفیک دـنچ  ره  دـناسر ؛ یم  ناـیناهج  همه  هب  یتـسرد  ینـشور و  هب  ار  دوخ  توعد  ترـضح ، هک  تسا  نیا  مهم  هکنیا  رخآ  نخس 
.دشاب هدیشوپ  ام  رب  نآ  قیقد 

؟ تسیچ ماما  هب  تفرعم  جیاتن  . 39

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماما  تبیغ  ندـش  ینالوط  دـهد  یم  ناشن  تبیغ  رـصع  رورم  تیودـهم و  هلأـسم  یـسررب   
یتامیالمان تالکشم و  اب  دراوم  يا  هراپ  رد  نارود ، نیا  رد  نارظتنم  تشاد و  دهاوخ  لابند  هب  ار  ییاهدمایپ 
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ماـما راـظتنا  ماـیا  تبیغرـصع و  رد  هک  تسا  ییاـه  هدـیدپ  زا  يزیرگ ، تیـالو  يزیتـس و  ماـما  ، ههبـش کـش و  .دوب  دـنهاوخ  هارمه 
یشان تالکشم  زا  هعماج  ییاهر  بجوم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  تفرعم  ظاحل  نیمه  هب  داد ؛ دهاوخ  يور  مالـسلا  هیلع  مهدزاود 

داوج ماما  .تسا  هدش  هتخانـش  لطاب  زا  قح  هدننک  ادج  یمالـسا ، هشیدنا  رد  ماما  تخانـش  اریز  دوب ؛ دـهاوخ  ترـضح  نآ  تبیغ  زا 
: دومرف مالسلا  هیلع 

نوتاقولا هیف  بذکیو  نودحاجلا  هرکذـب  ءزهتـسیو  نوباترملا  هرکنیو  نوصلخملا  هجورخ  رظتنیف  اهدـمأ  لوطیو  اه  مایأ  رثکیهبیغ  هل 
؛(1) نوملسملا اهیف  وجنیو  نولجعتسملا  اهیف  کلهیو 

ار وا  نالد  ود  دنـشک و  یم  ار  شراـظتنا  ناـصلخم  سپ  دـماجنا  یم  لوط  هب  شناـیاپ  رایـسب و  شیاـهزور  هک  تسا  یتیبیغ  وا  يارب 
رد ناگدننک  هلجع  دنیوگ و  یم  غورد  وا  هرابرد  ناراذگ  تقو  دنریگ و  یم  ءازهتـسا  هب  ار  وا  دای  ناگدننک  راکنا  دننک و  یم  راکنا 

.دنبای یم  تاجن  تبیغ  رما  رد  ناگدنریذپ  دنوش و  یم  دوبان  تبیغ  رما 

رد نآ  راثآ  راظتنا و  هب  مامتها  .دـیآ  یم  رامـش  هب  مهدزاود  ماما  تفرعم  راثآ  زا  تیودـهم ، اب  یگنهامه  یهارمه و  ظاحل  نیمه  هب 
.تسا نیغورد  نایعدم  نامزلارخآ و  نتف  زا  تاجن  هب  نتسویپ  هباثم  هب  یمالسا ، هشیدنا 

رود هب  هدز و  باتش  هک  يدارفا  لباقم  تمواقم  نیغورد و  نایعدم  اب  هزرابم  تیودهم و  تماما و  ریسم  رد  حیحص  تکرح  نیاربانب 
زا

ص:87

ص378. نیدلا ، لامک  - 1

مود رتفد  يودهم ) ياه  خساپ  اه و  شسرپ  : ) رهم www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 98 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12591/AKS BARNAMEH/#content_note_87_1
http://www.ghaemiyeh.com


يارب هک  يدارفا  لـباقم  رد  يرایـشوه  وـس  رگید  زا  .تسا  راـظتنا  راـثآ  زا  دـنزادرپ ، یم  روـهظ  تقو  نییعت  هـب  تـفرعم ، یهاـگآ و 
زا دننک ، قیبطت  نآ  رب  ار  روهظ  میالع  زا  یتمالع  ات  دنزای  یم  تسد  تبیغ  رصع  رد  يا  هدیدپ  ره  هب  طیارش ، میالع و  یبای  قادصم 

.دیآ یم  رامش  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  راظتنا  رب  بترتم  راثآ 

؟ دنتسه ناوج  اه  نآ  رتشیب  ارچ  تسین ؟ نانآ  نایم  لاس  نهک  دارفا  هدوب ، ناوج  ترضح ، نارای  همه  ایآ  . 40

نس ای  صاخ و  رشق  ای  صاخ  هورگ  هب  هزومآ  نیا  تایاور ، نآرق و  تایآ  رظنم  زا  دهد  یم  ناشن  تیودهم  هلأسم  یـسررب  لیلحت و   
يور نیمه  هب  دوب ؛ دهاوخ  یتیـسنجارف  یتیلم و  ارف  هزومآ  کی  تیودـهم  دنتـسم ، ربتعم و  عبانم  اب  ربارب  .درادـن  صاصتخا  يا  هژیو 

زا تایاور  یخرب  رد  هتبلا  .تسین  عافد  لباق  نادـنچ  فلتخم  ینـس  ياه  هورگ  توافتم و  راشقا  هب  نارواب  يدـهم  هیزجت  کـیکفت و 
روضح ناوت  یمن  تایاور ، نیا  رودص  مغر  هب  یلو  تسا ، هدـش  دای  مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  يرای  رد  ناناوج  ریگمـشچ  روضح 

يارب هک  تاـیاور  ناـبز  راـتخاس  قبط  هک  ارچ  درک ؛ روصت  تیلقا  رد  ار  مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماـما  ناراـی  ناـیم  رد  ناوج  ریغ  دارفا 
يدـنمناوت هب  هراشا  باب  زا  اه  نآ  تایبدا  تسین  دـیعب  تسا ، هدـش  هتفرگ  راک  هب  هعماج  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  فراـعم  لاـقتنا 

ناروای يدهم  نایم  رد  ناناوج  روشرپ  روضح  هب  اه  نآ  رد  هک  یتایاور  رودص  دیآ  یم  رظن  هب  ظاحل  نیمه  هب  دشاب ؛ ناروای  يدهم 
تیودهم هزومآ  زا  عافد  هژیو  هب  ناروای  يدهم  توق  يدنمناوت و  نییبت  روظنم  هب  تسا ، هدش  هتخادرپ 
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: تسا هدمآ  تیاور  رد  ظاحل  نیمه  هب  .دشاب  تماما  تیالو و  و 

.دنتسه كدنا  اذغ  رد  کمن  مشچ و  رد  همرس  دننام  ریپ ، لاس و  نهک  دارفا  دنتسه و  ناوج  همه  ترضح ، نارای 

هظفاحم تلاح  زا  ناوج  .تسا  رتشیب  شورخ  روش و  ناوج ، رد  .دندوب  ناوج  زین  مالـسلا  مهیلع  هتـشذگ  نایاوشیپ  ایبنا و  نارای  رتشیب 
ناوج رد  ایند  یگدنز و  زا  ندش  ادـج  ندـنک و  لد  .دراد  يرتشیب  یگدامآ  شالت ، تکرح و  يارب  هدوب ، رادروخرب  يرتمک  يراک 

یم يور  ریخ  راـک  هـب  نارگید  زا  رتدوز  ناـنآ  .باـیرد  ار  ناـناوج  : » دوـمرف مالــسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  .تـسا  رتـشیب  رت و  تـحار 
: دومرف یمالک  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  .تسا  بلطم  نیا  رب  هاوگ  زین  مالسا  ردص  خیرات   (1) «. دنروآ

.دنتساخرب متفلاخم  هب  نالاسگرزب  دنتسب و  نامیپ  نم  اب  ناناوج  تخیگنارب ؛ يربمایپ  هب  ارم  دنوادخ 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  هعیش  هاگدید  زا  تسایس  هدنیآ  . 41

ینامرآ بولطم و  هعماج  نآ  هب  ندیسر  يارب  خیرات ، .تسا  هنانیب  شوخ  نشور و  رایسب  تلود ،)  ) تسایـس هدنیآ  هعیـش ، هاگدید  زا 
دهاوخ دوجو  هب  یهلا  ياهدادما  يرای  اب  دوعوم و  حلـصم  يربهر  هب  نارواب و  يدهم  تسد  هب  هلـضاف  يا  هنیدـم  .تسا  تکرح  رد 
ساسا رب  ارگ  لامک  هعماج  نیا  رد  تسایس  .دش  دهاوخ  زاغآ  صقن  یتساک و  نودب  لماکت ، یلاعت و  هب  ور  دیدج و  یتکرح  دمآ و 

هرادا رد  یساسا  شقن  ناحلاص _  هژیو  هب  نافعضتسم - .دریگ  یم  لکش  تماما  ماظن 
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ریوصت ناوت  یم  نینچ  ار  دوعوم » هعماج   » نیا يامن  رود  .دـنور  یم  نیب  زا  نارالاس  اغوغ  نازودـنا و  تورث  دـنراد و  روما  لرتنک  و 
: درک

يژولوئدیا یهلا و  ینیب  ناهج  ساسا  رب  وا ، تموکح  تفرگ و  دهاوخ  ارف  ار  ملاع  برغ  قرـش و  زا  یتیگ  رـسارس  يودـهم ، تلود 
تیالو و .تفای  دـهاوخ  شرتسگ  اج  همه  رد  قالخا  تیونعم و  هدـش ، یناـگمه  دـیحوت ، یتسرپ و  اـتکی  نییآ  .دوب  دـهاوخ  مالـسا 

.تفای دـهاوخ  دومن  تداعـس  تینما و  تلادـع ، هتفرگ ، رارق  تیرـشب  شریذـپ  دروم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  تماما 
نیب زا  ینماان  سرت و  .دش  دهاوخ  مکاح  عماوج  رب  تیدوبع  تدابع و  حور  دنـسر و  یم  دوخ  ییاغ  فدـه  ییاهن و  لامک  هب  مدرم 

رامـش یب  ياه  تکرب  .دـش  دـهاوخ  نک  هشیر  ناهج  زا  یهابت  متـس و  داسف ، .تفرگ  دـهاوخ  ارف  ار  اج  همه  شمارآ  تینما و  هتفر ،
، مولع .دـش  دـهاوخ  جارختـسا  نآ  نداعم  اه و  هنیجنگ  ددرگ و  یم  راکـشآ  نیمز ، نارک  یب  ياه  تمعن  دوش و  یم  لزان  نامـسآ ،

لیکشت رب  ینبم  لاعتم  دنوادخ  هدعو  دش و  دهاوخ  لماک  مدرم  لقع  درخ و  هتفای و  يا  هداعلا  قراخ  تفرـشیپ  يروآ ، نف  تعنص و 
.تفای دهاوخ  ققحت  یناهج  حطس  رد  یهلا  تموکح 

کمک وا  هب  میشاب و  ترضح  نارای  زا  میناوت  یم  مه  ام  ای  دنتسه  هتشذگ  ماوقا  زا  همه  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نارای  ایآ  . 42
؟ میگنجب نانمشد  اب  ترضح  باکر  رد  میدرگرب و  هک  تسه  یهار  ایآ  میتفر ، ایند  زا  روهظ  زا  شیپ  رگا  مینک ؟

هب رومأم  یعقاو ، يدازآ  تلادع و  ساسا  رب  مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  ترـضح  یناهج ، دـحاو  تموکح  راذـگ  ناینب  هک  یماگنه 
تموکح لیکشت 
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يروشک يرکشل و  ناهدنامرف  عقاو  رد  اه  نآ  .دنوش  یم  عمج  شسدقم  دوجو  عمـش  فارطا  وا  صاخ  نارای  زا  رفن   313 دوش ، یم 
دبای یم  لیکشت  یقتم  هتسراو و  ياه  ناسنا  زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  تلود  تایاور ، قبط  .دنـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  يدهم  تلود 

هناجدوبا رتشا ، کلام  یـسراف ، ناملـس  نوعرف ، لآ  نمؤم  مالـسلا ، هیلع  یـسوم  یـصو  عشوی  فهک ، باحـصا  زا  رفن  تفه  دـننام :
.نادْمَه هلیبق  يراصنا و 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: زا دنترابع  هک  دنک  یم  هدنز  هبعک  تشپ  زا  ار  نت  هدفه  دنک ، مایق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  ترضح  هک  یماگنه 
یصو عشوی  فهک ، باحصا  زا  نت  تفه  دننک ، یم  راتفر  تلادع  اب  هدرک ، تواضق  قح  هب  هک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  موق  زا  نت  جنپ 

(1) .رتشا کلام  يراصنا و  هناجدوبا  یسراف ، ناملس  نوعرف ، لآ  نمؤم  یسوم ،

هتفر ایند  زا  روهظ  زا  شیپ  هک  دنتـسه  يدارفا  زا  مه  دنا و  هدـنز  روهظ  نامز  رد  هک  دنتـسه  يدارفا  زا  مه  ترـضح ، نارای  نیا  ربانب 
.دنوش یم  هدنز  هرابود  روهظ  ماگنه  دنا و 

نانمؤم زا  یهورگ  تشگزاب  زا  قلطم  تروص  هب  تایاور  رد  اریز  تسین ؛ صاـخ  ناراـی  صوصخم  تعجر ، تشاد  هجوت  دـیاب  هتبلا 
هچنآ .میشاب  ترضح  باکر  رد  هدرک ، كرد  ار  روهظ  نامز  هک  میراد  ار  دیما  نیا  رگید ، ترابع  هب  .تسا  هدمآ  نایم  هب  نخس  زین 

زا روهظ  زا  شیپ  هک  نانمؤم  زا  یهورگ  هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدافتسا  تایاور  نآرق و  زا 
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يدارفا زا  مه  راوگرزب ، نآ  نارای  .دوب  دنهاوخ  وا  نارای  ءزج  ترـضح  باکر  رد  دندرگ و  یمرب  ایند  هب  ادخ  نذا  هب  دـنا ، هتفر  ایند 
ام زا  اذـل  دـنوش ؛ یم  هدـنز  هرابود  دـنا و  هتفر  ایند  زا  روهظ  زا  شیپ  هک  دـنا  یناسک  زا  مه  دـنا و  هدـنز  روهظ  نامز  رد  هک  دنتـسه 

: دومرف یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .میناوخب  دهع  ياعد  حبص  زور  ره  تسا  هدش  هتساوخ 

، دریمب روهظ  زا  شیپ  رگا  دوب و  دـهاوخ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق  نارای  زا  دـناوخب ، ار  اـعد  نیا  حبـص  زا  لـبق  سک  ره 
.ددرگ یم  جراخ  ربق  زا  هدش ، هدنز  هرابود 

«. ...َتْوَْملا ُهَنَیب  ینَیب َو  َلاح  ْنِا  مهللا  : » میوش هدنز  هرابود  میتفر ، ایند  زا  روهظ  زا  لبق  رگا  میهاوخ  یم  ادخ  زا  زین  اعد  نیا  نتم  رد 

؟ دنک یم  شالت  شروهظ  يارب  نارظتنم  دننامو  تسا  رظتنم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ایآ  . 43

دناد یم  یبوخ  هب  راوگرزب  نآ  .تسا  هاگآ  انشآ و  روهظ  ییالط  نارود  ییابیز  اب  يرگید  سک  ره  زا  شیب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما 
نآ هتفرگ ، لکـش  نکمم  تروص  نیرتهب  هب  یناسنا  هعماـج  دـنبای و  یم  تسد  يریظن  یب  یلاـعت  دـشر و  هب  روهظ ، نارود  رد  مدرم 

دراد وزرآ  تسا ، نابرهم  رایسب  ادخ  تاقولخم  ناگدنب و  رب  هک  وا  .دبای  یم  ققحت  تسا  يرشب  یگدنز  هدنبیز  هتـسیاش و  هک  هنوگ 
.دننک یط  ار  لامک  تاجرد  دنناوتب  هدیسر ، دوخ  روخ  رد  یگدنز  هب  اه  ناسنا 

: دیامرف یم  سوواط  نب  دیس 

ام تنیط  یقاب  ام و  رون  زا  ار  نایعیش  انامه  ایادخ !  دومرف : یم  هک  مدینش  ار  ترضح  يادص  یهاگرحس  سدقم ، بادرس  رد 
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(1) «. هد تاجن  منهج  شتآ  زا  ار  اه  نآ  شخبب و  ام  هب  ار  اه  نآ  ياهاطخ  .دنا  هدش  هدیرفآ 

ضوع مدرم  ات  هک  تسا  یهلا  تنـس  نیا  .دهد  روهظ  نذا  دنوادخ  ات  تسا  مدرم  ندش  هدامآ  رظتنم  تسا ؛ رظتنم  اعقاو  ترـضح  نآ 
لکـشم اما  تسا ؛ هدامآ  راک  نیا  يارب  مه  دـنک و  یم  اعد  مه  ماـما ، سپ   (2) .دنکن ضوع  ار  مدرم  تشونرـس  زین  دنوادخ  دنوشن ،

.دنک روهظ  ترضح  ات  دوش  مهارف  دیاب  هک  تسا  روهظ  طیارش  ندش  هدامآ  یلصا ،

؟ تسا اجک  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  تختیاپ  . 44

.تسا هفوک  رهش  ترضح ، نآ  تموکح  زکرم  رقم و  دهد  یم  ناشن  تایاور  یسررب   

؟» دـنوش یم  عمج  اجک  رد  نانمؤم  دوب و  دـهاوخ  اجک  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  هناخ  : » دیـسرپ مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  لـضفم 
، هلهس دجسم  رد  لاملا  تیب  .دزادرپ  یم  يرگداد  هب  هفوک  عماج  دجـسم  رد  تسا و  هفوک  رهـش  وا ، تموکح  رقم  : » دومرف ترـضح 

(3) «. تسا هفوک  فجن و  نشور  حطسم و  فاص و  ياه  نیمز  رد  عقاو 

: دیامرف یم  نینچ  یبیغ ، ربخ  کی  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

مدرم هب  هدش ، لزان  هک  هنوگ  نادب  ار  نآرق  دنا و  هدز  اه  همیخ  هک  مرگن  یم  هفوک  دجسم  رد  نامنایعیش  هب  نونکا  مه  ییوگ 
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(1) .تخاس دهاوخ  راوتسا  ار  نآ  هلبق  درک و  دهاوخ  يزاسزاب  ار  دجسم  نآ  دنک ، مایق  نوچ  ام  مئاق  هک  دینادب  .دنزومآ  یم 

؟ دنزیخ یم  رب  هناحلسم  هزرابم  هب  وا  اب  هداتسیا ، ترضح  لباقم  یناسک  هچ  . 45

توعد و تقیقح  مالسلا و  هیلع  يدهم  ماما  اب  مدرم  زا  يرایسب  .دریگ  یم  رارق  یمومع  لابقتسا  دروم  تیودهم  هزومآ  روهظ ، رصع 
يدادعت لباقت  هب  تایاور  یـسررب  .دنزیخ  یمرب  ترـضح  اب  هلباقم  هب  زین  ییاه  هورگ  دنچره  دندنویپ ؛ یم  وا  هب  هدـش ، انـشآ  وا  مایق 

: هلمج زا  دنک ؛ یم  هراشا  نازیرگ  ماما  نازیتس و  يدهم  زا  كدنا 

یفارحنا قرف  یخرب  . 1

زا یتیاور  رد  .تشاد  دهاوخ  یپ  رد  ار  تیودهم  اب  ناشیا  زیتس  هدـش ، تماما  زا  نتفرگ  هلـصاف  بجوم  دارفا ، یـضعب  یفارحنا  رکفت 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

یم هدرک ، جورخ  ترـضح  دضرب  هیدیز ] زا  يا  هخاش   ] هیرتب هقرف  زا  رفن  رازه  هد  دودح  هفوک  رد  درک ، مایق  مالـسلا  هیلع  مئاق  یتقو 
یم تکـاله  هب  ترـضح  تسد  هب  اـه  نآ  همه  میرادـن .» يزاـین  همطاـف  نادـنزرف  هب  اـم  .يا  هدـمآ  هک  ییاـجنآ  هب  درگرب  : » دـنیوگ

(2) .دنسر

ص:94

ص233. ینامعن ، تبیغ  - 1
ص338. ج52 ، راونالاراحب ، - 2
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ینایفس رکشل  . 2

يدج نافلاخم  نانیا  .دزادرپ  یم  ترـضح  اب  هزرابم  هب  روهظ  ماگنه  دهد و  یم  رارق  دوخ  هرطیـس  تحت  ار  قارع  هیروس و  ینایفس ،
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یثیدح  رد  .دنرب  یم  نیب  زا  ار  يدایز  هدع  دوخ ، هطلس  مایا  رد  دنتسه و  مدرم  شمارآ  نید و 

ود هک  دسر  یم  ءادـیب  نیمزرـس  هب  ات  دـنگنج  یم  نانمـشد  اب  هک  یلاح  رد  دـنک ؛ یم  تکرح  ترـضح  دـنک ، یم  روهظ  مئاق  یتقو 
(1)  …. دنریگ یم  رارق  ترضح  لباقم  ینایفس  نایرکشل  زا  هورگ 

باتک لها  زا  ییاه  هورگ  . 3

یـسیع ترـضح  لوزن  یلو  دنوش ؛ یم  گنج  هدامآ  هدرک ، ییارآ  فص  ترـضح  لباقم  ادـتبا  روهظ ، ماگنه  نایدوهی ، نایحیـسم و 
هیلع نامز  ماما  طسوت  تاروت ، یلصا  حاولا  ندش  راکشآ  زین  مالسلا و  هیلع  يدهم  ماما  رس  تشپ  ناشیا  ندناوخ  زامن  مالسلا و  هیلع 
یم گنج  هب  زین  یهورگ  هدرک و  حلـص  یخرب  نینچمه  .دنریذپب  ار  مالـسا  نید  باتک ، لها  زا  يدایز  هدع  دوش  یم  ثعاب  مالـسلا 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  رق  اب  ماما  زا  یثیدح  رد  .دنزادرپ 

روبجم اه  نآ  هک  دتسرف  یم  يرکشل  مور  تمس  هب  ماش ، زا  دعب  دنک  مایق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هک  ینامز 
(2) .دنوش یم  حلص  ناما و  تساوخرد  هب 

ص:95

ح13. ص187 ، ج52 ، راونالاراحب ، - 1
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تجاجل و هیحور  یبلط ، ایند  تیناسنا ، تقیقح  نید و  زا  تسرد  كرد  مدـع  زا  یـشان  تیودـهم ، ربارب  تمواقم  تفلاـخم و  لـیلد 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  مهدزاود  ماـما  اـب  ییوراـیور  زیتس و  رد  نادـناعم ، ناـفلاخم و  زا  کـی  چـیه  تسا  رکذ  ناـیاش  .تسا  بصعت 

.دش دنهاوخن  قفوم  فیرشلا 

؟ دوش یم  هدافتسا  هتفرشیپ  لیاسو  زا  روهظ ، نامز  ایآ  . 46

یمولع تایاور ، ساسارب  .تسا  یملع  يروآونو  ییاز  تفرعم  داد  خر  نامز  روهظ ، رصع  دهد ، یم  ناشن  تیودهم  تایاور  یسررب 
، مولع همه  روهظ ، نامز  رد  .تسا  ملع  فرح  تفه  تسیب و  زا  تمـسق )  ) فرح ود  دوب  دهاوخ  مدرم  رایتخا  رد  روهظ  زا  لبق  ات  هک 

قبط .دنرب  یم  هرهب  نآ  زا  هدش ، ور  هب  ور  مولع  يایرد  اب  مدرم  نیاربانب ، دریگ ؛ یم  رارق  مدرم  رایتخا  رد  فرح  تفه  تسیب و  ینعی 
دهاوخ هدافتـسا  رتهب  رتشیب و  مولع ، زا  تشاد و  دـنهاوخ  يرتالاب  كرد  مدرم  ور  نیا  زا  دوش ؛ یم  لماک  اه  لـقع  يرگید  تاـیاور 

هافر و شرتسگ  اب  هدـیدپ ، نیا  دوش و  یم  ناسنا  يونعم  لماکت  دـشر و  بجوم  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  هعماج  تکرح  نیاربانب  دـش ؛
.درادن یتافانم  یعامتجا  هعسوت  تفرشیپ و 

، هدش رداص  یعیقوت  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  هک  ...انعئانـص » دعب  قلخلا  انبر و  عئانـص  نحن   » ثیدح نیا  زا  روظنم  . 47
؟ تسیچ

اه نآ  رب  یتیولوا  دنتـسه و  مدـقم  وت  رب  ینالف  ینـالف و  هک : تشون  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  يا  هماـن  هیواـعم  تسا  هدـش  لـقن 
: تشون باوج  رد  ترضح  .يرادن 

ص:96
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یسک هچ  تسا و  مدقم  یسک  هچ  ینادب  ات  مدرک ، یم  نایب  ار  مدوخ  لیاضف  زا  یضعب  دوب ، هدرکن  یهن  ییاتـسدوخ  زا  دنوادخ  رگا 
(1) .درک قلخ  ام  رطاخ  هب  ار  مدرم  دعب ، درک و  قلخ  ار  ام  دنوادخ ، دراد : تلیضف 

مرکا ربمایپ  هب  باطخ  هک  كالفألا ،» تقلخ  اـمل  كـالول   » دـننام تسا ؛ هدـش  هراـشا  بلطم  نومـضم و  نیا  هب  يرگید  تاـیاور  رد 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  .مدرک  یمن  قلخ  ار  تادوجوم  كـالفا و  دوـبن ، وـت  دوـجو  رگا  ینعی ، تسا ؛ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ام تقلخ  دبـسرس  هویم  : » دیامرف یم  هکلب  میـشاب ؛ مدرم  قلاخ  ات  میدیرفآ  ار  نارگید  ام ، درک و  قلخ  ار  ام  ادخ ، دیوگب  دهاوخ  یمن 
«. میتسه لضفا  نارگید  زا  ام  میتسه و 

مالک رد  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  .دـنا  هدرک  ثحب  لصفم  روط  هب  هراب  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مالک  نارـسفم  ناـحراش و 
.دنک یم  قرف  هلمج ، ود  نیا  يانعم  و  انعئانص »  » هکنیا هن  انل ،» عئانص  : » تسا هدمآ  نینچ  یلع  ترضح 

یشخب هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  ّيرمع  ورمع  وبا  زا   (2) هبیغلا باتک  رد  یسوط  خیش  موحرم  ار  ثیدح  نیا  نینچمه 
: تسا نیا  ثیدح  نآ  زا 

؛ ...انعئانص دعب  قلخلا  انبر و  عئانص  نحن  ... 

.دنتسه ام  ياه  هدرورپ  تسد  دنوادخ ، تاقولخم  ریاس  میراگدرورپ و  ياه  هدرورپ  تسد  ام 
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: مینک یم  هراشا  اه  نآ  هب  لیذ  رد  .تسین  ود  نیا  عمج  رد  یعنام  هک  دراد  دوجو  هراب  نیا  رد  ریسفت  ود 

هللا یلص  ربمایپ  هطـساو  هب  دنوادخ  بناج  زا  هچنآ  دنتـسین و  مدرم  دنمزاین  ینید ، لامعا  دیاقع و  رد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  انامه  . 1
مهیلع جاتحم  تیب  لها  هب  روما ، نیا  رد  تما  هک  یلاـح  رد  دـنک ؛ یم  تیاـفک  ار  اـه  نآ  تسا ، هدیـسر  ناـنآ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و 

.دنک یمن  تیافک  ار  نانآ  تنس ، باتک و  هب  عوجر  اهنت  دنتسه و  مالسلا 

مدرم رب  دنوادخ  هک  ییاه  تمعن  هک  یتروص  رد  دوش ؛ یم  لزان  هطـساو  نودـب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  رب  دـنوادخ  ياه  تمعن  . 2
(1) .تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هطساو  اب  دنک ، یم  لزان 

یم بیرخت  ارچ  دنمادک و  دجاسم  نآ  دنک ؛ یم  بیرخت  ار  دجـسم  راهچ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تسا  هدـمآ  تیاور  رد  . 48
؟ دنوش

هینبأ مداه  نیأ   » همزمز هنیدآ ، حبـص  ره  ناقـشاع ، ور  نیا  زا  تسا ؛ قافن  كرـش و  راثآ  همه  هدـنرب  نیب  زا  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما 
ترضح نآ  هلمج  زا  دزاس ؛ دوبان  ار  قافن  ياه  انب  متس و  ملظ و  خاک  دنک و  روهظ  ترضح  دنرظتنم  هداد ، رس  ار  قافنلا » كرشلا و 

.درک دهاوخ  ناریو  تسا ، هدش  انب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتشک  هنارکش  هب  هک  ار  يدجاسم 

: دیامرف یم  دجاسم  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما 

ص:98

ص536. ج8 ، راونالاراحب ، ص36 ؛ ج3 ، هغالبلا ، جهن  ص451 ؛ هغالبلا ، جهن  حرش  ك.ر : - 1
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ثبش كامس و  ریرج ، ثعشا ، دجسم  دش ؛ هتخاس  دجسم  راهچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نتشک  زا  یـشان  ینامداش  لیلد  هب  هفوک  رد 
(1) .یعبر نب 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  دیوگ  یم  ریصبوبا 

(2) …. دنک یم  ناریو  هفوک  رد  ار  دجسم  راهچ  دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه 

ار اه  نآ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  اـب  ینمـشد  يور  زا  یهورگ  اـه  دـعب  تسا  نکمم  یلو  تسین ؛ دوجوم  نونکا  دـجاسم ، نیا  هتبلا 
(3) .دنزاسب هرابود 

: دیامرف یم   (4) نآرق

یسک يارب  تسا  یهاگ  نیمک  زین ] و[ تسا ، نانمؤم  نایم  یگدنکارپ  رفک و  نایز و  هیام  هک  دندرک  رایتخا  يدجسم  هک  ییاه  نآ  و 
و میتشادن ؛ يدصق  یکین  زج  هک  دننک  یم  دای  دنگوس  تخس  دندوب و  هتساخرب  گنج  هب  وا  ربمایپ  ادخ و  اب  اًلبق  هک 

ص:99

ص189. ج45 ، راونالاراحب ، - 1

ص333. ج52 ، راونالاراحب ، - 2
ص30. يدهم ، ات  نیسح  زا  باتک  زا  هتفرگرب  - 3

َبَراح ْنَِمل  ًاداصْرِإ  َنینِمْؤُْملا َو  َنَیب  ًاقیْرفَت  ًاْرفک َو  ًارارِـض َو  ًادِجْـسَم  اوُذَخَّتا  َنیذَّلا  َو  ، » ات 110 تایآ 107  هبوت ، كراـبم  هروس  - 4
ِلَّوَأ ْنِم  يْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْسََمل  ًاَدبَأ  ِهیف  ْمُقَت  َنُوبِذاَکل ال  ْمُهَّنِإ  ُدَهْشی  ُهَّللا  ینْسُْحلا َو  َّالِإ  انْدَرَأ  ْنِإ  َّنُِفلْحَیل  ُْلبَق َو  ْنِم  َُهلوُسَر  َهَّللا َو 

ْمَأ ٌریَخ  ٍناوْضِر  ِهَّللا َو  َنِم  يْوقَت  یلَع  ُهَناـْیُنب  َسَّسَأ  ْنَمَفَأ  َنیرِّهَّطُْملا  ُّبِحی  ُهَّللا  اوُرَّهَطَتی َو  ْنَأ  َنوُّبِحی  ٌلاـجِر  ِهیف  ِهیف  َموُقَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ٍمْوی 
«. َنیِملاَّظلا َمْوَْقلا  يِدْهی  ُهَّللا ال  َمَّنَهَج َو  ِران  یف  ِِهب  َراْهناَف  ٍراه  ٍفُرُج  افَش  یلَع  ُهَناْیُنب  َسَّسَأ  ْنَم 
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اوقت هیاپ  رب  نیتسخن  زور  زا  هک  يدجـسم  .تسیان  ناکم  نآ  رد  زگره  .دنتـسه  وگ  غورد  ًاعطق  نانآ  هک  دهد  یم  یهاوگ  ادخ  اما ] ]
ادـخ و  دـننک ، كاپ  ار  دوخ  دـنراد  تسود  هک  دـنا  ینادرم  دجـسم ،] ] نآ رد  .یتسیا  زامن ] هب   ] نآ رد  هک  تسا  رتراوازـس  هدـش ، انب 
تسا رتهب  هداهن ، ادخ  يدونشخ  اوقت و  هیاپ  رب  ار  دوخ  راک ]  ] داینب هک  یسک  ایآ  .دراد  یم  تسود  دنا ، یکاپ  ناهاوخ  هک  ار  یناسک 

هورگ ادـخ  دـتفا ؟ یم  ورف  خزود  شتآ  رد  نآ  اب  هدرک و  يزیر  یپ  طوقـس  هب  فرـشم  یهاگترپ  بل  رب  ار  دوخ  يانب  هک  یـسک  اـی 
(1) ..دنک یمن  تیاده  ار  نارگدادیب 

زا مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماما  هفیظو  هک  اجنآ  زا  .دـنوش  یم  یهارمگ  ثعاب  هک  دـنقافن  رفک و  ياه  انب  زراب  قیداصم  زا  دـجاسم ، نیا 
، دشاب هدش  هتخاس  ایر و …  كرش و  قافن و  يور  زا  هک  ار  يدجسم  ره  تسا ، داسف  داحلا و  رفک و  كرش و  رهاظم  همه  ندرب  نیب 

رشب نیا  ات  درب ، نیب  زا  ار  تیرشب  داسف  یهارمگ و  رهاظم  دیاب  .تسا  نآرق  ریـسم  رد  تکرح  ترـضح ، لمع  نیا  دنک و  یم  بارخ 
یط موصعم  ماما  تیاده  اب  ار  تداعـس  هار  هدیـشک ، یتحار  سفن  نادـناعم ، نالهاج و  ناوارف  ياه  متـس  ملظ و  زا  هتـسخ  روجنر و 

.دنک

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  مالسلا  هیلع  هللا  هیقب  ترضح  تواضق  هویش  . 49

، راـگزور نآ  رد  .تسا  یناـسنا  یگدـنز  نوگاـنوگ  داـعبا  رد  مالـسا  نـید  تاررقم  ماـکحا و  لـماک  يارجا  نارود  روـهظ ، نارود 
، یگنهرف تیعضو 

ص:100

.109_107 هبوت : - 1
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همه تینما ، .دوش  یم  هنیداهن  هعماج  رد  اهراجنهو  هتفرگ ، لکـش  اه  شزرا  ساسا  رب  هعماـج  مدرم و  يداـصتقا  یعاـمتجا و  یملع ،
همدقم ار  نآ  دنک و  یم  رییغت  ایند  هب  مدرم  هاگن  لوقع ، دشر  اب  .دوش  یم  نیمأت  یتسرد  هب  مدرم  فلتخم  ياه  زاین  هتفرگ ، ارف  ار  اج 
ناسنا ماک  هب  ار  دوخ  ینیریش  تقادص ، افـص و  نواعت و  يردارب و  لیاذر ، اه و  هنیک  نتفر  نیب  زا  اب  .دنهد  یم  رارق  ترخآ  تداعس 

: تسا هدمآ  تایاور  رد  .دوش  یم  لیدبت  لماعت  هب  لباقت ، تموصخ و  هعفارم و  یگدنز ، نیا  رد  هک  تسا  یعیبط  .دناشچ  یم  اه 

؛ دابعلا بولق  نم  انحشلا ء  بهذل...انمئاق  ماق  دق  ولو 

.دور (1) یم  ناگدنب ، ياه  لد  زا  اه  هینک  مئاق ، مایق  ماگنه 

تیب لها  ریاس  تنـس  اب  ترـضح  نآ  تنـس  یگنهامه  زا  یکاح  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  شور  هریـس و  هب  طوبرم  تایاور  یـسررب 
.تسا مالسلا  مهیلع 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  مظعا  ربمایپ  زا   

؛ لجوزع یبر  باتک  یلا  مهوعدی  یتعیرش و  یتلم و  یلع  سانلا  میقی  یتنس  هتنس 

توعد مراگدرورپ  باتک  هب  ار  نانآ  تشاد و  دهاوخ  اپ  هب  نم  نییآ  نید و  رب  ار  مدرم  .تسا  نم  تنس  تریس و  وا ، تنس  تریس و 
(2) .دنک یم 

: تسا هدمآ  زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

؛  مالسلا هیلع  یلع  هریسب  راس  مالسلا و  هیلع  یلع  بایث  سبل  ماق  اذا  تیبلا  لها  انمئاق  نا 

ص:101

ص 626. لاصخ ، كر :  - 1
ح19. ص73 ، ج51 ، راونالا ، راحب  - 2
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یم لمع  مالـسلا  هیلع  یلع  هریـس  هب  دـشوپ و  یم  مالـسلا  هیلع  یلع  سابل  نوچمه ] ، ] دـنک مایق  یماگنه  تیب ، لـها  اـم  مئاـق  اـنامه 
(1) .دنک

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ترـضح مالـسلا و  هیلع  دوواد  ترـضح  ندرک  مکح  دننام ]  ] هب دنک  مایق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  لآ  مئاق  هک  یماگنه   
(2) .دهاوخ یمن  مدرم  زا  هاوگ  هنیب و  ینعی ] [ ؛ دنک یم  مکح  مالسلا  هیلع  نامیلس 

یتموکح تکرح  هک  دوش  یم  نشور  ناـشیا ، یگدـنز  خـیرات  ناراوگرزب و  نیا  هریـس  هب  هجوت  اـب  .تسا  ددـعتم  تاـیاور  نیا  هتبلا 
، شبحاص هب  قح  نداد  هنالداع و  تواضق  هلمج  زا  فادها ، هب  ندیسر  يارب  دنوادخ  .دشاب  یم  دنوادخ  تاروتـسد  ساسا  رب  ناشیا 

دشاب حالـص  هک  يدراوم  رد  ادخ  يایلوا  ایبنا و  هتبلا  .دشاب  یم  زین  یناسنا  ترطف  لقع و  رب  قبطنم  هک  تسا  هداد  رارق  یـشور  هار و 
ای مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  زیگنا  تریح  ياـه  تواـضق  هک  هنوـگ  ناـمه  دـنرب ؛ یم  هرهب  زین  دوـخ  هژیو  مـلع  تداـع و  قراـخ  زا 

.تسا هدش  رکذ  اه  باتک  رد  مالسلا  هیلع  دوواد  ترضح 

اه نآ  هب  نید  رد  هک  تسا  یشور  نامه  هب  روهظ ، نامز  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ندرک  تواضق  تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  نیاربانب ،
هرهب زین  تداع  قرخ  هژیو و  ملع  زا  طیارش ، ساسا  رب  دراوم و  یخرب  رد  ترضح  نآ  هک  بلطم  نیا  هب  هجوت  اب  هتبلا  .تسا  هدش  رما 

.درب دهاوخ 

يو هب  ًامتح  یسک  ره  قح  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ماکحا  يارجا  مکح و  رودص  تواضق و  یـسرداد و  دنور  هک  تسا  مهم  هتکن  نیا 
دسر یم 

ص:102

ح4. ص411 ، ج1 ، یفاک ، - 1
ح24. ص320 ، ج52 ، راونالا ، راحب  - 2

مود رتفد  يودهم ) ياه  خساپ  اه و  شسرپ  : ) رهم www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 113 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12591/AKS BARNAMEH/#content_note_102_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12591/AKS BARNAMEH/#content_note_102_2
http://www.ghaemiyeh.com


، وا هب  یسرتسد  ناکما  موصعم و  ماما  يرهاظ  روضح  تلع  هب  تفرگ ، تروص  ییاطخ  رگا  یتح  .درادن  هار  نآ  رد  هابتـشا  اطخ و  و 
.دوش یم  ناربج  هابتشا 

رد زین  ترضح  نآ  ناگدنیامن  هکلب  دریگ ؛ یمن  تروص  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  طسوت  طقف  روهظ ، نامز  رد  تواضق  تسا  ینتفگ 
ملع تداع و  قرخ  زا  هدافتـسا  تواضق و  يداع  ياه  هار  زا  هدافتـسا  مدـع  دـیاش  .دوب  دـنهاوخ  لوغـشم  رما  نیا  هب  فلتخم  قطاـنم 

.دشاب مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  صیاصخ  زا  هژیو ،

؟ دنیآ یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يرای  هب  نایعیش  دننام  زین  نایّنج  ایآ  . 50

(1): دیامرف یم  میرک  نآرق 

؛ ِنوُُدبْعَِیل اَّلِإ  َسنِْإلاَو  َّنِْجلا  ُْتقَلَخ  اَمَو 

.دننک تدابع  ارم  هک  نیا  يارب  رگم  مدرکن  قلخ  ار  سنا  نج و  و 

فلکم هدوب ، هدارا  راـیتخا و  لـقع ، ياراد  ینعی  دنتـسه ؛ فیلکت  ياراد  ناـسنا ، دـننام  زین  ناـینج  هک  دوـش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا 
: دیامرف یم  دنوادخ  .تسا  سنا  نج و  ربمایپ  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .دننک  ارجا  ار  یهلا  ماکحا  دنتسه 

؛(2) َنوُعَزُوی ْمُهَف  ِْریَّطلاَو  ِْسنِْإلاَو  ِّنِْجلا  ْنِم  ُهُدُونُج  َناَْمیَلُِسل  َرِشُحَو 

ص:103
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.دندش هدورآدرگ  شباکر  رد  دوخ ] سیئر  نامرف  تحت  هورگ  ره   ] ناغرم سنا و  نج و  هورگ  زا  نامیلس  نایهاپس  و 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  ناـمز  ماـما  هک  اـجنآ  زا  لـیلد  نیمه  هب  تسا ؛ اـیبنا  راـنک  رد  ناـینج  روضح  رگناـیب  هباـشم ، تاـیآ  هیآ و  نیا 
ناینج دننک ، لمع  دوخ  فیلاکت  هب  دیاب  هتشاد ، فیلکت  ترضح  لباقم  اه  ناسنا  هک  هنوگ  نامه  تسا و  سنا  نج و  ماما  فیرشلا ،

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  زا  یثیدح  رد  .دننک  یم  يرای  ار  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  تایاور ، قبط  دنراد و  فیلکت  ترـضح  لباقم  زین 
: تسا هدمآ 

(1) .دنک یم  يرای  صلخم  نایعیش  نج و  اب  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دنوادخ ،

؟ دینک هئارا  یتاحیضوت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  راظتنا  داعبا  هرابرد  . 51

: زا تسا  ترابع  رظنم  کی  زا  راظتنا  داعبا 

يرکف يدنمناوت  . 1

هک هنوگ  نامه  دشاب ، يرکف  مکحم  قیمع و  ياه  هیاپ  ياراد  دـیاب  دـنامب ، رود  هب  فارحنا  لزلزت و  زا  دـهاوخب  رگا  يرکف  ياه  انب 
: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

؛ دباع فلا  نم  ناطیشلا  یلع  ّدشا  دحاولا  هیقفلا  .هقفلا و  نیدلا  اذه  هماعد  هماعد و  ءیش  لکل 

ص:104

ص286. ج2 ، بولقلا ، داشرا  - 1
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نودب  ] رازگ تدابع  ناملسم  رازه  زا  ناطیش ، ربارب  رد  هیقف  کی  تسا و  قیمع  مهف  مالسا ، نید  ساسا  .تسا  يا  هیاپ  زیچ ، ره  يارب 
(1) .تسا رتراذگ  رثا  رت و  مکحم  تخانش ]

ار رگید  بتاکم  تارظن  ارآ و  اب  لباقت  ییاناوت  ات  تسا ؛ صخـش  يرکف  ياه  ناینب  اه و  هشیر  تیوقت  راظتنا ، داعبا  زا  یکی  نیارباـنب 
.دشاب هتشاد 

یحور يدنمناوت  . 2

تیفرظ و  دتفین ، اپ  زا  تامیالمان  ثداوح و  ناروک  رد  هک  دـشاب  رادروخرب  ییالاب  یگدامآ  زا  زین  یحور  ياه  هنیمز  رد  دـیاب  رظتنم 
.دربب الاب  تالکشم  اه و  يراتفرگ  ربارب  ار  دوخ  يدوجو 

یتح انجرف  نوکتال  تاهیه  تاهیه ، : » دومرف ترضح  نآ  تسا »؟ ماگنه  هچ  امش  جرف  : » دیسرپ مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  نارای  زا  یکی 
؛ وفصلا یقبی  ردکلا و  بهذی  یتح  اثالث  اهلوقی  اولبرغت  مث  اولبرغت 

افـص هتفر  اه ، ترودک  ات  دیوش  لابرغ  مه  زاب  و  دـیوش ، لابرغ  مه  زاب  و  دـیوش ، لابرغ  هکنیا  ات  دـسر ، یمن  ام  جرف  زگره ، زگره ،
(2) .دنامب

مـشچ یگدـنلاب ، طاشن و  اب  هدرک ، ظفح  مالـسلا  مهیلع  ترتع  نآرق و  هانپ  رد  ار  دوخ  هیحور  هرطاخمرپ ، نارود  نیا  رد  رظتنم  سپ 
.دوب دهاوخ  نابوخ  ماما  هار  هب 

ص:105

ح90. هحاصفلا ، جهن  - 1
ص24. ج7 ، هادهلا ، تابثا  - 2
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يزیر همانرب  . 3

نیا .دیامن  يزیر  همانرب  مالـسلا  هیلع  ارهز  فسوی  زا  لابقتـسا  يارب  و  هدرک ، هدامآ  دوعوم  ندمآ  يارب  ار  هعماج  دیاب و  دوخ  رظتنم ،
.تسا اه  شزرا  فادها و  نییعت  عماج و  هشقن  حرط و  دنمزاین  رگید ، راک  ره  دننام  رما ،

.دتسیاب راگزور  ياه  نافوت  لباقم  رد  هدرک ، مهارف  رتشیب  یهاگآ  شنیب و  اب  ار  طیارش  هنیمز و  دناوت  یم  رظتنم  هک  تسا  اجنیا 

لمع رد  يدنمناوت  . 4

: دیامرف یم  لمع  هصرع  رد  ناربمایپ  يدنمناوت  هرابرد  نآرق 

؛ نازیملا باتکلا و  مهعم  انلزنأ  تانیبلاب و  انلسر  انلسرأ  دقل 

.دنا هدوب  نازیم  باتک و  هارمه  تانیب ، رب  نوزفا  ایبنا ،  

ات تـسا ، نازیم  باـتک و  دــنمزاین  زین ، رظتنم  ناـسنا  .دنــسر  یم  شزرا  هـب  لـمع ، نآ  زا  حیحــص  شنیب  اـب  دارفا  ینید ، شرگن  رد 
.دهد صیخشت  ار  حیحص  ِهار  اه ، رایعم  اه و  نازیم  اب  زاین ، تروص  رد  دسانشب و  ار  وا  میلاعت  تاروتسد و 

: زا دنترابع  يدرف  داعبا  .تسا  یعامتجا  يدرف و  داعبا  ياراد  راظتنا  رگید ، رظنم  زا 

نید لوصا  رد  لماکت  .فلا 

تردق هب  هک  تسا  یجرف  هار  هب  مشچ  هراومه  رظتنم ، ناسنا  .دوش  یم  ناهج  يادخ  ملاع و  أدـبم  هجوتم  رظتنم ، ناسنا  دـُعب ، نیا  رد 
رد دنوادخ  هفیلخ  ناونع  هب  ار  وا  تفای و  دهاوخ  ققحت  یهلا ، قلطم 

ص:106
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.دراد هارمه  هب  ار  دنوادخ  هب  هجوت  هراومه  وا ، هب  هجوت  اذل  دناد ؛ یم  ناگدنب  ادخ و  نایم  هطساو  نیمز و 

تیب لـها  زا  هک  ارچ  تسا ؛ عمج  وا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  فاـصوا  همه  هک  دنتـسه  یـسک  راـظتنا  مشچ  نارظتنم ،
ملاع مامت  رد  ار  تلادع  تسا ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هینک  مه  مانمه و  قح ، هب  هدوب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

تعجر و زا  تبحـص  وا ، روهظ  رد  تسا و  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  تلادـع  لثم  وا  تلادـع  دـنیوگ : یم  دـهد  یم  شرتسگ 
.تسا اهربق  زا  ناگدرم  نتشگرب 

.تسا رظتنم  کی  دیاقع  تیوقت  نآ ، رثا  دراد و  راک  رس و  نید  لوصا  مامت  اب  دوخ  هنازور  یگدنز  مامت  رد  رظتنم  سپ 

يراد نید  دعب  .ب 

.دنیزگ يرود  فارحنا  یتسس و  هنوگره  زا  هتشاد ، رتشیب  تبظاوم  دوخ  نید  رما  رد  تبیغ ، نارود  رد  رظتنم  دوش  یم  ثعاب  راظتنا 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.دنز گنچ  دوخ  نید  هب  دزاس و  هشیپ  اوقت  دیاب  سک  ره  نارود ، نیا  رد  .تسا  ینالوط  یتبیغ  رما  نیا  بحاص  يارب 

یعامتجا داعبا 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  .فلا 

نایم رد  تارکنم  كرت  هعماج و  رد  فورعم  ندش  یلمع  رد  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  ياضر  هکنیا  هب  هجوت  اب 
دراد شالت  هکلب  دوخ ، اهنت  هن  وا ، .دـشاب  توافت  یب  دـناوت  یمن  یهلا  لمع  ود  نیا  لباقم  رظتنم ، کی  میناد ، یم  نارظتنم  نایعیش و 

تارکنم كرت  فورعم و  تمس  هب  ار  هعماج 

ص:107
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.دوب دهاوخ  دوخ  نامز  ماما  تیاضر  نآ ، هجیتن  هک  دهد  قوس 

یمالسا قالخا  .ب 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مئاق مایق  زا  شیپ  وا  رگا  .دشاب  یمالـسا  کین  قالخا  رهظم  راظتنا ، رـصع  رد  دیاب  دشاب ، مئاق  نارای  رامـش  رد  دراد  شوخ  سک  ره 
(1) .دنسر یم  وا  روضح  هب  هدرک ، كرد  ار  مئاق  هک  تسا  یناسک  دننام  وا  شاداپ  درذگ ، رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

.دوب دهاوخ  هعماج  رد  دوخ  نامز  ماما  رطعم  شوخ و  يور  رگنایب  دوخ ، يابیز  یمالسا و  قالخا  اب  رظتنم ، کی  اذل 

یگنهرف .ج 

هنیمز قیرط ، نیا  زا  ات  دزادرپب ، زین  يزاسرگد  هب  يزاسدوخ  رب  هوالع  هک  تسا  ترضح  نآ  یعقاو  رظتنم  یسک  یگنهرف ، شخب  رد 
.دنک مهارف  ار  ترضح  نآ  روهظ 

: دومرف یطساو  دیمحلادبع  هب  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

دنک تمحر  ادخ  .دهد  یم  رارق  یـشیاشگ  هار  وا  يارب  ناحبـس  يادخ  دنک ، فقو  ادخ  هار  رد  ار  شدوخ  هک  یـسک  مسق !  ادـخ  هب 
(2) !…. دیامن ایحا  ار  ام  رما  هک  ار  يا  هدنب  دنک  تمحر  ادخ  دنک ! ام  فقو  ار  دوخ  هک  ار  يا  هدنب 

ص:108

ص140. ج52 ، ینامعن ، تبیغ  - 1
ص126. ج52 ، راونالاراحب ، - 2
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؟ دراد يدیاوف  هچ  جرف  راظتنا  . 52

: زا دنترابع  جرف  راظتنا  دیاوف  زا  یضعب 

دوخ دیما  اه  یتخس  تالکشم و  رد  زگره  تسا ، نشور  يا  هدنیآ  رظتنم  هک  یـصخش  .دنک  یم  داجیا  دیما  ناسنا  رد  راظتنا  دیما : .1
.دنک یم  شالت  هدش ، هداد  هدعو  هچنآ  يارب  دهد و  یمن  تسد  زا  ار 

يراـبدرب دـنک ، دروخرب  یعناوم  هب  فدـه ، هب  ندیـسر  هار  رد  رگا  دوش و  یم  لـمحت  ربص و  لـها  تسا ، رظتنم  هک  یـسک  ربص : . 2
.دنک یم  يرپس  ار  تبیغ  تخس  نارود  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  دای  اب  هدومن و 

هب و  هتـشادزیهرپ ، یتسـس  هانگ و  زا  دنک ؛ یم  هدامآ  وا  روهظ  يارب  ار  هعماج  دوخ و  دشاب ، دوخ  ماما  رظتنم  ناسنا ، رگا  یگدامآ : . 3
یم یعـس  دزاس و  رارقرب  هعماج  رد  ار  تلادع  دـشوک  یم  .دـنک  یم  روهظ  هدامآ  ار  دوخ  روشک  رهـش و  وا  .دور  یم  تلادـع  لابند 

: دشاب ریز  دراوم  رد  دناوت  یم  یگدامآ  نیا  رولبت  .دیادزب  ار  دب  هانگ و  ياهراک  هداد ، جیورت  ار  کین  باوث و  ياهراک  دنک 

شقن دـناوت  یمن  یعقاو  رظتنم  ینعی  دـشاب ؛ حـلاص  دـیاب  زین  دوخ  تسا ، حلـصم  تموکح  رظتنم  هک  یـسک  يدرف : يزاسدوخ  .فلا 
.دنک حالصا  ار  شدوخ  دیاب  تسخن  سپ  .دشاب  ناحلصم  فص  رد  دیاب  ًامتح  هکلب  دشاب ؛ هتشاد  رگاشامت 

نانآ حالـصا  رد  دشابن و  توافت  یب  زین  نارگید  هرابرد  دیاب  درک ، حالـصا  ار  شدوخ  هکنآ  زا  دـعب  رظتنم ، یعامتجا : يرایدوخ  . 2
.دشوکب زین 

ناهج حالصا  هب  اریز  دراد ؛ یم  هگن  كاپ  ار  دوخ  رظتنم  ناسنا  تفای ، عویش  داسف  عماوج ، رد  یتقو  طیحم : داسف  رد  ندشن  قرغ  . 3

ص:109
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نارگید حالصا  يارب  یتح  شیوخ و  یکاپ  ظفح  يارب  شـشوک  شالت و  زا  تسد  رظتنم ، هک  تسا  تروص  نیا  رد  اهنت  .دراد  دیما 
.تشاد دهاوخنرب 

هدرکن و عوضخ  رگمتـس  دـساف و  ناربهر  ربارب  هاـگ  چـیه  یعقاو ، رظتنم  داـسف : اـب  هزراـبم  دـساف و  ياـه  يربـهر  ربارب  يرادـیاپ  . 4
یمالسا لدع  تموکح  لیکشت  رظتنم  درب و  یمرس  هب  دساف  نامکاح  داسف و  اب  یگشیمه  هزرابم  رد  هکلب  دروآ ؛ یمن  ورف  میلـسترس 

.تسا

؟ تسا یسک  هچ  ترضح ، اب  هدننک  تعیب  صخش  نیلوا  . 53

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دهد  یم  تعیب  تسد  ترضح  نآ  اب  هک  تسا  یسک  نیتسخن  مالسلا ، هیلع  لیئربج 

نآ دنک و  یم  توعد  دوخ  هب  نامیا  يرای و  هب  ار  مدرم  ربنم  يور  زا  وا  دهد ، یم  مایق  جورخ و  هزاجا  مئاق  هب  دـنوادخ  هک  یماگنه 
.دـناوخ یم  ادـخ  لوسر  تنـس  شور و  يارجا  هب  ار  اـه  نآ  زین  .دـنک  یم  توـعد  یهلا  قوـقح  يوـس  هب  هداد ، مسق  ادـخ  هب  ار  اـه 
توعد زیچ  هچ  هب  : » دـسرپ یم  لیئربج  .دتـسرف  یم  هکم ] رد   ] میطح رانک  رد  ترـضح  نآ  دزن  ار  لیئربج  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 

، هدرک تعیب  وت  اب  هک  متـسه  یـسک  نیلوا  نم  : » دـیوگ یم  لـیئربج  هاـگ  نآ  .دـهد  یم  ار  لـیئربج  خـساپ  ترـضح  نآ  ینک »؟ یم 
نآ اـب  رفن  سپـس 313  دـشک ؛ یم  مئاـق »  » تسد رب  ار  دوـخ  تسد  و  منک » تعیب  اـت  هدـب  ار  دوـخ  تسد  مریذـپ ، یم  ار  وـت  توـعد 

دننک و یم  تعیب  ترضح 

ص:110
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(1) .دوش یم  راپسهر  هنیدم  يوس  هب  هکم  زا  هاگ  نآ  .دنسرب  رفن  رازه  هد  هب  شنارای  ات  دیامن  یم  تماقا  هکم  رد  ترضح 

نآ یعقاو  نارای  طقف  دش و  دنهاوخ  هتـشک  رفاک  ياه  ناسنا  همه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  اب  ایآ  . 54
؟ دننام یمن  یقاب  دنتسه ، ینامیا  رت  نییاپ  هبترم  رد  هک  يرگید  دارفا  ایآ  دننام ؟ یم  یقاب  ترضح ،

یم هئارا  نشخ  يا  هرهچ  وا  ناراـی  مالـسلا و  هیلع  ناـمز  ماـما  زا  دـننک و  یم  طارفا  یخرب  روهظ ، نارود  رد  راتـشک  لـتق و  هراـبرد 
.دنک یم  عیطم  ار  همه  زاجعا ، ینیوکت و  فرصت  تیالو و  قیرط  زا  ماما ، دنیوگ : یم  هدرک ، طیرفت  زین  یخرب  .دنهد 

ياضتقم یهاـگ  .تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  تسایـس  ناـمه  مالـسلا  هیلع  ماـما  تسایـس  هک  تسا  نیا  تیعقاو ،
هار رس  زا  دنیآ ، یمن  رانک  قح  تموکح  اب  زگره  هک  ار  جوجل  تخسرس و  ِنانمشد  هک  تسا  نیا  هعماج ، رب  نآ  ندرتسگ  تلادع و 

.دننک یمن  راذگورف  یتیانج  چیه  زا  هک  دـنمکاح  ناهج  رب  يزیر  نوخ  نارگمتـس  نآ ، اب  نراقم  روهظ و  زا  لبق  نیقی ، هب  .دـنرادرب 
نوخ هب  ناشتـسد  هک  يدـناعم  ياه  هورگ  دـیدرت  یب  دـنک ، یم  مایق  داد  لدـع و  ییاـپرب  يارب  هک  یماـما  ربارب  یتیعـضو ، نینچ  رد 

حالـصا تضهن  تکرح و  لباقم  هداتفا ، رطخ  هب  ناـش  ماـقم  تسپ و  اـی  دـنا  هدرک  بصغ  ار  مدرم  قح  تسا و  هدـش  هدولآ  تیرـشب 
، دنتسین نینچ  هک  یناسک  اّما  دش ؛ دنهاوخ  هتشک  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  .دننک  یم  یگداتسیا  ماما ، هنایارگ 

ص:111

نآ تیفیک  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  تعیب  عوضوم  رد  ثیدح  هدزای  باتک  نیا  رد  ص580 . رثالا ، بختنم  - 1
.تسا هدمآ 
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.دش دنهاوخن  هتشک  دنشابن ، ناملسم  دنچ  ره 

.تفرگ دهاوخ  شیپ  رد  ار  ارادـم  شمرن و  تسایـس  زین  اراصن ) دوهی و   ) باتک لها  ربارب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تایاور ، ساسا  رب 
زا دعب  اما  ؛(1)  دـننک یم  یگدـنز  زیمآ  تملاسم  تروص  هب  ترـضح ، تموکح  رد  هیزج ، تخادرپ  اب  باتک ، لها  رما ، يادـتبا  رد 

یبسانم رایسب  هنیمز  هلضاف و  هنیدم  لیکشت  دراد و  دوجو  دارفا  نامیا  تیاده و  هار  رـس  رب  هک  یعناوم  ندش  فرطرب  تجح و  مامتا 
یـسک رگید  دنروآ و  یم  نامیا  يدایز  رایـسب  هدـع  دوش ، یم  ایهم  اه  ناسنا  یهلا  ترطف  نامیا و  ییافوکـش  دـشر و  تهج  رد  هک 

انف هب  موکحم  جوجل ، دونع و  دارفا  نیا  .دـنزرو  یم  رفک  تجح ، ندـش  ماـمت  نیع  رد  هک  جوجل  دارفا  رگم  دـنام ، یمن  یقاـب  هارمگ 
.دنتسه

، دش دنهاوخن  هتشک  یسک  دنتـسیا ، یم  ترـضح  تلادع  ربارب  هک  یملاظ  دونع و  دارفا  زج  هب  روهظ ، زاغآ  رد  هکنیا  نخـس  هصالخ 
مالـسا نتفریذپن  رفک و  يارب  يا  هناهب  رگید  يودهم ، لدع  هلـضاف و  هنیدـم  نامیا و  ملع و  ییافوکـش  نارود  رد  اّما  رافک ؛ زا  یتح 

.دنام یمن  یقاب 

داسف كرش و  زا  ار  تیرشب  شروهظ  اب  ات  دیآ  یم  وا  .تسا  راگدورپ  تمحر  رهظم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح 
روهظ و ناـمز  رد  نیارباـنب  دـننک ؛ یط  ار  یتسار  هار  وا ، لدـع  تموکح  هیاـس  رد  اـه  ناـسنا  دـهد و  تاـجن  نارگمتـس  تموکح  و 

نامدرم زا  يرایسب  دارفا  شنارای ، زج  هب  وا ، تیمکاح 

ص:112

، هّمذ لها  اب  رمالا  بحاص  : » مدرک ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ : یم  ریـصبوبا  . » ص376و 371 ج52 ، راونالاراحب ، - 1
اب مه  اه  نآ  .دـنک  یم  هحلاصم  نانآ  اـب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دـننام  : » دومرف درک »؟ دـهاوخ  هچ  اراـصن  دوهی و 

« .دنهد یم  هیزج  يراوخ  لامک 
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.دنراد یمرب  ماگ  حالص  ریخ و  تمس  هب  وا  ياه  ییامنهار  تحت  هداد ، همادا  دوخ  تایح  هب 

هتیم تام  هنامز  ماما  فرعی  مل  تام و  نم  : » دومرف هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  ثیدح  قباطم  . 55
؟ تشاد دهاوخ  لابند  هب  ار  یلهاج  گرم  ماما ، نتخانشن  ارچ  هیلهاج »

.دریگ رارق  هجوت  دروم  تسا ، تشادرب  لباق  نآ  زا  هک  ییاه  مایپ  هدش ، هجوت  ثیدح  دوخ  هب  تسا  مزال  ادتبا 

ماقم تیهام  تقیقح و  هب  مه  هنامز ،» ماما   » ترابع ندرب  راک  هب  اب  فیرش ، ثیدح  نیا  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 
فیاظو هتفرگ ، رارق  وا  هاگیاج  رد  ربمایپ  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  ماما »  » .ناـمز ره  رد  ماـما  دوجو  هب  مه  دـیامرف و  یم  هراـشا  ماـما 

یهلا تاـیآ  نّیبم  رّـسفم و  لـماک و  تروص  هب  نید  هدـنراد  هگن  ظـفاح و  وا  .دراد  هدـهع  رب  مدرم  تیادـه  يربـهر و  رد  ار  ربماـیپ 
، هتـشاد هطاحا  اه  ناسنا  بولق  رب  هک  تسا  راگدرورپ  هتفای  تیبرت  موصعم و  یـصخش  ربمایپ ، دـننامه  وا  .تسا  مدرم  زاین  اب  بسانتم 

هعماج تموکح  سأر  رد  دیاب  نید ، تاررقم  زا  لماک  ییانـشآ  اب  هک  تسا  یـسک  وا  .تسا  نانآ  سوفن  بیذهت  هیکزت و  راد  هدهع 
.دروآ مهارف  دارفا  یلاعت  دـشر و  يارب  ملاس  یمالـسا و  یطیحم  دـنک و  يربهر  یتسرد  هب  ار  يرـشب  عامتجا  اـت  دریگ ، رارق  یناـسنا 
هتـشاد رود  هب  ملاظ  ياه  ناسنا  یـسرتسد  زا  هتـسناد و  دوخ  دهع »  » ار نآ  دـنوادخ  هک  دوش  یم  نشور  اجنآ  زا  تماما  ماقم  يدـنلب 

: دیامرف یم  نآرق  .تسا 
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؛ َنیِملاَّظلا يِدْهَع  ُلانی  َلاق ال  یتیِّرُذ  ْنِم  َلاق َو  ًامامِإ  ِساَّنِلل  ُکلِعاج  یِّنِإ  َلاق  َّنُهَّمَتَأَف  ٍتاِملِکب  ُهُّبَر  َمیهاْربِإ  یلَْتبا  ِذِإ  َو 

مدرم ياوشیپ  ار  وت  نم  : » دومرف وا ] هب  ادـخ   ] .دـیناسر ماجنا  هب  ار  همه  يو  و  دومزایب ، یتاـملک  اـب  ار  وا  میهاربا ، راـگدرورپ  نوچ  و 
(1) .دسر یمن  نارگدادیب  هب  نم  نامیپ  : » دومرف دنوادخ  روطچ »؟]  ] منامدود زا  : » دیسرپ میهاربا ] «. ] مداد رارق 

یم رب  رد  ار  ناسنا  رمع  مامت  دوش و  یم  سفن  هب  ملظ  یتح  هانگ ، ملظ و  عون  ره  لماش  هدوب و  قلطم  فیرـش ، هیآ  رد  ملاـظ »  » هملک
.دشاب دوخ  تایح  لوط  رد  اطخ  عون  ره  زا  موصعم  يدرف  دیاب  ماما  ور  نیا  زا  دریگ ؛

تلاهج و رفک و  هک  یگرم  تسا ؛ هداد  رارق  یلهاج  گرم  اب  يواسم  ار  یماـما  نینچ  نتخانـشن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
هک لاح  .تسا  وا  نید  ساسا  رب  وا و  تساوخ  قبط  تکرح  یتسار و  قح و  گرم ، لباقم  هطقن  .تسا  نآ  ياه  هصخشم  زا  تلالض 

ریخ و هب  متخ  دشاب و  نید  قبط  ناسنا  گرم  دوش  یم  ثعاب  وا ، زا  يوریپ  وا و  نتخانش  سپ  تسا ، ینید  ِریغ  گرم  ماما ، نتخانـشن 
.دشاب قطان  نآرق  مالسا و  رگید ، ترابع  هب  دشاب ؛ ادخ  نید  لماک  مسجت  دیاب  ماما  هک  تسا  نشور  .دوش  تداعس 

تیالو و تقیقح  نامه  هک  وا  یتیصخش  دُعب  هب  دیاب  بسن ، مسا و  رظن  زا  ماما  صخش  تخانش  رب  هوالع  هک  دوش  یم  نشور  نونکا 
.دومن هجوت  تسا ، تماما 
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.124 هرقب : - 1
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؟ تسا هدش  حرطم  هنوگچ  تایاور  رد  تیودهم ، هژیو  هب  تماما  رما  ناماما و  دادعت  . 56

مالسلا مهیلع  ناماما  دادعت  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  اه  نآ  قبط  هک  دراد  دوجو  ربتعم  عبانم  رد  يددعتم  تایاور   
رد بلطم  نیا  تاـبثا  يارب  ینـس  هعیـش و  عباـنم  زا  تیاور  یـسوط 25  خیـش  .دـنرفن  هدزاود  نم  زا  سپ  ناماما  افلخ و  تسا : هدـمآ 

: دنک یم  لقن  زین  ینادمه  دیعس  نب  دوسا   (1) .دروآ یم  هبیغلا  باتک 

شیرق زا  همه  هک  دوب  دهاوخ  ماما ، هفیلخ و  هدزاود  نم ، زا  دعب  : » تفگ یم  ادخ  لوسر  مدینش  هک  تفگ  یم  هرمس  نب  رباج  مدینش 
هچ نآ ، زا  سپ  : » دنتفگ هدـمآ ، وا  شیپ  شیرق  تشگرب ، هناخ  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  یتقو   (2) دنتسه .»

(3) دوب .» دهاوخ  جرم  جره و  سپس  : » دومرف دش »؟ دهاوخ 

: تسا هدمآ  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  زا  يرگید  ثیدح  رد 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نانیشناج  ياه  مان  هک  دوب  یحول  شلباقم  .مدش  فرشم  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  رضحم 
(5) .دوب یلع  اه  نآ  مسا  راهچ  دمحم و  اه  نآ  زا  مسا  هس  .دوب  مئاق  نانآ  نیرخآ  دوب و (4)  مسا  هدزاود  مدرمش ، .دش  یم  هدید 

ص:115

.156 ص126 - تبیغ ، ك.ر : - 1
: لوقی ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لوقی : هرمـس  نب  رباج  تعمـس  لاق  ینادـمهلا ، دیعـس  نب  دوسـألا  نع  - ».. 2

نوکی مث  : » لاقف اذام »؟ نوکی  مث  : » اولاقف شیرق  هتتأ  هلزنم  یلإ  عجر  املف  لاـق : شیرق ،» نم  مهلک  هفیلخ ، رـشع  ینثا  يدـعب  نوکی  »
« . جره

ص 127و128. تبیغ ، - 3
هیف بوتکم ] حول   ] اهیدی نیب  مالسلا و  اهیلع  همطاف  یلع  تلخد  : » لاق يراصنالا  هللادبع  نب  رباج  نع  مالسلا ، هیلع  رفعج  یبا  نع  - 4

 «. یلع مهنم  هعبرا  دمحم و  مهنم  هثالث  مئاقلا ، مهرخآ  رشع  ینثا  تددعف  ءایصوألا  ءامسأ 
ص269. نیدلا ، لامک  - 5
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يافلخ دادـعت  نتخانـش  رد  دـنا و  هتـشاد  ار  ثیداحا  هنوگ  نیا  موهفم  كرد  قیفوت  هیماما ، هعیـش  طقف  تفگ  ناوت  یم  ساسا  نیا  رب 
.دنا هدش  لئان  حیحص  یمهف  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  زا  دعب 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  يزاریش  مراکم  هللا  تیآ 

نآ ورگ  رد  تمایق ، ات  ار  نید  تایح  ءاقب و  رگید ، یضعب  رد  هفیلخ و  هدزاود  ِورگ  رد  ار  مالـسا  تزع  یـضعب ، رد  هک  ثیداحا  نیا 
، هعیش بهذم  زج  یمالـسا ، بهاذم  زا  یبهذم  چیه  رب  هدرک ، یفرعم  مشاه  ینب  زا  ار  همه  یـضعب ، رد  شیرق و  زا  ار  همه  هتـسناد و 
، نآ هیجوت  رد  تنـس  لها  ياملع  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ نشور  ًـالماک  عیـشت  لـها  داـقتعا  قبط  نآ ، هیجوت  هک  ارچ  دـنک ؛ یمن  قیبطت 

.دنا هدش  يدیدش  تسب  نب  راتفرگ 

يافلخ دادـعت  هن  میناد ، یم  هک  یلاح  رد  دـشاب ؟ یم  سابع  ینب  هیما و  ینب  يافلخ  هفاضا  هب  نیتسخن ، هناگراهچ  يافلخ  روظنم ، ایآ 
نایم هوالع  هب  .دنک  یمن  قیبطت  یباسح  چیه  اب  هدزاود ، ددـع  نیا  .سابع  ینب  هن  هیما و  ینب  مامـضنا  هب  هن  هدوب ، رفن  هدزاود  نیتسخن 

رد هک  دـندوب  دیـشرلا ،» نوراه   » و یقیناود » روصنم   » نوچمه یناسک  سابع ، ینب  نایم  رد  و  دـیزی »  » لثم یناـسک  هیما ، ینب  ياـفلخ 
مالـسا يدنلبرـس  تزع و  هیام  ربمایپ و  يافلخ  ناونع  هب  اه  نآ  تسین  نکمم  درادن و  دیدرت  يدحا  اهنیا ، تیانج  رابکتـسا و  ملظ و 

بوسحم
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زج دروم  چیه  رد  ار ، هدزاود  ددع  میرذگب ، هک  اه  نیا  زا  .دننوریب  ًاعطق  اه  نآ  زاب  مینک ، ضرف  هداس  زین  ار  اه  رایعم  ردق  ره  دنوش !
(1) .میبای یمن  هعیش  هناگ  هدزاود  همئا 

؟ ریخ ای  دوش  یم  یهتنم  ترضح  تموکح  هب  دنور ، نیا  ایآ  تسه ؟ یقرف  يزاس » یناهج   » و ندش » یناهج   » نایم ایآ  . 57

رد .دوش  یم  حرطم  نآ ، ِیناـهج  ِحطـس  رد  زیچ  همه  هک  هتفاـی  تدـحو  یناـهج  يوس  هب  عماوج  همه  تکرح  ینعی  ندـش ، یناـهج 
ذوفن هیامرـس و  ناسآ  لهـس و  نتفای  نایرج  عناوم  همه  ندش  هتـشادرب  راک ، بسک و  قلطم  يدازآ  يانعم  هب  ندـش  یناهج  تقیقح ،
.تسا ندـش  ناسکی  يوس  هب  مه  نآ  اه ، گنهرف  لخادـت  یتامدـخ ، یلام و  روما  تاعالطا و  ناور  تکرح  اه ، هصرع  همه  رد  نآ 
يراذگ هیامرـس  دیلوت و  عناوم  زا  قراف  یناهج  دحاو  رازاب  هب  یبایتسد  نآ ، فده  دـهد و  یم  خر  یناهج  سایقم  رد  روما  نیا  مامت 

.دوب دهاوخ  لاغتشا  تامدخ و  و 

.دشاب یم  يراد  هیامرـس  ماظن  ریثأت  تحت  يدایز  دح  ات  گنهرف  تسایـس و  تسا و  دُعب  مهم  داصتقا ، ندـش  یناهج  هسورپ ، نیا  رد 
هب مارتحا  كرتشم و  ياه  شزرا  اب  یناهج  داجیا  يارب  یلماکت  یعیبط و  یجیردـت ، تکرح  دـنور و  کـی  ندـش ، یناـهج  نینچمه 

ياه تردق  یگنهرف  یماظن و  یـسایس ، يداصتقا ، صاخ  فادـها  يوس  هب  یعیبط  دـنور  نیا  هزورما  .تسا  نارگید  یگنهرف  ینابم 
.تسا هدش  هداد  قوس  وج  هطلس 
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ص303. ناناوج ، يارب  دیاقع  لوصا  سرد  هاجنپ  - 1
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هب هتفرگ ، دوخ  عفانم  تمدخ  رد  ار  دـنور  نیا  يراجت و …  يداصتقا  گرزب  ياه  تکرـش  نابحاص  یبرغ و  هتفرـشیپ  ياه  تردـق 
تهج رد  دوخ و  لیم  هب  ار  ندرک  یناهج  یعون  هب  اـه  نآ  .دـنا  هدرک  لـیمحت  ندـش ) یناـهج   ) یعیبط دـنیارف  نیا  هب  ار  دوخ  یعون 

.دوش یم  هتفگ  يزاس » یناهج   » دیدج هژورپ  نیا  هب  .دنا  هدرک  فارحنا  راچد  ار  نآ  یعیبط  ریس  هدروآ ، دیدپ  دوخ  فادها 

تیلباق زا  هنیهب  هدافتـسا  هتفرـشیپ و  يروانف  يوس  هب  عماوج  تکرح  يارب  یعیبط  دـنور  ریـس و  کی  ندـش  یناهج  رگید  تراـبع  هب 
رارق صاخ  يا  دع ه  رکفت  رایتخا  رد  یعیبط  دنور  تکرح و  نیا  یتقو  اما  تسا ؛ یناسنا  ياه  دادعتسا  وترپ  رد  یعیبط  یملع و  ياه 

زا ار  تکرح  نیا  دـنهد ، قوس  هدـش  نییعت  شیپ  زا  صاخ و  فادـها  يوس  هب  ار  یعیبط  ریـسم  نیا  هدارا ، لامعا  اب  یعون  هب  دریگ و 
رارق یـصاخ  ياه  تردـق  رایتخا  رد  هک  ار  یمتا » يژرنا   » زا ناوت  یم  لاثم  يارب  دـنا ؛ هدرک  لیدـبت  يزاس  یناهج  هب  ندـش  یناـهج 

زا ناهج  لک  نداد  رارق  هطلـس  تحت  ینعی  تسا ؛ يزاس  ییاکیرمآ  يزاس و  یبرغ  نامه  ًاقیقد  يزاس  یناهج  هزورما  .درب  مان  دراد ،
هب ییاکیرمآ  گنهرف  تیاهن ، رد  .یناهج  تسایـس  یناهج و  داصتقا  رد  هدـننک  نییعت  ياه  مرها  نتفرگ  رایتخا  رد  اـب  اـکیرمآ  يوس 

.دریگ یم  رارق  راک  روتسد  رد  ییاهن  هژورپ  کی  ناونع 

مدع تروص  رد  درک و  یقلت  ندش  یناهج  ياتسار  رد  ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  یناهج  تموکح  ناوت  یم  هکنیا  هجوت ، لباق 
ترضح یناهج  لدع  تموکح  هب  یهتنم  ار  نآ  ناوت  یم  نآ ، ریسم  رد  یساسا  فارحنا 
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همانرب هک  يزاس  یناهج  اما  تسا ؛ يداصتقا و …  یگنهرف ، یسایس ، داعبا  همه  رد  تلادع  تیمکاح  هک  تسناد  مالسلا  هیلع  يدهم 
همانرب فادها و  يودهم و  تموکح  اب  دـناوت  یمن  هجو  چـیه  هب  تسا ، ناهج  رد  هطلـس  ياه  تردـق  فادـها  عفانم و  ساسا  رب  يا 

، یگنهرف هطلس  هنوگره  عطق  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  یناهج  تموکح  یـساسا  فادها  زا  یکی  هکلب  دشاب ؛ گنهامه  نآ  ياه 
.دوب دهاوخ  ناهج  رد  ملاظ  رگرامعتسا و  ياه  تردق  يوس  زا  يداصتقا  یماظن و  یسایس ،

رگا اذل  تسا ؛ یمتح  تایاور ، تایآ و  رب  انب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یناهج  تموکح  تفگ  دیاب  هجیتن  رد 
يارب ترـضح  هنرگو  دراد  يرتمک  عناوم  دوخ ، یناهج  تموکح  لیکـشت  يارب  ترـضح  دنک ، تکرح  تمـس  نآ  هب  ندش  یناهج 

(1) .تشاد دهاوخ  دوخ  هار  رس  يرتشیب  عناوم  گرزب ، راک  نیا 

ص:119

؛  اـه ندـمت  يارب  ینوـمزآ  یگنهرف  ندـش ، یناـهج  اـه _  باـتک  .فـلا  ك.ر : ندــش ، یناـهج  هراـبرد  رتـشیب  تاـعلاطم  يارب  - 1
یناهج اناد _ ؛ سیئر  زربیرف  يداصتقا ؛  ماع  لتق  ندش  یناهج  رگراک _ ؛ میحر  ناهج ، هدنیآ  نارماک _ ؛ دیعس  همجرت  رلکولرارژ ،
همجرت ورات ، رتسل  ندش ؛  یناهج  ناگدـنزاب  ناگدـنرب و  یـضیف _ ؛ سوریـس  همجرت  رنتالپ ، كرام  یـسارکومد ؛  تردـق و  ندـش 
تموکح ندش و  یناهج   » هلاقم هرامش 6 ، راظتنا ، همانلصف  ونیمس _ ؛ یلعفطل  همجرت  گنج ؛  ندش و  یناهج  نایسابرک _ ؛ دوعـسم 
ترـضح یناهج  دحاو  تموکح  اب  نآ  هسیاقم  ندـش و  یناهج   » هلاقم هرامش 7 ، راظتنا ، همانلصف  مالـسلا _ ؛»  هیلع  يدهم  ترـضح 

رتکد يزاس ، یناهج  تیودهم _ ؛» يداصتقا و  تلادـع  يزاس ، یناهج   » هلاقم هرامش 14 ، راظتنا ، همانلصف  مالـسلا _ ؛»  هیلع  يدهم 
؛ نایسابرک دوعـسم  نآ ، نافلاخم  ندش و  یناهج  روشک _ ؛ ناهوژپ  نید  هناخریبد  نید ، ندش و  یناهج  تاداس _ ؛ بیقن  اضر  دیس 

_ ؛ روپددم دمحم  رتکد  یناهج ، يزاس  ناسکی  زا  زیرگ  مظاک _ ؛ دـمحم  دـیدج ، يروطارپما  ياه  هشیدـنا  رد  یناهج  تالوحت  _ 
دروـم رد  وـگ  تـفگ و  راـهچ  رازه ، ود  لاـس  يوـضر _ ؛ دوـمحم  خـیرات ، ناـیاپ  يراـخلب _ ؛ رتـکد  یگنهرف ، تواـفت  اـی  مجاـهت 

ترـضح یناهج  تموکح  اه _  همان  نایاپ  .ب  يراخلب ؛ یناتـسورس ، یعیفـش  نامزلارخآ ، ياوشیپ  يوضترم _ ؛ نسح  ناـمزلارخآ ،
هیلع يدهم  ترضح  ریگارف  تموکح  رد  یناهج  هعماج  هدمع  ياه  یگژیو  یـسررب  روپ _ ؛ فجن  رایرهـش  ندش ، یناهج  يدهم و 

رد قوف  عبانم  يداجـس ؛ فیطللا  دبع  دیـس  مالـسلا ، هیلع  يدهم  ترـضح  یناهج  تموکح  ياه  یگژیو  یتمه _ ؛ يدـهم  مالـسلا ،
.تسا دوجوم  مق  تیودهم  یصصخت  زکرم  هناخباتک 
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؟ دشاب هتشاد  يدارا  هاگتساخ  دناوت  یم  هنوگچ  روهظ ، . 58

نورد رد  .تسا  هدـش  هتفهن  یهاوخ  تلادـع  یبلط و  قح  اه ، ناسنا  ترطف  رد  هکنیا : هلمج  زا  دراد ؛ یفلتخم  لیالد  رما ، نیا  ققحت 
، يراک بیرف  ملظ و  زا  يرازیب  یناگمه ، شمارآ  شیاسآ و  یهاوخ ، کین  يزرو و  رهم  یلاـعت ، دـشر و  ناـنآ  هیاـم  ریمخ  ناـج و 

همه يارب  ار  هافر  ییابیز و  ًاعقاو  اه ، ناسنا  .تسا  هدش  هنیداهن  یگدولآ  یهابت و  زا  ترفن 

ص:120
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تسا یعیبط  .دنزیخ  یمرب  رگید  کی  يرای  هب  اه ، الب  زورب  ماگنه  اذل  دنرب ؛ یم  جنر  نارگید  ياه  یتساک  تالکشم و  زا  هتـساوخ ،
رارق حیحـص  تیریدم  تحت  هعماج ، هک  دهد  خساپ  دوخ  يرطف  لایما  هب  دـناوت  یم  ینامز  تسا ، یعامتجا  تایح  ياراد  هک  یناسنا 

بولطم طیحم  دنا  هتـسناوتن  اهنت  هن  ادخ ، زا  هدیرب  ياه  ناسنا  تیمکاح  رـشب و  زاس  تسد  ياه  بتکم  دـنیب  یم  یتقو  یمدآ  .دریگ 
هک دـنک  یم  وزرآ  ناج ، نورد  زا  دـنا ، هدرک  لیمحت  وا  رب  ار  يرامـش  یب  ياه  درد  داـسف ، ملظ و  یناوارف  اـب  هکلب  دروآ ؛ مهارف  ار 

هیلع يدـهم  ماما  روهظ  نیاربانب  دزاس ؛ رگ  هولج  ار  شیوخ  ییابیز  تقیقح  شتموکح ، راس  هیاـس  رد  دـیایب و  لـماک  ناـسنا  يزور 
.تسا هداد  دیون  ار  یجنم  روهظ  يرطف ، زاین  نیا  هب  خساپ  رد  دنوادخ  دبلط و  یم  ار  نآ  ترطف ، هک  تسا  يرما  مالسلا 

یهلا ضیف  اـجره  .تسا  فطل  یهلا ، ياـبیز  تافـص  زا  یکی  مییوگب : میناوـت  یم  میرگنب ، بلطم  نیا  هب  میهاوـخب  لـقع  هار  زا  رگا 
ربمایپ تلحر  زا  سپ  هعیـش _  فیرعت  قبط  تماـما _  ور  نیا  زا  دـناسرب ؛ ار  ضیف  نیا  هک  دـبلط  یم  وا  فطل  دـشاب ، هتـشاد  ناـکما 
رترود تیـصعم  زا  رت و  کیدزن  ادخ  هب  ار  ناسنا  وا ، يربهار  ماما و  دوجو  هک  ارچ  دـنک ؛ یم  ادـیپ  انعم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

يوس هب  وا ، تموکح  هیاس  رد  ات  دـندش ، موصعم  ماما  تیمکاح  تیریدـم و  شریذـپ  هداـمآ  يا  هنوگ  هب  مدرم  رگا  لاـح  .دـنک  یم 
.دنزب مقر  ار  يدرف  نینچ  روهظ  دبلط  یم  ادخ  فطل  دننک ، تکرح  یهلا  برق  یلاعت و 
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؟ دش دهاوخن  دید  عنام  تفاسم ، دعُب  هدش ، عفر  نیمز  ياه  يدنلب  یتسپ و  روهظ ، رصع  رد  هک  تسا  حیحص  ایآ  . 59

هب روهظ ، هناتـسآ  رد  تسا و  هداهن  شهاک  هب  ور  مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  روهظ  عناوم  دـهد  یم  ناـشن  تیودـهم  تاـیاور  رورم 
نینچ تسا ، هدـش  تشادرب  تیودـهم  تایاور  زا  هک  لاؤس  نومـضم  زا  ناوت  یم  ظاحل  نیمه  هب  تفر ؛ دـنهاوخ  نیب  زا  لـماک  روط 
اروا لکش  نیرتهب  هبو  دنبای  یم  یهاگآ  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هاگیاج  زا  دبای و  یم  شیازفا  هعماج  تریصب  شنیب و  دومن  هدافتـسا 
هیلع قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  .دریگ  یمن  رارق  هعماج  يور  شیپ  ماما  تخانـش  زا  یعنام  دـننیب و  یم  ار  وا  ییوگ  دـننک ؛ یم  سح 

: تسا هدمآ  مالسلا 

؛(1) بعص لک  هل  لذیو  ضرألا  هل  يوطت  يذلا  وهو 

یمن بات  وا  روهظ  لباقم  یعناـم  دـیآ و  یم  رد  تکرح  هب  وا  يارب  نیمز  هک  تسا  یتیـصخش  ناـمه  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح 
.دروآ

هک ارچ  تسا ؛ دودحمان  هدرتسگ و  دح  رد  ترضح  نآ  تموکح  شریذپ  زا  هیانک  نیمز  تکرح  تفگ  ناوت  یم  تیاور ، نیا  قبط   
دهاوخن تمواقم  مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  تموکح  تیودهم و  هشیدنا  لباقم  اه ، ناسنا  يرکف  دـشر  هعماج و  هاگدـید  ءاقترا  اب 

ریبعت يور  نیمه  هب  دشاب ؛ ناهج  رس  اترس  رد  تلادع  ققحت  دهاش  هعماج  ات  دنا  هتفر  رانک  نآ  ياه  يدنلب  یتسپ و  همه  ییوگ  .دش 
رصع رد  دیامن  یم  دیعب  .دوب  دهاوخ  وا  روهظ  مالسلا و  هیلع  مهدزاود  ماما  تموکح  ندوب  ریگارف  زا  هیانک  تیاور ،

ص:122

ص378. نیدلا ، لامک  كر : - 1
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.دوش   یعیبط  ریغ  لوحت  راچد  نآ  يدنلب  یتسپ و  هتفای ، رییغت  نیمز  رهاظ  روهظ ،

؟ دوش یم  تابثا  هنوگچ  مالسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  تدالو  . 60

ترضح نوچ  ینادهاش  تداهش  دیآ ؛ یم  رامـش  هب  ملـسم  يرما  ترـضح  نآ  نایعیـش  رظنم  زا  مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  تدالو   
تروص هب  مالـسلا  هیلع  مهدزاود  ماما  تدـالو  هک  اـج  نآ  زا   (1) .تساعدا نیا  هاوگ  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  رتخد  نوتاـخ  همیکح 

يرکسع ماما  .دنیآ  راتفرگ  یهارمگ  هابتشا و  هب  راگدرورپ  تّجح  نیرخآ  تخانش  رد  نایعیـش  هک  دوب  نآ  میب  تفرگ  ماجنا  یناهنپ 
وا تدالو  ربخ  زین  نانآ  ات  دنک  یفرعم  دامتعا  دروم  دارفا  هعیش و  ناگرزب  زا  یهورگ  هب  ار  دوخ  دنزرف  ات  تشاد  هفیظو  مالـسلا  هیلع 
نآ دوـجو  هّجوـتم  زین  يدـیدهت  راوـگرزب ، نآ  یفرعم  نمـض  بیترت  نیدـب  دـنناسرب و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  ناوریپ  رگید  هـب  ار 

.ددرگن قح  ریفس  نیرخآ 

: دیوگ یم  تسا  مالسلا  هیلع  مهدزای  ماما  هژیو  ناوریپ  هعیش و  ناگرزب  زا  هک  قاحسا » نب  دمحا  »

ینخـس هک  نآ  زا  شیپ  یلو  منک ؛ لاؤس  وا  زا  سپ  ماما  دروم  رد  متـساوخ  یم  مدش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما  تمدخ 
ات تسا و  هتـشاذگن  یلاخ  دوخ  تّجح  زا  ار  نیمز  هدـیرفآ ، ار  مدآ  هک  نامز  نآ  زا  لاعتم  يادـخ  اـنامه  دـمحا ! يا  : » دومرف میوگب 

تکرب هب    ] دوش و یم  هتشادرب  نیمز  لها  زا  الب  ادخ ، تّجح  هطساو  هب  درک ! دهاوخن  نینچ  زین  تمایق 
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« .دیآ یم  نوریب  ینیمز  ياه  هرهب  هدیراب و  ناراب  وا ] دوجو 

!؟ تسیک امش  زا  سپ  نیشناج  ماما و  ادخ ! لوسر  رسپ  يا  مدرک : ضرع 

رب دیـشخرد  یم  مامت  هام  دـننامه  شیور  هک  هلاس  هس  يرـسپ  هک  یلاح  رد  تشگزاب  تفر و  هناخ  نورد  هب  باتـش  اـب  ترـضح  نآ 
وت هب  ار  مرـسپ  نیا  يدوبن ، یمارگ  وا  ياه  تّجح  لاـعتم و  يادـخ  دزن  رگا  قاحـسا ! نب  دـمحا  يا  : » دومرف تشاد و  شیوخ  شود 
هک هنوگ  نامه  دنک  یم  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  هک  تسا  یـسک  تسادـخ و  لوسر  هینک  مه  مان و  مه  وا  انامه  مداد ! یمن  ناشن 

« .دشاب هدش  رپ  متس  ملظ و  زا 

!؟ ددرگ مارآ  نآ  هب  مبلق  هک  تسه  يا  هناشن  ایآ  نم ! رورس  متفگ :

: تفگ ناور  یبرع  نابز  هب  دوشگ و  نخس  هب  بل  كدوک ، نآ  ماگنه ] نیا  رد  ]

نب دـمحا  يا  تفرگ ؛ مهاوخ  ماقتنا  ادـخ  نانمـشد  زا  هک  متـسه  نیمز  رد  هللا  هیقب  نم  ...ِِهئادـْعَا  ْنِم  ُمِقَْتنُملاو  ِهِضْرَا  یف  ِهّللا  ُهیَقب  انَا  »
!!« شابم هناشن  یپ  رد  ینیب  یم  دوخ  مشچ  اب  هک  نیا  زا  سپ  قاحسا ،

(1) ....مدش نوریب  مالسلا  هیلع  ماما  هناخ  زا  ینامداش  اب    [ نانخس نیا  ندینش  زا  سپ [  دیوگ : قاحسا  نب  دمحا 

: دننک یم  لقن  هعیش  ناگرزب  زا  رگید  نت  دنچ  (2) و  نامثع نب  دمحم  نینچمه 

، ترضح نآ  .میدمآ  درگ  مهدزای  ماما  دزن  نایعیش  زا  رفن  لهچ 

ص:124

ص 80. ح 1 ، باب 38 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - 1
لاح حرش  تبیغ ، شخب  رد  هک  تسا  يرغص  تبیغ  هرود  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  صاخ  بئان  نیمود  وا  - 2

.دمآ دهاوخ  وا 
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دوخ نید  رد  نم  زا  دعب  دـیرب و  نامرف  وا  زا  .تسا  نم  نیـشناج  امـش و  ماما  نیا  نم ، زا  سپ  : » دومرف داد و  ناشن  ام  هب  ار  شدـنزرف 
(1)« ....دید دیهاوخن  ار  وا  زورما  زا  سپ  هک ]  دینادب  دش و [  دیهاوخ  كاله  هک  دیوشن  هدنکارپ 

نتـشک نآ  تسا و  دازون  يارب  نداد  همیلو  ندرک و  هقیقع  هدش ، شرافـس  ياه  ّتنـس  ینید و  ياه  همانرب  زا  یکی  هک  تسا  ینتفگ 
هیلع يرکـسع  نسح  ماما  .دراد  ناوارف  ریثأت  دنزرف  رمع  لوط  یتمالـس و  يارب  هک  تسا  مدرم  زا  یهورگ  هب  نداد  ماعط  دنفـسوگ و 
ياـه هورگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  يوکین  ّتنـس  نیا  هب  لـمع  نمـض  اـت   (2) درک هقیقع  شدـنزرف  يارب  اهراب  مالـسلا 

.دزاس هاگآ  مهدزاود  ماما  تدالو  زا  ار  نایعیش  زا  يرایسب 

: دیوگ میهاربا  نب  دمحم 

« دـمحم  » مدـنزرف هقیقع  زا  نیا  : » دومرف داتـسرف و  يا  هدـیرب  رـس  دنفـسوگ  دوخ ، نایعیـش  زا  یکی  يارب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماما 
   (3)« .تسا

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  مایق  زا  شیپ  نارود  رد  ناهج  يامیس  . 61

.دـنروآ یم  ور  متـس  ملظ و  هب  رتـشیب ، عفاـنم  بسک  يارب  مدرم  زا  یهورگ  درک : روصت  نینچ  ناوت  یم  ار  روـهظ  هناتـسآ  رد  ناـهج 
رانک رد   (4) .دـننک یم  مادـقا  مدرم  رامثتـسا  هب  هدوـبن ، نادرگ  يور  یتیاـنج  چـیه  زا  رتـشیب  تاـناکما  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناـنیا 

، ملظ رازبا  زا  هدافتسا 

ص:125

ص 162. ح 2 ، باب 43 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - 1
باب 42. ج 2 ، نیدلا ، لامک  - 2

ص 158. ح 2 ، باب 43 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - 3
ص77. محالم ، - 4
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ار دوخ  هناملاظ  تیمکاح  داسف ، هطرو  هب  نانآ  ندـناشک  مدرم و  بیرف  اب  دنـشوک  یم  نانآ  .دـنهد  یم  جاور  هعماج  رد  زین  ار  داسف 
دساف و نآ ، دارفا  يدادبتـسا (1) و  اه ، تموکح  عضو  هجیتنرد : دنناشک ؛ یم  داسف  نماد  هب  ار  يا  هدع  اتـسار  نیا  رد  دنهد و  همادا 

.دنلزلزتم رذگدوز و  فیعض و  اه  تموکح  دنتسه و  ملاظ 

(2) .تسا ناوارف  تیعمج ، نودب  اما  ابیز ، ِدجاسم  دنام و  یم  یقاب  یمسا  طقف  نآرق  مالسا و  زا 

یهن و نودـب  ینلع و  تروص  هب  یقـالخا  ياـه  داـسف  عاونا  .درادـن  دوجو  يزوـسلد  محر و  دوـش و  یم  فیعـض  یناـسنا  فـطاوع 
(3) .دوش یم  ماجنا  هعماج  رد  يریگولج 

.دـننک یم  گرم  يوزرآ  مدرم ، دریگ و  یم  تروص  كاـنلوه  ياـه  تیاـنج  .دوـش  یم  نمااـن  اـه  هار  ریگارف و  بارطـضا ، سرت و 
(4) .دوش یم  دایز  گرم  يرامیب و  هنتف و  گنج و  هلزلز و  یناهگان و  ياه  گرم 

قنور مدـع  یگنـسرگ و  رقف و  ینارگ و  دـنوش و  یم  کشخ  اه  همـشچ  اه و  دور  هتفای و  شهاک  يزرواـشک  تـالوصحم  ناراـب و 
.دنک یم  دادیب  رازاب ، تراجت و 

تلزنم هعماج و  هتسیاش  ار  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  تلود  و  تداعـس ، نماض  ار  نید  هک  مدرم  زا  رگید  یخرب  هورگ ، نیا  لباقم  رد 
یم اه  ناسنا 

ص:126

ص274. یسوط ، تبیغ  ص253 ؛ ینامعن ، تبیغ  - 1
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ص380. ج52 ، راونالاراحب ، - 4
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اه نآ  .دـنهد  یم  رارق  دوخ  ياه  همانرب  هحولرـس  ار  روهظ  نارود  يارب  يزاس  هنیمز  ینید ، ياه  رواب  ینورد  تیوقت  نمـض  دـنناد ،
(1) .دنوش روهظ  شریذپ  هدامآ  ات  دننک  انشآ  وا  تموکح  ياه  تیعقاو  مالسلا و  هیلع  يدهم  ماما  اب  ار  مدرم  دننک  یم  یعس 

.دـننک يأر  مه  دوخ  اب  ار  مدرم  دنـشوک  یم  ناوارف  شالت  اـب  کـیره  دـسر و  یم  جوا  هب  هورگ  ود  نیا  تکرح  روهظ ، هناتـسآ  رد 
(2) .تسا روهظ  يارب  مدرم  یمومع  تساوخ  لباقت ، نیا  هجیتن 

.دبای یم  ققحت  ناروای  يدهم  هتساوخ  نیقی  هب  عطق  تیودهم  تایاور  اب  ربارب 

؟ دوب دهاوخ  هنوگچ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  نارود  رد  يونعم  یملع و  ییافوکش  تفرشیپ و  . 62

: درک هراشا  ناوت  یم  هنیزگ  دنچ  هب  یلک  ماع و  تروص  هب  روهظ ، زا  سپ  هعماج  رد  تفرشیپ  ییافوکش و  هرابرد 

.اه تعدب  ندرب  نیب  زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  يایحا  ادخ و  باتک  هب  لمع  اب  مالسا  تاروتسد  يارجا  . 1

: دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

(3) .دنک یم  هدنز  ار  تسا  هدرم  تنس  باتک و  زا  هچنآ  يدهم ] ترضح  ]

ص:127

ص6. ج2 ، راونالاراحب ، ص260 ؛ ج2 ، جاجتحا ، - 1
ص324. ج13 ، قحلا ، قاقحا  - 2

هبطخ 138. هغالبلا ، جهن  - 3
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: دومرف نآرق ؛ شزومآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هدـش لزان  هک  یبیترت  نامه  هب  ار  نآرق  ییاه ، رداچ  ییاـپرب  اـب  دـنا و  هدـمآ  درگ  هفوک ، دجـسم  رد  هک  منیب  یم  ار  منایعیـش  ییوگ 
(1) .دنهد یم  شزومآ  مدرم  هب  تسا ،

: دومرف تدابع  هب  هجوت  هرابرد  ترضح  نآ  نینچمه 

(2) .دننک یم  رازگرب  تعامج  هب  ار  زامن  دنروآ و  یم  يور  نید ، تدابع و  هب  يدهم  راگزور  رد  مدرم 

: تسا هدش  لقن  نینچ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دنسپان ، تافص  لیاذر و  نتفر  نیب  زا  هدیدنسپ و  تافص  قالخا و  دشر  هرابرد 

.دوش یم  هدودز  ناشیاه  لد  زا  رگید  کی  زا  ناگدنب  ياه  هنیک  دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  یتیاور  رد   

(3) .دناسر یم  لامک  هب  ار  ناشقالخا  دراذگ و  یم  ناگدنب  رس  رب  ار  شتسد  دنک ، مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه 

شناد ملع و  ییافوکش  . 2

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

فرح اب  فرح  ود  نآ  اب  زج  نونک  ات  مدرم  تسا و  نآ  زا  فرح  ود  طقف  دنا ، هدروآ  ناربمایپ  هچنآ  همه  تسا و  فرح   27 شناد ،
، دنک مایق  مئاق  هک  یماگنه  .دنرادن  ییانشآ  رگید  ياه 
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.364 ج52 ، نامه ، - 1
ص159. رردلا ، دقع  - 2

ص336. ج52 ، راونالا ، راحب  - 3
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فرح عومجم 27  دنک و  همیمـض  زین  ار  فرح  ود  نآ  .دهد  یم  شرتسگ  رـشن و  مدرم ، نایم  دروآ و  یم  نوریب  ار  رگید  فرح   25
(1) .دهد یم  شرتسگ  مدرم  نایم  ار 

: دومرف تمکح  يریگارف  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ادـخ و باتک  قبط  شا ، هناخ  رد  نز  کی  هک  دوش  یم  هداد  مهف  تمکح و  امـش  هب  يا  هزادـنا  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  راـگزور  رد 
(2) .دنک یم  تواضق  ربمایپ  تنس 

(3) .دوش یم  هداد  تمکح  امش  هب  وا  نامز  رد  دومرف : زین 

فلتخم ياه  هصرع  رد  ریگارف  تینما  . 3

: دیامرف یم  دنوادخ   

(4) .دنک یم  لدبم  شمارآ  تینما و  هب  ار  ناشسرت  ًانما ؛ مهفوخ  دعب  نم  مهنلدبیل  و 

ملاس افوکش و  داصتقا  . 4

(5) «. دور یم  نیب  زا  ابر  مالسلا  هیلع  يدهم  تلود  رد  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  يدابآ ، نارمع و  هرابرد 

(6) «. دوش یم  دابآ  هکنآ  رگم  دنام ، یمن  یقاب  يا  هناریو  نیمز ، يور  مالسلا  هیلع  يدهم  تموکح  نامز  رد 

ص:129

ص336. ج52 ، راونالاراحب ، - 1

ص352. ج52 ، راونالاراحب ، - 2

ص352. ج52 ، راونالاراحب ، - 3
.55 رون : - 4

ص474. رثالا ، بختنم  - 5

ص606. رثالا ، بختنم  - 6

مود رتفد  يودهم ) ياه  خساپ  اه و  شسرپ  : ) رهم www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 140 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12591/AKS BARNAMEH/#content_note_129_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12591/AKS BARNAMEH/#content_note_129_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12591/AKS BARNAMEH/#content_note_129_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12591/AKS BARNAMEH/#content_note_129_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12591/AKS BARNAMEH/#content_note_129_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/12591/AKS BARNAMEH/#content_note_129_6
http://www.ghaemiyeh.com


.دوش یم  ناوارف  يزرواشک  تالوصحم  نینچمه 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

(1) .دهد یم  لوصحم  ربارب  دنچ  نیمز ، .دندرگ  یم  زیربل  هدمآ ، ششوج  هب  اه  راس  همشچ  دنوش و  یم  بآ  زا  رپ  اه ، هناخدور 

ناور مسج و  یتمالس  . 5

اناوت .دشاب  یناوتان  راچد  هچنانچ  دبای و  افش  دوش ، راچد  يرامیب  هب  رگا  دنک ، كرد  ار  مئاق  سک  ره  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   
(2) .دوش دنمورین  و 

؟ تسیچ دسر ، یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يوس  زا  هک  يرابخا  ربارب  رد  یمالسا  هعماج  هفیظو  . 63

تبث و بوتکم ، تروص  هب  هک  دنتسه  ییاهربخ  لو  هتسد ا  دنا : هنوگ  ود  رب  دوش ، یم  رداص  يدهم  ترضح  هیحان  زا  هک  ییاهربخ 
دهاوخ صخشم  لاجر ، ملع  یسانش و  ثیدح  ملع  رد  اه  نآ  یسررب  شجنس و  اب  رابخا  هنوگ  نیا  مقس  تحص و  .تسا  هدش  طبض 

.دش

.دنوش حرطم  اعدا  کی  تروص  هب  اسب  هچ  دوش و  یمن  تفای  ییاور  یثیدح و  عبانم  زا  کی  چـیه  رد  هک  دـنا  ییاهربخ  مود ، هتـسد 
تیب لها  شنم  شور و  هریـس و  تنـس و  نآرق و  تایآ  اب  گنهامه  يودـهم ، ياه  هزومآ  قباـطم  ربخ  نیا  هچناـنچ  تروص  نیا  رد 

مهدزاود ماما  هیحان  زا  هک  هنوگ  نامه  نکل  تفریذـپ  ار  نآ  ناوت  یم  دـشاب ، یخیرات  تاـیعقاو  اـب  قیبطت  لـباق  زین  مالـسلا و  مهیلع 
نارظتنم تسا  هتسیاش  تسا ؛ هدش  هیصوت  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ص:130

ص304. ج52 ، راونالا ، راحب  - 1
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قداص ماما  .درادن  دوجو  اه  نآ  شریذپ  رب  یلیلد  تروص ، نیا  ریغ  رد   (1) .دنیامن هعجارم  املع  هب  دراوم  هنوگ  نیا  رد  ترضح  نآ 
: دومرف اهاعدا  هنوگ  نیا  اب  دروخرب  تیفیک  زا  رمع  نب  لضفم  لاؤس  خساپ  رد  مالسلا  هیلع 

مالک هب  تبسن  وا  خساپ  هسیاقم  اب   ) دهد یم  خساپ  وا  دننام  هک  دینک  لاؤس  ار  ییاهزیچ  وا  زا  دش ، تیودهم  یعدم  یـصخش  هاگره 
(2) (. دیهد رارق  شجنس  دروم  ار  وا  مالسلا  هیلع  ماما 

، دـشابن تیودـهم  هزومآ  رابخا و  هنوگ  نیا  نیب  یگنهامه  هچ  نانچ  .دـنوش  هسیاقم  تیودـهم  هزومآ  اب  رابخا  تسا  هتـسیاب  نیاربانب 
یعدم هرهچ  صیخشت  يارب  ترضح  یـصخش  ياه  یگژیو  نتفرگ  رظن  رد  تسا  رکذ  نایاش  .درادن  دوجو  اه  نآ  شریذپ  رب  یلیلد 

.دوش رداص  ماما  ریغ  يوس  زا  تیودهم  اب  گنهامه  ینخس  دراوم ، يا  هراپ  رد  تسا  نکمم  هک  ارچ  تسا ؛ مزال  زین  یعقاو  هرهچ  زا 
دوب دهاوخ  نارظتنم  یکریز  تسارف و  شخب  تنیز  زین  رابخا  هنوگ  نیا  رد  يرایشوه  ظاحل  نیمه  هب 

؟ تسا هدش  هراشا  یبلاطم  هچ  هب  دیفم  خیش  هب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  همان  رد  . 64

لاوش 412ق رد  يرگید  410ق و  رفص رد  یکی  هک  تسا  دروم  هس  هدش ، لقن  یعیش  عبانم  رد  هک  دیفم  خیش  هب  ترـضح  ياه  همان 
: تسا هدمآ  موس  عیقوت  رد  .تسا  هدش  رداص  هجحیذ 412ق  رد  موس ، عیقوت  و 

ص:131

ص484. نیدلا ، لامک  - 1
ص340. ج1 ، یفاک ، ك.ر : - 2
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ار يدنوادخ  وت ، رظنم  رد  يراد ! زایتما  نیقی  ملع و  يور  زا  ام  هب  داقتعا  رد  هک  نید  رد  صالخا  اب  تسود  يا  وت  رب  مالس  دعب ، اما  »
زین ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  نامربمایپ  الوم و  اقآ و  رب  وا  يوس ]  ] زا هدرازگ و  ساپـس  تسین ، ییادخ  وا  زج  هک 

.میداتسرف تمحر  دورد و  شکاپ  نادناخ 

زا تقادـص  اب  هک  ینانخـس  ببـس  هب  ار  تشاداـپ  دـشخب و  ماود  ار  تقیفوت  دـنوادخ  ینک ] یم  راـک  ، ] قح يراـی  يارب  هک  ار _  وت 
فظوم میزاس و  رختفم  هبتاکم  تفارش  هب  ار  وت  هک  هدش  هداد  هزاجا  ام  هب  هک  مینک  یم  هاگآ  دنادرگ _  نوزفا  ییوگ ، یم  ام  بناج 

اب درادـب و  ناش  یمارگ  دوخ  زا  تعاطا  هب  دـنوادخ  ات  .یناسرب  دنتـسه ، تدزن  هک  اـم  ناتـسود  هب  میـسیون  یم  وت  هب  هچنآ  هک  مینک 
.دزاس فرطرب  ار  ناش  تالکشم  هدومن ، تیافک  ار  ناشروما  دوخ ، تیانع  تسارح و 

یم رکذتم  روآدای و  هک  هچنآ  هب  دیامن _  تدییأت  دنا ، هدش  جراخ  شنید  زا  هک  نانمشد  ربارب  رد  شنارای  اب  دنوادخ  هک  وت _  سپ 
 _ دـهاوخب ادـخ  رگا  وت _  يارب  هک  هچنآ  قبط  يراد ، دامتعا  اهنآ  هب  هک  یناـسک  هب  نآ  غـالبا  ندـناسر و  رد  شاـب و  هجوتم  موش ،

.امن لمع  مینک ، یم  نییعت  میسرت و 

یمادام ار  ام  نامیا  اب  نایعیش  ام و  حالص  دنوادخ  هک  میا  هدیزگ  ینکس  نارگمتس ، هاگیاج  زا  رود  یناکم  رد  نونکا  مه  هچرگا  ام 
میهاگآ و امـش  لاوحا  رابخا و  رب  لاح  همه  رد  تسا ؛ هدومرف  هئارا  اـم  هب  راـک  نیا  رد  تسا ، ناراـکهبت  تسد  هب  اـیند  تموکح  هک 

دنز یم  رس  نایعیش  یخرب  زا  هک  ییاه  شزغل  زا  .تسین  یفخم  ناهنپ و  ام  يارب  امش  عاضوا  زا  يزیچ  چیه 
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ار ینامیپ  دندومن و  یم  زارتحا  نآ  زا  هتشذگ  ناکین  هک  دنا  هدومن  هتسیاشان  ياهراک  زا  یضعب  هب  لیم  نانآ  زا  يرایـسب  هک  یتقو  زا 
.میراد عالطا  دنا ، هتخادنا  رس  تشپ  ار  تسا  هدش  هتفرگ  اه  یتشز  زا  يرود  دنوادخ و  هب  هجوت  يارب  نانآ  زا  هک 

امـش رب  اه  تبیـصم  اه و  الب  دوب ، نیا  زج  رگا  هک  میا  هدربن  رطاخ  زا  ار  ناتدای  هدرکن و  اه  ار ر  امـش  ام  هک  دـنناد  یمن  نانآ  ییوگ 
هب هک  ییاه  هنتف  زا  ات  دیهد  يرای  ار  ام  دینک و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  سپ  دـندرک ؛ یم  نک  هشیر  ار  امـش  نانمـشد ، دـمآ و  یم  دورف 

يوزرآ هب  هکنآ  ره  دـنامن و  رود  نآ  زا  دـشاب ، هدیـسر  ارف  شگرم  سک  ره  هک  یبوـشآ  هنتف و  مـیهد ؛ ناـتتاجن  هدروآ ، يور  اـمش 
یهن رما و  هب  امش  ندرک  هاگآ  ام و  شبنج  تکرح و  یکیدزن  هناشن  هنتف ، نآ  دور و  یم  تمالس  هب  نآ  هطرو  زا  دشاب ، هدیسر  دوخ 

.دیاین شوخ  ار  ناکرشم  هچرگ  درک ، دهاوخ  مامت  ار  دوخ  رون  دنوادخ  .تسا  ام 

تیادـه هورگ  نآ ، اب  هتخاس و  رو  هلعـش  ار  نآ  يوما  ياه  هورگ  دزورفارب ، ار  تیلهاج  هک  یـشتآ  ره  هک  ارچ  دـینز ؛ گنچ  هیقت  هب 
زا ییوج  بیع  رد  دیوجن و  یهاگیاج  ماقم و  دوخ  يارب  هنتف  نآ  رد  هک  متـسه  یـسک  تاجن  راد  هدهع  نم  .دنزاس  كانمیب  ار  هدش 

.دراذگ ماگ  هدیدنسپ  یهار  هب  نآ ،

هتفرگ ارف  ار  امش  هک  یباوخ  زا  دیریگ و  تربع  داد ، دهاوخ  يور  لاس  نیمه  رد  یلوالا  يدامج  ندیسر  ارف  ماگنه  هک  يا  هثداح  زا 
زین نیمز  زا  راکشآ و  نشور و  هناشن  نامسآ ، زا  يدوز  هب  .دیوش  رادیب  هدامآ و  يدعب  ثداوح  يارب  تسا ،
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هورگ نآ ، زا  دعب  داد و  دهاوخ  يور  ناماسبان ، رابمغ و  یثداوح  نیمز  قرـشم  رد  .دوش  یم  رادیدپ  امـش  يارب  نآ  دـننامه  یتمالع 
لها نانآ ، لامعا  ءوس  يراکدـب و  رثا  رب  تفاـی و  دـنهاوخ  هطلـس  قارع  رب  دـنا ، هدرک  جورخ  هدـینادرگ ، يور  مالـسا  زا  هک  ییاـه 

دوش و یم  فرطرب  اه  یتحاران  راکدـب ، ییاورنامرف  يدوبان  تکاله و  اب  یتدـم ، زا  سپ  .دـندرگ  یم  تشیعم  یتخـس  راچد  قارع ،
.دندرگ یم  داش  وا ]  ] يدوبان تکاله و  زا  راکوکین  ناراکزیهرپ  سپس 

نآ سرتسد  رد  دنهاوخ  یم  هچره  دنـسر و  یم  دوخ  فادها  اه و  وزرآ  همه  هب  دنور ، یم  جح  هب  ایند  رانک  هشوگ و  زا  هک  یناسک 
مظن ماجـسنا و  اب  هک  میراد  همانرب  ناشهاوخلد ، قبط  رب  نانآ  جـح  ندرک  ناسآ  يارب  تقو  نآ  رد  زین  اـم  .تشاد  دـهاوخ  دوجو  اـه 

.دوش یم  رهاظ 

ثعاب تسین و  ام  دنیاشوخ  هچنآ  زا  دـیامن و  کیدزن  ام  یتسود  تبحم و  هب  ار  يو  هک  دـنک  يراک  دـیاب  امـش  زا  کی  ره  نیاربانب ،
درادن و يدوس  یسک  يارب  تشگزاب  هبوت و  هک  یماگنه  دسر ؛ یم  ارف  ناهگان  ام  رما  اریز  دنیزگ ؛ يرود  تسا ، ام  مشخ  تهارک و 

.دشخب یمن  تاجن  ام  رفیک  زا  ار  يو  هانگ ، زا  وا  ینامیشپ 

(1)! دیامرف مهارف  ناتیارب  ار  قیفوت  لیاسو  دوخ ، تمحر  فطل و  هب  دهد و  ناشن  امش  هب  ار  تیاده  دشر و  هار  دنوادخ ،
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؟ تسا ییاه  یگژیو  هچ  ياراد  رظتنم ، هعماج  . 65

دنک یم  یعس  دنیبب ، ابیز  نشور و  ار  هدنیآ  ناسنا ، یتقو  .تسا  نشور  هدنیآ  هب  دیما  رت ، قیقد  يانعم  هب  ندوب و  هار  هب  مشچ  راظتنا ،
تکرح و داجیا  ناسنا  رد  هکلب  تسین ؛ ینورد  تلاح  کی  اهنت  راـظتنا ، اریز  دـنک ؛ رت  کـیدزن  کـیدزن و  ار  نآ  هتفر ، نآ  يوس  هب 

یثیدـح رد  .تسا  هدـش  هتخانـش  لمع  نیرتهب  راظتنا ، تایاور ، رد  ور  نیا  زا  دـشخب ؛ یم  تیوه  هعماج  هب  راظتنا ، .دـنک  یم  طاـشن 
: تسا هدمآ  يوبن 

؛ جرفلا راظتنا  یتمأ  لامعا  لضفأ 

(1) .تسا جرف  راظتنا  نم  تما  ياه  راک  نیرترب 

.دماجنا یم  رظتنم  هعماج  يداقتعا  يرکف و  ياه  ناینب  تیوقت  هب  هک  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  راظتنا  هژیو  هب 

: زا دنترابع  رظتنم  هعماج  مهم  ياه  یگژیو  دهد ، یم  ناشن  رظتنم  هعماج  راظتنا و  یسررب 

یلدمه تدحو و 

رد هعماج  تیقفوم  زار  هک  ارچ  دور ؛ یم  شیپ  شیوخ  ماما  اب  گنهامه  دحتم و  شیوخ ، فدـه  يوس  هب  تکرح  رد  رظتنم ، هعماج 
: تسا هدمآ  نامز  ماما  زا  یمالک  رد  .تسا  شیوخ  ماما  اب  يرایمه  یهارمه و  یتخبشوخ ، تداعس و  هب  ندیسر 

؛ انئاقلب نمیلا  مهنع  رخأت  امل  مهیلع  دهعلاب  ءافولا  یف  بولقلا  نم  عامتجا  یلع  هتعاطل  هللا  مهقفو  انعایشأ  نأ  ولو 
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زا ام ، رادید  قیفوت  دندوب  یم  لدکی  ناشیا  هدهع  رب  ِدهع  هب  يافو  رد  دیامرف ، قفوم  شتعاطا  هب  ار  ناشیا  ادخ  هک  ام ، نایعیش  رگا  و 
.داتفا یمن  ریخأت  اه  نآ 

ماما روضح  ضیف  هب  دریگ ، شیپ  شیوخ ، ماما  دهع  هب  يافو  رد  ار  یلدـکی  تدـحو و  هار  رظتنم ، هعماج  هچنانچ  ثیدـح ، نیا  قبط 
(1) .دش دهاوخ  لیان  نامز 

اه تعدب  اب  هلباقم 

اه نآ  لباقم  یعمج ، ياه  تکرح  رد  .دریگ  یم  عضوم  تارکنم ، جاور  نید و  رد  اـه  فارحنا  اـه و  تعدـب  لـباقم  رظتنم ، هعماـج 
.دوش یم  اه  تعدب  یفارحنا و  تانایرج  دشر  عنام  هدرک ، یگداتسیا 

مالسلا مهیلع  تیب  لها  نانمشد  زا  يرازیب 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  زا  یثیدح  رد  .دوش  یم  یقالخا  ياه  ییابیز  ندش  راکشآ  ببـس  وا ، زا  يریگ  وگلا  يوریپ و  ماما و  تخانش 
: تسا هدمآ  ملس  هلآ و 

نانمـشد زا  هدرک ، ادتقا  وا  زا  لبق  ناماما  وا و  هب  مایق  نارود  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دنک ، كرد  ارم  نادناخ  مئاق  هکنآ  لاح  هب  اشوخ 
(2) .دنتسه نم  دزن  نم  تما  نیرت  یمارگ  نم و  ناهارمه  ناتسود و  نانآ  .دشاب  هدرک  يرازیب  مالعا  ناشیا ،

وکین قالخا  نتشاد 

رد مالسلا  هیلع  نامز  مام  اب ا  یگنهامه  يارب  رظتنم ، هعماج  ظاحل  نیمه  هب 
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هدـمآ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدـح  رد  .دریگ  یم  راک  هب  ار  دوخ  شـشوکو  شالت  همه  قالخا ، نساـحم  تیاـعر  هب  ماـمتها 
.تسا

؛(1) رظتنم وه  قالخألا و  نساحم  عرولاب و  لمعیل  رظتنیلف و  مئاقلا  باحصأ  نم  نوکی  نأ  هّرس  نم 

وکین قالخا  يراگزیهرپ و  هب  راظتنا  لاح  رد  دـشاب و  رظتنم  دـیاب  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  نارای  زا  دراد  تسود  سک  ره 
.دیامن راتفر 

هنامز هرابرد  تریصب  شنیب و 

شلاچ تبیغ ، نارود  هک  ارچ  تسا ؛ ترورـض  کی  هدـنزاس ، يراظتنا  يارب  دوخ  نوماریپ  طـیحم  زا  هعماـج  یهاـگآ  ینیب و  نشور 
نافرع هب  شیارگو  نیغورد  نایعدـم  زا  يوریپ  رطخ و  زا  لابقتـسا  هباـثم  هب  اـه  نآ  زا  تلفغ  یهجوت و  یب  هک  دراد  شیپ  رد  ییاـه 

زا رظتنم ، هعماج  يارب  یعامتجا  یـسایس - دـعب  زا  هژیو  هب  تیعقوم  نامز و  تخانـش  .تسا  تقیقح  ریـسم  رد  شزغل  بذاـک و  ياـه 
هزرابم هلباقم و  هنیمز  هدرک ، کمک  تبیغ  رصع  ياه  هنتف  زا  هعماج  تاجن  هب  تخانش ، نیا  هک  ارچ  تسا ، رادروخرب  يدایز  تیمها 

: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  .دنک  یم  مهارف  ار  نیغورد  نایعدم  اب 

؛(2) سباّوللا هیلع  مجهتال  هنامزب  ملاعلا 

.دریگ یمن  رارق  تاهبش »  » موجه دروم  تسا ، هاگآ  دوخ  نامز  عضو  زا  هک  سک  نآ 
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؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  زا  دارفا  یضعب  سرت  تلع  . 66

ماما زا  كانبـضغ  يا  هرهچ  نشخ و  يریوصت  میـسرت  .دراد  یفلتخم  لـماوع  ترـضح ، نآ  روهظ  ناـمز و  ماـما  زا  تشحو  سرت و   
روهظ رـصع  ثداوح  ترـضح و  تخانـش  مدع  هلأسم  نیا  رگید  لیلد  .دشاب  هلأسم  نیا  يارب  یلیلد  دناوت  یم  مالـسلا  هیلع  مهدزاود 
روـهظ زا  ور  نیا  زا  دـنارذگ ؛ یم  غـیت  مد  زا  ار  اـه  نآ  دـیایب ، ترـضح  رگا  هک  تسا  نیا  رب  دارفا  هنوـگ  نیا  روـصت  هک  ارچ  تسا ؛

يراکهنگ مدآ  نوچ  دنک ، روهظ  ترـضح  مرادن  تسود  : » دـنروآ یم  نابز  رب  نینچ  تراسج  اب  مه  یهاگ  دنـسرت و  یم  ترـضح 
«. دشک یم  ارم  دنک  روهظ  ترضح  رگا  متسه و 

تفأر و تمحر و  رهظم  هک  وا  زا  ار  یلطاب  رادنپ  هتشادن ، مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هرابرد  یتفرعم  عالطا و  چیه  دارفا  نیا  ایوگ 
تداعـس و هب  اه  نآ  ییامنهار  اه و  ناسنا  تاجن  يارب  ادـخ  رما  هب  وا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـننک ؛ یم  لاـبند  تسا  یهلا  تفوطع 

يارجا اب  وا  .دـنک  یم  رود  یناسنا  هعماـج  زا  ار  اـه  یهاـبت  اـه و  يدـب  هک  تسا  یناـبرهم  بیبط  دـننامه  وا  .دـنک  یم  روهظ  لاـمک 
.دریگ یم  ار  متس  ملظ و  يولج  هداد ، رارق  همه  رایتخا  رد  ار  تاناکما  عفانم و  تلادع ،

نیا اـب  .دـسر  یم  دوخ  يـالعا  دـح  هب  ملع  دـشر  ددرگ و  یم  راکـشآ  نیمز  تاـکرب  هدـش ، ریگارف  شمارآ  تینما و  وا ، نارود  رد 
.دشاب یناسنا  ره  يوزرآ  دیاب  وا ، روهظ  فصو ،

؟ تسا هنوگچ  نارکمج  دجسم  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زامن  ندناوخ  تیفیک  . 67

تعکر ود  تسا  هدش  شرافس  نآ  ندناوخ  هب  هک  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زامن 

ص:138

مود رتفد  يودهم ) ياه  خساپ  اه و  شسرپ  : ) رهم www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 168زکرم  هحفص 149 

http://www.ghaemiyeh.com


دص ار  نآ  میدیـسر ، نیعتـسن » كایا  دبعن و  كایا   » فیرـش هیآ  هب  یتقو  مینک  یم  تئارق  ار  دمح  هروس  لوا ، تعکر  رد  دشاب ؛ یم 
مینک و یم  تئارق  ار  نآرق  زا  رگید  هروس  کی  دمح ، هروس  زا  سپ  هدـناوخ ، ار  دـمح  هروس  همدا  نآ ، زا  سپ  .مینک  یم  رارکت  راب 

یم هدجـس  هب  هتـشادرب و  عوکر  زا  رـس  دعب  میناوخ و  یم  هبترم  تفه  ار  هدمحب » میظعلا و  یبر  ناحبـس   » رکذ هتفر و  عوکر  هب  دـعب 
ار نآ  زین  مود  هدجس  رد  هتشادرب و  هدجـس  زا  رـس  دعب  مینک و  یم  رارکت  راب  تفه  ار  هدمحب » یلعالا و  یبر  ناحبـس   » رکذ میور و 
هتفگ و هللا » الا  هلا  ال   » راب کـی  زاـمن ، ماـمتا  زا  سپ  .میناوخ  یم  لوا  تعکر  دـننام  زین  ار  مود  تعکر  مینک و  یم  رارکت  راـب  تفه 

یم تئارق  هللا )» ناحبـس   » راب و 33  دـمحلا هللا »  » راب  33 ربکا ،» هللا   » راـب  34  ) ار مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  تاحیبست  سپس 
(1) .میناوخ یم  ار  دمحم » لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا   » فیرش رکذ  راب  دص  هتشاذگ ، هدجس  رب  رس  نآ ، زا  سپ  مینک و 

؟ دیهد حیضوت  ترضح  لیامش  يرهاظ و  هرهچ  هرابرد  . 68

یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  فاصوا  لیامـش و  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تایاور  رد 
، هدـنبات دـنلب و  شا  یناشیپ  نوگمدـنگ ، راوگرزب  نآ  هرهچ  دوش : یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  هدـش  نایب  فیرـشلا  هجرف 

شیاه نادند  هدیشک ، شا  ینیب  هایس ، تشرد و  شنامشچ  هدیشک ، یلاله و  شناوربا 

ص:139

.تسا هدشن  هراشا  دوجس  عوکر و  رکذ  نتفگ  راب  تفه  هب  نانجلا  حیتافم  لئاسولا و  كردتسم  رد  تسا  رکذ  نایاش  - 1
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.تسا هداشگوا  يور  و  قارب  

، شکرابم مادـنا  دوش و  یم  هدـید  توبن  رثا  نوچ  يرثا  شا ، هناش  نایم  رد  .دراد  رارق  نیکـشم  یلاخ  ترـضح ، نآ  تسار  هنوگ  رب 
(1) .تسابر لد  بسانتم و 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  نینچمه 

(2) .دوش یمن  هدید  وا  نساحم  رس و  رد  دیفس  يوم  رات  کی  هک  درک  دهاوخ  مایق  یلاح  رد  يدهم 

لیامـش رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما  ینارون  مـالک  رد  اـنعم  نیمه 
(3) .درک دهاوخ  روهظ  لاس ، لهچ  زا  رتمک  یناسنا 

ماجنا هناحلسم  مایق  تموکح  لیکشت  يارب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  زا  لبق  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ارچ  . 69
؟ دهد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  یلو  دندادن ؛

مزال طیارـش  اه و  هنیمز  زا  یکی  .تشاد  دـهاوخن  یپ  رد  یتیقفوم  نآ ، هنیمز  نودـب  تیب ، لها  يوس  زا  ملاظ  تموکح  لـباقم  ماـیق   
فاطعنا هب  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ؛ شیوخ  ماما  ربارب  هعماج  يرادم  تیالو  يریذـپ و  تعاطا  متـس ، ملظ و  هاگتـسد  لباقم  مایق  يارب 

شیوخ ماما  هتساوخ  ربارب  يریذپ  فاطعنا  رد  روهظ ، زا  لبق  هعماج  دهد  یم  ناشن  خیرات  یسررب  .دماجنا  یم  ماما  لباقم  رد  يریذپ 
هب هدیزرو ، للعت 

ص:140

ح14. و ص304 ، ص214 ، تبیغ ، ص367 و ص48 ؛ ج2 ، نیدلا ، لامک  - 1
ص308. ج3 ، رابخالا ، حرش  - 2
ص315. ج1 ، نیدلا ، لامک  - 3
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ات ماما  اب  هارمه  رادافو و  یناراـی  دـهد ، یم  ناـشن  روهظ  طیارـش  یـسررب  وس  رگید  زا  .تسا  هدز  زابرـس  نآ  زا  فلتخم  ياـه  هناـهب 
: تسا هدمآ  تیودهم  ربتعم  عبانم  رد  .دنا  هدیسرن  یفاک  دادعت  هب  تاظحل  نیرخآ 

سپ زاب  زا  ار  امـش  زیچ  هچ  : » دـیوگ یم  ترـضح  نآ  هب  یناسارخ  نسح  نب  لهـس  مان  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نایعیـش  زا  یکی 
یم روتسد  ماما  تسامـش »؟ رایتخا  رد  نزریـشمش  باکر و  رد  اپ  هعیـش  رازه  دص  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هتـشادزاب  شیوخ  قح  يریگ 
رونت رد  زیخرب و  یناسارخ ! يا  : » دـیامرف یم  هدرک ، لهـس  هب  ور  تفرگ  الاب  شتآ  ياـه  هلعـش  نوچ  .دوش  مهارف  یـشتآ  رونت  دـهد 

ار دوخ  فرح  اقآ !  : » دیوگ یم  دنک و  یم  یهاوخ  رذع  هب  عورش  هدش ، نیگمـشخ  وا  زا  ماما  تسا  هدرک  نامگ  هک  لهـس  نیـشنب .»
«. متشذگ وت  زا  : » دیامرف یم  ماما  دیوش .» فرصنم  دوخ  میمصت  زا  زین  امش  .متفرگ  سپ 

دهد و یم  خساپ  وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنک  یم  مالـس  هدش ، دراو  ترـضح  نیتسار  نایعیـش  زا  یکم  نوراه  لاح ، نیا  رد 
چیه نودـب  گـنرد و  یب  یکم  نوراـه  .دنیـشنب  رونت  رد  هدرک ، اـهر  ار  دوخ  نیلعن  دـهد  یم  روتـسد  وا  هب  يا  همدـقم  چـیه  نودـب 

هرابرد دـنک و  یم  وگ  تفگ و  یناسارخ  درم  اـب  لاـح  ناـمه  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  .دـهد  یم  ماـجنا  ار  راـک  نیا  یـشسرپ ،
یناسارخ و يا  زیخرب  : » دیامرف یم  لهـس  هب  یتدـم  زا  سپ  .تسا  هدوب  نآ  دـهاش  دوخ  ییوگ  هکنانچ  دـهد ؛ یم  ییاهربخ  ناسارخ 

راهچ شتآ  ياه  هلعـش  نایم  نوراه  دـنیب  یم  بجعت  لامک  اب  درگن و  یم  رونت  لخاد  هب  هتـساخرب ، لهـس  نک .» هاگن  ار  رونت  لخاد 
: دسرپ یم  وا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هاگ  نآ  .تسا  هتسشن  وناز 

ص:141
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«. مرادـن غارـس  هنوگ  نیا  مه  رفن  کـی  مسق !  ادـخ  هب  : » دـیوگ یم  یناـسارخ  دراد .»؟ دوـجو  نوراـه  لـثم  رفن  دـنچ  ناـسارخ ، رد  »
میناد یم  رتهب  ام  .دـننک  یمن  مایق  تیب  لها  دوش ، یمن  تفای  نابیتشپ  روای و  رفن  جـنپ  هک  ینامز  شاب ! هاـگآ  : » دـیامرف یم  ترـضح 

(1) «. تسا مایق  تقو  نامز  مادک 

يربهر هلیسو  هب  یبالقنا  یتقو  تسا ، یهیدب  .تسا  تموکح  ياهراک  ماجنا  مایق و  زا  ینابیتشپ  يارب  قیال  هتـسیاش و  یناروای  دوجو 
نکمم يرادم  تیالو  يریذپ و  تعاطا  نودب  نادیم ، نیا  رد  ششخرد  دبلط و  یم  نآ  اب  بسانتم  یناروای  دهد ، یم  يور  ینامسآ 

.دوش یمن 

« مولعملا تقولا  موی  یلا  : » دومرف دنوادخ  اما  تساوخ ؛ تلهم  تمایق  زور  ات  دـنوادخ  زا  سیلبا  هک  تسا  هدـمآ  نآرق  رد  . 70
؟ تسا تقو  زور و  مادک  نآ ، زا  روظنم 

هروس و  تایآ 37و 38 )  ) رجح كرابم  هروس  رد  تماـیق ، زور  اـت  وا  نتـساوخ  تلهم  دـنوادخ و  اـب  ناطیـش  يوگ  تفگ و  ناـیرج 
.تسا هدش  حرطم  هنوگ  نیا  لاعتم ، دنوادخ  خساپ  ناطیش و  تساوخرد  نآ ، رد  هک  تایآ 80 و 81 )  ) فیرش ص

؛ مولعملا تقولا  موی  یلإ  نیرظنملا  نم  کنإف  لاق  .نوثعبی  موی  یلإ  ینرظنأف  بر  لاق 

ص:142

 . ص237 ج4 ، مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  لآ  بقانم  ص681 ؛ ج8 ، راحبلا ، هنیفس  - 1
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زور اـت  یتـسه ، ناگدـش  هداد  تلهم  زا  وت  سپ  تفگ : هدـب  تلهم  ارم  دـنوش  یم  هتخیگنارب  هک  يزور  اـت  سپ  اراـگدرورپ ! تفگ :
.مولعم تقو  نّیعم و 

يا هنوگ  هب  ناطیـش ، تساوخرد  هب  دـنوادخ  خـساپ  نوچ  تسا ؛ تماـیق  زور  زا  ریغ  هیآ ، قایـس  هب  هجوت  اـب  مولعم » تقو   » زا روظنم 
؛ نیرظنملا نم  کناف   » .تسا هداد  ناطیـش  هب  تلهم  هزاجا و  دنوادخ  هدـش و  تقفاوم  يو  تساوخرد  لصا  اب  دـنامهف  یم  هک  تسا 

زور ار  دوخ  رظن  دروم  تدم  نایاپ  ناطیش  اریز  تسا ؛ هتفریذپن  ار  ناطیـش  رظن  دروم  تلهم  رادقم  یلو  یناگدش ؛» هداد  تلهم  زا  وت 
نیعم نامز  هک  مولعم » تقو   » هب ار  تلهم  نیا  لاعتم  دنوادخ  اما  نوثعبی ؛» موی  یلا  « ؛ تسا هدرک  ناونع  زیخاتسر  ندیسر  ارف  تمایق و 

.تسا تمایق ، زور  زا  ریغ  ًاعطق  مولعم ، تقو  نیا  تسا و  هدرک  طونم  تسا ، یهلا  ملع  رد  صخشم  و 

نامز ار  نآ  زا  دارم  هدـش و  هداد  خـساپ  هدـش ، دراو  هیآ  نیا  لیذ  هک  یتایاور  رد  تسا ، یناـمز  هرود و  هچ  مولعم » تقو   » هکنیا اـما 
.تسا هدرک  یفرعم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  هللا  هیقب  ترضح  روهظ 

هب نداد  تلهم  تدـم  زا  ار  دـنوادخ  روظنم  هدرک ، لاؤس  هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـیوگ : یم  راـمع  نب  قاحـسا 
: دومرف ترضح  .مدش  ایوج  ناطیش 

ای : » لوقیف هیتبکر  یلع  وثجی  یتح  سیلبا  ءاـج  هفوکلا و  دجـسم  یف  ناـک  هللا  هثعب  اذاـف  مالـسلا  هیلع  مئاـقلا  ماـیق  موی  مولعملا  تقولا 
هالیو
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؛(1) هلجا یهتنم  مولعملا  تقولا  موی  کلذف  .هقنع  برضیف  هتیصانب  ذخأیف  مویلا » اذه  نم 

 ]= وا دـنوادخ ، هک  یماگنه  .تسا  مئاق  مایق  راگزور  رد  تسا ، هداد  تلهم  نامز  نآ  ات  ار  ناطیـش  دـنوادخ  هک  مولعم  تقو  زا  دارم 
ترضح يوس  هب  دوخ  ياهوناز  اب  هک  یلاح  رد  ناطیش  .دبای  یم  رارقتـسا  هفوک  دجـسم  رد  ترـضح  دزیگنارب ، ار  يدهم ] ترـضح 

تدش زا  ناطیش  تاظحل  نآ  رد  .دوش  یم  هدروآ  تسا ، وا  تموکح  رقم  هک  هفوک  رد  ندش ] میلـست  تشادزاب و  زا  هیانک   ] دور یم 
دریگ و یم  ار  وا  یناـشیپ  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هاـگ  نآ  .دـهد  یم  رـس  ـالیواو  داـیرف  زور ، نآ  فوخ 

.تسا هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  هک  تسا  یمولعم  زور  نامه  زور ، نیا  .دنز  یم  ار  شندرگ 

: دیامرف یم  هیآ  نیا  ریسفت  رد  زین ، هللا  همحر  ییابطابط  همالع  موحرم 

روهظ اب   ] ار يرـشب  هعماج  دـنوادخ  هک  تسا  يزور  هداد ، رارق  ناطیـش  يارب  تلهم  نیرخآ  ار  نآ  دـنوادخ  هک  مولعم  تقو  زا  دارم 
هب دیامرف ؛ عطق  یلک  هب  ار  داسف  هشیر  دیامن و  حالـصا  انعم  مامت  هب  فیرـشلا ]  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  همیرک  تلود 

(2) .دوشن هدیتسرپ  دنوادخ  زج  یسک  هک  يا  هنوگ 

رد ناطیش  يرگاوغا  ندرک  ریثأت  یب  دودحم و  ناطیش  نتشک  زا  ترضح  دارم  دراد  لامتحا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  هرابرد 
ترابع رهاظ  یلو  دشاب ؛ هتشاد  رظن  رد  ار  ییانک  يانعم  نیا  ترضح  دشاب و  نامز  نآ 

ص:144

ص376. ج52 ، راونالاراحب ، - 1
ص159. ج12 ، نازیملا ، ریسفت  - 2
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نیا تسا  ملسم  هچنآ  وا ، نتخادنا  راک  زا  هچ  دشاب و  ناطیش  نتشک  روظنم  هچ  لاح ، ره  رد  .دراد  تلالد  ناطیش  نتشک  رب  ترضح 
، كرـش هانگ و  هنوگره  زا  رود  هب  صلاخ و  يدـیحوت  هعماج  يودـهم ، تموکح  رد  یهلا  نید  قلطم  تیمکاح  رـصع  رد  هک  تسا 

(1) «. ًاْئیَش یب  َنوکِرُْشی  َال  ِینَنوُُدبْعَی  « ؛ دوش یم  يزیر  هیاپ 

ساسا رب  هعماج  هدیسر ، ییافوکـش  دشر و  نیرتشیب  هب  مدرم  ياه  لقع  مالـسلا  هیلع  موصعم  يربهر  تکرب  هب  هک  ینارود  نینچ  رد 
نایاپ ندش و  هتشک  زا  هک  يریـسفت  ره  دنام ؛ یمن  یقاب  وا  يرگاوغا  ناطیـش و  يارب  یـشقن  دوش ، یم  هتخاس  یهلا ، تیبرت  قالخا و 

.دیسر دهاوخ  دوخ  راک  نایاپ  هب  مدرم ، يزاس  هارمگ  تایلمع  رد  ناطیش  دوب و  دهاوخ  یکی  هجیتن  دوشب ، وا  تلهم 

ياه هزیگنا  اریز  درادـن ؛ یتافانم  اه  ناسنا  فیلکت  اب  وا ، ندوب  ریثأت  یب  اـی  ناطیـش  ندـش  هتـشک  هک  تسا  مزـال  زین  هتکن  نیا  رکذـت 
لماوع زا  ینوریب ، ياه  هزیگنا  زین  ینورد و  لماوع  یناسفن و  ياـه  هسوسو  هکلب  دـشاب ؛ یمن  ناطیـش  ياـه  هسوسو  اـهنت  تیـصعم ،

اب هعماج  نآ  ياه  ناسنا  هک  توافت  نیا  اب  .تسا  زاب  نانچمه  تیـصعم ، هار  دراد و  دوجو  هراومه  هک  تسا  هانگ  هب  ناسنا  کـیرحت 
زا رایتخا ، یهاگآ و  اب  دوش ، یم  نانآ  بیصن  ترضح  تموکح  وترپ  رد  هک  يدننام  یب  تیبرت  هداعلا و  قوف  ینالقع  دشر  هب  هجوت 

نآ ياه  ناسنا  تعیبط  سپ  .دنریگ  یم  شیپ  ار  یهلا  یگدنب  تعاطا و  هار  هدرک ، يرود  تیصعم  یگدولآ و 
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.دسرب نکمم  لقادح  هب  هانگ ، ماجنا  هک  دوش  یم  بجوم  نانآ  نامیا  یهاگآ و  يالعا  هجرد  هکلب  دوش ؛ یمن  لیدبت  نامز ،

؟ تسا رادروخرب  یهلا  ياه  دادما  زا  کی  مادک  زا  دوخ  هزرابم  هناتسآ  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  . 71

ترـضح نآ  کمک  هب  ار  یبیغ  ياهدادـما  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  ماگنه  لاعتم  دـنوادخ  تایاور ، قباـطم 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  داتسرف  دهاوخ 

نانمشد لد  رد  بعر  داجیا 

نمـشد بولق  رد  فوـخ  سرت و  داـجیا  دوـش ، یم  ناوارف  يریگ  هرهب  نآ  زا  یماـظن  ملع  رد  هک  نمـشد  رب  ذوـفن  ياـه  هار  زا  یکی 
.دنوش میلست  هار  نیا  زا  ات  تسا ،

: دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دوخ  دنس  هب  ینامعن 

؛(1) بعرلا و  نینمؤملا ، و  هکئالملا ، دانجأ :]  ] هثالثب هللا ]  ] هدیؤی یتح  هب  لجعتستال  نأ  لجوزع  هللا  رمأ 

نانمؤم ناگتشرف ، دیامن ؛ دییأت  رکشل  هس  هب  ار  مالسلا ]  هیلع  يدهم   ] وا هکنیا  ات  ینکن  هلجع  نآ  هرابرد  ات  درک  رما  لجوزع  دنوادخ 
.تشحو و 

ناناملسم همه  بذج 

قافتا دروم  هک  درک  دـهاوخ  زاغآ  يا  هنوگ  هب  ار  دوخ  ماـیق  یهلا  تیاـنع  هب  هک  تسا  نآ  ترـضح  قح  رد  یهلا  تادـییأت  رگید  زا 
مامت
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ص198. ینامعن ، تبیغ  - 1
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: هلمج زا  تسا ؛ ناناملسم 

.درک دهاوخ  عورش  تسا ؛ ناناملسم  مامت  مارتحا  دروم  هک  مارحلا  دجسم  زا  ار  دوخ  روهظ  .فلا 

.دراد هراشا  ناناملسم  نایم  یقافتا  كرتشم و  روما  هب  دناوخ ، یم  شروهظ  ماگنه  مارحلا  دجسم  رد  هک  يا  هبطخ  .ب 

.دنک یم  عورش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياهراعش  نامه  اب  ار  دوخ  مایق  .ج 

ناگتشرف بناج  زا  دییأت 

.تسا ناملاظ  دض  رب  ترضح  هارمه  گنج  ترضح و  يرای  يارب  هکئالم  نداتسرف  کمک  یهلا ، تادییأت  هلمج  زا 

: دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هرابرد  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  دوخ  دنـس  هب  یعفاش  یجنگ 
(1) …«. درک دهاوخ  يرای  هکئالم  زا  رازه  هس  هب  ار  وا  دنوادخ ، »

هتشرف ترضح  رس  يالاب  روهظ ، ماگنه  تسا  هدمآ  ناوارف  تایاور  رد  هک  هدرک  لقن  نیبغارلا (2)  فاعسا  باتک  زا  یفنح  يزودنق 
: دهد یم  ادن  يا 

(3) ....درک دهاوخ  يرای  هتشرف  رازه  هس  اب  ار  وا  لاعتم  دنوادخ  انامه  دینک …  يوریپ  تعباتم و  ار  وا  .تسادخ  هفیلخ  نیا ،
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ص96. نایبلا ، - 1
.يرصملا نابصلا  دمحم  - 2

ص563. هدوملا ، عیبانی  - 3
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هنیکس توبات 

تاروت و باتک  هک   - نآ تایوتحم  مه  تسا و  سدـقم  اراـصن  دوهی و  هژیو  هب  یهلا ، ناـیدا  دزن  توباـت  دوخ  مه  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
(1) .دوش یم  لیامتم  ترضح  هب  باتک  لها  زا  يرایسب  ياه  لد  نآ ، هطساو  هب  تسا ، سدقم  اه  نآ  دزن  دشاب - لیجنا 

صاخ نارای 

نیرت و مهم  زا  هدوب ، مایق  نیا  رد  ترـضح  دـنمتردق  يوزاب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  نارای  تاـیاور ، رباـنب 
.دنشاب یم  یهلا  ياهدادما  نیرت  لماک 

: زا تسا  ترابع  اه  نآ  ياه  یگژیو  یخرب 

؛(2) ییاسراپ تدابع و 

؛(3) ماما هب  قشع 

؛(4) ندوب ناوج  يدنمتردق و 

مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  لوزن 

تنس لها  هعیش و  نایم  كرتشم  لوزن ، نیا  دوش ، یم  باتک  لها  زا  يرایـسب  تیاده  ثعاب  هک  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  لوزن 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دشاب  یم 

(5) ؛...  هفلخ یّلصیف  میرم  ُنبا  یسیع  هللا  حور  لزنی  و  ... 
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ص98. نتف ، ص401 ؛ هدوملا ، عیبانی  - 1
ص308. ج52 ، راونالاراحب ، - 2

ص341. ج52 ، راونالاراحب ، ص56 ؛ ج2 ، یشایع ، ریسفت  - 3
ص284. یسوط ، تبیغ  - 4

ص330. ج2 ، نیدلا ، لامک  - 5
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شیاشگ وا  روهظ  يارب  اعد  اب  هک  تسا  ترضح  نآ  جرف  يارب  اعد  مالسلا و  هیلع  مهدزاود  ماما  مان  هب  نییزت  هعومجم  نیا  ماجنارس 
.دبای ققحت  مامه  ماما  نآ  هب  تفرعم  شرتسگ  اب  شیاشگ  نیا  هکنآ  دیما  هب  .داد  دهاوخ  خر  نارظتنم  روما  رد  يرتشیب 
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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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	1. سیره حکومتی امام زمان علیه السلام چگونه است؟ مهم ترین اقدام حضرت چیست؟
	2. رشد و شکوفایی علم در زمان پس از ظهور به چه معنا است؟
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	12. آیا ممکن است امام زمان علیه السلام را در شکل و قیافه شخص دیگری ببینیم؟
	13. حضرت مهدی علیه السلام چگونه شیعیان را در مشکلاتشان هدایت و راهنمایی می کند؟
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	21. این حدیث که می فرماید: «مهدی عدالت را وارد خانه های مردم می کند، همچنان که سرما و گرما وارد خانه ها می شود» به چه معنا است؟
	22. چه اموری موجب جلب دعای حضرت در حق انسان می شود؟
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	24. به نظر شما آیا ظهور نزدیک است؟
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	26. آیا کتابی هست که دعاهای مربوط به حضرت، و نیز دعاهایی را که حضرت تعلیم داده اند، جمع آوری کرده باشد؟
	27. لطفاً درباره زمان خواندن دعای عهد توضیح دهید؟
	28. دعای «اللهم کن لولیک الحجه بن الحسن ...» به چه منظوری خوانده می شود؟
	29. فتنه هایی که در آخرالزمان شیعیان را تهدید می کنند، کدامند و راه مقابله با آن ها چیست؟
	30. آیا دعای ما، در ظهور حضرت عجل الله تعالی فرجه الشریف تأثیر دارد؟
	31. چه اعمال و ادعیه ای باعث خشنودی و خرسندی حضرت می شود؟
	32. با توجه به سلاح های پیشرفته دشمنان، امام زمان علیه السلام چگونه با آن ها مقابله کرده، سرنوشت جهان و بشریت را تغییر می دهد؟
	33. آیا نمی شود امام زمان علیه السلام ظهور کند و جنگ هایی که می گویند در آخرالزمان اتفاق می افتد، رخ ندهد؟
	34. آیا فعالیت های غرب، در روند ظهور تأثیری دارد؟ اصولاً غربیان چه نقشی در جریان ظهور حضرت مهدی علیه السلام دارند؟
	35. در زمان ظهور آیا انسان به محض کوچک ترین اشتباه و خطا، مجازات می شود؟ اصولاً امام زمان علیه السلام درباره چه گناهانی اقدام به مجازات می کند؟ آیا راه توبه باز است؟
	36. منظور از صیحه آسمانی چیست؟
	37. چنانچه امام زمان علیه السلام به قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عمل می کند؛ آوردن «کتاب جدید» در روایات به چه معنا می باشد؟
	38. صدای حضرت در زمان ظهور چگونه به گوش، همه می رسد؟
	39. نتایج معرفت به امام چیست؟
	40. آیا همه یاران حضرت، جوان بوده، افراد کهن سال میان آنان نیست؟ چرا بیشتر آن ها جوان هستند؟
	41. آینده سیاست از دیدگاه شیعه چگونه خواهد بود؟
	42. آیا یاران حضرت مهدی علیه السلام همه از اقوام گذشته هستند یا ما هم می توانیم از یاران حضرت باشیم و به او کمک کنیم؟ اگر پیش از ظهور از دنیا رفتیم، آیا راهی هست که برگردیم و در رکاب حضرت با دشمنان بجنگیم؟
	43. آیا امام زمان علیه السلام منتظر است ومانند منتظران برای ظهورش تلاش می کند؟
	44. پایتخت حکومت حضرت مهدی علیه السلام کجا است؟
	45. چه کسانی مقابل حضرت ایستاده، با او به مبارزه مسلحانه بر می خیزند؟
	46. آیا زمان ظهور، از وسایل پیشرفته استفاده می شود؟
	47. منظور از این حدیث «نحن صنائع ربنا و الخلق بعد صنائعنا...» که از امام زمان علیه السلام در توقیعی صادر شده، چیست؟
	48. در روایت آمده است امام زمان علیه السلام چهار مسجد را تخریب می کند؛ آن مساجد کدامند و چرا تخریب می شوند؟
	49. شیوه قضاوت حضرت بقیه الله علیه السلام چگونه خواهد بود؟
	50. آیا جنّیان نیز مانند شیعیان به یاری حضرت مهدی علیه السلام می آیند؟
	51. درباره ابعاد انتظار امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف توضیحاتی ارائه کنید؟
	52. انتظار فرج چه فوایدی دارد؟
	53. اولین شخص بیعت کننده با حضرت، چه کسی است؟
	54. آیا با ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همه انسان های کافر کشته خواهند شد و فقط یاران واقعی آن حضرت، باقی می مانند؟ آیا افراد دیگری که در مرتبه پایین تر ایمانی هستند، باقی نمی مانند؟
	55. مطابق حدیث پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود: «من مات و لم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه» چرا نشناختن امام، مرگ جاهلی را به دنبال خواهد داشت؟
	56. تعداد امامان و امر امامت به ویژه مهدویت، در روایات چگونه مطرح شده است؟
	57. آیا میان «جهانی شدن» و «جهانی سازی» فرقی هست؟ آیا این روند، به حکومت حضرت منتهی می شود یا خیر؟
	58. ظهور، چگونه می تواند خاستگاه ارادی داشته باشد؟
	59. آیا صحیح است که در عصر ظهور، پستی و بلندی های زمین رفع شده، بُعد مسافت، مانع دید نخواهد شد؟
	60. ولادت امام دوازدهم علیه السلام چگونه اثبات می شود؟
	61. سیمای جهان در دوران پیش از قیام حضرت مهدی علیه السلام چگونه خواهد بود؟
	62. پیشرفت و شکوفایی علمی و معنوی در دوران ظهور حضرت مهدی علیه السلام چگونه خواهد بود؟
	63. وظیفه جامعه اسلامی در برابر اخباری که از سوی حضرت مهدی علیه السلام می رسد، چیست؟
	64. در نامه حضرت مهدی علیه السلام به شیخ مفید به چه مطالبی اشاره شده است؟
	65. جامعه منتظر، دارای چه ویژگی هایی است؟
	66. علت ترس بعضی افراد از ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چیست؟
	67. کیفیت خواندن نماز امام زمان علیه السلام در مسجد جمکران چگونه است؟
	68. درباره چهره ظاهری و شمایل حضرت توضیح دهید؟
	69. چرا امامان علیهم السلام قبل از حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف برای تشکیل حکومت قیام مسلحانه انجام ندادند؛ ولی حضرت ولی عصر علیه السلام این کار را انجام می دهد؟
	70. در قرآن آمده است که ابلیس از خداوند تا روز قیامت مهلت خواست؛ اما خداوند فرمود: «الی یوم الوقت المعلوم» منظور از آن، کدام روز و وقت است؟
	71. حضرت مهدی علیه السلام در آستانه مبارزه خود از کدام یک از امداد های الهی برخوردار است؟
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