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بهاذم بیرقت  تیباهو و 

باتک تاصخشم 

 - 1341 رغصایلع ، یناوضر ، هسانشرس : 
. جح تاقیقحت  زکرم  نیودت  یناوضر ؛ رغصایلع  بهاذم / بیرقت  تیباهو و  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1391 رعشم ، رشن  نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس 84 ص ؛ .21/5×14/5 يرهاظ :  تاصخشم 

. یسانشتیباهو ثحابم  هلسلس  تسورف : 
978-964-540-325-4( مود : پاچ   ) لایر  10000 کباش : 

( مود پاچ  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  84 ؛ [- 83 . ] ص همانباتک : تشاددای : 

اههیدر اههیعافد و  هیباهو --  عوضوم : 
بهاذم بیرقت  عوضوم : 

دیاقع هیباهو --  عوضوم : 
جح تاقیقحت  زکرم  ترایز . جح و  روما  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  هزوح  هدوزفا :  هسانش 

BP207/6/ر55و93 1391 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/416 ییوید :  يدنب  هدر 

2421993 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
ص1

هراشا
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8 ص :

هچابید

، لوحترپ خیرات  نیا  رد  تساههیرظن . اهتشادرب و  عونت  اهینوگرگد و  لوحت و  زا  هدنکآ  اهدورف و  زارف و  هارمه  یمالسا  هشیدنا  خیرات 
دـناهدش و هدرپس  یـشومارف  هب  يدـنچ  زا  سپ  نانآ  زا  یخرب  هدومن و  روهظ  یفلتخم  ینابم  اههزیگنا و  اب  نوگانوگ و  بهاذـم  اـههقرف و 

نیا اریز  تسا ؛ يرگید  ّرـس  ریـس و  ار  تیباهو  هقرف  نایم ، نیا  رد  اما  دـننیرفآشقن ، یمالـسا  عماوج  رد  نانچمه  لوحت  ریـس  اب  زین  یخرب 
هنارجحتم راوتـساان و  ياههشیدـنا  ات  تسا  نآ  رب  اما  تسین ، رادروخرب  یمالـسا  نارظنبحاص  نایم  رد  يراوتـسا  هشیدـنا  زا  هکنآ  اب  هقرف 

. دنالوبقب یمالسا  رکفت  هشیدنا و  رادنادیم  اهنت  ار  دوخ  هدومن و  لیمحت  ناناملسم  ریاس  هب  ار  شیوخ 
رغصایلع ياقآ  بانج  دنمجرا  داتسا  هک  قیقحت  هتسیاب  تسا  يراک  هقرف  نیا  ياههشیدنا  لوحت و  ریس  اهزمر و  زار و  تخانـش  ورنیا ، زا 

هب ریدقت  روخرد  ریگیپ و  شالت  اب  یناوضر 
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9 ص :
هتخادرپ هقرف  نیا  ياهشرگن  اههشیدـنا و  يواکاو  هب  ناوارف  یتاقیقحت  عبانم  زا  يدـنمِهرهب  اب  هتخادرپ و  رکفت  نیا  ناهنپ  ادـیپ و  ياـیاوز 

. تسا
اب هدـیدرگ و  یفارحنا  هقرف  نیا  اـب  رتـشیب  ییانـشآ  بجوـم  تاـقیقحت  هلـسلس  نیا  تسا  دـیما  ناـشیا ، تاـمحز  زا  رکـشت  ریدـقت و  نمض 

. دوش هدوزفا  هعومجم  نیا  یفیک  ياقترا  رب  يدعب  ياهپاچ  رد  نارظنبحاص  نادنمشیدنا و  ياههاگدید  زا  يریگهرهب 
قیفوتلا یلو  هنا 

جح تاقیقحت  زکرم 
فراعم مالک و  هورگ 
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10 ص :

راتفگشیپ

ادیپ همادا  فالتخا  نیا  خیرات  لوط  ردو  دمآ  دیدپ  فالتخا  ناناملـسم  نیب  رد  ص )  ) ادخ لوسر  تافو  زا  دعب  ارچ  دننکیم : لاؤس  یخرب 
ناناملسم هتسناوتن  هک  تسا  نآ  تامیلعتو  مالسا  نید  رد  صقن  زا  یشان  نیا ، ایآ  مینکیم ؟ هدهاشم  ار  فالتخا  نیا  زین  نونکا  مهو  درک 

ذایعلا ص -)  ) مرکا ربمایپ  هکلب  هدوبن ، صقاـن  تهج  نیا  رد  مالـسا  نید  هکنیا  اـی  دـیامن ؟ عمج  تقیقحو  لـصا  کـی  رب  ار  دوخ  ناوریپو 
تسا ناناملسم  رد  لکشم  هکلب  درادن ، دوجو  یهاتوکو  صقن  چیه  تهج  ود  نیا  زا  هکنیا  ایو  تسا ؟ هدرک  یهاتوک  هلأسم  نیا  رد  هللااب -
قیرط نیا  زا  ات  دش  ثعاب  هک  یتبیصم  دندش ، راتفرگ  تتشتو  هقرفت  تبیصم  هب  اذلو  دندادن  ارف  شوگ  شربمایپو  مالـسا  تاروتـسد  هب  هک 

!؟ دنرب تراغ  هب  ار  نانآ  عفانمو  تیثیحو  وربآو  هدرک  هبلغ  نانآ  رب  مالسا  نانمشد 
ییاهحرط رد  هدوب  عماجو  لماک  نید  مالسا  هک  میدقتعم  ام 
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11 ص :
هدرک لمع  دوخ  هفیظو  هب  اتسار  نیا  رد  زین  ص )  ) مرکا ربمایپو  تسا . هتشادن  یهاتوک  چیه  تسا  نانآ  حالصو  ناناملسم  تزع  ثعاب  هک 

. تسا نانآ  نانمشدو  ناناملسم  هیحان  زا  لکشم  اهنت  تسا ، هتشادن  یهاتوک  چیهو 
ءوس نمـشد  هک  يوحن  هب  تموـصخو  هعزاـنم  مدـعو  نآ  ّلـح  يارب  هکنیا  تسا  مهم  هچنآ  یلو  دـسریم  رظن  هب  یعیبـط  يرما  فـالتخا 

ار هعماج  مدرم  لاعتم  دنوادخ  اذلو  تسا  یمالـسا  هعماج  رد  فالتخا  أشنم  هک  تسا  لئاسم  زا  یخرب  يرآ ، درک . دیاب  هچ  دنکن  هدافتـسا 
. درک دهاوخ  ناحتما  قیرط  نیا  زا 

بهاذم نیب  عازنو  فالتخا  اهنآ  هدمع  هک  هدیشک  یکانرطخ  ياههشقن  مالسا  هب  ندز  هبرضو  يدوبان  يارب  نانمـشد  هک  ییاضف  نینچ  رد 
مه ات  مییامن  نییبت  یقیقحو  یـسایس  تدحو  هب  یمالـسا  تّما  ندیـسر  يارب  ار  مالـسا  ياهراکهار  هک  دراد  اج  تسا  یمالـسا  ياههقرفو 

بیرقتو یگچراپکی  يارب  یّلح  هار  زینو  دراد  لماکو  عماج  روتسد  زین  هنیمز  نیا  رد  هک  هتخاس  علّطم  مالسا  تیعماج  زا  ار  مدرم  میناوتب 
. مییامن نایب  یمالسا  بهاذم  رگید  نایباهو و  نیب  یمالسا 

. دناهدرک در  ار  نآ  هتفرگ و  هرخسم  داب  هب  ار  نآ  ياهراکهار  بیرقت و  نایباهو  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
: دیوگیم يرافق  رتکد 

جهنمو ۀنیب  یلع  نکما - نا  بیرقتلا - نوکیل  قیرطلا  نیبتو  ۀیؤرلا  حضوت  ۀیعوضوم  ۀیملع  ۀسارد  بیرقتلا  ۀلأسم  ۀـسراد  نم  دـبال  ناک  و 
ۀمئأو قرفلا  ءاملع  هلاق  امو  دشار ..  لیبسو  حضاو 
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12 ص :
(1) ماهوألا . نم  مهو  درجم  وه  نیدلاو  ةدیقعلا 

تروص رد  بیرقت  يارب  ار  هار  هدرک و  نشور  ار  ناسنا  دـید  ات  دریگ  رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  قیقد  یملع  روط  هب  بیرقت  هلأـسم  دـیاب 
درجم یگمه  دناهتفگ ، نید  هدـیقع و  ناماما  قرف و  ياملع  ار  هچنآ  یلو  دـنک ...  نشور  لوقعم  هار  حـضاو و  راکـشآ و  روط  هب  ناکما !!

. تسا تالایخ  زا  یلایخ  مهوت و 

ص 278. ج 2 ، يرافق ، یلع  نب  هللادبع  نب  رصان  ۀعیشلاو ، ۀنسلا  لهأ  نیب  بیرقتلا  ۀلأسم  - 1
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13 ص :

یمالسا بیرقت  موهفم 

هراشا

كرتشم نمـشد  دراد  هک  ینید  تاکرتشم  ظاحل  هب  تسه  هک  ینییآو  بهذـم  ره  زا  تسا  ناملـسم  هک  سکره  ینعی  یمالـسا ؛» بیرقت  »
اهنآ تیعضو  زا  نمشد  هک  دننکن  يراکو  دنتسیاب . وا  ربارب  ردو  هدرک  هدرـشف  كرتشم  نمـشد  لباقم  ار  دوخ  فوفـص  دیاب  اذل  دراد ، زین 

. دنشاب راک  کمک  وا  موش  فادها  هب  ندیسر  ردو  هدرک  هدافتسا  ءوس 
هلباقم نانآ  همه  اب  دناوتیمن  هک  اجنآ  زا  تسا  ناناملسم  تخـسرس  نمـشدو  هتخود  یمالـسا  ياهروشک  عفانم  هب  عمط  مشچ  هک  نمـشد 

دوریم اهنآ  کت  کت  غارـس  هب  هاگنآ  دوش  کلهتـسم  ناـشیاهورین  اـت  دزادـنایم  مه  ناـج  هبو  هدرک  ادـج  مه  زا  ار  ناـنآ  ادـتبا  دـنک ،
. دسرب يزوریپ  هب  دناوتیم  تروص  نیاردو 

زا نتـشادربتسد  زا  هب  نارگید  ندومن  رابجا  دوخ و  نییآ  هب  نارگید  ندرککیدزن  يانعم  هب  ار  بیرقت  نایباهو  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
. دناهدرک ریسفت  دوخ  راکفا  دیاقع و 
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14 ص :

یمالسا بیرقت  ماسقا 

هراشا

: تسا هداد  ار  نآ  حرطو  هدرک  رداص  لمعلاروتسد  عون  ود  ّتتشتو  یهارمگو  تلالض  زا  نیملسم  تاجن  يارب  مالسا 

یسایس بیرقت  . 1

هتـشاد یکرتشم  طاقن  نانآ  اریز  تسا ؛ هدش  هداد  ناناملـسم  یگچراپکی  تهج  هب  تسا  یـسناژرواو  یعطقمو  تدـم  هاتوک  هک  حرط  نیا 
. دنراد مه  یکرتشم  نمشد  هجیتن  ردو 

یقیقح بیرقت  . 2

ایند تداعـس  هب  دنناوتیم  نآ  هب  ندرک  لمع  اب  یمالـسا  تّما  نآ ، ساسا  رب  هک  تسا  هداد  زین  يرگید  یـساساو  تدـمزارد  حرط  مالـسا 
. تسا موصعم  صخشو  ّقح  هب  ماما  روحم  ساسا  رب  ندش  یکی  نامه  هک  دنسرب  ترخآو 

یسایس بیرقت  هب  نآرق  توعد 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(29 حتف :  ....( ) ْمُهَْنَیب ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ِهللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  )

. دننابرهم دوخ  نایم  ردو  دیدشو ، تخسرس  راّفک  ربارب  رد  دنتسه  وا  اب  هک  یناسکو  تسادخ ؛ هداتسرف  ص )  ) دّمحم
ربارب رد  ات  دهاوخیم  دننادیم  دوخ  ربمایپ  ار  وا  دنربمایپ و  اب  هک  یناسک  مامت  زا  هدرمـشرب و  رفک  ار  زمرق  طخ  هیآ  نیا  رد  لاعتم  دنوادخ 

رافک

یمالسا بیرقت  www.Ghaemiyeh.comماسقا  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 102زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


15 ص :
. دنشاب نابرهم  مه  اب  هچراپکی و 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(46 لافنا : ( ) ْمُکُحیِر َبَهْذَت  َو  اُولَشْفَتَف  اوُعَزانَت  َو ال  )

! دورن نایم  زا  امش  تکوش ) و   ) تردقو دیوشن ، تسس  ات  دینکن ، شکمشک ) و   ) عازنو

یسایس بیرقت  هب  تایاور  توعد 

: دومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا 
ُْهنِم ُلَبْقَیال  َنیِعَمْجَأ  ِساّنلاَو  ِۀَِکئالَملاَو  ِهللا  ُۀَنَْعل  ِْهیَلَعَف  ًاَِملْسُم  َرَفْخَأ  ْنَمَف  ْمُهاوِس ، ْنَم  یلَع  ٌدَی  ْمُهَو  ْمُهانْدَأ  اِهب  یعْـسَی  ٌةَدِحاو  َنیِِملْـسُملا  ُۀَّمِذ 

(1) ٌلْدَع . الَو  ٌفْرَص  ِۀَمایِقلا  َمْوَی 
ینمؤم اب  سک  ره  سپ  دناهدحاو ، دی  نمـشد  لباقم  رد  همهو  دنک  بلط  ار  دوخ  ّقح  دـناوتیم  سک  نآ  هبو  تسا  ناسکی  نیملـسم  همذ 

. دنکیمن لوبق  ار  يزیچ  چیه  وا  زا  تمایق  زور  رد  دنوادخو  داب  وا  رب  مدرم  همهو  هکئالمو  ادخ  تنعل  دنک  ینکش  دهع 
ٌۀَیِْوقَت ُّجَْحلَأ  : » دومرف هک  هدش  لقن  ع )  ) یلع ماما  زا 

ص 126. ج 2 ، یفاک ، لوصا  نآ  ریظنو  ص 26 ، ج 3 ، يراخب ، حیحص  - 1
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16 ص :
«. تسا نید  تیوقت  بجوم  جح  « ؛ (1) ِنیِّدِلل »

بجوم هدش و  نانآ  بولق  فیلأت  ثعاب  دـناوتیم  تسا  فلتخم  ياهشیارگ  اب  یمالـسا  ياهتلم  عامتجا  لحم  هک  تهج  نآ  زا  جـح  و 
. ددرگ نانمشد  ربارب  رد  داحتا 

: دیامرفیم یسایس  بیرقت  دروم  رد  يرهطمدیهش  هللا  تیآ 
هتشاذگ رانک  بهاذم  ریاسو  دوش  باختنا  یکی  یمالـسا  بهاذم  نایم  زا  هک  تسا  نیا  دوصقم  ایآ  تسیچ ؟ یمالـسا  تدحو  زا  دوصقم 

وحن نیا  هب  يدیدج  بهذمو  دوش  هتـشاذگ  رانک  اهنآ  همه  تاقرتفمو  دوش  هتفرگ  بهاذم  همه  تاکرتشم  هک  تسا  نیا  دوصقم  ای  دوش ؟
درادـن بهاذـم  تدـحو  هب  یطبر  هجو  چـیه  هب  یمالـسا  تدـحو  هکنیا  اـی  دـشابن ؟ دوجوم  بهاذـم  زا  کـی  چـیه  نیع  هک  دوش  عارتخا 

يارب نیملـسم  داحتا  نیفلاخم  تسا ؟ ناگناگیب  ربارب  رد  یبهذم  تافالتخا  نیع  رد  فلتخم  بهاذم  ناوریپ  داحتا  ناناملـسم ، زا  دوصقمو 
تسکش اب  لوا  مدق  رد  ات  دننکیم  هیجوت  یبهذم  تدحو  مان  هب  ار  نآ  دنزاسب  یلمعریغو  یقطنمریغ  یموهفم  یمالـسا  تدحو  زا  هکنیا 

تاکرتشم ذخا  ایو  بهذم  کی  هب  بهاذم  رصح  یمالـسا ، تدحو  زا  یمالـسا  رکفنـشور  ياملع  روظنم  هک  تسا  یهیدب  ددرگ . هجاوم 
نیملـسم ندش  لکـشتم  نادنمـشناد  نیا  روظنم  تسین ، یلمعو - بولطم  هنو  تسا  یقطنمو  لوقعم  هن  هک  اهنآ - تاقرتفم  درطو  بهاذـم 

يرایسب ياهقافو  هیام  نیملسم  دنیوگیم : نادنمشناد  نیا  ناشکرتشم . نمشد  ربارب  رد  فص  کی  رد  تسا 

تمکح 252. هغالبلا ، جهن  - 1
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17 ص :
(1) ددرگ ...  مکحم  داحتا  کی  يانبم  دناوتیم  هک  دنراد 

یمالسا تما  تاکرتشم  زا  یخرب 

. دحاو يادخ  هب  نامیا  . 1
. نآ رد  فیرحت  هنوگچیه  نودب  میرک  نآرق  هب  نامیا  . 2

. وا تلاسرو  يوبن  تنس  هب  نامیا  . 3
. تسا هتفرگ  رارق  زین  تنس  لها  لوبق  دروم  ص )  ) ادخ لوسر  هب  نآ  دانسا  تهج  هب  هک  تیبلها ؛: زا  دنسم  تایاور  هب  لمع  . 4

:. تیبلها تبحم  . 5
(. ع  ) يدهم ترضح  جورخ  هب  نامیا  . 6

 .... جحو هزور  تاکز ، زامن ، لیبق : زا  یلمع  ناکرا  هب  مازتلا  . 7
. زامن ماگنه  هبعک  هب  هجوت  . 8

. دننادیم تعدب  ار  نآ  ساسا  رب  تدحو  بیرقت و  هب  توعد  هدرک و  اهر  ار  تاکرتشم  نیا  نایباهو  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 
: دیوگیم يرافق  رتکد 

(2) مالسإلا . مساو  ۀیعرشلا  ۀفص  داحلالاو  لالظلا  رفکلا و  یطعت  نأ  تدارأ  یتلا  يربکلا  ۀعدبلا  یه  بیرقتلا  ةوعد  تناکف 

ص 212. يرهطمدیهش ،/ هلاقم ، شش  - 1
. یباهو يرافق  رتکد  ۀعیشلاو ، ۀنسلا  لهأ  نیب  بیرقتلا  ۀلأسم  - 2
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18 ص :
ار مالـسا  مسا  هداد و  یعرـش  ناونع  ار  ینیدیب  یهارمگ و  رفک و  هار  نیا  زا  ات  هدرک  هدارا  هک  تسا  گرزب  تعدب  نامه  بیرقت  توعد 

. دهنب نآ  رب 
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 19 ص :
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ص:20

یسایس بیرقت  ياهراکهار 

هراشا

: دوشیم داهنشیپ  ییاهراکهار  یسایس  بیرقت  هب  ندیسر  يارب 

نآ عبانم  زا  بهذم  ره  تخانش  . 1

لـصاح دامتعا  درومو  فورعم  ياملع  ای  لباقم  فرط  رداصم  هب  هعجارم  اب  اهنت  ندیمهفو  ندرک  روصت  بوخو  تسا ، قیدصت  عرف  روصت 
. دوشیم

عوضوم ای  هتفرگ و  رارق  موجه  دروم  هعیـش  هک  یتاعوضوم  نیا  رد  ءادـب  هب  داقتعاو  تبرت  رب  هدجـس  نآرق ، فیرحت  هلأسم  لاثم : باـب  زا 
هب رگا  هک  تسا  یمالـسا  ياههقرف  رگید  نایباهو و  نیب  فالتخا  دروم  هک  یتاعوضوم  رگید  كربت و  اـیلوا و  حاورا  هب  هثاغتـسا  لـسوت و 

تموصخو عازنو  هدیسر  حیحص  رظن  هب  نانآ  يارآ  ندروآ  تسد  هب  اب  ناوتیم  دوش  هعجارم  تنـس  لها  هعیـش و  ياملع  ای  عبانمو  رداصم 
. دومن فرطرب  ار 

موس دلج  همدقم  رد  باتکلا »  » يرصم هلجم  ریدم  نابضغ ، لداع 
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21 ص :
: دسیونیم ریدغلا » »

حیحص ییاسانش  دنسانشب . حیحص  روط  هب  ار  هعیش  باتک ، نیا  هلیسو  هب  دنناوتیم  تنـس  لهاو  دنکیم  نشور  ار  هعیـش  قطنم  باتک ، نیا 
(1) دنهد . لیکشت  يدحاو  فص  ًاعومجمو  دوش  کیدزن  رگیدکی  هب  ینسو  هعیش  يارآ  هک  دوشیم  ببس  هعیش 

لیاسم یخرب  هب  داقتعا  تهج  هب  هدومن و  ریفکت  ار  نانآ  دوخ ، نافلاخم  ياهباتک  دافم  زا  عالطا  نودـب  نایباهو  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 
. دنیامنیم جراخ  نید  زا 

يرگید هب  ّنظ  نسح  . 2

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(12 تارجح : ( ) ٌْمثِإ ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )

. تسا هانگ  اهنامگ  زا  یضعب  هک  ارچ  دیزیهرپب ، اهنامگ  زا  يرایسب  زا  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
: دومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا 

ِهللا َدابِع  اُونوُکَو  اوُضَغابَت ، الَو  اوَُربادَت  الَو  اوُدَـساَحت  الَو  اوُشَجانَت  الَو  اوُسَّسََجت  الَو  اوُسَّسََحتالو  ثیِدَـحلا ، ُبذـکا  ّنظلا  َّناَف  َّنظلاو ؛ ْمُکاّیِإ 
ُلِحَی الَو  ًاَناوْخِإ ،

. وا زا  لقن  هب  ص 221  يرهطمدیهش ،/ هلاقم  شش  - 1
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22 ص :
(1) ٍماّیَأ . ۀَثالَث  َقْوَف  ُهاَخَأ  َرُجْهَی  ْنَأ  ٍِملْسُِمل 

وجوتسجو دینکن ، سسجتو  دیشاب  هتشادن  یسک  هب  دب  ساسحاو  تسا ، راتفگ  نیرتدب  دب ، نامگ  اریز  دیزیهرپب ؛ يرگید  هب  دب  نامگ  زا 
رگیدکی نارداربو  ادخ  هدنب  دیـشاب . هتـشادن  لد  رد  ار  رگیدمه  ضغبو  دییامنن ، تشپ  رگیدمه  هبو  دـیزرون  دـسح  رگیدـکی  هبو  دـینکن 

. دیامن رهق  زور  هس  زا  شیب  شردارب  اب  تسین  زیاج  ناملسم  رب  و  دیشاب ،
: دومرف هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زا 

(2) ُُهباتْغَی . الَو  ُُهبِذْکَی  الَو  ُهُِملْظَی  الَو  ُهُعَدْخَیالَو  ُُهنوُخَیال  ُُهلِیلَدَو ، ُُهتآِْرمَو  ُُهْنیَع  َوُهَو  ِِملْسُملا  وُخَأ  ُِملْسُملا 
وا هبو  دنکیمن  ملظو  هعدخو  تنایخ  ناملـسم  هب  زگره  تسوا ، يامنهارو  هنیآو  ناملـسم  مشچ  ناملـسم  تسا ، ناملـسم  ردارب  ناملـسم 

. دیامنیمن ار  وا  تبیغو  هتفگن  غورد 
: دیامرفیم يرهطم  دیهش  هللا  تیآ 

يوریپ بهذم  کی  زا  نیملسم  همه  هک  تسا  نیا  مزلتسم  تدحو  نیا  هک  مینیبب  دیاب  نونکا  تسا . هتساوخ  ار  نیملسم  تدحو  مالسا 

ص 244. ج 2 ، یفاک ، لوصا  هب  دوش  عوجر  ص 29 ، ج 5 ، لوصألل ، عماجلا  جاتلا  - 1
ص 54. ج 5 ، عماجلا ، جاتلا  نآ ، هیبشو  ص 266 . ج 72 ، راونالاراحب ، - 2
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23 ص :
؟ دنراد رگیدکی  اب  هک  تسا  یتامهافتءوس  رتشیب  تسا  تدحو  عنام  هک  يزیچ  نآ  ای  تساهنآ  تدحو  عنام  اهنآ  ندش  هقرف  هقرف  دـننک و 

(1) تسا ...  یمود  ام  هدیقع  هب 
. تسا هتشگ  یفورعم  ناملسم  زین  هدش و  هراشا  نآ  هب  تایاور  رد  مالسا  يانعم  و 

تاداقتعا مزاول  هب  مکح  مدع  . 3

. تسا دارفا  تاداقتعا  مزاول  هب  ندرکن  مکح  یسایس  بیرقت  ياهراکهار  زا  یکی 
فالخ رب  هک  سکرهو  دـنراد  نآرق  فالخ  رب  يداقتعا  هرعاشا  هک  دـنیوگب  دـیابن  اهنآ  نافلاخم  دـنربج ، هب  دـقتعم  هرعاشا  لاثم : باب  زا 

نیا دوش . هتشک  دیاب  رفاکو  تسا  رفاک  ود  نآ  فلاخمو  هدوب  لوسرو  ادخ  فلاخم  نآرق  فلاخمو  تسا  نآرق  فلاخم  دراد  داقتعا  نآرق 
. درک بترتم  وا  رب  ار  مکحو  هدومن  نآ  هب  مزتلم  ار  وا  ناوتیمن  اذلو  درادن  لوبق  يرعشا  ار  مزاول 

ادـصو اعد  ماگنه  طئاسو  هب  هجوت  هلأسم  ای  نیرمالا ،» نیب  رما   » هیرظن هب  هیماما  داـقتعاو  ضیوفت  هب  هلزتعم  داـقتعا  دروم  رد  تسا  نینچمه 
. هریغو تاوما  ندز 

. تسا یمالسا  ياههقرف  رگید  نایباهو و  نیب  فالتخا  دروم  هک  ایلوا و ...  حاورا  هب  هثاغتسا  لسوت و  نوچمه  یلئاسم  رد  تسا  نینچمه 

ص 413. ج 7 ، يرهطم ، داتسا  ياهتشاددای  - 1
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24 ص :
: دیوگیم هیمیت  نبا 

(1) بهذملا ...  بحاص  همزلتسی  نأ  ّالإ  بهذمب  سیل  بهذملا  مزالف  ... 
 ... دشاب نآ  هب  مزتلم  بهذم  نآ  بحاص  هکنآ  رگم  دیآیمن  باسح  هب  بهذم  دئاقع  ءزج  بهذم  همزال  ... 

: دیوگیم زین  وا 
(2)  ... هیلع ًابذک  هیلإ  هتفاضا  تناک  هافنو  هرکنا  دق  ناک  اذإ  ّهناف  همزتلی ، مل  اذإ  هل  بهذمب  سیل  ناسنالا  بهذم  ّنا  باوصلاف 

هب نآ  باستنا  دنک  یفنو  هدرک  راکنا  ار  نآ  رگا  یلو  دشاب  نآ  هب  مزتلم  هک  تسوا  بهذم  یتقو  نآ  ناسنا  بهذـم  هک  تسا  نآ  حـیحص 
 ... تسوا رب  غورد  وا 

: دیوگیم هیزوج  میقنبا  هینون  حرش  رد  ساره  لیلخدمحم 
مزاللا نع  لهذـی  دـق  ناسنالا  ّناف  ۀـیفخلا ؛ مزاوللاو  ةرهاظلا  ۀـنّیبلا  مزاوللا  نیب  مکحلا  یف  نوقرفیـال  مّهنا  ۀـمئألا  مـالک  نم  رهظی  يذـلاو 

تبث یتلا  ۀنّیبلا  مزاوللا  نع  مهمالک  بلاغ  لب  بیرقلا ،

ص 306. ج 5 ، يواتفلا ، ۀعومجم  - 1
.218 صص 217 - ج 20 ، يواتفلا ، ۀعومجم  - 2
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25 ص :
(1) یلوا . باب  نم  ۀیفخلاف  اهموزل  مدعو  اهب  ةذخاؤملا  مدع  تبث  اذإف  اهموزل ؛

قرف دارفا - هب  باـستنا  زاوـج  مدـع  رد  یفخم - مزاوـلو  رهاـظو  راکـشآ  مزاوـل  نیب  ناـنآ  هکنیا  دـیآیم  تسد  هب  ناـماما  مـالک  زا  هچنآ 
. دـشابیم تباث  شموزل  هک  تسا  راکـشآ  مزاول  زا  ناسنا  مالک  بلاغ  هکلب  تسا ، لفاغ  بیرق  مزاول  زا  یهاگ  ناـسنا  اریز  دـنراذگیمن ؛

. دومن هذخاؤم  ار  ناسنا  ناوتیمن  یلوا  قیرط  هب  یفخ  مزاول  رد  سپ  درک  هذخاؤم  راکشآ  مزاول  هب  ار  یسک  ناوتیمن  رگا  لاح 

دارفا رهاظ  هب  مکح  . 4

هراشا

مکح يرادـن  فـالخ  رب  نیقی  اـت  ینعی  مهو ؛ ناـمگ و  رب  هن  هدرک  بترتـم  نیقی  رب  ار  شماـکحا  هک  تسا  نآ  یهلا  تـمحر  قیداـصم  زا 
نافلاخم رفک  هب  مکح  درادن ، يراگزاس  نانآ  دیاقع  اب  نآ  رهاظ  هک  ياهدیقع  اب  ههجاوم  درجم  هب  دیابن  نایباهو  اذل  درک و  دـیاب  تئاربهب 

. دنیامن دوخ 

دارفا رهاظ  هب  مکحو  نآرق 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
َنوُغَْتبَت  ًانِمُْؤم  َتَْسل  َمالَّسلا  ُمُْکَیلِإ  یْقلَأ  ْنَِمل  اُولوُقَت  َو ال  اُونَّیَبَتَف  ِهللا  ِلِیبَس  ِیف  ُْمْتبَرَض  اذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  )

ص 235. ج 2 ، میق ، نبا  هینون  حرش  - 1
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26 ص :
(94 ءاسن : ( ) اْینُّدلا ِةایَْحلا  َضَرَع 

هکنیا رطاخ  هبو  دینک ! قیقحت  دیوریم ،) داهج  يارب  يرفـس  هب  و   ) دینزیم ماگ  ادخ  هار  رد  هک  یماگنه  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا 
. یتسین ناملسم  دییوگن : دنکیم  مالساو  حلص  راهظا  هک  یسک  هب  دیروآ ، تسد  هب  یمیانغ ) و   ) ایند رادیاپان  هیامرس 

دارفا رهاظ  هب  مکحو  تیب : لها  تایاور 

: دومرف هک  هدش  لقن  ع )  ) قداص ماما  زا 
ُمایِصَو ِْتیَبلا  ُّجَحَو  ِةاکَّزلا  ِءاتیإَو  ِةالَّصلا  ُۀَماقإَو  ص )  ) ِهللا ُلوُسَر  ًادّمَُحم  ّنأَو  ُهللا  ّالإ  َهلإ  ْنَأ ال  ُةَداَهَش  ُساّنلا ؛ ِهیلَع  يذَّلا  ُرِهاّظلا  َوُه  ُمالسإلا 

(1) َناَضَمَر . ِرْهَش 
زاـمن ندومن  اـپرب  زینو  تسادـخ ، لوسر  دّـمحم  هکنیاو  ادـخ  تینادـحو  هب  یهاوگ  ینعی  دـننآرب ، مدرم  هک  تسا  يرهاـظ  ناـمه  مالـسا 

. ناضمر هام  هزورو  ادخ  هناخ  دصقو  تاکز  تخادرپو 
: دومرف هک  هدش  لقن  زینو 

ُحِکانَملا ِتَرَج  ِْهیَلَعَو  ُءامِّدلا  ِتَنِقُح  ِِهب  َو  ص )  ) ِهللا ِلوُسَِرب  ُقیِدْصَّتلاَو  ُهللا  ّالإ  َهلإ  ْنأ ال  ُةداَهَش  ُمالسإلا 

ص 20. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
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27 ص :
(1) ِساّنلا . ُۀَعاَمَج  ِهِرِهاظ  یَلَعَو  ُثیراوَملاَو 

اهحاکن نآ  ربو  هدـنام  ظوفحم  اهنوخ  نآ  طسوت  هب  هک  ص )  ) ادـخلوسر قیدـصتو  ادـخ  تینادـحو  هب  یهاوگ  زا  تسا  ترابع  مالـسا 
. تسا نآ  رهاظ  رب  مدرم  عامتجاو  ددرگیم ، يراج  اهثراو 

: دومرف هک  هدش  لقن  ع )  ) رقاب ماما  زا  زینو 
َزاجَو ُثیِراوَملا ، ِتَرَج  ِْهیَلَعَو  ُءامِّدـلا ، ْتَنِقُح  ِِهبَو  اهِّلُک ، ِقَرِفلا  َنِم  ِساّنلا  َنِم  ٌۀَـعاَمَج  ِْهیَلَع  يذَّلا  َوُهَو  ٍلِْعف ، َْوأ  ٍلْوَق  ْنِم  َرَهَظ  اَـم  ُمالْـسإلاَو 

(2) ِنامیإلا . یلإ  اوُفیِضاَو  ِْرفُکلا  ِنَع  َِکلِذب  اوُجَرَخَف  ِّجَحلاَو ، مْوَّصلاَو  ِةاکَّزلاَو  ِةالَّصلا  یلَع  اوُعَمَتْجاَو  ُحاکّنلا ،
هک تسا  نآ  طسوت  هبو  دـشابیم ، نآ  رب  اههقرف  مامت  زا  مدرم  عامتجا  هک  تسا  يزیچ  نآو  تسا ، درف  رادرکو  راتفگ  رهاظ  نامه  مالـسا 
رفک زا  نآ  هبو  دنیامنیم  عامتجا  جحو  هزورو  تاکزو  زامن  ربو  دوشیم ، زیاج  حاکن  هتـشگ و  يراج  اهثرا  نآ  ربو  هدش  ظفح  اهنوخ 

. دندرگیم بستنم  مالسا  يوس  هبو  هدش  جراخ 

ص 20. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
. نامه - 2
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ص:28

دارفا رهاظ  هب  مکحو  تنس  لها  تایاور 

: دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ربمایپ زا  شدنس  هب  يراخب  فلا )
یّنِم اوُمَـصَع  َِکلَذ  اُولَعَف  اذِإف  َةاَکَّزلا ، اُوتُؤیَو  ةالَّصلا  اوُمیُِقیَو  هللا  ُلوسر  ًادّـمحم  ّنأو  هللا  ّالإ  هلإ  نأ ال  اوُدَهْـشَی  یّتَح  َساّنلا  ُِلتاقأ  ْنأ  ُتِْرما 

(1) ِهللا . یلَع  ْمُُهباسِحَو  ِمالْسإلا  ِّقَِحب  ّالإ  ْمَُهلاْومأَو  ْمُهَءامِد 
نینچ نوچو  دنهد ، تاکزو  هتـشاد  اپ  هب  زامنو  هداد  دمحم  تلاسرو  ادخ  تینادـحو  هب  تداهـش  ات  مگنجب  مدرم  اب  هک  ماهدـش  رومأم  نم 

. تسا دنوادخ  رب  نانآ  باسح  یلو  دنامیم  ظوفحم  مالسا - ّقح  هب  زج  هب  نم - هیحان  زا  ناشلاوماو  نوخ  دندرک 
: » دیوگیم ثیدح  نیا  حرش  رد  ینالقسع  رجح  نبا 

(2) رهاظلا . هیضتقیامب  مکحلاو  ةرهاظلا  لامعألا  لوبق  یلع  لیلد  هیفو 
. تسا رهاظ  ياضتقم  قبط  رب  مکحو  رهاظ  لامعا  لوبق  رب  لیلد  ثیدح  نیا 

: دیوگیم ثیدح  نیا  حرش  رد  يوغب 

. ةالصلا اوماقاو  اوبات  ناف  باب  نامیالا ، باتک  يراخب ، حیحص  - 1
ص 77. ج 1 ، يرابلا ، حتف  - 2
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29 ص :
(1) اهنطاب . نود  مهلاوحا  نم  رهاظلا  یلع  يرجت  اّمنا  ًاضعب  مهضعب  ۀلماعم  یف  سانلا  روما  ّنا  یلع  لیلد  ثیدحلا  یفو 

. اهنآ نطاب  هن  دننک  يراج  مکح  ناشلاوحا  رهاظ  رب  دیاب  رگیدکی  اب  هلماعمو  یگدنز  رد  مدرم  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  ثیدح  نیا 
: دیوگیم هماسا  ب )

ُُهتْرَکَذَف َکلذ ، ْنِم  یِسْفَن  ِیف  َعَقَوَف  ُُهْتنَعَطَف  هللا ، ّالإ  هلإ  ال  َلاقَف : اًلُجَر  ُتْکَرْدأف  ۀَْنیَهُج ، ْنِم  ِتاَقُرُحلا  اَنْحَّبَصَف  ٍۀَّیِرَس  ِیف  ص )  ) هللا ُلُوسَر  انَثََعب 
ْنَع َْتقَقَـش  الَفَأ  َلاق : ِحالِّسلا . َنِم  ًافْوَخ  اََهلاَق  امَّنإ  ِهللا ! َلوُسَر  اَی  ُْتُلق : َلاق : ُهْتلَتَقَو !؟ ُهللا  ّالإ  َهلإ  لاَـقَأ ال  ص :)  ) هللا ُلوُسَر  لاـقَف  ص )  ) ِیبَّنِلل

(2). ٍِذئَمْوَی ُتْمَلْسأ  ّینَأ  َْتیَّنَمَت  یّتَح  َّیَلَع  اَهُرِّرَُکی  َلاَز  اَمَف  ْمَأ ال ، اَهلاقَأ  َمَْلعَت  یّتَح  ِِهْبلَق 
، تفگ هللا  ّالا  هلاال  هک  مدید  ار  يدرم  میدش . دراو  هینهج  هلیبق  زا  تاقرح  هقطنم  هب  ماگنه  حبصو  داتسرف  یگنجهب  ار  ام  ص )  ) ادخ لوسر 

داجیا دیدرتو  کش  ملد  رد  راک  نیا  مدرب . ورف  وا  رب  ار  ماهزین  نم  یلو 

ص 70. ج 1 ، يوغب ، ۀنسلا ، حرش  - 1
«. هللا ّالا  هلاال  : » هلوق دعب  رفاکلا  لتق  میرحت  باب  نامیالا ، باتک  ملسم ، حیحص  - 2
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30 ص :
هب وا  ادـخ ! لوسر  يا  مدرک : ضرع  یتشک ؟ ار  وا  وتو  تفگ  هللا  ّالا  هلا  وا ال  اـیآ  دومرف : ترـضح  مدرک ، ضرع  ص )  ) ربماـیپ هب  اذـل  درک 

ار هملک  نیا  هک  ینک  ادیپ  ملع  ات  یتفاکـشن  ار  شبلق  ایآ  دومرف : ترـضح  تخاس . يراج  نابز  رب  ار  دـیحوت  هملک  هحلـسا  زا  سرت  تهج 
. مروآ مالسا  ون  زا  زور  نآ  رد  هک  مدرک  وزرآ  نم  هک  درک  رارکت  نادنچ  ار  هملک  نیا  ترضح  ریخ ؟ ای  تسا  هتفگ 

: دیوگیم ثیدح  نیا  حرش  رد  يوون 
لمعلا نم  هعانتما  هیلع  رکناف  هیفام ، ۀـفرعم  یلإ  قیرط  کل  سیلف  بلقلا  اّماو  ناسللا ، هب  قطنیامو  رهاظلاب  لمعلاب  تفّلک  اّمنا  کـّنا  هاـنعمو 

(1) ناسللاب ...  رهظ  امب 
بلق رد  هچنآ  زا  هاگآ  یـسکو  دـشابیم  دوشیم ، جراخ  درف  نابز  زا  هچنآو  رهاـظ  لـمع  هب  فلکم  ناـسنا  هک  تسا  نآ  ثیدـح  ياـنعم 

. تسا هدرک  راکنا  ار  وا  ناسنا ، مالک  رهاظ  هب  لمع  زا  وا  عانتما  تهج  هب  ص )  ) ربمایپ اذلو  تسین ، تسا  ناسنا 
: دیوگیم زینو 

(2) رئارسلا . ّیلوتی  هللاو  رهاظلاب  اهیف  ماکحألا  ّنا  لوصالاو  هقفلا  یف  ۀفورعملا  ةدعاقلا  یلع  لیلد  هیفو 

ص 104. ج 2 ، ملسم ، حیحص  رب  يوون  حرش  - 1
ص 107. ملسم ، حیحص  رب  يوون  حرش  - 2
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31 ص :
. تسا دارفا  ناهنپ  ّیلوتم  هک  تسادخو  ددرگ  دارفا  رهاظ  هب  مکح  دیاب  هک  تسا  لوصاو  هقف  رد  فورعم  ياهدعاق  رب  لیلد  ثیدح  نیا 
دازآ ادـخ  هار  رد  ار  وا  ناوتیم  اـیآ  هک  مدرک  لاؤس  ص )  ) ادـخلوسر زا  دوخ  زینک  هراـبرد  هک  هدرک  لـقن  یملـس  مکح  نب  ۀـیواعم  ج )

: دومرف ترضح  درک ؟
(1) ٌۀَنِمُْؤم . اَهَّنإف  اَهِْقتْعَأ  َلاق : ِهللا ، ُلوُسَر  َْتنَأ  َْتلاَق : اَنأ ؟ ْنَم  َلاق : ِءامَّسلا ، ِیف  َْتلاَق : ُهللا ؟ َْنیأ  اََهل : َلاَقَف  اِهب  ُهَْتیَتَأَف  اِهب ، ِیِنْتئإ 

نم دومرف : نامـسآ . رد  تفگ : وا  تساـجک ؟ ادـخ  دومرف : وا  هب  ترـضح  مدروآ ، ص )  ) ادـخ لوـسر  دزن  هب  ار  وا  نم  روآ ، نم  دزن  ار  وا 
. تسا هنمؤم  هک  نک  دازآ  ار  وا  دومرف : ترضح  ییادخ . هداتسرف  امش  درک : ضرع  متسیک ؟

: دیوگیم دادقم  د )
ْمَأ ُُهُلْتقَأَأ  ُهللا ، ّالإ  َهلإ  ال  َلاَق : َُهبِرْضَأل  ِْهَیلإ  ُْتیَوَه  اّمَلَف  يَدَی ، َعَطَقَف  ِْنیََتبْرَـض  َنیِکِرْـشُملا  َنِم  ٌلُجَرَو  اَنأ  ُْتفَلَتْخا  ِنإ  َْتیَأَرَأ  ِهللا ! َلوُسَر  اَی  ُْتُلق 

: َلاق ُهْعَدَأ ؟

مقر 537. ةالصلا ، یف  مالکلا  میرحت  باب  دجاسملا ، باتک  ملسم ، حیحص  - 1
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32 ص :
(1). ُهْعَد َْلب ،

موریم وا  فرط  هب  نوچو  دیامن ، عطق  ارم  تسد  واو  میدرک  دروخو  دز  نیکرشم  زا  یکی  اب  نم  رگا  ص !)  ) ادخ لوسر  يا  مدرک : ضرع 
هکلب دومرف : ترـضح  منک ؟ شیاهر  دـیاب  ای  مناسر  لتق  هب  ار  وا  مناوتیم  ایآ  دزاس ، يراج  نابز  رب  ار  دـیحوت  هملک  وا  میامن  صاـصق  اـت 

. ینک اهر  ار  وا  دیاب 
: دیامرفیم هدرک و  ع )  ) یلع هب  باطخ  ص )  ) ادخ لوسر  یثیدح  رد  ه )

(2) ْمُهَءاَمِد . َکنِم  اوُعَنَم  ْدَقَف  َِکلذ  اُولَعَف  اذاَف  ِهللا ، ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنأَو  ُهللا  ّالإ  ََهلإ  ْنَأ ال  اوُدَهْشَی  یَّتَح  ْمُْهِلتاق  ... 
. تسا ظوفحم  ناشنوخ  وت  هیحان  زا  دنتفگ  نینچ  نوچو  دنهد ، دمحم  تلاسرو  ادخ  تینادحو  هب  تداهش  ات  گنجب  نانآ  اب  ... 

: هدرک لقن  يراخب  و )
ُبِرْضَأ الَأ  ص !)  ) ِهللا َلوُسَر  اَی  ٌدلاخ : َلاَقَف  َهللا !؟ یِقَّتَی  ْنَأ  ِضرألا  َلْهَأ  ُقَحأ  ُتَْسلَأ  َکَْلیَو  َلاَقَف : َهللا . ِقَّتا  ِهللا ! َلوُسَر  اَی  لاَقَف : َماَق  اًلُجَر  َّنإ 

(3) یِّلَُصی . َنوُکَی  ْنأ  ُهَّلََعل  ال ، َلاق : ُهَُقنُع ؟

مقر ح 1678. ملسم ، حیحص  ص 321 ؛ ج 7 ، يرابلا ، حتف  يزاغم ؛ باتک  يراخب ، حیحص  - 1
ص 1871. ج 4 ، ملسم ، حیحص  - 2
ص 207. ج 5 ، يراخب ، حیحص  - 3
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33 ص :
دارفا نیرتراوازـس  نیمز  لها  نیب  رد  نم  ایآ  وت ! رب  ياو  دومرف : ترـضح  نک . هشیپ  اوقت  ادخ ! لوسر  يا  درک : ضرعو  دش  دنلب  یـصخش 

. دناوخیم زامن  وا  دیاش  زگره ، دومرف : ترضح  منزب ؟ ار  شندرگ  هک  دیهدیم  هزاجا  ایآ  تفگ : دلاخ  متسین ؟ ادخ  زا  سرت  هب 
. دنامب ظوفحم  یسک  نوخ  هک  دوشیم  ثعاب  ندناوخ  زامن  درجم  هک  دوشیم  هدافتسا  ثیدح  نیا  زا 

: هدرک لقن  شدنس  هب  زینو  ز )
َةـالَّصلا ُمیُقتَو  ًاَْئیَـش ، ِِهب  ُكِرُْـشت  ـالَو  َهللا  ُدـُبْعَت  ص :)  ) لاَـقَف َۀـّنَجلا . ُْتلَخَد  ُهـُْتلِمَع  اذإ  ٍلَـمَع  یَلَع  ِینَّلُد  َلاَـقَف : ص )  ) یبَّنلا یتَأ  ًاـِّیبارْعا  َّنا 

ْنأ ُهَّرـس  ْنَم  ص :)  ) ِیبَّنلا َلاق  ّیلَو  اَّمَلَف  اذَه . یلَع  ُدیزَأ  ِهِدَِـیب ال  یِـسْفَن  يِذَّلاَو  َلاَق : َناَضَمَر . ُموُصَتَو  َۀَـضوُْرفَملا ، ةاکَّزلا  يّدَُؤتَو  َۀـَبُوتْکَملا 
(1) اذه . یلإ  ْرُْظنَْیلَف  ۀَّنَجلا  ِلْهَأ  ْنِم  ٍلُجَر  یلإ  َرُْظنَی 

. موش تشهب  دراو  مداد  ماجنا  ار  نآ  هاـگره  هک  یلمع  رب  نک  ییاـمنهار  ارم  درک : ضرعو  دیـسر  ص )  ) ربماـیپ تمدـخ  یبارعا  یـصخش 
يزادرپب ار  بجاو  تاکزو  يراد  اپ  هب  هدش  هتشون  هک  ار  يزامنو  يزرون  كرش  وا  هب  زگرهو  ینک  تدابع  ار  ادخ  هکنیا  دومرف : ترضح 

هزور ار  ناضمر  هامو 

. ةاکزلا بوجو  باب  ، 131 ص 130 - ج 2 ، يراخب ، حیحص  - 1
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34 ص :
سک ره  دومرف : ترـضح  تشگرب  نوـچو  میوـگیمن . نیا  زا  رتداـیز  تسوا  تسد  هب  مناـج  هک  یـسک  هب  مسق  دوـمرف : هاـگنآ  يریگب .

. دیامن هراظن  ار  صخش  نیا  دنک  رظن  تشهب  لها  زا  يدرف  هب  هک  دراد  تسود 
: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک  هدرک  لقن  هدابع  زا  شدنس  هب  زینو  ك )

، ُْهنِم ٌحُورَو  َمَیْرَم  یلإ  اَهاَْقلأ  ُهَتَِملَکَو  ُُهلوُسَرَو  ِهللا  ُدبَع  یسیِع  َّنَأَو  ُُهلوُسَرَو ، ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنأَو  َُهل  َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهللا  ّالإ  ََهلإ  نأ ال  َدِهَش  ْنَم 
(1) ِلَمَعلا . َنِم  َناَک  اَم  یلَع  َۀَّنَجلا  ُهللا  ُهَلَخْدَأ  ٌّقَح ، راّنلاَو  ٌّقَح  ُۀَّنَجلاَو 

هب هک  تسوا  هملکو  هداتـسرفو  ادخ  هدنب  یـسیع  هکنیاو  تسوا  لوسرو  هدنب  دّمحم  هکنیاو  دـهد  یهاوگ  دـنوادخ  تینادـحو  هب  سکره 
دهاوخ تشهب  دراو  هداد  ماجنا  لـمع  زا  هچنآ  ره  اـب  ار  وا  دـنوادخ  تسا ، ّقح  خزودو  تشهب  هکنیاو  تسادـخ ، حورو  هدومن  اـقلا  میرم 

. دومن
: دومرف هک  هدرک  لقن  ص )  ) ادخ لوسر  زا  شدنس  هب  يراخب 

(2) ِِملْسُملا . یَلَع  ام  ِْهیَلَع  َو  ُِملْسُْمِلل  ام  َُهل  ُِملْسُملا ، َکلذَف  انَتَحیبَذ  َلَکأ  َو  انَتالَص  یّلَص  َو  اِنتَْلِبق  ٍَلبْقَتْسا  َو  ُهللا  الإ  ََهلإ  ْنَأ ال  َدِهَش  ْنَم 

ص 201. ج 5 ، يراخب ، حیحص  - 1
ص 109. ج 2 ، نامه ، - 2
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35 ص :
رهو تسا  ناملسم  وا  دروخب  ام  هحیبذ  زا  دروآ و  ياج  هب  ار  ام  زامنو  هداتسیا  ام  هلبق  فرط  هب  دهد و  تداهش  ادخ  تینادحو  هب  سک  ره 

. دشابیم زین  وا  يارب  هدش  لعج  یناملسم  ررض  ای  عفن  هب  هچنآ 

رهاظ هب  مکحو  تنس  لها  ياملع 

: دیوگیم هیمیت  نبا  فلا )
(1) مالسإلا ...  وهو  رهاظلا  نامیإلا  وه  ایندلا  ماکحا  هب  تقلع  يذلا  نامیإلا  ّنإف  ... 

. تسا مالسا  نامه  هک  دشابیم  يرهاظ  نامیا  هدش  ّقلعم  نآ  رب  ایند  ماکحا  هک  ینامیا  انامه  ... 
: دیوگیم ینالقسع  رجح  نبا  ب )

(2) نیتداهشلاب . ّرقا  اذا  رفاکلا  مالساب  مکحلا  یف  راصتقالا  اهنم  دئاوفلا ؛ نم  سابع  نبا  ثیدح  یف  و  ... 
. دومن نیتداهش  هب  رارقا  رب  افتکا  رفاک  مالسا  هب  مکح  رد  دیاب  هکنیا  هلمج  نآ  زا  تسا  يدئاوف  سابع  نبا  ثیدح  رد  ... 

: دیوگیم یبطاش  د )
داقتعالا یلإ  ۀبسنلابو  ًاصوصخ  ماکحألا  یف  هب  عوطقم  رهاظلاب  مکحلا  لصا  ّنا 

ص 398. هیمیت ، نبا  نامیالا ، - 1
ص 367. ج 13 ، يرابلا ، حتف  - 2
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36 ص :
ملو مهلاوحا ، نطاوب  ملع  ناو  مهریغو ، نیقفانملا  یف  اهرهاوظ  یلع  رومألا  يرجی  یحولاـب  همـالعا  عم  رـشبلا  دّیـس  ّناـف  ًاـمومع ؛ ریغلا  یف 

(1) هیلع ...  ترجام  یلع  رهاوظلا  نایرج  نع  هجرخمب  کلذ  نکی 
رـشب دیـس  اریز  تسا ؛ مومع  روط  هب  ریغ  داـقتعا  هب  تبـسنو  صوـصخ  روـط  هب  ماـکحا  رد  یعطق  يرما  دارفا  رهاـظ  هب  مکح  لـصا  ناـمه 

اهنآ نطاب  زا  هچرگ  درکیم ، يراج  نارگیدو  ناقفانم  هب  تبـسن  نآ  رهاوظ  رب  ار  روما  یحو ، هب  مالعا  اـب  هارمه  ص ])  ) دّـمحم ترـضح  ]
. تشادیمن زاب  دارفا  رهاوظ  رب  مکح  نایرج  زا  ار  وا  یهاگآ  نیا  یلو  تشاد ، یهاگآ 

: دیوگیم یبهذ  ه )
برق اّمل  لوقی : یـسخرسلا  دمحا  نب  رهاز  تعمـس  يردبعلا ، مزحابا  تعمـس  یقهیبلا ، اهاور  ۀتباث  یهو  ینتبجعأ  ۀملک  يرعـشألل  تیأرو 

نوریـشی ّلکلا  ّنال  ۀلبقلا ؛ لها  نم  ًادحا  رّفکا  ّینا ال  یلع  دهـشا  لاقف : هتیتأف  یناعد  دادـغبب  يراد  یف  يرعـشألا  نسحلا  یبأ  لجا  روضح 
دوبعم یلإ 

.272 ص 271 - ج 2 ، یبطاش ، تاقفاوملا ، - 1
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37 ص :
نم ًادحا  رفکاال  انا  لوقی : همایا  رخاوا  یف  ۀیمیت  نبا  انخیـش  ناک  اذکو  نیدأ ، اذـه  وحنبو  تلق : تارابعلا . فالتخا  هّلک  اذـه  اّمناو  دـحاو ؛

(1) ملسم . وهف  ءوضوب  تاولصلا  مزال  نمف  نمؤم ، ّالإ  ءوضولا  یلع  ظفاحیال  ص :)  ) یبنلا لاق  لوقیو : ۀمألا 
هدرک لقن  ار  نآ  یقهیب  هک  تسا  ياهملک  نآ  و  تسا ، هتشاداو  بجعت  هب  ارم  هک  مدینش  ياهملک  يرعشا  لیعامسا ] نب  یلع   ] نسحلاوبا زا 

ارف دادغب  رد  شاهناخ  رد  يرعـشا  نسحلاوبا  گرم  ماگنه  نوچ  تفگیم : یـسخرس  دمحا  نب  رهاز  هک  مدینـش  يردـبع  مزحوبا  زا  تسا .
، دنراد هراشا  دوبعم  کی  هب  همه  اریز  درک ؛ مهاوخن  ریفکت  ار  هلبق  لها  زا  یسک  زگره  هک  نم  رب  هدب  یهاوگ  تفگ : وا  متفر  وا  دزن  دیسر 
: تفگیم شرمع  رخاوا  رد  هیمیت  نبا  ام  داتـسا  زینو  مشاـبیم ، بلطم  نیا  هب  مزتلم  زین  نم  میوگیم : تسا . تراـبع  فـالتخا  همه  اـهنیاو 
ره سپ  دـنکیمن . تظفاـحم  نمؤم  زج  هب  وضو  رب  دومرف : ص )  ) ربماـیپ تفگیم : و  منکیمن . ریفکت  ار  یمالـسا  تما  زا  يدرف  چـیه  نم 

. تسا ناملسم  دشاب  شیوضو  اب  هارمه  زامن  بظاوم  سک 
: دیوگیم رانملا »  » ریسفت رد  اضر  دیشر  و )

قسفلاب ًاضعب  مهضعب  یمر  ۀیمالسالا  قرفلا  هب  تیلب  ام  مظعا  نم  ّنا 

ص 542. ج 11 ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  - 1
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38 ص :
(1) روذعم ...  أطخا  ناو  دهتجملاف  هیلإ ، ةوعدلاو  هداقتعاو  هدییأتل  مهدهج  اولذب  امب  قحلا  یلإ  لوصولا  ٍّلک  دصق  ّنا  عم  رفکلاو 

، دنهدیم رفکو  قسف  هب  تبسن  ار  رگید  یضعب  اهنآ  زا  یخرب  هکنیا  دنتسه  التبم  نآ  هب  یمالـسا  ياههقرف  هک  ییاهزیچ  نیرتمهم  زا  انامه 
. تسا هدرک  لذب  نآ  هب  توعدو  ّقح  هب  داقتعاو  دییأت  يارب  ششوک  زا  هک  هچنآ  اب  تسا  قح  هب  ندیـسر  اهنآ  زا  مادک  ره  فده  هکنآ  اب 

 ... تسا روذعم  هدرک  اطخ  هچرگ  دهتجم  سپ 
: دیوگیم مزح  نبا  ز )

ّهنا يأر  امب  نادـف  کلذ  نم  ءیـش  یف  دـهتجا  نم  لک  ّناو  ایتف ، وأ  داقتعا  یف  هلاق  لوقب  ملـسم  قّسفی  الو  رّفکی  ّهنا ال  یلإ  ۀـفئاط  تبهذو 
. دحاو رجأف  أطخا  ناو  نارجأف  باصأ  نا  لاح ، ّلک  یلع  روجأم  ّهناف  ّقحلا 

نم ۀلأسملا  هذه  یف  الوق  هل  انفرع  نم  لک  لوق  وهو  یلع ، نب  دوادو  يروثلا  نایفسو  یعفاشلاو  ۀفینحیباو  یلیل ، یبا  نبا  لوق  اذهو  لاق :

 ... ص 141 ج 7 ، رانملاریسفت ، - 1
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39 ص :
(1) الصا . کلذ  یف  ًافالخ  مهنم  ملعن  ۀباحصلا ال 

ره هکنیاو  تسا ، هداد  اوتف  ای  داقتعا  باب  رد  هک  يراتفگ  تهج  هب  داد  قسف  ایو  رفک  هب  تبـسن  ار  یناملـسم  دـیابن  هک  دـندقتعم  ياهفئاط 
هب رگاو  دراد  رجا  ود  هدیـسر  عقاو  هب  رگا  دـشابیم ، روجأم  لاح  ره  هب  تسا  ّقح  هک  هدرک  ادـیپ  داقتعا  هچنآ  هب  لئاسم  نیا  رد  يدـهتجم 

. دراد باوث  کی  هتفر  اطخ 
رد ار  وا  راتفگ  هک  یباحص  ره  لوق  زینو  تسا ، یلع  نب  دوادو  يروث  نایفسو  یعفاشو  هفینحوباو  یلیلیبا  نبا  لوق  نیا  دیوگیم : هاگ  نآ 

. میرادن غارس  زگره  هلأسم  نیا  رد  یفالخ  اهنآ  زاو  میاهتخانش  هلأسم  نیا 
: دیوگیم ینابلا  رصان  دّمحم  ك )

یهو ۀمیدقلا  ۀیمالـسالا  قرفلا  نم  ۀقرف  اهتّنبت  ۀمیدق  ۀمیظع  ۀنتف  یه  ًاضیا - نیموکحمللو  لب  طقف  ماّکحلل  ال  ًامومع - ریفکتلا  ۀـلأسم  ّناف 
(2) جراوخلاب . ۀفورعملا 

یمیدق ياهقرف  هک  تسا  یمیدقو  گرزب  ياهنتف  زین - ناموکحم  يارب  هکلب  طقف  نامکاح  يارب  اهنت  هن  مومع - روط  هب  ریفکت  هلأسم  انامه 
هب فورعم  ياهقرف  تسا ، هتفریذپ  ار  نآ  یمالسا  ياههقرف  زا 

ص 291. ج 3 ، لحنلاو ، للملاو  ءاوهألا  یف  لصفلا  - 1
ص 14. ریفکتلاۀنتف ، - 2
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40 ص :
. جراوخ

. دناهتخادرپ تفلاخم  هب  املع  نخس  ثیدح و  نآرق و  اب  نانآ  هیجوت  تین و  هب  هجوت  نودب  دوخ و  نافلاخم  عیرس  ریفکت  اب  نایباهو 

یفالتخا لئاسم  رد  وگوتفگ  . 5

: دیوگیم ۀقشوبا  دّمحم  میکحلادبع 
(1) هیف . انفلتخا  امیف  رواحتنو  هیلع  انقفتا  امیف  نواعتن 

. درک میهاوخ  وگوتفگ  یفالتخا  لئاسم  ردو  هدرک  کمک  ار  رگیدمه  یقافتا  لئاسم  رد 

ولغ ّطخ  زا  يرود  . 6

زا لـبق  هک  تسا  مزـال  یلو  مینک ، يرود  اـهنآ  زا  هک  تساـم  ربو  تسا  هتـشاد  دوـجو  یلاـغ  دارفا  یبهذـمو  نید  ره  رد  هک  تـسین  یّکش 
؛ میزاـسن مهتم  ناونع  نیا  هب  ار  یـسک  تهجیب  اـت  میریگارف  لـقعو  تنـسو  نآرق  زا  نسحا  وحن  هب  ار  نآ  قیداـصمو  ولغ  موـهفم  زیچره 

. دنهدیم ماجنا  ار  نآ  ینونک  نایباهو  هک  يراک 
: دیوگیم ۀعیشلل » ۀینسلا  تالوحتلا  یف  ۀئارق  : » ناونع تحت  ياهلاقم  رد  تنسلها  ياملع  زا  یکلام  ناحرف  نب  نسح 

یلإ یناجیتلا  روتکدلا  یتأی  امدنعف 

. يواضرق فسوی  رتکد  زا  لقن  هب  - 1
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باب نم  مالسالل  دیکلا  نودیری  مّهناو  أطخأ ، لیئربج  ّنا  نومعزیو  ًایلع  نودبعی  امنا  ۀعیـشلا - يأ  مّهنأب - ۀنـسلا  ةالغ  رـشنی  نیذلا  ۀعیـشلا 

لب تاهیوشتلا  نم  کلذ  ریغو  ًاحافس  نوجوازتیو  مالـسإلا ، یلع  نودقاح  مّهناو  انفحاصم ، ریغ  يرخأ  فحاصم  نوکلتمی  مهناو  عیـشتلا ،
اذه ّالإ  ءاملعلا  مهنم  رظتنی  الف  مهیثحابو ، مهئاملع  یف  ۀقثلا  اودقف  اذاو  ۀـقیقحلا  اوفـشتکا  اذا  ًاکوکـش  ۀنـسلا  بابـش  دـیزت  یتلا  تاءارتفالا 

 ... اهلک ۀینسلا  ۀموظنملاب  ّکشلاو  داحلا  لّوحتلا 
یف اولغو  ۀنـسلا  لها  ماقف  ۀباحـصلا ، مذ  یف  ۀعیـشلا  ّولغ  نم  لعف  ّةدر  هتباصا  مویلا  یلإ  یلوألا  ۀثالثلا  نورقلا  دـعب  رخأتملا  ینـسلا  بناجلا 

لب بتعلا  لقنت  یتلا  ثیداحألاو  تایآلا  اولقنی  ملو  ءانثلا  لمحت  یتلا  ثیداحألاو  تایآلا  اولقنو  ۀباحصلا  بناج 
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ۀیفلسلا ءالقع  عراسی  ملام  ۀعیـشلا  یلإ  ّداحلا  لاقتنالا  یلع  ةدعاسملا  رومألا  ربکا  نم  یفلـسلا  ولغلا  یقبیـسو  فقاوملا ...  ضعب  یف  مذلاو 

ةرثکو بهذـملا  اـهب  ّدـشن  یتلا  ۀـعوضوملاو  ۀفیعـضلا  ثیداـحألا  ةرثک  یف  لـثمتملا  ولغلا  کـلذ  هسفن ، یفلـسلا  راـیتلا  لـخاد  ولغلا  دـقنب 
 ... ۀلزتعملاو ۀیمهجلاو  ۀعیشلا  ریفکتو  فانحالاو  ۀفینح  یبا  ریفکتک  يرظنلا ، جهنملل  ۀفلاخملا  تاریفکتلا 

ۀیواعم ناب  انمعز  نم  رخـسی  ذخا  یناجیتلا  ّنا  ُتظحل  ذا  ینـسلا ؛ بهذملا  نع  یناجیتلا  ةرفن  بابـسا  نم  داهتجالا  يوعد  یف  ولغلا  ۀـلأسم 
روجأم دیزی  ّناو  ثیداحالا و ...  ۀفلاخمو  دایز  قاحلتـساو  ربانملا  یلع  یلع  بسو  يدع  نب  رجح  لتقو  یلع  لاتق  یلع  روجأم  وهو  دهتجا 

وأ بصاونلا  نم  ۀنـسلا  مساب  سبلت  نم  يأر  امنا  نیمدقتملا ، ۀنـسلا  لها  يأر  سیل  اذه  ّنا  ۀقیقحو  ةرحلا ...  ۀحابتـساو  نیـسحلا  لتق  یلع 
هتذخا نّمم 
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(1) لاعفألا ...  دودر 

لیئربج هک  دنکیم  نامگو  دنکیم  تدابع  ار  یلع  هعیش  دنیوگیم : یّنس  نایلاغ  نامه  دوریم ، هعیش  غارس  هب  یناجیت  رتکد  هک  یماگنه 
هب تبسن  نانآو  دنراد ، ام  نآرق  زا  ریغ  يرگید  ياهنآرق  نانآو  تسا ، عیشت  هار  زا  مالسا  هب  ندز  هبرض  ددصرد  هعیشو  تسا ، هدرک  اطخ 

تقادص هب  تبسن  ار  تنس  لها  ناناوج  ياهکش  یهاگ  هک  ییاهتمهت  هکلب  تاهبش  رگیدو  تسا ، انز  ناشجاودزاو  دنراد ، هنیک  مالسا 
املع اذـلو  دـندومن . بلـس  دوخ  ياـملعو  ناـققحم  هب  تبـسن  ار  دوخ  داـمتعاو  هدرک  فـشک  ار  تقیقح  هک  یماـگنه  دـنکیم  رتـشیب  اـم 

 ... دنشاب هتشاد  یّنس  یملع  ياههزوح  مامت  هب  کشو  یعیبط  لوحت  نیا  زج  يراظتنا  ناناوج  نیا  زا  دنناوتیمن 
هدومن ولغ  هباحـص  هرابرد  ات  دندمآرب  ددصرد  هباحـص ، تمذم  رد  هعیـش  ّولغ  لباقم  رد  زورما  هب  ات  لوا  نرق  هس  زا  دعب  رخأتم  تنـس  لها 

هکلبو شنزرـسو  باتع  نّمـضتم  هک  یثیداحاو  تایآ  زگرهو  تسا  هباحـص  ییوگانث  ددـصرد  اهنت  هک  دـننک  لـقن  ار  یثیداـحاو  تاـیآو 
 ... دندرکن لقن  ار  تسا  دراوم  زا  یخرب  رد  تمذم 

يالقع هک  یمادام  اتو  دـشاب  هعیـش  هب  تنـس  لها  لاقتنا  زاس  هنیمز  هک  دـشاب  يروما  نیرتگرزب  زا  دـناوتیم  دـنراد  اهیفلـس  هک  يولغ 
هک يولغ  دقن  ددصردو  دنتفین  هراچ  رکف  هب  رتدوز  هچره  هیفلس 

«. ۀعیشلل ۀینسلا  تالوحتلا  یف  ۀئارق   » ناونع تحت  2000 م ، / 11 خیرات 11 / هرامش 1082 ، ۀّلجملا ، - 1
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هتـشگ رادوـمن  اـهنآ  بهذـم  دـییأت  رد  یلعجو  فیعـض  ثیداـحا  زا  يرایـسب  رد  هک  يّوـلغ  ناـمه  دنـشابن ؛ تسا  ناـشدوخ  دارفا  لـخاد 

جوف جوفو  هدوب  لاونم  نیمه  هب  عضو  دـناهدومن ، ریفکت  ار  هلزتعمو  هیمهجو  هعیـشو  فانحاو  هفینحوبا  نوچمه  دوخ  فلاخم  ياهشورو 
 ... دنورگیم عیشت  هب  ننست  زا  ناناوج 

هرخـسم هنوگچ  وا  هک  مینکیم  هظحالم  اریز  تسا ؛ هدوب  ینـس  بهذـم  زا  یناـجیت  رتکد  ترفن  بابـسا  زا  داـهتجا  ياـعدا  رد  ولغ  هلأـسم 
دایز ندرک  قحلمو  ربانم  رب  یلع  ّبسو  يدع  نب  رجحو  هباحـص  نتـشکو  یلع  اب  گنج  ردو  هدرک  داهتجا  هیواعم  هک  ار  ام  نامگ  دنکیم 

 ... تسا هدوب  روجأم  هّرح  هعقاوو  نیسح  نتشک  رد  دیزی  هکنیاو  تسا ، هدوب  روجأم  ثیداحا و ...  اب  تفلاخمو  دوخ  هب 
رب ار  تنـس  لها  مسا  هک  هدوب  بصاون  يأر  اهنت  هکلب  تسا ؛ هدوبن  تنـس  لـها  زا  ناینیـشیپ  يأر  اـهفرح  نیا  هک  تسا  نیا  بلطم  تقیقح 

 ... دناهداد ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع  نینچ  هعیش  نایلاغ  لباقم  رد  هک  یناسک  ایو  دناهداهن  دوخ 
: دنکیم لقن  نینچ  ییاعد  نمض  رد  ع )  ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ماما  زا  قودص  خیش 

، ٍّقَِحب اََنل  َْسَیل  اَم  اََنل  اْوَعَّدا  َنیِذَّلا  َنِم  َکـَْیلِإ  ُأَْربَأَو  َکـِب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  َکـِب . ـالِإ  َةَُّوق  ـالَو  َلْوَح  ـالَو  ِةَّوُْقلا  َو  ِلْوَْحلا  َنِم  ٌءيَِرب  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
اَم اَنِیف  اُولاَق  َنیِذَّلا  َنِم  َْکَیلِإ  ُأَْربَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا 
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اَِنئَابآ َو  َنِیلَّوَـألا  اَِـنئَابآ  ُِقلاَـخ  َو  اَـنُِقلاَخ  َْتنَأ  َّمُهَّللا  ُنیِعَتْـسَن ، َكاَّیِإ  َو  ُدـُبْعَن  َكاَّیِإ  َو  ُقْزِّرلا  َکـْنِم  َو  ُْقلَْخلا  َکـَل  َّمُهَّللا  اَنِـسُْفنَأ ، ِیف  ُْهلُقَن  َْمل 

ْنِم ْمِِهلْوَِقل  َنِیئِهاَضُْملا  ِنَْعلاَو  َکَتَمَظَع  اوُرَّغَص  َنیِذَّلا  يَراَصَّنلا  ِنَْعلاَف  ََکل ، الِإ  ُۀَّیَِهلِْإلا  ُُحلْـصَت  الَو  َِکب  الِإ  ُۀَِّیبُوبُّرلا  ُقِیَلت  َّمُهَّللا ال  َنیِرِخآلا ،
. َِکتَّیَِرب

. ًاروُُشن الَو  ًةاَیَحَو  ًاتْوَمالَو  ًاّرَض  َو ال  ًاعْفَن  اَنِسُْفنَأل  ُِکلْمَن  َكِدِیبَع ال  ُءاَْنبَأ  َو  َكُدِیبَع  اَّنِإ  َّمُهَّللا 
. يَراَصَّنلا َنِم  ع )  ) َمَیْرَم ِْنبا  یَسیِع  ِةَءاَرَبَک  ُْهنِم  ٌءاَِرب  ُنْحَنَف  َقْزِّرلا  اَْنیَلَعَو  َْقلَْخلا  اَْنَیلِإ  َّنَأ  َمَعَز  ْنَمَو  ٌءاَِرب ، ُْهنِم  ُنْحَنَف  ٌبَابْرَأ  اَّنَأ  َمَعَز  ْنَم  َّمُهَّللا 

ْمُهْرَذـَت ْنِإ  َکَّنِإ  ًاراَّیَد  ْمُْهنِم  ِضْرَألا  یَلَع  ْعَدـَت  الَو  َنوُعَّدَـی ، اَم  اََنل  ْرِفْغا  َو  َنُولوُقَی ، اَِمب  اَنْذِـخاَُؤت  الَف  َنوُمُعْزَی ؛ اَم  َیلِإ  ْمُهُعْدـَن  َْمل  اَّنِإ  َّمُهَّللا 
(1) ًاراَّفَک . ًارِجاف  الِإ  اوُِدلَی  الَو  َكَدابِع  اوُّلُِضی 

ص 343. ج 25 ، راونألاراحب ، - 1
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هب رگم  تسین  یتّوقو  لوح  چـیه  میوجیم . تئارب  وت ، ریغ  هب  تّوقو  لوح  دانـسا  زا  نم  ایادـخ  هک  تسا  نیا  ع )  ) اضر ماما  مالک  لـصاح 
زا نم  ایادـخ ، میوجیم . تئارب  وت  يوس  هب  دـنراد ، اـعّدا  اـم  هراـبرد  تسین ، اـم  مهـسو  ّقح  هچنآ  هک  یناـسک  زاو  مربیم ، هاـنپ  وت  هب  وت .

. میوجیم تئارب  وت  يوس  هب  میتسین ، لئاق  دوخ  هرابرد  ار  نآ  زا  يزیچو  هدوبن  دقتعم  نآ  هب  ام  هک  دـنتفگ  ام  هرابرد  ییاهزیچ  هک  یناسک 
ایادخ مییوجیم . کمک  وت  زا  اهنتو  مینکیم  تدابع  ار  وت  اهنت  امو  تسوت  بناج  زا  یـسک  ره  يزورو  وت  نآ  زا  ناگمه  شنیرفآ  ایادخ 

تمظع زا  هک  ینایاسرت  سپ  درادن . تیحالص  وت  يارب  زج  تیهولاو  تسوت  راوازـس  اهنت  تیبوبر  یتسه . ام  ناردپ  همهو  ام  راگدیرفآ  وت 
دوخ زیچ  چیه  کلام  ناگدنب  ام  ایادخ  نک . رود  دوخ  صاخ  تمحر  زا  تسا ، نانآ  هیبش  ناشراتفگو  دـیاقع  هک  ار  یناسکو  دنتـساک  وت 
رهو میرازیب ، میراد ، تیبوبر  اـم  درادـنپ  هک  سک  ره  زا  تسین . اـم  راـیتخا  رد  نآ  زا  سپ  تاـیح  یگدـنز و  گرم  ناـیزو ، دوس  میتسین ،

زگره مییوجیم . يربت  وا  زا  تسج ، يربت  يراصن  زا  میرم  نب  یـسیع  هک  هنوگنامه  تسام ، تسد  هب  يزورو  شنیرفآ  دَرب  نامگ  سک 
رب ار  نانآ  زا  کی  چیهو  اشخبب ، ناشیاهاعّدا  رب  ار  امو  نکم  هذخاؤم  نانآ  راتفگ  هب  ار  ام  سپ  میدناوخن ، ارف  ییاهرادـنپ  نینچ  هب  ار  نانیا 

. دنیازن رفاکو  رجاف  زجو  دننک  هارمگ  ار  وت  ناگدنب  يراذگ ، یقاب  رگا  هک  راذگم  یقاب  نیمز  يور 

یمالسا نانمشد  دیک  زا  زیهرپ  . 7
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: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 

(46 لافنا : ( ) ْمُکُحیِر َبَهْذَت  َو  اُولَشْفَتَف  اوُعَزانَت  َو ال  )
! دورن نایم  زا  امش  تکوش ) و   ) تردقو دیوشن ، تسس  ات  دینکن ، شکمشک ) و   ) عازنو

اتسار نیا  رد  ار  نمشد  یمالسا  ياههقرف  ریاس  ریفکت  اب  نایباهو  هک  تسا  نک » تموکحو  زادنیب  هقرفت   » نانمـشد یمیدق  ياهتسایـس  زا 
. دنیامنیم کمک 

دیادش ماگنه  هب  ییادص  کی  ترورض  .8

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(4 فص : ( ) ٌصوُصْرَم ٌناْیُنب  ْمُهَّنَأَک  افَص  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َنیِذَّلا  ُّبُِحی  َهللا  َّنِإ  )

! دنانینهآ ییانب  یئوگ  دننکیم  راکیپ  وا  هار  رد  هک  درادیم  تسود  ار  یناسک  دنوادخ 
: دیامرفیمو

(29 حتف : ( ) ْمُهَْنَیب ُءامَحُر  ِراَّفُْکلا  یَلَع  ُءاَّدِشَأ  ُهَعَم  َنیِذَّلا  َو  ِهللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  )
. دننابرهم دوخ  نایم  ردو  دیدشو ، تخسرس  راّفک  ربارب  رد  دنتسه  وا  اب  هک  یناسکو  تسادخ ؛ هداتسرف  ص )  ) دّمحم

نآ هب  ندز  هبرض  ددصرد  دنفلاخم و  مالسا  نآ و  روآمایپ  نآرق و  اب  هک  دنراد  یکرتشم  نانمشد  ناناملسم  مومع  هک  دننادب  دیاب  نایباهو 
، دنشابیم
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48 ص :
. دناهداتفا ناناملسم  ناج  هب  هدرک و  اهر  ار  نانمشد  نیا  نانآ  یلو 

رگیدکی هب  زیگناترفنو  ازتیساسح  تاملک  زا  زیهرپ  . 9

؛ میزیهرپب لباقم  فرط  زا  ازتیـساسحو  زیمآرفنت  تاملک  زا  دـیاب  میـسیونیم  باـتک  اـی  میوشیم  وربور  فلاـخم  فرط  اـب  هک  یماـگنه 
. یمالسا ياههقرف  رگید  هب  نایباهو  يوس  زا  كرشم  رفاک و  قالطا  و  یّنس ، هب  یبصانو  هعیش  هب  یضفار  هملک  قالطا  لاثما :

(11 تارجح : «. ) دینکن دای  ار  رگیدکی  دنسپان  تشز و  باقلا  اب  « ؛) ِباْقلَألِاب اوَُزبانَت  َو ال  : ) دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
: تفگ وا  هب  دینش  عناصو  قلاخ  ّدر  رد  ار  یمالک  ءاجوعلایبا ، نبا  زا  هک  نآ  زا  دعب  رمع  نب  لضفم  دیوگیم : نانس  نب  دّمحم 

َتَبَث ْنإَف  َكانْمَّلَک ، ِمالکلا  ِلهأ  ْنِم  ُتنک  ْنإ  اذه ! ای  لضفملل : ءاجوعلایبا  ُنبا  لاقف  ءيِراَبلا ...  َترکنَأَو  ِهللا  نیِد  ِیف  َتْدحلأ  هللا  ّودع  ای 
ِْلثِِمبالو اَُنبِطاُخی  اَذـکَه  امَف  ِقداـصلا  دّـمحم  نب  رفعج  باحـصأ  ْنِم  َتنک  نإَو  َکـَل ، َمـالَک  ـالَف  مُْهنِم  نکت  مل  ْنإَو  َكاَـنِْعبَت  ٌۀَّجُح  َکـَل 

انباطِخ ِیف  َشَْحفَأ  اَمَف  َْتعِمَس ، اّمِم  َرَثْکَأ  اَنِمالَک  ْنِم  َعِمَس  دََقلَو  اَُنلِداُجی ، َکَلِیلَد 
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49 ص :
ُفَّرَعَتَیَو اَْنَیلإ  یِغـُصیَو  انَمالَک  ُعَمْـسَی  ٌقََزن ، الَو  ٌْشیَط  الَو  ٌقْرُخ  ِهیِرَتْعَی  ـال  ُنیـصرلا ، ُلـقاعلا  ُنیِزَّرلا ، ُمیکَْحَلل  ُهَّنإَو  اـِنباوَج ! ِیف  يّدَـعَت  ـالَو 
َعیِطَتْسَن الَو  َرْذُعلا  ُعَطْقَیَو  ۀَّجُحلا  ِِهب  اَنُمِْزُلی  ٍریِصَق ، ٍباطِخَو  ٍریـسَی  ٍمالَِکب  انَتَّجُح  َضَحْدأ  ُهانَعَطَق  دق  ّانأ  اّنَنَظ  َو  انَْدنِع  ام  انغَْرفتـسا  یّتح  اَنَتَّجُح 

ُُهباطِخ (1) ِْلثِِمب  اَْنبِطاَخَف  ِِهباحْصأ  ْنِم  ُْتنُک  ْنإَف  ًاّدَر ، ِِهباوَِجل 
لها رگا  درم ! يا  تـفگ : لـضفم  هـب  ءاــجوعلا  یبا  نـبا  يوـشیم ... ؟ ادــخ  رکنمو  يزرویم  داــحلا  ادــخ  نـید  رد  ادــخ ! نمــشد  يا 

. تسین وت  اب  یفرح  یتسین  وگوتفگ  لها  رگاو  منکیم  يوریپ  وت  زا  دوب  وت  عفن  هب  لیلد  رگا  تفگ ، میهاوخ  نخـس  مه  اـب  ییوگوتفگ 
زاو دـنکیمن  وگوتفگ  ییاهلیلد  نینچ  ابو  دـیوگیمن  نخـس  نینچ  ام  اب  يو  هک  نادـب  یتسه  قداص  دّـمحم  نب  رفعج  نارای  زا  وت  رگا 
يو دـنکیمن . یـشک  قح  ام  خـساپ  ردو  دـیوگیمن  ازـسان  ام  اب  وگوتفگ  رد  هاگ  چـیهو  تسا  هدینـش  ياهدینـش ، هچنآ  زا  رتشیب  ام  نابز 

ام هبو  دونشیم  ار  ام  نخس  دوشیمن . ضراع  يو  رب  یکابیبو  یگدزباتـش  ینادان ، هاگچیه  تسا ؛ راوتـساو  دنمدرخ  راقواب ، میلح ، يدرف 
رکف هک  ياهنوگ  هب  دوشیم ، هاگآ  میراد  هک  هچره  ام  ياهلیلد  زاو  دنکیم  هجوت 

ص 58. ج 3 ، راونالاراحب ، - 1
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50 ص :
رذعو دنکیم  تابثا  ار  دوخ  لیلدو  دربیم  نیب  زا  ار  ام  لالدتسا  هاتوک ، یمالکو  هداس  ینخـس  اب  هاگنآ  میاهتـسب ، يو  رب  ار  هار  مینکیم 

. نک وگوتفگ  ام  اب  يو  لثم  یتسه  يو  نارای  زا  وت  رگا  میهدب . یخساپ  شباوج  رد  میناوتیمن  دنکیم و  عطق  ار  ام 

لباقم فرط  تاسدقم  هب  نتفگ  ازسان  زا  زیهرپ  . 10

هدشکیرحت زین  وا  اریز  تسا ؛ لباقم  فرط  تاسدـقم  هب  نداد  مانـشدو  نتفگ  ازـسان  زا  زیهرپ  بهاذـمو  نایدا  نیب  بیرقت  ياهراکهار  زا 
. دنکیم تناها  ام  تاسدقم  هبو 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(108 ماعنا : ( ) ٍْملِع ِْریَِغب  ًاوْدَع  َهللا  اوُّبُسَیَف  ِهللا  ِنُود  ْنِم  َنوُعْدَی  َنیِذَّلا  اوُّبُسَت  َو ال  )

! دنهد مانشد  ار  ادخ  لهج ، ملظ و )  ) يور زا  زین )  ) اهنآ ادابم  دیهدن ، مانشد  دنناوخیم  ار  ادخ  ریغ  هک  یناسک  دوبعم ) هب  )

رگیدکی هب  تبسن  یمالسا  قالخا  تیاعر  . 11

: مدرک ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  دیوگیم : بهو  نب  ۀیواعم 
َنوُدَـتْقَت َنیذَّلا  ْمُِکتَِّمئَأ  َیلإ  ُنوُرُْظنَت  لاق : انرما ؟ یلع  اوسیل  نّمم  سانلا  نم  انئاطلخ  نیبو  انموق  نیبو  اـننیب  اـمیف  عنـصن  نأ  اـنل  یغبنی  فیک 

ْمُهَّنإ ِهللاَوَف  َنوُعَنْصَی  اَم  َنوُعَنْصَتَف  ْمِِهب 
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51 ص :
(1) ْمِْهَیلإ . ۀَناَمَألا  َنوُّدَُؤیَو  ْمِْهیَلَعَو  ْمَُهل  َةَداَهَّشلا  َنوُمیُِقیَو  ْمُهَِزئانَج  َنوُدَهْشَی  مُهاَضْرَم و  َنوُدوُعََیل 

دننامه امش  تیالو  رب  هک  یناسک  زا  میراد  ترشاعم  اهنآ  اب  تنـس  لها  زا  هک  یناسکو  دوخ  موقو  دوخ  نیب  ات  تسا  راوازـس  ام  رب  هنوگچ 
زین امش  دندرک  نانآ  هک  يراکره  دییامنیم ، ادتقا  اهنآ  هب  هک  یناسک  دینک ، دوخ  ناماما  هب  رظن  دومرف : ترضح  مییامن ؟ راتفر  دنتـسین  ام 
اهنآ ررـضو  عفن  هبو  دنوشیم  رـضاح  ناشهزانج  عییـشت  ردو  هدرک  تدایع  ار  اهنآ  ناضیرم  امـش  ناماما  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دـینک ، نینچ 

. دننادرگیم زاب  اهنآ  هب  ار  تناماو  هداد  یهاوگ 
ءوس نمـشد  هدـش و  تاعارم  یمالـسا  دودـح  ات  دـنریگ  رظن  رد  دوخ  نافلاخم  اب  لـمع  وگوتفگ و  رد  ار  قـالخا  نیا  دـیاب  زین  ناـیباهو 

. دنکن هدافتسا 

وگوتفگو تاقالم  . 12

: تسا هدمآ  ینالقسع  رجح  نبا  ۀنماکلاردلا »  » هیشاح رد 
: لاقف اذه ؟ ای  نوکت  نم  هل : لاقف  همالک  ۀیمیت  نبا  بجعاف  ارکاذتو  ۀیمیت  نباو  وه  عمتجا  ّجح  اّمل  هرمع ...  رخاوا  یف  جـح  رّهطملا  نبا  ّنا 

. سجنملا نبا  هیمست  يذلا 

ص 636. ج 2 ، یفاک ، - 1
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52 ص :
(1) ۀطسابمو . سنا  امهنیب  لصحف 

مه ابو  هدرک  عامتجا  رگیدـکی  اب  هیمیت  نباو  وا  جـح  مامتا  زا  دـعب  دروآ ...  ياج  هب  جـح  شرمع  رخاوا  رد  یّلح ] همالع   ] رّهطم نبا  انامه 
نبا ار  وا  هک  متـسه  یـسک  نامه  نم  تفگ : وا  درم ؟ يا  یتسیک  وت  تفگ : وا  هبو  دـمآ  بجعت  هب  وا  مالک  زا  هیمیت  نبا  دـندومن . هرکاذـم 

. دش لصاح  ییورهداشگو  سنا  ود  نآ  نیب  هک  دوب  ماگنه  نآ  رد  ياهدیمان  سجنملا 
. دنروآ يور  هدنزاس  یقطنم و  يوگتفگ  هب  ناشیاهریفکت  زیمآتنوشخ و  لامعا  ياج  هب  نایباهو  دیاب  اذل 

رگیدکی تاحالطصا  هب  تبسن  ملع  . 13

نآ زا  بهذم  نآ  هرابرد  ندرک  تواضق  زا  لبق  دیاب  هک  دراد  تعیرـشو  هدیقع  باب  رد  دوخ  هب  صوصخم  حالطـصا  یبهذـمو  هفیاط  ره 
. دش میهاوخ  رگیدکی  لیلد  نودب  قیسفتو  ریفکت  هب  ّرجنم  هنرگو  دومن  لصاح  مزالو  یفاک  عالطا  تاحالطصا 

هنوگچیه اهنت  هن  میریگب  رظن  رد  ار  هدش - ثحب  دوخ  ياج  رد  هک  نآ - حیحـص  يانعم  رگا  هک  تسا  ءادب »  » هب دقتعم  هعیـش  لاثم  باب  زا 
رهاظو دنتسین  انشآ  حالطصا  نیا  اب  تیباهو  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا . یمالسا  مّلسم  لوصا  زا  هکلب  درادن ، یمالسا  ملـسم  دیاقع  اب  یتیّدض 

ار هعیش  هدیقع  نیا  تهج  هب  اذلو  تسادخ  هب  لهج  تبسن  هک  دناهتفرگ  رظن  رد  ار  نآ 

.72 ص 71 - ج 2 ، ۀنماکلا ، ردلا  - 1
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53 ص :
. دنیامنیم ریفکت 

نآ زا  یـصاخ  يانعم  هعیـش  هک  یلاح  رد  تسا  قافنو  بذک  نامه  تقیقح  رد  هعیـش  زا  هدیقع  نیا  دـنیوگیم : هیقت »  » هلأسم رد  نینچمه 
هک تسا  یمالـسا  مّلـسم  لئاسم  زا  نیاو  تسا ، ناج  ظفح  تهج  هب  نآ  فـالخ  راـهظاو  نطاـب  رد  هدـیقع  ناـمتک  هک  تسا  هدومن  دـصق 

. درادن بذکو  قافن  هب  یطبر 
. دننک تواضق  سپس  هدرب و  نارگید  تین  هب  یپ  نایباهو  دیاب  لسوت و ...  ایلوا و  حاورا  هب  هثاغتسا  كربت و  هلئسم  رد  نینچمه 

تاحالطصا ندش  یکی  . 14

اریز تـسا ؛ یمالــسا  فـلتخم  بهاذـم  دزن  تاحالطــصا  ندرک  یکی  یمالــسا ، بهاذـم  نـیب  بـیرقتو  یــسایس  بـیرقت  رد  رگید  هار 
. دشاب هتشاد  ییازس  هب  ریثأت  رگیدکی  هب  تاماهتاو  تشادربءوس  رد  دناوتیم  نانوگانوگ  ياهتشادربو  فلتخم  تاحالطصا 

: دیوگیم هراب  نیا  رد  طابر  ۀینسحلا » ثیدحلا  راد   » دیتاسا زا  راتخم  دّمحم 
تاحلطـصملا کلت  نم  دـیدعلا  ّنـال  ًارظن  ۀیمالـسالا ؛ بهاذـملا  نیب  بیرقتلا  یلع  ۀیعرـشلا  تاحلطـصملا  یناـعم  دـیحوت  ۀـیلمع  دـعاست 

هاجتالا اذهو  رخآ ، یلإ  بهذم  نم  فلتخت  ناعم  یلع  ۀلالدلل  لمعتسی 
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54 ص :
(1) هقفلا . لوصا  تاحلطصمل  دّحوم  مجعم  جارخا  لیبس  یف  ۀیمالسالا  بهاذملا  ءاملع  نیب  كرتشم  دهج  یلإ  جاتحی 

ره رد  تاحالطصا  نآ  زا  يرایـسب  اریز  دیامن ؛ کمک  یمالـسا  بهاذم  نیب  بیرقت  هب  دناوتیم  یعرـش  تاحالطـصا  یناعم  ندومن  یکی 
ياملع نیب  كرتشم  یـششوک  هب  جایتحا  لمع  نیا  یلو  دوشیم ، لامعتـسا  رگیدـکی  زا  فلتخم  یناعم  رب  تلـالد  يارب  بهاذـم  زا  کـی 

. دنروآ دیدپ  هقف  لوصا  تاحالطصا  يارب  يدحاو  مجعم  کی  ات  دراد  یمالسا  بهاذم 

مهم لئاسم  هب  نتخادرپ  . 15

لابند ار  نآ  نایباهو  هک  يراک  تسا ، یئزج  تاعوضوم  ندرک  اهرو  یمالـسا  مهم  لـئاسم  هب  نتخادرپ  یـسایس  بیرقت  ياـههار  زا  یکی 
هب راـک  نیا  اـب  دـنرادیمزاب و  هنیدـم  هکم و  نوـچمه  اـهناکم  نـیرتمهم  رد  ًاـصوصخ  ینید  یـسایس و  مـهم  لـئاسم  زا  ار  مدرم  هدرک و 

. دنیامنیم تمدخ  مالسا  نانمشد 
: دیوگیم هراب  نیا  رد  يواضرق  فسوی  رتکد 

مومهلا نم  مهسوفن  غارف  فالتئالاو : عامتجالا  نع  مهب  يأنیو  فالتخالا  ةرفح  یف  سانلا  عقوی  ام  رثکا  نم 

ص 93. ج 2 ، ۀیمالسالا ، یبهاذملا  نیب  بیرقتلا  - 1
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55 ص :
امیف ًانایحا - تلتتقاو - ةریغصلا  لئاسملا  یلع  تکرتعا  ةریبکلا  مومهلا  نم  سفنألا  تغرف  اذاو  ۀعـساولا . مالحالاو  ۀمیظعلا  لامآلاو  ةریبکلا 

. ءیش ریغ  یلع  اهنیب 
عزانتو نوقباسلا  اهیف  فلتخا  ةدـیقعلا ، شماه  یلع  وأ  هقفلا  عورف  یف  لئاسم  لوح  لدـجلا  رحب  یف  اهقرغت  نا  مویلا  انتّمأل  ۀـنایخلا  نم  ّناو 

نم ًاءزج  وأ  ًاببس  اّنک  اّمبر  یّتلا  اهبئاصمو  اهیسآمو  ۀمألا  تالکشم  یسنت  نیح  یف  نورصاعملا ، اهیلع  قفتی  نا  یف  لمأ  الو  نوقحاللا ، اهیف 
 ... اهعوقو یف  ببسلا 

مهلوقعو مهراظنا  اوتفلیو  يربکلا  مهتما  مومهب  نیملسملا  ریهامج  اولغـشی  نأ  نییمالـسالا  نیرکفملاو  ةاعدلا  یلع  بجاولا  نم  ناک  اذهل 
، ریبکلا ددعلا  یلع  لیقثلا  ءبعلا  عّزوتی  کلذبو  اهنم ، ًاءزج  درف  لک  لمحیل  داحلا  یعسلاو  اهل  هیبنتلاو  اهیلع  زیکرتلا  ةرورـض  یلإ  مهبولقو 

. هب مایقلا  لهسیف 
لک یلع  ضعب  نم  هضعب  براقتی  ملاعلا  ّنا 
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56 ص :
. یسایسلاو ینطولاو  يوغللاو  یموقلا  فالتخالاو  یجولویدیالا  فالتخالاو  ینیدلا  فالتخالا  مغر  یلع  دیعص ،

ۀیدوهیلا اـنیأر  لـب  ضعب . عـم  اهـضعب  نواـعتیو  ضعب  نع  اهـضعب  برتـقی  ۀـنیابتم - ناـیدأب  هبـشا  یهو  ۀیحیـسملا - بهاذـملا  اـنیأر  دـقل 
ۀقیثو تاونـس  ذـنم  ناکیتافلا  ردـصا  یتح  یتش ، تالاجم  یف  نانواعتتو  نابراقتت  یخیراـت - ءادـع  نم  اـمهنیب  ناـک  اـم  یلع  ۀینارـصنلاو -

 ... حیسملا مد  نم  دوهیلا  ۀئربتب  ةریهشلا 
دّمحم دنع  نم  وه  لب  هللادنع ، نم  سیل  نآرقلا  نولوقی : نیذلا  عم  لب  قولخم ، هللا  مالک  نآرقلا  ّناب  لوقی  نم  عم  تسیل  مویلا  انتلکشم  ّنا 

نآرقلا ۀیرشبب  نولوقی  نیذلا  يأ  (ص ،)
ًاروتسدو ةایحلل  ًاجاهنم  هنوضتریال  مهّنکلو  ةدابعلاو ، ةدیقعلا  یف  هتیعجرمب  نوضتریو  نآرقلا  ۀیهلإب  نونمؤی  نیذلا  عم  کلذک  انتلکشم  ّمث 
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57 ص :
(1) ضعبب . نورفکیو  باتکلا  ضعبب  نونمؤی  نیذلا  نییناملعلا )  ) ۀعامج مهو  عمتجملاو ، ۀلودلل 

گرزب یـساسا و  لئاسم  هب  یهجوتیب  دـنکیم ، رود  تفلاو  عامتجا  زاو  دزادـنایم  فالتخا  هلاـچ  رد  ار  مدرم  هک  ییاـهزیچ  نیرتشیب  زا 
عازنو گنج  چوپو  چـیه  رـس  رب  ًانایحاو  دروآیم  ور  کچوک  لئاسم  هب  دـنامب  زاب  مهم  لئاسم  زا  ناسنا  هاگرهو  تسا . دـنلب  ياـهوزرآو 

. دیامنیم
. تسا هدیقع  رد  ياهیـشاح  لئاسم  ای  یهقف  عورف  لئاسم  هرابرد  لدج  زا  ییایرد  رد  نآ  ندرب  ورف  یمالـسا ، تّما  هب  ياهتنایخ  زا  زورما 
رد نیاو  دننک ، قافتا  نآ  رب  نارـصاعم  هک  مرادن  دیماو  دـنراد ، عازن  نآ  رد  زورما  ياملعو  هدرک  فالتخا  نآ  رد  ناگتـشذگ  هک  یلئاسم 

ببس ءزج  ای  ببس  ام  دوخ  اسب  هچ  هک  یتالکشم  میاهدرپس ، یشومارف  هب  ار  نآ  بیاصمو  اهيراتفرگو  تّما  تالکشم  ام  هک  تسا  یلاح 
 ... میاهدوب نآ  عوقو  رد 

لوقعو اههدـیدو  هدرک  لوغـشم  یمالـسا  گرزب  تّما  مهم  لـئاسم  هب  ار  ناملـسم  تیعمج  هک  تسا  یمالـسا  نارکفتمو  ناـغّلبم  رب  اذـلو 
ات هدش  لمحتم  ار  نآ  زا  یئزج  هعماج  زا  درف  ره  ات  دنیامن  ناوارف  شـشوکو  دنزاس ، زکرمتم  نآ  رب  هّجوت  ترورـض  هب  ار  نانآ  ياهبلقو 

دریگ رارق  يرایسب  دارفا  شود  رب  نآ  نیگنس  راب  قیرط  نیا  زا 
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58 ص :
. ددرگ ناسآ  نآ  لمحت  ات 

ام تسا . رگیدکی  هب  ندشکیدزن  لاح  رد  دراد ، هک  یـسایسو  یّلم  ینابز ، یموق ، يژولوئدیا ، ینید ، فالتخا  مغر  هب  هنیمزره  رد  ناهج 
رگیدـمه اـبو  دـندش  کـیدزن  رگیدـکی  اـب  هنوگچ  دـندوب ، نیاـبتمو  ضراـعتم  ناـیدا  هب  هیبش  هک  ار  تیحیـسم  بهاذـم  میدرک  هدـهاشم 

هدش کیدزن  مه  هب  هنوگچ  دنتشاد ، رگیدکی  اب  هک  هنیرید  ینمشد  همه  نآ  اب  هک  میدید  ار  تینارصنو  تیدوهی  هکلب  دنتـشگ ، گنهامه 
نوخ زا  ار  دوهی  نآ  ردو  درک  رداص  روهـشم  ياهینایب  ناکیتاو  لبق  یتدـم  هک  ییاج  ات  دـندرک ، يراکمه  مه  اب  فلتخم  تاعوضوم  ردو 

 ... دومن هئربت  حیسم 
زا نآرق  دنیوگیم : هک  تسا  یناسک  اب  ام  لکـشم  هکلب  تسا ، قولخم  ادخ  مالک  نآرق ، دـیوگیم : هک  تسین  یـسک  اب  زورما  ام  لکـشم 

. دنراد نآرق  ندوب  يرشب  هب  لئاق  هک  یناسک  ینعی  تسا ؛ ص )  ) دّمحم دوخ  بناج  زا  هکلب  تسین  ادخ  بناج 
ار نآ  یلو  دـنراد ، نامیا  تدابعو  هدـیقع  رد  نآ  تیعجرم  هبو  دـنراد  نامیا  نآرق  ندوب  یهلا  هب  هک  تسا  یناسک  اب  اـم  لکـشم  نینچمه 

هدروآ نامیا  نآرق  تایآ  یخرب  هب  هک  اهکیئال  تعامج  نامه  ینعی  دـننادیمن ، هعماجو  تلود  يارب  ینوناـقو  یگدـنز  رد  ینیون  شور 
. دنزرویم رفک  رگید  یضعب  هبو 

یقافتا لئاسم  رد  يراکمه  . 16

رد  هک  دننادب  دیاب  دننکیم  ریفکت  ار  یمالسا  ياههقرف  رگید  هک  نایباهو 
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ص:59
. تساهروحم نآ  رد  يراکمه  وگتفگ و  یضتقم  هک  يرما  دراد . دوجو  رظن  قافتا  یمالسا  ياههقرف  نیب  لئاسم  زا  يرایسب 

: دیوگیم يواضرق  فسوی  رتکد 
 ... فقوتت دوهج ال  یلإ  اّنم  جاتحی  ّهنا  لیلقلا ، الو  نّیهلا  ءیشلاب  سیل  هیلع  قفّتن  ام  ّنا  دقتعاو 

؟ هللا لوسر  ًادّمحم  ّناو  هللا  مالک  نآرقلا  ّنا  یلع  نیقفتم  انسلأ 
؟ دحا ًاوفک  هل  نکی  ملو  دلوی  ملو  دلی  مل  يّذلا  دحألا  دحاولا  هللااب  نامیالا  یلع  نیقفتم  انسلأ 

ۀئـشانلا سفنا  یف  یلْمُجلا  نامیالا  یناعم  سرغ  یلع  نواعتلف  صقن ... ؟ لک  نع  هزنم  لاـمک ، لـکب  فصتم  یلاـعت  ّهنا  یلع  نیقفتم  انـسلأ 
 ... بابشلاو

نم هتامدقمو  داحلإلا  ءابو  نم  بابشلا  نیصحت  یلع  نواعتنلف  اهتاسّدقم ؟ ّزعا  یف  ۀیرـشبلا  دّدهی  رطخ  مظعا  داحلالا  ّنا  یلع  نیقفتم  انـسلأ 
 ... رفکلا ثّولتو  ةدیقعلا  عزعزت  یّتلا  تاهبشلاو  كوکشلا 

رادلاب نامیالا  ّنا  یلع  نیقفتم  انسلأ 
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 ... ةرخآلاب نامیإلا  ۀیوقت  یلع  نذا  نواعتنلف  اهیف ...  ءازجلا  ۀلادعو  ةرخآلا 

ۀتباثلا ۀیعطقلا  ۀیعرشلا  ماکحألا  نم  ۀبیط  ۀعومجم  یلع  نیقفتم  انـسلأ  نواعتنال  اذاملف  ۀسمخلا ، ۀیلمعلا  مالـسإلا  ناکرا  یلع  نیقفتم  انـسلأ 
 ... اهقیبطت نسح  یلع  لمعلاو  اهتیاعر  یلع  نواعتنلف  ۀمألا ...  اهیلع  تعمجا  یتلاو  ۀنسلاو  باتکلا  مکحب 

رطخو یعاـمتجا  رطخو  یـسایس  رطخو  يداـصتقا  رطخو  يرکـسع  رطخو  ینید  رطخ  مهاد : رطخ  موـیلا  ۀینویهـصلا  ّنا  یلع  نیقفتم  انـسلأ 
: هب انوبراحی  ام  لثمب  مهبراحن  نا  یلع  نواعتن  اذاملف ال  ربیخو ....  ۀنیدملا  یف  عمطت  اّهناو  یفاقثو ...  یقالخا 

لیطاـبألاب ّوشحملا  مهدوملت  براـحنو  ظوفحملا ، اـننآرقب  ۀـفّرحملا  مهتاروت  براـحنو  دـلاخلا ، انمالـسإب  ۀـخوسنملا  مهتی  دوهی  براـحن 
، ۀنسلا نم  انثیراومب 
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... ؟ قئاقحلاب ۀلفاحلا 

نذا نواعتنلف  هتافرـصت ...  نم  ًاریثک  مکحت  تلاز  حورلا ال  هذه  ّناو  ۀیبیلـصلا  حور  نم  مویلا  یتح  رّرحتی  مل  برغلا  ّنا  یلع  نیقفتم  انـسلأ 
. ۀلئاهلا اهتاناکماو  ةدیدجلا  اهتحلساب  ةدیدجلا  ۀیبلصلا  بورحلا  هذهل  يدصتلا  یلع 

وزغلا اذـه  هجو  یف  فوقولا  یلع  انّلک  نواعتنلف  ةروظنم ...  لـئاسو  نم  کـلمی  اـمب  یمالـسالا  اـنملاعوزغی  ریـصنتلا  ّنا  یلع  نیقفتم  انـسلأ 
 ... اهتدیقع میمحو  ۀمألا  هذه  نید  یلإ  ۀجوملا  ینیدلا 

 ... انتانبو انئانبا  نم  ةدعاصلا  انلایجا  لوقع  یف  هلمع  لمعی  لزی  مل  يرکسعلا  رامعتسالا  لیحر  عم  یفاقثلا  رامعتسالا  ّنا  یلع  نیقفّتم  انـسلأ 
 ... رّمدملا وزغلا  اذهو  رامعتسإلا  اذه  مواقن  نا  یلع  ًاعیمج  نواعتنلف 

تایلوا نولهجی  ملاعلا  ءاحنا  یف  نیملسملا  نم  نییالملا  تائم  ّنا  یلع  نیقفتم  انسلأ 
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وه غارفلا  وا  لهجلا  اذهو  همسر ، ّالإ  نآرقلا  نم  الو  همسا  ّالإ  مالسإلا  نم  نوفرعی  نوداکی  الو  اهتّیرورضو ، اهتیضرف  یلع  قفتملا  مالـسإلا 

یلع نواعتنلف  مالـسالا ؟ ۀّما  یلع  ۀبوسحملا  بوعـشلا  هذـه  نیب  امهیلالـض  ارـشنی  نا  امهیلک  يرکفلا  وزغلاو  يریـصنتلا  وزغلا  عمطا  يذـّلا 
اهیف فلتخت  یّتلا ال  بادآلاو  قـالخالاو  تاداـبعلاو  دـئاعلا  نم  نیدـلا  اذـهل  ۀیـساسألا  ناـکرألاو  مالـسإلا  ءاـب  فلأ  بوعـشلا  هذـه  میلعت 

تامجرت ضعب  ءیهن  نا  انزجع  نحنو  تاجهللا  فـالآو  تاـغللا  تاـئمب  لـیجنالا  اورـشن  يراـصنلا  ّنا  لاوقـألا ...  ددـعتت  ـالو  بهاذـملا 
(1) اهریغب ... !؟ فیکف  ملاعلا  تاغل  رهشأب  میرکلا  نآرقلا  یناعمل  ۀقثومو  ۀنمتؤم  ۀحیحص 

 ... تسا یپایپ  یششوک  هب  جایتحا  ام  فرط  زا  یلو  تسا ، مک  هنو  تسس  هن  میراد  قافتا  نآ  رب  ام  هک  يروما  مدقتعم  نم 
لوسر دّمحمو  ادخ  مالک  میرک  نآرق  هکنیا  رب  میرادن  قافتا  ام  ایآ 
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؟ تسین ییاتمه  وا  ياربو  هدش  هدییاز  هنو  هداز  هن  هک  دحا  دحاو  يادخ  هب  نامیا  رب  میرادن  قافتا  ام  ایآ  تسادخ ؟

رد نامیا  یناعم  نتـشاک  تهج  هب  مییایب  سپ  تسا ... ؟ یـصقن  ره  زا  هزنمو  یلامک  ره  هب  فصتم  لاعتم  يادـخ  هک  میرادـن  قافتا  ام  اـیآ 
 ... مینک يراکمه  رگیدکی  اب  ناناوجو  نالاهنون  سوفن 

مییایب سپ  دنکیم ؟ دیدهت  شتاسدقم  نیرتزیزع  رد  ار  تیرـشب  هک  تسا  يرطخ  نیرتگرزب  داحلاو  رفک  هکنیا  رب  میرادن  قافتا  ام  ایآ 
، هدومن ثّولم  ار  رکفو  هدرک  لزلزتم  ار  هدـیقع  هک  یتاهبـشو  اهکش  زا  نآ  تامدـقمو  داـحلا  ياـبو  زا  ناـناوج  ظـفح  رد  رگیدکـی  اـب 

 ... مینک يراکمه 
!؟ مینکیمن يراکمه  ترخآ  هب  نامیا  تیوقت  رب  رگیدکی  اب  ارچ  سپ  نآ ...  رد  ازج  تلادـعو  ترخآ  هب  نامیا  رب  میرادـن  قافتا  ام  اـیآ 

...
؟ مینکیمن يراکمه  مه  اب  ارچ  سپ  میرادن ، قافتا  مالسا  رد  یلمع  هناگجنپ  ناکرا  رب  ام  ایآ 

تسردو تیاعر  رد  ارچ  سپ  میرادن ...  قافتا  تّما ، عامجاو  ّتنسو  باتک  مکح  هب  تباث  یعطق  یعرش  ماکحا  زا  ابیز  ياهعومجم  ام  ایآ 
... !؟ مینکیمن يراکمه  مه  اب  اهنآ  ندرک  قیبطت 

یقـالخا یعاـمتجا ، یـسایس ، يداـصتقا ، یماـظن ، ینید ، يرطخ  تسا ؛ یگرزب  رطخ  زورما  تسینویهـص  هـکنیا  رب  میرادـن  قاـفتا  اـم  اـیآ 
مه اب  ات  دییایب  مینکیمن !؟ يراکمه  وا  اب  ندرک  هلباقم  گنج و  رد  مه  اب  ارچ  سپ  تسا ...  ربیخو  هنیدم  عمط  رد  وا  هکنیاو  یگنهرفو ... 

اب مینک  هلباقمو  دوخ ، دلاخ  مالسا  هلیسو  هب  اهنآ ، خوسنم  تیدوهی  اب  مینک  هلباقم 

یقافتا لئاسم  رد  يراکمه  . 16www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 102زکرم  هحفص 70 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:64
يارب هک  یتنس  هلیسو  هب  نآ ، لطاب  بلاطم  زا  ّولمم  دوملت  اب  مینک  هلباقمو  دوخ ، هدنام  ظوفحم  نآرق  هلیسو  هب  اهنآ ، هدش  فیرحت  تاروت 

! ... تسا قیاقح  زا  ولممو  هدش  هتشاذگ  ثرا  هب  ام 
مکاح نانآ  لاعفاو  اهراک  زا  يرایـسب  رد  هیحور  نیا  زونهو  هدشن  دازآ  تیبیلـص  هیحور  زا  زورما  هب  ات  برغ  هک  میرادـن  رظن  قافتا  ام  ایآ 

!؟ مینکیمن يراکمه  رگیدکی  اب  ناوارف ، تاناکماو  دیدج  هحلسا  اب  دیدج  یبیلص  ياهگنج  نیا  اب  هلباقم  تهج  هب  ارچ  سپ  تسا ... 
نیا لباقم  رد  یگمه  ارچ  سپ  تسا ...  هدیدرونرد  هتفرشیپ  لیاسو  اب  ار  مالسا  ملاع  تیحیسم ، يریشبت  اههورگ  هک  مینادیمن  ام  همه  ایآ 

 ... میتسیایمن هداد  رارق  فده  ار  وا  هدیقعو  هتفرگ  رارق  تّما  نیا  نید  يور  رد  ور  هک  ینید  مجاهت 
ام نادنزرفو  اهناوج  ياهلقع  حتف  لوغشمو  هدنام  یقاب  زونه  یماظن  رامعتـسا  نتفر  نیب  زا  اب  یگنهرف  رامعتـسا  هک  مینادیمن  یگمه  ایآ 

 ... میهدیمن يرای  رگناریو  هلمحو  رامعتسا  نیا  اب  هلباقم  تهج  هب  ار  رگیدمه  ارچ  سپ  دشابیم ... ؟
، تسا همه  قافتا  دروم  نآ  ترورـضو  بوجو  هک  مالـسا  تایهیدبو  تایلّوا  زا  ملاع  فارطا  رد  ناملـسم  نویلیم  اهدص  هک  مینادیمن  ایآ 

مجاهتو نایحیسم  يریـشبت  ياههلمح  هک  ییألخو  ینادان  نآ  دننادیم !؟ ار  نآ  مسر  نآرق  زاو  نآ  مسا  مالـسا  زا  اهنتو  دنـشابیم ، لهاج 
ایآ دـنزاس !! رـشتنم  دنتـسه ، یمالـسا  تّما  باسح  هب  هک  یناناوج  نیا  نیب  ار  دوخ  تلالـضو  یهارمگ  ات  هتخادـنا  عمط  هب  ار  اهنآ  يرکف 

نیا یساسا  ناکراو  مالسا  يابفلا  میلعت  رب  ار  اهناوج  نیا  دیابن 
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... ؟ مینک انشآ  درادن  فالتخا  نآ  رد  یلوقو  بهذم  چیه  هک  یبادآو  قالخاو  تادابعو  دیاقع  زا  نید ؛

حیحص ياههمجرت  زا  یخرب  هکنیا  زا  میزجاع  ام  یلو  دنتخاس ، رـشتنم  هجهل  نارازهو  نابز  اهدص  هب  ار  دوخ  ياهلیجنا  نایحیـسم  يرآ ،
 ... اهنآ ریغ  هب  دسر  هچ  ات  مینک  هدامآ  ملاع  ياهنابز  نیرتروهشم  هب  میرک  نآرق  یناعم  يارب  ار  قوثوو  نانیمطا  درومو 

يرظنگنت زا  يرود  . 17
وا اب  ینابم  لوصا و  رد  زین  رگید  بهاذم  هک  یتروص  رد  دـنادب  دوخ  هب  رـصحنم  ار  مالـسا  دـشاب و  بلطراصحنا  رظنگنت و  دـیابن  ناسنا 

ثراو ار  دوخ  اهنت  هتشاد و  بصعت  نایباهو  هچرگ  دناهتفریذپ ، ار  نآ  تنس  لها  ياملع  زا  يرایـسب  هک  تسا  يرما  نیا  دنـشاب و  كرتشم 
. دننادیم مالسا 

: مینکیم هراشا  هراب  نیا  رد  تنس  لها  ياملع  زا  یخرب  تارابع  هب  کنیا 
هب یپ  تیب : لها  تیعجرمو  هعیش  هقف  رد  ناوارف  هعلاطم  زا  دعب  دوخ ، رصع  رد  رصم  رهزألا  هاگـشناد  سیئر  توتلـش ، دومحم  خیـش  فلا )

: دیوگیم دنکیم و  رداص  يرفعج  بهذم  هب  دّبعت  زاوج  رد  ار  دوخ  فورعم  ياوتفو  هدرب  يرفعج  هعیش  رابتعا 
بهاذـم ریاـس  دـننامه  تسا ، زیاـج  ًاعرـش  نآ  هب  دـّبعت  هک  تسا  یبهذـم  يرـشعانثا ، یماـما  هعیـش  بهذـم  هب  فورعم  يرفعج ، بهذـم 

زاو هتخانش  ار  نآ  هک  ناناملسم  رب  تسا  راوازس  اذل  تنسلها ،
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(1) دنبای . یصالخ  نیعم  یبهاذم  هب  تبسن  ّقحان  هب  ِبّصعت 

: دیوگیم هدرک ، دییأت  ار  وا  رظن  تشون  توتلش  ياوتف  رب  هک  یظیرقت  رد  زین  ماّحف  دّمحم  دّمحم  رتکد  رهزأ ، خیش  ب )
هتـسارد نمو  نآرقلا  ریـسفتو  ۀـیبرعلا  ۀـغللا  نم  هنکمتو  هعالطا  ۀعـسو  هملعو  هقلخبو  هب  نیبجعملا  نم  تنک  اـنأ  توتلـش ، دومحم  خیـشلا 

(2). يداقتعا ساسأ  یلع  ۀینبم  يوتف  یتفأ  هنأ  کشأ  الف  کلذب . یتفأ  دقو  هقفلا ، لوصأل 
. متفگشرد وا  هقف  لوصا  نآرق و  ریسفت  یبرع ، نابز  زا  يدنمهرهب  عالطا ، یگدرتسگ  ملع ، قالخا ، هب  تبـسن  توتلـش  دمحم  خیـش  زا  نم 

نامه زین  نم  داقتعا  هک  دراد ، یمکحم  ساسا  وا  ياوتف  هک  مرادن  کش  تسا . هدرک  رداص  ار  هیماما  هعیش  بهذم  هب  دبعت  زاوج  هب  اوتف  وا 
. تسا

: دیوگیم نینچمه 
لمعلا زاوجب  هنومضم : ام  لاق  ثیح  ۀعاجـشلا ، ۀحیرـصلا  هاوتف  یف  دلخف  میرکلا ، ینعملا  اذه  یلإ  تفتلا  يذلا  توتلـش  خیـشلا  هللا  محرو 

ۀعیشلا بهذمب 

. هرهاق يرجه ، لوالا 1378  عیبر  خیرات 13  مالسالا ، ۀلاسر  هلجم  ص 59 ؛ یعفار ، انمالسا ، - 1
ص 64. ۀیمالسالا ، ةدحولا  لیبس  یف  - 2
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(1) ّدسالا ...  لیلدلا  ۀنسلا و  باتکلا و  یلع  موقی  ًایمالسا  ًاهیقف  ًابهذم  هرابتعاب  ۀیمامإلا 

ار شدوخ  درک  رداص  هک  ياهناعاجـش  حیرـص و  ياوتف  نآ  اب  دومن و  تافتلا  میرک  يانعم  نیا  هب  هک  ار  توتلـش  خیـش  دنک  تمحر  ادـخ 
باتک رب  نآ  دامتعا  و  یمالسا ، یهقف و  تسا  یبهذم  هک  تهج  نآ  زا  داد ، هیماما  هعیش  بهذم  هب  لمع  زاوج  هب  اوتف  وا  تخاس ، هنادواج 

 ... تسا مکحم  لیلد  تنس و  و 
: دیوگیم یلازغ  دمحم  خیش  ج )

داقحألا نأ  نم  نوقرـشتسملا ، هعقوتی  امل  بیذکتو  لیبسلا ، اذه  یف  عساو  طوش  تعطق  توتلـش ، دومحم  ربکألا  ذاتـسألا  يوتف  نأ  دقتعأو 
(2). لمعلا لّوأو  قیرطلا  ۀیادب  يرظن ، یف  يوتفلا  هذهو  ةدحاو ...  ۀیار  تحت  اهفوفص  یتقلت  نأ  لبق  ۀمألا ، لکأت  فوس 

تقیقح رد  وا  لمع  تسا ...  هدومیپ  ناناملـسم  نیب  بیرقت  رد  ار  ینـالوط  هار  توتلـش ، دـمحم  خیـش  ربکا ؛ داتـسا  ياوتف  هک  مدـقتعم  نم 
هرخالاب تسا  ناناملسم  نیب  هک  یتافالتخا  اههنیک و  هک  دندوب  لایخ  رد  نانآ  دندنارورپیم ، رس  رد  ناقرشتسم  هک  تسا  یتالایخ  بیذکت 

يزور

. نامه - 1
ص 257. ۀعیرشلاو ، ةدیقعلا  نع  عافد  - 2
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رظن رد  اوتف  نیا  یلو  درک ، دهاوخ  دوبان  هدیـشاپ و  مه  زا  هدنیآ ، رد  دحاو  ياول  تحت  دنـسرب و  تدحو  هب  هکنآ  زا  لبق  ار  یمالـسا  تما 

. تسا راک  نیلوا  هار و  عورش  نم 
: دیوگیم هرهاق  دجاسم  ریدم  راجن ، نامحرلادبع  د )

اذامل قحلا . نیع  فداص  هیأر  دهتجم  مامإ  توتلـش  خیـشلاو  ۀعبرألا  بهاذملاب  دییقت  الب  لأسن  امنیح  نآلا  اهب  یتفن  توتلـش  خیـشلا  يوتف 
(1) نودهتجم . مهلکو  ۀنیعم  بهاذم  یلع  اناواتفو  انریکفت  یف  رصتقن 

خیـش میرادیم . رذح  رب  هناگراهچ  بهاذم  رد  راصحنا  زا  ار  مدرم  میهدیم و  اوتف  نآ  هب  هدرمـش و  مرتحم  ار  توتلـش  خیـش  ياوتف  زین  ام 
رد مییامن ، ینیعم  بهاذـم  رب  افتکا  ناـمیاواتف ، هشیدـنا و  رد  دـیاب  ارچ  تسا ، قح  نیع  حیحـص و  وا  يأر  دـهتجم ، تسا  یماـما  توتلش ،

؟ دندوب دهتجم  نانآ  همه  هک  یلاح 
: دیوگیم هرهزوبا  توتلش و  خیش  داتسا  کب ، دمحا  داتسا  ه )-

دیدـج میدـق و  زا  نانآ  ناـیم  رد  دـنراد . ناـمیا  هدروآ ، ص )  ) ربماـیپ هچره  نآرق و  لوسر و  ادـخ و  هب  دنناملـسم و  یگمه  هیماـما  هعیش 
اهدـص هب  نانآ  تافیلأت  دـنراد . عیـسو  یتاعالطا  هتـشاد و  قیمع  يرّکفت  نانآ  دوشیم . هدـید  ّنف  ملع و  ره  رد  ییاملع  گرزب و  یناهیقف 

دسریم و رازه 

ص 66. ۀیمالسالا ، ةدحولا  لیبس  یف  - 1
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(1) مدومن . ادیپ  عالطا  اهنآ  زا  يدایز  رادقم  رب  نم 

: دسیونیم زین  هرهزوبا  دمحم  خیش  و )
کـسمت ص )  ) ربماـیپ هب  بوـسنم  ثیداـحا  اـی  نآرق  صوـصخ  هب  دـنیوگیم  هچ  ره  یمالـسا ...  تسا  ياهقرف  هعیـش ، هـک  تـسین  یکش 

(2) دنرادن . ترفن  رگیدکی  زا  هدوب و  تسود  اهیّنس  زا  دوخ  ناگیاسمه  اب  نانآ  دننکیم .
: دیوگیم ندرا  نایتفم  زا  یکی  يواطرس ، دومحم  داتسا  ز )

يردارب تّوخا و  قح  ام  رب  دنتسه ، ام  ینید  ناردارب  هیماما  هعیـش  هکنیا  نآ  میوگیم و  دناهتفگ  نامحلاص  فلـس  هک  ار  یبلطم  نامه  نم 
. میراد يردارب  ّقح  نانآ  رب  زین  ام  دنراد و 

(3): دیوگیم زین  دوصقملادبع  حاتفلادبع  داتسا  ح )
لالخ زا  دیاب  دـنک  رظن  مالـسا  رب  دـهاوخب  هک  یـسک  رهو  تسا  مالـسا  نشورو  امن  مامت  هنیآ  هک  تسا  یبهذـم  اهنت  هعیـش  نم  هدـیقع  هب 
هتـشاد یمالـسا  هدیقع  زا  عافد  ياهنادیم  رد  هعیـش  هک  یناوارف  تامدخ  رب  تسا  دهاش  نیرتهب  خـیرات  دـیامن . رظن  هعیـش  لامعاو  دـئاقع 

(4) تسا .
: دیوگیم هرهاق  نابز  هدکشناد  رد  برع  تایبدا  داتسا  دواد ، یفنح  دماح  رتکد  ط )

. یمالسالا عیرشتلا  خیرات  - 1
ص 64. ۀیمالسالا ، ةدحولا  لیبس  یف  - 2

. ۀیمالسالا ةدحولا  لیبس  یف  - 3

. ۀیمالسالا ةدحولا  لیبس  یف  - 4
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یلقن تسا  یبهذم  هک  دننکیم  نامگ  اهینایفـسو  نافرحنم  هک  هنوگنآ  عیـشت  هک  مزاس  راکـشآ  ّربدـتم  هدـنناوخ  يارب  مناوتیم  اجنیا  زا 
خیرات رد  یلایخ  ياهتیـصخش  رگیدو  أبـس  نب  هللادـبع  هب  بوسنم  ای  تایلیئارـساو ، ماهواو  تاـفارخ  زا  ولمم  يراـثآ  رب  مئاـق  اـی  ضحم ،

هک تسا  یمالـسا  بهذم  نیلوا  عیـشت  دننکیم . نامگ  نانآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  سکع  هب  ام  دـیدج  یملع  شور  رد  عیـشت  هکلب  تسین ،
ياهدرتسگ قفا  ياراد  هک  دنک  باختنا  ار  یهار  تسا  هتسناوت  یمالـسا  بهاذم  نایم  ردو  تسا  هتـشاد  لوقعمو  لوقنم  هب  یـصاخ  تیانع 

ار دوخو  هدیسر  داهتجا  رد  دّدجت  حور  هب  تسناوتیمن  زگره  هدرک  ادیپ  لوقنمو  لوقعم  نیب  عمج  رد  هعیـش  هک  يزایتما  دوبن  رگاو  تسا .
(1) دشاب . هتشادن  تافانم  یمالسا  تعیرش  حور  اب  هک  يّدح  هب  دهد  قفو  ناکم  نامز و  طیارش  اب 

: دیوگیم تسا  هتشون  أبس  نب  هللادبع  باتک  رب  هک  یظیرقت  رد  نینچمه  وا 
مهفطاوعب ۀبوبـشم  ۀعیـشلا  یلع  مهماکحا  نوردـصی  اهلالخ  ءاـملعلا  فاـصنا  ناـک  یمالـسالا  خـیراتلا  ةاـیح  نم  ًاـنرق  رـشع  ۀـثالث  یـضم 

نم ریثکلا  ئیشلا  ملعلا  رسخ  ۀعساولا  ةوجفلا  هاذه  ثادحا  یف  ًاببس  میقسلا  جهنلا  اذه  ناکو  مهئاوهاو 

ص 33. ةدلاخلا ، بتکلا  یف  تارظن  - 1
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نم مهوضغبم  ۀعیـشلا  سمی  امیف  مظعا  ملعلا  ةراسخ  تناکو  مهئارق  رامثو  مهئارآ  دـئارف  نم  ریثکلا  رـسخ  امک  قرفلا  هذـه  مالعا  فراعم 

یعیشلا هقفلا  ءاول  عفار  وهو  ق  ۀنس 148 ه . یفوتملا  قداصلا  رفعج  مامالا  نا  کیهان  اهنم ...  ءارب  ۀقیقحلا  یف  مه  تافارخو  تاهرتو  لحن 
ق ۀنـس 179 ه . یفوتملا  سنا  نب  کلام  هللادبع  یباو  ق  ۀنس 150 ه . یفوتملا  تباثلا  نب  نامعنلا  ۀفینح  یبا  نیینسلا : نیمامالل  ًاذاتـسا  ناک 

نم امهیف  فرتغا  نیتللا  نیتنـسلا  امهب  دـصقی  نامعنلا ) کلهل  ناتنـسلا  الول  : ) قبـسلا لضفو  ۀیذاتـسالاب  هل  ًارقم  ۀـفینحوبا  لوقی  کلذ  یفو 
(1) دّمحم . نب  رفعج  نم  هقفا  تیأر  ام  : ) سنا نب  کلام  لوقیو  دّمحم  نب  رفعج  ملع 

رودص دهاش  امو  درذگیم  مالسا  خیرات  رب  هک  تسا  نرق  هدزیس 

ص 13. ج 1 ، أبس ، نب  هللا  دبع  - 1
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نیب میظع  فاکـش  ببـس  دـب  شور  نیا  یناسفن . ياهاوهو  فطاوع  اـب  جوزمم  ییاواـتف  میتسه ، هعیـش  ّدـض  رب  اـملع  بناـج  زا  ییاـهاوتف 

زا هک  هنوگ  نامه  دناهتشگ ، مورحم  هقرف  نیا  ناگرزب  فراعم  زا  یمالسا  ياملعو  ملع  زین  رذگهر  نیا  زاو  تسا . هدش  یمالـسا  ياههقرف 
تسا رتشیب  هدیـسر ، شنادو  ملع  ملاع  رب  رذگهر  نیا  زا  هک  یتاراسخ  تقیقح  ردو  دناهدوب . مورحم  نانآ  ياهقوذ  تارمثو  هنومن  يارآ 

ار وتو  تسا . اّربم  نآ  زا  هعیـش  تحاس  تقیقح ، رد  هک  یتافارخ  تسا ، هدـش  دراو  عیـشتو  هعیـش  هب  تافارخ  نیا  طـسوت  هک  یتاراـسخ  زا 
ق) م 150 ه .  ) تباث نب  نامعن  هفینحوبا  تسا : یّنـس  ماما  ود  داتـسا  یعیـش - هقف  رادمچرپ  ق ) م 148 ه .  ) قداص رفعج  ماـما  هک  نیا  سب ،
. دـشیم كاله  نامعن  دوبن ، لاـس  ود  نآ  رگا  دـیوگیم : هفینحوبا  هک  تسا  تهج  نیمه  ردو  ق ) م 179 ه .  ) سنا نب  کلام  هللادـبعوباو 
زا رتهیقف  ار  یـسک  نم  دـیوگیم : سنا  نب  کلامو  دوب . هدرب  اههرهب  دّـمحم  نب  رفعج  ناوارف  ملع  زا  هک  تسا  یلاس  ود  نامه  وا  دوصقم 

. مدیدن دّمحم  نب  رفعج 
: دسیونیم ینیما / همالع  هب  دوخ  همان  رد  بلح  ياهتیصخش  زا  یکی  یلایک  نمحرلا  دبع  رتکد  ي )

ونب دعبأو  مظعالا  لوسرلا  تافو  دعب  فالتخالا  أدب  اذامل  تاساردلا ...  هذه  لثم  یلإ  ۀّـسام  ۀـجاح  یف  لازیال  يذـلا  یمالـسالا  ملاعلا  ّنا 
طاطحنالا ثعاوب  یه  ام  ملعی  نا  هّمهیو  مهّقح ؟ نع  مشاه 
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دامتعإلاو ۀمیدقلا  خیراوتلا  ۀبتک  ام  یلإ  عوجرلاب  تافام  كرادت  نکمی  لهو  هیلع ... ؟ مه  ام  یلع  اوحبصا  یتح  نیملسملا  یف  لالحنالاو 

(1) اهیلع ... ؟
هجیتن ردو  دـش  فالتخا  ناناملـسم  نیب  مظعا ، لوسر  تافو  زا  دـعب  ارچ  دراد ...  تاقیقحت  نیا  لثم  هب  دـیدش  زاین  هشیمه  یمالـسا  ملاـع 

هک دـش  هچ  دـیآ ، نایم  هب  نخـس  ناناملـسم  لـالحناو  طاـطحنا  لـماوع  زا  هک  تسا  راوازـس  زینو  دـندش ؟ مورحم  دوخ  ّقح  زا  مشاـهینب 
زاب نآ ، رب  دامتعاو  لیصا  خیرات  هب  عوجر  اب  هتفر  ناناملسم  تسد  زا  هچ  نآ  تسا  نکمم  ایآ  دناهدش ؟ التبم  زورما  عضو  نیا  هب  ناناملسم 

؟ دنادرگ
: دیوگیم رهزألا  هاگشناد  رد  یمالسا  هفسلف  سّردم  ینازاتفت ، یمینغ  ءافولاوبا  داتسا  ك )

ۀیلقن دهاوش  وأ  ۀلدأ  یلإ  دنتـستال  ۀعیـشلا  نع  ۀئطاخ  ةریثک  ماکحأ  یف  ًاثیدحو  ًامیدـق  برغلا ، وأ  قرـشلا  یف  ءاوس  نیثحابلا  نم  ریثک  عقو 
یّتلا لماوعلا  نیب  نم  ناکو  اهئطخ . وأ  اهتحـص  نع  مهـسفنأ  اولأسی  نأ  نود  مهنیب  امیف  ماکحألا  هذه  سانلا  ضعب  لوادـتو  ۀـقثلاب  ةریدـج 

فاصنا مدع  یلإ  ّتدا 

صص 4 و 5. ج 4 ، ریدغلا ، - 1
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(1). مهموصخ رداصم  یلع  عالطإلاب  ءافتکإلاو  ۀیعیشلا ، رداصملا  یلع  عالطإلا  مدع  نع  ئشانلا  لهجلا  نیثحابلا  کئلوا  بناج  نم  ۀعیشلا 

لیلد چیه  اب  هک  دناهدش  هعیش  ّدض  رب  يدایز  تسردان  ماکحا  راچد  دیدجو ، میدق  زا  ملاع ، برغو  قرـش  رد  ناگدننک  ثحب  زا  يرایـسب 
هعیـش دننک ، لاؤس  نآ  داسفو  تحـص  زا  هکنآ  نودبو  هدرک  تسد  هب  تسد  ار  ماکحا  نیا  زین  مدرم  تسین . راگزاس  قثوم  یلقن  دهاوش  ای 

یعالطایب زا  یشان  هک  تسا  یلهج  دش ، هعیش  هب  تبسن  نارگشهوژپ  یفاصنایب  هب  ّرجنم  هک  یلماوع  هلمج  زا  دنیامنیم . مهتم  اهنآ  هب  ار 
. دناهدومن هعجارم  هعیش  نانمشد  ياهباتک  هب  اهنت  تاماهتا  نآ  ردو  تسا  هعیش  رداصم  هب  تبسن  نانآ 

ص 40. ةرهاقلا ، یف  رکفلا  لاجر  عم  - 1
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یمالسا بیرقت  كرتشم  لوصا 

هراشا

هدننک نیمأتو  هدوب  یمالسا  تدحو  ياتسار  رد  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  میربیم  یپ  یمالـسا  قالخاو  ماکحاو  تاداقتعا  لئاسم  هب  هعجارم  اب 
؛ مینکیم هراشا  نآ  زا  ییاههنومن  هب  کنیا  تسا . یمالسا  بیرقت 

دیحوت . 1

، نیاربانب تسا . لاعتم  دنوادخ  یگناگی  هب  داقتعاو  دـیحوت  هلأسم  تسا  یگناگیو  تدـحو  رب  نآ  هدولاشو  تقیقح  هک  یتاداقتعا  زا  یکی 
. دنادرگیم دّحتم  اتسار  کی  رد  ار  نادحوم  مامت  تسا  هدیقع  نیا  راثآ  زا  هک  یتسرپاتکی 

مالسا یناهج  داعبا  . 2

داّحتا هب  توعد  ار  اـهناسنا  ماـمت  اذـلو  تسا  هدـش  هداتـسرف  مدرم  همه  يارب  هک  دـشابیم  نآرق  نآ ، باـتکو  تسا  یناـهج  نید  مالـسا 
رب یگناگیو 
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. دشاب یمالسا  تّما  بیرقت  ياتسار  رد  دناوتیم  هک  يرما  تسا ، هدرک  نید  نیا  زا  يوریپ 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(92 ءایبنا : ( ) ِنوُُدبْعاَف ْمُکُّبَر  اَنَأ  َو  ًةَدِحاو  ًۀَّمُأ  ْمُُکتَّمُأ  ِهِذه  َّنِإ  )

! دینک شتسرپ  ارم  سپ  متسه ؛ امش  راگدرورپ  نمو  فده ؛) کی  وریپ  و   ) دندوب يدحاو  تّما  همه  ناشناوریپو ) گرزب  ناربمایپ   ) نیا

يردارب هیحور  شرتسگ  . 3

رگیدکی ردارب  ار  نانمؤم  مامت  لاعتم  دنوادخ  اذل  تسا . ناناملـسم  ًاصوصخ  مدرم  مومع  نیب  رد  يردارب  هیحور  شرتسگ  ددصرد  مالـسا 
(10 تارجح : «. ) دنرگیدکی ردارب  نانمؤم  « ؛) ٌةَوْخِإ َنُونِمْؤُْملا  اَمَّنِإ  : ) دیامرفیم هدرک و  باطخ 

یعامتجا يراکمه  . 4

شاهفیظو دنشاب . هتشاد  قلطم  تیدرف  هک  تسین  نینچنیاو  دنتسه  هداوناخ  کی  ياضعا  نوچمه  یمالـسا  هعماج  رد  ناناملـسم  زا  کی  ره 
تاـیاورو تاـیآ  رد  دـیامن . تعارم  مه  ار  نارگید  نوؤـشو  یموـمع  حـلاصمو  دـهد  رارق  شیوـخ  تّمه  ههجو  ار  تلادـع  هک  تسا  نیا 

؛ تسا هدش  هراشا  بلطم  نیا  هب  یناوارف 
«. دینک نواعت  مه  اب  يراگزیهرپو  یکین  هار  رد  هراومه )  ) و « ؛) يْوقَّتلا َو  ِِّرْبلا  یَلَع  اُونَواعَت  َو  : ) دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
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(2 هدئام : )

: دیامرفیم زینو 
(10 تارجح : ( ) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأَف  ِهِسْفَن  َّحُش  َقُوی  ْنَم  َو  ٌۀَصاصَخ  ْمِِهب  َناک  َْول  َو  ْمِهِسُْفنَأ  یلَع  َنوُِرثُْؤی  َو  )

دناهدش هتـشاد  زاب  شیوخ ، سفَن  صرحو  لخب  زا  هک  یناسک  دنـشاب ؛ دنمزاین  رایـسب  ناشدوخ  دنچ  ره  دنرادیم  مّدقم  دوخ  رب  ار  اهنآ  و 
. دنناراگتسر
: دیامرفیم و 

(3 رصع : ( ) ِْربَّصلِاب اْوَصاَوت  َو  ِّقَْحلِاب  اْوَصاَوت  َو  )
. دناهدومن هیصوت  تماقتساو  ییابیکش  هب  ار  رگیدکیو  هدرک  شرافس  ّقح  هب  ار  رگیدکیو 

: دومرف هک  هدش  لقن  ص )  ) مرکا ربمایپ  زا 
(1) ِِهتَّیِعَر . ْنَع  ٌلوُؤْسَم  مُکُّلُکَو  ٌعار  مُکُّلُک 

. دیلوؤسم دنتسه ، امش  یتسرپرس  تحت  هک  یناسک  هب  تبسن  امش  همهو  دیتسه  تسرپرس  امش  همه 
: دیامرفیم زینو 

َنیِِملْسُملا ِرُومِأب  َّمَتْهَی  َْملَو  َحَبْصأ  ْنَم 

.165 صص 166 - ج 2 ، يراخب ، حیحص  - 1
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(1) ٍِملْسُِمب . َْسیَلَف 

. تسین ناملسم  دزرون  مامتها  نیملسم  روما  هب  تبسنو  دنک  حبص  سک  ره 

تعامجو هعمج  هماقاو  دجسم  . 5

. تسا یمالسا  هعماج  رد  ازتدحو  لماوع  زا  رگید  یکی  تعامجو ، هعمج  زامن  ییاپربو  دجسم  رد  ناناملسم  ندش  رضاح 
: مدرک ضرع  ع )  ) قداص ماما  هب  تفگ : هک  هدرک  لقن  ریمع  یبا  نبا  باحصا  ضعب  زا  شدنس  هب  یسوط  خیش 
(2) َکَتاَف . اَم  ِْضقاو  َِلفاوَّنلاَو  َۀَضیِرَفلا  اهِیف  ِّدَأَف  َلاق : ْنأ  یلإ  ْهَرْکَت  ال  لاَقَف : ْمِهِدِجاَسَم !؟ ِیف  ةالَّصلا  ُهَرْکأل  ّینإ 

نآ رد  دومرف : هکنیا  اـت  شاـب ...  هتـشادن  تهارک  دومرف : ترـضح  مراد !؟ تهارک  هّماـع  دـجاسم  رد  ندروآ  ياـج  هب  زاـمن  زا  نم  اـنامه 
. نک اضق  هدش  توف  وت  زا  زین  ار  هچنآو  روآ  ياج  هب  ار  هلفانو  بجاو  ياهزامن  دجاسم 

مالسا ناهج  میظع  هرگنک  جح ، . 6

نیملـسم تمظع  رد  یّمهم  شقن  هک  تسا  یهلا  یناهج  میظع  هرگنک  کیو  دشابیم  یمالـسا  للم  طابترا  هلیـسو  هک  تسا  یتدابع  ّجـح 
ظفحو

ص 164. ج 2 ، یفاک ، لوصا  - 1
ص 327. ج 1 ، ماکحألا ، بیذهت  - 2
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. دنکیم افیا  یللملانیب  نایکو  تیثیح 

بوکرـسو ناهج  یـسایس  عاضوا  رد  دـناوتیم  هک  تسا  تیمها  لـباقو  هوبنا  تیعمج  کـی  ناـهج  ناناملـسم  تیعمج  هک  دـننادیم  همه 
زامن هب  تبـسن  هک  یـسایس  یعامتجا - تدابع  نیرتلماکو  دـشاب . هتـشاد  یّمهم  شقن  تلادـع  يرارقربو  نازواجتمو  ناراوخناهج  ندرک 
هدـش ناوارف  دـیکأت  نآ  دروـم  رد  هک  تسا  تیمها  نیمه  هب  رظن  تسا . جـح  هضیرف  دراد ، يرتعیـسو  عاعـش  نیدـیع  تاـعامجو و  هعمج 

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  هکنانچ  تسا ؛
(97 هدئام : ( ) ِساَّنِلل ًاماِیق  َمارَْحلا  َْتیَْبلا  َۀَبْعَْکلا  ُهللا  َلَعَج  )

. هداد رارق  مدرم  راک  هب  ندیشخب  ناماسو  يراوتسا  يارب  ياهلیسو  ار  مارحلا ] تیب   ] هبعک دنوادخ ،

تادابع رد  یبرع  نابز  نتفرگ  راک  هب  . 7

دناهداد اوتف  زینو  دوش ، هدناوخ  یبرع  نابز  نامه  اب  نآرق  تسا  رتهب  هک  دناهدرک  هدافتسا  تایاورو  تایآ  زا  ًامومع  یمالسا  ياهقفو  املع 
اهنیا دـنیوگب ، یبرع  نابز  هب  ار  رئاعـش  رگیدو  جـح  رد  هیبلتو  ناذا  لیبق  زا  ینید  ياهراعـشو  دـنناوخب  یبرع  نابز  اب  دارفا  همه  ار  زامن  هک 

. دشاب یمالسا  بیرقت  ياتسار  رد  دناوتیم  هک  تسا  يروما  هلمج  زا  همه 
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یسایس بیرقت  مدع  بقاوع 

هراشا

: لیبق زا  دراد ؛ یکانرطخ  بقاوع  نیملسم ، نیب  رد  یسایس  بیرقت  ندوبن  هک  دوشیم  هدافتسا  نآرق  تایآ  زا 

ناناملسم تکوش  نتفر  نیب  زا  . 1

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(46 لافنا : ( ) ْمُکُحیِر َبَهْذَت  َو  اُولَشْفَتَف  اوُعَزانَت  َو ال  )

! دورن نایم  زا  امش  تکوش ) و   ) تردقو دیوشن ، تسس  ات  دینکن ، شکمشکو )  ) عازنو

رافک تیمکاح  ناناملسم و  فیعضت  . 2

دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  دادیم . ماجنا  نوعرف  هک  يراک  نامه  تسا  هقرفت  قح ، هار  نانمشد  ياههبرح  زا  یکی 
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(2 صصق : ( ) ْمُْهنِم ًۀَِفئاط  ُفِعْضَتْسَی  ًاعَیِش  اهَلْهَأ  َلَعَج  َو  ِضْرَألا  ِیف  الَع  َنْوَعِْرف  َّنِإ  )

. دناشکیم یناوتانو  فعض  هب  ار  یهورگ  دومن ؛ میسقت  یفلتخم  ياههورگ  هب  ار  نآ  لهاو  درک ، ییوجيرترب  نیمز  رد  نوعرف 

تراساو راتشک  . 3

: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ 
(2 صصق : ( ) ْمُهَءاِسن ِییْحَتْسَی  َو  ْمُهَءاْنبَأ  ُحِّبَُذی  ِضْرَألا ...  ِیف  الَع  َنْوَعِْرف  َّنِإ  )

. تشادیم هگن  هدنز  تمدخو ) يزینک  يارب   ) ار ناشنانزو  دیربیم  رس  ار  ناشنارسپو  درک ...  ییوجيرترب  نیمز  رد  نوعرف 
: دیامرفیم زینو 

(65 ماعنا : ( ) ٍضَْعب َسَْأب  ْمُکَضَْعب  َقیُِذی  َو  ًاعَیِش  ْمُکَِسْبلَی  َْوأ  )
. دناشچب يرگید  هلیسوب  امش  زا  کی  ره  هب  ار  فالتخا ) و   ) گنج معطو  دزیمایب ؛ مه  اب  ار  امش  هدنکارپ  ياههتسد  تروصب  ای 
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یمالسا بیرقت  عناوم 

هراشا

؛ مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  دراد  زین  یعناوم  یمالسا  بیرقت 

رگیدکی هب  ماهتا  . 1

یهاگ دنیوجیم . يّربت  نآ  زا  اهتبسن  نآ  هب  ِنیمهتم  هک  يرما  تسا ، رگیدکی  هب  اوران  ياهتبسنو  ماهتا  یمالسا  بیرقت  عناوم  زا  یکی 
دنیوگیم هکنیا  لثم  تسین  حیحص  زگره  هک  دوشیم  هداد  تبسن  يدارفا  هب  دئاقع  زا  یخرب  یهاگ  دوشیم و  هداد  يدارفا  هب  ولغ  تبـسن 

یحو ص )  ) دّمحم ترـضح  رب  ع )  ) یلع ياج  هبو  هدرک  تنایخ  یحو  لوزن  رد  لیئربج  دـنیوگیم : تسا و  رگید  ینآرق  هب  دـقتعم  هعیش 
ياهتبـسن دارفا  زا  یخرب  تسا  نکمم  لـباقم  ردو  دـنادیم . اّربـم  تاـماّهتا  نیا  زا  ار  دوـخ  هعیـش  هـک  یلاـح  رد  تـسا و ...  هدرک  لزاـن 

ایلوا و حاورا  هب  هثاغتسا  تهج  هب  يدارفا  هب  ار  رفک  كرش و  تبسن  نایباهو  ای  دنهد و  تنـسلها  هب  ندوب و ...  یبصان  نوچمه  تسیاشان 
. دنهدیم نانآ  زا  تعافش  تساوخرد 

دسیونیم : يدنج  رونا  يرصم  هدنسیون 
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اورذح مهـسفنا و  ۀعیـشلا  ۀمئأ  مهمجاه  نیذلا  ءالؤه  ةالغلاو ، ۀیرـشع ) ینثإلا   ) ۀعیـشلا نیب  ۀـقرفتلا  یف  ًاظقی  ثحابلا  نوکی  نا  قحلا  نمو 

(1). هنوّسدی اّمم 
اهنآ رب  هعیـش  ناماما  دوخ  هک  یناسک  نامه  دراذـگب ، قرف  تالُغو  یماـما  هدزاود  هعیـش  نیبو  هدوب  رادـیب  هدـننک  ثحب  هک  تسا  راوازس 

. دنتشاد رذحرب  ار  دوخ  نایعیش  نانآ ، هسیسد  زاو  هتشاد  مجاهت 
: دیوگیم یفاو  دحاولادبع  یلع  يرصم  هدنسیون  زینو 

(2). ۀعیشلا قرف  نم  اهریغو  ۀیرفعجلا  ۀعیشلا  نیب  طلخ  دق  انیّفلؤم  نم  ًاریثک  ّنا 
. دناهدرک طلخ  اههقرف  رگیدو  يرفعج  هعیش  نیب  ام ، ناگدنسیون  زا  يرایسب  انامه 

: دیوگیم یلازغ  دّمحم  خیش 
یلإ هتأطخأ  اّهنأ  وا  ۀـلاسرلاب  ّقحا  ًایلع  نوری  ۀعیـشلا  ّناو  دّـمحم ، عابتا  نییّنـسلا  ّناو  یلع  عابتا  ۀعیـشلا  ّنا  ّجور  نم  نیکاـفألا  ءـالؤه  نمو 

(3) نئاش . ریوزتو  حیبق  وغل  اذهو  هریغ ،

ص 421. خیراتلا ، ۀکرحو  مالسالا  - 1
ص 11. ۀنسلا ، لهاو  ۀعیشلا  نیب  - 2

ص 250. هرامش 3 ، لوا ، لاس  بیرقتلا ، ۀلاسر  - 3
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هک تسا  دقتعم  هعیش  هکنیاو  دندّمحم ، ناوریپ  ننـست  لهاو  یلع  ناوریپ  هعیـش  دناهداد  جاور  هک  دنتـسه  یناسک  ناگدننزتمهت  هلمج  زا 

تـسپ ياهعدخو  حیبقو  وغل  یفرح  نیاو  تسا ، هدش  راذـگاو  وا  زا  ریغهب  تلاسر  هابتـشا ، يور  زا  هکنیاو  تسا  تلاسر  هب  رتراوازـس  یلع 
. تسا

: دیوگیم نینچمه 
(1) نآرقلا . نم  تایآ  ناصقن  الیکنتو  ءارتفا  ۀیمامالا  یلإ  بسن 

. دننآرق تایآ  ناصقن  هب  دقتعم  هک  هدش  هداد  تبسن  تهجیبو  تمهت  يور  زا  هیماما  هب 
: دسیونیم يدنج  میلحلادبع  بهذم  یّنس  هدنسیون 

ًاروهظ هللا  وه  مامالا  ّنا  لثم  ءارب ؛ اهنم  مه  يواعدـب  نیرخـآلا  مهف  یف  ًاـبذاک  ًارثا  کلذـب  اوثدـحأف  ۀعیـشلا ...  یلإ  ةـالغلا  لـمع  اوبـسن  ... 
(2) رفکلا . غلبی  ولغ  وهو  ًاداحتاو 

هک ییاهاعدا  اب  هارمه  دندومن  داجیا  نارگید  بلاطم  مهف  رد  نیغورد  يرثا  دوخ  راک  نیا  اب  و  دنداد ...  تبسن  هعیش  هب  ار  نایلاغ  لمع  ... 
هب هک  تسا  يّولغ  فرح  نیا  هک  یلاح  رد  دراد ، داحتا  ادـخ  ابو  روهظ  ماقم  رد  تسادـخ  نامه  ماما  هکنیا  لثم  تسا ؛ يرب  اـهنآ  زا  هعیش 

ّدح

ص 48. مالسالا ، نم  سیل  - 1
ص 235. قداصلارفعج ، مامالا  - 2
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. دسریم رفک 

: دسیونیم نایباهو  درکلمع  زا  دوخ  ضارتعا  رد  یهب  دّمحم  يرصم  هدنسیون 
ةوجفلا ةدایزل  ناکو  لبق ، يذ  نم  ّدشا  تحبصا  لب  يدالیملا ؛ رشع  نماثلا  نرقلا  ذنم  ۀعیشلاو  ۀنـسلا  نیب  فالخلا  ۀقـش  ۀیباهولا )  ) تعـسو

(1) ۀیباهولا . ةوعدلل  یبلس  رثا  وحنلا  اذه  یلع 
رتدیدش نآ  زا  لبق  هب  تبـسن  یبهذم  عازن  هک  ياهنوگ  هب  دـناهدرک  رتشیب  يدالیم  مهدـجه  نرق  زا  ار  یّنـسو  هعیـش  نیب  فاکـش  نایباهو 

. تسا هتشاد  نایباهو  توعد  يارب  یبلس  يرثا  وحن  نیا  هب  بهذم  ود  نیا  نیب  فاکش  يدایز  نیاو  تسا ، هدش 
: دسیونیم يرصم  نیسح  هط  رتکد 

نم نوری  اـمب  وأ  مهنع  نوعمـسی  اـمب  ۀعیـشلا  نم  ۀعیـشلا  موصخ  یفتکیـال  نوملعی ...  ـال  اـمو  نوملعی  اـم  مهیلا  اوبـسن  ۀعیـشلا  موصخ  ّنا 
لها باحصا  یلع  هّلک  کلذ  نولمحی  لب  کلذب ...  نوفتکیال  مث  اوعمس ، اّمم  رثکاو  اولاق  اّمم  رثکا  مهیلا  نوفیضی  اّمناو  مهتریس ،

ص 140. هروطت ، یف  یمالسالارکفلا  - 1
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نولمحیو اولعف  اّممو  اولاق  اّمم  رثکا  مهیلإ  نوفیـضیو  نولعفیو  نولوقیام  ّلـک  مهیلع  نوصحی  داـصرملاب  مهل  نوقفاو  مهموصخو  تیبلا ... 

سانلا دـهع  دـعبی  نأ  دـعب  رومالا  طـلتخت  ّمث  الاکـشاو  ًادـیقعت  رمـألا  دادزیف  ناـمزلا  مدـقتی  مث  لاـعفألاو ...  لاوقـألا  نم  بیجاـعالا  مهیلع 
(1)  .... ثیداحألاب

اههدینشو اههدید  اهنت  هعیش  هب  نداد  تبسن  رد  هعیش  نانمشد  دناهداد ...  تبسن  هتسنادنو  هتسناد  ار  هچنآره  هعیش  هب  هعیـش  نانمـشد  انامه 
باحصا هب  ار  اهنآ  مامت  هدرکن  افتکا  مه  نیا  هب  دننکیم ، هفاضا  نآ  هب  دناهتفگو  هدینش  هکنآ  زا  شیب  هکلب  دنهدیمن  تبـسن  هعیـش  هب  ار 

ار نآ  زا  رتشیبو  هتفرگ  ار  دنهدیم  ماجناو  دنیوگیم  هک  ار  هچنآ  رهو  هتسشن  اهنآ  نیمک  رد  هعیـش  نانمـشد  دنهدیم ...  تبـسن  تیب  لها 
هکنآ زا  دعبو  دوشیم  رتلکشمو  رتهدیچیپ  هلأسم  نامز ، تشذگ  ابو  دنهدیم ...  تبـسن  هعیـش  هب  ار  بیجع  رادرکو  راتفگو  هدرک  هفاضا 

 ... ددرگیم هبتشم  نانآ  رب  روما  دندش  رود  ثیدح  رصع  زا  مدرم 
: تفگیم هک  مدینش  يرصم  گرزب  هدنسیون  داقع ، دومحم  سابع  زا  نم  دیوگیم : روصنم  سینا  يرصم  روهشم  هدنسیون 

نع ۀیعوضوم  ۀسارد  ّفلؤی  نا  دیری  ّهنا 

ص 35. هونبو ، یلع  - 1

یمالسا بیرقت  www.Ghaemiyeh.comعناوم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 102زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:87
(1) سانلا . نم  ریثک  دنع  هتروص  تدسفا  بیذاکا  هیلع  تلخدا  دقف  یعیشلا ، بهذملا 

يرایسب دزن  ار  نآ  هرهچ  هک  دناهداد  تبسن  هعیـش  هب  ییاهغورد  اریز  دهد ؛ هئارا  هعیـش  بهذم  هرابرد  بصعت  نودب  یثحب  تساوخیم  وا 
. تسا هدرک  دساف  مدرم  زا 

. دادن وا  هب  ار  يراک  نینچ  هزاجا  شرمع  یلو 
: دسیونیم یلعدرک  دّمحم  بهذم  یّنس  هدنسیون 

قیقحتب ملع  ۀـلقو  مهو  وـهف  ءادوـسلا ، نباـب  فورعملا  أبـس  نب  هللادـبع  ۀـعدب  نم  عیـشتلا  بهذـم  ّنا  نم  باـّتکلا  ضعب  هیلا  بهذ  اـم  اـمأ 
یف مهنیب  فالخالب  هیف  نعطلا  یف  مهئاملع  مـالکو  هلاـمعا  هلاوقا و  نمو  هنم  مهتئاربو  ۀعیـشلادنع  لـجرلا  اذـه  ۀـلزنم  ملع  نمو  مهبهذـم .

(2) باوصلا . نم  لوقلا  اذه  غلبم  ملع  کلذ ،
، فرح نیا  تسا ، ءادوسلا  نبا  هب  فورعم  أبس  نب  هللادبع  ياهتعدب  زا  عیشت  بهذم  هک  دناهدیسر  نآ  هب  ناگدنـسیون  زا  یخرب  هچنآ  اّما 

تلزنم سکرهو  تسا ، هعیش  بهذم  قیقحت  رد  شناد  یمکو  مهَو 

ص 201. روصنم ، سینا  کحضت ، کلعل  - 1
ص 251. ج 6 ، ماشلا ، ططخ  - 2
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رادـقم دـنیبب  قافتا  روط  هب  ار  وا  زا  يربت  رد  هعیـش  ياملع  تاملکو  دـنادب  ار  شلامعاو  راـتفگو  وا  زا  ناـنآ  يّربتو  هعیـش  دزن  ار  درم  نیا 

. دیمهف دهاوخ  ار  لوق  نیا  ندوب  تسرد 
هبترم هب  ار  ماما  هیماما  « ؛ (1) یبنلا » ۀبترم  یلإ  مامالاب  نولصیال  ۀیمامالا  ّنا  : » دیوگیم هعیش  هب  نایباهو  ماهتا  ّدر  رد  هرهزوبا  دّمحم  داتـسا 

«. دنناسریمن ص )  ) ربمایپ

رهاوظ رب  دومج  . 2

زا یخربو  ناناملـسم  ناـیم  رد  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  هک  يرما  تسا ، صوصن  رهاوظ  رب  دومج  یمالـسا ، بیرقت  داـحتا و  عناوم  زا  یکی 
ناشداقتعاو درکلمع  هک  دننکیمن  رکف  نانآ  دنتسین ، لئاق  ینادنچ  شزرا  لقعت  لقع و  يارب  هک  یناسک  دوشیم ، تفای  یمالـسا  بهاذم 

. دراد شیپ  رد  یتاعبت  هچ 

هنانیبعقاو یسایس  شنیب  نتشادن  . 3

نارظنگـنتو نارکفهتوک  زا  یخرب  تسا . یـشیدنافرژو  قـیمع  یـسایس  شنیب  نتـشادن  یمالـسا ، بیرقت  داـحتا و  عـناوم  زا  رگید  یکی 
ءوس اهفرح  نیا  زا  هنوگچ  نانمـشد  هک  دننکیمن  رکفو  دنزاسیم  يراج  نابز  رب  دنناوتیم  هچره  ناشیاهفرح  بناوج  هب  هجوت  نودب 

جراخو تیعمج  هوبنا  نآ  اب  یمالسا  ياههقرف  رگید  هعیش و  هب  ماهتا  ایآ  دننکیم . هدافتسا 

ص 151. هرهزوبا ، دّمحم  قداصلا ، مامالا  - 1
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يارب مالسا  نانمشد  هشقن  نامه  راک  نیا  ایآ  تسا ؟ نیملسمو  مالسا  عفن  هب  داحلاو  رفک  ّدض  رب  ههبج  مدقم  ّطخو  فوفص  زا  نانآ  ندرک 

لهاجت هب  ار  دوخ  ای  دنمهفیمن  هدرکن و  كرد  ار  قیاقح  نیا  ياهدع  هک  درک  دیاب  هچ  یلو  تسین ؟ نیملسمو  مالـسا  هرکیپ  رب  ندزهبرض 
. دننزیم

نآ نافلاخم  نابز  زا  بهذم  ره  تخانش  . 4

یعقاو هرهچ  فاـصنایب  دارفا  هک  تسا  موـلعم  تسا . نآ  نانمـشد  قـیرط  زا  بهذـم  ره  تخانـش  یمالـسا ، بیرقت  عـناوم  زا  رگید  یکی 
نیا فصنم  ققحمو  ملاع  ره  هفیظو  اذلو  دنتـسه . نآ  نداد  هولج  هّوشم  تهج  رد  هکلب  دننکیمن  یفرعم  تسرد  ار  دوخ  فلاخم  بهذـم 

. دشاب هتشاد  نآ  هرابرد  حیحص  یتواضق  ات  دنک  عوجر  نآ  تخانش  تهج  هب  بهذم  ره  یلصا  عبانم  هب  هک  تسا 

كرتشم نمشد  هب  هجوت  مدع  . 5

زا کـی  چـیه  نارفاـک  هک  دـننکیمن  رکف  یخرب  تسا . یمالـسا  بهاذـم  نیب  كرتشم  نمـشد  هب  یهجوتیب  داـحتا ، عناوم  زا  رگید  یکی 
داحلاو رفک  رتچ  ریز  هک  دنـشاب  رکف  نیا  هب  دـیابن  اذـلو  دنتـسه ، یمالـسا  نایک  هب  ندزهبرـض  ددـصرد  نانآو  دـنرادن  لوبق  ار  ناناملـسم 

مه اـب  اریز  تسا ؛ رتهبو  رترب  دـناعم ، رفاـک  زا  فلاـخم  ناملـسم  متح ، روط  هبو  دـنیآرب ، یمالـسا  رگید  ِبهاذـم  هب  ندز  هبرـض  ددـصرد 
. دنراد یناوارف  تاکرتشم 

داقتعا مزاول  هب  مکح  . 6
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90 ص :
رگم تسا ، نافلاخم  داقتعا  مزاول  هب  مکح  مدع  یمالـسا  بیرقتو  یـسایس  تدحو  ياهراک  هار  زا  یکی  میدرک  هراشا  اًلبق  هک  هنوگنامه 
تما مامت  دنزب  راک  نیا  هب  تسد  یبهذم  ره  رگا  هک  تسا  یکانرطخ  رایسب  لئاسم  زا  نیاو  دنـشاب ، نآ  هب  مزتلم  هدیقع  نآ  نابحاص  هکنآ 

. دش دنهاوخ  دوبان  یمالسا 

يرگید هب  ّنظ  ءوس  . 7

هاگن يرگید  هب  ینیبدب  اب  یبهذم  ره  وریپ  رگا  تسا . یمالسا  بیرقت  عناوم  زا  رگید  یکی  لاوقاو ، رادرکو  لامعا  رد  يرگید  هب  ّنظ  ءوس 
رگاو دیـسر . كرتشم  هطقن  هب  هاگدید  نیا  اب  ناوتیمن  زگره  دنادب  دوخ  هنیرید  نانمـشد  زا  ار  واو  دهد  تبـسن  ناگناگیب  هب  ار  واو  دـنک 

هب وا  ابو  هدرک  هاگن  وا  هب  نظءوسو  دب  رظن  ابو  هدز  دایرف  وا  رـس  رب  دیابن  دمآرب  هدنزاس  داقتنا  ددـصرد  یمالـسا  بهاذـم  رگید  زا  یـسک 
مالـسا ربمایپ  تسادق  اب  هک  اهنآ  یثیدـح  رداصم  رد  تایاور  زا  یخرب  دوجو  تهج  هب  تنـس  لها  رب  یـسک  رگا  اًلثم  تساوخرب . تفلاخم 

ياهباتک هب  ارچ  هک  هدرک  هلمح  وا  رب  تنـس  لها  دیابن  دوب  ص )  ) ربمایپ زا  عافد  شفدهو ، ضرغو  تفرگ  داریا  درادـن  يراگزاس  (ص )
هب هچرگ  تفریذپ  ار  هدنزاس  داقتنا  دیاب  تسا . مالـسا  بتکم  هب  هلمح  ياههنیمز  ندربنیب  زاو  روما  حالـصا  وا  فده  دیاهدرک ، نیهوت  ام 

. تسا ناناملسم  مومع  نیب  كرتشم  لصا  زا  عافد  ددصرد  هدننک  داقتنا  اریز  دشاب ؛ نم  شورو  هدیا  ررض 
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91 ص :
همانباتک

. میرک نآرق  * 
. قلاخلادبع نامحرلادبع  ۀیفلسلا ، ةوعدلل  ۀیملعلا  لوصالا  . 1

. ۀیمالسالا بتکلا  راد  نارهت ، یسلجملا ، رقابدمحم  راونالا ، راحب  . 2
. یمالسالا بیرقتلا  عمجم  نارهت ، تفرعم ، هللا  تیآ  لیوأتلا ، . 3

. ۀیمالسالا بتکلا  راد  نارهت ، ییابطابطلا ، نیسحدمحم  نازیملا ، ریسفت  . 4
ق. 1416 ه . دنه ، راد  لوا ، پاچ  ینابلالا ، يواتف  نم  يواحلا  . 5

. ۀباحصلا راد  اطنط ، داقعلا ، ماسح  ۀعونمم ، تاقلح  . 6
. ۀلاسرلا ۀسسؤم  توریب ، یبهذ ، ءالبنلا ، مالعا  ریس  . 7

.8
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92 ص :
. اردص مق ، يرهطم ، یضترم  هلاقم ، شش 

ق. 1407 ه . ۀیملعلا ، بتکلا  راد  توریب  يوون ، ملسم ، حیحص  حرش  . 9
ق. 1418 ه . ۀمصاعلا ، راد  ضایر ، ۀیزوج ، میق  نبا  ۀلطعملاو ، ۀیمهجلا  یلع  ۀلسرملا  قعاوصلا  . 10

. رانملا راد  ةرهاق ، یلیس ، رتکد  ۀیمیت ، نبا  مامالاو  لبنح  نب  مامالا  نیب  ۀیفلسلا  ةدیقعلا  . 11
ق. 1416 ه . نطولا ، راد  ضایر ، زاب ، نب  يواتف  . 12

. ۀیمالسالا بتکلا  راد  نارهت ، ینیلک ، بوقعی  نب  دمحم  نیفاک  . 13
. یکلام يولع  نب  دمحمدیس  قیبطتلاو ، ۀیرظنلا  نیب  صوصنلا  مهف  یف  فلسلا  جهنم  . 14

. دشرلا ۀبتکم  ضایر ، ۀلمن ، میرکلادبع  رتکد  بذهملا ، . 15
ق. 1423 ه . ۀلیضفلا ، راد  ضایر ، یسوق ، نامیلس  نب  حرفم  رتکد  ۀیبرعلا ، دالبلا  یف  یفلسلا  جهنملا  رصاعملا  فقوملا  . 16

. یکلام يولع  نب  دمحم  دیس  هللا ، وه  . 17
. اردص مق ، يرهطم ، دیهش  ياهتشاددای  . 18
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 102زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	وهابیت و تقریب مذاهب
	مشخصات کتاب
	اشاره

	دیباچه
	پیشگفتار
	مفهوم تقریب اسلامی
	اشاره

	اقسام تقریب اسلامی
	اشاره
	1. تقریب سیاسی
	2. تقریب حقیقی

	دعوت قرآن به تقریب سیاسی
	دعوت روایات به تقریب سیاسی
	برخی از مشترکات امت اسلامی
	راهکارهای تقریب سیاسی
	اشاره
	1. شناخت هر مذهب از منابع آن

	2. حسن ظنّ به دیگری
	3. عدم حکم به لوازم اعتقادات
	4. حکم به ظاهر افراد
	اشاره
	قرآن وحکم به ظاهر افراد

	روایات اهل بیت: وحکم به ظاهر افراد
	روایات اهل سنت وحکم به ظاهر افراد
	علمای اهل سنت وحکم به ظاهر
	5. گفتوگو در مسائل اختلافی
	6. دوری از خطّ غلو
	7. پرهیز از کید دشمنان اسلامی
	8.ضرورت یک صدایی به هنگام شداید
	9. پرهیز از کلمات حساسیتزا ونفرتانگیز به یکدیگر
	10. پرهیز از ناسزا گفتن به مقدسات طرف مقابل
	11. رعایت اخلاق اسلامی نسبت به یکدیگر
	12. ملاقات وگفتوگو
	13. علم نسبت به اصطلاحات یکدیگر
	14. یکی شدن اصطلاحات
	15. پرداختن به مسائل مهم
	16. همکاری در مسائل اتفاقی
	اصول مشترک تقریب اسلامی
	اشاره
	1. توحید
	2. ابعاد جهانی اسلام

	3. گسترش روحیه برادری
	4. همکاری اجتماعی
	5. مسجد واقامه جمعه وجماعت
	6. حج، کنگره عظیم جهان اسلام
	7. به کار گرفتن زبان عربی در عبادات
	عواقب عدم تقریب سیاسی
	اشاره
	1. از بین رفتن شوکت مسلمانان
	2. تضعیف مسلمانان و حاکمیت کفار

	3. کشتار واسارت
	موانع تقریب اسلامی
	اشاره
	1. اتهام به یکدیگر

	2. جمود بر ظواهر
	3. نداشتن بینش سیاسی واقعبینانه
	4. شناخت هر مذهب از زبان مخالفان آن
	5. عدم توجه به دشمن مشترک
	6. حکم به لوازم اعتقاد
	7. سوء ظنّ به دیگری
	درباره مركز

