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ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

لوا رتفد  يودهم ) ياه  خساپ  اه و  شسرپ  : ) رهم 9باتفآ 

باتک 9تاصخشم 

10هراشا

بلاطم 14تسرهف 

28همدقم

بهاذم قرف و  نایدا ، لوا : 34لصف 

34هراشا

؟ تسا نایعیش  هژیو  هب  ناناملسم و  صوصخم  هدنیآ  رد  یجنم  ندمآ  هب  داقتعا  ایآ  .136

؟ دراد لوبق  ار  نامزلا  رخآ  یجنم  روهظ  دوهی  ایآ  . 237

؟ تسیچ دوعوم  هرابرد  تیحیسم  لیجنا و  هاگدید  . 340

؟ تسیچ یجنم  روهظ  هرابرد  مالسا  نید  هاگدید  . 443

؟ دنشاب هتشاد  رظن  قافتا  اه  نآ  رد  تنس ) لها   ) هماع هعیش و  هک  دراد  دوجو  یتاداقتعا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هرابرد  ایآ  . 545

؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تدالو  هرابرد  تنس  لها  رظن  . 649

؟ تسا هدماین  ایند  هب  زونه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دندقتعم  نّنست  لها  ارچ  . 753

؟ دیهد حیضوت  ار  اهنآ  ياه  همانرب  هتشذگ و  رد  هیتجح  نمجنا  شیارگ  . 856

یسانش يدهم  مود : 62لصف 

62هراشا

؟ مینک رت  قیمع  هدرب و  رتالاب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  اب  طابترا  رد  ار  دوخ  يداقتعا  يرکف و  حطس  میناوت  یم  هنوگچ  . 964

؟ دینک حیرشت  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یگدنز  زا  هصالخ يا  . 1065

؟ تسیچ يدهم  ترضح  ياه  یگژیو  . 1168

؟ دشاب یم  اج  همه  رظان  تسا ، ناکم  کی  رد  هک  ترضح  هنوگچ  . 1270

؟ دیهد حیضوت  یمک  دننک  یم  تبحص  همئا  هب  ام  لامعا  ندرک  هضرع  دروم  رد  هک  یتایاور  تایآ و  دروم  رد  ًافطل  . 1371

؟ تسیچ يارب  ادخ  ندوب  بویعلا » راتس   » بقل دشاب ، نینچ  نیا  رگا  دوش ؟ یم  هضرع  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  ام  لامعا  ایآ  دنتسه و  ام  لامعا  رظان  مالسلا  مهیلع  ناماما  هانگ ، عقوم  ایآ  . 1473

؟ هن ای  تسا  ربتعم  دنس  رظن  زا  تسه ، دنزرف  نز و  ياراد  یتایاور ، قبط  رب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  نیا  . 1575

؟ دراد تیعقاو  ارضخ  هریزج  ناتساد  ایآ  تسا ؟ اجک  تبیغ  هرود  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یگدنز  لحم  . 1676

؟ دشاب ینالوط  نینچ  يرمع  ياراد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تسا  نکمم  روطچ  . 1778

؟ تسا ریذپ  ناکما  لقع  رظن  زا  ینالوط  رمع  ایآ  . 1881

نآرق رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  موس : 84لصف 

84هراشا

؟ تسا هدرک  هدافتسا  ییاهشور  هچ  زا  دارفا  یفرعم  يارب  میرک  نآرق  . 1986

؟ تسا هدماین  نآرق  رد  حیرص  تروص  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مان  ارچ  تسا ، هدش  رکذ  تاروت  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مان  هکنیا  هب  هجوت  اب  . 2088

؟ دراد مه  ینآرق  هشیر  تایاور ، زا  ریغ  دوجو  ملاع  رد  اه و  تمعن  رد  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ندوب  ضیف  هطساو  ایآ  . 2190

نارظتنم راظتنا و  مراهچ : 96لصف 

96هراشا

؟ تسیچ جرف  راظتنا  زا  دوصقم  . 2298

؟ تسا لامعا  لضفا  جرف ، راظتنا  ارچ  . 2399

؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارظتنم  فیاظو  . 24101

؟ منک رارقرب  طابترا  ترضح  اب  مناوت  یم  هنوگچ  . 25103

؟ موش کیدزن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اقآ  هب  موش  قفوم  ات  منک  راک  هچ  . 26104
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؟ موش کیدزن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اقآ  هب  موش  قفوم  ات  منک  راک  هچ  . 26104

؟ دروآ تسد  هب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تیاضر  ناوت  یم  هنوگچ  . 27106

؟ دنامب تمالس  هدنز و  ترضح  نآ  دراد  هدارا  ناّنم ، يادخ  هک  یلاح  رد  تسیچ ؛ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  یتمالس  يارب  ندرک  اعد  لیلد  . 28109

صاخ ماع و  نابیان  نارای و  مجنپ : 112لصف 

112هراشا

؟ دوش یم  هتفگ  یسک  هچ  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بیان  . 29114

؟ دندوب یناسک  هچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  صاخ  نابیان  . 30115

؟ تسا هدش  هتشاذگ  نانآ  شود  رب  یتسرپرس  هفیظو  دنتسه و  ماع  بیان  قادصم  هعماج  دارفا  زا  هورگ  مادک  . 31116

؟ تخانش تبیغ  نامز  رد  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بیان  ناوت  یم  هنوگچ  . 32118

؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  ياه  یگژیو  . 33120

؟ دنتسه ییاهرهش  هچ  زا  دنرفن و  دنچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  . 34122

؟ رفن ارچ 313  تسین ؟ ضیعبت  عون  کی  رفن ، هب 313  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارای  راصحنا  ایآ  . 35124

؟ دنتسه درم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارای  رتشیب  ارچ  . 36126

؟ دنشاب یم  نانآ  نایم  زین  قباس  زا  يدارفا  ای  دنتسه  روهظ  ِنامز  ِرصع  مه  همه  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  صاخ  نارای  زا  رفن  دادعت 313  ایآ  . 37127

؟ دنوش یم  رضاح  هدرک و  عامتجا  ترضح  نآ  دزن  هنوگچ  ، روهظ ماگنه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارای  . 38128

؟ میوش یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  رای  دهع ، ياعد  راب  لهچ  ندناوخ  اب  ایآ  . 39130

؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  بالقنا  رد  نانز  شقن  . 40131

تبیغ نارود  مشش : 134لصف 

134هراشا

؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تبیغ  زا  دارم  . 41136

؟ تسا بترتم  بئاغ  ماما  دوجو  رب  يدیاوف  راثآ و  هچ  . 42137

؟ تسا هدوب  يرایعم  هچ  ساسا  رب  نآ ، شیادیپ  دش و  فورعم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مان  هب  هنوگچ  هفوک  رد  هلهس  سدقم  دجسم  . 43140

؟ تسا هدوب  يرایعم  هچ  ساسا  رب  نآ ، شیادیپ  دش و  فورعم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مان  هب  هنوگچ  مق  رد  نارکمج  سدقم  دجسم  . 44142

؟ دش بیاغ  ترضح  نآ  ارچ  . 45144

.دنک ظفح  نارفاک  ّرش  زا  ار  وا  دناوت  یم  تسا و  رداق  زیچ  همه  رب  دنوادخ  دوبن ؟ رتهب  درک  یم  ییامنهار  تسار  هار  هب  ار  مدرم  دوب و  مدرم  نیب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رگا  . 46148

؟ ارچ دوب ؟ یلحارم  هچ  ياراد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  . 47149

؟ دنا هدرک  يزاس  هنیمز  رما  نیا  يارب  نایعیش  ندرک  هدامآ  تبیغ و  عوقو  يارب  هتشذگ  رد  ناماما  ایآ  . 48151

؟ دناسر تابثا  هب  ار  نآ  ات  دراد  دوجو  يدهاوش  دانسا و  ایآ  .تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هاگیاپ  ادومرب ، ثلثم  دنراد  داقتعا  نایعیش ، زا  هدع يا  . 49152

؟ تسیچ تبیغ  بادرس  زا  دارم  . 50155

.دیهد حیضوت  ام  یلعف  ماظن  اب  هطبار  رد  ار  ثیدح  نیا  .تسا  توغاط  تموکح  دیایب ، دوجو  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مایق  زا  شیپ  یتموکح  ره  هک ، مدناوخ  یتیاور  رد  . 51156

تاقالم طابترا و  متفه : 162لصف 

162هراشا

؟ دینک لح  ار  ضقانت  نیا  .دنا  هدید  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  تسا  هدش  لقن  گرزب  ياه  تیصخش  زا  هک  یلاح  رد  تسا ؛» هتفگ  غورد  هدید ، ارم  دیوگب  سک  ره  : » دیامرف یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  . 52164

؟ دنا هدرکن  ترایز  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  احلص ، ناملاع و  یخرب  ایآ  تسین و  راگدرورپ  لماک  فطل  فالخ  رب  تیاور ، نیا  ایآ  دینک ؛» بیذکت  ار  وا  درک ، ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیؤر  ياعدا  اربک ، تبیغ  رد  سک  ره  : » دیوگ یم  یتایاور  . 53167

؟ دوش تیاعر  دیاب  یطیارش  هچ  تشون ؟ همان  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  ناوت  یم  ایآ  . 54169

؟ دشاب هتشاد  طابترا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  دناوت  یم  تسا ، هدرک  هانگ  هک  یصخش  ایآ  . 55172

؟ تسا هنوگچ  مالسلا  مهیلع  ناماما  ام و  هرابرد  هیوس  ود  تبحم  قشع و  . 56174

نامزلارخآ متشه : 178لصف 

178هراشا

؟ میتسه نامزلا  رخآ  رد  ام  ایآ  هچ ؟ ینعی  نامزلا  رخآ  . 57180

؟ تسیچ روهظ  زا  شیپ  نامزلارخآ و  رد  ملظ  ندش  ریگارف  شرتسگ و  زا  دارم  . 58183

؟ تسا رگید  ياه  نامز  زا  رت  تخس  نامزلارخآ ، رد  يرادنید  ارچ  .تسا  تسد  رد  شتآ  نتفرگ  لثم  نامزلارخآ  رد  يرادنید  هک  هدمآ  تایاور  رد  میا  هدینش  . 59187
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؟ تسیچ تسا ،» هدنامن  یقاب  مان  زج  يزیچ  نآرق ، مالسا و  زا  روهظ ، ماگنه  : » دنیوگ یم  هک  هلمج  نیا  يانعم  . 60189

؟ دنا هداد  ماجنا  ار  ییاه  تیلاعف  هچ  دروم  نیا  رد  اه  یبرغ  و  تسیچ ؟ نودگامرآ »  » زا روظنم  . 61191

؟ دوش یم  لیلحت  هنوگچ  دزیر  یم  مه  هب  ار  ناهج  دیآ و  یم  یسک  هک  نیا  ناهج و  ریخست  هرابرد  دوویلاه )   ) ییاکیرما ياه  ملیف  رب  مکاح  تارکفت  . 62194

؟ دراد تیودهم  عوضوم  اب  یطابترا  هچ  سراف » جیلخ  منهج  يزاب   » ای سومادارتسون » «، » لالقتسا زور   » دننام ییاه  ملیف  . 63196

؟ تسیچ نآ  تابوصم  ویوآ و  لت  سنارفنک  يارجام  . 64198

؟ دوش یم  لابند  دوویلاه  يزاس  ملیف  رد  ییاه  تسایس  هچ  . 65199

نآ طیارش  میالع و  روهظ ، مهن : 200لصف 

200هراشا

؟ دراد ناهج  رگید  ياه  بالقنا  دننام  یعیبط  يداع و  يدنور  ای  تسا  هزجعم  هیاپ  رب  ایآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تضهن  تکرح و  ناینب  ساسا و  . 66202

؟ دراد یتوافت  هچ  روهظ  میالع  اب  تسیچ ؟ روهظ  طیارش  زا  دارم  . 67206

؟ دنشاب دوجوم  دیاب  یطیارش  هچ  دوش ، عقاو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  هک  نآ  يارب  . 68207

؟ درادن تافانم  جرف ، طیارش  يزاس  هدامآ  هب  اه  ناسنا  توعد  اب  تیاور  نیا  ایآ  دوش ، ملظ  زا  رپ  ناهج  هک  نیا  رگم  دنک ، یمن  روهظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  نیا  هب  هجوت  اب  . 69211

؟ تسا هدامآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  يارب  طیارش  اه و  هنیمز  ناهج ، ینونک  طیارش  هب  هجوت  اب  ایآ  . 70215

؟ دننک روهظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ات  دنشاب  هتشاد  دیاب  یطیارش  هچ  مدرم ، ایند و  . 71217

؟ یندروآ ای  تسا  یندمآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  . 72218

؟ تسیچ روهظ  هدمع  عنام  دنک ؟ یمن  روهظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ارچ  . 73220

؟ دراد فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  مایق و  رما  رد  یشقن  هچ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  . 74222

؟ تسا یعامتجا  تیعقوم  طیارش و  هچ  رد  ام ، یمالسا  ناریا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  ماگنه  . 75224

؟ دوب دهاوخ  ریشمش  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هزرابم  ایآ  نردم ، ياه  حالس  دوجو  اب  ملع و  تفرشیپ  دوجو  اب  . 76226

؟ تسیچ روهظ  میالع  زا  دارم  . 77228

؟ دنمادک روهظ  میالع  . 78229

؟ تسا هدش  عقاو  روهظ  میالع  زا  کی  مادک  . 79231

؟ میراد ام  هک  تسا  یتاروصت  فرِص  نیا ، ای  تسا  کیدزن  روهظ  ياه  هناشن  امش ، رظن  هب  ایآ  . 80233

؟ تسیک لاجد  . 81234

؟ تسیک یناسارخ  . 82237

؟ تسیچ هیکز  سفن  لتق  زا  روظنم  . 83238

.دیهد حیضوت  ینسح  دیس  هرابرد  . 84240

.دیهد حیضوت  ینامی  هرابرد  . 85243

.دیهد حیضوت  وا  هرابرد  تسیک ؟ ینایفس  . 86245

؟ تسا یطیارش  هچ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  هناتسآ  رد  ناهج  . 87246

؟ دراد عالطا  دوخ  روهظ  نامز  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ایآ  . 88251

؟ دنک یم  زاغآ  اجک  زا  ار  دوخ  مایق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  ترضح  . 89252

؟ دنک یم  روهظ  هکم  رد  ترضح  ارچ  . 90253

؟ تسا هنوگچ  نآ  تقیقح  دوش ، یم  هتفگ  ینانخس  روهظ  نامز  ياه  گنج  هرابرد  . 91254

؟ تسا یتقو  هچ  تجح ، ترضح  روهظ  نامز  . 92257

؟ دیآ یمن  ترضح  تسا ، هدش  اه  تلم  ریگ  نابیرگ  رقف ، دنک و  یم  دادیب  روج ، ملظ و  دنهد و  یم  رس  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  روهظ  يانمت  دایرف  دننک و  یم  هثاغتسا  همه  نیا  مدرم ، هک  نونکا  ارچ  دنراد .» نآ  لوبق  هب  رارصا  هتفرگ و  ارم  فارطا  مدرم ، کنیا  .دننکن  توکس  ناگراچیب  ناگدیدمتس و  یگنسرگ  نارگمتس و  یگراب  مکش  ربارب  هک  تسا  هتفرگ  نادنمشناد  ناملاع و  زا  ادخ  هک  تسا  یتیلوؤسم  دهع و  نم ، يوس  زا  تفالخ  لوبق  تّلع  : » دومرف تفالخ ، لوبق  ماگنه  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  . 93

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  روهظ و  نارود  مهد : 262لصف 

262هراشا

؟ ییارگاو ای  دراد  ییارگ  مه  يدهم ، ماما  یناهج  تموکح  اب  ندش  یناهج  دنیارف  ای  يزاس  یناهج  هژورپ  ایآ  . 94264

؟ دماجنا یم  یناهج  دحاو  تموکح  هب  ًامازلا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  بالقنا  ایآ  . 95266

؟ دنوش یم  ناملسم  مدرم  همه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  اب  ایآ  . 96269
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؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یحالصا  یتموکح و  همانرب  . 97273

؟ دنرادروخرب یبیغ  ياه  دادما  زا  روهظ  رصع  رد  شباحصا  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ایآ  . 98276

؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تسد  هب  ناطیش  ندش  هتشک  زا  روظنم  . 99279

؟ تسا راگزاس  ادخ  تلادع  اب  هنوگچ  نیا ، .دنام  دنهاوخ  ناما  رد  ناطیش  ياه  بیرف  زا  روهظ ، زا  سپ  نامدرم  دنشکب ، ار  ناطیش  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  رگا  . 100281

؟ دوش یم  هچ  رایتخا  دنک ؟ یم  هانگ  مه  یسک  هللا  هیقب  تموکح  لیکشت  ای  مایق  ای  روهظ  زا  سپ  ایآ  . 101284

؟ تسا تسرد  اه  هتفگ  نیا  ایآ  درادن ، دوجو  ندرک  هانگ  ناکما  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نامز  رد  تایاور  هب  هجوت  اب  دنیوگ  یم  یخرب  . 102286

؟ تسا كدنا  رایسب  ای  دریگ و  یمن  تروص  هانگ  ملظ و  ارچ  سپ  دراد  دوجو  هانگ  ناکما  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  نامز  رد  رگا  . 103287

؟ تسا هنوگچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تموکح  نارود  روهظ و  نارود  يامیس  . 104288

؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  همانرب  شقن و  . 105291

؟ دروآ یم  دیدج  ماکحا  دوخ ، روهظ  ماگنه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ایآ  . 106292

؟ تسیچ دروآ ، یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  يدیدج  نآرق  نید و  زا  روظنم  . 107294

؟ دماجنا یم  لوط  هب  تدم  هچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تموکح  . 108296

؟ دسر یم  تداهش  هب  روهظ ، زا  دعب  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ایآ  . 109297

؟ دیهد حیضوت  لماک  تروص  هب  ار  نآ  ًافطل  تسیچ ؟ تعجر  . 110298

عبانم 302تسرهف 

309همانباتک

زکرم 314هرابرد 
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لوا رتفد  يودهم ) ياه  خساپ  اه و  شسرپ  : ) رهم باتفآ 

باتک تاصخشم 

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

.]؟ تساریو 2 تساریو [ :  تیعضو 

.1388 تیودهم ، تماما و  یصصخت  زکرم  جع ،)  ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 286 يرهاظ :  تاصخشم 

4-51-7428-964-978 لایر : 30000 کباش : 

.تسا هدومن  ضرف  لوا  رتفد  ار  باتک  هدنسیون  تشاددای : 

.The light of affection یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

.مراهچ پاچ  تشاددای : 

.يودهم خساپ  شسرپ و  هدودصکی  رهم : باتفآ  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  286 ؛ [ - 283  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

.يودهم خساپ  شسرپ و  هدودصکی  رهم : باتفآ  دلج :  يور  ناونع 

اه خساپ  اه و  شسرپ  .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

اه خساپ  اه و  شسرپ  تیودهم -- عوضوم : 

راتساریو اضردمحم ، يریجم ، هدوزفا :  هسانش 

تیودهم تماما و  یصصخت  زکرم  جع .)  ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  هدوزفا :  هسانش 

BP224/آ65 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/462076 ییوید :  يدنب  هدر 

2000385 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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( يودهم ياه  خساپ  اه و  شسرپ   ) رهم باتفآ 

ّتیودهم یصصخت  زکرم  نیققحم  زا  یعمج   

( جع ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  رشان :  

يریجم اضردمحم  راتساریو :  

يدیرف سابع  ارآ : هحفص  دلج و  حرط   

هامریت 1392 مهدزیس / پاچ : تبون   

4-51-7428-964-978 کباش :  

( هخسن رازه  ود  تصش و  نونکات :  ) هخسن رازهس  ناگرامش :  

ناموت  7000 تمیق :  

.تسا ظوفحم  قوقح © یمامت 

تسب نب  (/ 22) رامآ هچوک  ادهش / نابایخ  تیودهم / یـصصخت  زکرم  جع ،) ) دوعوم يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  مق : - 
7841130 (/ یلخاد 117و116 و 7737801(  7749565 نـفلت : / 09109678911 هارمه : / 37135 - 119 پ.ص : ناـیلع / دـیهش 

:7737160 و 7744273 سکاف تیریدم /)  ) 7841131 شورف /) )

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

www.mahdi313.com

10-09063 لیاف : دک 

ص:2
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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بلاطم تسرهف 

13 همدقم

لوا لصف 

بهاذم قرف و  نایدا ،

؟21 تسا نایعیش  هژیو  هب  ناناملسم و  صوصخم  هدنیآ  رد  یجنم  ندمآ  هب  داقتعا  ایآ  .1

؟22 دراد لوبق  ار  نامزلا  رخآ  یجنم  روهظ  دوهی  ایآ  .2

؟25 تسیچ دوعوم  هرابرد  تیحیسم  لیجنا و  هاگدید  .3

؟28 تسیچ یجنم  روهظ  هرابرد  مالسا  نید  هاگدید  .4

هتـشاد رظن  قافتا  اه  نآ  رد  تنـس  لها  هعیـش و  هک  دراد  دوجو  یتاداقتعا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  هرابرد  ایآ  .5
؟30 دنشاب

؟34 تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تدالو  هرابرد  تنس  لها  رظن  .6

؟37 تسا هدماین  ایند  هب  زونه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دندقتعم  نّنست  لها  ارچ  .7

؟40 دیهد حیضوت  ار  اهنآ  ياه  همانرب  هتشذگ و  رد  هیتجح  نمجنا  شیارگ  .8

مود لصف 

یسانش يدهم 

رت قیمع  هدرب و  رتالاب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  اب  طابترا  رد  ار  دوخ  يداقتعا  يرکف و  حطـس  میناوت  یم  هنوگچ  .9
؟47 مینک

؟48 دینک حیرشت  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یگدنز  زا  يا  هصالخ  .10

؟51 تسیچ يدهم  ترضح  ياه  یگژیو  .11

؟53 دشاب یم  اج  همه  رظان  تسا ، ناکم  کی  رد  هک  ترضح  هنوگچ  .12

؟54 دیهد حیضوت  یمک  دننک  یم  تبحص  همئا  هب  ام  لامعا  ندرک  هضرع  دروم  رد  هک  یتایاور  تایآ و  دروم  رد  ًافطل  .13
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نیا رگا  دوشیم ؟ هضرع  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماما  هب  ام  لامعا  ایآ  دنتـسه و  ام  لامعا  رظان  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هاـنگ ، عقوم  اـیآ  .14
؟56 تسیچ يارب  ادخ  ندوب  بویعلا » راتس   » بقل دشاب ، نینچ 

ص:5
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؟58 هن ای  تسا  ربتعم  دنس ، رظن  زا  تسه ، دنزرف  نز و  ياراد  یتایاور ، قبط  رب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  نیا  .15

تیعقاو ارـضخ  هریزج  ناتـساد  ایآ  تسا ؟ اجک  تبیغ  هرود  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یگدـنز  لـحم  .16
؟59 دراد

؟61 دشاب ینالوط  نینچ  يرمع  ياراد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تسا  نکمم  روطچ  .17

؟64 تسا ریذپ  ناکما  لقع  رظن  زا  ینالوط  رمع  ایآ  .18

موس لصف 

نآرق رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما 

؟69 تسا هدرک  هدافتسا  ییاهشور  هچ  زا  دارفا  یفرعم  يارب  میرک  نآرق  .19

یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مان  ارچ  تسا ، هدـش  رکذ  تاروت  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماـن  هکنیا  هب  هجوت  اـب  .20
؟71 تسا هدماین  نآرق  رد  حیرص  تروص  هب  فیرشلا  هجرف 

مه ینآرق  هشیر  تایاور ، زا  ریغ  دوجو  ملاع  رد  اهتمعن و  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ندوب  ضیف  هطـساو  اـیآ  .21
؟73 دراد

مراهچ لصف 

نارظتنم راظتنا و 

؟81 تسیچ جرف  راظتنا  زا  دوصقم  .22

؟82 تسا لامعا  لضفا  جرف ، راظتنا  ارچ  .23

؟84 تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارظتنم  فیاظو  .24

؟86 منک رارقرب  طابترا  ترضح  اب  مناوت  یم  هنوگچ  .25

؟87 موش کیدزن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اقآ  هب  موش  قفوم  ات  منک  راک  هچ  .26

؟89 دروآ تسد  هب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تیاضر  ناوت  یم  هنوگچ  .27

نآ دراد  هدارا  ناّنم ، يادـخ  هک  یلاح  رد  تسیچ ؛ فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماـما  یتمالـس  يارب  ندرک  اـعد  لـیلد  .28
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؟92 دنامب تمالس  هدنز و  ترضح 

مجنپ لصف 

صاخ ماع و  نابیان  نارای و 

؟97 دوش یم  هتفگ  یسک  هچ  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بیان  .29

؟98 دندوب یناسک  هچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  صاخ  نابیان  .30

؟99 تسا هدش  هتشاذگ  نانآ  شود  رب  یتسرپرس  هفیظو  دنتسه و  ماع  بیان  قادصم  هعماج  دارفا  زا  هورگ  مادک  .31

؟101 تخانش تبیغ  نامز  رد  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بیان  ناوتیم  هنوگچ  .32

؟103 تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  ياهیگژیو  .33

ص:6
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؟105 دنتسه ییاهرهش  هچ  زا  دنرفن و  دنچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  .34

؟108 رفن ارچ 313  تسین ؟ ضیعبت  عون  کی  رفن ، هب 313  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارای  راصحنا  ایآ  .35

؟109 دنتسه درم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارای  رتشیب  ارچ  .36

زا يدارفا  ای  دنتـسه  روهظ  ِنامز  ِرـصع  مه  همه  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  صاخ  نارای  زا  رفن  دادعت 313  ایآ  .37
؟110 دنشاب یم  نانآ  نایم  زین  قباس 

؟ دنوش یم  رضاح  هدرک و  عامتجا  ترضح  نآ  دزن  هنوگچ  ، روهظ ماگنه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نارای  .38
111

؟113 میوش یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  رای  دهع ، ياعد  راب  لهچ  ندناوخ  اب  ایآ  .39

؟114 تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  بالقنا  رد  نانز  شقن  .40

مشش لصف 

تبیغ نارود 

؟121 تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تبیغ  زا  دارم  .41

؟122 تسا بترتم  بئاغ  ماما  دوجو  رب  يدیاوف  راثآ و  هچ  .42

هچ ساسا  رب  نآ ، شیادیپ  دش و  فورعم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مان  هب  هنوگچ  هفوک  رد  هلهس  سدقم  دجسم  .43
؟125 تسا هدوب  يرایعم 

ساسا رب  نآ ، شیادیپ  دـش و  فورعم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مان  هب  هنوگچ  مق  رد  نارکمج  سدـقم  دجـسم  .44
؟127 تسا هدوب  يرایعم  هچ 

؟129 دش بیاغ  ترضح  نآ  ارچ  .45

رب دـنوادخ  دوبن ؟ رتهب  درکیم  ییامنهار  تسار  هار  هب  ار  مدرم  دوب و  مدرم  نیب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  رگا  .46
133 .دنک ظفح  نارفاک  ّرش  زا  ار  وا  دناوتیم  تسا و  رداق  زیچ  همه 

؟134 ارچ دوب ؟ یلحارم  هچ  ياراد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  .47

؟136 دنا هدرک  يزاس  هنیمز  رما  نیا  يارب  نایعیش  ندرک  هدامآ  تبیغ و  عوقو  يارب  هتشذگ  رد  ناماما  ایآ  .48
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دانـسا و ایآ  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  هاـگیاپ  ادومرب ، ثلثم  دـنراد  داـقتعا  نایعیـش ، زا  يا  هدـع  .49
؟137 دناسر تابثا  هب  ار  نآ  ات  دراد  دوجو  يدهاوش 

؟140 تسیچ تبیغ  بادرس  زا  دارم  .50

توغاط تموکح  دیایب ، دوجو  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مایق  زا  شیپ  یتموکح  ره  هک ، مدـناوخ  یتیاور  رد  .51
141 .دیهد حیضوت  ام  یلعف  ماظن  اب  هطبار  رد  ار  ثیدح  نیا  .تسا 
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متفه لصف 

تاقالم طابترا و 

زا هک  یلاـح  رد  تسا ؛» هتفگ  غورد  هدـید ، ارم  دـیوگب  سک  ره  : » دـیامرفیم فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  .52
؟149 دینک لح  ار  ضقانت  نیا  .دنا  هدید  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  تسا  هدش  لقن  گرزب  ياهتیصخش 

بیذـکت ار  وا  درک ، ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  تیؤر  ياـعدا  اربک ، تبیغ  رد  سک  ره  : » دـیوگیم یتاـیاور  .53
یلاعت هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  احلـص ، ناملاع و  یخرب  ایآ  تسین و  راگدرورپ  لـماک  فطل  فـالخ  رب  تیاور ، نیا  اـیآ  دـینک ؛»

؟152 دنا هدرکن  ترایز  ار  فیرشلا  هجرف 

؟154 دوش تیاعر  دیاب  یطیارش  هچ  تشون ؟ همان  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  ناوت  یم  ایآ  .54

؟157 دشاب هتشاد  طابترا  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  اب  دناوتیم  تسا ، هدرک  هانگ  هک  یصخش  ایآ  .55

؟159 تسا هنوگچ  مالسلا  مهیلع  ناماما  ام و  هرابرد  هیوس  ود  تبحم  قشع و  .56

متشه لصف 

نامزلارخآ

؟165 میتسه نامزلا  رخآ  رد  ام  ایآ  هچ ؟ ینعی  نامزلا  رخآ  .57

؟168 تسیچ روهظ  زا  شیپ  نامزلارخآ و  رد  ملظ  ندش  ریگارف  شرتسگ و  زا  دارم  .58

، ناـمزلارخآ رد  يرادـنید  ارچ  .تسا  تسد  رد  شتآ  نتفرگ  لـثم  ناـمزلارخآ  رد  يرادـنید  هک  هدـمآ  تاـیاور  رد  مـیا  هدینـش  .59
؟171 تسا رگید  ياهنامز  زا  رتتخس 

؟174 تسیچ تسا ،» هدنامن  یقاب  مان  زج  يزیچ  نآرق ، مالسا و  زا  روهظ ، ماگنه  : » دنیوگیم هک  هلمج  نیا  يانعم  .60

؟175 دنا هداد  ماجنا  ار  ییاه  تیلاعف  هچ  دروم  نیا  رد  اه  یبرغ  و  تسیچ ؟ نودگامرآ »  » زا روظنم  .61

دزیر یم  مه  هب  ار  ناهج  دـیآ و  یم  یـسک  هک  نیا  ناهج و  ریخـست  هرابرد  دوویلاه )  ) ییاـکیرما ياـه  ملیف  رب  مکاـح  تارکفت  .62
؟178 دوش یم  لیلحت  هنوگچ 

؟181 دراد تیودهم  عوضوم  اب  یطابترا  هچ  سراف » جیلخ  منهج  يزاب   » ای سومادارتسون » «، » لالقتسا زور   » دننام ییاه  ملیف  .63

؟182 تسیچ نآ  تابوصم  ویوآ و  لت  سنارفنک  يارجام  .64
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؟183 دوش یم  لابند  دوویلاه  يزاس  ملیف  رد  ییاه  تسایس  هچ  .65

مهن لصف 

نآ طیارش  میالع و  روهظ ،

يداع و يدـنور  ای  تسا  هزجعم  هیاپ  رب  ایآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  تضهن  تکرح و  ناـینب  ساـسا و  .66
؟187 دراد ناهج  رگید  ياه  بالقنا  دننام  یعیبط 
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؟191 دراد یتوافت  هچ  روهظ  میالع  اب  تسیچ ؟ روهظ  طیارش  زا  دارم  .67

؟192 دنشاب دوجوم  دیاب  یطیارش  هچ  دوش ، عقاو  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  هک  نآ  يارب  .68

تیاور نیا  ایآ  دوش ، ملظ  زا  رپ  ناهج  هک  نیا  رگم  دنکیمن ، روهظ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  نیا  هب  هجوت  اب  .69
؟196 درادن تافانم  جرف ، طیارش  يزاس  هدامآ  هب  اهناسنا  توعد  اب 

؟ تسا هدامآ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  روهظ  يارب  طیارـش  اه و  هنیمز  ناهج ، ینونک  طیارـش  هب  هجوت  اب  اـیآ  .70
200

؟201 دننک روهظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ات  دنشاب  هتشاد  دیاب  یطیارش  هچ  مدرم ، ایند و  .71

؟203 یندروآ ای  تسا  یندمآ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  .72

؟204 تسیچ روهظ  هدمع  عنام  دنکیمن ؟ روهظ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ارچ  .73

؟206 دراد فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  روهظ  مایق و  رما  رد  یشقن  هچ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  .74

؟209 تسا یعامتجا  تیعقوم  طیارش و  هچ  رد  ام ، یمالسا  ناریا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  روهظ  ماگنه  .75

؟ دوب دهاوخ  ریشمش  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  گنج  ایآ  نردم ، ياهحالس  دوجو  اب  ملع و  تفرـشیپ  دوجو  اب  .76
211

؟212 تسیچ روهظ  میالع  زا  دارم  .77

؟213 دنمادک روهظ  میالع  .78

؟216 تسا هدش  عقاو  روهظ  میالع  زا  کی  مادک  .79

؟217 میراد ام  هک  تسا  یتاروصت  فرِص  نیا ، ای  تسا  کیدزن  روهظ  ياه  هناشن  امش ، رظن  هب  ایآ  .80

؟218 تسیک لاجد  .81

؟221 تسیک یناسارخ  .82

؟222 تسیچ هیکز  سفن  لتق  زا  روظنم  .83

225 .دیهد حیضوت  ینسح  دیس  هرابرد  .84
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228 .دیهد حیضوت  ینامی  هرابرد  .85

229 .دیهد حیضوت  وا  هرابرد  تسیک ؟ ینایفس  .86

؟230 تسا یطیارش  هچ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  هناتسآ  رد  ناهج  .87

؟235 دراد عالطا  دوخ  روهظ  نامز  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ایآ  .88

؟237 دنکیم زاغآ  اجک  زا  ار  دوخ  مایق  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  ترضح  .89

؟238 دنک یم  روهظ  هکم  رد  ترضح  ارچ  .90

؟239 تسا هنوگچ  نآ  تقیقح  دوش ، یم  هتفگ  ینانخس  روهظ  نامز  ياه  گنج  هرابرد  .91

؟242 تسا یتقو  هچ  تجح ، ترضح  روهظ  نامز  .92
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زا ادخ  هک  تسا  یتیلوؤسم  دـهع و  نم ، يوس  زا  تفالخ  لوبق  ّتلع  : » دومرف تفالخ ، لوبق  ماگنه  مالـسلا ، هیلع  یلع  ترـضح  .93
کنیا .دننکن  توکـس  ناگراچیب  ناگدیدمتـس و  یگنـسرگ  نارگمتـس و  یگرابمکـش  ربارب  هک  تسا  هتفرگ  نادنمـشناد  ناملاع و 
يدهم روهظ  يانمت  دایرف  دـننکیم و  هثاغتـسا  همه  نیا  مدرم ، هک  نونکا  ارچ  دـنراد .» نآ  لوبق  هب  رارـصا  هتفرگ و  ارم  فارطا  مدرم ،

؟244 دیآیمن ترضح  تسا ، هدش  اهتلم  ریگنابیرگ  رقف ، دنک و  یم  دادیب  روج ، ملظ و  دنهدیم و  رس  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

مهد لصف 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  روهظ و  نارود 

؟249 ییارگاو ای  دراد  ییارگمه  يدهم ، ماما  یناهج  تموکح  اب  ندش  یناهج  دنیارف  ای  يزاس  یناهج  هژورپ  ایآ  .94

؟251 دماجنایم یناهج  دحاو  تموکح  هب  ًامازلا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  بالقنا  ایآ  .95

؟254 دنوشیم ناملسم  مدرم  همه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  اب  ایآ  .96

؟258 تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یحالصا  یتموکح و  همانرب  .97

؟261 دنرادروخرب یبیغ  ياهدادما  زا  روهظ  رصع  رد  شباحصا  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ایآ  .98

؟264 تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تسد  هب  ناطیش  ندش  هتشک  زا  روظنم  .99

ناما رد  ناطیـش  ياهبیرف  زا  روهظ ، زا  سپ  نامدرم  دنـشکب ، ار  ناطیـش  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  رگا  .100
؟266 تسا راگزاس  ادخ  تلادع  اب  هنوگچ  نیا ، .دنام  دنهاوخ 

؟269 دوشیم هچ  رایتخا  دنکیم ؟ هانگ  مه  یسک  هللا  هیقب  تموکح  لیکشت  ای  مایق  ای  روهظ  زا  سپ  ایآ  .101

ایآ درادن ، دوجو  ندرک  هانگ  ناکما  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  نامز  رد  تایاور  هب  هجوت  اب  دنیوگ  یم  یخرب  .102
؟271 تسا تسرد  اه  هتفگ  نیا 

ای دریگ و  یمن  تروص  هانگ  ملظ و  ارچ  سپ  دراد  دوجو  هانگ  ناکما  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  نامز  رد  رگا  .103
؟272 تسا كدنا  رایسب 

؟273 تسا هنوگچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تموکح  نارود  روهظ و  نارود  يامیس  .104

؟276 تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  همانرب  شقن و  .105

؟277 دروآ یم  دیدج  ماکحا  دوخ ، روهظ  ماگنه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  ایآ  .106
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؟279 تسیچ دروآیم ، فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  يدیدج  نآرق  نید و  زا  روظنم  .107

؟281 دماجنا یم  لوط  هب  تدم  هچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تموکح  .108

؟282 دسریم تداهش  هب  روهظ ، زا  دعب  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ایآ  .109

؟284 دیهد حیضوت  لماک  تروص  هب  ار  نآ  ًافطل  تسیچ ؟ تعجر  .110

287 عبانم تسرهف 

289 همانباتک
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همدقم

فراـعم صوـصخ  هـب  یمالـسا  ثحاـبم  ناگنـشت  نوزفا  زور  دـشر  ریخا و  ياـه  هـهد  رد  ینید  هشیدـنا  شرتـسگ  ییارگ و  مالـسا 
جاوما زا  دیاش  ات  دننک  داجیا  يدس  ناشورخ ، لیـس  نیا  لباقم  رد  هک  هتـشاد  نآ  رب  ار  نانمـشد  یمالـسا ، عماوج  نایم  رد  تیودهم 

تسا هتفرگ  شیپ  رد  ار  یفلتخم  ياه  هار  ییارگ  مالسا  اب  هزرابم  يارب  نمشد  اتسار  نیا  رد  .دننک  رتدنک  ار  نآ  دنور  دنهاکب و  نآ 
اعدا ناوتب  دیاش  نایم  نیا  رد  ...و  مالسا  هیلع  رب  هدرتسگ  تاغیلبت  يا ، هنایار  ياه  يزاب  ینوتراک ، ییامنیـس  ياه  ملیف  هیهت  هلمج  زا 
عماوج تاـیح  تقیقح  رد  .تسا  اـه  هزومآ  نیرتراذـگرثا  نیرت و  مهم  زا  ّتیودـهم  یمالـسا ، ِینید  ياـه  هزوـمآ  ناـیم  زا  هک  درک 

ناوت مامت  اب  هدرب و  یپ  هلأسم  نیا  هب  نمـشد  .تسا  هتفهن  نآ  هب  نامیا  هزومآ و  نیا  هب  داـقتعا  رد  نشور  هدـنیآ  هب  دـیما  یمالـسا و 
هنومن اه و  لدـم  لیمحت  نآ ، رد  فیرحت  داجیا  رد  یعـس  هزومآ ، نیا  راـکنا  .تسا  هدرک  یتاـیح  هزومآ  نیا  هیلع  تیلاـعف  هب  عورش 
شالت هلمج  زا  تاهبش  تالاؤس و  ءاقلا  نایعدم و  زا  تیامح  یمالسا ، یناسنا و  عماوج  هب  يودهم  لدم  ناونع  هب  دوخ  هتخاس  ياه 

.تسا نانآ  ياه 

دوش ودع  : » هک تسا  نخـس  نیا  نشور  قادصم  تقیقح  رد  اما  تسا ؛ برخم  از و  بیـسآ  رایـسب  نمـشد  تکرح  نیا  لوا  هاگن  رد 
يارب تسا  یبوخ  هاگرذگ  ربعم و  یلو  تسا  يدب  هاگیاج  هچرگا  دیدرت  کش و  رد  ندـنام  هک  ارچ  دـهاوخ ؛» ادـخ  رگا  ریخ  ببس 

يریگیپ اب  هک  ینانمؤم 
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یم شیازفا  ار  دوخ  تفرعم  ناـمیا و  دنـسر و  یم  یعطق  هجیتـن  هب  عوضوم ، نآ  هب  ِناـیاناد  ملع و  لـها  زا  لاؤس  قـیقحت و  هلأـسم و 
: دیامرف یم  هنیمز  نیا  رد  هللا  همحر  يرهطم  دیهش  .دنهد 

رّجحت هن  رجحت و  هب  ور  ناش  ینید  تلاـح  نآ  مدرم  مک  مک  دوشن  دراو  رگا  تسا ، رطخ  دوشن  هعماـج  دراو  تاکیکـشت  نیا  رگا  ... 
رگا .ددـنگ  یم  دـنامب  یتدـم  رگا  میهد و  یم  رارق  ضوح  رد  ار  نآ  هک  یفاص  ًالماک  بآ  لثم  تسرد  .دور  یم  تنوفع  هب  ور  هک 

تادقتعم نآ  زاتشیپ  ماوع ، تروص  نآ  رد  دروخن  کش  هنایزات  یبهذم  ینید و  تادقتعم  رب  دشاب و  یـشمارآ  تلاح  کی  مدرم  رد 
(1) ....دنزاس یم  يزیچ  ناشدوخ  زا  مئاد  دنوشب  زاتشیپ  ماوع  یتقو  .دنوش  یم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) .دروآ دهاوخن  موجه  وا  رب  تاهبش  تسا  سانش  نامز  هک  یسک  سباوللا ؛ هیلع  مجهت  هنامزب ال  ملاعلا 

راتفرگ ات  دـشاب  دوخ  نامیا  تاداقتعا و  ندرک  مکحم  لابند  هب  دـیاب  دوخ ، نامز  زا  حیحـص  كرد  اب  نمؤم  ناـسنا  ره  هاـگن  نیا  اـب 
.دوشن تاهبش 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما   

زا دشاب  سانش  نامز  دشاب و  هتخانش  ار  دوخ  راگزور  هک  سک  ره  دادعتسالا ؛ نع  لفغی  مل  مایالا  فرع  نم 

ص:14

.یناوضر رغصا  یلع  تاهبش ، هب  خساپ  یسانش و  دعوم  زا : لقن  هب  ص34 و 35 ؛ رفص ، ش  رّهطم ، همانلصف  - 1
ح29. ص27 ، ج1 ، یفاک ، - 2
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(1) .دش دهاوخن  لفاغ  یگدامآ 

داهج اب  دـنا و  هدوب  هزرابم  مدـقم  فص  رد  هشیمه  نید  ياملع  مدرم ، ِتـالاؤس  تاهبـش و  هب  خـساپ  تاداـقتعا و  زا  عاـفد  ههبج  رد 
رد هدوب  يا  هریس  یملع  داهج  نیا  .دنا  هدناسر  تبث  هب  عیشت  بهذم  يارب  خیرات  لوط  رد  ار  ینیرز  ياه  گرب  دوخ  یلمع  یملع و 

: دیامرف یم  همعنلا  مامت  نیدلا و  لامک  فیرش  باتک  فیلأت  دروم  رد  قودص  خیش  موحرم  .هعیش  هاگآ  رادیب و  ياملع  نایم 

روباشین هب  دـش  هدروآرب  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترایز  رد  میوزرآ  نوچ  هک  دوب  نآ  باـتک  نیا  فیلأـت  رد  نم  هزیگنا 
ماما هرابرد  دنناریح و  تبیغ  رما  رد  دندرک  یم  دش  دمآ و  نم  دزن  هب  هک  ینایعیش  رتشیب  مدید  مدیزگ و  تماقا  اج  نآ  رد  متشگرب و 

دادمتسا اب  سپ  دنا  هدروآ  يور  سایق  يأر و  هب  هتـشگ و  فرحنم  تسار  هار  زا  دنراد و  ههبـش  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مئاق 
ات متسب  راکب  ناشیا  داشرا  رد  ار  دوخ  شالت  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  و  ملس    هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هدراو  رابخا  زا 
هک زور  کی  ...دوب  مق  نادنمـشناد  زا  هک  فرـش  ملع و  لضف و  لـها  زا  یخیـش  هک  نیا  اـت  منک  تلـالد  باوص  قح و  هب  ار  اـه  نآ 
هللا لجع  مئاق  دروم  رد  ار  وا  مالک ، نآ  هک  درک  لـقن  اراـخب  گرزب  ناـیقطنم  هفـسالف و  زا  یکی  زا  یمـالک  تفگ  یم  نخـس  میارب 
نم سپ  .دوب  هتخادـنا  دـیدرت  کش و  هب  ار  وا  شرابخا  عاطقنا  شتبیغ و  لوط  هطـساو  هب  دوب و  هتخاس  ناریح  فیرـشلا  هجرف  یلاعت 

تابثا رد  یلوصف 
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رد مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  يراـبخا  هدرک و  ناـیب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دوجو 
ثیداـحا تخاـس و  لـیاز  وا  بلق  زا  ار  ههبـشو  دـیدرت  کـش و  تفاـی و  شمارآ  راـبخا  نادـب  وا  مدرک و  تـیاور  ماـما ، نآ  تـبیغ 

یباتک عوضوم  نیا  رد  هک  درک  تساوخرد  نم  زا  تفریذـپ و  میلـست ، لوبق و  تعاط و  عمـس و  هب  تفرگ  ارف  نم  زا  هک  ار  یحیحص 
(1) «. ...متفریذپ ار  وا  تساوخرد  زین  نم  منک ، فیلأت  شیارب 

قیقحت نف و  لها  رب  هک  تسا  هدش  پاچ  فیلأت و  تالاؤس ، تاهبـش و  هب  خساپ  يارب  ام  ياملع  زا  يدایز  ياه  باتک  لکـش  نیا  هب 
.تسین هدیشوپ 

، تیودهم عوضوم  اب  ینید  تاهبش  تالاؤس و  هب  ییوگخساپ  يارب  تیودهم ، یصصخت  زکرم  خساپ  شـسرپ و  دحاو  اتـسار  نیا  رد 
يوگ خـساپ  تاسلج ، يرازگرب  لوبق و  باوج  تسپ  ياه  هماـن  تنرتنیا ، نفلت ، قیرط  زا  هدرک و  زاـغآ  ار  دوخ  تیلاـعف  لاس 83  زا 

.دشاب یم  دوخ  نابطاخم  تالاؤس 

رد هک  دـشاب  یم  مق  هیملع  هزوح  تیودـهم  یـصصخت  زکرم  ناهوژپ  شناد  ناققحم و  دـیتاسا ، هفقو  یب  شالت  هجیتن  هعومجم  نیا 
ياه یگژیو  زا  .دوش  یم  هیارا  شسرپ  بلاق 110  رد  فلتخم  تاعوضوم  اب  نآ  لوا  رتفد  رضاح  لاح  رد  دوش و  یم  هدامآ  رتفد  هس 

: درک هراشا  لیذ  تاکن  هب  ناوت  یم  هعومجم  نیا 

ياوتحم ناقتا و  زا  اذـل  دنـشاب  یم  تیودـهم  یـصصخت  هعومجم  ناققحم  دـیتاسا و  زا  تالاؤس ، هب  نایوگخـساپ  ناگدنـسیون و  _ 
یملع
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.ناولهپ روصنم  همجرت  ص8 ، باتک ، همدقم  ج1 ، نیدلا ، لامک  - 1
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.دوش دنمرهب  نآ  زا  هعماج  مومع  ات  دوش  نایب  هداس  ناور و  تروص  هب  بلاطم  هدش  یعس  هکنیا  نیع  رد  تسا  رادروخرب 

نآ ياه  خساپ  هدش و  حرطم  يودهم  فراعم  ناگدنیوج  طسوت  هتـشذگ  ياه  لاس  یط  هک  تسا  یتالاؤس  هدـش ، حرط  تالاوس  _ 
.تسا هدش  يروآ  عمج  هعماج  تینیع  زا  تالاؤس  نیا  تقیقح  رد  دنا و  هدرک  تفایرد  ار  اه 

.دوش ظفح  نآ  تیباذج  ات  هدش  پاچ  نابطاخم  تالاؤس  نیع  رودقملا  یتح  _ 

، دیتاسا هیلک  یسابلک و  یبتجم  مالسالا  تجح  بانج  تیودهم  یـصصخت  زکرم  مرتحم  ریدم  زا  هک  میناد  یم  مزال  دوخرب  نایاپ  رد 
صوصخ هب  مینک  رکـشت  دـنا  هدرک  يرای  ار  هعومجم  نیا  تـالاؤس ، هب  ییوگ  خـساپ  رد  هک  یناـهوژپ  شناد  ردـقنارگ و  ناـققحم 
هعومجم نیا  يزاس  هدامآ  يارب  يرایـسب  تمحز  هک  یمتاح  یقت  مالـسالا  تجح  بانج  نایفـسوی و  يدهم  مالـسالا  تجح  بانج 

.دندناسر ماجنارس  هب  ار  راک  بلاطم ، حالصا  یملع و  تراظن  اب  تیاهن  رد  دندش و  لمحتم 

يارب زین  موس  مود و  رتفد  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هژیو  تایانع  و  قح " ترـضح  قیفوت  اـب  هک  تسا  دـیما 
.دوش هیارا  هدامآ و  تقیقح  ناگنشت  نابلاط و  هدافتسا 

مق هیملع  هزوح  تیودهم  تماما و  یصصخت  زکرم 

تالاؤس هب  خساپ  دحاو 
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بهاذم قرف و  نایدا ، لوا : لصف 

هراشا
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؟ تسا نایعیش  هژیو  هب  ناناملسم و  صوصخم  هدنیآ  رد  یجنم  ندمآ  هب  داقتعا  ایآ  .1

ساره اه و  ینارگن  نآ ، رد  هک  نشور  هدنیآ  هب  دیما  ینامـسآ و  گرزب  هدنهد  تاجن  کی  روهظ  هب  داقتعا  يانعم  هب   (1) مسیروتوف
لهج و ملظ و  هشیر  دوش و  هدـیچرب  یتیگ  هنهپ  زا  اه  یکیرات  همه  یهلا ، زاتمم  تیـصخش  کی  روهظ  تکرب  هب  ددرگ و  عفترم  اـه 
اه تلم  مامت  دزن  اه ، نامز  همه  اـج و  همه  هراومه ، هک  تسا  تباـث  یمومع  داـقتعا  کـی  دوش ، هدـنکرب  نیمز  هرک  يور  زا  یهاـبت 

.تسا هدوب  جیار  عیاش و 

هنومن يارب  میروخ ؛ یم  رب  یجنم  زا  یفلتخم  باقلا  اه و  مان  هب  بهاذم  هب  طوبرم  ياه  باتک  رد 

؛ حیشام دوهی : بهذم  رد  _ 

؛ حیسم تیحیسم : بهذم  رد  _ 

ص:21
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؛ سنایشوس تشترز : بتکم  رد  _ 

؛ نیکلک ای  یکلک  ونشیو ، اهودنه : بتکم  رد  _ 

؛ هیرتیم مجنپ  يادوب  ادوب : بتکم  رد  _ 

؛ مئاق يدهم ، مالسا : بهذم  رد  _ 

رد یحلـصم  ندـمآ  یهلا و  ردـتقم  ربـهر  کـی  روـهظ  هب  هدـیقع  هلأـسم  هک  تسا  نیا  دوـش ، یم  هدافتـسا  اـه  تما  خـیرات  زا  هچنآ 
یهلا و نایدا  همه  ناوریپ  اه و   ّ تلم لد  قامعا  رد  هک  تسا  راد  هشیر  لیـصا و  يردـق  هب  ناهج ، دوعوم  یجنم  ماـن  هب  ناـمزلارخآ ،

يروآدای اب  یگدنز ، ياه  بیشن  زارف و  رد  اه  ناسنا  تیرـشب ، خیرات  لوط  رد  هک  ییاج  ات  تسا ، هتفرگ  اج  ناهج  للم  ماوقا و  مامت 
رد یناهج  دوعوم  حلـصم  نآ  روهظ  راظتنا  رد  دـنداد و  یم  تاجن  يدـیماان  سأی و  زا  ار  دوخ  هتـسویپ  يردـتقم ، ربهر  نینچ  روهظ 

.دننک یم  يرامش  هظحل  ناهج ، نایاپ 

؟ دراد لوبق  ار  نامزلا  رخآ  یجنم  روهظ  دوهی  ایآ  . 2

هک تسا  هدمآ  نامزلارخآ  رد  یناهج  یحلصم  روهظ  دوعوم و  ندمآ  هرابرد  يدایز  ياه  تراشب  نآ ، تاقحلم  تاروت و  باتک  رد 
: دوش یم  هراشا  نآ  زا  یتمسق  هب 

: دوواد روبز  رد  روهظ  تراشب  .فلا 

دوعوم نآ  روهظ  دیون  هناگ ، هاجنپودص  ریمازم  زا  شخب  زا 35  شیب  رد 

ص:22
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: تسا دوجوم  ملاع  یجنم  مما و 

دوش یم  هتسکش  ناریرش  ياهوزاب  هک  نوچ  دش ؛ دنهاوخ  نیمز  ثراو  دنوادخ ، هب  نالکوتم  اّما  دنوش ؛ یم  عطقنم  ناریرـش  هک  اریز 
ثراو ناقیدص ، .دوب  دهاوخ  يدبا  ناشیا  ثاریم  دناد و  یم  ار  ناحلاص  ياهزور  دنوادخ ، .تسا  هاگ  هیکت  ار  ناقیدص  دنوادخ ، و 

(1) و(2) .دش دنهاوخ  عطقنم  ناریرش ، تبقاع ، لصأتسم و  تبقاع ، نایصاع ، اّما  دش ؛ دنهاوخ  نکاس  نآ  رد  ًادبا  هدش ، نیمز 

 : یبن يایعشا  باتک  رد  روهظ  تراشب  .ب 

ارف تلادع  يارجا  هب  ار  نانمؤم  دهد و  یم  هدعو  ار  شیوخ  تلادـع  قّقحت  ندوب  عوقولا  بیرق  دـنوادخ ، باتک ، نیا  زا  یـشخب  رد 
: دیوگ یم  دناوخ و  یم 

کیدزن نم ، تلادع  ندش  فشکنم  نم و  تاجن  ندمآ  هک  اریز  دینک ؛ يراج  ار  تلادع  دیرادب ، هاگن  ار  فاصنا 

ص:23

.38 ياهدنب 9 _  ، 37 رومزم ریمازم ، باتک  - 1
وا اب  كولم ، یمامت  .درک  دـهاوخ  تنطلـس  نیمز ، اصقا  هب  ات  رهن  زا  اـیرد و  هب  اـت  اـیرد  زا  تسا : هدـمآ  روـمزم 72  رد  نینچمه  - 2

هدننک ترـصن  هک  نیکـسم  دنک و  یم  دایرف  هک  یتقو  ار  ریقف  اریز ، درک ؛ دنهاوخ  یگدـنب  ار  وا  مما  یمامت  درک و  دـنهاوخ  شنرک 
هب ار  اه  موق  .داد  دهاوخ  تاجن  ار  نانیکـسم  ياه  ناج  دومرف و  دـهاوخ  محرت  جاتحم ، لیلذ و  هب  .داد و  دـهاوخ  یـصالخ  درادـن ،

.ددرگ رورسم  نیمز  دنک و  يداش  نامسآ  .درک  دهاوخ  يرواد  فاصنا 
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(1) .تسا

هجیتن یتمالـس و  تلادـع ، لمع  دـیدرگ و  دـهاوخ  میقم  ناتـسوب  رد  تلادـع ، دـش و  دـهاوخ  نکاس  نابایب ، رد  فاـصنا ، هاـگ ، نآ 
ياه لزنم  رد  نئمطم و  نکاسم  رد  یتمالـس و  نکـسم  رد  نم ، موق  .دابآلادـبا و  اـت  دوب  دـهاوخ  رطاـخ  ِناـنیمطا  یمارآ و  تلادـع ،

(2) .دش دنهاوخ  نکاس  یمارآ ،

: یبن يایرکز  باتک  رد  روهظ  تراشب  .ج 

(3) .دحاو وا  مسا  دوب و  دهاوخ  دحاو  هوهی  زور ، نآ  رد  دوب و  دهاوخ  هاشداپ  نیمز  یمامت  رب  ادخ ]  ] هوهی زور ، نآ  رد 

 : یبن لایناد  باتک  رد  روهظ  تراشب  .د 

هدمآ دوجو  هب  یتما  هک  ینیح  زا  هک  دش  دهاوخ  یگنت  نامز  نانچ  تساخرب و  دهاوخ  هداتسیا ، وت  موق  نارسپ  يارب  هک  یمیظع  ریما 
هک ینانآ  زا  يرایسب  دش و  دهاوخ  راگتـسر  دوش ، دای  بوتکم  رتفد  رد  هک  وت  موق  زا  کی  ره  نامز ، نآ  رد  هدوبن و  زورما ، ات  تسا 

.ینادواج تراقح  تلاجخ و  تهج  هب  نانآ  ینادواج و  تایح  تهج  هب  نانیا  اّما  دش ؛ دنهاوخ  رادیب  دـنا ، هدـیباوخ  نیمز  كاخ  رد 
دننام دننک ؛ یم  يربهر  تلادع  هار  هب  ار  يرایسب  هک  ینانآ  دیشخرد و  دنهاوخ  كالفا  ییانشور  لثم  نامیکح ، و 

ص:24

باب 59. یبن ، يایعشا  باتک  - 1

باب 32. یبن ، يایعشا  باتک  - 2
باب 14. یبن ، يایرکز  باتک  - 3
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تعرـس هب  يرایـسب  نک .  رهم  رخآ ، نامز  ات  ار  باتک  راد و  یفخم  ار  مالک  لایناد ! يا  وت  اّما  .دابآلا  دـبا  ات  دوب  دـنهاوخ  ناـگراتس 
(1)! دشک راظتنا  هک  نآ  لاح  هب  اشوخ  .دیدرگ  دهاوخ  هدوزفا  ملع  درک و  دنهاوخ  ددرت 

: یبن قوقبح  باتک  رد  روهظ  تراشب  .ه 

عمج دوخ  دزن  ار  اه  تما  عیمج  هکلب  ..درک ؛ دهاوخن  گنرد  دمآ و  دهاوخ  هتبلا  هک  اریز  شاب ؛ رظتنم  شیارب  دـیامن ، ریخأت  هچ  رگا 
(2) .دنک یم 

؟ تسیچ دوعوم  هرابرد  تیحیسم  لیجنا و  هاگدید  . 3

.تسا هتـشگ  روهـشم  نآ  ناگدنـسیون  مان  هب  هدـش و  يروآ  عمج  رفن  راهچ  تسد  هب  هک  تسا  لیجنا  نایحیـسم ، سدـقم  باتک  مان 
هدمآ لیجنا  رد  هک  ار  اه  تراشب  نآ  زا  یخرب  نتم  کنیا ، .تسا  انحوی  اقول و  سقرم ، یّتم ، لیجنا  راهچ  رب  لمتـشم  ینونک ، لیجنا 

: میروآ یم  تسا ،

: یتم لیجنا  .فلا 

ددرگ و کیرات  باتفآ ، مایا ، نآ  تبیصم  زا  دعب  ًاروف  و 

ص:25

باب 12. یبن ، لایناد  باتک  - 1
ياهدنب 3. لصف 2 ، یبن ، قوقبح  باتک  - 2
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نامسآ رد  ناسنا  رسپ  تمالع  هاگ  نآ  .ددرگ  لزلزتم  كالفا ، ياه  توق  دنزیر و  ورف  نامسآ  زا  ناگراتس  دهدن و  ار  دوخ  رون  هام ،
لالج تّوق و  اب  نامـسآ ، ياهربا  رب  هک  دننیبب  ار  ناسنا  رـسپ  دننک و  ینز  هنیـس  نیمز ، فیاوط  عیمج  تقو ، نآ  رد  ددرگ و  رادیدپ 

(1) .دیآ یم  یمیظع 

: سقرم لیجنا  .ب 

نم هک  تفگ  دـنهاوخ  هدـمآ ، نم  مان  هب  يرایـسب  هک  اریز  دـنکن ؛ هارمگ  ار  امـش  یـسک  راهنز  : » تفگ نویراوح  هب  باطخ  یـسیع ،
نیا عوقو  هک  اریز  دـیوشم ؛ برطـضم  دیونـشب ، ار  اه  گنج  رابخا  اه و  گنج  نوچ  اـّما  درک ؛ دـنهاوخ  هارمگ  ار  يرایـسب  متـسه و 

رد اـه  هلزلز  تساـخرب و  دـنهاوخ  یتکلمم  رب  یتکلمم  یتما و  رب  یتما  هک  اریز  تسین ؛ زونه  اـهتنا ، نکیل  .تسا  يرورـض  ثداوح ،
.دینک طایتحا  دوخ  يارب  زا  امش  نکیل  دشاب ، یم  اهدرد  يادتبا  اه ، نیا  دیآ و  یم  دیدپ  اه  شاشتغا  دش و  دهاوخ  ثداح  اه ، ياج 

؛ دینک اعد  هدش و  رادیب  سپ  .مه  رسپ  هن  نامسآ و  رد  ناگتـشرف  هن  درادن ، عالطا  سک  چیه  ردپ ، زا  ریغ  تعاس ، زور و  نآ  زا  یلو 
(2) .دبای هتفخ  ار  امش  هدمآ ، ناهگان  ادابم  حبص .  ای  سورخ  گناب  ای  بش  فصن  ای  ماش  رد  دوش  یم  یک  تقو  نآ  دیناد  یمن  اریز 

ص:26

باب 24. یتم ، لیجنا  - 1
باب 13. سقرم ، لیجنا  - 2
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: اقول لیجنا  .ج 

ار ناشیا  دـیآ ، نوچ  ناشیا  ياقآ  هک  نامالغ  نآ  لاح  هب  اـشوخ  .دـیرادب  هتخورفا  ار  دوخ  ياـه  غارچ  دـیدنبب ، ار  دوخ  ياـهرمک  و 
(1)  . دیآ یم  ناسنا  رسپ  دیرب ، یمن  نامگ  هک  یتعاس  رد  اریز  دیشاب ؛ دعتسم  زین  امش  سپ  .دبای  رادیب 

: انحوی لیجنا  .د 

رد هک  دیآ  یم  یتعاس  اریز ، دینکن ؛ بجعت  نیا  زا  تسا و  ناسنا  رـسپ  هک  اریز  دنکب ؛ مه  يرواد  هک  تسا  هدیـشخب  تردـق  ودـب  و 
(2) .دمآ دنهاوخ  نوریب  دینش و  دنهاوخ  ار  وا  زاوآ  دنروبق ، رد  هک  یناسک  عیمج  نآ ،

یـسیع ترـضح  اب  نآ ، دروم  یـس  طقف  هک  تسا  هدمآ  ناسنا » رـسپ   » هملک راب  داتـشه  نآ ، تاقحلم  لیجنا و  رد  تسا  رکذ  هب  مزال 
روهظ راگزور  نایاپ  نامزلا و  رخآ  رد  هک  دـیوگ  یم  نخـس  يا  هدـنهد  تاجن  زا  رگید ، دروم  هاجنپ  اـّما  تسا ؛ قیبطت  لـباق  حیـسم 

(3) .درک دهاوخ 

ص:27

باب 12. اقول ، لیجنا  - 1
باب 5. انحوی ، لیجنا  - 2

بهاذم مالسا و  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  باتک  زا  لقن  هب  سدقم ، باتک  سوماق  یئاکیرمآ ، سکاه  رتسم  - 3
.يدیهش یمشاه  هللادسا  دیس  هتشون  ناهج ، للم  و 
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؟ تسیچ یجنم  روهظ  هرابرد  مالسا  نید  هاگدید  . 4

هب ددعتم  تایآ  رد  ناناملسم ، ینامـسآ  باتک  نآرق ، .تسا  هدش  حرطم  ینـشور  هب  یجنم ، دوعوم و  هلأسم  مالـسا ، سدقم  نید  رد 
هیآ نیا  رد  دـنوادخ ،  (1) .تسا اـیبنا  هروس  زا  هیآ 105  اـه  نآ  هلمج  زا  .دراد  هراـشا  قح ، نید  هبلغ  نیمز و  رب  ناـحلاص  تیمکاـح 

، رما نیا  هک  دنک  یم  حیرـصت  نینچمه  .دنریگ  یم  رایتخا  رد  دنرب و  یم  ثرا  هب  نم  حلاص  ناگدـنب  ار  نیمز  هک  دـنک  یم  حیرـصت 
نامیا هک  ییاه  ناسنا  هب  دـنوادخ ، رون  هروس  زا  هیآ 55  رد  .تسا  هدـش  هراشا  نادـب  زین  هتـشذگ  يایبنا  بتک  رد  هک  تسا  یتقیقح 

اجرباپ و ار  ناشنید  دراذگ و  یم  او  نانآ  هب  ار  نیمز  رد  تموکح  تفالخ و  هک  دهد  یم  هدعو  دنداد ، ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و 
یم ادـخ  یگدـنب  تدابع و  هب  ناـیمدآ  دوش و  یم  داـجیا  ناـهج  رد  لـماک ، تینما  شمارآ و  یناـمز ، نینچ  رد  دزاـس و  یم  رارقرب 

.دنزادرپ

ره درک ؛ دهاوخ  هبلغ  نایدا  همه  رب  مالسا  نید  دنک ، یم  حیرصت  ( 8 فص : 28 ؛ حتف : 33 و 34 ؛ هبوت :  ) نآرق ياج  هس  رد  دنوادخ ،
دنچ

ص:28

ناگدنب : » میتشون تاروت )  ) رکذ زا  دـعب  روبز »  » رد نوحلاصلا  ؛ يدابع  اهثری  ضرالا  َّنأ  رکذـلا  دـعب  نم  روبزلا  یف  انبتک  دـقل  و  - 1
«. دش دنهاوخ  نیمز  تموکح )  ) ثراو ما  هتسیاش 
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نییبت ریـسفت و  رد  هک  یتایاور  هب  هجوت  اب  هتبلا ، .دنک  یم  یفرعم  يدادـیور  نینچ  رب  دـهاش  ار  دوخ  دـنهاوخن و  ناکرـشم  نارفاک و 
هللا لجع  يدهم  ماما  هب  نآرق ، تایآ  زا  هیآ  زا 250  شیب  هک  تفایرد  ناوت  یم  تسا ، هدـش  رداص  موصعم  نایاوشیپ  زا  یهلا  تایآ 

(1) .دراد هراشا  نید ، لدع و  تیمکاح  فیرشلا و  هجرف  یلاعت 

هژیو زین  يددعتم  ياه  باتک  تسا ، هدش  رکذ  وا  هرابرد  يددعتم  تایاور  ینس  هعیـش و  مهم  ییاور  بتک  رد  میرک ، نآرق  رب  هوالع 
هتـشون هبیغلا ، قودص ، خیـش  رثا  همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  زا  ناوت  یم  هنومن ، يارب  تسا ؛ هدمآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  ترـضح  نآ 
رـصاعم ياملع  زا  یناگیاپلگ  یفاص  هللا  فطل  رثا  رثالا ، بختنم  هتـشذگ و  ياملع  زا  یـسوط  خیـش  هتـشون  هبیغلا ، باـتک  یناـمعن و 

.درک هراشا  تنس  لها  زا  یناهفصا  میعن  وبا  فیلأت  نیعبرالا ، دامح و  نبا  رثا  نتفلا ، هب  ای  درب  مان  هعیش ،

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یمارگ  ربمایپ 

(2) .تسا مالسلا  اهیلع  همطاف  لسن  زا  نم  ترتع  زا  يدهم 

ص:29

ج5. يدهم ، مامالا  ثیداحا  مجعم  ك.ر : - 1
لقن هملس  ما  زا  هرامش 3735  ثیدح  يدهملا » یف  ءاج  ام   » باب رد  تسا ، ّتنـس  لها  مهم  ياه  باتک  زا  هک  دووادوبا  ننـس  رد  - 2

: دومرف ربمایپ  مدینـش  همطاف  ؛» دلو  نم  یترتع  نم  يدـهملا  : » لوقی ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  هک : تسا  هدـش 
هللا یلص  هللا  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  يردخ  دیعـس  یبا  زا  هرامـش 3736  ثیدح  رد  تسا .» همطاف  لسن  زا  نم  ترتع  زا  يدهم ، »

زا يدهم ، املظ  ؛ اروج و  تئلم  امک  ًالدـع  اطـسق و  ضرالا  ألمی  فنالا  ینقا  ههبجلا  یلجا  یّنم  يدـهملا  : » دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و 
ملظ و زا  هک  روط  نامه  دنک ، یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  .دراد  هدیـشک  دنلب و  ینیب  تسا ، ادیوه  راکـشآ و  وا  یناشیپ  .تسا  نم 

ح 278. ص177 ، فئوطلا ، بهاذم  هفرعم  یف  فئارطلا  تسا ،» هدش  رپ  روج 
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مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هعیـش ، داقتعا  هب  هک  تسا  بسانم  هتکن  نیا  رکذ 
هدنز دـهد ، مایق  روهظ و  نذا  دـنوادخ  هک  ینامز  ات  دراد و  رارق  تبیغ  هدرپ  سپ  رد  نونکا  دـمآ و  ایند  هب  لاس 255ق  رد  هک  تسا 

دهاوخ دـلوتم  شروهظ ، زا  شیپ  لاس  لهچ  دودـح  نامزلارخآرد و  هکلب  تسا ؛ هدـماین  ایند  هب  وا  تنـس ، لها  داقتعا  هب  یلو  تسا ؛
.دش

رظن قافتا  اه  نآ  رد  تنس ) لها   ) هماع هعیش و  هک  دراد  دوجو  یتاداقتعا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  هرابرد  ایآ  . 5
؟ دنشاب هتشاد 

میروخ یمرب  يددـعتم  دراوم  هب  بهذـم ، ود  ره  ياملع  ناگرزب و  تاملک  هب  هاگن  اب  ییاور و  عبانم  رد  دوجوم  تایاور  هب  عوجر  اب 
: هلمج زا  دشاب ، یم  اه  نآ  قافتا  لوبق و  دروم  هک 

هللا همحر  ردص  دیهـش  موحرم  .دنناد  یم  یعطق  يرما  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  هورگ ، ود  ره  .فلا 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  هعیش  گرزب  ياملع  زا 

رظتنم ياوشیپ  ناونع  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  داقتعا  یتسار  هب 

ص:30
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مالسلا مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  مومع و  روط  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ثیداحا  رد  رتهب ، یناهج  هب  ناهج  رییغت  يارب 
(1) …. دراذگ یمن  یقاب  ناسنا  يارب  یکش  چیه  ياج  هک  تسا  هدش  دیکات  هلأسم  نیا  رب  يدح  هب  تسا و  هدمآ  صوصخ  روط  هب 

: دیوگ یم  تنس  لها  ناگرزب  زا  ینابلا  نیدلا  رصان 

(2) …. تسا هدش  دراو  يرایسب  حیحص  ثیداحا  وا  جورخ  هرابرد  هک  دوش  هتسناد  دیاب  يدهم ، هلأسم  اما 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تموکح  توعد و  ندوب  ریگارف  عوضوم  هورگ ، ود  ره  لوبق  دروم  لئاسم  زا  رگید  یکی  .ب 
: دیامرف یم  هدرک و  هراشا  بلطم  نیا  هب  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ  .تسا  فیرشلا 

نامیا هک  ناگدـنب  امـش  زا  یناسک  هب  دـنوادخ ، »(3) ؛ ...ِضْرَأـْلا ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاَّصلا  اُولِمَع  ْمْکنِم َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  »
…. دهد تفالخ  نیمز  يور  رب  ار  نانآ  تسا  هداد  هدعو  دنوش ، راکوکین  هدروآ و 

: دومرف فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تموکح  هرتسگ  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

گنرد ناشراغ  رد  فهک  لـها  هک  هنوگ  ناـمه  دـنک ؛ یم  تموکح  نآ ، رد  دوش و  یم  نیمز  کـلام  لاـس  مالـسلا 309  هیلع  مئاق 
قرش و وا  يارب  دنوادخ  .دشاب  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  هنوگ  نآ  درک ، دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  .دندرک 

ص:31

ص103و 104. يدهملا ، لوح  ثحب  - 1
.ق لاس 1371 یمالسالا ، ندمتلا  هلجم  مالسلا ، هیلع  يدهملا  لوح  ینابلا ، نیدلارصان  - 2

.55 (: 24  ) رون - 3
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(1) …«. درک دهاوخ  حتف  ار  ملاع  برغ 

: دومرف هک  تسا  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا   (2) لبنح نب  دمحا 

نیمز لک  کلام  لاس  هن  ای  تفه  تدـم  رد  دـنک و  یم  جورخ  مترتع  زا  یـصخش  ماگنه ، نیا  رد  .دوش  یم  ملظ  متـس و  زا  رپ  نیمز 
(3) .درک دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  ماگنه ، نیا  رد  .دش  دهاوخ 

.تسا يدهم » ، » یناهج یجنم  بقل  هک  دنراد  قافتا  هورگ ، ود  ره  .ج 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  یسلجم  همالع  موحرم 

ادخ هفیلخ  يدهم  نیا ، : » دنک یم  ادن  هک  تسا  یسک  ربا ، نآ  نایم  تسا و  يربا  وا  رـس  يالاب  هک  یلاح  رد  دنک ، یم  جورخ  يدهم 
(4) «. دینک يوریپ  ار  وا  .تسا 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن  يردخ  دیعـس  وبا  زا  دوخ  دنـس  هب  هماع  ثیدـح  ياملع  زا  يروباشین  مکاح 
: دومرف

ص:32

اروج املظ و  تئلم  امک  اطسق  الدع و  ضرالا  ألمی  مهفهک ، یف  فهکلا  لها  ثبل  امک  اعست  دادزیو  هنس  هئامثالث  مئاقلا  کلمی  - » 1
ص390. ج52 ، راونالا ، راحب  اهبرغ ؛ » ضرالا و  قرش  هل  هللا  حتفیف 

.دشاب یم  هلبانح  هورگ  هلسلسرس  ه و    ّ ماع ناگرزب  زا  لبنح  نب  دمحا  - 2
ج3، دـمحا ، دنـسم  الدـع ،» اطـسق و  ضرالا  ألمیف  اعـست  وا  اعبـس  کلمی  یترتع  نم  لجر  جرخی  مث  ًاروج  املظ و  ضرالا  ألمت  - » 3

ص28.
ص81. ج51 ، راونالاراحب ، هوعبتاف ؛ » هللا  هفیلخ  يدهملا  اذه  يدانی  دانم  اهیف  همامغ  هسأر  یلع  يدهملا و  جرخی  - » 4
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(1) «. تسا تیب  لها  زا  يدهم ، تیبلا ؛ لها  انم  يدهملا  »

.تسا مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  نادنزرف  زا  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  هک  دنراد  داقتعا  هورگ  ود  ره  .د 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

(2) «. تسا همطاف  دالوا  زا  يدرم  يدهم  همطاف ؛ دلو  نم  لجر  يدهملا  »

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش  لقن  تنس  لها  تایاور  رد 

«. تسا همطاف  دالوا  زا  يدهم  (3) ؛ همطاف دلو  نم  يدهملا  »

ود ره  هک  تسا  يروما  رگید  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  هب  وا  يادـتقا  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  ترـضح  لوزن  .ه 
.دنا هدرک  هراشا  نآ  هب  هورگ 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هیلع يدـهم  ماـما   ] وا رـس  تشپ  مالـسلا ] هـیلع  یـسیع  ترـضح   ] دـناوخ یم  زاـمن  سپ  مـیرم ، نـب  یـسیع  هللا  حور  دوـش  یم  لزاـن 
(4) [. مالسلا

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

.درازگ (5) یم  زامن  هدرک و  ادتقا  وا  هب  میرم  نب  یسیع  هک  یسک  تسا  ام  زا 

.تسا قافتا  دروم  روما  رگید  زا  زین  روهظ  میالع  نایب  یفرعم و  .و 

ص:33

ص557. ج4 ، مکاح ، كردتسم  - 1
ص43. ج51 ، راونالا ، راحب  - 2

ح4086. ص1386 ، ج2 ، هجام ، نبا  ننس  - 3
ح31. ، 33 باب ج2 ، نیدلا ، لامک  هفلخ ،» یلصیف  میرم  نب  یسیع  هللا  حور  لزنی  و  - » 4

ص84. ج1 ، دمحا ، دنسم  هفلخ ،» میرم  نب  یسیع  یلصی  يذلا  انم  - » 5
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: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج 

موق نک  دوبان  ءادیب  يا  : » دهد ادن  نامسآ  زا  يدانم  سپ  .ءادیب  نیمز ]  ] هب شرکـشل ] هارمه   ] ینایفـس رکـشل  ریما  دیآ  یم  دورف  سپ 
(1) .درب یم  ورف  دوخ  رد  ار  اه  نآ  سپ  .ار  رکشل ] ]= 

: تسا هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  هشیاع 

(2) .درب یم  ورف  ار  اه  نآ  همه  نیمز ] ، ] دندمآرد ءادیب  نیمز  هب  هک  یماگنه  سپ  .دنک  یم  هبعک  گنهآ  يرکشل 

یناوارف ماـما ، يرهاـظ  تاصخـشم  برغم ، زا  دیـشروخ  عولط  یهلا ، ياهدادـما  دـننام : دراد ، دوجو  زین  يرگید  یقاـفتا  دراوم  هتبلا 
....و رگید  نایدا  مامت  رب  مالسا  هبلغ  يداصتقا ، شیاسآ  هافر و  روهظ ، رصع  رد  تلادع  تینما و  شرتسگ  روهظ ، نامز  رد  تمعن 

؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تدالو  هرابرد  تنس  لها  رظن  . 6

: دراد دوجو  هاگدید  ود  عوضوم  نیا  هرابرد  هماع  نایم 

یم ایند  هب  نامزلا  رخآ  رد  وا  دـندقتعم  هکلب  دـنرادن ؛ لوبق  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  تدـالو  ناـنآ  رثکا  .فلا 
.دیآ

ص:34

ص290. باب 14،ح67 ، ینامعن ، هبیغلا  - 1
ح2012. ص279 ، ج2 ، يراخب ، حیحص  - 2
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: دوش یم  هئارا  ریز  دراوم  هنومن ، يارب  دنا ؛ هتفریذپ  ار  ترضح  تدالو  نانآ ، زا  یخرب  .ب 

: دیوگ یم  نامزلا ، بحاص  رابخا  یف  نایبلا  باتک  رد  یعفاش  فسوی  نب  دمحم  . 1

رد هعیش  هک  هچنآ  دنچره  ما ؛ هدرک  لقن  هعیش  قرط  زا  ریغ  زا  ار  نامزلا  بحاص  يدهم  هب  طوبرم  تایاور  رابخا و  باتک ، فیلأت  رد 
(1) .تسا تسرد  نآ ، لقن  حیحص و  تسا ، هتفریذپ  تسا و  دقتعم  هنیمز  نیا 

: دیوگ یم  لوسرلا  لآ  بقانم  یف  لوؤسلا  بلاطم  باتک  رد  یعفاش  هحلط  نب  دمحم  . 2

نب اضرلا  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  شردپ ، .دش  دلوتم  ارماس  رد  لاس 258ق ، رد  رظتنم ، يدهم 

ص:35

.دـنک یم  لقن  تسا ، ربتعم  تنـس  لها  هاگدـید  زا  هک  ار  یتایاور  اهنت  لـصف ، ره  رد  هک  تسا  لـصف  رب 25 لمتـشم  باتک ، نیا  - 1
هللا لجع  يدهم  دنک  ؛ یم  جورخ  نامزلارخآ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  زا : تسا  ترابع  باتک  ياه  لصف  زا  یخرب 

مان و دنک  ؛ یم  ادتقا  وا  هب  نامزلارخآ  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  تسا  ؛ مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  لسن  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هرهچ ي  گنر و  تافص و  تسا  ؛ ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دننامه  شا ، هینک 

نیا رد  باتک ، نیا  مجنپ  تسیب و  لصف  .تسا  هللااهفیلخ  هک  تسا  یحلاص  ماما  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  فیرـشلا  ؛ 
.تسا یقاب  هدنز و  نونکات  داتفا ، قافتا  ارماس  بادرس  رد  هک  شتبیغ  نامز  زا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  هک  تسا  هنیمز 

.دهد یم  خساپ  دراد ، دوجو  راوگرزب  نآ  تبیغ  ترضح و  رمع  لوط  هنیمز  رد  هک  یتالاکشا  هب  وا ،
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وا مان  .تسا  مالـسلا  مهیلع  یـضترملا  یلع  نب  نیـسح  نب  نیدباعلا  نیز  یلع  نب  رقابلا  دمحم  نب  قداصلا  رفعج  نب  مظاکلا  یـسوم 
(1) .تسا رظتنم  حلاص و  فلخ  تجح و  وا  باقلا  زا  مساقلاوبا و  شا  هینک  دمحم و 

: دیوگ یم  صاوخلا  هرکذت  باتک  رد  یفنح  يزوج  نبا  طبس  . 3

نب یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  نب  رفعج  نب  یسوم  نب  یلع  نب  دمحم  نب  یلع  نب  نسح  نب  دمحم  يدهم ، تجح  ترضح 
(2) .رظتنم مئاق  نامزلا و  بحاص  تجح و  ترضح  تسا  وا  تسا و  مساقلاوبا  هللادبعوبا و  وا ، هینک  .تسا  مالسلا  مهیلع  بلاط  یبا 
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دنک یم  لقن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدهم  هرابرد ي  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  ار  یتایاور  سپـس  وا  - 1
ار نیمز  دنک و  یم  مایق  نامزلارخآ  رد  تسا  ؛ نم  مان  مه  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  نادنزرف  زا  نم و  لسن  زا  يدهم ، : » هک نیا  رب  ینبم 

شیب ایند  رمع  زا  زور  کی  رگا  یتح  تسا ، یمتح  مایق ، نیا  .تسا  هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نآ  زا  دعب  دنک ، یم  رپ  داد  لدع و  زا 
بلاط یبا  نبا  یلع  یلع …  نب  نسح  نب  دمحم  مساقلاوبا  نامه  رب  ار  اه  نآ  تایاور ، نیا  رکذ  زا  سپ  يو  دـشاب .» هدـنامن  یقاب  رت 

.دهد یم  خساپ  دوش ، حرطم  تسا  نکمم  هراب  نیا  رد  هک  یتاهبش  اه و  لاکشا  هب  دنک و  یم  قیبطت  دلوتم 255ق  مالسلا  مهیلع 
زا يدرم  نامزلارخآ ، رد  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  یتیاور  رد  رمع  نب  هللادبع  - 2
زا سپ  دنک  یم  رپ  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  تسا و  نم  هینک  دننامه  شا  هینک  نم و  مان  دننامه  وا  مان  هک  دـنک  یم  مایق  نم  نادـنزرف 

.تسا هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  نآ 
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ًامتح ایند  ناـیاپ  رد  زیخاتـسر و  زور  زا  شیپ  هک  یعیاـقو  هب  ار  یلـصف  رهاوجلا (1) ، تیقاویلا و  باتک  رد  ینارعـش  باهولادـبع  . 4
: دنک یم  لقن  تنس ، لها  ياملع  رباکا  زا  یخرب  لوق  زا  تسا و  هداد  صاصتخا  دتفا ، یم  قافتا 

دهاوخ یقاب  هدنز  دـش و  دـلوتم  لاس 255ق  نابعـش  همین  رد  هک  تسا  مالـسلا ] هیلع  ] يرکـسع نسح  دنزرف  مالـسلا ،] هیلع   ] يدهم »
(2) «. درذگ یم  وا  فیرش  رمع  زا  لاس   703 تسا ، يرجه  لاس 958  هک  نونکا  دنک و  روهظ  مالسلا ] هیلع  ] یسیع اب  ات  دنام ،

(3) .مینک یم  هدنسب  هنومن  دنچ  نیمه  رکذ  هب  ام 

ص:37

.تسا یتدیقع  فلتخم  لیاسم  رد  تنس  لها  ياملع  ناگرزب  يارآ  نایب  رد  باتک  نیا  - 1
ملظ زا  نیمز  هک  نآ  زا  دعب  تسا  یمتح  مالسلا ،] هیلع   ] يدهم جورخ  : » دنک یم  لقن  نینچ  یبرع  نیدلا  ییحم  خیـش  لوق  زا  زین  - 2
یم مایق  مالـسلا ] هیلع   ] يدـهم ًامتح  دـشاب ، هدـنامن  یقاب  رت  شیب  ایند  رمع  زا  زور  کـی  رگا  یتح  هک  يا  هنوگ  هب  دوش  ؛ رپ  روج  و 

تسا و مالـسلا ] اهیلع   ] همطاف و  ملـس ] هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ] مرکا ربمایپ  لسن  زا  وا ، .دـنک  یم  رپ  داد  لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنک و 
دنزرف یقتلا ، دمحم  دنزرف  یقنلا ، یلع  دنزرف  يرکسع ، نسح  شردپ  تسا و  مالسلا ] مهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نب  نیـسح  شدج ،

ماما دنزرف  نیـسح ، دنزرف  یلع ، نیدباعلا  نیز  دنزرف  رقابلا ، دمحم  دنزرف  قداصلا ، رفعج  دنزرف  مظاکلا ، یـسوم  دنزرف  اضرلا ، یلع 
ادـخ لوسر  هیبش  شا ، هرهچ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مسا  شمـسا ، .تسا  مالـسلا ،] مهیلع   ] بلاـط یبا  نب  یلع 

ص 143. ج 2 ، رهاوجلا ، تیقاویلا و  تسا و ،…  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
.ینیوزق مظاکدمحم  دیس  رثا  يدهملا ، مامالا  یسربط و  خیش  هتشون  نیدحوملا  هیافک  هب : دینک  هعجارم  رت  شیب  عالطا  يارب  - 3
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؟ تسا هدماین  ایند  هب  زونه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دندقتعم  نّنست  لها  ارچ  . 7

يا هدیقع  نامزلارخآ ، رد  ار  يدـهم  ندـمآ  هب  داقتعا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  يدـهم  هرابرد  ناوارف  تایاور  دوجو 
داقتعا مدع  .تسا  فالتخا  تنس ، لها  تیرثکا  هعیش و  نایم  ترضح ، نآ  تدالو  هرابرد  اّما  تسا ؛ هداد  رارق  ناناملسم  نایم  مّلـسم 

: هلمج زا  دراد ، ییاه  تلع  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  هب  تنس  لها  زا  يرایسب 

هجوت دروم  مَّلسم و  يرما  مالسا ، ردص  زا  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دوعوم  يدهم  ندمآ  ترـضح : نآ  تدالو  ندوب  یفخم  . 1
دـمآ و دـهاوخ  اـیند  هب  يدـهم  هک  دـندوب  هدینـش  دـندوبن و  عـالطا  یب  راـبخا  نآ  زا  مه  تقو  ناـمکاح  نیطالـس و  .دوب  ناناملـسم 

تفگ یم  هک  يددعتم  تایاور  هژیو  هب  درک ؛ دـهاوخ  رپ  لدـع  قح و  تموکح  زا  ار  نیمز  مامت  ضرقنم و  ار  ناراکمتـس  تموکح 
هنوگره هب  دندوب  ددص  رد  دندوب و  ساره  میب و  رد  وا ، روهظ  دوجو و  زا  اذل  تسا ؛ مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  زا  نیمهن  وا ،

 _ مالسلا هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  هناخ  هژیو  هب  مشاه _  ینب  ياه  هناخ  ببـس ، نیمه  هب  دننک ؛ عفد  دوخ  تموکح  زا  ار  رطخ  نیا 
هلباق نانز  زا  يا  هدع  هب  یـسابع ، دمتعم  یتح  .تشاد  رارق  یـسابع  تلود  ینلع  یفخم و  نارومأم  تبقارم  لرتنک و  تحت  تّدـش  هب 

دننک و دمآ  تفر و  مالسلا _  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  هناخ  هژیو  هب  مشاه _  ینب  ياه  هناخ  رد  دوب  هداد  يّرس  تیرومأم 

ص:38
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دننک یسرزاب  ار  ترضح  نآ  هناخ  داد  روتسد  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  تداهـش  زا  سپ  یـسابع  دمتعم  .دنهد  شرازگ  ار  بتارم 
.دننک تشادزاب  دش ، هدید  نانآ  نیب  ینتـسبآ  رگا  دـننک و  هنیاعم  ار  ترـضح  نآ  نازینک  مامت  ات  داتـسرف  ار  هلباق  نانز  زا  یهورگ  و 
لرتنک یـسرزاب و  تقد  لامک  اب  ار  رهـش  ياه  هناخ  ماـمت  داد  روتـسد  درکن و  اـفتکا  مه  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما  هناـخ  هب  یّتح 
نـسح ماما  دوب و  یفخم  نامز ، نآ  تخـس  تیعـضو  لیلد  هب  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تدالو  . (1) دننک

زا دعب  تجح  ماما و  ار  وا  داد و  یم  ناشن  دوخ  نایعیش  زا  نادمتعم  صاوخ و  هب  اهنت  ار  دوخ  راوگرزب  دنزرف  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 
تدالو زا  دندوب ، هتفرگ  هلصاف  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  تیب  لها  زا  هک  ّتنس  لها  تسا ، یعیبط  تیعضو ، نیا  اب  .درک  یم  یفرعم  دوخ 

؛ دنوشن علطم  ترضح  نآ 

ربمایپ زا  يرایسب ، تایاور  رد  فیرشلا :  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تدالو  شریذپ  یلامتحا  مزاول  یخرب  زا  بانتجا  . 2
ینس هعیـش و  تایاور  عومجم  .تسا  رفن  هدزاود  نم ، زا  دعب  يافلخ  ناماما و  دادعت  هک  هدش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
هیلع یلع  ماما  ناـشلوا  هک  نیا  هدـش و  حیرـصت  رفن  هدزاود  ماـن  هب  تاـیاور ، نیمه  زا  يرایـسب  رد  .تسا  ثیدـح  هراـب 925  نیا  رد 

(2) .دنتسه مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  لسن  زا  نانآ ، زا  رفن  ُهن  هک  نیا  تسا و  مالسلا  هیلع  دوعوم  يدهم  ماما  ناشرخآ  مالسلا و 

ص:39

.دیفم خیش  موحرم  داشرالا  ینیلک   ؛  موحرم  یفاک  - 1
هک تسا  هدـمآ  يددـعتم  تایاور  رد  نینچمه  .تسا  هدـش  رکذ  کی  هب  کی  رفن ، هدزاود  مامت  مان  تایاور ، نیا  زا  يدادـعت  رد  - 2

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  و  ثیدح )  214  ) تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  دالوا  زا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 
هیلع نیـسح  ماما  دالوا  زا  نیمهن  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  و  ثیدـح )  192  ) تسا مالـسلا  اهیلع  همطاف  دـالوا  زا 

( ثیدح  103  ) تسا مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  دالوا  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  و  ثیدح )  148  ) تسا مالسلا 
ماما هک  نیا  و  ثیدـح …)  99  ) تسا مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دالوا  نیمـشش  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  و 

هللا لجع  يدهم  ماما  ردپ  مان  و  ثیدح )  145  ) تسا مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 
هللا تیآ  هتـشون  رثالا ، بختنم  باـتک  هب  دـینک  هعجارم  یلیـصفت ، عـالطا  يارب  ثیدـح .)  148  ) تسا نسح  فیرـشلا ، هجرف  یلاـعت 

.تسا هدرک  لقن  نآ  ینس  یعیش و  رداصم  عبانم و  رکذ  اب  لیصفت و  هب  ار  ثیداحا  نیا  هک  یناگیاپلگ  یفاص 
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نـسح ماما  زا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تدالو  شریذـپ  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  ثیداحا  نیا  هب  هجوت  اب 
متح و روط  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  تدالو  شریذـپ  دـنچره  ینعی ، دراد  یعباوت  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

دیاب هک  دهد  یم  رارق  تایاور  زا  یهوبنا  لباقم  ار  تنس  لها  یلو  دماجنا ؛ یمن  تماما  تفالخ و  هلأسم  رد  هعیش  رظن  لوبق  هب  موزل ،
.دنوش یم  رکنم  ار  ترضح  نآ  تدالو  لصا ، زا  اذل  دنزادنیب ، تقشم  تمحز و  هب  ار  دوخ  تایاور ، نآ  هیجوت  رد 

ص:40
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؟ دیهد حیضوت  ار  اهنآ  ياه  همانرب  هتشذگ و  رد  هیتجح  نمجنا  شیارگ  . 8

؟(1) دیهد حیضوت  ار  اهنآ  ياه  همانرب  هتشذگ و  رد  هیتجح  نمجنا  شیارگ  . 8

: درک یم  دیدهت  ار  نید  هدمع  رطخ  ود  يولهپ ) میژر  نامز   ) هتشذگ رد 

ریگرد نآ  اـب  همه  يولهپ  میژر  یتـح  اـه و  یلم  نانیدـتم و  هک  داد  یم  رـشن  ناـناوج  ناـیم  ار  مسیـسکرام  مارم  هک  هدوـت  بزح  . 1
.دندوب

مه يولهپ  هاگتسد  رد  اه  نآ  دندش  هجوتم  رویرهش 1320  زا  سپ  هک  هتشاد  تیـساسح  نآ  يور  نانیدتم  طقف  هک  تیئاهب  رطخ  . 2
تـسخن  ) روشک يالاب  حطـس  رد  تیئاهب  يولهپ ، میژر  تیامح  ظاحل  هب  دوجو  نیا  اب  .دـنتخادرپ  نآ  اب  هزراـبم  هب  هک  دـندرک  ذوفن 

.دندرک ذوفن  ارزو و )… زا  یخرب  ریزو ،

دیدپ اه  ناتسرهش  ریاس  نارهت و  تیئاهب  اب  هزرابم  فده  هب  یـس  ههد  طساوا  زا  یبهذم  یلکـشت  انثا  نیا  رد  نمجنا : لیکـشت  هزیگنا 
ندـش یلم  تضهن  رد  يوزوح ، قباوس  زج  هب  هک  تفرگ  رارق  یناـحور  کـی  راـیتخا  رد  لاس 1332ق  زا  لکـشت  نیا  يربهر  .دمآ 

رت عیسو  هدودحم  رد  هکلب  تیئاهب ، اب  هزرابم  هزوح  رد  اهنت  هن  دش  هدیمان  هیتجح » هیریخ  نمجنا   » هک لکـشت  نیا  .دوب  لاعف  زین  تفن 
ود زا  شیب  یتح  و 

ص:41

378 نایرفعج ص368 _  لوسر  هتشون  یسایس ، یبهذم و  ياه  نامزاس  اه و  نایرج  باتک  زا  هیتجح  نمجنا  هرابرد  بلاطم  نیا  - 1
.تسا هدش  هدافتسا  زییاپ 83 ، یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  تاراشتنا  پاچ 
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.دوب رثؤم  ناریا  یبهذم  هعماج  حطس  رد  صاخ  یتشادرب  اب  یلو  ینید ، ياه  شزومآ  زا  يرایسب  قیمعت  رد  ههد 

، درک زاغآ  ار  دوخ  تیلاعف  یبلح ) هب  روهـشم   ) ییالوت دومحم  خیـش  جاح  شالت  اب  لاس 1332ش  هب  هیودـهم  هیتجح  هیریخ  نمجنا 
روضح رب  نوزفا  وا  .دناوخ  دهشم  مان  هب  دیتاسا  دزن  ار  دوخ  يوزوح  سورد  يو  .دمآ  ایند  هب  دهشم  رهـش  رد  لاس 1280ش  رد  يو 

یبلح ياقآ  هدمع  راک  .تسا  هدنام  ياج  هب  وا  زا  يراثآ  هک  تخادرپ  هیهلا  فراعم  سورد  لیصحت  هب  هقف  لوصا  جراخ  سورد  رد 
نیدـنچ هک  اج  نآ  ات  دروآ ، تسد  هب  یـصاخ  ترهـش  تراهم و  راک ، نیا  رد  دوب و  ربنم  بلاـق  رد  غیلبت  رویرهش 1320ش  زا  سپ 

.دیسر پاچ  هب  يا  هعومجم  تروص  هب  ًادعب  شخپ و  دهشم  ویدار  زا  يو  ینارنخس 

ریگرد نایئاهب  اب  مظنم  روط  هب  یبهذم  تائیه  اه و  نمجنا  زین  دهـشم و  یبهذم  نالاعف  زا  یعمج  هارمه  یبلح  لاس 1328  رخاوا  رد 
.دندوب

هک یتسکش  نایرج  رد  نآ ، زا  سپ  دوزفا و  دوخ  یسایس  یغیلبت _  ياه  تیلاعف  هب  تفن  تعنص  ندش  یلم  هناتسآ  رد  یبلح  موحرم 
ربنم هباطخ و  راک  نامه  هب  دمآ و  نارهت  هب  دـعب ، لاس  ود  تفرگ و  هرانک  یـسایس  تیلاعف  زا  دروخ ، مهدـجه  سلجم  تاباختنا  رد 
زور ناشیا ، .داد  همادا  ار  یشم  نیمه  رمع  نایاپ  ات  داد و  صاصتخا  تیئاهب  اب  هزرابم  هب  ار  دوخ  تیلاعف  زا  یـشخب  يو  .دش  لوغـشم 

.دش هدرپس  كاخ  هب  ير  رهش  رد  هیوباب ) نبا   ) قودص خیش  رازم  رانک  تشذگرد و  هام 1376  يد  هعمج 26 
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بالقنا يزوریپ  زاغآ  ات  دـندرک  یم  هرادا  ار  نمجنا  روما  هریدـم ، تأیه  ناونع  اب  هک  نانیدـتم  زا  یعمج  يراکمه  اـب  یبلح  موحرم 
.تشاد مامتها  نانآ  تاغیلبت  نایئاهب و  اب  هلباقم  يارب  ورین  تیبرت  هب  تشاد و  لاغتشا  تیئاهب  هقرف  دضرب  یگنهرف  تیلاعف  هب  یمالسا 

دوخ هب  اه  رهـش  زا  يرایـسب  رد  ار  ناوج  ياه  ورین  زا  يدایز  عمج  تسناوت  تیئاهب ، اب  هزرابم  نمـض  تیلاـعف  لاـس  یط 25  نمجنا 
.دنک بذج 

تشاد دهاوخن  هلخادم  یسایس  روما  رد  هجو  چیه  هب  نمجنا   » هک دوب  نیا  همانـساسا  نیا  داوم  هلمج  زا  تشاد ؛ يا  همانـساسا  نمجنا 
دهاوخن هدـهع  هب  دریگ ، تروـص  نمجنا  هب  بستنم  دارفا  فرط  زا  یـسایس  ياـه  هنیمز  رد  هک  ار  یتلاـخد  عوـن  ره  تیلوؤـسم  زین  و 

شیپ و نویبالقنا  هک  دوب  يدنب  نامه  نیا  دندرک .) لمع  نآ  فالخ  هتشادرب و  تسد  راعش  نیا  زا  اه  دعب  تسا  رکذ  لباق  «. ) تشاد
.دندوب تحاران  نآ  زا  بالقنا  زا  سپ 

یلوؤسم تیب ، نیا  .دـش  یم  هتخانـش  نامز ) ماما  تیب   ) تیب ناونع  تحت  هک  تشاد  يرتفد  رهـش  ره  رد  نمجنا  تیلاعف : ياـه  هنیمز 
هلحرم هس  رد  اـه  ورین  شزوـمآ  هب  تسخن ، هورگ  .دـندرک  یم  تیلاـعف  داـشرا  قـیقحت و  سیردـت ، هورگ  هس  يو  رظن  ریز  تشاد و 

اه نآ  نییآ  هب  اه  یئاهب  ریثأت  تحت  هک  دـندوب  ناناملـسم  زا  يدارفا  لابند  هب  مود ، هورگ  .دـنتخادرپ  یم  یلاـع  هطـسوتم و  ییادـتبا ،
.دندرک یم  لابند  دوخ  صاخ  ياه  هویش  اب  ار  دارفا  نیا  داشرا  راک  موس ، هورگ  .دندوب و  هدیورگ 

رازگرب دوب ، لزانم  رتشیب ، هک  یلفاحم  رد  یمومع  ياه  ینارنخس 
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زا هک  يدارفا  رتـشیب  .دـش  یم  رازگرب  یگرزب  ياـه  نشج  زین  مالـسلا  هیلع  رـصع  ماـما  دـلوت  زورلاـس  رد  لومعم  روط  هب  دـش و  یم 
سدق ناتسآ  هناخباتک  رد  هعومجم  کی  رد  اه  نآ  زا  يرایسب  نتم  هک  دنتـشون  یم  يا  همان  يربت  همان و  هبوت  دنتـشگ ، یمرب  تیئاهب 

.دوش یم  يرادهگن 

عضوم هب  نمجنا  دوب ، یسایس  ياه  یبهذم  يزوریپ  یعون  هب  هک  یمالسا  بالقنا  يزوریپ  لابند  هب  یمالسا : بالقنا  زا  دعب  تیعضو 
: دندش میسقت  هتسد  هس  هب  بالقنا  زا  سپ  فلتخم ، حوطس  رد  نمجنا  رد  هدش  تیبرت  ياهورین  داتفا و  لاعفنا 

؛ دنتسویپ یمالسا  بالقنا  هب  یخرب  . 1

؛ دندنام توافت  یب  بالقنا  ربارب  یخرب  . 2

… دنتسویپ رادنید _  عون  زا  نافلاخم _  فص  هب  هتخادرپ و  بالقنا  زا  داقتنا  هب  یخرب  . 3

هب عورش  هداد  رییغت  تسایس  اب  طابترا  رد  ار  دوخ  عضاوم  رویرهش 1357  رد  ینعی  یمالسا ، بالقنا  يزوریپ  زا  شیپ  يدنچ  نمجنا ،
تردـق کی  هب  هتـسباو  هک  نآ  رگم  تسا ، نکممان  رما  بالقنا  هورگ : نیا  بالقنا  زا  شیپ  عضاوم  هلمج  زا   ) .درک بالقنا  یهارمه 

یم نآ  زا  دــعب  دادرخ 1342 و  نایرج 15  رد  هدـش  هتخیر  ياـه  نوخ  لوؤسم  یـسک  هچ  دـنتفگ  یم  نینچمه  دـشاب ،… یجراـخ 
)؟ دشاب

ذوفن زا  يریگولج  يارب  هدـش و  یفرعم  كانرطخ  رـصنع  کی  ناونع  هب  نمجنا  بـالقنا ، ناربهر  زا  یخرب  يوس  زا  بـالقنا  زا  سپ 
ًاعبط .دش  رجنم  هقباس  اب  یبهذم  ياه  هرهچ  زا  يدایز  رامـش  فذح  هب  رورم ، هب  دش و  نانآ  دـض  رب  یعیـسو  تاغیلبت  زکارم ، رد  نآ 

قباوس زا  یخرب 
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يارب تفرگ ، رارق  هدافتـسا  دروم  نانآ  دـض  رب  يریگ  عضوم  يارب  هبرجت  کی  بالقنا  نایرج  اب  نمجنا  ناربهر  یفنم  ياه  دروخرب 
تکرح هب  جیردت  هب  بالقنا ، زا  شیپ  ياه  لاس  رد  درک ، یم  دـییات  ار  یبلح  ياقآ  يراگزور  رد  هک  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  هنومن ،

 _ تسا هتـشون  یم  فجن  يارب  ار  ناریا  یلخاد  رابخا  هک  يدرف  یمارگ _  ياـقآ  .درک  عطق  ار  دوخ  تیاـمح  هدـش و  نیبدـب  نمجنا 
«. مدرکن يدییأت  رگید  مدش ، علطم  هک  یتقو  زا  : » تسا هدوب  نیا  هللا  همحر  ماما  خساپ  هک  هتشون  ماما  هب  هراب  نیا  رد  يا  همان 

هرابرد یـشیدنا  جـک  لیبق  زا   ) نمجنا دارفا  زا  یخرب  نایم  یتافارحنا  زورب  رثا  رد  ماجنا  رـس  ات  درک  ادـیپ  همادا  اـه  يریگ  تهج  نیا 
نودب لاس 1362  رطف  دیع  ینارنخـس  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  یلیمحت و )… گنج  ياه  هتـشک  نتـسنادن  دیهـش  نادیهـش و  نوخ 

.دنراذگب رانک  ار  دوخ  تافارحنا  هک  دش  هتساوخ  ناشیا  زا  نمض  رد  دنداد و  هدنهد  ناکت  ياهرادشه  نمجنا ، مان  هب  حیرصت 

یمن بالقنا  ربهر  نانخـس  قادصم  ار  دوخ  هک  داد  حیـضوت  نآ  نمـض  درک و  مالعا  ار  دوخ  یلیطعت  ًامـسر  لاس 1362  رد  نمجنا 
.دش لحنم  نمجنا  بیترت  نیدب  .دناد 
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یسانش يدهم  مود : لصف 

هراشا
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رت قیمع  هدرب و  رتالاب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  اب  طابترا  رد  ار  دوخ  يداقتعا  يرکف و  حطـس  میناوت  یم  هنوگچ  . 9
؟ مینک

: تسا زاین  راک  ود  هب  يداقتعا  يرکف و  حطس  ندرب  الاب  يارب 

.اه نآ  رد  ربدت  رکف و  ملع و  نابحاص  ناروشیدنا و  اب  وگ  تفگ و  اه و  باتک  هعلاطم  هعلاطم : . 1

دناوتب ددرگ و  كاپ  نشور و  لد  ات  ینید ، فیاظو  هب  هجوت  وا و  هاـگرد  هب  هباـنا  اـعد و  قح و  ترـضح  هب  هجوت  ادـخ : هب  هجوت  . 2
.رکفت مه  دوش و  یم  لماش  ار  یهلا  تاماهلا  مه  راونا ، نیا  .دشاب  قح  فراعم  راونا و  هاگ  یلجت 
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؟ دینک حیرشت  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یگدنز  زا  يا  هصالخ  . 10

لاس 255 ق نابعش  همین  هعمج ، مد  هدیپس  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نیـشناج  نیمهدزاود  نایعیـش و  ماما  نیرخآ 
مالسلا و هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  مهدزای  ياوشیپ  وا ، یمارگ  ردپ  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  قارع _  ياه  رهـش  زا  یکی  ارماس _  رد 
مان و نامه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هینک  مان و  .دوب  سجرن »  » مان هب  هتـسیاش  ییوناـب  ترـضح  نآ  راوگرزب  رداـم 
هک يا  هدش  تیاده   ) يدهم زا : تسا  ترابع  ترضح  نآ  روهشم  ياه  بقل  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هینک 

ياه تجح  هدنام  یقاب   ) هللا هیقب  دنیوا ،) مدقم  راظتنا  رد  همه ،  ) رظتنم دـنک ،) یم  قح  يارب  مایق   ) مئاق دـناوخ ،) یم  قح  هب  ار  مدرم 
(. نامز هناگی  ياورنامرف  مکاح و   ) رصع ّیلو  نامزلا و  بحاص  وا ،) هریخذ  نیرخآ  ادخ و 

ناکیدزن یتح  .دوب  یناهنپ  ترضح  نآ  تدالو  اذل  دندوب ، راوگرزب  نآ  لتق  لابند  هب  یسابع  رگمتس  نایاورنامرف  هک  نیا  هب  هجوت  اب 
مرح ناوناب  گرزب  هک  مهدزای ) ماما  راوگرزب  همع   ) نوتاخ همیکح  .دـندوب  عالطا  یب  وا  تدالو  زا  زین  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ماـما 

، نیا دش و  هاگآ  گرزب  رما  نیا  ندش  عقاو  زا  تدالو ، زا  شیپ  تعاس  دنچ  نابعـش و  همین  بش  رد  زین  دوب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
.دش یمن  هدید  ادخ ، تردق  هب  نوتاخ ، سجرن  رد  يرادراب  هناشن  لمح و  رثا  هک  دوب  ببس  نادب 

زا تسا  هدش  نایب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  فاصوا  لیامش و  تایاور ، رد 
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دهز و يراد ، هدنز  بش  تدابع و  لها  وا  تشرد و … هایـس و  نامـشچ  یلاله ، ناوربا  دـنلب ، یناشیپ  نوگمدـنگ ، يا  هرهچ  هلمج :
.تسا يراکوکین و … تلادع و  يرابدرب ، ربص و  ییاسراپ ،

: تسا بیشن  زارفرپ و  هرود  هس  لماش  ترضح  نآ  یگدنز 

نـسح ماـما  نارود  نیا  رد  .دوش  یم  لـماش  ار  ردـپ  تداهـش  اـت  تدـالو  زاـغآ  زا  هک  ترـضح  نآ  یناـهنپ  یگدـنز  اـفتخا : نارود 
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  تدالو  زا  ار  صاوخ  ناکیدزن و  هقیقع ، نداد  همان و  نتـشون  اـب  مالـسلا  هیلع  يرکـسع 

(1) .درک هاگآ 

ناگرزب زا  یکی  هک  نامثع  نب  دمحم  .دـندش  قفوم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رادـید  هب  دارفا ، یخرب  هرود ، نیا  رد 
سپ : » دومرف داد و  ناشن  ام  هب  ار  شدنزرف  ترضح ، نآ  .میدمآ  درگ  مهدزای  ماما  دزن  نایعیش ، زا  رفن  لهچ  دیوگ : یم  تسا ، هعیش 

(2) «. دیوش یم  كاله  هک  دیوشن  هدنکارپ  دوخ  نید  رد  نم ، زا  دعب  دیربب و  نامرف  وا  زا  .تسا  نم  نیشناج  امش و  ماما  نیا ، نم  زا 

نآ تبیغ  تلع  .دراد  همادا  روـهظ  اـت  دوـش و  یم  عورـش  مالـسلا  هیلع  مهدزاـی  ماـما  تداهـش  ماـگنه  زا  ناـمز ، نیا  تـبیغ : نارود 
.تسا مدرم  ناحتما  لتق و  زا  تاجن  نآ ، ياه  تمکح  زا  یلو  تسین ؛ مولعم  ینشور  هب  ترضح ،

: دراد هلحرم  ود  ترضح  نآ  تبیغ 

تداهش ماگنه   ) لاس 260 زا  هک  ارغص )  ) تدم هاتوک  تبیغ  .فلا 

ص:51

ح10. ب 42 ، ج2 ، نیدلا ، لامک  - 1
ح2. ب43 ، ج2 ، نیدلا ، لامک  - 2
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.دیشک لوط  لاس  داتفه  دودح  ینعی  لاس 329  ات  مالسلا )  هیلع  مهدزای  ماما 

دیعـس نب  نامثع  نب  دمحم  يرمع ، دیعـس  نب  نامثع  ینعی  صاخ ، نابیان  قیرط  زا  مدرم ، هک  تسا  نآ  هرود ، نیا  یگژیو  نیرت  مهم 
، نانآ هلیسو  هب  دندوب و  طابترا  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  اب  يرمـس ، دمحم  نب  یلع  حور و  نب  نیـسح  يرمع ،

قفوم نادنمتدارا ، زا  یخرب  زین  هرود  نیا  رد  .دندرک  یم  تفایرد  ار  ترضح  ياه  خساپ  اه و  مایپ  دندیـسرپ و  یم  ار  دوخ  تالاؤس 
.دندش ترضح  رادید  هب 

باطخ يا  همان  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مراهچ ، بیان  رمع  ياه  زور  نیرخآ  رد  اربک :)  ) تدم دنلب  تبیغ  .ب 
یفرعم صاخ  بیان  ناونع  هب  ار  يدرف  رگید  هک  دهاوخ  یم  وا  زا  ماما ، .دـنک  یم  مالعا  رگید  زور  شـش  ات  ار  وا  تلحر  ربخ  وا ، هب 

درک و یفرعم  مدرم  هب  ماع  نابیان  ناونع  هب  ار  ناهیقف  ناملاع و  هرود ، نیا  رد  ماما ، .دش  عورش  اربک  تبیغ  نارود  هنوگ  نیدب  .دنکن 
(1) .دننک عوجر  ناملاع  هب  دوخ  روما  رد  هک  تساوخ  نانآ  زا 

زا روهشم  تیاور  رد  .دنرب  یم  هرهب  وا  دوجو  عمـش  زا  نانچمه  مدرم  دراد ؛ رارق  تبیغ  هدرپ  رد  ماما  دنچ  ره  تشاد  هجوت  دیاب  هتبلا 
تسا هدش  هیبشت  ربا  تشپ  دیشروخ  هب  بیاغ » ماما   » مالـسلا هیلع   (3) يدهم ترضح  دوخ  (2) و   . ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

.دنرب یم  هرهب  نآ  زا  مدرم  هک 

هنیمز روهظ ، يارب  دننک و  لمع  یعقاو  رظتنم  کی  هفیظو  هب  دنـشاب و  وا  مدقم  راظتنا  رد  دـیاب  مدرم  بیـشن ، زارفرپ و  نارود  نیا  رد 
يزاس

ص:52

ح45. ب45 ، ج2 ، نیدلا ، لامک  - 1

ح3. ، 23 باب ج2 ، نیدلا ، لامک  - 2
ح4. ب45 ، ج2 ، نیدلا ، لامک  - 3
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باـتک رد  هک  تسا  يدادـغب  یلع  جاـح  فرـشت  نآ ، هنوـمن  هک  دـندش  زیزع  نآ  رادـید  هب  قـفوم  زین  یخرب  نارود  نـیا  رد  .دـننکب 
.تسا هدش  رکذ  نانجلا  حیتافم 

میالع تشگ و  مهارف  روهظ  طیارـش  هک  نآ  زا  سپ  .دوش  یم  لماش  ار  ناشیا  تلحر  ات  ترـضح  روهظ  زا  هرود ، نیا  روهظ : نارود 
دجـسم رد  نارای ، هارمه  دوش و  یم  رهاظ  هکم  رد  نارود ، هناگی  نآ  دـش ، رادـیدپ  ینامـسآ  يادـن  ینایفـس و  جورخ  دـننام  روهظ ؛

دیآ و یم  رد  تکرح  هب  طاقن  ریاس  هنیدم و  فرط  هب  روما ، حالصا  هکم و  رب  هرطیس  زا  سپ  .دراد  یم  مالعا  ار  دوخ  روهظ  مارحلا ،
، نیمز هک  تسا  نارود  نیا  رد  .دـنارتسگ  یم  یهایـس  زا  هتـسخ  نیمز  نیا  رب  ار  نید  لدـع و  كرـش ، ملظ و  زا  ناهج  يزاسکاپ  اـب 

.دراد یم  ینازرا  مدرم  هب  ار  شتاکرب  ددرگ و  یم  دابآ  مرخ و 

؟ تسیچ يدهم  ترضح  ياه  یگژیو  . 11

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  زا 

شمارآ و اب  ار  يدهم  (1) ؛ دحا یلا  جاتحی  هیلا و ال  سانلا  هجاحب  مارحلا و  لالحلا و  هفرعمب  راقولا و  هنیکـسلاب و  يدـهملا  نوفرعت 
.تخانش دیهاوخ  نارگید  زا  وا  يزاین  یب  وا و  هب  ناگمه  زاین  مارح و  لالح و  تخانش  راقو و 

ص:53

ص156. ج25 ، راونألاراحب ، - 1
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: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

هداس ياذغ  زج  وا ، ياذغ  نشخ و  ربز و  يا  هچراپ  زج  وا  سابل  دنگوس ! ادخ  هب  (1) ؛ بشجلا الا  هماعطال  ظیلغلا و  الا  هسابل  ام  هللاوف 
.تسین

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

اب مدرم و  نیرت  میکح  مدرم و  نـیرت  ملاـع  وا  (2) ؛ سانلا دـبعا  سانلا و  یخـسا  سانلا و  یقتا  ساـنلا و  مکحا  ساـنلا و  ملعا  نوکی 
.تسا مدرم  نیرتدباع  مدرم و  نیرت  یخس  و  مدرم ، نیرتاوقت 

: هک دنک  یم  لقن  سواط  نب  ثیل  زا  یفطصملا  هراشب  باتک  بحاص 

رب دـشخب ، یم  روـفو  هب  ار  لاـم  هک  تـسا  يا  هدنـشخب  يدـهم ، (3) ؛ لامعلا یلع  دـیدش  نیکاسملاب ، میحر  لاـملاب  حمـس  يدـهملا 
.تسا نابرهم  فوؤر و  رایسب  نایاونیب  رب  ریگتخس و  رایسب  شیوخ  تلود  نیلوؤسم  نارازگراک و 

ص:54

ص354. ج52 ، راونألاراحب ، - 1
ص102. رابخألا ، یناعم  - 2

ص207 یفطصملا ، هراشب  - 3
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؟ دشاب یم  اج  همه  رظان  تسا ، ناکم  کی  رد  هک  ترضح  هنوگچ  . 12

دهاش و هک  هنوگ  نامه  دنک ؛ یم  هاگن  ار  دارفا  رس ، مشچ  اب  ماما  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ماما  نتـسناد  رظان  رـضاح و  هک  تسناد  دیاب 
نیا هرتسگ  هب  طوبرم  هک  تسا  يدـنلب  رایـسب  يدوجو  تقیقح  ياراد  ماما  هکلب  .تسین  يدام  ندـید  دوهـش و  زین  ادـخ  ندوب  رظاـن 

ار نآ  ام  هک  هچنآ  زا  ریغ  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  رابخا ، زا  يرایـسب  رد  .تسین  يدام  ملاع 
يادخ هک  يزیچ  نیتسخن   » تسا هدـش  لقن  یتیاور  رد  .تسا  تینارون  ماقم  نآ  هدـش و  تابثا  رتالاو  یماقم  میمان ، یم  حور  سفن و 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رون  زاغآ ، رد  دنوادخ  : » تسا هدمآ  رگید  تیاور  رد  . (1)« دوب ناماما  مرکا و  ربمایپ  رون  دیرفآ ، لاعتم 
ار ناـنآ  شیوـخ ، تـمظع  روـن  زا  دـنوادخ ، : » تـسا هدــش  ناـیب  رگید  یتـیاور  رد  »(2) و  درک قـلخ  ار  مالــسلا  هـیلع  یلع  مـلس و 

.(3)« دیرفآ

، تینارون ماقم  نیا  .تسا  دـنلب  سب  یماقم  يداـم و  ریغ  تفگ  ناوت  یم  یلو  تسین ، نشور  اـم  يارب  نادـنچ  ادـخ ، رون  زا  شنیرفآ 
ینعی یهلا ؛ ملع  يارب  تسا  یلَثَم  هنومن و  دراد و  يدوجو  هطاحا  زیچ  همه  رب  تسا ، اه  ناکم  اه و  نامز  هدـنرادربرد  طیحم و  نوچ 

هک هنوگ  نامه 

ص:55

ص22. ج25 ، راونألاراحب ، - 1
ص170. ج54 ، راونألاراحب ، - 2

ص24. ج15 ، راونألاراحب ، - 3

لوا رتفد  يودهم ) ياه  خساپ  اه و  شسرپ  : ) رهم www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 317زکرم  هحفص 70 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4238/AKS BARNAMEH/#content_note_55_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4238/AKS BARNAMEH/#content_note_55_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4238/AKS BARNAMEH/#content_note_55_3
http://www.ghaemiyeh.com


يامسا مات  رهظم  هک  زین  اه  نآ  درادن ، یطبر  ناکم  نامز و  هب  نیا ، دراد و  يروضح  هطاحا  شیوخ ، ياوس  ام  همه  رب  لاعتم  يادخ 
.دنراد يروضح  هطاحا  تادوجوم  هب  تسا ، یهلا  ملع  رهظم  مه  ناشملع  دنا و  یهلا 

يارب رارقتـسا  .درادـن  یتافانم  وا  ندوب  رظان  دـهاش و  اب  یکاخ ، هرک  نیا  ياه  ناکم  زا  یناکم  رد  ترـضح  رارقتـسا  ساـسا ، نیا  رب 
(1) .دشاب یم  دراد  يدوجو  تعسو  هک  نانآ  رهطم  حور  تینارون و  ماقم  هب  طوبرم  ندوب ، رظان  دهاش و  تسا و  يدام  ندب 

؟ دیهد حیضوت  یمک  دننک  یم  تبحص  همئا  هب  ام  لامعا  ندرک  هضرع  دروم  رد  هک  یتایاور  تایآ و  دروم  رد  ًافطل  . 13

: دیامرف یم  دیجم  نآرق  رد  ناحبس  يادخ 

یم ار  امش  لامعا  نانمؤم ، وا و  هداتـسرف  دنوادخ و  دینک ، لمع  وگب : }(2) ؛ نونمؤملا هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  اولمعا  لق  {و 
....دننیب

فیکف  » (3) و ؛» ًادهاش كانلسرا  انإ  یبنلا  اهیأ  ای  : » تسا تما  هاوگ  دهاش و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  مّرکم  یبن  یفرط ، زا 
یلع کب  انئج  دیهشب و  ۀمأ  لک  نم  انئج  اذإ 

ص:56

ص411 و 412. یسانش ، ناسنا  ثحب  نآرق ، فراعم  - 1
 . 105 (: 9  ) هبوت - 2

«. میداتسرف هاوگ  ار  وت  ام  ربمایپ  يا  « ؛ 45 (: 3/3  ) بازحا - 3
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(1) «. ًادیهش ءالؤه 

: دیوگ یم  نازیملا  ریسفت  رد  ییابطابط  همالع  موحرم 

یم هدـهاشم  ار  رـش  لمع  اـی  ریخ  لـمع  تقیقح  ناـنمؤم ، شلوسر و  ادـخ و  رـش ، اـی  ریخ  زا  دـهد ، یم  ماـجنا  ناـسنا  هک  یلمع  ره 
(2) .دنک

: دنک یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا 

زا دیـشاب  رذح  رب  سپ  دوش ؛ یم  هضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  قساف  راکوکین و  ناگدنب  رادرک  دادماب ، ره  رد 
(3)  …«. هلوسر مکلمع و  هللا  يریسف  اولمعا  لق   » یلاعت يادخ  لوق  يانعم  تسا  نیمه  .تسیاشان  رادرک 

یلقن یلقع و  تالالدتسا  اب  نیرـسفم  دنک ، یم  تبحـص  حور  هکئالم و  لوزن  زا  هک  هرقب  هروس  فیرش 5  هیآ  ریسفت  رد  روط  نیمه 
ناگدنب روما  هک  دشاب  هکئالم  لوزن  لحم  دناوت  یمن  ادخ  تجح  رصع و  یلو  ترـضح  سدقم  دوجو  زج  یـسک  هک  دننک  یم  نایب 

.دوش یم  هضرع  وا  هب 

: تسا هدش  تیاور  مه  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

هضرع نم  رب  بش  زور و  ره  رد  امش  لامعا  دنگوس  ادخ  هب  هلیل ؛» موی و  ّلک  یف  ّیلع  ضرعتل  مکلامعا  ّنا  هللا  «و 

ص:57

نانآ لامعا  رب  هاوگ  ار  وت  میبلط و  یم  ناشلامعا  رب  یهاوگ  تما ، ره  يارب  هک  زور  نآ  تسا  هنوگچ  ناـنآ  ِلاـح  « ؛ 41 (: 4  ) ءاسن - 1
« داد میهاوخ  رارق 

 . ص398 ج9 ، نازیملا ، - 2
ص219. ج1 ، یفاک ، - 3
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(1) .دوش یم 

هدهاشم ار  نانآ  لامعا  دنتسه و  ربخ  اب  ناگدنب  لامعا  تقیقح  زا  مالسلا  مهیلع  ناماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نیاربانب 
.دننک یم 

نیا رگا  دوش ؟ یم  هضرع  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  هب  ام  لامعا  ایآ  دنتـسه و  ام  لامعا  رظان  مالـسلا  مهیلع  ناماما  هانگ ، عقوم  ایآ  . 14
؟ تسیچ يارب  ادخ  ندوب  بویعلا » راتس   » بقل دشاب ، نینچ 

هللا یلص  ربمایپ  .ددرگ  ظفح  نانآ  يوربآ  ات  دناشوپ  یم  اه  ناسنا  رگید  زا  ار  اه  ناسنا  لامعا  هک  تسا  نآ  ادخ ، ندوب  راتـس  يانعم 
، تسا مدرم  لامعا  رب  رظان  دنوادخ ، هک  هنوگ  نامه  .دنتسه  یهلا  تافـص  امـسا و  رهظم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و 

(2) .دننیب یم  ار  نانآ  لامعا  دنتسه و  قلخ  نایم  ادخ  مشچ  زین  مالسلا  مهیلع  ناماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هدنزاس راثآ  دنوادخ ، تراظن  دننامه  مدرم ، لامعا  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تراظن  هک  نآ  نمض 
هک هنوگ  نامه  ینعی  دراد ؛ یناوارف 

ص:58

مالـسلا و هیلع  نامز  ماما  مالـسلا و  هیلع  اضر  ماما  نیب  یقرف  تماـما  لوؤش  رد  دـیناد  یم  هک  روط  ناـمه  ص220 ؛ ج1 ، یفاک ، - 1
.تسین مالسلا  مهیلع  همئا  ریاس 

صاخ يدراوم  هب  دنک ، یم  یفخم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مشچ  زا  یتح  ار  لامعا  ادخ ، تسا  هدومرف  هک  یتیاور  نآ  - 2
.دشک ریوصت  هب  ار  یهلا  نارکیب  تمحر  ات  دراد ، هراشا 
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مهیلع ناـماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رب  مدرم  لاـمعا  هضرع  تسا ، مدرم  دـشر  تـیبرت و  يارب  راـگدرورپ ، تیراـّتس 
لزان ناگدنب  رب  ناراوگرزب  نآ  قیرط  زا  یهلا  ضیف  دـنیادخ و  فرط  زا  تما  نایداه  نانآ ، اریز  تسا ؛ تهج  نیمه  رد  زین  مالـسلا 

.دوش یمن  هدهاشم  یضقانت  یفانت و  چیه  نیاربانب ، دوش ؛ یم 

: دیامرف یم  یلمآ  يداوج  هللا  تیآ 

رد دشاب و  نارگید  بویع  راّتس  یسک  رگا  .دنکن  يراّتس  اجک  دنکب و  يراّتس  اجک  دناد  یم  تسا ، بویعلا  راّتـس  هک  لاعتم  دنوادخ 
تماـیق رد  یتـح  .دوش  اـشفا  نارگید  دزن  شرارـسا  داد  دـهاوخن  هزاـجا  هلا  سدـقا  تاذ  دوش ، یهاـنگ  بکترم  هناـیفخم  لاـح  نیع 

مهم رایـسب  صخـش  دوخ  درکلمع  نیا ، ربانب  دـنوش ؛ ربخاب  مه  لامعا  زا  دـنرگید  کی  رانک  هک  یناسک  دـهد  یمن  هزاـجا  دـنوادخ 
اب هک  یـسک  ساسا ، نیا  رب  .درد  یمن  ار  شا  هدرپ  دنوادخ  دزاین ، تسد  هانگ  هب  اراکـشآ  درَدَن و  ار  نارگید  هدرپ  یـسک  رگا  .تسا 

لاعتم دنوادخ  تسین  هتـسیاش  هک  دسر  یم  ییاج  هب  درب ، یم  ار  مدرم  ادخ و  نید  يوربآ  دوخ ، باوصان  ياه  هشیدـنا  نایب و  ملق و 
دراد لامتحا  یتح  تسا و  هدرک  هچ  وا  دننیبب  نالدبحاص  دهد  یم  هزاجا  ناحبـس  يادخ  تیعقوم ، نیا  رد  .دـنک  ظفح  ار  وا  يوربآ 

(1) .دوش اوسر  نارگید  لباقم  تمایق ، رد 

ص:59

ص 56. ج2 ، اه ، خساپ  اه و  شسرپ  - 1
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؟ هن ای  تسا  ربتعم  دنس  رظن  زا  تسه ، دنزرف  نز و  ياراد  یتایاور ، قبط  رب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هک  نیا  . 15

هب ار  ترـضح  نآ  يارب  دنزرف  دوجو  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  جاودزا  عوضوم  هک  میرادـن  يربتعم  لیلد 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  ّتنـس  جاودزا ، هک  دنا  هدروآ  لیلد  ترـضح  جاودزا  تابثا  يارب  یـضعب  هتبلا ، .دنک  یفن  ای  تابثا  عطق ، روط 

یلو دنک ؛ یم  لمع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ّتنس  هب  ًامتح  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تسا و  ملـس  هلآ و 
ات ار  جاودزا  دراد  ناکما  نیارباـنب ، تسا ؛ ییانثتـسا  یگدـنز  کـی  هک  درب  یم  رـس  هب  تبیغ  طیارـش  رد  ترـضح ، نآ  تفگ ، دـیاب 

.دنزادنیب ریخات  هب  دوخ ، یگدنز  ندش  يداع 

، دشاب هتشاد  يرسمه  دودحم ، ینامز  رد  دشاب و  هدرک  جاودزا  مه  راب  کی  دوخ  فیرش  رمع  همه  رد  ترـضح ، رگا  لاح ، نیع  رد 
.دشاب هتشاد  ینادنزرف  رسمه و  هشیمه ، درادن  یموزل  .تسا و  هدرک  لمع  يوبن  ّتنس  هب 

تروص ود  هب  يدراوم ، رد  دنرامـش ، یم  ار  ینادـنزرف  ترـضح  يارب  دـننک و  یم  دانتـسا  اه  نآ  هب  یخرب  هک  يا  هیعدا  تاـیاور و 
لباق اه ، نآ  لومعم  هوالع ، هب  مزالم .) « ) ّیلو  » هملک رگید ، یتیاور  رد  هدـش و  رکذ  دـنزرف ) « ) دـلو  » هملک تیاور ، کـی  رد  تسا ؛
رظن ِّلحم  رایسب  ییایاضق ، نینچ  لصا  هک  تسا  نآ  دننام  ارضخ و  هریزج  هب  ناشدانتـسا  یخرب ، .تسا  روهظ  نامز  هب  قیبطت  لمح و 

(. تسا هدش  هراشا  نآ  هب  دوخ  لحم  رد  هک   ) تسا لّمأت  و 

ص:60
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.دنا هتسناد  هدافتسا  ءوس  لباق  یعامتجا ، ظاحل  زا  تبیغ و  رما  اب  یفانم  ار  نتشاد  دنزرف  رـسمه و  جاودزا و  رگید ، یخرب  لباقم ، رد 
هک نآ  ات  دور ، یمن  ایند  زا  ماما  هک  هدـش  تیاور  ام  يارب  : » دـندرک ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  هدـش : لقن  یتیاور  رد  نینچمه 

(1) «. مئاق زج  هب  : » هک تسا  هدشن  هتفگ  ثیدح  نیا  هرابرد  ایآ  دومرف : ترضح  دنیبب .» ار  دوخ  لسن 

هک نیا  رب  هوالع  .تفگ  نخس  ناوت  یمن  عطاق ، تروص  هب  نآ ، یفن  ای  ترضح  نتـشاد  دنزرف  رـسمه و  جاودزا و  هراب  رد  نیاربانب ،
زین نآ  يریگ  یپ  درادـن و  يررـض  نآ ، زا  نتـشادن  عالطا  هک  تسا  ّتیودـهم  ثحابم  نایم  رد  یعرف  ثحاـبم  زا  یکی  هلأـسم ، نیا 

.درادن يرمث 

؟ دراد تیعقاو  ارضخ  هریزج  ناتساد  ایآ  تسا ؟ اجک  تبیغ  هرود  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  یگدنز  لحم  . 16

اریز تسا ؛ نامگ  سدـح و  ساسارب  دوش ، یم  هتفگ  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  یگدـنز  لحم  هراـبرد  هچنآ 
.درادن دوجو  ترضح ، نآ  يارب  يا  هدش  هتخانش  ناکم  هک  تسا  نآ  رب  ینشور  لیلد  دوخ  ماما ، تبیغ 

دنا و هدرک  در  ار  نآ  ینید ، ناسانشراک  ناملاع و  درادن و  يرابتعا  تسا ، هدمآ  راونألا  راحب  رد  هک  ارضخ  هریزج  ناتساد 

ص:61

ص208. نایراصنا ، هسسؤم  ج3 ، هیصولا ، تابثا  - 1
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هجرف یلاعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  هک  تسا  هدـش  اـعدا  ناتـساد ، نیا  رد   (1) .دـنا هدرک  ناـیب  ار  نآ  يراـبتعا  یب  یتسـس و  لـئالد 
هدینش مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  هرابرد  هچنآ  اب  بلطم ، نیا  .دننک  یم  یگدنز  مّرخ  زبس و  يا  هریزج  رد  شنادنزرف ، فیرشلا و 

رب لمتـشم  ناتـساد  نیا  زین  .درادن  يراگزاس  دننک ، یم  یگدنز  اه  جـنر  اه و  یتخـس  رد  هک  نایعیـش  اب  یناسمه  یهارمه و  زا  میا ،
سانـشان زین  ناتـساد  نیا  يوار  هوالع ، هب  .تسا  هدـمآ  ناـیم  هب  نآرق  فیرحت  زا  نخـس  نآ  رد  تسا و  داـضتم  ضقاـنتم و  یبلاـطم 

(2) .متفاین ربتعم  بتک  رد  ار  ارضخ  هریزج  ناتساد  دیوگ  یم  دوخ  یسلجم ، موحرم  .تسا 

دراذگ و یم  مدق  اه  نآ  ياه  هار  رد  دنک و  یم  یگدنز  مدرم  نایم  ترضح ، نآ  دیوگ  یم  هک  میراد  یتایاور  قوف ، ناتساد  لباقم 
.تسا نایعیش  نایم  رد  ترضح  رمتسم  موادم و  روضح  زا  یکاح  اه ، نیا  .دهن  یم  اپ  نانآ ، ياه  شرف  رب 

هناخ هب  دراد ؛ یم  رب  ماگ  اه  هار  رد  تسه و  مدرم  نایم  ادخ ، تجح  یلع ! يادخ  هب  دنگوس  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
یم دنک و  یم  مالس  ناشیا  رب  دونش و  یم  ار  مدرم  راتفگ  .دنک  یم  دمآ  تفر و  نیمز ، برغ  قرش و  رد  دنز و  یم  رـس  اه  نآ  ياه 

(3) .یهلا هدعو  نیعم و  تقو  ات  دوش ، یمن  هدید  دنیب و 

ص:62

.راد هقیرط  لضفلاوبا  قیقحت : همجرت و  تیعقاو ، ای  هناسفا  ارضخ ، هریزج  ینیما و  میهاربا  ناهج ، رتسگداد  - 1
ص159. ج 52 ، راونالاراحب ، - 2

ص144. ، 3 ثیدح ، 10 باب ینامعن ، هبیغلا ، - 3
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؟ دشاب ینالوط  نینچ  يرمع  ياراد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تسا  نکمم  روطچ  . 17

: تسا یسررب  لباق  تهج  دنچ  زا  رما  نیا 

هب ندب ، يازجا  هعلاطم  اب  نادنمشناد ، تسین و  نکمم  ریغ  يرما  يرـشب ، شناد  لقع و  رظن  زا  ینالوط  رمع  یبرجت : مولع  هاگدید  _ 
.دوشن مه  یگدوسرف  يریپ و  راتفرگ  یتح  دنامب و  هدنز  ینالوط  رایسب  ياه  لاس  ناسنا ، تسا  نکمم  هک  دنا  هدیسر  تقیقح  نیا 

: دیوگ یم  واش  درانرب 

یتـح درک و  نییعت  يدـح  ناوت  یمن  رـشب ، رمع  يارب  هک  تسا  نیا  تسیژوـلویب ، نادنمـشناد  همه  شریذـپ  دروـم  یملع  لوـصا  زا 
(1) .تسا يریذپانزرم  هلأسم  زین  یتسیزرید 

: دسیون یم  رگنیتا  روسفورپ 

رمع لاـس  نارازه  تسناوت  دـهاوخ  مکی  تسیب و  نرق  رـشب  میا ، هدرک  عورـش  اـم  هک  يراـک  اـه و  کـینکت  تفرـشیپ  اـب  نم  رظن  هب 
(2) .دنک

خیرات هتشذگ  رد  ینالوط  رمع  ینامسآ : نایدا  بتک و  نایب  _ 

ص:63

ص 13. مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  رمع  لوط  زار  - 1
ص 147. ش 6 ، لاس 6 ، دنمشناد ، هلجم  - 2
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دنا هدش  دای  لاح  حرـش  ناشن و  مان و  اب  يدایز  ياه  ناسنا  یخیرات ، ینامـسآ و  ياه  باتک  رد  تسا و  هدـش  هبرجت  اهراب  اه  ناسنا 
: مینک یم  نایب  ار  دروم  دنچ  هنومن  يارب  تسا ؛ هدوب  زورما  رشب  رمع  زا  رتزارد  رایسب  اه  نآ  رمع  تدم  هک 

ترـضح هراـبرد  هیآ  نآ  دـهد و  یم  ربـخ  نادـیواج  رمع  ناـکما  زا  هکلب  ینـالوط ، رمع  زا  اـهنت  هن  هک  تسه  يا  هیآ  نآرق ، رد  . 1
: دیامرف یم  هک  تسا  مالسلا  هیلع  سنوی 

(1) .دنام یم  یهام  مکش  رد  زیخاتسر  زور  ات  تفگ ، یمن  حیبست  یهام  مکش  رد  مالسلا ] هیلع  سنوی   ] وا رگا 

رمع ناسانش ، تسیز  حالطصا  رد  هک  زیخاتسر ) زور  ات  مالسلا  هیلع  سنوی  رصع  زا   ) ینالوط رایسب  رمع  فیرش ، هیآ  نیا  هب  هجوت  اب 
.تسا ریذپ  ناکما  میرک  نآرق  رظن  زا  یهام  ناسنا و  يارب  دوش ، یم  هدیمان  نادیواج 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  حون  ترضح  هرابرد  میرک  نآرق  . 2 

(2) .درک گنرد  اه  نآ  نایم  لاس  سپ 950  میداتسرف  شموق  يوس  هب  ار  حون  ام  یتسار  هب 

لاس راوگرزب 2450  نآ  رمع  تایاور ، یخرب  ساسارب  تسا و  ترـضح  نآ  يربمایپ  تدـم  تسا ، هدـمآ  فیرـش  هیآ  نیا  رد  هچنآ 
(3) .تسا هدیشک  لوط 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هرابرد  نآرق  . 3

ص:64

.144 (: 37  ) تافاص - 1

.14 (: 29  ) توبکنع - 2
ح3. باب 46 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - 3
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يوس هب  ار  وا  دنوادخ  هکلب  دنتـشکن ؛ ار  وا  نیقی  هب  ...دـش  هبتـشم  اه  نآ  هب  رما  هکلب  دـنتخیواین ؛ راد  هب  دنتـشکن و  ار  وا  زگره  و  ... 
(1) .تسا هنازرف  اناوت و  دنوادخ ، هک  درب  الاب  دوخ 

ترضح روهظ  ماگنه  تسا و  اه  نامسآ  رد  هدنز و  مالسلا  هیلع  یـسیع  دندقتعم  ناوارف  ثیداحا  نآرق و  دانتـسا  هب  ناناملـسم  همه   
.درک دهاوخ  يرای  ار  وا  هدمآ ، دورف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

: تسا هدمآ  تاروت  رد  .تسا  هدیدرگ  حرطم  نارمع  زارد  زا  نخس  زین  لیجنا  تاروت و  رد  نآرق ، رب  هوالع 

لاس  910 نانیق »  » ماّیا مامت  ...دُرم و  هک  دوب  لاـس   905 شونا »  » مایا هلمج  ...دُرم  هک  دوب  لاـس   930 تسیز ، هک  مدآ »  » ِمایا ِماـمت  ... 
(2) ....دُرم هک  دوب  لاس   969 حلاشوتم »  » ماّیا هلمج  سپ  ...دُرم  هک  دوب 

هب هدیدرگ و  هدـنز  ندـش ، هدیـشک  راد  هب  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هک  تسا  نآ  رگناشن  هک  تسا  دوجوم  یتارابع  زین  لیجنا  رد 
.تسا رتشیب  لاس  رازه  ود  زا  راوگرزب  نآ  رمع  هک  تسا  مّلسم  . (3) دمآ دهاوخ  دورف  يراگزور  رد  تسا و  هتفر  نامسآ 

یلقع یملع و  رظن  زا  رمع ، لوط  هک  نیا  زا  هتشذگ  یهلا : تردق  _ 

ص:65

157و158. (: 4  ) ءاسن - 1
.32 تایآ 5 –  مجنپ ، باب  شیادیپ ، ْرفِس  یناخ -  لضاف  همجرت  تاروت -  زا  لقن  هب  ص 132  ناراگزور ، هدنز  - 2

.12 تایآ 1 - لوا ، باب  نالوسر ، لامعا  باتک  دیدج ، دهع  زا  لقن  هب  ص 134  ناراگزور ، هدنز  - 3
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همه داقتعا  هب  .تسا  تابثا  لباق  زین  دنوادخ  تیاهن  یب  تردق  سایقم  رد  دراد ، رایـسب  دراوم  خیرات ، هتـشذگ  رد  تسا و  ینتفریذـپ 
وا رگا  .دراد  یگتـسب  وا  هدارا  هب  اه  ّتلع  اه و  ببـس  همه  ریثأت  تسا و  دنوادخ  رایتخا  رد  ملاع  تارذ  مامت  ینامـسآ ، نایدا  ناوریپ 
لد زا  هک  تسا  ییادخ  وا  .دنیرفآ  یم  دنک و  یم  داجیا  یعیبط ، ّتلع  ببـس و  نودب  زین  دـنام و  یم  زاب  ریثأت  زا  اه  ببـس  دـهاوخن ،

یـسوم و يارب  ار  اـیرد  (1) و  دزاـس یم  تمالـس  درـس و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  رب  ار  هدـنزوس  شتآ  دروآ و  یم  نوریب  يرتـش  هوک ،
نیرخآ ایلوا و  اـیبنا و  هراـصع  هب  هک  نیا  زا  اـیآ   (2) .دـهد یم  روبع  یبآ  راوید  ود  نایم  زا  ار  اـه  نآ  دـنک و  یم  کـشخ  شناوریپ 

!؟ دوب دهاوخ  ناوتان  دهدب ، ینالوط  يرمع  ار  نآرق  گرزب  هدعو  شخب  ققحت  ناکین و  همه  يوزرآ  لامآ و  تیاهن  یهلا و  هریخذ 

؟ تسا ریذپ  ناکما  لقع  رظن  زا  ینالوط  رمع  ایآ  . 18

: دنوش یم  میسقت  یلک  هتسد  ود  هب  لقع  هاگدید  زا  روما ، همه 

.دنبای یم  ققحت  هدش  هتخانش  یعیبط  دنور  قبط  هک  يروما  يداع : روما  .فلا 

طیارش اریز  تسین ؛ اه  نآ  شیادیپ  ناکما  هک  يروما  لاحم : روما  .ب 

ص:66

.69 (: 21  ) ایبنا - 1
.63 (: 26  ) ارعش - 2
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: دنوش یم  میسقت  هتسد  ود  هب  زین  لاحم  روما  هک  تشاد  هجوت  دیاب  .دشاب  یمن  دوجوم  اه  نآ  رد  هدیدپ  ققحت 

.دماجنا یم  ضقانت  هب  اریز  دوش ؛ یمن  دوجوم  ناونع  چیه  هب  لقع ، رظن  زا  هک  يرما  یلقع : لاحم  . 1

زا هک  یتازجعم  دننام  دنک ؛ یمن  یفن  ار  نآ  شیادـیپ  لقع  یلو  تسا ؛ لاحم  يداع  تلاح  رد  نآ ، ققحت  هک  يرما  يداع : لاحم  . 2
تسا لاحم  يداع  تروص  هب  دنتـسین  هدش  هتخانـش  ياه  هنیمز  طیارـش و  ياراد  نوچ  روما ، هنوگ  نیا  .دش  یم  رداص  یمارگ  يایبنا 

زا يرگید  نییبت  هاگدـید ، نیا  هتبلا   ) دـناد یم  نکمم  ار  اه  نآ  شیادـیپ  لقع  صاخ ، طیارـش  للع و  دوجو  اـب  یلو  دـنوش ؛ دوجوم 
(1) تسا .) ادخ  تردق 

ملع تسا و  تداع  قرخ  رگید  ترابع  هب  يداع و  لاـحم  روما  هلمج  زا  زین  مالـسلا ، هیلع  مهدزاود  ماـما  رمع  لوط  ناـیرج  نیارباـنب 
: دیامرف یم  هّرس  سدق  ییابطابط  همالع  موحرم  هنیمز  نیا  رد  دنک  یفن  ار  تداع  قرخ  دناوت  یمن 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  همئا  ریاس  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  بیاغ  ماما  صوصخ  رد  هک  يراـبخا  هب  هک  یـسک 
زا ریغ  تداع  قرخ  هتبلا  .دننک  یم  یفرعم  تداع  قرخ  قیرط  هب  ار  بیاغ  ماما  یگدنز  عون  دید  دـهاوخ  دـیامن ، هعجارم  هدـش  دراو 
رد هک  یلماوع  بابـسا و  هک  درک  تابثا  ناوت  یمن  زگره  اریز  درک ؛ یفن  ار  تداع  قرخ  ناوت  یمن  زگره  ملع  هار  زا  تسا و  لاـحم 

ار اهنآ  ام  هک  دنتسه  اهنامه  اهنت  دننک  یم  راک  ناهج 

ص:67

.ّتیودهم یصصخت  زکرم  ناگدنسیون ، زا  یعمج  ص98-94 ، شنیرفآ ، نیگن  ك.ر : - 1
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دوجو میا ، هدـیمهفن  ای  میا ، هدـیدن  ار  اهنآ  لامعا  راثآ و  اـی  میرادـن ، ربخ  اـهنآ  زا  اـم  هک  یبابـسا  رگید  میـسانش و  یم  میا و  هدـید 
ای رازه  ینـالوط  رایـسب  يرمع  هک  دـیآ  دوـجو  هب  یلماوـع  بابـسا و  رـشب  زا  يدارفا  اـی  يدرف  رد  تسا  نکمم  يور  نـیا  زا  .درادـن 

رایـسب ياهرمع  يارب  یهار  ندرک  ادـیپ  زا  نونک  ات  یکـشزپ  ناهج  هک  تساجنیا  زا  دـیامن و  نیمأت  ناشیا  يارب  هلاـس  رازه  نیدـنچ 
(1) .تسا هدشن  سویأم  دیمون و  ینالوط ،

ص:68

ص235. موس ، شخب  ییابطابط ، همالع  مالسا ؛  رد  هعیش  - 1
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نآرق رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  موس : لصف 

هراشا

ص:69
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؟ تسا هدرک  هدافتسا  ییاهشور  هچ  زا  دارفا  یفرعم  يارب  میرک  نآرق  . 19

زا يرایـسب  نایب  تسا و  هدرک  حرطم  ار  یمالـسا  لئاسم  تایلک  ددـعتم ، دراوم  رد  مالـسا ، یـساسا  نوناـق  هاـگیاج  رد  میرک ، نآرق 
ار ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ًاحیرـص ، تسا و  هدرک  راذگاو  وا  نانیـشناج  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  قیاقح 

: تسا هدرک  یفرعم  نآرق  رّسفم  نّیبم و 

نایب نانآ  يارب  تسا ، هدش  لزان  مدرم  رب  ار  هچنآ  ات  میدرک ، لزان  وت  رب  ار  نآرق  ْمِْهَیلِإ ؛} َلُِّزن  اَم  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرکِّذلا  ْکَیلِإ  اَْنلَزنَأَو  } 
(1) .ینک

تئارق و دننام  یظافلا  زا  هن  تسا ، ریسفت  حیـضوت و  يانعم  هب  هک  تسا  هدرک  هدافتـسا  نییبت »  » هملک زا  دنوادخ  هک  نیا  فیطل  هتکن 
.تسا ندناوخ  يانعم  هب  هک  توالت 

ص:71

.44 (: 16  ) لحن - 1
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: هنومن يارب  تسا ؛ هدرک  هدافتسا  یفلتخم  ياه  شور  زا  دارفا  یفرعم  يارب  میرک  نآرق  رد  دنوادخ ،

دمحم « ؛ (1){ ًامِیلَع ٍءْیَش  ِّلِکب  ُهَّللا  َناکَو  َنیِِّیبَّنلا  َمَتاَخَو  ِهَّللا  َلوُسَّر  نَکلَو  ْمِکلاَجِّر  نِّم  ٍدَحَأ  َابَأ  ٌدَّمَُحم  َناک  اَّم  : } مان هب  یفرعم  .فلا 
و تسا ؛ ناربمایپ  نیرخآ  هدننک  متخ  ادخ و  لوسر  یلو  تسین ؛ هدوبن و  امـش  نادرم  زا  کی  چـیه  ردـپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

«. تسا هاگآ  زیچ  همه  هب  دنوادخ 

زا تفرگ و  نامیپ  لیئارسا  ینب  زا  ادخ   » (2) ؛} اًبیِقَن َرَشَع  ْیَْنثا  ُمُهنِم  اَْنثََعبَو  َلِیئآَرْـسِإ  ِیَنب  َقاَثیِم  ُهّللا  َذَخَأ  ْدََقلَو  ددع { : اب  یفرعم  .ب 
«. میتخیگنارب تسرپرس ]  ] بیقن هدزاود  اه ، نآ 

ِفوُْرعَْملِاب مُهُُرمْأَی  ِلـیِْجنِإلاَو  ِهاَرْوَّتلا  ِیف  ْمُهَدـنِع  ًاـبُوتکَم  ُهَنوُدِـجَی  يِذَّلا  َّیِّمُـألا  َِّیبَّنلا  َلوُسَّرلا  َنوُِعبَّتَی  َنیِذَّلا  : } تفـص اـب  یفرعم  .ج 
انامه (3) ؛ … { ْمِْهیَلَع َْتناک  ِیتَّلا  َلَالْغَألاَو  ْمُهَرْـصِإ  ْمُْهنَع  ُعَضَیَو  َِثئآَبَْخلا  ُمِْهیَلَع  ُمِّرَُحیَو  ِتاَبِّیَّطلا  ُمَُهل  ُّلُِـحیَو  ِرکنُْملا  ِنَع  ْمُهاَْـهنَیَو 

هب ار  اه  نآ  دنبای : یم  تسا  ناشدزن  هک  یلیجنا  تاروت و  رد  ار  شتافص  هک  يربمایپ  دینک ؛ يوریپ  یّما  ربمایپ  ادخ )  ) هداتسرف زا  هک 
و دنک ؛ یم  میرحت  ار  اه  یکاپان  درمـش و  یم  لالح  اه  نآ  يارب  ار  هزیکاپ  ءایـشا  دراد ؛ یم  زاب  رکنم  زا  دهد و  یم  روتـسد  فورعم 

…«. دراد یمرب  ناشندرگ ) شود و  زا  ، ) دوب اه  نآ  رب  هک  ار  ییاهریجنز  نیگنس و  ياهراب 

ص:72

.40 (: 33  ) بازحا - 1
.12 (: 5  ) هدئام - 2

.157 (: 7  ) فارعا - 3

لوا رتفد  يودهم ) ياه  خساپ  اه و  شسرپ  : ) رهم www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 317زکرم  هحفص 87 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4238/AKS BARNAMEH/#content_note_72_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4238/AKS BARNAMEH/#content_note_72_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4238/AKS BARNAMEH/#content_note_72_3
http://www.ghaemiyeh.com


هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  مان  ارچ  تسا ، هدش  رکذ  تاروت  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مان  هکنیا  هب  هجوت  اب  . 20
؟ تسا هدماین  نآرق  رد  حیرص  تروص  هب  فیرشلا 

اه نآ  زا  تحارـص  هب  نآرق  رد  هک  تسه  يرگید  ناوارف  دراوم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماـما  سدـقم  دوجو  زا  ریغ 
.تسا هدماین  نایم  هب  نخس 

يدهم ماما  مان  دیاب  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  تسا ، هدمآ  تاروت  رد  تحارص  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  مان  هک  نیا 
حیرص ِرکذ  رد  تحلصم  اج  نآ  هک  هنوگ  نامه  تسا  نکمم  نوچ ، دیایب ؛ تحارص  اب  نآرق  رد  مه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  مان  هب  حیرـصت  مدـع  رد  تحلـصم  اج  نیا  دوب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماـن 
يرایسب یلو  دمآ ؛ لیجنا  تاروت و  رد  ربمایپ  تراشب  هک  نانچ  دوش ؛ یمن  لح  نازیتس  قح  لکشم  زین  مان  حیرـصت  اب  هچ  رگا  دشاب ،

نیا رب  تسا  يرگید  لـیلد   (1) تولاط یهدـنامرف  هرابرد  دوخ  نامز  ربمایپ  اب  لییارـسا  ینب  تفلاخم  .دـندرواین  نامیا  باتک  لها  زا 
هدنامرف مان  هک  نیا  اب  ناشربمایپ _  اب  راکشآ  یتفلاخم  رد  لییارسا  ینب  .درب  یمن  نیب  زا  ار  فالتخا  هشیمه  اج و  همه  مان »  » رکذ هک 

: دنتفگ دوب _  هدش  هتفگ  تحارص  هب 

ام هک  نیا  اب  دـشاب ، ام  ياورنامرف  وا  هنوگچ  (2) ؛ ِلاَْملا } َنِّم  ًهَعَـس  َتُْؤی  َْملَو  ُْهنِم  ْکلُْملِاب  ُّقَحَأ  ُنَْحنَو  اَْنیَلَع  کـْلُْملا  َُهل  ُنوکَی  یَّنَأ  } 
لام وا  هب  میرتراوازس و  وا  زا  ییاورنامرف  يارب 

ص:73

.252-246 (: 2  ) هرقب - 1
.247 (: 2  ) هرقب - 2
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«. تسا هدشن  هداد  مه  يا  هدرتسگ 

، دش یم  رکذ  نآرق  رد  تحارـص  اب  ناماما ، ریاس  ای  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  مان  رگا  دـنا  هتفگ  ناگرزب  زا  یخرب 
.تفرگ یم  رارق  فیرحت  رطخ  رد  یهلا ، دیواج  دنس  نیا  دش و  یم  ناوارف  نآرق ، فیرحت  يارب  نافلاخم  هزیگنا 

یگژیو نایب  اب  دراوم ، زا  يرایـسب  رد  هکلب  دشاب ؛ اه  نآ  مسر  مسا و  هب  حیرـصت  قیاقح ، نایب  هار  اهنت  هک  تسین  هنوگ  نیا  هوالع  هب 
تماما و هلأسم  رد  میرک ، نآرق  .درک  یفرعم  نارگید  هب  ار  یتقیقح  ناوت  یم  نشور ، راکشآ و  یتروص  هب  هتبلا  تقیقح ، کی  ياه 
(1) و ربماـیپ زا  سپ  تیـالو  ددـعتم ، تاـیآ  رد  .تسا  هتفرگ  هرهب  هویـش  نیا  زا  یناـهج ، لدـع  تموکح  ّتیودـهم و  زین  تیـالو و 

.تسا هدرک  نایب  تافص ، اه و  یگژیو  نایب  بلاق  رد  ار  فیرشلا (2)  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  یناهج  تموکح 

: زا تسا  ترابع  اه  نآ  زا  یضعب 

، نخـس نیا  رد  نیقی ، هب  .درب  دنهاوخ  ثرا  هب  نم ، حـلاص  ناگدـنب  ار  نیمز  ًاملـسم ، هک  میتشون  تاروت  سپ  زا  روبز ، رد  قیقحت  هب  »
(3) «. دنیادخ ناگدنب  هک  یموق  يارب  تسا  ییاسر  مایپ 

نیمز رد  ًاعطق  ار  نانآ  هک  دومرف  هدعو  دنداد ، ماجنا  حلاص  لمع  دندروآ و  نامیا  هک  ار  امش  زا  یناسک  دنوادخ ، »

ص:74

.55 (: 5  ) هدئام - 1
.55 (: 24  ) رون - 2

1 05و (: 21  ) ایبنا َنیِدـِباَع ؛» ٍمْوَقِّل  ًاغاَلََبل  اَذَـه  ِیف  َّنِإ  َنوُِحلاَّصلا  َيِداَبِع  اَُهثِرَی  َضْرَْألا  َّنَأ  ِرکِّذـلا  ِدـَْعب  نِم  ِرُوبَّزلا  ِیف  اَْنبَتک  ْدََـقلَو  - » 3
.106
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رقتـسم ار  ناشنید  ناشیارب  ًاعطق  درامگ و  تفالخ  هب  دندوب  نانآ  زا  شیپ  هک  ار  یناسک  هک  هنوگ  نامه  درامگ ؛ دـهاوخ  تفالخ  هب 
ارم هک  نانچ  نآ  دنک ؛ یم  نوگرگد  تینما ، تلاح  هب  ناشفوخ  سپ  زا  ار  نانآ  تفریذپ و  ناش  يارب  ار  نآ  هک  ینید  درک ؛ دـهاوخ 

(1) «. دنقساف نانآ  ًاعطق  دزرو ، رفک  نآ  زا  دعب  سک  ره  دننادرگن و  کیرش  نم  اب  ار  يزیچ  دننک و  یم  تدابع 

مه ینآرق  هشیر  تایاور ، زا  ریغ  دوجو  ملاع  رد  اه و  تمعن  رد  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  ندوب  ضیف  هطساو  ایآ  . 21
؟ دراد

: درک هراشا  ناوت  یم  یثحابم  هب  هراب  نیا  رد 

تعافش

دوخ نایم  دنوادخ ، .تسا  هطساو  عیفش ، يانعم  .تسا  تعافـش  دیامرف ، یم  هراشا  نآ  هب  ناوارف  تایآ  رد  نآرق  هک  یفراعم  زا  یکی 
.تسا هداد  رارق  ار  ییاه  هطساو  حالطصا  هب  ای  ناعیفش  رگید ، تادوجوم  و 

ص:75

ُمُهَنیِد ْمَُهل  َّنَنکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  اَـمک  ِضْرَأـْلا  ِیف  مُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاَِـحلاَّصلا  اُولِمَعَو  ْمکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  - » 1
رون َنوُقِساَْفلا ؛» ُمُه  ِکَئلْوُأَف  ِکلَذ  َدَْعب  َرَفک  نَمَو  ًاْئیَـش  یب  َنوکِرُْـشی  َال  ِینَنوُُدبْعَی  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  نِّم  مُهََّنلِّدَُبَیلَو  ْمَُهل  یَـضَتْرا  يِذَّلا 

.55 (: 24)
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: دیامرف یم  تعافش  يانعم  نایب  رد  هللا ، همحر  ییابطابط  همالع 

، دنوادخ دزن  بابـسا ، همه  دنز و  یم  رـس  يدوجو  بابـسا  مامت  زا  ینیوکت ، تعافـش  .یعیرـشت  ینیوکت و  تسا : مسق  ود  تعافش ،
، دوخ تسا ، عقاو  تازاجم  فیلکت و  هریاد  رد  هک  یعیرشت  تعافـش  اما  دنا ، هطـساو  دوخ  ببـسم  ادخ و  نایم  نوچ ، دنتـسه ؛ عیفش 

(1) .دوش یم  ادخ  هب  برق  ناهانگ و  شزرمآ  ثعاب  هک  تمایق  رد  تعافش  ایند و  رد  تعافش  تسا : عون  ود 

نیا هتبلا  .دـناسر  یم  ار  ندوب  ضیف  هطـساو  تسا ، هدـش  هراشا  تیببـس  تعافـش و  هب  اـه  نآ  رد  هک  یتاـیآ  بلطم ، نیا  هب  هجوت  اـب 
تردـق رظن  زا  نانآ ، اریز  دنتـسه ؛ مالـسلا  مهیلع  ناماما  نآ ، لـماک  قادـصم  هک  تسا  تادوجوم  همه  لـماش  ندوب ، ضیف  هطـساو 

: دیامرف یم  دنوادخ  دنتسه ؛ رتالاب  تادوجوم  همه  زا  دنوادخ ، هب  برق  يدوجو و 

(2) «. تسین وا  نذا  اب  زج  يا ، هدننک  تعافش  چیه  تخادرپ ؛ ناهج )  ) راک ریبدت  هب  و  تفرگ ، رارق  تردق )  ) تخت رب  سپس  »

: نینچمه

؟ دنک تعافش  وا  نامرف  هب  زج  وا ، دزن  رد  هک  تسیک  تسوا : نآ  زا  تسا ، نیمز  رد  هچنآ  اه و  نامسآ  رد  هچنآ  »

ص:76

ص 260. ج 1 ، نازیملا ، همجرت  - 1
.3 (: 10  ) سنوی َنوُرکَذَت ؛» َالَفَأ  ُهوُُدبْعاَف  ْمکُّبَر  ُهّللا  ُمِکلَذ  ِِهنْذِإ  ِدَْعب  نِم  َّالِإ  ٍعیِفَش  نِم  اَم  َْرمَألا  ُرِّبَُدی  ِشْرَْعلا  یَلَع  يَوَتْسا  َُّمث  - » 2
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(1) («. دهاک یمن  وا  تیکلام  زا  دنتعافش  هتسیاش  هک  اه  نآ  يارب  ناگدننک  تعافش  ِتعافش  نیاربانب ، )

یشایع ریسفت  رد  مود  هیآ  لیذ  رد   (2) تسا ینیوکت  تعافش  هیآ ، ود  نیا  زا  روظنم  هک  دیامرف  یم  حیرصت  ییابطابط  همالع  موحرم 
اب دـسر ، یم  اـم  هب  هک  یبوخ  ریخ و  ره  سپ  میتـسه ، اـم  ناعیفـش ، نیا  زا  روـظنم  هک  تسا  هدـش  لـقن  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 
رد نانآ  تقیقح ، رد  ینعی  دـنهد ؛ یم  افـش  ار  ام  ضیرم  ناماما ، مینک ، یم  اعد  یتقو  .تسا  ناـماما  ّتیببـس  تطاـسو و  تعاـفش و 

ناگتـشرف .تسا  ضیف  رد  تطاسو  یعون  مه  نیا  دنریگ و  یم  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  يدوبهب  نیا  دـننک و  یم  فرـصت  نیوکت  َِملاع 
هناشن دوخ ، نیا  دننک و  یم  لماک  ناسنا  رب  هدجـس  دنا ، هدش  یفرعم  رگید  تادوجوم  دـنوادخ و  نیب  هطـساو  ینوارف ، تایآ  رد  هک 
نییاپ تادوجوم  ادخ و  نایم  هطساو  ببس و  دنوادخ ، هب  رت  کیدزن  رت و  يوق  دوجوم  ره  تسا  یعیبط  .تسا  لماک  ناسنا  دنلب  ماقم 
ضیف دوجو و  رد  ندوب  هطـساو  ناـمه  ندوب ، هطـساو  نیا  تسا و  دـنوادخ  ناگتـشرف و  ناـیم  هطـساو  لـماک ، ناـسنا  سپ  تسا ؛ رت 

.تسا یتسه 

تینارون

: دیامرف یم  دنوادخ ،

(3) «. تسا نیمز  اه و  نامسآ  رون  دنوادخ ، ِضْرَْألاَو ؛} ِتاَواَمَّسلا  ُرُون  ُهَّللا  }

ص:77

.225 (: 2  ) هرقب ِِهنْذِِإب ؛» َّالِإ  ُهَْدنِع  ُعَفْشَی  يِذَّلا  اَذ  نَم  ِضْرَألا  ِیف  اَمَو  ِتاَواَمَّسلا  ِیف  اَم  ُهَّل  - » 1
ص 242. ج 1 ، نازیملا ، همجرت  - 2

.35 (: 24  ) رون - 3
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: دیامرف یم  ییابطابط  همالع  موحرم  هیآ ، نیا  ریسفت  رد 

(1) «. تسا اه  نآ  نتفای  دوجو  نیع  یهلا ، رون  هب  ایشا  روهظ  »

: دیامرف یم  هیآ  همادا 

«. ...هک تسا  ینادغارچ  دننامه  دنوادخ  رون  لثم  « ؛}… ٍهوکْشِمک ِهِرُون  ُلَثَم  }

هدـش هداد  قیبـطت  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هب  لَـثَم  هیآ ، نیا  لـیذ  تیاور  رد  دراد و  یلَثَم  دـنوادخ ، رون  دـنک ، یم  تباـث  هیآ ، نیا 
(2) .تسا

: دیامرف یم  دنوادخ  زین 

«. دش نشور  شراگدرورپ  رون  هب  نیمز  }(3) ؛ اَهِّبَر ِرُوِنب  ُضْرَْألا  ِتَقَرْشَأَو  }

، هیآ رد  اّهبر »  » زا روظنم  (4) و  ضرالا ماما  ینعی  ضرالا ،» بر   » هک تسا  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هیآ ، نیا  ریـسفت  رد 
.تسا رصع  ره  ماما 

: تسا هدمآ  نینچ  زین  هریبک  هعماج  ترایز  رد 

«. دش نشور  تیب ، لها  امش  رون  هب  نیمز ، مکرونب ؛ ضرالا  تقرشا  «و 

نذا هب  دوجو ، ِضیف  نیا  اما  تسا ؛ تادوجوم  همه  هدنروآ  دوجو  هب  قلاخ و  دنوادخ ، تفرگ  هجیتن  ناوت  یم  دراوم ، نیا  هب  هّجوت  اب 
، هللا

ص:78

ص 168. ج 15 ، نازیملا ، همجرت  - 1
ص 102. ج 2 ، یمق ، ریسفت  - 2

.69 (: 39  ) رمز - 3
ص 253. ج 2 ، یمق ، ریسفت  - 4
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.دبای یم  ققحت  مالسلا ، مهیلع  ناماما  قیرط  زا  زین  قح  ترضح  تیبوبر  هک  هنوگ  نامه  دسر ؛ یم  هللا  يوسام  هب  ناماما ، طسوت 

ص:79
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ص:80
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نارظتنم راظتنا و  مراهچ : لصف 

هراشا

ص:81
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ص:82
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؟ تسیچ جرف  راظتنا  زا  دوصقم  . 22

كرش و رفک و  ياه  تموکح  رب  يولع  لدع  تموکح  يزوریپ  ترصن و  جرف ، زا  دوصقم  .شیاشگ  يزوریپ و  ترصن ، ینعی  جرف ،
.یناهج گرزب و  نامرآ  نیا  نتفای  ققحت  راظتنا  ینعی  جرف ، راظتنا  نیاربانب ، تسا ؛ داد  یب 

.دشاب یتموکح  نینچ  لیکشت  ناهاوخ  تقیقح  هب  هک  تسا  یسک  یقیقح ، رظتنم 

، جرف راظتنا  هنرگ  دشاب و  یهابت  متـس و  زا  نازیرگ  لدع و  هب  لماع  رظتنم ، صخـش  هک  تسا  تسار  يدج و  هاگ  نآ  هتـساوخ ، نیا 
اریز تسا ؛ جرف  دوخ ، جرف ، راظتنا  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  ور ، نیا  زا  دوب ؛ دـهاوخ  یقاب  اوتحم  یب  راعـش  اـعدا و  کـی  دـح  رد 

داد لدـع و  هیاپ  رب  ار  دوخ  یگدـنز  تسا ، وا  رتسگ  لدـع  تموکح  سیـسات  ادـخ و  تجح  روهظ  جرف و  رظتنم  ًاـتقیقح  هک  یـسک 
یناسنا وا ، .دزاس  یم  راوتسا 

ص:83
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، وا لدـع  تموکح  لیکـشت  زا  شیپ  دـنک و  یمن  داجیا  یتوافت  شکولـس  ریـس و  راـتفر و  هوحن  رد  ماـما ، تبیغ  روضح و  هک  تسا 
.تسا هتخاس  رادیاپ  دوخ  یگدنز  رد  ار  یتموکح  نینچ 

: ینعی جرف ، راظتنا 

؛ تلیضف ياوشیپ  لداع و  موصعم و  ماما  تفرعم  _ 

؛ یناسنا ياه  شزرا  تلادع و  هب  قشع  _ 

؛ شخب دیون  نشور و  يا  هدنیآ  هب  دیما  _ 

؛ رتسگ لدع  هشیپ و  لدع  یتموکح  يرارقرب  يارب  شالت  _ 

.يریذپ تیلوؤسم  دهعت و  هیحور  نتشاد  _ 

زا تبیغ  نامز  رد  هاگره  دراد و  یلاع  یماقم  يرظتنم ، نینچ  تسا و  تدابع  نیرتهب  لامعا و  نیرتهب  هک  تسا  جرف  راـظتنا  عون  نیا 
یم داـهج  ادـخ  هار  رد  وا  ناـمرف  تحت  هدـنز و  مالـسلا  هیلع  تجح  ترـضح  روـهظ  زا  سپ  هک  تـسا  یـسک  هـلزنم  هـب  دورب ، اـیند 

(1) .دنک

؟ تسا لامعا  لضفا  جرف ، راظتنا  ارچ  . 23

تکرح طاشن و  روش و  ناسنا ، هب  یهاگن  نینچ  .تسا  اه  یبوخ  اـه و  شزرا  قّقحت  نشور و  هدـنیآ  هب  دـیما  ياـنعم  هب  جرف ، راـظتنا 
یم
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تکاس رظتنم ، .دهد  یم  رارق  ریثات  تحت  ار  دوخ  نوماریپ  طیحم  مه  دنک و  یم  مادقا  دوخ  حالـصا  يارب  مه  هک  يا  هنوگ  هب  دـهد ؛
رد يدرف  نینچ  .دـهد  یم  ماجنا  روهظ  قّقحت  يارب  يزاس  هنیمز  تهج  رد  ار  دوخ  ياه  شـالت  اـهراک و  هکلب  دـنام ، یمن  نکاـس  و 

؛ دراد هعماج  ندرک  حالـصا  نتخاس و  رد  یعـس  هکلب  دراد ؛ یم  هگن  رود  هب  یلمع  يداقتعا و  تافارحنا  زا  ار  دوخ  اـهنت  هن  هعماـج ،
ریثات تحت  ار  دارفا  هعماج و  موادـم ، روط  هب  هک  تسا  یتالیکـشت  یعمج و  راک  کی  هک  يدرف  لمع  کی  اهنت  هن  راظتنا ، نیارباـنب ،

.دشاب هعماج  درف و  یلمع  يرکف و  تمالس  نماض  دناوت  یم  دهد و  یم  رارق 

دنک و یم  يریگولج  نانآ ، يدیماان  سأی و  زا  دوش و  یم  اه  یتخس  اهراشف و  ربارب  ناناملسم  يرادیاپ  تماقتسا و  ببس  راظتنا ، زین 
.دنک یم  راومه  نانآ  يزوریپ  هبلغ و  يارب  ار  هار  لکش ، نیا  هب 

لامعا هیاس  رد  هک  دـنک  یم  داجیا  دوعوم ، یمالـسا  ینامرآ و  هعماج  ققحت  يارب  یناوارف  ییاناوت  ّتیفرظ و  راظتنا ، فصو ، نیا  اـب 
.تسا هدش  هدرمش  اه  لمع  نیرت  تلیضف  اب  ببس ، نیمه  هب  دروخ ؛ یم  مشچ  هب  رتمک  یعمج ، يدرف و 
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؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارظتنم  فیاظو  . 24

: زا تسا  ترابع  تسا  رظتنم  کی  هدهع  رب  هک  یفیاظو 

نامز ماما  دیاب  ناسنا  هک  تسا  هدش  ناوارف  دیکأت  ام ، تایاور  رد  فیرـشلا ؛  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخانـش  تفرعم و  . 1
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  .دوب  دهاوخن  نکمم  وا  تفرعم  هب  زج  یهلا ، میقتسم  طارص  تسرد و  ریـسم  ندومیپ  نوچ ، دسانـشب ؛ ار  دوخ 

: دومرف ملس  هلآ و 

گرم هب  دـشاب ، هتخانـشن  ار  دوـخ  ناـمز  ماـما  هک  یلاـح  رد  دریمب ؛ سک  ره  هیلهاـج ؛ هتیم  تاـم  هناـمز  ماـما  فرعی  مل  تاـم و  نم 
(1) .تسا هدرم  تیلهاج 

: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  يریذپ : وگلا  . 2

زا هدرک و  ادـتقا  وا  زا  شیپ  ناماما  وا و  هب  مایق ، نارود  زا  شیپ  هک  یلاح  رد  دـننک ؛ كرد  ارم  نادـناخ  مئاق  هک  نانآ  لاح  هب  اشوخ 
(2) .دنتسه نم  دزن  تما ، نیرت  یمارگ  نم و  ناهارمه  ناتسود و  نانآ ، .دنشاب  هدرک  يرازیب  مالعا  ناشیا ، نانمشد 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  قلُخ  نسح  يراگزیهرپ و  اهراتفر ، نیرت  مهم  زا 
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وکین قالخا  يراک و  زیهرپ  هب  راظتنا ، لاح  رد  دشاب و  رظتنم  دیاب  دـشاب ، مالـسلا  هیلع  مئاق  ترـضح  نارای  زا  دراد  تسود  سک  ره 
(1) .دنک راتفر 

دنک یم  یعـس  یعقاو ، رظتنم  .دوب  دهاوخ  وا  هشیدنا  رد  هتـسویپ  دشاب ، دوخ  بوبحم  رظتنم  تقیقح ، هب  یـسک  رگا  ترـضح : دای  . 3
ياهاعد ندـناوخ  اب  ترـضح ، نآ  دای  .دـنک  ظفح  اه  یجک  فارحنا و  زا  ار  دوخ  لامعا  دـشاب و  راوگرزب  نآ  دای  هب  لاح ، همه  رد 

، وا جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  وا ، تباین  هب  تاریخ  نداد  ماجنا  وا ، یتمالـس  يارب  نداد  هقدـص  زیزع ، نآ  هب  لّـسوت  راوگرزب ، نآ 
.دبای یم  ققحت  وا ، يرای  رد  نامیپ  دیدجت  وا و  قارف  رد  ندرک  هبدن 

دـیآ و یم  شیپ  لمع  نامیا و  يارب  یناوارف  تارطخ  تبیغ ، ناـمز  رد  هک  اـج  نآزا  تبیغ : ناـمز  رد  ناـمیا  ظـفح  يارب  شـالت  . 4
هتسویپ رظتنم ، ناسنا  دنراد ، ناسنا  یهارمگ  رد  یعس  امن  تسود  نیطایش  دوش و  یم  ادیپ  ناسنا  ریـسم  رد  یفارحنا  بهاذم  اهرکف و 

مهیلع موصعم  ناماما  هجوت  شرافـس و  دروم  طیارـشلا  عماج  دهتجم  وریپ  وا  هنیمز ، نیا  رد  .دشوک  یم  دوخ  لمع  نامیا و  ظفح  رد 
.تسا هتفرگ  رارق  ترضح  نآ  دییأت  دروم  یلمع ، یملع و  رظن  زا  هک  تسا  یسک  وا  اریز  تسا ؛ مالسلا 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  هنیمز  دـشوک  یم  راظتنا ، يانعم  حیحـص  كرد  اب  یعقاو ، رظتنم  روهظ : يارب  يزاس  هنیمز  . 5
فورعم و هب  رما  اب  مه  دزادرپ و  یم  يزاسدوخ  سْفَن و  حالصا  هب  مه  نیاربانب ، دنک ؛ تیوقت  ار  فیرشلا 
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.تسا شیوخ  هعماج  دوخ و  ربارب  دهعتم  يدرف  وا  سپ  دراد ؛ هعماج  نتخاس  رد  یعس  رکنم ، زا  یهن 

؟ منک رارقرب  طابترا  ترضح  اب  مناوت  یم  هنوگچ  . 25

.2 ترضح ؛ ندرک  تاقالم  يرهاظ و  طابترا  . 1 تسا : نکمم  لکش  ود  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  اب  طابترا 
.لد مشچ  هار  زا  يونعم و  طابترا 

اّما تسا ؛ یگرزب  رایسب  فرش  ترضح ، رادید  راختفا  تفگ  دیاب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  اب  تاقالم  هرابرد 
هیجوت ار  تاقالم  تساوخرد  هک  میرادن  یلیلد  تسا ، مدرم  ناگدید  زا  ترـضح  ندوب  ناهنپ  رب  لصا ، هک  ترـضح  تبیغ  نامز  رد 

ماما هک  نیا  هب  تسا  طورـشم  هکلب  درادن ؛ یگتـسب  ام  ياضاقت  نتـساوخ و  هب  اهنت  ترـضح ، اب  تاقالم  قیفوت  هک  نیا  نمـض  .دـنک 
رد ار  دوخ  تّمه  هکلب  دزرون و  رارصا  ترـضح  اب  تاقالم  رب  یمدآ  هک  تسا  اج  هب  نیاربانب ، دنیبب ؛ یتحلـصم  نآ ، رد  مالـسلا  هیلع 

.دریگب ددم  ماما  اب  يونعم  طابترا  زا  هار ، نیا  رد  دنک و  فرص  راوگرزب ، نآ  ياضر  بلج  هار 

: تسا هدومرف  نارمع  لآ  هروس  هیآ 200  رد  میرک ، نآرق 

رگیدمه دینک و  ربص  دیا ! هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  َنوُِحْلُفت ؛} ْمکَّلََعل  َهّللا  ْاوُقَّتاَو  ْاوُِطباَرَو  ْاوُِرباَصَو  ْاوُِربْصا  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  } 
اوقت دینک و  هطبارم  دیراداو و  ربص  هب  ار 
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.دیوش راگتسر  هک  دشاب  دیزاس ؛ هشیپ  ار  یسرت  ادخ  و 

: تسا هدومرف  هیآ  نیا  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

ار شراظتنا  هک  ناتماما  اب  دینک و  يرادیاپ  نانمـشد  ربارب  و  دیزرو ] تماقتـسا  یهلا  فیلاکت  ماجنا  رد  ضئارف =[  يادا  رب  دینک  ربص 
(1) .دینک هطبارم  دیشک ، یم 

هتـسویپ دنام و  یم  یقاب  شنامز  ماما  اب  دوخ  نامیپ  دّـهعت و  رب  یمدآ  هک  تسا  ماما  اب  موادـم  ِيونعم  هطبار  وترپ  رد  هک  تسا  مولعم 
.دراد یم  نوصم  یلمع  يداقتعا و  تافارحنا  زا  ار  دوخ  دنک و  یم  تکرح  دوخ  ماما  ياه  نامرآ  فادها و  تهج  رد 

؟ موش کیدزن  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اقآ  هب  موش  قفوم  ات  منک  راک  هچ  . 26

: تشاد هجوت  ریز  تاکن  هب  دیاب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  هب  ندش  کیدزن  يارب 

ماما تخانش 

ملـس و هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  فیرـشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخانـش  تفرعم و  هرابرد  هک  ناوارف  تایاور  زا 
سدقم تحاس  تفرعم  ماما ، اب  یبلق  يونعم و  طابترا  مهم  ناکرا  زا  هک  دوش  یم  هتسناد  تسا ، هدش  تیاور  مالسلا  مهیلع  تیب  لها 

ماما فرعی  مل  تام و  نم  : » تسا هدمآ  يددعتم  تایاور  رد  هک  تسا  ور  نیا  زا  .تسا  وا 
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یعیبط . (1)« تسا هدرم  تیلهاج  گرم  هب  دـشاب ، هتخانـشن  ار  شنامز  ماما  هک  یلاـح  رد  دریمب ، سک  ره  هیلهاـج ؛ هتیم  تاـم  هناـمز 
اب یمدآ ، دـش ؛ دـهاوخ  رتشیب  وا  اب  ینطاب  طابترا  ناکما  دـشاب ، رت  قیمع  رت و  هدرتسگ  تقیقح ، کی  زا  ناسنا  تخانـش  هچره  تسا 
رد وا و  رانک  ار  دوخ  دنک و  یم  سمل  ار  وا  روضح  تقو ، همه  اج و  همه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  تفرعم 

.دنیب یم  وا  رضحم 

نم هب  ار  دوخ  تجح  ایادـخ  : » میناوـخ یم  تبیغ  نارود  ياـعد  رد  .تساوـخ  يراـی  ادـخ  زا  یتخانـش  نینچ  هب  ندیـسر  يارب  دـیاب 
(2) «. دش مهاوخ  هارمگ  منید  زا  یناسانشن  نم  هب  ار  تتجح  رگا  هک  ارچ  ناسانشب ؛

ندوب ترضح  نآ  دای  هب  هتسویپ 

لّـسوتم ناوت  یم  ناوارف  ياه  هناهب  هب  تسا ، اه  یبوخ  همه  هراصع  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  هب  یکیدزن  يارب 
دادرس ناغف  هلان و  شزوس  ناج  قارف  رد  هبدن » ياعد   » اب یهاگ  داد و  مالس  شسدقم  رـضحم  هب  نیـسای » لآ   » ترایز اب  یهاگ  دش ؛

.درک نامیپ  دیدجت  وا  اب  دهع » ياعد   » اب زور  همه  و 

يونعم یحور و  لیاضف  بسک  سفن و  بیذهت 

دوجو نآ  روضح  يارب  ار  لد  هنییآ  میـشوکب و  اه  یگدولآ  ناهانگ و  زا  يرود  رد  دـیاب  راوگرزب ، نآ  اب  رتشیب  سنا  طابترا و  يارب 
، رّهطم
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لد هچره  .میراکب  لد  نیمز  رد  ار  یقالخا  يابیز  ياه  تلـصخ  اه و  تلیـضف  رذب  اه ، يدب  اه و  تلیذر  ياج  هب  مینک و  یبوررابغ 
تروص نیا  رد  نوچ  دنک ؛ رارقرب  طابترا  ملاع ، دوجوم  نیرت  كاپ  اب  دناوت  یم  رتشیب  رتهب و  ًاعطق  دـشاب ، رت  كاپ  وا ، راتفر  ناسنا و 

اَّلِإ ُهُّسَمَی  اَّل  : » تسا هدومرف  نآرق  .دـش  دـهاوخ  اـه  نآ  یکیدزن  ببـس  ءیـش ، ود  نیب  ّتیخنـس  دـیآ و  یم  دـیدپ  تیخنـس  هک  تسا 
حور تراهط  زا  هک  دـنبای  یم  هار  نآرق  قیمع  فراعم  مهف  هب  یناـسک  طـقف  هک  تسا  نیا  دارم ، دـنا  هتفگ  نارـسفم  . (1)« َنوُرَّهَطُْملا
نایب نارگید  يارب  ار  نآ  دنهاگآ و  نآرق  رارسا  هب  هک  دنتسه  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  نانیا ، لماک  قادصم  .دنـشاب  رادروخرب 

.دننک یم 

.تفای تهابش  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  هب  اوقت ، یقالخا و  تالامک  بسک  اب  دیشوک  دیاب  سپ 

.تسا تامرحم  كرت  تابجاو و  نداد  ماجنا  زا  ترابع  یهلا ، ياوقت  مالسلا  مهیلع  ناموصعم  تایاور  نآرق و  تایآ  قبط 

؟ دروآ تسد  هب  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تیاضر  ناوت  یم  هنوگچ  . 27

: دیامرف یم  دنوادخ  .دشاب  یم  ریذپ  ناکما  نآ  تاروتسد  فیاظو و  ماجنا  نید و  هب  لمع  هیاس  رد  طقف  راوگرزب ، نآ  تیاضر 

ص:91

[ «. دنبای تسد   ] دننز تسد  نآ  هب  دنناوت  یمن  ناکاپ  زج  و  «  ؛ 79 (: 56  ) هعقاو - 1
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(1) .دهد یم  رارق  نانآ  يارب  تبحم  یتسود و  نامحر ، يادخ ] ، ] دنهد ماجنا  حلاص  لمع  دنروایب و  نامیا  هک  یناسک  یتسرد  هب 

، لمع دـنچ  هب  هجوت  حـلاص ، لامعا  نایم  .تسا  حـلاص  لمع  هارمه  هب  نامیا  طاـبترا ، تبحم و  داـجیا  طرـش  فیرـش ، هیآ  نیا  قبط 
تبحم و ناوت  یم  اه  نآ  ماجنا  اب  هک  دشاب  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  شرافـس  دروم  هتـشاد و  يرتشیب  شزرا 

: مینک یم  هراشا  اه  نآ  زا  یخرب  هب  هنومن  يارب  درک ؛ بلج  ار  ترضح  تیاضر 

: تسا هدمآ  هدش ، رداص  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا  هک  يا  همان  رد  تقو : لوا  زامن  هژیو  هب  زامن ، هب  هجوت  _ 

(2) .لامب كاخ  هب  ار  وا  ینیب  ناوخب و  زامن  سپ  دلام ؛ یمن  كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  زامن ، زا  رتهب  یلمع  چیه 

: تسا هدش  لقن  نینچ  ناشیا  زا  يرگید  مالک  رد 

هب ناگراتس  ندش  دیدپان  ات  ار  حبـص  زامن  ناگراتـس و  ندش  رادیدپ  ات  ار  برغم  زامن ]  ] هک یـسک  تسا  رود  هب  دنوادخ  تمحر  زا 
(3) .دزادنا ریخأت 

: تسا هدمآ  هدش ، رداص  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  زا  هک  يا  همان  رد  لالح : لام  فرصم  بسک و  رد  تقد  _ 

ار ام  لاوما  هک  یناسک  اما  دنشاب ؛… یم  رهاط  هزیکاپ و  هک  میریذپ  یم  ور  نآ  زا  لاوما ] زا   ] يداتسرف ام  يارب  ار  هچنآ 

ص:92

.96 (: 19  ) میرم ادُو ؛» ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاَّصلا  اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیِذَّلا  َّنِإ  - » 1
ص182. ج53 ، راونالاراحب ، - 2

ص15. ج52 ، راونالاراحب ، - 3
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(1) .تسا هدروخ  شتآ  انامه  دروخب ، ار  نآ  درامش و  لالح  ار  ام  لاوما  زا  يزیچ  سک  ره  دنزیمآ ، یمرد  ناشدوخ  لاوما  اب 

: دنیامرف یم  یثیدح  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  سدقم  دوجو  دنسپان : لامعا  ماجنا  زا  زیهرپ  _ 

(2) .میرادن راظتنا  نانآ  زا  تسین و  ام  دنیاشوخ  هک  دسر  یم  ام  هب  ناشیا  لامعا  زا  هچنآ  رگم  هدرکن ، ادج  نایعیش  زا  ار  ام  يزیچ 

تمه مهم  رما  نیا  رد  ناتـسود  هک  تسا  نیا  فیرـشلا  هـجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  تساوـخ  روـهظ : يارب  يزاـس  هـنیمز  _ 
رد مه  (3) و  دننک هدافتـسا  اعد  زا  مه  هار ، نیا  رد  دـننک و  شالت  روهظ  رما  رد  لـیجعت  يارب  راوگرزب ، نآ  زا  یـسأت  هب  دـنرامگ و 

نینچمه .تسا  نانآ  نایم  ماجـسنا  تدـحو و  مدرم و  نید  ظفح  ثعاب  اـملع ، هب  هعجارم   (4) .دننک هعجارم  ناملاع  هب  یگدـنز  روما 
نآ .دنـشاب  راوتـسا  تسا ، نآ  قیرط  رد  لمع  مالـسلا و  مهیلع  تیب  لها  زا  تعاطا  نامه  هک  یهلا  ياـه  ناـمیپ  اـه و  دـهع  هب  دـیاب 

ترضح

ص:93

ص181. ج53 ، راونالاراحب ، - 1

ص177. ج53 ، راونالاراحب ، - 2
ج53، راونالاراحب ، تسامـش ،» جرف  نیا  هک  دـینک  اعد  دایز  جرف  لیجعت  يارب  مکجرف ؛ کلذ  ناف  جرفلا  لـیجعتب  اعدـلا  اورثکا  - » 3

ص181.
هب اه ، دادـیور  ثداوح و  رد  مهیلع ؛ هللا  هجح  انا  مکیلع و  یتجح  مهناف  انثیدـح  هاور  یلا  اـهیف  اوعجراـف  هعقاولا  ثداوحلا  اـماف  - » 4

، راونالاراحب متسه ،» نانآ  رب  ادخ  تجح  نم ، دنیامش و  رب  نم  تجح  نانآ ، هک  یتسرد  هب  دینک ؛ هعجارم  املع ]  ]= ام ثیدح  نایوار 
ص181. ج53 ،
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: دومرف

(1) .دتفا یمن  ریخات  هب  نانآ  يارب  ام  ياقل  دنک  عامتجا  تسا ، اهنآ  رب  هک  يدهع  رب  يافو  رد  ناشیاه  لد  ام ، نایعیش  رگا 

دیکأت نآ  يور  رب  تایاور  نآرق و  رد  تسا و  هدـش  شرافـس  رایـسب  ترـضح  فرط  زا  نآ  اب  سنا  نارق و  توالت  نآرق : توالت  _ 
(2) .تسا هدش 

یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  دـیکات  دروم  اروشاع  هریبک و  هعماـج  تراـیز  ندـناوخ  مالـسلا و  مهیلع  موصعم  ناـماما  روبق  تاراـیز  _ 
.دشاب یم  فیرشلا  هجرف 

نآ دراد  هدارا  ناّنم ، يادخ  هک  یلاح  رد  تسیچ ؛ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  یتمالـس  يارب  ندرک  اعد  لیلد  . 28
؟ دنامب تمالس  هدنز و  ترضح 

: درک هاگن  ناوت  یم  هیواز  ود  زا  اعد ، ریثات  هرابرد 

؛ ماما هرابرد  اعد  ریثات  .فلا 

.هدننک اعد  يارب  اعد  ریثات  .ب 

یم یگدـنز  ملاع  نیمه  رد  تسا و  ناسنا  هک  ببـس  نیا  هب  ترـضح  نآ  اریز  تسا ؛ رِّثؤم  ترـضح ، یتمالـس  رد  اعد  لّوا ، هاگن  زا 
هک هنوگ  نامه  دشاب ؛ ّرثؤم  شزیزع  دوجو  زا  اه  ضرم  اهالب و  ندرک  رود  رد  دناوت  یم  اعد  تسا و  ایالب  تافآ و  ضرعم  رد  دنک ،

دوبهب رد  دناوت  یم 

ص:94

ص177. ج53 ، راونالاراحب ، - 1
.20 (: 73  ) لمزم - 2
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دوش و یم  لامِعا  بابـسا  قیرط  زا  ادخ  هدارا  اریز  درادن ؛ یتافانم  ماما ، یتمالـس  رب  ینبم  ادخ  هدارا  اب  نیا ، .دشاب  هتـشاد  رثا  يرامیب 
هتفرگ قلعت  نآ  رب  یهلا  هدارا  هک  هچنآ  نینچمه  .تسا  یگدنز  رد  ادـخ  هدارا  نایرج  يارب  اه  ببـس  اه و  هلیـسو  نیرت  مهم  زا  اعد ،

.درادن ترضح  یمسج  يرامیب  اب  یتافانم  نیا  تسا و  گرم  زا  ترضح  ناج  ظفح 

: هلمج زا  تسا  ناوارف  ندرک  اعد  راثآ  مود ، هاگن  زا 

طابترا زیزع  نآ  اب  هلیـسو ، نیا  هب  مینک و  دای  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  ماـما  هک  نیا  يارب  تسا  یهار  ندرک ، اـعد 
.دراد ام  یحور  لامک  دشر و  يارب  يرایسب  تارمث  طابترا ، نیا  مینک و  ادیپ  يونعم  یحور و 

دـنام و دـهاوخن  خـساپ  یب  مرک ، دوج و  عبنم  نآ  يوس  زا  ًاعطق  هک  تسا  وا  هب  ّتبحم  تدارا و  ضرع  یعون  ماما ، يارب  ندرک  اـعد 
.داد دهاوخ  رارق  دوخ  صاخ  تیانع  فطل و  دروم  ار  هدننک  اعد 

رارق رظندم  ار  وا  شقن  دوجو و  نتسناد و  مَّدقم  اه  هدیدپ  تادوجوم و  زا  يرایسب  رب  ار  زیزع  دوجو  نآ  ینعی  ماما ، يارب  ندرک  اعد 
ّتبحم یناوارف  ببـس  بوبحم ، رکذ  اریز  ددرگ ؛ یم  اه  ناـج  اـه و  لد  رد  زیزع  نآ  تبحم  ندـش  داـیز  ببـس  عوضوم ، نیا  .نداد 

.تسا وا  هب  تبسن 

ص:95
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صاخ ماع و  نابیان  نارای و  مجنپ : لصف 

هراشا

ص:97
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؟ دوش یم  هتفگ  یسک  هچ  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بیان  . 29

هدهع رب  ار  هعیـش  هعماج  یتسرپرـس  وا  فرط  زا  سدـقم ، دوجو  نآ  تبیغ  نامز  رد  هک  تسا  یـسک  مالـسلا  هیلع  ماما  بیان  زا  دارم 
: دنوش یم  میسقت  هورگ  ود  هب  نابیان  .دراد 

.دوش یم  یفرعم  ماما  فرط  زا  نیعم  صخشم و  روط  هب  هک  تسا  يدرف  صاخ : بیان  . 1

تسا ییاه  یگژیو  تافـص و  ياراد  هکلب  تسا ؛ هدشن  یفرعم  ماما  يوس  زا  نیعم  صخـشم و  روط  هب  هک  تسا  يدرف  ماع : بیان  . 2
هدش هراشا  اه  نآ  هب  زین  تایاور  رد  دراد ، هراشا  اه  نادـب  لقع  هک  نیا  رب  هوالع  اه ، یگژیو  نیا   ) دـشاب هتـشاد  دـیاب  بیان  کی  هک 

(. تسا

ص:99
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؟ دندوب یناسک  هچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  صاخ  نابیان  . 30

اذل دوب ؛ ارماس  رهش  نکاس  دسا و  هلیبق  زا  وا  .دوب  يرمع  شبقل  رمعوبا و  يو  هینک  .دوب  دیعـس  نب  نامثع  بانج  صاخ ، بیان  نیلوا 
هیلع يداه  ماما  بیان  وا  .دـش  یم  هدـناوخ  زین  ناّمـس  دوب ، یـشورف  نغور  شلغـش  نوچ  .دوش  یم  هتفگ  وا  هب  زین  يرکـسع  یهاـگ 

صاخ تباین  هب  نایعیش  زا  رفن  لهچ  عمج  رد  مالسلا  هیلع  يرکسع  ماما  يوس  زا  دوب و  مه  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماماو  مالسلا 
(1) .دش نییعت  بیاغ  ماما 

ماما يوس  زا  وا  .تخادرپ  یم  ردپ  لغـش  نامه  هب  درک و  یم  یگدـنز  رهـش  نامه  رد  وا  .دوب  لوا  بیان  دـنزرف  دـمحم ، مود ، بیان 
فلتخم تاعیقوت  رد  نیا ، رب  هوالع  .دشاب  وا  نیـشناج  شردپ  زا  دعب  ات  دـش ، یفرعم  مدرم  هب  شیوخ  ردـپ  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع 

(2) .دش مالعا  شردپ  نیشناج  ناشیا  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

بیان يالکو  زا  يو ، .درک  یم  یگدـنز  دادـغب  رد  دوب و  یناریا  تخبون و  نادـناخ  زا  وا  .دوب  یتخبون  حور  نب  نیـسح  موس ، بیاـن 
(3) .درک یفرعم  مدرم  هب  ار  حور  نب  نیسح  دوخ  زا  دعب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رما  هب  مود  بیان  دوب و  مود 

ص:100

ص357. یسوط ، خیش  هبیغلا ، باتک  - 1

ص362. یسوط ، خیش  هبیغلا ، باتک  - 2
ص362. ج51 ، راونالا ، راحب  - 3
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نامز ماما  نامرف  هب  زین  یفرعم  نیا  هک  دش  راد  هدهع  ار  تباین  موس ، بیان  یفرعم  اب  زین  وا  .دوب  يرمس  دمحم  نب  یلع  مراهچ ، بیان 
(1) .دوب فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

ماما یعقاو  بیان  درف  نیا  دندرک  یم  نیقی  اه  نآ  هلیسو  هب  نایعیش  هک  تشاد  دوجو  یناوارف  ياه  تمارک  اه و  هناشن  نئارق و  هتبلا  و 
(2) .دیوگ یم  تسار  تسا و 

؟ تسا هدش  هتشاذگ  نانآ  شود  رب  یتسرپرس  هفیظو  دنتسه و  ماع  بیان  قادصم  هعماج  دارفا  زا  هورگ  مادک  . 31

هعماج هک  ارچ  دنـشاب ؛ راد  هدـهع  ار  هعماج  یتسرپرـس  يربهر و  دـنناوت  یم  طیارـش ، عماج  نادـهتجم  اهقف و  اهنت  لـقع  هاگدـید  زا 
ات دشاب ، هاگآ  نید ، ماکحا  ینابم و  زا  هک  دشاب  یناملـسم  دیاب  رادـمامز  اذـل  دوش ؛ هرادا  نید  ياه  روتـسد  ساسا  رب  دـیاب  یمالـسا 

.تسین هعماج  ریبدت  رد  دنمناوت  دهتجم  هیقف و  زج  یسک  درف ، نیا  .دنک  يربهار  ار  هعماج  یمالسا ، تاررقم  قبط  دناوتب 

: دیامرف یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

انثیدح هاور  یلا  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اما  و 

ص:101

ص362. ج51 ، راونالا ، راحب  - 1
.يرابج رتکد  تلاکو ، نامزاس  ك.ر : رتشیب ، تاعالطا  يارب  - 2
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اـملع و اـم =[  ثیداـحا  ناـیوار  هب  دوـش ، یم  عـقاو  هک  ییاـه  دادـیور  ثداوـح و  رد  مهیلع ؛ هللا  هجح  اـنا  مـکیلع و  یتـجح  مهناـف 
(1) .منانآ رب  ادخ  تجح  نم ، دنتسه و  امش  رب  نم  تجح  نانآ ، هک  یتسرد  هب  .دینک  عوجر  نید ] ناسانشراک 

قبط حیحـص و  تروص  هب  دیاب  دوش و  یم  دراو  هعماج  رب  هک  تسا  ییاه  دادخر  اهدـماشیپ و  هعقاو ،» ثداوح   » زا دارم  تسا  نشور 
.داد رارق  رظن  دم  اه  نآ  هرابرد  نید  هیاس  رد  ار  هعماج  تحلصم  درک و  رذگ  اه  نآ  زا  نید ، رظن 

عجرم تاعزانم و  تالکـشم و  ربارب  هعیـش  هفیظو  هراب  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  سدـقم  دوجو  زا  زین  هلظنح  نبرمع  تیاور  رد 
: تسا هدش  لقن  نینچ  روما  هب  یگدیسر  يارب  حلاص 

لمأت و ام  مارح  لالح و  رد  دنک و  یم  تیاور  ار  ام  ثیدح  هک  یـسک  هب  دنتـسه ، نایعیـش ] امـش =[  زا  هک  یناسک  دـننک  هاگن  دـیاب 
ام مکح  هب  وا  رگا  .مداد  رارق  مکاح  امش  رب  ار  وا  نم  .دنشاب  یضار  دیاب  وا  مکح  هب  سپ  دسانـش ؛ یم  ار  ام  ماکحا  دنک و  یم  تقد 

، دنک در  ار  ام  هک  یسک  تسا و  هدرک  در  ار  ام  تسا و  هدش  هدیزرو  فافختسا  ادخ  مکح  هب  انامه  دشن ، هتفریذپ  وا  زا  داد و  مکح 
(2) .تسا ادخ  هب  كرش  دح  رد  نیا ، هدرک و  در  ار  ادخ 

ص:102

ح4. ب45 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - 1
دق یناف  اـمکح ، هب  اوضریلف  اـنماکحا ، فرع  و  اـنمارح ، اـنلالح و  یف  رظن  انثیدـح و  يور  دـق  نمم  مکنم  ناـک  نم  یلا  نارظنی  - » 2
یلع وه  هللا و  یلع  دارلا  انیلع  دارلا  در و  انیلع  هللا و  مکحب  فختـسا  اـمناف  هنم ، هلبقی  ملف  اـنمکحب  مکح  اذاـف  اـمکاح ، مکیلع  هتلعج 

ص67. ج1 ، یفاک ، هللااب ؛» كرشلادح 
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یم انـشآ  نید  ياه  روتـسد  یمالـسا و  ماکحا  اب  تایاور ، رد  لمات  اب  هک  تسا  هیقف  نامه  مارح ، لالح و  هب  هاـگآ  صخـش  زا  دارم 
.دوش

محرا مهللا  : » دومرف راب  هس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  سدـقم  دوجو 
: دومرف دندیسرپ ، نانیشناج  هرابرد  هک  یماگنه  نک .» محر  منانیشناج  هب  ایادخ ! ییافلخ ؛

(1) «. دننک یم  لقن  ارم  تنس  ثیدح و  دنیآ و  یم  نم  زا  دعب  هک  یناسک  یتنس ؛ یثیدح و  نوُورَی  يدعب  نوتأی  نیذلا  »

و تنس » ثیدح و   » يوار هک  دراد  هراشا  نیـشناج  یگژیو  نیرت  مهم  هب  ترـضح ، هک  تسا  نیا  تیاور ، رد  تقد  لباق  مهم و  هتکن 
.دوب دهاوخ  ماما  بیان  سانش ، مالسا  هیقف و  اربک ، تبیغ  نارود  رد  تایاور ، قبط  نیاربانب ، تسا ؛ ندوب  نید » ياه  روتسد  هب  انشآ  »

؟ تخانش تبیغ  نامز  رد  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  بیان  ناوت  یم  هنوگچ  . 32

ار یهلا  ماکحا  تسا  زاجم  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  فرط  زا  ماع ، روط  هب  دشاب ، یـصاخ  تافـص  ياراد  سک  ره 
هدهع رب  ماما  هک  ار  ینوؤش  دنک و  نییبت 

ص:103

ص221. ص144 و 145 و ج86 ، ج2 ، راونالاراحب ، - 1

لوا رتفد  يودهم ) ياه  خساپ  اه و  شسرپ  : ) رهم www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 317زکرم  هحفص 118 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/4238/AKS BARNAMEH/#content_note_103_1
http://www.ghaemiyeh.com


: تسا ریز  حرش  هب  دوش ، یم  هدافتسا  ّتنس  نآرق و  زا  هک  طیارش  نیا  هعومجم  .دریگب  هدهع  رب  دراد 

؛ نآ عبانم  زا  یهلا  ماکحا  طابنتسا  داهتجا و  هوق  نتشاد  ندوب و  ملاع  . 1

؛ نآ هب  ندشن  نوتفم  یتسرپ و  ایند  زا  زیهرپ  اوقت و  دهز و  . 2

.ندوب نامز  هب  ِِملاع  تریصب و  نتشاد  . 3

: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

عیطم دوخ و  ياوه  فلاخم  دـیامن و  ظفح  ار  دوخ  نید  دـنک و  يرادـهگن  تامرحم  یـصاعم و  زا  ار  دوخ  سفن  ءاهقف ، زا  سک  ره 
همه هن  هعیـش ، ياهقف  زا  یـضعب  رد  رگم  دوش  یمن  عمج  تایـصوصخ  نیا  دننک و  يوریپ  وا  زا  دیاب  نارگید  سپ  دشاب  دوخ  يالوم 

(1) «. اهنآ

نانآ زا  کی  ره  باختنا  دندوب ، يواسم  رگا  دوش و  هدیزگرب  نانآ  مَلعَا  دیاب  دندوب  طیارـش  نیا  ياراد  رفن ، دنچ  رگا  نامز ، ره  هتبلا 
روما سأر  رد  هیقف ) ّیلو   ) رفن کی  دیاب  دوشن ، لتخم  هعماج  ماظن  هک  نآ  ببس  هب  یتموکح ، یسایس و  لیاسم  رد  هتبلا ، .تسا  زاجم 

.دشاب زکرمتم  وا  تسد  رد  زین  یتموکح  تارایتخا  دریگ و  رارق 

.تسا هدش  هدرپس  هربخ  لها  ءاهقف و  هب  هیقف  یلو  تخانش  نایم  نیا  رد 

ص:104

نوکی کلذ ال  .هودـلقی و  نا  ماوعللف  هالوم ، رمأل  ًاعیطم  هاوه ، یلع  ًافلاخم  هنیدـل ، ًاظفاح  هسفنل ، ًانئاص  ءاهقفلا  نم  ناک  نم  اّماف  - » 1
ص88. ج2 ، راونالاراحب ، مهعیمج ؛» هعیشلا ال  ءاهقف  ضعب  ّالا 
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؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  ياه  یگژیو  . 33

: درمشرب نینچ  ار  نارای  تافص  اه و  یگژیو  ناوت  یم  تایاور ، هب  هجوت  اب 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یثیدح  رد  شیوخ : ماما  ادخ و  هب  قیمع  تفرعم  . 1

(1)« تسین ادخ  تاذ  هب  یکش  فیرشلا ] هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نارای   ] نانآ بولق  رد  »

.درادن هار  نانآ  رد  کش  دیدرت و  يا  هّرذ  هک  دنراد  تفرعم  دنوادخ  هب  نانچ  ینعی 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  .تسا  ماما  زا  هبناج  همه  تعاطا  حیحص ، تفرعم  هجیتن  لماک : تعاطا  . 2

(2) «. تسا رتشیب  شیالوم ، ربارب  زینک  يرادرب  نامرف  زا  ماما ، زا  نانآ  تعاطا  »

: دومرف نانآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تبالص : تدابع و  . 3

یّلجت نانآ  تـالاح  همه  رد  قح ، داـی  نیا  (3) و  .دـنرب یم  نایاپ  هب  هزور  اب  ار  اهزور  دـنناسر و  یم  حبـص  هب  تدابع  اـب  ار  اـه  بش 
.دراد

: دومرف نینچمه 

ص:105

ص307 و 308. ج52 ، راونالاراحب ، - 1

ص307 و 308. ج52 ، راونالاراحب ، - 2

ص307 و 308. ج52 ، راونالاراحب ، - 3
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(1) «. تسا نهآ  ياه  هراپ  ناشیاه  لد  ایوگ ، هک  دنتسه  ینادرم  نانآ ، »

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یبلط : تداهش  يراثن و  ناج  . 4

(2) .دننک یم  تظفاحم  وا  زا  دوخ ، ناج  اب  دنخرچ و  یم  وا  فارطا  رد  مزر ، نادیم  رد  مالسلا ] هیلع  يدهم  نارای  ]

: دومرف نینچمه 

(3) «. دنسرب تداهش  هب  ادخ  هار  رد  دننک  یم  وزرآ  نانآ  »

: دومرف نانآ  فصو  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يریلد : تعاجش و  . 5

(4) .دننک یم  اج  زا  ار  اه  هوک  دننک ، هدارا  رگا  دنا و  هدش  نوریب  هشیب ، زا  هک  دنتسه  یناریش  نانآ ، همه 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  يرابدرب : ربص و  . 6

میدقت ار  شیوخ  ناج  هک  نیا  زا  دنراذگ و  یمن  ّتنم  دنوادخ  رب  ادخ ، هار  رد  يرابدرب  ربص و  ببـس  هب  هک  دنتـسه  یهورگ  نانآ ،
(5) .دنرامش یمن  گرزب  ار  نآ  دنلاب و  یمن  دوخ  هب  دننک  یم  قح  ترضح 

یم دحاو  فده  يارب  ار  زیچ  همه  دنا و  هدرک  رود  دوخ  زا  ار  یـصخش  ياه  هتـساوخ  اه و  یهاوخدوخ  نانآ ، یلدـمه : داحتا و  . 7
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  .دنزادرپ  یم  مایق  هب  مچرپ  کی  ریز  دنهاوخ و 

ص:106

ص307 و 308. ج52 ، راونالاراحب ، - 1

ص307 و 308. ج52 ، راونالاراحب ، - 2

ص307 و 308. ج52 ، راونالاراحب ، - 3
ص414. ح477 ، ج1 ، روپ ، يدهم  ربکا  یلع  همجرت  ییاهر ، راگزور  - 4
ص414. ح477 ، ج1 ، روپ ، يدهم  ربکا  یلع  همجرت  ییاهر ، راگزور  - 5
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(1) «. دنتسه گنهامه  لد و  کی  ناشیا ، »

: تسا هدومرف  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  نارای  فصو  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ییاسراپ : دهز و  . 8

(2) «. دننکن هریخذ  ییوج  مدنگ و  دننکن و  زادنا  سپ  يا  هرقن  الط و  هک  دریگ  یم  تعیب  شنارای  زا  وا ،

؟ دنتسه ییاهرهش  هچ  زا  دنرفن و  دنچ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نارای  . 34

: دراد دوجو  تایاور  هتسد  هس  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارای  دادعت  هرابرد 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارای  هک  تسا  هدیسر  ام  هب  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  زا  يددعتم  تایاور  لوا : هتسد 
هب دادعت  نیمه  زین  تنس  لها  ییاور  عبانم  رد   (3) .دنتسه ردب  گنج  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نارای  دادعت  هب  رفن ،  313

(4) .تسا هدش  نایب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارای  ناونع 

(5) .دنک یم  رکذ  رفن  رازه  هد  ار  ناشیا  نارای  هک  تسا  یتایاور  مود : هتسد 

عمج ترضح  درگ  رد  نایعیش  دیوگ  یم  هک  تسا  یتایاور  موس : هتسد 

ص:107

ص223. ح477 ، ج1 ، روپ ، يدهم  ربکا  یلع  همجرت  ییاهر ، راگزور  - 1
ح4. ب11 ، لصف 6 ، رثالا ، بختنم  - 2

.تسا هدش  يروآدرگ  نومضم  نیا  اب  ار  تیاور  جنپ  تسیب و  ، 5 باب ، 7 لصف رثالا ، بختنم  - 3
ص 150. ج2 ، يواتفلل ، يواحلا  ص119  ؛ دئاوفلا ، عبنم  دئاوزلا و  عمجم  - 4

ص306 و 326. ج 52 ، راونالاراحب ، - 5
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(1) .دنوش یم  هارمه  وا  تضهن  اب  نیمز  برغ  قرش و  لها  دیوگ  یم  ای  دنوش  یم 

صاخ نارای  هک  تسا  نیا  دوش _  یم  هدافتـسا  تایاور  نیمه  دوخ  زا  هک  يدـهاوش  نئارق و  هب  هجوت  اب  تاـیاور _  نیا  عمج  هجیتن 
فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  نارازگراک  ناهدنامرف و  دنهد و  یم  لیکـشت  ار  اهورین  یلـصا  هتـسه  هک  ترـضح 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دنردب  لها  دادعت  هب  رفن   313 دنتسه ،

يور ماما  نارازگراک  نارادـمچرپ و  نانآ ، .دـنا  هدز  هقلح  وا  درگ  شنارای  هک  یلاح  رد  هفوک ؛ ربنم  زارف  رب  مئاق  هب  مرگن  یم  اـیوگ 
(2) .دنتسه نیمز 

ماما یناهج  توعد  دنوش و  یم  عمج  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  درگ  هک  دنتسه  یناسک  نیتسخن  صاخ ، نارای 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  توعد  ندش  راکـشآ  زا  سپ  .دوش  یم  عورـش  نانآ  اب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 
تحت ترضح و  ياهورین  هیلوا  هتسه  ناونع  هب  دندنویپ و  یم  مالسلا  هیلع  ماما  هب  هک  دنتـسه  یناسک  رفن ، رازه  هد  دادعت  فیرـشلا ،

: دومرف مالسلا  هیلع  داوج  ماما  .دننک  یم  يرای  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یناهج  مایق  رفن ، نامه 313  یهدنامرف 

نیا یتقو  .دـنک  یم  راکـشآ  نایناهج  هب  ار  وا  رما  ادـخ  دندیـسر ، راوگرزب  نآ  تمدـخ  هب  مئاق ، صاخ  نارای  زا  رفن  هک 313  ینامز 
(3) .دنک یم  جورخ  لاعتم  دنوادخ  نذا  هب  دیسر ، رفن  رازه  هَد  هب  دادعت 

هدمآ هوتس  هب  متس  ملظ و  زا  دنرب و  یم  رس  هب  تیرشب  یجنم  راظتنا  رد  هک  ناهج  رـسارس  زا  مدرم  هوبنا  ياه  هدوت  تضهن ، همادا  رد 
وا هب  دنا ،
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(1) .دندنویپ یم 

هدـش لقن  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  سدـقم  دوجو  زا  یتیاور  رد  .دنتـسه  فلتخم  ياه  ناکم  زا  تفگ  دـیاب  ناـنیا ، نطو  هراـبرد  اـما 
: تسا

(2) «. نیمز فلتخم  طاقن  زا  رفن   313 ردب ، لها  دادعت  هب  وا  يوس  هب  دننک  یم  عامتجا  شباحصا ، »

رهـش زا  دّـمحم  ًالثم  تسا ، مهبم  صاخـشا  نیا  ماـن  هک  تسا  هدـش  رکذ  اهرهـش  یـضعب  زا  دارفا  یخرب  ماـن  تاـیاور  یخرب  رد  هتبلا 
ددعتم ياهرهش  هب  طوبرم  اه  مان  زا  یخرب  هدرک و  قرف  اهرهـش  یخرب  مان  هوالع  هب  دشاب و  يدایز  هدع ي  مان  دناوت  یم  هک  ناقلاط 

هچ رهش ، مادک  زا  تفگ  ناوت  یمن  اذل  تسین ؛ دامتعا  لباق  اه ، تیاور  نیا  دنـس  نینچمه  .دشاب  دناوت  یم  نوگانوگ  ياهروشک  رد 
.دنفلتخم قطانم  زا  ترضح ، نارای  هک  تسا  نیا  تسا ، ملسم  هچنآ  یلو  دنتسه ؛ نارای  هورگ  زا  يدارفا ،

؟ رفن ارچ 313  تسین ؟ ضیعبت  عون  کی  رفن ، هب 313  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارای  راصحنا  ایآ  . 35

، ناـنآ لوا  هورگ  هک  تسا  راـی  هورگ  هس  ياراد  ترـضح ، اریز  تسین ؛ رفن  رد 313  رـصحنم  ترـضح ، نارای  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
.دنرفن  313

ص:109
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هدنامرف دودحم  يدادعت  رکـشل ، ره  تسا  یعیبط  .دنیوا  نایلاوم  دنوش و  یم  بوسحم  ترـضح  رکـشل  ناگرزب  ناهدـنامرف و  نانیا ،
، تسین ضیعبت  راصحنا ، عون  نیا  سپ  .دننک  یم  يرای  ار  مکاح  دنرب و  یم  رس  هب  ترـضح  رکـشل  رد  نانیا  رظن  تحت  هیقب ، دراد و 

.دنهد یم  لیکشت  نانمؤم  مومع  ار  موس  هورگ  نارای  يرفن و  رازه  هد  رکشل  ار  مود  هورگ  نارای  هک  نیا  هب  هجوت  اب 

دادعت هک  نیا  تفگ : ناوتب  دیاش  .تسا  هدشن  دراو  دنتسه  رفن  لوا 313  هورگ  نارای  ارچ  هک  نیا  رد  یـصاخ  لیلد  هک  تسا  ینتفگ 
رفن ردـب 313  گنج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  نارای  نوچمه  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ماما  ناراـی 
طقف و  بسانمان ، تازیهجت  اب  دندوب  یمک  هدع  ناناملـسم  هک  یگنج  .دوش  هدـنز  ردـب  گنج  هرطاخ  دای و  هک  تسا  نآ  يارب  تسا 

، دش لزان  یهلا  هژیو  صاخ و  ياه  دادما  .دوب  نید  مالـسا و  ظفح  ْفده  .دندش  گنج  هکرعم  دراو  نامیا  اب  هتـشاد و  ادخ  رب  هیکت 
نآ رد  نامز ، نآ  ِناملـسم  ياـه  هورگ  همه  هک  یگنج  .تسا  هدـش  هراـشا  نآ  هب  ( 14 تایآ 7 –   ) لافنا هروس  يادـتبا  رد  هچناـنچ 
زا يرایسب  .دروخ  مقر  نآ  رد  ناناملسم  عطاق  يزوریپ  دوب و  هدش  لیکشت  فلتخم  نینس  راشقا و  همه  زا  هاپس  دارفا  .دنتـشاد  روضح 

.دوب مالسا  تکرح  عورش  يارب  ییابیز  رایسب  زاغآرس  گنج  نیا  رد  يزوریپ  دندش ، هتشک  هکم  هاپس  رفاک  كرشم و  نارس 
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؟ دنتسه درم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارای  رتشیب  ارچ  . 36

، يروای هک  ارچ  تسین ؛ يا  هدیدنسپ  حیحص و  فرح  ترـضح ، ناروای  نایم  نادرم ، اب  هسیاقم  رد  نانز  دادعت  ندوب  مک  زا  شـسرپ 
ماما و تمدـخ  رد  دوجو ، همه  اب  هک  تسا  یـسک  یعقاو ، روای  رای و  هکلب  تسا ؛ ندیـشک  رب  حالـس  ندـیگنج و  ياـنعم  هب  طـقف  هن 

هاگآ یعقاو  رظتنم  کی  هفیظو  هب  راظتنا ، تبیغ و  نامز  رد  .دهد  ماجنا  دـهاوخ ، یم  وا  زا  ترـضح  هک  ار  هچنآ  دـشاب و  وا  فادـها 
ار وا  رما  دشاب و  وا  ياهروتـسد  عیطم  نامرف و  هب  شوگ  روهظ ، نامز  رد  دهد و  ماجنا  تسا ، هتـسیاب  تّدم  نیا  رد  ار  هچنآ  دـشاب و 
اب يرهاظ  گنج  هک  یلاح  رد  دندوبن ؛ دوخ  نامز  ماما  ربمایپ و  ناروای  زا  مالـسلا  امهیلع  اربک  بنیز  ارهز و  همطاف  رگم  .دنک  لاثتما 

ربهر يرای  .درب  یم  یپ  دوخ  ربهر  يرای  رد  نانآ  لیدب  یب  زراب و  شقن  هب  یبوخ  هب  درگنب ، خیرات  هب  سکره  دنتـشادن ؟ زین  هحلـسا 
دُعب رد  ماما  يرای  رگا  هک  ارچ  تسا ؛ ساسا  هیاپ و  یگنهرف ، تکرح  ًالوصا  تسا و  دنمشزرا  رایـسب  شبتکم ، وا و  مایپ  ندناسر  رد 

گنهرف و شرتسگ  هب  کمک  يارب  ًاعبط ، دنـشابن ، هاگآ  ماما  ياه  همانرب  فادـها و  زا  مدرم  دـشابن و  نید  فراعم  نییبت  یگنهرف و 
رد ار  دوخ  ماما  يرای  دـننک و  شقن  يافیا  دـنناوت  یم  یبوخ  هب  مهم ، هصرع  نیا  رد  نانز ، .دـنریگ  یمن  تسد  هب  حالـس  وا ، بتکم 

.دننک راکشآ  مالعا و  العا ، ّدح 

رت لاّعف  روضح  دـیاب  نادرم  هک  تسا  یعیبط  دـشاب ، داهج  مایق و  گـنج و  تلاـح  هب  طوبرم  ندرک  يراـی  هک  يدراوم  رد  نینچمه 
؛ دنشاب هتشاد 
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اه و یگژیو  دـهد و  یم  رارق  ار  فیلاـکت  فیاـظو و  نادرم ، ناـنز و  یحور  یمـسج و  ياـه  یگژیو  هب  هجوت  اـب  دـنوادخ  هک  ارچ 
شود زا  داهج ، هفیظو  اذل  دراد ؛ یناوخ  مه  وا  حور  اب  هن  دراد و  يراگزاس  نز  مسج  اب  هن  هک  تسا  هنوگ ا ي  هب  گنج ، تالکشم 

.ترورض نامز  رد  رگم  دش ، هتشادرب  نانآ 

زا يدارفا  ای  دنتسه  روهظ  ِنامز  ِرصع  مه  همه  فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  صاخ  نارای  زا  رفن  دادعت 313  ایآ  . 37
؟ دنشاب یم  نانآ  نایم  زین  قباس 

نانیا هک  تسا  هدمآ  تایاور  یخرب  رد  .دننک  یم  یگدنز  روهظ  نامز  رد  هک  دنتسه  یناسک  زا  يرفن ، هورگ 313  نارای  زا  يدادعت 
هورگ نیا  هرابرد   (1){ ًاعیمج هللا  مکب  تأی  اونوکت  ام  نیا   } هیآ .دوب  دنهاوخ  هکم  رد  حبـص  سپ  هدـش ، دـیدپان  دوخ  رتسب  رد  بش 

.دنروهظ ِنامز  ِرصع  مه  نارای ، زا  يدادعت  هک  درک  هدافتسا  ناوت  یم  یبوخ  هب  تایاور  زا   (2) تسا

رد هدش و  هدـنز  هرابود  صاخ ، یحلاصم  ساسارب  ، هتـشذگ راگزور  ناگرزب  زا  یخرب  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تایاور ، یخرب  زا  هتبلا 
: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد  .دنوش  یم  راوگرزب  نآ  نارای  زا  ترضح و  باکر 

27 هبعک _  ای  هفوک _  تشپ  زا  مالسلا  هیلع  مئاق  اب  دننک  یم  جورخ 
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ناملـس و نون و  نب  عشوی  و  فهک ، باحـصا  زا  رفن  تفه  مالـسلا و  هیلع  یـسوم  ترـضح  موـق  زا  رفن  هدزناـپ  زا : دـنترابع  هک  درم 
(1) .دنتسه نایلاو  نارای و  زا  ترضح ، نآ  دزن  رد  سپ  رتشا ؛ کلام  دادقم و  يراصنا و  هناجدوبا 

، روهظ نامز  زا  شیپ  هک  دـنا  يدارفا  زا  مه  دـنروهظ و  ِنامز  ِرـصع  مه  هک  دنتـسه  يدارفا  زا  مه  مالـسلا  هیلع  مئاق  نارای  نیارباـنب ،
.دنا هتفر  ایند  زا  دنا و  هدرک  یگدنز 

؟ دنوش یم  رضاح  هدرک و  عامتجا  ترضح  نآ  دزن  هنوگچ  ، روهظ ماگنه  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  نارای  . 38

ود هب  هکم  رد  رفن )  313  ) صاخ نارای  روضح  .تسا  لوا  هورگ  هب  طوبرم  تسا ، حرطم  دوعوم  زور  رد  نارای  عامتجا  هراـبرد  هچنآ 
: تسا روصت  لباق  تروص 

ار دوخ  دنراد ، ار  هکم  هب  رفس  تامدقم  هیهت  ناوت  هک  ینارای  میالع ، ندش  راکـشآ  هب  هجوت  اب  هک  انعم  نیا  هب  يداع : تروص  هب  . 1
.دنناسر یم  هاگ  داعیم  هب 

اج نآ  راپـسهر  يداع  تروص  هب  دـنا  هتـسناوتن  دنـشاب و  رـضاح  هکم  رد  دـیاب  هک  ینارای  هک  انعم  نیا  هب  زیمآ : زاجعا  تروص  هب  . 2
هب دنوش ،

ص:113
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.دنوش یم  رضاح  هکم  رد  ضرالا ) یط  ًالثم   ) یهلا تردق 

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد 

دوش یم  دیدپان  دوخ  رتسب  زا  دنک ،) تکرح  هتسناوتن   ) دشابن هار  ریگرد  هک  یسک  دسر و  یم  تعاس  نآ  رد  دشاب ، هار  رد  سک  ره 
: دومرف هک  تسا  دنوادخ  لوق  زین  و  ناشیاهرتسب » زا  نادوقفم  :» دومرف هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  شیامرف  نامه  نیا ، و 
اج ره  تیب ] لها  ینعی   ] تاریخ هب ] رگیدکی  زا   ] دیریگب تقبـس  سپ   (1) ؛} ًاعیِمَج ُهَّللا  ُمِکب  ِتْأَی  اُونوکَت  ام  َْنیَأ  ِتاْریَْخلا  اوُِقبَتْـساَف  }

(2) [«. روهظ ماگنه  يدهم ، ماما  دزن   ] دروآ یم  ار  امش  همه  دنوادخ  دیشاب ، هک 

قیقد و تروص  هب  هراـب  نیا  رد  تاـیاور  اریز  دـشاب ؛ رادروخرب  زاـجعا  یعوـن  زا  ناراـی ، یگمه  عاـمتجا  تسا  نکمم  تسا  ینتفگ 
.دنرادن هراشا  تاکن  همه  هب  یئزج  فافش و 
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؟ میوش یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  رای  دهع ، ياعد  راب  لهچ  ندناوخ  اب  ایآ  . 39

مالـسلا هیلع  مئاق  نارای  زا  دـناوخب ، حبـص  لهچ  ار  دـهع  ياعد  سک  ره  هک  تسا  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور  رد 
.دنک داجیا  دوخ  رد  ار  ماما  يروای  تیلباق  دیاب  ناسنا  هکلب  تسین ؛ یفاک  ییاهنت  هب  اعد  ندناوخ  هک  تسناد  دیاب  هتبلا  .دوب  دهاوخ 

مینک و هدامآ  ماما  يروای  يارب  ار  دوخ  میناوتب  هک  دنک  تیانع  یتیلباق  ام  هب  میهاوخ  یم  دوخ  راگدرورپ  زا  هنازجاع  دـهع  ياعد  رد 
روهظ يزاس و  هنیمز  رما  رد  ار  ام  میهاوخ  یم  وا  زا  میبلط و  یم  ار  وا  روهظ  دـنوادخ  زا  .میهدـب  وا  هب  يرادافو  تعیب و  تسد  ًاعقاو 

.دنک کمک 

.تسا راذـگ  ریثأت  هبترم  لهچ  رد  لمع  رارکت  هک  تسا  بلطم  نیا  رگنایب  تسا ، هدـش  حرطم  يددـعتم  تایاور  رد  هک  لـهچ  ددـع 
: تسا هدمآ  تیاور  رد  هنومن  يارب 

(1) .ددرگ یم  يراج  شنابز  رب  شبلق  زا  تمکح  ياه  همشچ  دنک  صلاخ  ادخ  يارب  ار  دوخ  زور  لهچ  سک  ره 

هک ّتیم  يارب  نمؤم  لهچ  تداهـش  ای  دـیماجنا و  لوط  هب  بش  لـهچ  هک   (2) روط هوک  رد  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  تاجانم  ای 
.دوش یم  وا  ترفغم  ثعاب 

ص:115
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.دبای یلجت  ناسنا  رد  اعد  تقیقح  هک  دشاب  نیا  زین  دهع  ياعد  ندناوخ  راب  لهچ  زا  دارم  دیاش 

؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  بالقنا  رد  نانز  شقن  . 40

ار هبیسن  نوچ  ینانز  مالسا ، ردص  رد  .تسه  هدوب و  يا  هدننک  نییعت  مهم و  رایسب  شقن  مالـسا ، خیرات  رد  نانز  شقن  دیدرت ، نودب 
رد زین  .دـش  یمخز  هار  نیا  رد  درک و  یم  عافد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دـحا  گـنج  رد  هک  مینک  یم  هدـهاشم 

تخـس تحارج  اـج  تصـش  زا  ترـضح  نآ  ندـب  هک  يروط  هب  دوـب ، هدـش  مخز  زا  رپ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  ندـب  دـحا ، گـنج 
و دومن ، مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ياوادم  رومأم  هیطع  ُّما  میلس و  مان  هب  ار  نز  ود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تشادرب 

.دندش لوغشم  يدنب  مخز  هب  تیرومأم  قبط  اه  نآ 

نشور و تسا  يرما  تفالخ ، نابـصاغ  ییاوسر  و  تیـالو ، میرح  زا  عاـفد  رد  مالـسلا  اـهیلع  رهطا  يارهز  تیمها  رپ  شقن  نینچمه 
شقن ياراد  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  یناهج  بالقنا  رد  نانز  .تسا  هدش  ثحب  دوخ  ياج  رد  هک  مولعم 

.دنتسه یمهم 

: دیامرف یم  رمع  نب  لضفم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ار ناحورجم  : » دومرف ترضح  دننک »؟ یم  راک  هچ  اه  نآ  : » دش لاؤس  تسا .» هارمه  نز  هدزیس  مالسلا  هیلع  مئاق  ترضح  اب  »
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(1) «. دوب نینچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  هک  روطنامه  دننک ؛ یم  يراتسرپ  ار  نارامیب  اوادم و 

: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زین 

هدعو ًالبق  هک  نآ  یب  دننک  یم  عامتجا  هکم  رد  .دنتـسه  نز  رفن  هاجنپ  ناشنایم  هک  دنیآ  یم  درم  يدـنا  دصیـس و  ادـخ ! هب  دـنگوس 
(2) .تسا يزییاپ  ياهربا  دننام  ناشندمآ  .دنشاب  هداد 

: تفگ ناوت  یم  همدقم  نیا  هب  هجوت  اب 

رکذ ار  ییاه  دـیؤم  نآ ، يارب  ناوت  یم  تسا و  هدـش  هتفریذـپ  هلأسم  کی  یعاـمتجا  روما  رد  نز  روضح  مالـسا ، هاگدـید  رد  .فلا 
: درک

.یسایس یعامتجا و  روما  رد  مالسلا  اهیلع  اربک  بنیز  مالسلا و  اهیلع  ارهز  ترضح  يدج  روضح  . 1

، ناگدـنمزر هب  اذـغ  بآ و  ندـناسر  نوچ  مه  یفیاـظو  هک  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نایهاپـس  ناـیم  رد  ناـنز  روضح  . 2
یگنج هریـس  رد  ار  يزیچ  نینچ  .دنتـشاد  ناگدنمزر و … قیوشت  ادهـش ، لاقتنا  تامهم ، ندناسر  وراد ، هیهت  ناحورجم ، يراتـسرپ 

هیلع ار  ناگدنمزر  هک  نیفـص  گنج  رد  ینادمح  هدوُس  مان  هب  ینز  روضح  ناتـساد  لثم  دـید ؛ ناوت  یم  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 
.درک یم  قیوشت  هیواعم 

، تسا مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هریس  همادا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هریـس  رگا  .ب 
تایاور هراب  نیا  رد  .دوب  دـنهاوخن  مورحم  ترـضح  يرای  زا  نانز  زین  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  تلود  رد  ًاـعطق 

.میراد ددعتم 
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یلاعت هللا  لجع  مئاق  ترـضح  نامز  رد  دـنداد ، یم  ماجنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نامز  رد  هک  ار  ییاهراک  نامه  ناـنز  »
(1) «. داد دنهاوخ  ماجنا  زین  فیرشلا  هجرف 

نز هدزیـس  هب  تایاور  یخرب  رد  .تسا  هدشن  هدرب  نانآ  دادعت  زا  یمان  هدش و  دیکات  نز  روضح  هب  لامجا  هب  طقف  تایاور  یخرب  رد 
نانز دادعت  تیاور ، نیا  هتبلا   (2) .دوب دنهاوخ  ناشیا  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  روهظ  ماگنه  هک  دراد  هراشا 

ترـضح یلـصا  ناروای  عمج  رد  ار  نانز  دادـعت  تایاور  یخرب  نینچمه  .دـنک  یم  نایب  ار  ترـضح  روهظ  نامز  رد  هدـننک  تعجر 
ریغ نانز  نیا  هتبلا   (3) .تسا هدش  هدرمشرب  رفن  رازه  دنچ  ات  نز  نارای  دادعت  تایاور ، زا  يرگید  هتسد  رد  دنا ؛ هدرک  نایب  رفن  هاجنپ 

.دنتسه ترضح  یلصا  ناروای  زا 

هجرف یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  ترـضح  تموکح  رد  نز  روضح  يولع ، يوـبن و  هریـس  هب  هجوـت  اـب  تفگ  ناوـت  یم  هجیتـن  رد 
هچنآ فالخ  رب   ) ترضح هب  نانز  ندناسر  يرای  هک  تشاد  هجوت  دیاب  یلو  تسا ؛ ملسم  يرما  ترضح ، نآ  نارای  نایم  فیرـشلا و 

یعامتجا و روما  تسایـس ، گنهرف و  هزوح  نوچ  یفلتخم  ياه  هصرع  هکلب  تسین ؛ رـصحنم  گنج  ههبج  هب  تسا ) نهذ  هب  رداـبتم 
رد نانز  تسا و  زاـب  اـه ، نآ  تمارک  ظـفح  اـب  ناـنز  يارب  يراـی  نادـیم  اـه  نآ  رد  هک  ییاـه  هزوح  .دریگ  یم  رب  رد  زین  ار  یتیبرت 

؛(4) دنشاب هتشاد  شقن  اه  هصرع  نیا  رد  دنناوت  یم  ترضح  تموکح 
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ح725. ص575 ، ، 48 لصف ، 32 باب ج3 ، هادهلا ، تابثا  - 2
.. ص83 دوعوم ، تلود  زا  ییاه  هناشن  - 3

، فیرـشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  دوعوم  تلود  زا  ییاه  هناـشن  يرهاـط  ؛ هللا  بیبح  باـتفآ ، يامیـس  ك.ر : رتشیب ، هعلاـطم  يارب  - 4
.یسبط نیدلا  مجن 
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تبیغ نارود  مشش : لصف 

هراشا
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؟ تسیچ فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تبیغ  زا  دارم  . 41

هب هجوت  اب  .دراد  یناهنپ  یگدـنز  هک  تسا  نیا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  زا  دارم  ندوب و  ناهنپ  ینعی  تبیغ » »
یمن ار  وا  مدرم  هک  تسا  نیا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  یتـسیز  ناـهنپ  زا  دارم  تفاـیرد  ناوت  یم  تاـیاور 
هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نامه  وا  دنناد  یمن  یلو  دـننیب ؛ یم  ار  وا  نانآ  دـشاب و  یم  مدرم  نایم  راوگرزب ، نآ  ینعی  دنـسانش ؛

نیا اب  هک  تسا  هدش  هیبشت  مالسلا  هیلع  فسوی  ترـضح  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ترـضح  تبیغ  اذل  دشاب ؛ یم  فیرـشلا 
یمن هدید  زین  ترضح  ندب  يدراوم  رد  هتبلا  .دنتخانـشن  ار  يو  یلو  دندید ؛ ار  وا  دنتفر و  رـصم  هب  مدنگ  دیرخ  يارب  شناردارب  هک 

.دوش

ص:121

لوا رتفد  يودهم ) ياه  خساپ  اه و  شسرپ  : ) رهم www.Ghaemiyeh.comباتفآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 317زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا بترتم  بئاغ  ماما  دوجو  رب  يدیاوف  راثآ و  هچ  . 42

: درک میسقت  هورگ  هس  هب  ناوت  یم  ار  ادخ  تّجح  ماما و  يدوجو  راثآ  دیآ ، یم  رظن  هب 

؛) بیاغ هچ  دشاب ، رهاظ  ماما  هچ   ) دوش یم  بترتم  یتسه  ملاع  رد  ماما  دوجو  لصا  رب  هک  يراثآ  - 

؛) بیاغ هچ  دشاب ، رهاظ  ماما  هچ   ) دوش یم  بترتم  ماما  لاعفا  رب  هک  يراثآ  - 

.دوش یم  بترتم  رهاظ  ِماما  دوجو  رب  هک  يراثآ  - 

هب یهلا ، ضیف  تسا و  تاـقولخم  رب  یهلا  ضیف  هطـساو  ماـما ، هک  نیا  تسا ، بترتـم  ماـما  دوـجو  رب  هک  يرثا  نـیلوا  ضیف : هطـساو 
: تسا ّروصت  لباق  هنوگ  ود  ندوب ، ضیف  هطساو  .دوش  یم  لزان  ناگدنب  رب  وا  هطساو 

هلـسلس نیا  سأر  رد  .دوش  یم  داـجیا  تلع ، ببـس و  هار  زا  يا  هدـیدپ  ره  تسا و  تاببـسم  بابـسا و  ساـسا  رب  ناـهج  ماـظن  .فلا 
.تسا ادخ  تجح  سدقم  دوجو  بابسا ،

هب زین  ماظن  تسا ، اجرباپ  نآ ، فده  ماظن و  نیا  زا  ِتیاغ  هک  ینامز  ات  تسا و  هدش  قلخ  یتیاغ  فدـه و  ساسا  رب  ناهج ، ماظن  .ب 
.تسا تیدوبع  تدابع و  یمدآ ، تقلخ  زا  فدـه  تسا و  ناسنا  تایح  ناکما  ملاع ، تقلخ  زا  فدـه  .دـهد  یم  همادا  دوخ  تایح 

ماما هک  ینامز  ات  سپ  دـبای ؛ یم  قّقحت  ادـخ  تّجح  ماما و  قیرط  زا  طقف  تسا ، لماک  ِتفرعم  هارمه  هک  لـماک  ِتیدوبع  تداـبع و 
رد اذل  تسا ؛ یقاب  زین  تقلخ  زا  فده  تسه ،
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.تسا اجرب  اپ  یتسه  ماظن  وا  دوجو  هیاس 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  الب : عفد 

(1) «. نیمز لها  يارب  ناما  ار  متیب  لها  داد و  رارق  نامسآ  لها  يارب  ناما  ار  ناگراتس  دنوادخ ، »

: تسا هدش  رداص  زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  سدقم  دوجو  زا  ریبعت ، نیا  ریظن 

(2) «. دنک یم  عفد  منایعیش  نادناخ و  زا  ار  الب  ادخ ، نم ، هطساو  هب  .متسه  ایصوا  نیرخآ  نم ، »

هک نآ  ببـس  هب  یلو  دـش ؛ یم  لزان  دـیاب  اه  ناسنا  تسیاشان  لامعا  ببـس  هب  هک  دـشاب  ییاه  باذـع  ـالب ، زا  دارم  دـیآ  یم  رظن  هب 
: دیامرف یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  دنوادخ ، .دوش  یم  عفد  باذع  تسا ، مدرم  نایم  رد  ادخ  تجح  سدقم  دوجو 

«. یتسه ناشنایم  وت  هک  یلاح  رد  دنک ؛ یمن  باذع  ار  نانآ  دنوادخ ، و  (3) ؛ مهیف } تنأ  مهبّذعیل و  هللا  ناک  امو  }

رظتنم ناسنا ، .دشابن  یهابت  يدیلپ و  زا  يرثا  نآ ، رد  هک  نشور  زبس و  يا  هدنیآ  هب  دیما  تسا ، هدـنز  دـیما  هب  یمدآ ، یـشخب : دـیما 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .تسا  رفظ  حبص  ندیمد  جرف و  راظتنا  زین  وا  لمع  نیرتهب  تسا و  ییابیز  مایا  نینچ 

ص:123

ص308. ج27 ، راونالاراحب ، ضرالا  ؛» لهأل  ًاناما  یتیب  لهأ  لعج  ءامسلا و  لهأل  ًانامأ  موجنلا  هللا  لعج  - » 1
ص30. ج52 ، راونالاراحب ، یتعیش ؛» یلها و  نع  ءالبلا  لجوّزع  هللا  عفدی  یب  ءایصوالا و  متاخ  انا  - » 2

.33 (: 8  ) لافنا - 3
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«. تسا جرف  راظتنا  نم ، تما  لمع  نیرترب  (1) ؛ جرفلا راظتنا  یتمأ  لامعأ  لضفأ  »

.دنک یم  راوتسا  راظتنا  هداج  رد  ار  نانآ  ياه  ماگ  دهد و  یم  یمرگلد  مدرم  هب  تسا ، روهظ  يارب  یهلا  نْذإ  رظتنم  هک  یماما  دوجو 

يدرف ندمآ  هدعو  ای  دروآ  یم  رد  تکرح  شـشوج و  هب  ار  مدرم  دنک و  یم  داجیا  ار  بالقنا  دیعبت ، رد  ِربهر  دوجو  ایآ  یتسار ، هب 
؟ تسین روصتم  وا  يارب  نامز  نیا  رد  یتایح  ِنارود  هک  هدنیآ  رد 

ماما و  (2) تایاور ساسا  رب  .تسا  سفن  بیذـهت  يزاسدوخ و  هیحور  ّتیوقت  شیادـیپ و  ماما ، يدوجو  راثآ  رگید  زا  يزاـسدوخ :
هک یـسک  .دوش  یم  هضرع  راوگرزب  نآ  تمدـخ  اه  ناسنا  لامعا  هتفه ، ره  زور و  ره  .تسا  لاـمعا  رب  دـهاش  رظاـن و  ادـخ ، تجح 
اذل دوش ؛ تحاران  نیگمغ و  وا ، دب  لامعا  ندـید  اب  دـشاب و  وا  دنـسپان  لامعا  رب  رظان  ماما ، دوش  یمن  یـضار  دـشاب ، ماما  رادتـسود 
رانک رد  .دروآ  تسد  هب  ار  شماما  تیاضر  هک  دنک  راتفر  يا  هنوگ  هب  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  لامعا  رد  يرتشیب  تقد  دـنک  یم  یعس 

…. یملع و ياهزاین  هب  ییوگ  خساپ  يرگتیاده و  دننام  تسه ؛ مه  يرگید  راثآ  راثآ ، نیا 

هب يا  همان  رد  ترضح  .نایعیش  تاجن  ظفح و  دننام  دنا ؛ هدرک  ساسحا  ینـشور  هب  دوخ  یگدنز  رد  اه  ناسنا  ار  راثآ  نآ  زا  یخرب 
: دنتشون دیفم  خیش 

زا زیچ  چیه  میتسه و  هاگآ  امش  لاوحا  رابخا و  رب  ام ،

ص:124

.لامعا نادهاش  لامعا و  هضرع  باب  ج1 ، یفاک ، - 1
ص122و128. ج52 ، راونالاراحب ، - 2
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(1) .میا هدربن  دای  زا  ار  امش  میا و  هدرکن  لامها  امش ، روما  تیاعر  یگدیسر و  رد  ام ، .تسین  هدیشوپ  ام  رب  امش ، عاضوا 

دای زا  ار  نادنمزاین  ناگدنام و  هار  رد  ناگدنامرد و  نارامیب و  هب  ترضح  تایانع  دیابن  نانمـشد ، ياهدیک  زا  هعیـش  ظفح  رانک  رد 
نادنمزاین و دـنا و  هدیـسر  لزنم  هب  هار ، رد  ناگتـشگ  مگ  هدـش و  جالع  ناشیرامیب  دـنا و  هدرب  هرهب  وا  فطل  زا  يددـعتم  دارفا  .درب 
؛ هلب .تسه  رثا  بیترت  ناکما  بیاغ ، ای  دـشاب  رهاظ  ماما ، ددرگ و  یمرب  ماما  لاعفا  هب  راثآ ، نیا  .دـنا  هتفای  ناـماس  ارقف ، ناـجاتحم و 

تلع هک  مالسلا ، هیلع  ماما  تبیغ  ببس  هب  زورما  تیرشب  ینعی  تسا ؛ يرهاظ  تموکح  ددرگ ، یمرب  ماما  ِيرهاظ  ِدوجو  هب  هک  يرثا 
هک ینامز  ات  دندش و  مورحم  نآ  يالعا  ّدح  رد  يرـشب  لماکت  دـشر و  یهلا و  لدـع  تموکح  زا  دنتـسه ، مدرم  دوخ  مه  تیغ  نیا 

.دراد همادا  تیمورحم  نیا  دهدن ، خر  مالسلا  هیلع  ماما  روهظ 

هچ ساسا  رب  نآ ، شیادیپ  دش و  فورعم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مان  هب  هنوگچ  هفوک  رد  هلهس  سدقم  دجـسم  . 43
؟ تسا هدوب  يرایعم 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  یتیاور ، رد  اریز ، دراد ؛ نیمز  يور  ناسنا  یگدنز  زاغآ  هزادنا  هب  یتمدق  سدقم  دجسم  نیا 

ص:125

ص174و 175. ج53 ، راونألاراحب ، - 1
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(1) .تسا هدرازگ  زامن  هلهس  دجسم  رد  هک  نآ  زج  هدرکن ، ثوعبم  ار  يربمایپ  دنوادخ 

یم بلغت ، نب  نابا  .تسا  هدوب  هجوت  دروم  هشیمه  نآ ، ناکم  اما  تسا ؛ هدوبن  انب  ياراد  دجسم و  تروص  هب  هشیمه ، هلهـس ، دجـسم 
: دیوگ

: دومرف دناوخ و  زامن  هطقن  هس  رد  هفوک ، فارطا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(2) «. دوب مالسلا  هیلع  مئاق  لوزن  لحم  لحم ، نیموس  »

(3) .تسا هدوب  هلهس  دجسم  هطقن ، نآ  دوش ، یم  مولعم  تایاور  نیا  زا 

ياه تلیـضف  مالـسلا و  امهیلع  سیردا  ترـضح  میهاربا و  ترـضح  دننام  دنا ؛ هتـشاد  تماقا  دجـسم ، نیا  رد  ناربمایپ ، زا  يرایـسب 
نآ هب  زین  نانجلا  حیتافم  رد  هک  دراد  یـصاخ  لامعا  (4) و  تسا هدش  لقن  دجسم ، نآ  رد  ندرک  تدابع  نتفر و  يارب  يدایز  رایـسب 
هب ریز  رد  هک  تسا  یتایاور  دوجو  ببس  هب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  دجـسم  نیا  باستنا  تلع  .تسا  هدش  هراشا 

: دوش یم  هراشا  اه  نآ 

(5) .تسا روهظ  زا  دعب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تماقا  لحم  لزنم و  هلهس ، دجسم  - 

(6) .تسا فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یمئاد  تماقا  لحم  لزنم و  هلهس ، دجسم  - 

(7) .دوب دهاوخ  مئانغ  میسقت  لحم  لاملا و  تیب  لحم  هلهس ، دجسم  - 

(8) .دوب دهاوخ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نانیشناج  تماقا  لحم  هلهس ، دجسم  - 

ص:126

ص 435و 436. ج 97 ، راونالاراحب ، - 1
ص 572. ج 4 ، یفاک ، - 2

(، هلهس دجسم   ) مالسا ناهج  ناریا و  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  بستنم  یترایز  نکاما  ش6 ، راظتنا ، هلجم  - 3
ص 333. روپ ، يدهم  هلاقم 

ص 436. ج 97 ، راونالاراحب ، - 4
ص 495. ج 3 ، یفاک ، - 5

ص 134. ریبک ، رازم  - 6
ص 11. ج 53 ، راونالاراحب ، - 7

ص 31. ج 6 ، بیذهت ، - 8
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يدارفا دنک ، یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  بوسنم  ار  دجـسم  هدمآ و  ددعتم  تایاور  رد  هک  الاب  دراوم  رب  هوالع 
دروم ای  دـنا  هتفای  ار  ماما  نآ  تاقالم  قیفوت  دـنا و  هدیـسر  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماـما  رـضحم  هب  هلهـس ، دجـسم  رد 

یقتدمحم خیـش  جاح  یناهفـصا ، يدهم  ازریم  جاح  مولعلارحب ، يدـهم  دیـس  دـننام  یناگرزب  دـنا ؛ هتفرگ  رارق  ترـضح  نآ  تیانع 
(1) …. ییوخ و هللا  تیآ  یلمآ ،

بـش هراـبرد  هتبلا  .دـنتفر  یم  دجـسم  نآ  هب  هبنـشراهچ ، ياـه  بش  ضیف ، بـسک  يارب  هـک  تـسا  هدوـب  نـیا  اـملع ، شور  هریس و 
(2) .تسا هتفرگ  تروص  اه  تاقالم  رد  هک  اه  ییامنهار  نامه  رگم  تسین ، تسد  رد  یتیاور  نتفر ، بش  لهچ  ای  هبنشراهچ 

هچ ساسا  رب  نآ ، شیادیپ  دش و  فورعم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مان  هب  هنوگچ  مق  رد  نارکمج  سدقم  دجسم  . 44
؟ تسا هدوب  يرایعم 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  بوسنم  دجاسم  زا  مق ، رد  نارکمج  سدقم  دجسم 

ص:127

 . قلطم يوسوم  سابع  دیس  هتشون  هلهس  دجسم  باتک  هب  ك.ر : اه ، نایرج  اه و  اقالم ت  نیا  نتم  هعلاطم  يارب  - 1
هجرف یلاعت  هللا  لـجع  ناـمز  ماـما  هب  بستنم  یتراـیز  نکاـما   » هلاـقم ش6 ، دوعوم ، راـظتنا  همانلـصف  ك.ر : رتـشیب  هعلاـطم  يارب  - 2

 . قلطم يوسوم  سابع  ناقشاع ، هاگداعیم  هلهس  دجسم  روپ و  يدهم  ربکا  یلع  هلهس ،») دجسم   ) ناهج ناریا و  رد  فیرشلا 
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لاس هب  دوش ، یم  مولعم  یمق  نسح  نب  دمحم  نب  نسح  خیـش  هتـشون  مق  خیرات  باتک  زا  هچنآ  ساسا  رب  نآ ، يانب  خـیرات  هک  تسا 
یلاعت هللا  لجع  نامز  ماما  نامرف  ار  دجسم  نیا  يانب  ببـس  باتک ، نیمه  رد  .دراد  هلاس  رازه  زا  شیب  یتمدق  ددرگ و  یمرب  393 ق 

.دنک یم  نایب  ینارکمج  هلثم  نب  نسح  خیش  هب  فیرشلا  هجرف 

ماما هک  تسا  هدوب  اتـسور  نیا  نکاس  حلاص و  دارفا  زا  هلثم ، نب  نسح  خیـش  .تسا  مق  سدقم  رهـش  یکیدزن  رد  یهد  مان  نارکمج ،
اج نآ  رد  هزاجا  یب  هک  ملـسم  نب  نسح  ماـن  هب  يدرف  تسد  زا  تسا ، نارکمج  دجـسم  لـحم  نونکا  هک  ار  ینیمز  داد  ناـمرف  وا  هب 

.داد ناشن  وا  هب  زین  ار  نآ  هنیزه  لحم  دنک و  انب  يدجسم  لحم ، نآ  رد  دریگب و  هدرک  یم  تشک 

تخاس نامرف  نامه  رد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  دوخ  دـش و  هتخاـس  نارکمج  دجـسم  ياـنب  نیلوا  بیترت ، نیا  هب 
: دومرف تشاد و  نایب  زین  ار  نآ  لامعا  دجسم ،

هک تسا  یـسک  دننام  دناوخب ؛ نآ  رد  زامن  تعکر  ود  سک  ره  .دنرامـش  زیزع  ار  نآ  دننک و  تبغر  ناکم  نیا  هب  دـییوگب  مدرم  هب 
.تسا هدناوخ  زامن  هبعک  رد 

تدارا ترـضح  نآ  ناقـشاع  تسا و  فورعم  ناشیا  مان  هب  دجـسم  نیا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روتـسد  ببـس  هب 
نیا دیامرف ، یم  يدرجورب  هللا  تیآ  .دـنراد  یمهم  رایـسب  تالمج  دجـسم ، نآ  هراب  رد  زین  ام  گرزب  ياملع  .دـنراد  نآ  هب  یـصاخ 

.دننک یم  دییأت  ار  نایرج  نیا  تحص  ناشیا ، ینعی ، تسا ؛ هداتفا  قافتا  قودص  خیش  نامز  رد  دجسم ،] هیلوا  تخاس  نایرج =[ 

ناملاع و هریس  مق ، خیرات  باتک  رد  روکذم  لقن  رب  هوالع 

ص:128
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هتبلا .دنا  هدش  عقاو  ترضح  تیانع  دروم  دجسم  نیا  رد  يدایز  دارفا  دنورب و  دجـسم  نآ  هب  هک  تسا  هدوب  نیا  ناحلاص ، ناگرزب و 
لامتحا تسا و  هدوب  نینچ  ناگرزب ، شور  هریـس و  اما  تسین ؛ تسد  رد  یتیاور  نتفر ، بش  لهچ  اـی  نتفر  هبنـشراهچ  بش  هراـب  رد 

.دشاب (1) هدوب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح  دوخ  ياه  ییامنهار  اب  یشور ، نینچ  دراد 

؟ دش بیاغ  ترضح  نآ  ارچ  . 45

: تشاد هاگن  ود  ناوت ، یم  تبیغ  هرابرد 

هلباقم يارب  لطاب  رفک و  ههبج  هک  مینیب  یم  یبوخ  هب  میرگن ، یم  نآ  زا  شیپ  یتح  مالـسا و  ردص  خیرات  هب  یتقو  یخیرات : هاگن  . 1
.تسا هتـشادن  ییابا  زین  نید  نایاوشیپ  نتـشک  زا  یتح  هار  نیا  رد  هدرکن و  يراذـگورف  یمادـقا  چـیه  زا  نآ ، يدوبان  قح و  ههبج  اب 

هک دوب  دهاوخ  ریذـپ  ناکما  ینامز  عورـشمان ، عفانم  بسک  مدرم و  رب  هرطیـس  ییایند و  تموکح  همادا  دنتـسناد  یم  یبوخ  هب  نانآ ،
.تفرگ رارق  روج  يافلخ  راک  روتسد  رد  مالسلا  مهیلع  ناماما  تداهش  اذل  دنرادرب ؛ دوخ  هار  رـس  زا  ار  قح  نایداه  نید و  نایاوشیپ 

هب فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  هدـعو  درک ، یم  رتشیب  ار  هماکدوخ  ناـمکاح  بارطـضا  تشحو و  هچنآ 
یجنم و ناونع 
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ش5. دوعوم ، راظتنا  همانلصف  ك.ر : رتشیب ، هعلاطم  يارب  - 1
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هب شدنزرف  یتقو  ات  دنتشاد ، رظن  تحت  تدش  هب  ار  ناشیا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  رـصاعم  يافلخ  ور  نیا  زا  دوب ؛ حلـصم 
رد ار  دوخ  تجح  نیرخآ  دنوادخ  هک  تسا  یعیبط  رایسب  نیاربانب  دنناسرب ؛ تداهش  هب  یگدنز  يادتبا  نامه  رد  ار  وا  دیآ ، یم  ایند 
زا رپ  ار  ناهج  هدرک و  روهظ  دنتـشاد ، یگدامآ  مدرم  هک  ینامز  ررقم و  دـعوم  رد  دوش و  ظـفح  وا  ناـج  اـت  دـهد ، رارق  تبیغ  هدرپ 

.دیامن داد  لدع و 

تـسا يرورـض  همدقم  نیا  رکذ  اه  نآ  نایب  زا  لبق  .تسا  هدش  هراشا  يددعتم  ياه  تمکح  تلع و  هب  تایاور ، رد  ییاور : هاگن  . 2
: هک

یمن ماجنا  تحلصم ، تمکح و  ساسا  رب  زج  ار  يراک  چیه  لاعتم ، دنوادخ  هک  میراد  نامیا  ام  تسا و  یهلا  رارسا  زا  يرس  تبیغ ،
.دهد

: تسا هدمآ  تبیغ  تلع  زا  ِلاوس  ِخساپ  رد  تسا ، هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یتیاور  رد 

میناد یم  نوچ  یلو  تسا ؛ یهلا  رارسا  زا  يّرس  تبیغ ، مینک ...  نایب  امش  يارب  ار  نآ  میرادن  هزاجا  هک  تسا  يرما  ببـس  هب  تبیغ ،
مولعم ام  يارب  اهراک  ّتلع  هچ  رگا  تسا ؛ تمکح  ساـسارب )  ) وا ياـهراک  همه  هک  میریذـپ  یم  تسا ، میکح  گرزب ، دـنوادخ  هک 

(1) .دشابن

: میزادرپ یم  تایاور  رظنم  زا  تبیغ  للع  هب  همدقم  نایب  زا  دعب 

دیامزآ یم  نوگانوگ  بابسا  هب  ار  دوخ  ناگدنب  وا  .تسا  دنوادخ  یمتح  ياه  تنـس  زا  مدرم ، ندرک  ناحتما  مدرم : شیامزآ  .فلا 
ات
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ح11. باب 44 ، ج2 ، نیدلا ، لامک  - 1
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ناگدنب اه ، یتخس  زا  رذگ  رد  یلو  تسا ؛ مولعم  دنوادخ  يارب  ناحتما ، هجیتن  .دوش  راکـشآ  قح ، ریـسم  رد  اه  نآ  يراوتـسا  نازیم 
.دنرب یم  یپ  دوخ  دوجو  رهوج  هب  دنوش و  یم  هتخپ  ادخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

یتبیغ رما ، نیا  بحاص  يارب  .دنکن  نوریب  نآ  زا  ار  امش  یسک  ات  دیـشاب ، دوخ  نید  بقارم  دش ، بیاغ  مدنزرف  نیمجنپ  هک  یماگنه 
شناگدنب نآ ، اب  دنوادخ  هک  تسا  ینومزآ  تبیغ ، نیا  دـنراد و  یمرب  تسد  دوخ  داقتعا  زا  وا ، ناوریپ  زا  یهورگ  هک  دوب  دـهاوخ 

(1) .دنک یم  ناحتما  ار 

: دومرف مالسلا  هیلع  نانمؤم  ریما  اه : ناسنا  ندوب  هشیپ  متس  .ب 

زا ار  ناــنآ  اــه ، ناــسنا  يور  هداــیز  ندوــب و  هـشیپ  متــس  لــیلد  هـب  دــنوادخ  یلو  دــنام ؛ یمن  یلاــخ  ادــخ  تــجح  زا  نــیمز 
(2) .دزاس یم  مورحم  دوخ  تجح  [ يرهاظ ] دوجو

ربمایپ هک  هنوگ  نامه  تسا ، هدوب  نتـشیوخ  ناج  ظـفح  دوخ ، موق  زا  ناربماـیپ  يریگ  هراـنک  ِلـماوع  زا  یکی  ماـما : ناـج  ظـفح  .ج 
.دش ناهنپ  راغ  رد  تفر و  نوریب  هکم  زا  دوخ ، ناج  ظفح  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

شیوخ ناج  رب  دومرف : ترضح  .درک  لاوس  تبیغ  تلع  زا  يوار ، .دش  دهاوخ  بیاغ  مشچ  زا  یتدم  دوخ ، مایق  زا  شیپ  رَظتنم ، ماما 
(3) .تسا كانمیب 

ص:131

ص150. ج51 ، راونالاراحب ، - 1
ح2. ب10 ، ینامعن ، هبیغلا ، - 2

ح7. ، 44 باب ج2 ، نیدلا ، لامک  - 3
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هدـعو هک  یناهج  تلادـع  قّقحت  يارب  دـیاب  هک  تسا  یهلا  هریخذ  نیرخآ  وا ، هک  تسا  نآ  يارب  دوخ ، ناج  رب  ترـضح  سرت  هتبلا 
دنامب تسا ، دنوادخ  یمتح 

زا یتدـم  يارب  ار  ناشیا  ياوشیپ  دـنوادخ ، دـهدن  ماجنا  یتسرد  هب  ار  دوخ  فیاظو  ماما ، ربمایپ و  ربارب  تما ، یتقو  مدرم : بیدأت  .د 
: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  .دنک  ادج  نانآ 

(1) .دریگرب نانآ  نایم  زا  ار  ام  درادن ، شوخ  یموق  يارب  ار  ام  ینیشنمه  یهارمه و  دنوادخ ، یتقو 

.دـندش روبجم  دوخ  نامز  ِروج  نامکاح  اب  يرهاظ  تعیب  هب  نیـشیپ ، ناـماما  هک  میناد  یم  ناـمکاح : اـب  ندرکن  تعیب  لالقتـسا و  .ه 
نانآ اب  تعیب  اب  رما ، نیا  تسا و  نارگمتـس  ناملاظ و  همه  دـضرب  مایق  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ماـما  تلاـسر  نوچ 

ناراکمتـس اب  هنادازآ  درک ، هدارا  دـنوادخ  نامز ، ره  دوش و  اهر  روج ، ناـمکاح  اـب  تعیب  زا  اـت  دـش ، بیاـغ  وا  درادـن ، يراـگزاس 
: تسا هدومرف  نینچ  تبیغ ، تلع  نایب  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  .دنک  دروخرب 

(2) .دشاب هتشادن  یتعیب  وا  هدهع  رب  یسک  دنک ، یم  مایق  ریشمش  اب  هک  نامز  نآ  هک  نیا  يارب 
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ح2. باب 179 ، ص 243 ، عیارشلا ، للع  - 1
ح 4. باب 44 ، ج 2 ، نیدلا ، لامک  - 2
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رب دنوادخ  دوبن ؟ رتهب  درک  یم  ییامنهار  تسار  هار  هب  ار  مدرم  دوب و  مدرم  نیب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رگا  . 46
.دنک ظفح  نارفاک  ّرش  زا  ار  وا  دناوت  یم  تسا و  رداق  زیچ  همه 

؛ دوب رتهب  رایـسب  دـندرک ، یم  تیادـه  ییامنهار و  ار  مدرم  راکـشآ  تروص  هب  دـندوب و  رهاظ  مدرم  نایم  رد  ماـما  رگا  تسا  نشور 
؟ دنداد یم  وا  هب  ار  يا  هزاجا  نینچ  نانمشد  ایآ  یلو 

يدهم ترـضح  تسد  هب  ملظ ، هاگتـسد  دـندوب  هتفگ  ددـعتم ، دراوم  رد  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
: دش یم  عقاو  مدرم  زا  هتسد  ود  هّجوت  دروم  وا ، سّدقم  دوجو  ور  نیا  زا  دوش ؛ یم  هدیچرب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع 

 . فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تسد  هب  تاجن  دیما  هب  نامولظم  . 1

ياه هنومن  خیرات ، رد  .دندناسر  یم  لتق  هب  ار  ترـضح  دـندید ، یم  دوخ  عفانم  هار  دـس  ار  ماما  سّدـقم  دوجو  نوچ  هک  ناملاظ  . 2
راوگرزب ناماما  تداهش  اه  نآ  هلمج  زا  هک  دراد  دوجو  نارگمتـس  تسد  هب  قح  نید  نایامنهار  ادخ و  يایلوا  تداهـش  زا  يددعتم 

.تسا مالسلا  مهیلع  هعیش 

رگا .دوش  ماجنا  يداع  يارجم  زا  بابـسا و  قیرط  زا  اهراک ، هک  تسا  يا  هنوگ  هب  یتسه ، مظن  یلو  تسین ؛ دودحم  دنوادخ  تردق 
، دـنک لمع  نآ  فالخرب  درادرب و  تسد  ناهج  رب  مکاح  يداع  نایرج  زا  سدـقم ، ياه  ناسنا  ناج  ظفح  يارب  دـهاوخب  دـنوادخ ،
، تردق لامعا  اب  دـنوادخ ، اریز  دـشابن ؛ ناحتما  رایتخا و  فیلکت و  لحم  ایند ، رگید  شنیرفآ ، ماظن  رد  رییغت  اب  هک  تسا  انعم  نادـب 

هب .دریگ  یم  هنیمز  نیا  رد  ار  دارفا  رایتخا  يولج 
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اه نآ  ربارب  دـیاب  ای  دـش  یم  راکیپ  گنج و  دراو  ناملاظ  اـب  دـیاب  اـی  دوب  رـضاح  راکـشآ  تروص  هب  مدرم  ناـیم  ماـما ، رگا  هوـالع ،
هار ماما ، رگا  .تسین  شخب  هجیتن  دربن  مایق و  نآ ، نودـب  تسا و  طورـشم  یهلا  نذا  طیارـش و  ققحت  هب  لوا ، هار  .درک  یم  توکس 

ادیپ همادا  ینالوط  نایلاس  توکـس ، نیا  هدرک و  توکـس  اه  متـس  تایانج و  مامت  ربارب  ترـضح ، دننیبب  نانمؤم  دـننیزگرب و  ار  مود 
؛ دـننک یم  کش  نآرق ، ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياه  تراشب  رد  دـنوش و  یم  سویأـم  ناـهج  حالـصا  زا  تسا ، هدرک 
باختنا و نیرتهب  ترـضح ، يرتسگ  تلادع  مایق و  شریذـپ  يارب  مدرم  ندـش  ایهم  طیارـش و  ندـش  هدامآ  ات  تبیغ  هنیزگ  نیاربانب ،

.تسا شور 

؟ ارچ دوب ؟ یلحارم  هچ  ياراد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تبیغ  . 47

لمحت و لباق  هک  درک  مهارف  يا  هنوگ  هب  ار  طیارـش  دیاب  تسا و  يزاس  هدامآ  همدقم و  دنمزاین  یعامتجا ، ياه  هدیدپ  اه و  دادـخر 
دنتساوخ یم  هاگره  هتشذگ  نارود  رد  هک  ینایعیش  .تسا  یـسررب  لباق  اتـسار  نیمه  رد  زین  تبیغ  هدیدپ  .دوش  مدرم  مومع  شریذپ 

هدرپ سپ  رد  ار  دوخ  يادـتقم  ماما و  کنیا  دـندرب ، یم  هرهب  شدوجو  زا  هدـش و  بایفرـش  وا  رـضحم  دـننک ، تاـقالم  ار  دوخ  ماـما 
نیا اب  ار  نایعیـش  مارآ ، مارآ  یلبق  ناـماما  ور  نیا  زا  دوب ؛ هرظتنم  هریغ  لکـشم و  يزاـس ، هنیمز  نودـب  هثداـح ، نیا  .دـننیب  یم  تبیغ 

.دندرک انشآ  هدیدپ 
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امهیلع قداص  رقاب و  ماما  نامز  زا  هک  تلاکو  داهن  هب  هجوت  دـننام  یفلتخم  ياه  تروص  هب  دـعب  هب  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ناـمز  زا 
هب ماما  ندـش  بیاغ  هلأسم  صاخ ، بیان  قیرط  زا  طابترا  ندرک  رارقرب  هدرپ ، تشپ  ياـه  تاـقالم  ماـجنا  دوب ، هتفرگ  لکـش  مالـسلا 
اذل درک ؛ یم  تیوقت  نایعیـش  نیب  ار  تبیغ  هلأسم  لوبق  شریذـپ و  اهراک ، نیا  .دـنک  هولج  یعیبط  ات  دـش ، حرطم  يرت  يدـج  لکش 

: تفرگ تروص  هلحرم  ود  رد  تبییغ  نارود  ور  نیا  زا  .دندش  یمن  ور  هب  ور  بیرغ  هدیدپ  کی  اب  رگید  نانآ 

هرادا هنوگ  نیا  .داد  یم  ماجنا  صاخ  نابیان  قیرط  زا  لاـس ، تدم 69  ار  يربهر  تیاده و  رما  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  ارغـص ؛ تبیغ 
ترـضح تماما  تیناـقح  دوجو و  تیبثت  يارب  ًاـیناث  دوب ، لـماک  تبیغ  يارب  مدرم  يزاـس  هداـمآ  تهج  یتّقوم و  ًـالوا  روما ، ندرک 

(1) .دوب نید  ناملاع  هب  عوجر  هب  مدرم  میلعت  ًاثلاث  دوب و  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم 

: دشاب ریز  دراوم  دناوت  یم  ارغص  تبیغ  هلحرم  لیالد  هلمجزا  نیا  رب  انب 

(. ناشیا هنایفخم  تدالو  هب  هجوت  اب   ) ترضح دوجو  تابثا  . 1

.اربک تبیغ  هب  دورو  يارب  مدرم  ندش  هدامآ  . 2

.املع نابیان و  هب  لماک  عوجر  يارب  نیرمت  . 3

.دش زاغآ  اربک  تبیغ  نارود  یهلا  رما  هب  مدرم ، یگدامآ  ارغص و  تبیغ  نارود  نتفای  نایاپ  زا  دعب  اربک ؛ تبیغ 

ص:135

یتـجح مهناـف  انثیدـح  هاور  یلا  اـهیف  اوعجراـف  هعقاولا  ثداوحلا  اـما  : » دومرف فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  يدـهم  ترـضح  - 1
، راونالاراحب ..دنیامـش ،» رب  نم  تجح  نانآ  اریز  دینک ؛ هعجارم  ام  ثیدـح  نایوار  هب  دـیآ ، یم  شیپ  هک  یثداوح  رد  اما  مکیلع ؛…

ص181. ج53 ،
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؟ دنا هدرک  يزاس  هنیمز  رما  نیا  يارب  نایعیش  ندرک  هدامآ  تبیغ و  عوقو  يارب  هتشذگ  رد  ناماما  ایآ  . 48

ات دـش  یم  يزیر  همانرب  يا  هنوگ  هب  دـیاب  دـنیارف  نیا  رد  تسا و  هدرک  ریزگان  ار  نآ  اه ، ناسنا  تکرح  ریـس  هک  تسا  يرما  تبیغ ،
هب ار  ماکحا  مهف  ياه  هار  وس ، کی  زا  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ور  نیا  زا  دشاب ؛ نآ  ياریذـپ  دـناوتب  لکـشم  نیرتمک  اب  هعیـش ، هعماج 
زا نتخومآ  هب  زین  ار  مدرم  دـننک و  جارختـسا  طابنتـسا و  عبانم ، زا  ناوت  دـح  رد  ار  نید  ماکحا  دـنناوتب  اـت  دـنتخومآ  یم  نادرگاـش 

.دـندرک توعد  نالیکو  هب  عوجر  هب  ار  مدرم  تلاکو ، داهن  يرارقرب  اب  رگید  يوس  زا  دـندناوخ و  یمارف  اه  نآ  هب  عوجر  ناـملاع و 
اه شسرپ  هدرپ ، تشپ  زا  يدراوم  رد  دندرک و  رتمک  ار  دوخ  میقتسم  طابترا  مالسلا  امهیلع  يرکسع  يداه و  ماما  اتـسار ، نیمه  رد 

هطساو هب  مدرم  ات  دش  ینیب  شیپ  ارغـص ،)  ) یتدم هاتوک  تبیغ  نآ  لابند  هب  .دننک  تداع  ماما  ندیدن  هب  مدرم  ات  دنداد ، یم  خساپ  ار 
(1) .دنریگب ارف  ار  نابیان  هب  یگشیمه  ِعوجر  نآ ، نمض  رد  دنسرپب و  ار  زاین  دروم  لئاسم  یخرب  صاخ ، باون 

ص:136

، ناهج رتسگداد  يدزی  ؛ حابصم  هللا  تیآ  دیاقع ، لوصا  ییاقآ  ؛ دیسروپ  تبیغ ، رصع  خیرات  یسوط  ؛ خیش  هبیغلا ، باتک  كر : - 1
.ینیما میهاربا  هللا  تیآ 
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دانـسا و ایآ  .تسا  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترـضح  هاگیاپ  ادومرب ، ثلثم  دنراد  داقتعا  نایعیـش ، زا  يا  هدـع  . 49
؟ دناسر تابثا  هب  ار  نآ  ات  دراد  دوجو  يدهاوش 

.تسا هدش  تبث  اه  هشقن  رد  دراد و  یصخشم  لحم  ییایفارغج ، ظاحل  زا  ریازج ، نیا 

لاس ود  ینعی  لاس 1355ش ، دودح  رد  .تسا  هدـش  تبث  هرباخم و  هک  تسا  يرابخا  ادومرب ، ثلثم  هریزج و  نیا  هرابرد  هتکن  لصا 
زا زیمآ  رارـسا  كاندرد و  ثداوح  زا  بیرغ  بیجع و  يرابخا  اهویدار ، تاـعوبطم و  ماـمت  رد  ناریا ، رد  یمالـسا  بـالقنا  زا  شیپ 

رگید کنیا  اما  دیدرگ ؛ نایب  همجرت و  ییاهزیچ  زین  ناریا  یلخاد  تالجم  رد  نآ ، عبت  هب  دش و  مالعا  هتـشون و  هقطنم ، هریزج و  نیا 
شرتـسگ اـب  هک  یلاـح  رد  دوـش ، یمن  هتفگ  نخـس  ییاـه  هثداـح  نینچ  زا  رگید  ریخا ، ياـه  لاـس  رد  تسین و  اـهربخ  نآ  زا  يرثا 

.دش یم  هئارا  هتشذگ ، زا  رت  قیقد  رتشیب و  رابخا ، دیاب  تاطابترا ،

زا تشاد و  قباـس  يوروش  اـب  یبوخ  هطبار  اـبوک ، روشک  نوچ  هک  دـنا  هدرک  لالدتـسا  راـبخا ، نیا  هدرتسگ  شخپ  هراـبرد  یـضعب ،
بـصن يارب  ییاج  تسناوت  یم  دش و  یم  بوسحم  اکیرمآ  يارب  يدـج  رطخ  اکیرمآ ، هدـحتم  تالایا  هب  نآ  ندوب  کیدزن  یفرط ،

یکیدزن رد  هک  داتفا  رکف  نیا  هب  اکیرمآ  دـشاب ، روشک  نآ  یکیدزن  رد  يوروش  يارب  یهاگیاپ  عقاو  رد  یگنج و  یـسوساج و  رازبا 
هعیاش اب  ادومرب ) ثلثم   ) ابوک
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رگا دریگب و  رظن  ریز  کیدزن  زا  ار  ابوک  هک  دزاسب  یهاگیاپ  اج ، نآ  دـنک و  داجیا  ار  ینماان  كاـنرطخ و  هقطنم  راـبخا ، نیا  ندرک 
، همه هدـش ، هرباخم  رابخا  نیاربانب ، دزاس ؛ بستنم  زیمآ  رارـسا  ياهورین  هب  ار  نآ  دربب و  نیب  زا  ار  وا  دوش ، کـیدزن  تساوخ  یـسک 
ار یتشک  امیپاوه و  دنچ  ندرک ، هولج  یعقاو  يارب  دراد  ناکما  هتبلا ، .تسا  هدوب  یگتخاس  عقاو ، رد  تشاد و  یتینما  یسایس و  هبنج 

.دنشاب هدرب  نیب  زا  زین 

لحم ارـضخ و  هریزج  نامه  هقطنم ، نآ  هک  دـنداد  لامتحا  ای  دـندرک  اعدا  تاصخـشم  تاقافتا و  نیا  ندینـش  اـب  یـضعب ، هنافـسأتم 
یـصخش يا  هدـیقع  تسین و  شیب  یلامتحا  نیا ، هک  یلاح  رد  تسا ، فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تیب  لـها  یگدـنز 

ندش هتـشک  زیگنا  مغ  روآدرد و  رابخا  یتقو  اریز  دـشاب ؛ دارفا  یگ  هقیلـس  جـک  زا  ناشن  دـناوت  یم  تسا و  هدـیدرگ  زاربا  هک  تسا 
تیعقاو ضرف  رب  تفرگ -  ارف  ار  اـیند  دـنا  هدوب  يراـجت  یتـشک  رب  راوس  اـی  دـنا  هدرک  مگ  ار  هار  ًاـضعب  هک  هاـنگ  یب  دارفا  يا  هدـع 
شنارای ترـضح و  تسا و  ام  ماما  هریزج  اج  نآ  هک  دنک  اعدا  یـسک  رگا  تشاداو  رثأت  فسأت و  هب  ار  همه  اه - نایرج  نیا  نتـشاد 

.تشاد دهاوخ  مدرم  همه  ناهذا  رب  یفنم  رثا  دنا ، هداد  ماجنا  ار  ییاهراک  نینچ 

يزیر نوخ  یبلط و  تنوشخ  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  دـنک ؟ یم  اقلا  ار  یمایپ  هچ  ناگدـنناوخ ، ناگدنونـش و  هب  اـعّدا ، نیا  یتسار ، هب 
؟ دنک یم  غیلبت  ار  نید  نایاوشیپ  مالسا و  نید 

تسین رود  ادخ  تردق  زا  دنیوگ : یم  تسا ،؟ هدیدن  یسک  ار  نآ  لاح  هب  ات  ارچ  دنـسرپ : یم  ارـضخ  هریزج  دوجو  نایعدم  زا  یتقو 
ار نآ  یسک  دنک و  رود  اه  مشچ  زا  هداعلا ، قراخ  اسآ و  هزجعم  تلاح  هب  ار  نآ  هک 
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(1) .دنیبن

تسه و هقطنم  نآ  رد  اه  یتشک  اهامیپاوه و  ندرکدوبان  يارب  یموزل  هچ  دنک ، یم  ار  يراک  نینچ  ادـخ  رگا  دیـسرپ : نانیا  زا  دـیاب 
هریزج ثیدح  رد  هچنآ  هک  یلاح  رد  دنوش ؟ ّدر  دننیبن و  ار  اج  نآ  دوش  یم  هک  یلاح  رد  دنوش ؛ هتـشک  هانگ  یب  دارفا  نیا  دیاب  ارچ 

اج نآ  هب  ًاقافتا  هدرک و  مگ  ار  هار  هک  یـسک  ایآ  .دراد  هراـشا  نانمـشد  ندـش  هتـشک  هب  نآ ، تحـص  ضرف  اـب  تسا ، هدـمآ  ارـضخ 
؟ تسا حیحص  ماما ، مالسا و  زا  يریوصت  نینچ  هئارا  ایآ  تسا ؟ لتق  بجوتسم  نمشد و  هدیسر ،

: هک نیا  هصالخ 

.تسا هدوب  یسایس  دصاقم  يارب  یگتخاس و  نآ ، هرابرد  هدش  لقن  رابخا  اّما  دراد ؛ دوجو  ادومرب ، ثلثم  . 1

.تسا هدش  زاربا  راجنلا  یجان  مان  هب  هتخانشان ، درف  کی  يوس  زا  طقف  تسا و  یصخش  ییاعدا  ارضخ ، هریزج  رب  نآ ، قیبطت  . 2

نیناوق اـب  هک  تسا  تفأر  تمحر و  ماـما  نداد  هوـلج  كاـنرطخ  نشخ و  نید و  هرهچ  ندرک  راد  هشدـخ  يزیچ ، نینچ  شریذـپ  . 3
(2) .درادن يراگزاس  نید ، ملسم 

ص:139

ص 55. راجنلا ، یجان  ءارضخ ، هریزج  - 1
( فرصت یکدنا  اب   ) .دوعوم يدهم  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  یسابلک ، یبتجم  ءارضخ ، هریزج  هرابرد  یشهوژپ  - 2
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؟ تسیچ تبیغ  بادرس  زا  دارم  . 50

هتخاس نامتخاس  ریز  دـیدش ، يامرگ  زا  تظافح  يارب  يریـسمرگ  قطانم  رد  هک  دوش  یم  قالطا  نامتخاس  نیریز  هقبط  هب  بادرس ،
یم کشخ  مرگ و  ياوه  بآ و  ياراد  هک  ءارماس  رهـش  هلمج  زا  قارع ، قطانم  زا  يرایـسب  رد  يزاس  نامتخاس  هویـش  نیا  .دوش  یم 
ماما تداهـش  زا  سپ  هناخ  نیا  .دوب  یبادرـس  نینچ  ياراد  زین  ءارماس  رهـش  رد  مالـسلا  هیلع  يداـه  ماـما  هناـخ  .تسا  موسرم  دـشاب ،

.تفرگ رارق  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  رایتخا  رد  مالسلا  هیلع  يداه 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تیرشب ، ملاع  یجنم  ایـصوالا و  متاخ  تداعـس  اب  تدالو  یخیرات ، دهاوش  ساسا  رب 
تداهـش زا  سپ  دـمآ و  ایند  هب  هنایفخم  روج ، يافلخ  دوجو  نامز و  رب  مکاـح  طیارـش  تلع  هب  راوگرزب ، نآ  .داد  خر  لزنم  نیا  رد 

.دش زاغآ  هناخ  نآ  زا  وا  تبیغ  شا ، یمارگ  ردپ 

، نآ بادرس  هناخ و  نیا  یتدم ، يارب  بادرـس  رد  ناشیا  تماقا  هناخ و  نیا  رد  هعیـش  راوگرزب  ماما  هس  تدابع  روضح و  هب  هجوت  اب 
زا زین  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ماما  تبیغ  هک  دنرواب  نیا  رب  یخرب  هوالع  هب  .دوش  یم  هدرمش  سدقم  یناکم  هعیش  دزن 

.دنناد یمن  ملسم  یبلطم  ار  رما  نیا  رگید  یخرب  هتبلا  .دنیوگ  یم  تبیغ » بادرس   » نآ هب  اذل  تسا ؛ هدش  زاغآ  بادرس  نیمه 

تبیغ زاغآ  نینچمه  ردپ و  تایح  نامز  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هنایفخم  یگدنز  دلوت و  تلع  هب  تسا  ینتفگ 
.تسا لکشم  تبیغ  عورش  لحم  هرابرد  رظن  راهظا  ناشیا ، ندیسر  تماما  هب  ردپ و  تداهش  اب 
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توغاط تموکح  دیایب ، دوجو  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مایق  زا  شیپ  یتموکح  ره  هک ، مدناوخ  یتیاور  رد  . 51
.دیهد حیضوت  ام  یلعف  ماظن  اب  هطبار  رد  ار  ثیدح  نیا  .تسا 

رد مدرم  مومع  يارب  هکلب  تسین ؛ یصاخ  ینامز  رصع  هرود و  هب  طوبرم  مالسا ، نید  ياه  هزومآ  اه و  همانرب  هک  تشاد  هجوت  دیاب  
ای  (1){ هوق نم  متعطتسا  ام  مهل  اودعا  و   } دننام ییاه ؛ نامرف  يارجا  هب  فّلکم  نامز ، ره  رد  مدرم  نیاربانب ، تسا ؛ نامز  رصع و  ره 

(3){ امهیدـیا اوعطقاف  هقراسلا  قراسلا و  و   } ای  (2){ رکنملا نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأـی  ریخلا  یلا  نوعدـی  هما  مکنم  نکتل  {و 
یمالسا تموکح  دیاب  مالسا  دید  زا  هجیتن ، رد  .تسا  دنم  ماظن  تالیکشت  داجیا  تموکح و  يرارقرب  دنمزاین  اه  نیا  يارجا  .دنتسه 

.دریگب هدهع  رب  ار  هعماج  هرادا  یمالسا ، مکاح  دوش و  لیکشت 

هدش لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  یتیاور ، .میزادرپ  یم  تبیغ  نامز  رد  تموکح  یفن  تیاور  یـسررب  هب  همدقم ، نیا  هب  هّجوت  اب 
لک : » هک تسا 
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(. دیزاس هدامآ  نانمشد ]  ] اهنآ اب  هلباقم  يارب  دیراد  تردق  رد  ییورین  ره  (  ؛ 60 (: 8  ) لافنا - 1
(. دننک رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  و  یکین ، هب  توعد  یعمج  امش ، نایم  زا  دیاب  (  ؛ 104 (: 3  ) نارمع لآ  - 2

(. دینک عطق  دنا ، هداد  ماجنا  هک  یلمع  رفیک  هب  ار ، دزد  نز  دزد و  درم  تسد  (  ؛ 38 (: 5  ) هدئام - 3
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، نآ بحاـص  دوش ، هتـشارفارب  مئاـق  ماـیق  زا  شیپ  هک  یمچرپ  ره  هللا ؛ نود  نم  دـبعی  توغاـط  اـهبحاصف  مئاـقلا  ماـیق  لـبق  عفرت  هیار 
: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  زین  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  نومـضم ، نیا  هیبش   (1) «. دوش یم  شتـسرپ  ادخ ، ياج  هب  هک  تسا  توغاط 

یلو تسا ؛ رابتعا  لباق  بوخ و  لوا ، تیاور  دنس  تسا .» توغاط  شبحاص ، دوش ، هتـشارفارب  يدهم  مچرپ  زا  شیپ  هک  یمچرپ  ره  »
؟ دنک یم  نایب  ار  ییاوتحم  هچ  تیاور ، ظافلا  . 1 درک : هجوت  هتکن  ود  هب  دیاب  تیاور ، مهف  يارب  .تسین  هنوگ  نیا  مود ، تیاور  دنس 

؟ هن ای  دوش ؟ نشور  نآ  حیحص  يانعم  اه  نآ  هب  هجوت  اب  ات  تسا ، هدش  رداص  هراب  نیا  رد  زین  يرگید  تایاور  ایآ  . 2

تسا مایق  ربهر  نامه  مچرپ » بحاص   » .تسا مکاح  ِدوجوم  ماظن  اب  گنج  نالعا  زا  هیانک  هیار » عفر   » تسا و مچرپ  يانعم  هب  هیار » »
یم دوخ  هب  ار  مدرم  دـنک و  یم  زواجت  ادـخ  میرح  هب  هک  يزواجتم  رگمتـس و  درف  ینعی  توغاـط ، .دـبلط  یم  يراـی  هب  ار  مدرم  هک 

.تسا تبیغ  رصع  نارود  مئاقلا » مایق  لبق   » زا روظنم  .دنریذپب  ار  وا  تیمکاح  هک  دناوخ 

تاجن راعـش  اب  يا  هدـع  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  مایق  زا  شیپ  تفایرد ، ناوت  یم  تیاور ، ظافلا  هب  هجوت  اب 
طقف ار  تیمکاح  و  دنشاب ، هتشاد  نید  هب  حیحـص  لماک و  داقتعا  هک  نآ  نودب  نانیا ، .دنناوخ  یم  ارف  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  ناسنا ،

، نانیا .دنناد  یم  تیرـشب  تاجن  هار  اهنت  ار  دوخ  هشیدنا  دوخ و  فلتخم ، ياه  بتکم  يزیر  یپ  اب  دنریذپب ، ادخ  هفیلخ  ادخ و  يارب 
يوس هب  یهلا  هار  زا  ار  مدرم  هک  دنتوغاط 
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هب هدرک ، یناشفارون  شا  یناگدـنز  مامت  رد  اوقت  نامیا و  رون  هک  يراکزیهرپ  لداع و  درف  رگا  ور ، نیا  زا  دـننک ؛ یم  فرحنم  دوخ 
.تسا جراخ  تیاور  عوضوم  زا  ًالصا  دناوخ ، ارف  ترضح  روهظ  يارب  يزاس  هنیمز  ادخ و  نید  يوس  هب  ار  مدرم  دزیخاپ و 

: دومرف هک  تسا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سدقم  دوجو  زا  حیحص  دنس  اب  يرگید ، تیاور  نایب ، نیا  رب  دهاش 

هدرک مایق  روظنم  هچ  هب  هک  دیـشیدنیب  بوخ  درک ، توعد  جورخ  مایق و  هب  ار  امـش  دـمآ و  ربماـیپ ] نادـناخ  اـم =[  زا  رفن  کـی  رگا 
يدرم دیز ، اریز  درک ؛» مایق  رت  شیپ  مه  مالـسلا ] هیلع  داجـس ، ماما  دـنزرف  یلع =[  نب  دـیز  : » دـییوگن وا ] مایق  هیجوت  يارب  و   ] تسا

تیاضر قفاوت و  دروم  هک  درک  یم  توعد  یصخش  هب  هکلب  درک ؛ یمن  توعد  شدوخ  تماما  هب  ار  امش  دوب و  وگتسار  دنمـشناد و 
.داد یم  شلها  هب  ار  تموکح  درک و  یم  لـمع  شا  هدـعو  هب  ًاـمتح  دـش ، یم  زوریپ  رگا  وا  موصعم .] ماـما  دریگ =[  رارق  تیب  لـها 

توعد يرما  هچ  هب  ار  امش  تسا ، هدرک  مایق  زورما  هک  سک  نآ  اما  دزاس ؛ نوگنرس  ار  نآ  ات  درک ، مایق  تنطلس  هاگتـسد  ربارب  دیز ،
ار امش  .تسین  نینچ  هن ؛ دریگ ؟ رارق  دمحم  لآ  تیاضر  قفاوت و  دروم  هک  دنک  یم  توعد  یـصخش  يوس  هب  ار  امـش  ایآ  دنک ؟ یم 
رد سپ  دنک ؛ یم  تفلاخم  ام  اب  تسا ، هدیـسرن  تردـق  هب  هک  نونکا  وا ، .میتسین  یـضار  صخـش  نیا  مایق  هب  ام  هک  میریگ  یم  هاوگ 

یمچرپ تفای و  تردق  هک  یتروص 
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(1) «. دنک یمن  تعاطا  ام  زا  یلُوا ، قیرط  هب  تشارفارب ،

رگا یلو  تسا ؛ توغاـط  دـشاب ، دوخ  هب  هدـننک  توعد  هدـننک ، ماـیق  رگا  هک  تفاـیرد  ناوت  یم  یبوـخ  هب  تیاور ، نیا  هب  هجوـت  اـب 
ياتـسار رد  هکلب  درادـن ؛ لاکـشا  اهنت  هن  وا  مایق  دـشاب ، قح  تجح  تیمکاح  يارب  يزاـس  هنیمز  ادـخ و  هب  مدرم  توعد  وا ، فدـه 

.دوش لمع  تاررقم  هب  یمالسا ، مکاح  تیمکاح  اب  دهاوخ  یم  هک  تسا  دنوادخ  هدارا 

: دومرف هیقف  هب  عوجر  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

.(2)« مداد رارق  مکاح  امش  رب  ار  هیقف ] وا =[  نم ، ًامکاح ؛ مکیلع  هتلعج  دق  یناف  »

هنیمز هب  کی  مادک  ناملسم و  لداع  ملاع  رتچ  ریز  ای  تسا  لقع  ادخ و  بولطم  ملظ ، تموکح  هرطیـس  تحت  یگدنز  ایآ  یتسار  هب 
؟ دنک یم  کمک  روهظ  يارب  يزاس 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  لقن  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تنـس  اب  هتـسکش و  ار  ادخ  دهع  هدرک و  لالح  ار  ادـخ  مارح  هک  دـنیبب  ار  يرگمتـس  مکاح  سک  ره  »
رب دـنکن ، تفلاخم  راتفگ  لمع و  اب  یمکاح  نینچ  ربارب  وا ، تسا و  هدرک  راـتفر  ملظ  هب  ادـخ  ناگدـنب  ناـیم  هدرک و  تفلاـخم  ملس 

(3) .دنک دراو  منهج ]  ] رگمتس نامه  هاگیاج  رد  ار  وا  هک  تسا  ادخ 
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(1) .تسین توغاط  قح ، يارب  مایق  اذل 

ص:145
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	60. معنای این جمله که می گویند: «هنگام ظهور، از اسلام و قرآن، چیزی جز نام باقی نمانده است»، چیست؟
	61. منظور از «آرماگدون» چیست؟ و غربی ها در این مورد چه فعالیت هایی را انجام داده اند؟
	62. تفکرات حاکم بر فیلم های امریکایی (هالیوود ) درباره تسخیر جهان و این که کسی می آید و جهان را به هم می ریزد چگونه تحلیل می شود؟
	63. فیلم هایی مانند «روز استقلال»، «نوستراداموس» یا «بازی جهنم خلیج فارس» چه ارتباطی با موضوع مهدویت دارد؟
	64. ماجرای کنفرانس تل آویو و مصوبات آن چیست؟
	65. چه سیاست هایی در فیلم سازی هالیوود دنبال می شود؟

	فصل نهم: ظهور، علایم و شرایط آن
	اشاره
	66. اساس و بنیان حرکت و نهضت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آیا بر پایه معجزه است یا روندی عادی و طبیعی مانند انقلاب های دیگر جهان دارد؟
	67. مراد از شرایط ظهور چیست؟ با علایم ظهور چه تفاوتی دارد؟
	68. برای آن که ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع شود، چه شرایطی باید موجود باشند؟
	69. با توجه به این که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور نمی کند، مگر این که جهان پر از ظلم شود، آیا این روایت با دعوت انسان ها به آماده سازی شرایط فرج، منافات ندارد؟
	70. آیا با توجه به شرایط کنونی جهان، زمینه ها و شرایط برای ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف آماده است؟
	71. دنیا و مردم، چه شرایطی باید داشته باشند تا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنند؟
	72. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آمدنی است یا آوردنی؟
	73. چرا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور نمی کند؟ مانع عمده ظهور چیست؟
	74. انقلاب اسلامی ایران، چه نقشی در امر قیام و ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دارد؟
	75. هنگام ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ایران اسلامی ما، در چه شرایط و موقعیت اجتماعی است؟
	76. با وجود پیشرفت علم و با وجود سلاح های مدرن، آیا مبارزه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف با شمشیر خواهد بود؟
	77. مراد از علایم ظهور چیست؟
	78. علایم ظهور کدامند؟
	79. کدام یک از علایم ظهور واقع شده است؟
	80. آیا به نظر شما، نشانه های ظهور نزدیک است یا این، صِرف تصوراتی است که ما داریم؟
	81. دجال کیست؟
	82. خراسانی کیست؟
	83. منظور از قتل نفس زکیه چیست؟
	84. درباره سید حسنی توضیح دهید.
	85. درباره یمانی توضیح دهید.
	86. سفیانی کیست؟ درباره او توضیح دهید.
	87. جهان در آستانه ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف در چه شرایطی است؟
	88. آیا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف از زمان ظهور خود اطلاع دارد؟
	89. حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام خود را از کجا آغاز می کند؟
	90. چرا حضرت در مکه ظهور می کند؟
	91. درباره جنگ های زمان ظهور سخنانی گفته می شود، حقیقت آن چگونه است؟
	92. زمان ظهور حضرت حجت، چه وقتی است؟
	93. حضرت علی علیه السلام، هنگام قبول خلافت، فرمود: «علّت قبول خلافت از سوی من، عهد و مسؤولیتی است که خدا از عالمان و دانشمندان گرفته است که برابر شکم بارگی ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان و بیچارگان سکوت نکنند. اینک مردم، اطراف مرا گرفته و اصرار به قبول آن دارند». چرا اکنون که مردم، این همه استغاثه می کنند و فریاد تمنای ظهور مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف سر می دهند و ظلم و جور، بیداد می کند و فقر، گریبان گیر ملت ها شده است، حضرت نمی آید؟

	فصل دهم: دوران ظهور و حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف
	اشاره
	94. آیا پروژه جهانی سازی یا فرایند جهانی شدن با حکومت جهانی امام مهدی، هم گرایی دارد یا واگرایی؟
	95. آیا انقلاب مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف الزاماً به حکومت واحد جهانی می انجامد؟
	96. آیا با ظهور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف همه مردم مسلمان می شوند؟
	97. برنامه حکومتی و اصلاحی امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چیست؟
	98. آیا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و اصحابش در عصر ظهور از امداد های غیبی برخوردارند؟
	99. منظور از کشته شدن شیطان به دست امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف چیست؟
	100. اگر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، شیطان را بکشند، مردمان پس از ظهور، از فریب های شیطان در امان خواهند ماند. این، چگونه با عدالت خدا سازگار است؟
	101. آیا پس از ظهور یا قیام یا تشکیل حکومت بقیه الله کسی هم گناه می کند؟ اختیار چه می شود؟
	102. برخی می گویند با توجه به روایات در زمان امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف امکان گناه کردن وجود ندارد، آیا این گفته ها درست است؟
	103. اگر در زمان امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف امکان گناه وجود دارد پس چرا ظلم و گناه صورت نمی گیرد و یا بسیار اندک است؟
	104. سیمای دوران ظهور و دوران حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چگونه است؟
	105. نقش و برنامه حضرت عیسی علیه السلام در حکومت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چیست؟
	106. آیا حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف هنگام ظهور خود، احکام جدید می آورد؟
	107. منظور از دین و قرآن جدیدی که امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می آورد، چیست؟
	108. حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف چه مدت به طول می انجامد؟
	109. آیا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، بعد از ظهور، به شهادت می رسد؟
	110. رجعت چیست؟ لطفاً آن را به صورت کامل توضیح دهید؟
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