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نادترم نانکش و  تمرح  اب  ههجاوم  رد  تمحر  ربمایپ  هریس 

باتک تاصخشم 

4185-81 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
اشنم یلع  یمالغیقهد  نادترم  نانکشتمرح و  اب  ههجاوم  رد  تمحر  ربمایپ  هریس  روآدیدپ :  مان  ناونع و  یلع  یمالغیقهد  هسانـشرس : 

.41 ص 35 -  نیدرورف 1381 :)  ، ) تفرعم ش 52 هلاقم ، : 
دادترا رگفیصوت :  نآرق  رگفیصوت :  مالسا  خیرات  رگفیصوت :  مالسا  ربمایپ  (ص ،  دمحم رگفیصوت : 

رخسمت رگفیصوت : 

دمآرد شیپ 

ناوریپ همه  يارب  دوش ، یم  ریبعت  يرادرک  ّتنـس  یمّود  زا  يراتفگ و  ّتنـس  یلّوا  زا  هک  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  راتفر  راتفگ و 
نآ هک  نیا  هب  تفرعم  نیاربانب ، دنا . هدش  یفّرعم  نانمؤم  يوگلا  هوسا و  ترضح  نآ  ینآرق ، هزومآ  ساسا  رب  تسا و  تّجح  ترـضح  نآ 
زا تسا و  رادروخرب  یناوارف  تیمها  زا  هداد ، یم  ناشن  یشنکاو  هچ  یمالسا ، هعماج  رد  نوگانوگ  ياه  هدیدپ  هب  ههجاوم  رد  یهلا  ربمایپ 

مدرم دزن  هک  تسا  یتاسّدقم  اه و  شزرا  ياراد  ینید ، عماوج  صوصخ  هب  يا  هعماج  ره  . دور یم  رامش  هب  شهوژپ  قیقحت و  ياه  هتسیاب 
و دادـترا »  » دـننام ییاه  هدـیدپ  ددرگ . یم  بوسحم  ینکـش » تمرح   » اه شزرا  نیا  تسادـق  نتـسکش  تسا و  تمرح  ياراد  هعماـج  نآ 

دوجو نآ  وجه  یمالسا و  تّما  يربهر  هب  ییوگ  مانشد  مالسا و  نید  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ يازهتـسا  هتـشذگ ، نییآ  هب  تشگزاب 
دروم راتـسج  نیا  رد  هچنآ  تسا . هدـش  دای  ینکـش » تمرح   » ناونع اب  اه  نآ  زا  هک  تسا  ییاه  هدـیدپ  هلمج  زا  راعـشا ، ندورـس  اب  ماـمه 
تمرح يوبن ، رصع  رد  ایآ  تسا : لیذ  ياه  نامسرپ  هب  نداد  خساپ  فده  تسا ; يوبن  رصع  رد  هدشدای ، عوضوم  دریگ  یم  رارق  یـسررب 
طـسوت ناناملـسم  ریقحت  ترـضح و  نآ  هب  ییوگ  مانـشد  )و  هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ وجه  ازهتـسا و  نید ، زا  دادـترا  لکـش  رد  ینکش 

نیا و  تسا ؟ هدوب  هنوگچ  نانکش  تمرح  اب  دروخرب  رد  ترـضح  نآ  هریـس  خساپ ، ندوب  تبثم  تروص  رد  تسا ؟ هتفرگ  تروص  يدارفا 
نادـترم و هزیگنا  تسیچ ؟ هعماـج  رد  هنانکـش  تمرح  تکرح  نیا  ياهدـمایپ  دـشاب ؟ هتـشاد  دـناوت  یم  یقطنم  یلقع و  هیجوـت  هچ  هریس 

رـصع رد  يا  هدـیدپ  نینچ  هک  ددرگ  یم  مولعم  میرک ، نآرق  هلمج  زا  مالـسا و  خـیرات  هیلوا  عبانم  هب  هعجارم  اب  ؟ تسا هدوب  هچ  نائزهتـسم 
يارب یتخـس  تازاجم  هتـساخرب و  هلباـقم  هب  ًادـیدش  نآ ، اـب  ههجاوم  رد  تمحر  ربماـیپ  تشاد و  دوجو  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 
هدعاق زا  نانکـش  تمرح  يانثتـسا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دروخرب  هویـش  نیا  دنتفرگ . یم  رظن  رد  ناگدننکازهتـسا  نادترم و 
یسایس ییاهدرکراک  هک  تسا  یخیرات  تاعوضوم  زا  ثحب  نیا  هک  تسا  رکذ  لباق  . تسا هجوت  لباق  ترـضح  نآ  ناوریپ  يارب  تمحر ،

. دروآ یم  لاح  هب  ار  خیرات  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا  دراد و  یمالسا  عماوج  يارب  یعامتجا  و 

دمآرد

ءازهتسا دادترا و  فیرعت 

هدرک فیرعت  نآ  زا  ندـنادرگرب  يور  رفک و  هب  مالـسا  زا  تشگزاب  هب  زین  نآ و  ریغ  هب  يزیچ  زا  تشگزاـب  هب  ار  دادـترا »  » ناسانـش تغل 
فیرعت رد  زین  ناهیقف  . دراد تلالد  هدـشدای  يانعم  نیمه  رب  زین  ( 21 هدئام : « ) نیرساخ اوبلقنَتَف  مُکِرابدَأ  یلع  اوُّدَتَْرت  الو   » هفیرـش هیآ  دنا .

هشدخ راکشآ و  دادترا  مالسا ، زا  تشگزاب  هب  حیرصت  دوش . رفاک  هرابود  مالسا ، هب  رارقا  زا  سپ  هک  تسا  یسک  دترم » : » دنا هتشون  ّدترم 
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راکنا مدع  یناملـسم و  مغر  یلع  یـسک  هک  نیا  دننام  دـنا ; هتـسناد  دادـترا  بجوم  زین  ار  يرگید  دراوم  مالـسا  ياهقف  اما  تسا ; ریذـپان 
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکاربمایپ تلاسر  ای  دهد و  رارق  تناها  رخسمت و  دروم  ار  نید  تایرورـض  تاسّدقم و  مالـسا ، نید  لصا  تیناّقح 

یفجن نسحدمحم  موحرم  ردقنارگ  هیقف  دزادرپب . نید  مّلسم  قیاقح  رد  ههبش  داجیا  لاکشا و  هب  يزروضرغ ، رـس  زا  ای  دنک و  بیذکت  ار 
دنخشیر و یخوش و  هب  ار  يزیچ  يانعم  هب  وزه »  » هژاو زا  ءازهتسا » .» تسا هدرک  حیرـصت  ریخا  يانعم  هب  مالکلارهاوج  دنمـشزرا  باتک  رد 
، دشاب تایرورض  راکنا  نآ  همزال  دریذپ و  تروص  نید  تایرورـض  تاسّدقم و  دروم  رد  هک  یتروص  رد  راک  نیا  تسا . نتفرگ  هرخـسم 

هللا یلـص  ) مالـساربمایپ صوصخ  رد  یـسک  زا  راک  نیا  هک  یتروص  رد  دش و  دـهاوخ  نید  زا  دادـترا  هب  رجنم  هک  تسا  يدراوم  هلمج  زا 
. ددرگ یم  بوسحم  مرج  هتفرگ ، رارق  هلآو ») هیلع  هللا  یلص  ) یبنلا ّبس   » ناونع تحت  دنزب ، رس  هلآو ) هیلع 

يوبن رصع  نانکش  تمرح 

هدومن طبض  تبث و  ار  دندش  دترم  هتشگزاب ، مالـسا  نید  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  رـصع  رد  هک  یناسک  مان  ناملـسم  ناخرّوم 
راعشا ندورس  ناناملسم و  )و  هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ يازهتسا  اب  یخرب  دنتشگ و  یمزاب  مالسا  نید  زا  تحارـص ، هب  نانیا  زا  یخرب  دنا .

دترم دنتـشادن و  یناملـسم  هقباـس  هک  دـنراد  دوجو  یناـسک  دارفا ، نیا  ناـیم  رد  دـندرک . یم  ینلع  مالـسا  اـب  ار  دوخ  ینمـشد  زیمآوجه ،
تباث زیمآوجه  راعـشا  ندورـس  اـب  وا  ندرک  هرخـسم  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ ّبس  وجه و  رد  ناـشمرج  اـما  دـندش ، یمن  بوسحم 

رکذ نانآ  اب  دروخرب  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هریـس  سپـس  هتخادرپ و  يوبن » رـصع  نانکـش  تمرح   » یفرعم هب  ادتبا  لیذ ، رد  . تسا
. درک ترجه  هنیدم  هب  هّکم  نارجاهم  هارمه  هک  دوب  یحو  نابتاک  زا  هیلوا و  ناناملسم  زا  يو  حرس : یبا  نب  دعس  نب  هّللادبع  . 1: تسا هدش 

شالت میرک  نآرق  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ناناملـسم و  ریقحت  رد  درب و  هانپ  شیرق  هب  هّکم  هب  نتخیرگ  اب  دش و  هتفیرف  هنیدم  رد  وا 
لاق نم  َو   » هیآ لوزن  نأش  ناّرسفم  یخرب  . دنک یم  لزان  نارق  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) دمحم دننامه  هک  درک  یم  اعدا  هّکم  رد  هّللادبع  دومن .
زین دادترا  هب  دنا ، هدرب  ار  وا  مان  هک  ناخرّوم  زا  کی  ره  دنا . هتسناد  دترم  دعـس  نب  هّللادبع  هرابرد  ار  ( 93 ماعنا : « ) هّللا َلزنا  ام  َلثم  لزنُاس 

نوچمه هنیدم ، رد  تماقا  ماگنه  هّللادبع  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  تسد  رد  ینیارق  دـنا : هتـشون  ناهوژپ  خـیرات  زا  یخرب  دـنراد . حیرـصت 
هچ وت  تفگ : وا  هب  اروش  زور  رد  رسای  راّمع  هک  يروط  هب  دوب ، هدش  ناناملسم  هب  تنایخ  بکترم  وا  درب . یم  رـس  هب  هبناج  ود  یـسوساج 

یبا نبا  . تفگ یمن  وا  هب  ینخس  نینچ  رسای  راّمع  دوب ، هدشن  تنایخ  بکترم  هّللادبع  رگا  هک  تسادیپ  يا ؟ هدوب  ناناملسم  هاوخریخ  تقو 
یم او  وس  نآ  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم دـهاوخب  ملد  روط  ره  نم  : » درک یم  اعدا  تخیرگ ، هّکم  هب  دادـترا ، زا  سپ  یتقو  حرس 
نیا هک  تسا  يرورـض  هتکن  نیا  يروآدای  دنک ». یم  قیدصت  وا  میکح و  میلع  میوگ : یم  نم  ٌمیکح ، ٌزیزع  سیونب : دـیوگ : یم  وا  مراد .

هللا یلـص  ) ربمایپ هتفرگ و  تروص  يراک  نینچ  ًاعقاو  هک  نیا  هن  تسا ، هدرک  اـعدا  هّکم ، هب  رارف  دادـترا و  زا  سپ  هللادـبع  هک  تسا  ینخس 
هک نیا  مینک . راکنا  ار  ارجام  لصا  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  عافد  ماقم  رد  ام  هک  نیا  ات  دنشاب  هدومن  قیدصت  ار  وا  نخس  هلآو ) هیلع 
رد هک  ترـضح ـ  نآ  طسوت  شنانخـس  قیدصت  رد  هّللادبع  ماّهتا  ّدر  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  عافد  ماقم  رد  ناهوژپ  خیرات  یخرب 

هزیگنا ینتفریذپان و  تیارد  رظن  زا  یلعج و  تیاور  رظن  زا  ار  دعـس  نب  هّللادبع  ناتـساد  لصا  تسا ـ  نیـسحت  لباق  يرورـض و  دوخ  ياج 
هک تسا  يدارفا  هلمج  زا  دعـس  نب  هّللادبع  لاح ، ره  رد  دیآ . یم  تسردان  رظن  هب  دـنا ، هتـسناد  یگلیبق  یموق و  تابّـصعت  یخرب  ار  لعج 

: لطخ نب  هّللادبع  . 2. دومن شالت  ناناملسم  ریقحت  رد  تخیرگ و  راید  نآ  ناکرشم  يوس  هب  هکم و  هب  نید ، زا  تشگزاب  دادترا و  زا  سپ 
هارمه هب  قّدصم )  ) تاکز رازگراک  ناونع  هب  ار  وا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  دوب  یناملـسم  لطخ  نب  هّللادبع  ماشه ، نبا  هتـشون  ربانب 

دنک حبذ  یناویح  داد  روتـسد  مالغ  هب  یهاگلزنم  رد  دوب . شتمدخ  رد  هک  تشاد  یناملـسم  مالغ  نینچمه  وا  دومن . مازعا  راصنا  زا  يدرم 
دترم سپس  تشک و  ار  ناملسم  مالغ  وا  دوب . هدرکن  ارجا  ار  وا  روتسد  مالغ  دش ، رادیب  یتقو  تفر . باوخ  هب  شدوخ  دیامن و  هیهت  اذغ  و 
ینید نم  تفگ : تسا  هدمآ  هّکم  هب  ارچ  دندیـسرپ  نایکم  یتقو  تخیرگ و  هّکم  هب  دادترا  زا  سپ  لطخ  نبا  دیوگ : یم  يدـقاو  دـیدرگ .
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هیلع هللا  یلـص  ) دـمحم وت و  تعاـطا  تفگ  تشک و  دوب ، شهارمه  هک  ار  يراـصنا  درم  وا  دـسیون : یم  یبوقعی  . متفاـین امـش  نید  زا  رتـهب 
دترم شمـالغ  نتـشک  زا  سپ  وا  دـسیون : یم  هدرک ، یفرعم  هّللادـبع  مـالغ  ار  لوتقم  ماـشه  نبا  دـننامه  زین  یـسولآ  تسین . بجاو  هلآو )
نازینک زا  نز  ود  نیا  هبیرق : انَتْرَف و  .3و4 . نید زا  دادترا  يرگید  یناملسم و  نتـشک  یکی  دش : بکترم  مرج  ود  درف  نیا  نیاربانب ، . دیدرگ

نیا زا  زین  رهاوج  بحاص  موحرم  دنتخادرپ . یم  ترـضح  نآ  مانـشد  ّبس و  ربمایپ و  وجه  هب  یناوخزاوآ ، اب  هک  دندوب  لطخ  نب  هّللادـبع 
هک دوب  یناملـسم  يو  هباـبح : نب  سیقم  . 5. تسا هدومن  دای  دـندرک ، یم  وجه  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ یناوخزاوآ  اـب  هک  زینک ، ود 
زا سپ  سیقم  . تشک ار  لتاق  درک ، تفایرد  ار  دوخ  لوتقم  ردارب  هید  هک  نیا  اب  وا  دوب . هدش  هتشک  اطخ  هب  راصنا  زا  یکی  طسوت  شردارب 

دادـترا رفک و  تلاح  رد  وا  ندـش  هتـشک  هب  یبوقعی  . دـیدرگ دـترم  تشگزاب و  شیرق  يوس  هب  كرـش  تلاـح  اـب  تیاـنج ، نیا  باـکترا 
نب ذیقن  نب  ثریوح  . 6. نید زا  دادترا  سفن و  لتق  دش : مرج  ود  بکترم  لطخ  نب  هللادبع  دننام  زین  سیقم  نیاربانب ، تسا . هدرک  حیرـصت 

ماـگنه هک  تسا  يدارفا  هلمج  زا  وا  دوـب . هـکم  رد  ( هـلآو هـیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  ناگدـنهدرازآ  ناگدننکازهتـسا و  زا  يو  بـهو :
نداد رازآ  رب  هوالع  یبوقعی  تخادـنا . ناشنیمز  هب  درک و  هلمح  ناـنآ  هب  هنیدـم  هب  هکم  زا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ نارتخد  ترجاـهم 

زینک هراس  . 7. تفگ یم  تشز  نانخـس  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  هب  وا  دـسیون : یم  ثریوح  طسوت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
یم مانشد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هب  نآ ، رب  هوالع  دوب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ناگدنهدرازآ  زا  نز  نیا  مشاه : نب  ورمع 
یم شیرق  يوس  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تکرح  ربخ  ندناسر  يارب  ار ، هعتلب  یبا  نب  بطاح  همان  مه  هکم  حـتف  زا  شیپ  هراس  داد .

یسوساج ناناملسم  نانمشد  يارب  مه  دومن و  یم  ّبس  ار  ربمایپ  مه  وا  نیاربانب ، دش . ریگتسد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  طسوت  هک  درب 
هب دُُحا  گنج  رد  وا  دوب . ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تخـسرس  نانمـشد  زا  نایفـسوبا و  رـسمه  نز  نیا  هبتع : تنب  دنه  . 8. درک یم 

هارمه هب  وا  درک . یم  کیرحت  ییوج  ماقتنا  هب  ار  وا  دیـسر  یم  معطم ، نب  ریبج  مالغ  یـشحو  هب  هاـگره  درک و  تکرـش  شرـسمه  هارمه 
هتخاس دنبندرگ  لاخلخ و  دوخ  يارب  نانآ  ینیب  شوگ و  زا  هک  يروط  هب  دومن ، هلثم  دحا  گنج  رد  ار  مالسا  يادهـش  شیرق ، نانز  رگید 

یخاتـسگ و نز  نیا  یتیآ ، موحرم  هتـشون  رب  انب  تفرگ . نادـند  هب  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ يومع  هزمح  دـبک  هک  تسوا  مه  دوب .
لاـح رد  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  رتخد  بنیز ، هب  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  يو  دوسا : نب  راـّبه  . 9. دنارذگ ّدـح  زا  ار  یگزره 
دوب همطُخ  ینب  هریت  نانز  زا  وا  ناورم : تنب  رذـنملا  ّما  ءامـصع  . 10. دیدرگ وا  نینج  طقـس  ثعاب  دومن و  هلمح  هنیدـم ، هب  هکم  زا  ترجه 

نآ وا  نیا ، رب  هوـالع  درک . یم  کـیرحت  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هـیلع  ار  مدرم  راعـشا ، ندورـس  اـب  جرزخ ، سوا و  سلاـجم  رد  هـک 
تفر هّکم  هب  ردب ، گنج  رد  ناناملسم  يزوریپ  ربخ  ندینش  اب  هک  دوب  يدوهی  يرعاش  وا  فرشا : نب  بعک  . 11. دومن یم  ّبس  ار  ترضح 

زا سپ  وا  درک . یم  کیرحت  ناناملسم  زا  ماقتنا  هب  ار  شیرق  ردب ، ناگدش  هتشک  هرابرد  راعشا  ندورـس  اب  يو  تفگ . تیلـست  شیرق  هب  و 
ناناملسم رطاخ  یگدرزآ  بجوم  راک  نیا  دومن و  ناملـسم  نانز  هرابرد  یـسنج  یقـشع و  راعـشا  ندورـس  هب  عورـش  هنیدم ، هب  تشگزاب 

. دیدرگ

نانکش تمرح  اب  دروخرب  رد  تمحر  ربمایپ  هریس 

. تسا هجوت  لباق  هّکم ، حـتف  رد  صوصخ  هب  نانکـش ، تمرح  رگید  نائزهتـسم و  نادـترم ، اـب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ دروخرب  هویش 
کی روخ  رد  هنابیجن و  دندوب ـ  هدرک  ریقحت  رازآ و  نوگانوگ ، عاونا  هب  ار  ناشیا  لاس  تسیب  نآ  رد  هک  يرهش  هّکم ـ  لها  اب  ناشیا  راتفر 

يزوریپ زور  ترـضح  نآ  دندومن . انثتـسا  ار  رفن  هدزاود  ات  هد  اما  دندرک ، وفع  ار  نانمـشد  ناهاوخدـب و  زا  يرایـسب  دوب ; تمحر  ربمغیپ 
ار هورگ  هس  ناشیا  دندومرف . یهن  دندیمان ، یم  همحلم »  » ماقتنا و زور  ار  زور  نآ  هک  ار  باحـصا  یخرب  دندیمان و  تمحرم »  » زور ار  هکم 

دوخ يور  هب  ار  رد  دـنامب و  دوخ  هناـخ  رد  هک  ره  اـی  دوش ; دراو  نایفـسوبا  هناـخ  هب  سک  ره  ددرگ ; دجـسم  دراو  سکره  دـنداد : ناـما 
ره دندومرف : دندومن و  انثتـسا  نّیعم ، مسا  اب  ار  يا  هدع  تمحر ، یمومع  هدعاق  نیا  زا  نانمؤم  يوگلا  یهلاربمایپ و  نآ  لاح ، نیا  اب  ددنبب .
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هّکم حتف  رد  هک  دنا  یناسک  زا  ناشرفن  ُهن  هدشدای ، دارفا  رفن  هدزای  زا  دنشاب . هدز  گنچ  هبعک  هدرپ  هب  هچرگ  دیشکب ، دیتفای ، ار  نانیا  اجک 
رگناشن تمحر ، هدعاق  زا  انثتسا  نیا  دندرک . نالعا  مّدلارودهم  ار  نانآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  دندش و  انثتـسا  تمحر  هدعاق  زا 

. تشذگ حـماست  اب  دومن و  ضامغا  نآ  زا  یگداس  هب  ناوت  یمن  هک  دراد  لابند  هب  ییاهدـمایپ  مالـسا  نافلاخم  راتفر  یهاگ  هک  تسا  نآ 
یمنرب ماقتنا  هب  دـندرک و  یم  ضامغا  وفع و  دوب  ناـشیا  صخـش  هجوتم  هک  اـج  نآ  اـت  ار ، یمتـس  ره  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 

نآ دـش . یم  عقاو  زواجت  دروم  یعامتجا  یهلا و  قوقح  زا  یّقح  تاـمرح و  زا  یتمرح  هک  دـنتفرگ  یم  مشخ  اـج  نآ  رد  اـهنت  دنتـساخ و 
، نیاربانب دندوب . نابرهم  مرن و  هداعلا  قوف  یـصخش  لئاسم  رد  هک  یلاح  رد  دـنداد ، یمن  ناشن  شمرن  زگره  یلوصا ، لئاسم  رد  ترـضح 

ۀمحر اِمبَف  : » دیامرف یم  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هب  باطخ  نآرق  رگا  دوش و  طلخ  یلوصا ) یـصخش و  لئاسم   ) ود نیا  نایم  دیابن 
تیریدم يربهر و  رد  ندوبن  نشخ  وخدنت و  دارم  ( 159 نارمع : لآ  « ) کلوح نم  اوّضفن  بلقلا ال  ظیلغ  ًاّظف  َتنُک  ول  مُهل و  َتنل  ِهّللا  نم 

، لیذُه هلیبق  زا  يدرم  هک  تسا  هدرک  لقن  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  ملسم  نب  دمحم  ساسا ، نیمه  رب  . یلوصا لئاسم  رد  فاطعنا  هن  تسا .
زا رفن  ود  دنک ؟ یم  تیافک  ار  وا  یسک  هچ  دندومرف : ترضح  دیسر . ربمایپ  هب  ربخ  تفگ . یم  مانشد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکاربمایپ هب 
دزن دـندز و  ندرگ  دـنتفای و  ار  هدـنهد  مانـشد  درم  ناـنآ  دـنتفر . هنیدـم  یکیدزن  رد  هبرع »  » هیحاـن هـب  دـندرک و  یگداـمآ  نـالعا  راـصنا 
یلص ) ربمایپ ّبس  یسک  مه  نالا  رگا  مدیسرپ : ( مالسلا هیلع  ) رقاب ماما  زا  دیوگ  یم  ملسم  نب  دمحم  دنتشگزاب . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

لئاسم رد  هک  يربمایپ  شکب . ار  وا  یـسرت ، یمن  تدوخ  رب  رگا  دندومرف : مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  دوش ؟ هتـشک  دیاب  دـنک ، هلآو ) هیلع  هللا 
يدرف كولس  رد  دنشاب ، یم  تیعطاق  تبالص و  اب  نینچ  تسا ، یعامتجا  یهلا و  قوقح  هب  طوبرم  هچنآ  یهلا و  نیناوق  تیاعر  یلوصا و 
هچوک رد  تسا ، راک  بلط  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ زا  هک  نیا  هناهب  هب  يدوهی  يدرف  یتقو  يور ، نیدب  دنتسه . میالم  مرن و  یصخش  و 
ناشن دوخ  زا  يرت  شیب  تنوشخ  يدوهی  دـننک ، یم  راتفر  شمرن  اب  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هچره  دریگ و  یم  ار  ترـضح  نآ  يولج 

. ددرگ ناملسم  اج ، نامه  يدوهی  هک  دوش  یم  بجوم  وا  هناربمغیپ  راتفر  نیا  دهد ، یم 

نانکش تمرح  تشونرس 

هللا یلـص  ) ربمایپ هک  حرـس ، یبا  نب  دعـس  نب  هللادبع  دنتفرگ . ناما  یخرب  دندش و  هتـشک  یخرب  دـش ، هدرب  اه  نآ  مان  هک  ینانکـش  تمرح 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  نامثع  درب . هانپ  شا  یعاضر  ردارب  نامثع ، هب  درک و  رارف  دوب ، هدرک  یفرعم  مّدـلا  رودـهم  ار  وا  هلآو ) هیلع 
هب هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هلب . دندومرف : سپـس  دندومن و  ینالوط  یتوکـس  ترـضح  تساوخ . ناما  وا  يارب  باحـصا  عمج  رد 

هراـشا ارچ  تفگ : راـصنا  زا  يدرم  دـینزب ». ار  وا  ندرگ  امـش  زا  یکی  اـت  مدرک  توکـس  نـم  دـیتشکن ؟ ار  وا  ارچ  : » دـندومرف ناشباحـصا 
، دوب هتفای  ناما  هک  نیا  اب  تشاد و  فارتعا  دوخ  مرج  یگرزب  هب  حرـس  یبا  نبا  دشک ». یمن  ار  یـسک  هراشا  اب  ربمایپ  : » دندومرف دیدرکن ؟

يّدـترم هراـبرد  یهلا  مکح  يارجا  رب  هک  یلاـح  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هک  تسا  هجوـت  لـباق  . تـشاد ساره  دوـخ  ناـج  رب  اـّما 
یسک هراشا  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  دننک  یم  تیاعر  زین  ار  یقالخا  هتکن  نیا  اما  دننک ، یم  يراشفاپ  دعـس  نب  هللادبع  نوچمه 

هللا یلص  ) ربمایپ طسوت  هانگ ، یب  یناملسم  نتـشک  دادترا و  لیلد  هب  هک  لطخ ، نب  هللادبع  . دشکب هنوگ  نیا  تسین  هتـسیاش  ای  دشک  یمن  ار 
هتشک ثیرح  نب  دیعس  یملـسا و  هزربوبا  هلیـسو  هب  دوب ، هتخیوآ  هبعک  هدرپ  هب  ار  دوخ  هک  یلاح  رد  دوب ، هدیدرگ  حابم  شنوخ  ( هلآو هیلع 

ار یناملـسم  دادترا ، رب  هوالع  وا  دش . هتـشک  هّللادبع  نب  ۀلیمن  تسد  هب  دادترا  لاح  رد  هکم ، حتف  زور  نامه  رد  زین  هبابح  نب  سیقم  . دـش
ناشنوخ ربمایپ  روتـسد  هب  دندرک و  یم  وجه  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ یناوخزاوآ ، اب  هک  لطخ ، نب  هللادـبع  زینک  ود  . دوب هتـشک  مه 

ناما ار  وا  ترضح  تساوخ و  ناما  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  اهدعب  درک و  رارف  يرگید  دش و  هتـشک  اه  نآ  زا  یکی  دوب ، هدش  حابم 
نارتخد هب  نآ ، رب  هوالع  دوب و  ترضح  نآ  هب  هدنهد  مانشد  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ناگدننکازهتسا  زا  هک  ذیقن ، نب  ثریوح  . دنداد

هب و  دـیدرگ ، حابم  شنوخ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ طسوت  دوب ، هدرک  هلمح  هنیدـم  هب  هکم  زا  ترجه  رد  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ
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رد هدومن و  یسوساج  هّکم  ناکرشم  يارب  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هب  مانـشد  رب  هوالع  هک  هراس  . دش هتـشک  مالـسلا ) هیلع  ) یلع تسد 
( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  قاحسا ، نبا  تیاور  هب  اما  دش ; هتشک  زور  نامه  رد  يزیرقم ، تیاور  هب  دوب ، هدش  مّدلارودهم  هکم  حتف 
اه نآ  نتـشک  روتـسد  هکم  حتف  زور  هک  ینز  راهچ  زا  یکی  هبتع ، رتخد  دنه  . دش هتـشک  یبسا  ياپ  تسدریز و  اهدـعب  ات  دـنداد  ناما  وا  هب 
هللا یلص  ) ادخ لوسر  دزن  سانشان  شیرق ، نانز  نایم  رد  هکم ، حتف  رد  دوب ، هداد  ماجنا  هک  ییاه  یگزره  اه و  یخاتسگ  مامت  اب  دش ، هداد 
راّبه . دنتفریذپ ار  وا  تعیب  مالـسا و  دنتـشذگرد و  يو  زا  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دومن . تشذگ  وفع و  تساوخرد  دـمآ و  هلآو ) هیلع 

ره دندوب  هداد  روتسد  ترـضح  نآ  دش و  وا  نینج  طقـس  ثعاب  هدرک و  هلمح  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رتخد  بنیز ، هب  هک  دوسا ، نب 
« هنارعج  » زا هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  تشگزاب  رد  هکم و  حـتف  زا  سپ  دـیدرگ و  ناهنپ  درک و  رارف  دنـشکب ، دـنتفای ، ار  وا  اـجک 

متـساوخ متخیرگ و  وت  زا  نم  ادخ ، ربمایپ  يا  تفگ : تخاس و  يراج  نابز  رب  نیتداهـش  داد و  مالـس  ربمایپ  رب  دمآرد و  ناشیا  رب  ناهگان 
راودـیما دـنا ، هدرک  ینادان  وت  اب  هک  یناسک  زا  وت  تشذـگ  هب  مدروآ و  دای  هب  ار  وت  یگدنـشخب  يراوگرزب و  اما  مور ، ناـمجع  روشک  هب 

رذگرد نم  ینادان  زا  نونکا  دیشخب . تاجن  ار  ام  دروآ و  هار  هب  وت  هلیسو  هب  ار  ام  ادخ  میدوب و  كرشم  ینامدرم  ام  ادخ ، ربمایپ  يا  مدش .
هیلع هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  منک . یم  رارقا  شیوخ  يراکدـب  هب  مراد و  فارتـعا  دوـخ  هاـنگ  هب  نم  هک  شوـپب  مشچ  نم  ياـه  يدـب  زا  و 
یم نایم  زا  ار  هتـشذگ  مالـسا ، درک و  تیاده  مالـسا  هب  ار  وت  دومن و  یکین  تا  هرابرد  ادخ  مدیـشخب . ار  وت  دنتفگ : يو  خـساپ  رد  ( هلآو

وفع و اب  هارمه  هنامیرک  دروخرب  نانکـش و  تمرح  اـب  یلوصا  لـئاسم  رد  یحماـست  دروخرب  ناـیم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  اـج ، نیا  رد  . درب
بیقعت دروم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ روتـسد  هب  هکم  حـتف  رد  هک  يدارفا  رب  هوالع  . تسا قرف  یطاخ ، تمادـن  راهظا  زا  سپ  تشذـگ 

هللا یلص  ) ادخ لوسر  نامرف  هب  زین  ناورم  تنب  ءامـصع  فرـشا و  نب  بعک  دنتفای ، ناما  رگید  یخرب  دندش و  هتـشک  یخرب  دنتفرگ و  رارق 
ار هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ راعشا  ندورس  اب  جرزخ  سوا و  سلاجم  رد  ءامصع  دش ، هتفگ  هک  هنوگ  نامه  دندیـسر . لتق  هب  هلآو ) هیلع 

ریمع دوب . ناملسم  يدع  نب  ریمع  مان  هب  رفن  کی  اهنت  همطخ » ینب   » هلیبق نایم  رد  درک . یم  کیرحت  ناشیا  هیلع  ار  مدرم  داد و  یم  مانـشد 
لوسر دـناسر . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هب  ار  نتـشک  ربخ  تشک و  ار  وا  نز ، نآ  طسوت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ مانـشد  ندینـش  اب 

زا سپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دوب و  انیبان  ریمع  دنا : هتفگ  یخرب  دندیمان . شلوسر  ادخ و  يرای  ار  وا  راک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ
مالـسا نید  هب  همطخ » ینب   » زا ینادرم  ناورم ، رتخد  ندش  هتـشک  زور  رد  هک  دسیون  یم  دعـس  نبا  . دندیمان ریـصب » ریمع   » ار وا  هعقاو ، نیا 

نانآ رطاخ  یگدرزآ  بجوم  ناناملسم  نانز  هرابرد  یسنج  یقشع و  راعشا  ندورـس  اب  هک  زین  يدوهی ، رعاش  فرـشا ، نب  بعک  . دندمآرد
هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ روتـسد  هب  درک ، یم  کیرحت  ناناملـسم  هیلع  ردـب ، گـنج  زا  سپ  ار  هّکم  ناکرـشم  نآ ، رب  هوـالع  دوب و  هدـیدرگ 
یم زاب  ناناملسم  زا  ار  وا  ّرش  یسک  هچ  دندومرف : بعک  ياه  هدورس  تاکیرحت و  ندینش  اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دش . هتـشک  ( هلآو

رعاـش نآ  ندـش  هتـشک  ربخ  یتقو  تشک . ار  وا  تیاـهن  رد  درک ، هک  یناوارف  شـالت  اـب  درک و  یگداـمآ  مـالعا  هملـسم  نب  دـمحم  دراد ؟
تیاـفک اـم  زا  ار  دوـخ  نمـشد  ّرـش  یلاـعت  قـح  هک  نیملاـعلا  بر  هّللدـمحلا  دـندومرف : دیـسر ، ( هـلآو هـیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ هـب  يدوـهی 

هک تسا  فرشا  نب  بعک  نتشک  رد  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ روتسد  ببس  هب  دنا : هتشون  یلیهس  زا  لقن  هب  ماشه  نبا  هریس  ناققحم  . درک
دروم رد  هیلّوا  مکح  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  . تسا هدش  ینیب  شیپ  دنک ، ّبس  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ هک  یـسک  لتق  بوجو  هقف ، رد 

یمالسا حلاصم  ببس  هب  ای  دنا ، هتفای  ناما  هتفرگ و  رارق  وفع  دروم  نانآ  زا  یخرب  رگا  دنوش و  هتشک  هک  تسا  نیا  ینانکـش  تمرح  نینچ 
. تسا هدیدرگ  نانآ  لماش  یهلا  تمحر  يوبن و  هنامیرک  دروخرب  ای  هدوب و 

نآرق رادشه  ینکش و  تمرح  ياهدمایپ 

و هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هب  مانـشد  هژیو  هب  ییوگ ، مانـشد  ازهتـسا و  تاسّدـقم و  هب  نیهوت  نید ، زا  دادـترا  قیرط  زا  ینکـش  تمرح 
يا هویش  ازهتسا ، دادترا و  قیرط  زا  ینکش  تمرح  دنک . یم  دیدهت  ار  هعماج  کی  ینید  ياهرواب  هک  تسا  يرطخ  یمالسا ، تّما  يربهر 
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رایـسب هک  نانآ ، كاـنرطخ  راـتفر  هب  تبـسن  میرک  نآرق  دـنتفرگ . شیپ  رد  يوبن  رـصع  رد  مالـسا  نید  اـب  هزراـبم  رد  ناـیدوهی  هک  تسا 
َنیذـّلا یلع  لزنُا  يذـّلاب  اونمآ  باتکلا  ِلها  نم  ُۀـفئاط  تلاق  و  : » دـیامرف یم  هک  اج  نآ  دـهد ; یم  رادـشه  تفرگ ، یم  تروص  هناـکریز 

هب نآ ، نایاپ  رد  تمادن  رازبا  و  زور ، زاغآ  رد  یناملسم  راهظا  اب  نانیا  ( 72 نارمع : لآ  « ) نوعجری مهّلعل  هرخآ  اورفکاو  راهّنلا  هجو  اونمآ 
مدرم مشچ  رد  نایدوهی  هک  هژیو  هب  دندوب ، ناناملسم  ياهرواب  فیعضت  نآ و  هب  تبسن  مدرم  ندرک  نیبدب  مالـسا و  هب  ندز  هبرـض  لابند 

تروص هب  مالسا  نانمشد  هک  دهد  یم  رادشه  ناناملـسم  هب  زین  رگید  تایآ  رد  میرک  نآرق  . دندمآ یم  رامـش  هب  شناد  ملع و  لها  هنیدم 
دندوب ددصرد  هدرک ، هدافتـسا  ءوس  ناناملـسم  یخرب  یبلطایند  نامیا و  فعـض  زا  نانیا  دنتـسه . دادترا  هب  نانآ  ندناشک  لابند  هب  یناهنپ 

; تسا هدوب  مالـسلا ) مهیلع  ) ایبنا نافلاخم  یگـشیمه  هویـش  زین  نتفرگ  دنخـشیر  هب  ازهتـسا و  . دننک راداو  نید  زا  تشگزاب  هب  ار  اه  نآ  هک 
یم لثم  هب  هلباقم  بجوم  هک  دوب  نآ  راک  نیا  دـمایپ  ( 11 رجح : .« ) نوءزهتـسی هب  اوناک  ّالا  لوسر  نم  مهیتأی  ام  : » دـیامرف یم  میرک  نآرق 

نایادـخ هـب  ناناملـسم  هـک  نـیا  زا  مـیرک  نآرق  لـیلد  نـیمه  هـب  دـیاش  و  دز . یم  نـماد  هعماـج  رد  ار  یبهذـم  ياـه  يریگرد  دـیدرگ و 
یم هدرک ، یفرعم  هناهاگآ  ار  مالسا  نانمشد  يازهتسا  دادترا و  نآرق  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  . تسا هدرک  یهن  دنهد ، مانـشد  ناناملـسمریغ 

تلالد هچنآ  دسیون : یم  روبزم ، هیآ  لیذ  رد  یناهفصا  بغار  يور ، نیمه  هب  ( 9 هیثاج : .« ) ًاوُزُه اهذّختا  ًائیش  اِنتایآ  نم  َِملَع  اذِاو  : » دیامرف
زا سپ  دیامرف : یم  زین  ناّدترم  هرابرد  دـنهد . یم  ماجنا  ار  راک  نیا  یهاگآ  ملع و  اب  یخرب  هک  تسا  نیا  دراد  نائزهتـسم  ینطاب  ثبُخ  رب 

نید و زا  دادـترا  یفنم  ياهدـمایپ  رگید  زا  . دنتـشگرب نید  زا  مه  زاـب  دنتخانـش ، ار  تیادـه  قـح و  دـش و  ماـمت  ناـنآ  رب  تّجح  هـک  نـیا 
گنج رگید ، يوس  زا  تسا و  ینید  جرم  جره و  هب  نآ  ندـش  راچد  هعماـج و  رد  ینید  تدـحو  نتفر  نیب  زا  وس ، کـی  زا  نآ ، يازهتـسا 

ياه هزومآ  هک  نیا  هفـسلف  دیاش  دوب . دهاوخن  ناربج  لباق  رگید  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  هعماج  رد  یتدـیقع  يرکف و  یگدـنکارپ  یناور و 
، شنیزگ زا  سپ  هک  يروط  هب  دنک ، باختنا  لالدتـسا  ناهرب و  يور  زا  قیقحت و  اب  ار  دوخ  نید  دـیاب  ناملـسم  کی  دـیوگ : یم  ام  ینید 
هب دنیامن و  فیعـضت  ار  وا  ياهرواب  دنناوتن  ناگدننک  هدافتـسا  ءوس  هک  تسا  نیمه  دیامن ، یلدود  دیدرت و  راچد  ار  وا  دناوتن  یلماع  چیه 

. دننک جراخ  نید  زا  ار  وا  یگداس 

نآرق هاگدید  زا  دادترا  ياه  هزیگنا 

، نوگانوگ ياه  هار  زا  زین  نمـشد  دنتـشاد و  ینوگانوگ  ياه  هزیگنا  دنتـشگ ، یمزاب  نآ  زا  هرابود  مالـسا ، هب  شیارگ  زا  سپ  هک  یناسک 
زا سرت  . 1: دومن هصالخ  لیذ  دراوم  رد  ناوت  یم  نآرق  هاگدید  زا  ار  نادترم  ياه  هزیگنا  تسج . یم  هرهب  دادترا  هب  نانآ  ندـناشک  يارب 

هراب نیا  رد  نآرق  تسا . دیدهت  رازآ و  هجنکش و  دوخ ، ریسم  زا  قح  ناوریپ  ندنادرگزاب  يارب  راّفک  ياه  هویـش  زا  نانمـشد : هبلغ  راشف و 
.« دننادرگرب دوخ  نید  زا  ار  امش  دنناوتب  رگا  هک  نآ  ات  دننک  رازراک  ناناملـسم  امـش  اب  هتـسویپ  نارفاک   » هک دهد  یم  رادشه  ناناملـسم  هب 

ادخ باذع  اب  ار  قلخ  باذع  دننیبب ، ادخ  هار  رد  نید  نانمـشد  زا  يرازآ  جـنر و  نوچ  یخرب  : » دـیامرف یم  رگید  ياج  رد  و  ( 217 هرقب : )
سرت هنومن  نیرتهب  دناشک . یم  رفک  هب  نامیا  زا  ار  نانآ  ادـخ ، هار  رد  هجنکـش  رازآ و  زا  سرت  ینعی  (; 10 توبکنع : .« ) دنرمش یم  ربارب 

هللا یلـص  ) مرکاربمایپ تداهـش  هعیاش  دنتفیب ، نید  زا  تشگزاب  رکف  هب  ناناملـسم  زا  يا  هدع  دش  بجوم  مالـسا ، خـیرات  رد  هک  نمـشد  زا 
ثعاب هک  ییاـه  هزیگنا  رگید  زا  یبلطاـیند : . 2. دـنک یم  شنزرـس  ار  دارفا  هنوـگ  نیا  ًادـیدش  نآرق  هک  تسا  دـُحا  گـنج  رد  هلآو ) هیلع 

نیا وا  زا  نآرق  هک  تسا  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللادـبع  هاوخایند ، دارفا  زراب  قیداصم  زا  تسا . یهاوخاـیند »  » دوش یم  نید  زا  تشگزاـب 
رب ایند  حیجرت  و  یبلطایند » ، » دعب هیآ  رد  ار  وا  دادترا  رفک و  هزیگنا  و  ( 106 لحن : ...« ) ًاردص رفُکلاب  َحَرش  نم  نِکلو  : » دنک یم  دای  هنوگ 

هدوب هزیگنا  نیمه  هب  زین  دـلیوخ  نب  هحیلط  باّذـک و  هملیـسم  یـسنع ، دوسا  نوـچمه  تّوـبن  نیغورد  نایعدـم  دادـترا  دـناد . یم  ترخآ 
نیا نانآ ، هدیقع  نامیا و  رد  دیدرت  داجیا  دادترا و  هب  ناناملسم  ندناشک  مالسا و  اب  هزرابم  ياه  هویـش  زا  یکی  تنایخ : هئطوت و  . 3. تسا
نیا نانادرگ  هنحـص  نیرت  یلـصا  زا  دندش . یم  رکنم  هدیزرو ، تفلاخم  نآ  اب  سپـس  دـندرک و  یم  مالـسا  هب  رهاظت  ادـتبا  یخرب  هک  دوب 

نادترم نانکش و  تمرح  اب  ههجاوم  رد  تمحر  ربمایپ  www.Ghaemiyeh.comهریس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 16زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


کشر و ببس  هب  دننادرگرب ، رفک  هب  نامیا ، زا  ار  امش  هک  دنراد  وزرآ  باتک  لها  زا  يرایـسب  : » دیامرف یم  نآرق  دندوب . نایدوهی  نایرج 
ياهدـمایپ ثحب  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ( 109 هرقب : . ) دـیدرگ راکـشآ  اـه  نآ  رب  قح  هک  نآ  زا  سپ  دـنرب ، یم  امـش  ناـمیا  رب  هک  يدـسح 

یلص ) ربمایپ تمدخ  هب  ناهاگ  حبـص  هک  دندوب  هدرک  ینابت  رگیدکی  اب  دوهی  نادنمـشناد  زا  يا  هدع  دش ، هتفگ  هعماج  رد  ینکـش  تمرح 
هللا یلـص  ) دمحم تافـص  ام  هک  دننک  دومناو  نینچ  دندرگزاب و  مالـسا  زا  زور ، رخآ  رد  دنروایب و  نامیا  رهاظ  هب  دنـسرب و  ( هلآو هیلع  هللا 

مالـسا نید  هب  تبـسن  ار  نامدرم  هار  نیا  زا  ات  تسا ، هدوبن  قبطنم  میا  هدید  تاروت  رد  هچنآ  اب  میدرک ; هدهاشم  کیدزن  زا  ار  هلآو ) هیلع 
اب هک  يا  هناتـسود  طابترا  لیلد  هب  اما  دـنهد ، یم  صیخـشت  تلالـض  زا  ار  تیادـه  هار  هک  نیا  اب  یخرب  راّفک : اـب  یتسود  . 4. دننک نیبدب 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نافلاخم  راّفک و  اب  یتسود  ببـس  هب  اهنت  هناهاگآ و  هک  یناقفانم  زا  نآرق  دندرگ . یمزاب  نید  زا  دنراد ، راّفک 
ینمشد نید ، زا  تشگزاب  ياه  هزیگنا  رگید  زا  هلآو :) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ اب  ینمـشد  . 5. تسا هدرک  دای  يدب  هب  دنا ، هدش  دادترا  راچد 

یلـص ) ادـخ لوسر  اب  تفلاخم  هب  هزیگنا ، نیا  هب  هک  ار  یناسک  میرک  نآرق  تسا . راّفک  اب  یتسود  ًالباقتم  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ اب 
رد یسوط  خیـش  موحرم  تسا . هداد  يدب  هاگیاج  مّنهج و  هدعو  دنریگ ، یم  شیپ  نامیا  لها  قیرط  زا  ریغ  یهار  هتـساخرب ، ( هلآو هیلع  هللا 

هیلع هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  اب  ینمشد  ببس  هب  هک  تسا  قریبا  نب  همعطوبا  هرابرد  ( 115 ءاسن :  ) هیآ نیا  دسیون : یم  نایبت  دنمشزرا  ریسفت 
زا هدافتـسا  زا  سپ  ناقفانم  زا  یخرب  . درک اهر  هکم  ناکرـشم  يوس  هب  ار  هنیدـم  تفرگ و  شیپ  رد  دادـترا  هار  راّـفک ، اـب  یتسود  و  هلآو )
رد هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ يزور  دنتفرگ . شیپ  رد  دادترا  هار  دندیزرو و  ینمشد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ اب  ناناملـسم ، تاناکما 
رت تسپ  رخ  زا  ام  دشاب ، تسار  ربمایپ  نخـس  رگا  تفگ : دـیوس  نب  سالج  دـندرک . دای  يدـب  هب  نافلاخم  زا  كوبت ، رد  دوخ  ینار  نخس 

رماع دندمآ ، هنیدم  هب  ربمایپ  یتقو  دیرت . تسپ  رخ  زا  امش  تسا و  تسرد  ربمایپ  نخس  تفگ : دینش و  ار  وا  يادص  سیق  نب  رماع  میـشاب .
، غورد اب  درک و  راکنا  ار  بلاطم  نآ  وا  دنتـساوخ و  ار  سالج  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  داد . شرازگ  ترـضح  نآ  يارب  ار  ارجام 

هروس هیآ 74  دـنتفگ . نیمآ  نانمؤم  ربمایپ و  نک ». دـییأت  ارم  يا  هیآ  لوزن  اب  ایادـخ ، : » تفگ دـنگوس  زا  سپ  مه  رماع  درک . دای  دـنگوس 
رد دنوادخ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  . دنتفریذپ ار  وا  هبوت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ درک و  هبوت  ییاوسر  زا  سپ  سالج  دیدرگ . لزان  هبوت 
دای نآ  زا  رفکلا » ۀملک  اولاق  دقل  و   » ریبعت اب  هدیمان و  رفک »  » ار هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مالسا ربمایپ  زا  ناقفانم  ییوگدب  فرـص  هدشدای ، هیآ 

اب هارمه  دنتـشادن ، دـیدرت  نانآ  دادـترا  رد  دنتخانـش و  یم  ار  ناـنآ  هک  یناـقفانم  اـب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  راـتفر  . تسا هدرک 
میرک نآرق  دـمآ . یم  رامـش  هب  مالـسا  كالم  یناسل  تداهـش  نامه  ناناملـسم  نایم  رد  لمع ، رد  اریز  دوب ; ارادـم  حـماست و  ضاـمغا و 

یلو دنناسرب ، لتق  هب  كوبت  زا  تشگزاب  هار  رد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ات  دندوب  هدرک  ینابت  رگیدکی  اب  هک  ار ، ناقفانم  زا  یهورگ 
زا هتـشاد ، بوسحم  دـترم  دـنتخاس ، رود  شیوخ  ریـسم  زا  ار  نانآ  دـنتفای و  یهاگآ  نایرج  زا  لیئربج  طسوت  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

هدرک داـی  ( 74 هبوت : « ) مِهِمالـسا َدـعب  اورفک   » و رفُکلا » َۀـملک  اُولاـق  دـقل  ( » 66 هبوت : « ) مُکنامیا دـعب  ُمترفَک  دـق   » دـننام یتارابع  اـب  ناـنآ 
کیاکی مان  ترضح  نآ  متخانشن  ار  کی  چیه  تفگ : یتخانش ؟ ار  نانآ  ایآ  دندیسرپ : نامیلا  هفیذح  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ . تسا

: دیوگب برع  مرادن  تسود  دندومرف : ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ دنشکب ؟ ار  نانآ  ات  دیهد  یمن  روتسد  ارچ  تفگ : هفیذح  دندرب . ار  نانآ 
یم هدـشدای  هیآ  لـیذ  ییاـبطابط  هماـّلع  تخادرپ . ناـنآ  نتـشک  هب  دیـسر ، يزوریپ  هب  شناراـی  طـسوت  یتقو  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) دـمحم

. دنشاب هدرک  هبوت  نانآ  هک  نیا  هن  تسا ، هدوب  یتحلصم  نانیا  ششخب  وفع و  دنسیون :

لاؤس کی  هب  خساپ 

تمرح رگید  و  یبنلا ) ّباس  () هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ناگدـنهد  مانـشد  نادـترم و  يارب  مالـسا  نید  ارچ  هک  دوش  لاؤس  تسا  نکمم 
لهاست و حـماست و  تفأر و  تمحر و  نید  نید ، نیا  هک  یلاح  رد  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  ار  یتخـس  مادـعا )  ) تازاـجم نینچ  نیا  ناـنکش 

ناگدننکازهتـسا نادـترم و  نانکـش و  تمرح  يارب  تخـس  تازاجم  نتفرگ  رظن  رد  ًالوا : تفگ : دـیاب  خـساپ  رد  ؟ تسا تنوشخ  زا  زیهرپ 
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تمرح ندش  هتسکش  لوصا و  ندش  شودخم  لباقم  رد  ینامسآریغ  ینامسآ و  نایدا  همه  هکلب  تسین ، مالسا  نید  هب  رـصحنم  تاسّدقم 
موکحم ار  اه  شزرا  هدننکازهتسا  ربمایپ و  يوگ  مانشد  تسا ، تبحم  نید  هک  لیلد  نیمه  هب  ًاقیقد  مالـسا  نید  ًایناث ، . دنا هتـشاد  عضوم  اه 

تاسّدقم همه  همـشچرس  ار  دنوادخ  ناسنا  تسا . تاسّدقم  نید  همیخ  نوتـس  دنرگیدکی . مزالم  سّدـقت  تبحم و  دـناد . یم  تازاجم  هب 
نآ زا  دنسّدقم ، یهلا  نایدا  ناوریپ  ناناملسم و  نانمؤم و  يارب  مالسلا ) مهیلع  ) همئا و  مالسلا ) مهیلع  ) ءایبنا نآرق ، ربمایپ ، هک  نیا  دناد . یم 

دشاب تفأر  افص و  تبحم و  جوا  رد  ییوس ، زا  یتناید  دوش  یم  رگم  دنطبترم . تسا ، سوّدق  دنوادخ  هک  سدق ، همـشچرس  هب  هک  تسور 
همه اه ، يریگ  تخس  زین  اه و  تبحم  نآ  دنکن ؟ يریگ  تخس  دننکش  یم  ار  تبحم  سّدقت و  میرح  هک  نانآ  هب  تبسن  رگید ، يوس  زا  و 

. دننک یم  ادیپ  انعم  ناسنا  لامک  هب  هجوت  اب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
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یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

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

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

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

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

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

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

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

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

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

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