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مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  مالسلا : مهیلع  تیبلها  یلمع  هریس 

باتک تاصخشم 

1323 مظاک - ، عفرا ، هسانشرس : 

.عفرا مظاک  فیلات  مالسلا / هیلع  نسح  ماما  ترضح  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

 [ تسیاریو 2  : ] تساریو تیعضو 

.1379 یناشاک ، ضیف  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.ص 43 يرهاظ :  تاصخشم 

.4 مالسلا : مهیلع  تیب  لها  یلمع  هریس  تسورف : 

 ( موس پاچ  لایر (   2000 مود 964-403-018-4 ؛ : پاچ  لایر :  1500 لایر ؛  41500-018-403-964 کباش : 

1370  : ص 58 یلبق : پاچ  تشاددای : 

(. (ع تیب لها  یلمع  هریس  ناونع : يالاب  تشاددای : 

.1382 موس : پاچ  تشاددای : 

.1381 مود : پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

(ع) تیب لها  یلمع  هریس  رگید :  ناونع 

3 ق 50 -  مود ، ماما  (ع ،) یلع نب  نسح  عوضوم : 

فلا 8 1379 فلا 4 /BP40 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/952 ییوید :  يدنب  هدر 

م 16447-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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تدالو یگنوگچ 

هراشا
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هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  .دش  دلوتم  هنیدم  رهش  رد  ترجه  موس  لاس  ناضمر  مهدزناپ  هبنش  هس  بش  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 
ربمایپ دورو  زا  لبق  دیوگ  کیربت  مالسلاامهیلع  همطاف  یلع و  هب  ار  ربکا  طبس  تدالو  ات  دمآ  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هناخ  هب  ملس 

، نک باختنا  نامدنزرف  يارب  یمان  هک  تفگ  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  مالسلاامهیلع  همطاف  ترضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نآ دـلوت  دـش و  دراو  اـهنآ  رب  ربماـیپ  یتقو  .مریگ  یمن  تقبـس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  يراذـگمان  رد  نم  دومرف :
وا يارب  یمان  هک  تساوخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح  تفگ ، تینهت  کیربت و  ار  راوگرزب 

ماگنه نیا  رد  .مریگ  یمن  تقبـس  ادخ  زا  دولوم  نیا  يراذگمان  رد  نم  دومرف : زین  ملـس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنک ، باختنا 
مالس و نمـض  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  درک  ضرع  دش و  بایفرـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رـضحم  هب  لیئربج 

.(1) داهن نسح  ار  دولوم  نیا  مان  کیربت 

ردـپ لقن  ربانب  دـعجم و  شیاهوم  دوب ، هایـس  رایـسب  هداـشگ و  شیاـه  هدـید  دوب ، دیفـس  خرـس و  شکراـبم  هرهچ  هک  هدـش  تیاور 
.تشاد ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  يدایز  تهابش  لیامش  لکش و  رظن  زا  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  شراوگرزب 

ص 238. ج43 ، راحب ،  - 1
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ار وا  مان  هک  دومن  تساوخرد  دش و  لزان  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  تینهت  يارب  لیئربج  شتدالو  متفه  زور 
نب نسحلا  نذا  یف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نذا   » هک دوب  اهزور  نامه  رد  دـننک و  هقیقع  شیارب  دـنیامن و  باختنا 

.(1) تفگ ناذا  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  شوگ  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  یلع »

بلج دریگ  ماجنا  دـلوت  ياهزور  نیتسخن  رد  دـیاب  هک  مهم  عوضوم  هس  نیا  هب  ار  یمارگ  ناگدـنناوخ  هجوت  مناد  یم  مزال  اجنیا  رد 
.میامن

يراذگ مان 

ءزج نادنزرف  يارب  مان  هلأسم ي  تفر ، هراشا  هدیسر و  پاچ  هب  البق  هک  نانز  هوسأ ي  مالسلاامهیلع  همطاف  باتک  رد  هک  روط  نامه 
.تسا نادنزرف  هیلوا  قوقح 

: دومرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما 

(2) «. همسا نسحی  نأ  دلاولا  یلع  دلولا  قح  »

.دنک باختنا  شیارب  بوخ  مسا  ردپ  هک  تسا  نیا  دنزرف  قوقح  زا 

دنزرف پچ  تسار و  شوگ  رب  هماقا  ناذا و  نتفگ 

تاکرح و اقیقد  دـنک و  یم  راک  هنالاعف  شیریگارف  یگدـنریگ و  هاگتـسد  دـلوت  لوا  تاعاس  نامه  زا  هچب  هک  دـیراد  تیانع  امتح 
دیحوت يادن  هک  هدیسر  ون  شوگ  هب  هماقا  ناذأ و  یتوکلم  يادن  نیاربانب  .دراد  شقن  وا  هدنیآ  تواقش  تداعس و  رد  نایفارطا  راتفر 

.دزاس یم  افوکش  ار  شا  هزیکاپ  ماخ و  ترطف  دراذگ و  یم  رثا  شناج  قامعا  رد  تسا  تماما  توبن و  و 

هقیقع هلأسم 

ص 6 ج 11 ،  قحلا ، قاقحا  - 1
مالسالا ضیف  ص 1264 ، هغالبلا ، جهن  - 2
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مناد یمن  تفگ  هک  یـصخش  خـساپ  رد  نآ  تیمها  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  .تسا  دازون  يارب  رمع  همیب  عون  کـی  مه  نیا 
.درک هقیقع  دوخ  يارب  يریپ  نینس  رد  مه  وا  نکب و  هقیقع  دومرف : هن  ای  هدرک  هقیقع  نم  يارب  مردپ 

هتبلا تسا و  نادنمتـسم  ارقف و  نیب  نآ  میـسقت  دنفـسوگ و  کی  نتـشک  دیآ  یم  باسحب  بحتـسم ، هقدص  کی  مکح  رد  هک  هقیقع 
.دنروخن نآ  زا  دازون  ءایلوا  هک  تسا  نآ  رتهب 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  يارب  دوخ  كرابم  تسد  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هراب  رگید 
: تفگ ماگنه  نآ  رد  درک و  هقیقع 

دمحمل و ءاقو  اهلعجا  مهللا  هرعـشب  اهرعـش  همدب و  اهمد  و  همحلب ، اهمحل  همظعب و  اهمظع و  مهللا  لاق  نسحلا و  نع  هقیقع  هللا  مسب  »
(1) «. هلآ

وا و ندب  تشوگ  هب  شتـشوگ  وا ، ناوختـسا  هب  ار  نآ  ناوختـسا  دومرف : سپـس  مالـسلا  هیلع  نسح  يارب  تسا  يا  هقیقع  ادخ  مان  هب 
.هدب رارق  شلآ  دمحم و  يارب  يرپس  ار  هقیقع  نیا  اراگدرورپ  وا ؛ يوم  هب  شیوم  وا و  نوخ  راثن  شنوخ 

: درک ضرع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  تمدخ  هب  لضفلا  ما  مان  هب  ینز  مالسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  تدالو  زا  لبق 

نبلب هیعـضرأف  نسحلا  تدـلوف  مثق  نبلب  هیعـضرتف  اـمالغ  همطاـف  دـلت  تیأر  اریخ  لاـق  یتـیب  یف  کـئاضعأ  نم  اوـضع  ناـک  تـیار  »
(2) «. مثق

هب يا  هدید  یبوخ  باوخ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  .تسا  نم  هناخ  رد  امـش  ءاضعا  زا  يوضع  هک  مدید  باوخ  رد 
ناوارف ریش  ار  وا  وت  دروآ و  دهاوخ  ایندب  يرسپ  مالسلاامهیلع  همطاف  يدوز  نیمه 

ص 257. ج 43 ، راحب ، - 1
ص 10. ج 2 ،  هباغلادسا ، - 2
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.داد یفاک  ریش  ار  وا  لضفلا  ما  دش و  دلوتم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  داد  یهاوخ 

مالسلا هیلع  ترضح  نآ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  دیدش  هقالع 

تارک هب  تهج  نیمه  هب  هدوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمحرم  فطل و  دیدش و  هقالع ي  دروم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
: تفگ یم 

(1) «. هبحی نم  هللا  بحا  هبحاف و  انسح  بحا  ینا  مهللا  »

.دراد یم  تسود  ار  وا  دنوادخ  درادب  تسود  ار  منسح  هک  ره  رادب و  تسود  ار  وا  مه  وت  مراد  یم  تسود  ار  نسح  نم  ادنوادخ 

هب ار  وا  تفرگ و  ار  منسح  تسد  دش ، دراو  ام  رب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
: دومرف دینابسچ و  شیوخ  هنیس 

.(2) اذه » بحیلف  ینبحأ  نم  یما  تنا و  یبأب  »

.درادب تسود  زین  ار  منسح )  ) نیا سپ  دراد  تسود  ارم  هک  ره  داب  وت  يادف  مردام  مردپ و 

: دومرف مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هرابرد  وا  مه  و 

(3) «. هللا يذآ  دقف  یناذآ  نم  یناذآ و  دقف  اذه  يذآ  نم  يداؤف  هرمث  ینبا و  »

.تسا هدرزآ  ار  ادخ  درازایب  ارم  هک  ره  هدرزآ و  ارم  درازایب  ار  وا  سک  ره  تسا  نم  لد  هویم  دنزرف و  نسح ) )

.دییوب یم  دیـسوب و  یم  ار  وا  هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یـسلجم  رد 
دنزرف نم  تفگ : دوب  رضاح  اجنآ  رد  هک  راصنا  زا  يدرم 

ج 5 ص 102 ص 262 - لامعلازنک ج 16 ، - 1
ص 102. ج 5 ، ص 262 - ج 16 ، لامعلازنک ،  - 2

ص 63. قحلا ج 11 ، قاقحا  - 3
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هک دید  یهاوخ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  .ما  هدیسوبن  ار  وا  تقوچیه  هدیسر  غولب  نس  هب  هک  زورما  ات  راد م ، يرـسپ 
(1) .دناشوپ دهاوخن  وت  تماق  رب  ار  تمحر  سابل  دنوادخ 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  هک  دوب  نتفگ  نخس  هباطخ و  لوغشم  دجسم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دیوگ  یم  مقرأ  نب  دیز 
یلـص هللا  لوسر  .داتفا  نیمز  هب  ربمایپ  مشچ  ربارب  رد  دش و  دجـسم  دراو  تشاد  نت  هب  يدـنلب  سابل  دوب و  ریغـص  لفط و  هکیلاح  رد 

دندرک و دنلب  نیمز  يور  زا  ار  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  مدرم  دمآ ، نییاپ  ربنم  زا  تعرس  اب  درک و  عطق  ار  هبطخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 
(2) ..داد نخس  همادا  تفر و  ربنم  هب  هرابود  درک و  شزاون  تشاذگ و  دوخ  شود  رب  ار  وا  هللا  لوسر  .دنداد  ربمایپ  كرابم  تسد  هب 

یکدوک نارود  ثداوح 

یهاوخ یمن  ایآ  مرـسپ  دومرف : دوب  لفط  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هکیلاح  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  شراوگرزب  ردـپ  زور  کـی 
: درک ضرع  ینک ؟ ینارنخس  تردپ  يارب 

« كارأ انا  بطخأ و  نأ  ییحتسأ  ینا  »

منک تبحص  امش  رضحم  رد  مشک  یم  تلاجخ  نم 

ار شدـنبلد  دـنزرف  يادـص  اما  دـنیبن  ار  وا  نسح  ماما  هک  تسـشن  یناکم  رد  یلو  دـش  جراـخ  سلجم  زا  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما 
فرصنا املف  ، » حیصف غیلب و  لماک ، ینخس  تفگ : نخس  مدرم  نایم  رد  تساخرب و  اج  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  هاگنآ  .دونـشب 

: لوقی یلع  لعج 

دنوادخ  » هک درک  نارمع  لآ  هروس  هیآ 34  هب  هراشا  مالسلا  هیلع  یلع  هبطخ  نایاپ  زا  سپ  میلع . » عیمس  هللاو  ضعب  نم  اهضعب  هیرذ 
میهاربا و نادناخ  حون و  مدآ و 

ص 47. قحلا ج 11 ، قاقحا  - 1
ص 10 ج 4 ،  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  - 2
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« .تساناد اونش و  ادخ  تسا و  رگید  ضعب  نآ  ضعب  نارمع  میهاربا و  لسن  دیزگرب ، ناهج  مدرم  نایم  زا  ار  نارمع 

هاوگ ار  ترضح  نآ  فیقث  نامیپ  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  یلاسدرخ  نس و  یمک  دوجو  اب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
ماما نسح و  ماما  داتفا  قافتا  هجحلا  يذ  مراهچ  تسیب و  زور  هک  هلهابم  ناجیه  رپ  زیگنا و  تفگـش  ناتـساد  رد  داد و  رارق  دـهاش  و 

.درب شیوخ  هارمه  راگدرورپ  یعطق  مکح  ربانب  ار  مالسلاامهیلع  همطاف  یلع و  ترضح  نیسح و 

لهتبن مث  مکـسفنأ  انـسفنا و  مکءاسن و  انءاسن و  مکئانبأ و  انءانبأ و  عدـن  اولاـعت  لـقف  ملعلا  نم  كءاـج  دـعب  نم  هیف  کـجاح  نمف  »
(1) «. نیبذاکلا یلع  هللا  تنعل  لعجنف 

مینک عرضت  میناوخب و  شیوخ  سوفن  نانز و  نارـسپ و  دییایب  وگب  دنک  هلداجم  وت  اب  هک  هدمآ  وت  يوس  لمع  نیا  دوجو  اب  هک  ره  و 
.مینک نایوگغورد  هب  ار  ادخ  تنعل  هاگنآ 

همطاف و بلاطیبا و  نبا  یلع  زا  ریغ  يراصن  اب  هلهابم  رد  ربمغیپ  هک  هدرکن  اعدا  سکچیه  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا 
یلع انـسفنأ  لیوأت  همطاف و  انئاسن  لیوأت  نیـسح و  نسح و  انئانبأ  لیوأت  سپ  .دشاب  هدرک ) باختنا   ) يرگید یـسک  نیـسح  نسح و 

(2) .تسا مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب 

اهنآ تدایع  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  .دندش  رامیب  مالـسلاامهیلع  نیـسح  ماما  نسح و  ماما  دیوگ : یم  سابع  نبا 
هب مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نک ، رذن  تنادنزرف  يافـش  يارب  نسحلاابا  ای  دنتفگ  اهنآ  .برع  ناگرزب  زا  يا  هدع  نینچمه  دـمآ و 

.دنریگب هزور  زور  هس  هک  دندرک  رذن  هضف  مالسلاامهیلع و  همطاف  قافتا 

تفرگ و ضرق  يدوهی  کی  زا  وج  عاص  هس  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تلع  نیمه  هب  دنتـشادن  هناخ  رد  يزیچ  راطفا  فرـص  يارب 
رایتخا رد  ار  اهنآ 

61 نارمع ، لآ  - 1
ص 92. یفاص ،  - 2
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ار برغم  زامن  هکنیمه  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .تخپ  ناـن  اـهنآ  زا  مالـسلاامهیلع  ارهز  ترـضح  .دراذـگ  مالـسلاامهیلع  همطاـف 
نان دننک ، شریس  هک  درک  لاؤس  تساوخ و  اهنآ  زا  دش و  دراو  اهنآ  رب  ینیکسم  صخش  دیدرگ ، راطفا  فرص  يارب  هدامآ  دناوخ و 
نان دـندرک و  درآ  دـنتفرگ و  وج  يرادـقم  مود  زور  .دـندرک  راطفا  بآ  اـب  دـندروخن و  يزیچ  هجیتن  رد  دنتـشاذگ  وا  راـیتخا  رد  ار 

وا هب  ار  نان  اهنآ  .درک  ماعط  بلط  دمآ و  هناخ  برد  هب  یمیتی  ناهگان  هک  دنداد  رارق  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رایتخا  رد  دنتخپ و 
دنداد و وا  هب  ار  نان  دمآ  هناخ  برد  هب  يریسا  صخـش  دنتخپ ، ار  نان  لبق  ياهزور  لثم  زین  موس  زور  .دندرک  راطفا  بآ  اب  دنداد و 
هب نیـسح  ماما  نسح و  ماما  قافتا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دـندوب  هداد  ماجنا  ار  رذـن  هک  مراـهچ  زور  .دـندرک  راـطفا  بآ  اـب 

لیئربج درک و  هیرگ  دید  دوخ  نادنزرف  هرهچ ي  رد  ار  فعـض  یتقو  .دش  بایفرـش  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  رـضحم 
(1) .درک لزان  ار  یتا  له  هروس 

زا يراصنا  هللادبع  نب  رباج  .دش  لزان  شردارب  ردام و  ردپ و  دج و  وا و  نأش  رد  ریهطت  هیآ ي  هک  دوب  لفط  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
مالـس و ردام  يا  تفگ  درک و  مالـس  نم  رب  دـش و  دراو  نم  رب  نسح  مدـنزرف  هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلاامهیلع  ارهز  ترـضح  لوق 

يا تفگ  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هاگنآ  نم  لد  هویم ي  هدـید و  ینـشور  يا  وت  رب  مالـس  متفگ  مداد  ار  وا  باوج  نم  وت و  رب  دورد 
سپ .تسا  ءاسک  ریز  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مدـج  يوب  ییوگ  منک ، یم  مامـشتسا  وت  دزن  یـشوخ  يوب  ردام 
دورد مالـس و  ترـضح  نآ  رب  تفرگ و  رارق  ءاـسک  ریز  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  راـنک  رد  مالـسلا  هیلع  نـسح  ترـضح 

ریاس بیترت  نیدب  نم و  ضوح  بحاص  يا  مدنزرف و  يا  مالـس  داب  وت  رب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  .داتـسرف 
قح ترـضح  دورد  مالـس و  دـش و  رـضاح  اهنآ  عمج  رد  دـمآ و  دورف  لیئربج  .دـنتفرگ  رارق  ءاـسک  ریز  رد  مالـسلاامهیلع  نت  جـنپ 

يارب داتسرف  یحو  دنوادخ  تفگ  دناسر و  ربمایپ  هب  ار  لجوزع 

ص 405. ج 10 ، نایبلا ، عمحم  - 1
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(1) «. اریهطت مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  : » دومرف امش و 

(2) .لماک ینادرگ  كاپ  ار  امش  دنادرگ  كاپ  ار و  يدیلپ  تیب  لها  امش  زا  دیامن  فرطرب  هک  دومرف  هدارا  دنوادخ  قیقحت  هب 

مالسلا هیلع  ماما  یلمع  هریس 

هاگ ره  دوب و  نیرت  تلیضف  اب  مه  دوب و  شیوخ  نامز  نامدرم  نیرتدباع  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  اما 
نتشذگ ناگدرم و  ندش  هدنز  ربق و  گرم و  دای  هب  نوچ  دومیپ و  یم  هار  هنهرب  ياپ  اب  یهاگ  هدایپ و  ياپ  اب  تفر  یم  جح  رفـس  هب 

.تشگ یم  شوهدم  دیشک و  یم  دایرف  داتفا  یم  یلاعت  قح  هب  لامعا  ضرع  دای  هب  نوچ  تخیر و  یم  کشا  داتفا  یم  طارص  زا 

« . لجوزع هبر  يدی  نیب  هصئارف  دعت  رت  هتالص  یف  ماق  اذا  ناک  «و 

(3) .دید یم  شیوخ  راگدرورپ  لباقم  رد  ار  دوخ  هکنآ  تهج  هب  دیزرل  یم  شندب  ياهدنب  داتسیا  یم  زامن  هب  هکنیمه  و 

رد دینک  یم  هیرگ  ارچ  امش  دندرک  ضرع  .درک  یم  هیرگ  گرم  عقوم  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
یتح لاوما  یمامت  دیا و  هتفر  جح  رفـس  هب  هدایپ  هبترم  تسیب  دیراد و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  يدنلب  هاگیاج  هکیلاح 

: دومرف دیا ؟ هدرک  میسقت  ادخ  هار  رد  هبترم  هس  ار  ناتیاهشفک 

« هبحألا قارف  علطملا و  لوهل  نیتلصخل : یکبأ  امنا  »

( گرم زا  سپ  نوگانوگ  ياهیراتفرگ  تمایق و  زور  رد  نداتسیا  ینعی   ) علطم لوه  یکی  مزیر  یم  کشا  زیچ  ود  هب  دومرف 

33 بازحا ، - 1
ص 293. هیالولا ، تایآ  - 2
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(1) .ناتسود زا  ییادج  قارف و  رگید  و 

ناـهارمه .دومن  مرو  شکراـبم  ياـهاپ  هار  نیب  رد  تشگ  یمزاـب  هنیدـم  هب  هکم  زا  هک  اهرفـس  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 
مهاوخن ار  اـک  نیا  زگره  دومرف : .دـیدرگ  یم  هدوسآ  دوش و  یم  فرطرب  مرو  نیا  دـیوش  راوس  رگا  هللا  لوسر  نباـی  دـندرک  ضرع 

.دیامن یم  فرطرب  ار  میاپ  مرو  هک  دراد  ینغور  وا  .مینک  یم  دروخرب  يا  هرهچ  هایس  درم  اب  میسرب  هک  لزنم  نیا  هب  یل  درک و 

يرادقم ماما  نامرف  هب  تفر و  وا  دزن  ناهارمه  زا  یکی  .دندش  لباقم  يا  هرهچ  هایـس  درم  اب  دوب  هدومرف  ترـضح  هک  هطقن  نامه  رد 
ترـضح هب  ار  دوخ  اروف  .مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح  يارب  داد  باوـج  .یهاوـخ  یم  هک  يارب  دیـسرپ  درک  يرادـیرخ  نغور  نآزا 

جراـخ هناـخ  زا  هک  یماـگنه  یلو  تفرگ ، مهاوخن  زگره  ار  نغور  لوپ  متـسه  امـش  مـالغ  تسود و  نم  هک  درک  ضرع  دـیناسر و 
ماما .درادب  تسود  ار  هداوناخ  امـش  هک  دیامرف  تیانع  لماک  يدـنزرف  نم  هب  دـنوادخ  دـییامرفب  اعد  دوب  نامیاز  لاح  رد  منز  مدـش 

(2) .دش دهاوخ  نینچ  هک  درگرب  هناخ  هب  دومرف : نسح 

اذغ لوغشم  ناوارف  ياهتـشا  صرح و  يور  زا  .تسـشن  هرفـس  رـس  رب  دش و  ترـضح  نامهیم  تشز  رایـسب  لکـشدب و  یبرع  يزور 
مـسبت تشگ و  لاحـشوخ  وا  ندروخ  اذـغ  زا  باـنج  نآ  تسا  فطل  مرک و  هداوناـخ ، نیا  ماـما و  يوخ  هک  اـجنآ  زا  دـش  ندروـخ 
تشه تفگ  يراد ؟ دنزرف  دنچ  دومرف  .مراد  نز  درک  ضرع  يدرجم ؟ ای  يا  هتفرگ  نز  برع  يا  دیسرپ  اذغ  فرص  نیب  رد  دومرف :

مه نیا  تفگ : دیشخب  مهرد  رازه  هد  ار  وا  دومن  مسبت  ترضح  دنرتروخ  رپ  نم  زا  اهنآ  اما  مرتابیز ، اهنآ  همه  زا  نم  هک  مراد  رتخد 
.(3) ترتخد تشه  وت و  هجوز  وت و  مهس 

ص 331. راحب ج43 ، - 1
ص6. راحب ج 43 ، - 2
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ازسان هب  عورش  همدقم  نودب  دش و  فداصم  ترضح  نآاب  ماش  لها  زا  يدرم  تشذگ ، یم  هراوس  یهار  زا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
.تفگ تساوخ  هچ  ره  درم  نآ  هکنیا  ات  دادـن  ناشن  یلمعلا  سکع  چـیه  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  دومن ، راوگرزب  نآ  هب  تبـسن  نتفگ 

رگا داد ، مهاوخ  وت  هب  یهاوخب  يزیچ  هچنانچ  منک ، یم  یـضار  ارت  یهد  هزاجا  رگا  دومرف : وا  هب  مسبت  اـب  هتفر و  شیپ  ماـما  هاـگنآ 
هنسرگ رگا  مناسر ، یم  لزنم  هب  يا  هلیـسو  هب  ارت  راب  بابـسا و  نم  يراد  ربراب  هب  جایتحا  رگا  مهد ، تناشن  نم  يا  هدرک  مگ  ار  هار 

، مناشوپ یم  ارت  يراد  سابل  هب  جایتحا  رگا  منک ، تزاین  یب  يریقف  رگا  مناشوپ ، یم  ارت  يراد  سابل  هب  جایتحا  رگا  منک ، ریس  ارت  يا 
بابـسا و هچناـنچ  مروآ  یم  رب  یـشاب  هتـشاد  یتجاـح  هـنیآ  ره  مـهد ، یم  هاـنپ  ارت  یتـسه  يرارف  رگا  مـنک ، تزاـین  یب  يریقف  رگا 

.میراذگ یم  ترایتخا  رد  یفاک  ییاریذپ  بابسا  ام  اریز  تسا  رتهب  تیارب  يروایب  ام  هناخ  هب  ار  دوخ  نارفسمه 

: تفگ تفرگ و  شا  هیرگ  نانخس  نیا  ندینش  زا  یماش  درم 

« هضرأ یف  هللا  هفیلخ  کنا  دهشأ  »

ینیمز يور  ادخ  هفیلخ  وت  هک  مهد  یم  یهاوگ 

ترفاـسم رد  شیوخ  هارمه  هب  هچنآ  دـیدش ، مرظن  رد  قلخ  نیرتـبوبحم  کـنیا  دـیدوب ، نم  دزن  رد  مدرم  نیرتدنـسپان  تردـپ  وـت و 
ادیپ ترضح  تیالو  هب  داقتعا  دیدرگ و  جراخ  نآ  زا  هک  یعقوم  ات  دش  ناشیا  نامهیم  درک ، لقتنم  ترـضح  نآ  هناخ  هب  دوب  هدروآ 

(1) .درک

يدنوادخ نآ  قح  هب  مهد  یم  مسق  ارت  نینمؤملاریما  دنزرف  يا  درک  ضرع  دـش و  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تمدـخ  يدرم 
هب درادن و  هگن  ار  ناریپ  تمرح  هک  ینمشد  هدب ، تاجن  نمشد  زا  ارم  سرب و  نم  دایرف  هب  هدومرف  تمارک  امـش  هب  رایـسب  تمعن  هک 

وت نمشد  وگب  دومرف : تسشن  تساخرب و  اج  زا  دوب  هدومرف  هیکت  لاح  نآ  رد  مالسلا  هیلع  ماما  .دنکن  محر  ناناوجون  ناکدوک و 

ص 19. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  بقانم  - 1
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تشادرب و رـس  سپـس  دنکفا ، ریز  رب  رـس  هظحل  دـنچ  ماما  .تسا  یناشیرپ  رقف و  نم  نمـشد  تفگ  منک ؟ یهاوخداد  وا  زا  ات  تسیک 
: دومرف .تخاس  رضاح  مهرد  رازه  جنپ  وا  .نک  رضاح  تسا  دوجوم  وت  دزن  تورث  لام و  هچنآ  دومرف  دومن و  بلط  ار  شیوخ  مداخ 

.میامنب شرش  عفد  ات  روایب  نم  دزن  ار  شتیاکش  دروآ  ور  وترب  نمشد  نیا  هاگره  هک  داد  مسق  ار  وا  دعب  هدب و  درم  نیا  هب  ار  اهنیا 

زامن مالسلا  هیلع  ماما  هک  یماگنه  .دش  دراو  يورابیز  ینز  هک  دوب  زامن  لوغشم  اهنت  ءاوبأ  مان  هب  یلحم  رد  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
: دومرف دیناسر  نایاپ  هب  ار 

!! ریگب ماک  نم  زا  زیخرب و  درک  ضرع  تسیچ ؟ تتجاح  دومرف : يرآ  درک  ضرع  يراد ؟ یتجاح  ایآ 

« کسفن رانلاب و  ینقرحت  ینع ال  کیلا  مالسلا  هیلع  لاق  »

.نکن منهج  شتآ  راتفرگ  ار  تدوخ  نم و  وش  رود  نم  زا  دوز  دومرف :

هک تسیرگ  یم  هاکناج  ردق  نآ  وش  رود  نم  زا  وت  رب  ياو  دومرف  دش و  هیرگ  لوغشم  مالسلا  هیلع  ماما  دزرو  رارصا  تساوخ  هک  وا 
هب ردارب  هیرگ  زا  زین  وا  .دـنزیر  یم  کشا  ود  نآ  دـید  .دـش  دراو  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هاگان  نیب  نیا  رد  .داـتفا  هیرگ  هب  زین  نز 

تصرف نز  هک  دوب  دنلب  کشا  هلان و  يادص  .دنداتفا  هیرگ  هب  نینـسح  هیرگ  زا  زین  اهنآ  دندش  دراو  باحـصا  زا  يا  هدع  داتفا  هیرگ 
صخش هک  یعقوم  ات  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یلو  دندش  قرفتم  مدرم  مک  مک  دعب  تفر و  نوریب  تیعمج  رانک  زا  دید و  بسانم  ار 

ماما هاگان  دندوب  هدیمرآ  یلحم  رد  بش  کی  راوگرزب  ود  هکنیا  ات  .دومرفن  شـسرپ  ردارب  زا  دـندادن  حرـش  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما 
ات دومرف : يدید ؟ یباوخ  هچ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  درک  هیرگ  هب  عورـش  دـش و  رادـیب  باوخ  زا  مالـسلا  هیلع  نسح 

.متسیرگ زین  باوخ  رد  مدید ، ار  مالسلا  هیلع  فسوی  ایؤر  ملاع  رد  هک  داد  همادا  سپس  نکن  لقن  یسک  يارب  ما  هدنز 
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: متفگ .ینک  یم  هیرگ  ارچ  داب  تیادف  مردام  ردـپ و  هک  ردارب  يا  تفگ : درک و  نم  هب  ور  مدرم  تیعمج  نایم  رد  فسوی  ترـضح 
هک مدرک  بجعت  مداتفا و  بوقعی  تردـپ  قارف  مغ  نتفر و  نادـنز  تیاه ، يراتفرگ  و  اخیلز »  » رـصم زیزع  رـسمه  وت و  ناتـساد  داـی 

.متخیر کشا  تلع  نیا  هب  يدرک  لمحت  ار  تالکشم  همهنیا 

(1) .ینک یمن  بجعت  ءاوبأ  لحم  رد  يودب  نز  اب  دوخ  ناتساد  زا  ایآ  یلع  نب  نسح  يا  تفگ : فسوی 

زا ار  لاح  نیا  ببس  تشگ  یم  درز  شکرابم  گنر  دیزرل و  یم  شندب  ياهدنب  تفرگ  یم  وضو  هاگ  ره  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
: دومرف دندیسرپ  ترضح  نآ 

« . هلصافم دعترت  هنول و  رفصی  نأ  شرعلا  بر  يدی  نیب  فقو  نم  لک  یلع  قح  »

.دزرلب شندب  ددرگ و  درز  شگنر  دتسیاب  یگدنب  هب  شرعلا  بر  دزن  دهاوخ  یم  هک  یسک  رب  تسا  راوازس 

: تفگ یم  درک و  یم  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  رس  دیسر  یم  دجسم  برد  هب  هک  تفر  یم  دجسم  هب  هک  نیمه 

« میرک ای  كدنع  ام  لیمجب  يدنع  ام  حیبق  نع  زواجتف  یئیسملا  کیتا  دق  نسحم  ای  کبابب  کفیض  یهلا  »

زا رذگرد  سپ  راکهبت ، هدنب ي  هدمآ  وت  دزن  هب  راکوکین ، دنوادخ  يا  هداتـسیا ، وت  هاگرد  هب  هک  تسوت  نامهیم  نیا  نم  يادـخ  يا 
(2) .میرک يا  تدوخ  ياه  یکین  هب  نم  هدوتسان  تشز و  ياهراک 

دازآ ار  وا  لباقم  رد  مالسلا  هیلع  ماما  درک  میدقت  ترضح  نآ  هب  يوبشوخ  یلگ  هتسد  مالـسلا  هیلع  ماما  نازینک  زا  يزینک  زور  کی 
نینچ ارچ  دندیسرپ  نوچ  دومرف و 

ص 14. ج 4 ، بوشآ ، رهش  نبا  - 1
ص 14 ج4 ، بقانم ، - 2
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: دومرف يدرک ؟

(1) «. اهنم نسحأب  اویحف  هیحتب  متییح  اذا  لاقف و  یلاعت : هللا  انبدا  »

رتهب دومرف  دییوگ و  خساپ  رتوکین  دنداد ، يا  هیدـه  امـش  هب  نوچ  هک  دومرف  توالت  ار  هیآ  نیا  هدرک و  تیبرت  نینچ  ار  ام  دـنوادخ 
(2) .دوب وا  يدازآ  لگ  هتسد  نآ  زا 

هیلع ماما  تلحر  ماگنه  رد  .تشادـنرب  تسد  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  رازآ  زا  هاگچیه  دوب و  رگمتـس  رورـش و  يدرم  مکاـح  ناورم 
.يدرک دمآرب  تتسد  زا  هچ  ره  مردارب  تایح  ماگنه  هب  وت  دومرف : مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترضح  .درک  تکرش  عییشت  رد  مالـسلا 

!؟ ییرگ یم  يا و  هدش  رضاح  وا  عیشت  رد  کنیا  اما  و 

.دوب رتشیب  درک ) هنیدم  رد  یهوک  هب  هراشا   ) هوک نیا  زا  شیراب  درب  هک  مدرک  یسک  اب  مدرک ، هچ  ره  داد : خساپ 

دوخ يارب  يا  همقل  تقو  ره  دوب ، وا  يور  شیپ  رد  یگـس  دومرف و  یم  لیم  اذغ  هک  مدـید  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  تفگ : يدرم 
.تخادنا یم  گس  نآ  يارب  زین  ار  نآ  لثم  تشاد  یمرب 

: دومرف منک  رود  اجنیا  زا  ار  گس  نیا  هک  یهد  یم  هزاجا  ایآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رسپ  يا  مدرک  ضرع  نم 

« . همعطا مث ال  لکآ  انأ  یهجو و  یف  رظنی  حور  وذ  نوکی  نأ  لجوزع  هللا  نم  ییحتسأل  ینا  هعد  »

يزیچ نم  دنک و  هاگن  نم  هب  دشاب و  رـضاح  نم  يوربور  یحور  بحاص  هک  منک  یم  ایح  لجوزع  دنوادخ  زا  نم  هچ  دشاب  راذـگب 
(3) .مناروخن وا  هب  مروخب و 

هک دش  بکترم  یتیانج  ترضح  نآ  نامالغ  زا  یکی 

.85 ءاسن ، - 1
ص 343. راحب ج 43 ، - 2
راحب ج 43،ص 352. - 3
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.دنک بدا  ار  وا  هک  تفرگ  میمصت  مالسلا  هیلع  ماما  دوب ، تازاجم  بجوتسم 

: تفگ مالغ 

« سانلا نع  نیفاعلا  «و 

متشذگ وت  ریصقت  زا  مدرک و  وفع  ارت  دومرف :

« نینسحملا بحی  هللاو  : » تفگ مالغ 

: دومرف

« کیطعأ تنک  ام  فعض  کل  هللا و  هجول  رح  تنا  »

(1) .مدرک یم  اطع  وت  هب  هک  ار  هچنآ  ربارب  ود  مدومن  ررقم  وت  يارب  زا  مدرک و  دازآ  ارت 

روبع اجنآ  زا  سک  ره  تسـشن ، یم  نآ  يور  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  دنتخادنا و  یم  ترـضح  نآ  يارب  يزادنا  ریز  هناخ  رد  رب  یهاگ 
.دش یم  دودسم  دمآ  تفر و  زا  هچوک  هار  هکنیا  ات  .درک  یمن  روبع  داتسیا و  یم  راوگرزب  نآ  تمظع  تلالج و  تهج  هب  .درک  یم 

لامج هب  شمشچ  سک  ره  هکم  هب  رفـس  جح و  هار  رد  نینچمه  دندش و  یم  هدنکارپ  مدرم  تشگ و  یمرب  هناخ  هب  راچانب  ترـضح 
(2) .دنک ترایز  ار  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هبذج  اب  ابیز و  هرهچ  ات  دش  یم  هدایپ  بکرم  زا  داتفا  یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ینارون 

راوگرزب ود  نآ  داد ، یم  ماجنا  لطاب  صقان و  ار  وضو  هک  دندش  وربور  يدرمریپ  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  تقو  کی 
کیدزن درمریپ  .تسین  تسرد  تیوضو  وت  هک  دـنتفگ  يرگید  هب  مادـک  ره  دـنتخادرپ و  عازن  هب  مه  اـب  وا  ییاـمنهار  داـشرا و  يارب 

نأشلا میظع  ناماما  یتقو  .منک  تواضق  امـش  نیب  نم  ات  دـیریگب  وضو  کی  مادـک  ره  دـینکن  عازن  مه  اب  اه  هداز  اـقآ  تفگ : دـمآ و 
وضو

ص 352. راحب ج43 ، - 1
ص 338. راحب ج 43 ، - 2
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: دنتفگ دنتفرگ 

؟ ُنِسُْحی اَنُّیَأ 

ُنِسُْحی ْنُکَی  َْمل  يِذَّلا  َوُه  َلِهاَْجلا  َْخیَّشلا  اَذَه  َّنَِکل  َءوُضُْولا َو  ِناَنِسُْحت  اَمُکاَلِک  َلاَق :

؟ میتفرگ وضو  تسرد  ام  مادک 

: تفگ درمریپ 

متخومآ و امـش  زا  ار  نتفرگ  وضو  هقیرط  نونکا  مه  دوبن و  تسرد  شیوضو  لهاج  درمریپ  نیا  نکل  دـیتفرگ و  وضو  بوخ  ود  ره 
(1) .مدش داشرا  ییامنهار و  امش  تکرب  اب  تسد  هب 

مالسلا هیلع  ماما  تاملک 

« . هیدریام هردص  عدوی  هیذؤیام و  هنطب  بنجیف  هلوقعم  یف  رکفتی  فیک ال  هلوکأم  یف  رکفتی  نمل  تبجع  »

؛ دـنیامن یمن  لقعت  شیوخ  ناج  ياذـغ  يونعم و  روما  رد  یلو  دـننک  یم  رکف  دوخ  مسج  ياذـغ  رد  هک  یناسک  زا  منک  یم  بجعت 
! دش دراو  اهنآ  ناور  رد  يدیلپ  راکفا  هک  دنرادن  كاب  یلو  دننک  یم  ظفح  رضم  ماعط  زا  ار  مکش 

هللا نا  لاقف  کبایث  دوجا  سبلت  هللا  لوسر  نباـی  هل  لـیقف  هباـیث ، دوجا  سبل  هولـصلا  یلا  ماـق  اذا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  ناـک  »
« .دجسم لک  دنع  مکتنیز  اوذخ  لقوی  وه  یبرل و  لمجتاف  لامجلا  بحی  لیمج 

شـسرپ ار  راک  نیا  ببـس  ترـضح  نآ  زا  یناسک  درک ، یمرب  رد  زامن  عقوم  رد  ار  دوخ  ياهـسابل  نیرتهب  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماـما 
یم تنیز  یهلا  هاگـشیپ  رد  ار  دوخ  تهج  نیا  هب  دراد  تسود  ار  ییابیز  لامج و  تسا و  لیمج  دنوادخ  دومرف : باوج  رد  دندرک ،

رد دوخ  ياه  تنیز  اب  هدومرف  رما  دنوادخ  منک ،

ص 400.  ، ج 3 بقانم ، - 1
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.دیوش رضاح  دجاسم 

نا دوزتی و  نمؤملا  ناف  کیدی  نیب  امل  كدـی  یف  امم  ذـخف  کما  نطب  نم  تطقـس  ذـنم  كرمع  مدـه  یف  لزت  مل  کنا  مدآ  نبای  »
« . عتمتی رفاکلا 

دوبان مرگرس  هتـسویپ  يدراذگ  نیمز  هب  مدق  یتفگ و  كرت  ار  ردام  مکـش  هک  يزور  زا  وت  مدآ  دنزرف  يا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
هرهب يراد  شیپ  رد  هک  یلزاـنم  يارب  يراد  تسد  رد  نونکا  هچنآ  نک و  هدافتـسا  یگدـنز  تصرف  زا  .یتسه  شیوخ  رمع  نتخاـس 

یم ییاورماـک  تذـل و  نآ  زا  اـهنت  ناـمیا  یب  دارفا  دـننک و  یم  هیهت  دوـخ  يادرف  يارب  هشوـت  داز و  اـیند  زا  ناـمیااب  دارفا  هک  رادرب 
.دنهاوخ

هظفحی نأ  مکنم  عطتسی  مل  نمف  ملعلا  اوملعتف  نیرخآ  موق  رابک  اونوکت  نا  کشوی  موق و  راغص  مکنا  لاقف : هیخا  ینب  هینب و  اعد  هنا  »
« هتیب یف  هعضیل  هبتکیلف و 

زورما عامتجا  ناکدوک  امـش  همه ي  دومرف : نانآ  هب  درک و  توعد  ار  دوخ  ردارب  نادنزرف  دوخ و  نادـنزرف  یبتجم  ترـضح  يزور 
يوق هظفاح ي  هک  مادـک  ره  دـینک و  شـشوک  ملع  بسک  رد  دـیزومایب و  نشاد  دیـشاب ، ادرف  ناـگرزب  هک  دور  یم  دـیما  دـیتسه و 

ات دییامن  يرادهاگن  لزنم  رد  ار  اه  هتـشون  دیـسیونب و  ار  اهنآ  دینک  طبـض  ار  داتـسا  بلاطم  سرد ، سلجم  رد  دیناوت  یمن  دیرادن و 
.دینک هعجارم  نآ  هب  موزل  عقوم  رد 

اهضعبا نا  اهمرکا و  اهبحا  ناف  لجوزع  هللا  یقتی  نمم  اهجوز  لاق  هل  اهجوزا  نأ  يرت  نمف  هنبا  یل  نا  مالسلا  هیلع  نسحلل  لجر  لاق  »
(1) «. اهملظی مل 

ص 62. ثیدحلا ج1 ، - 1
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یقتم و هک  یـسک  اب  دومرف : .منک  تلـصو  هک  اب  امـش  رظن  هب  مراد ، يرتخد  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ترـضح  هب  يدرم 
.دنک یمن  متس  يو  هب  درادب  شنمشد  رگا  دهد و  یم  رارق  شمارتحا  دروم  درادب  تسود  ار  وا  رگا  هچ  .دشاب  نامیااب 

(1) «. هلزانلا یلع  ربصلا  همعنلا و  عم  رکشلا  هیف : رشال  يذلا  ریخلا  »

.بئاصم ای  الب  ربارب  رد  ربص  تمعن و  يارب  ساپس  رکش و  زا  تسا  ترابع  تسین  يدب  رش و  شهارمه  هک  يریخ 

یَلَع ُهُّلُدَت  ًهَِملَک  ًهَرَظَْتنُم َو  ًهَمْحَر  ًافَرْطَتْسُم َو  ًاْملِع  ًاداَفَتْسُم َو  ًاخَأ  ًهَمَکُْحم َو  ًهَیآ  ٍناَمَث  يَدْحِإ  َباَصَأ  ِدِجْسَْملا  َیلِإ  َفاَِلتْخِالا  َماَدَأ  ْنَم  »
(2) «. ًهَیْشَخ ْوَأ  ًءاَیَح  ِبُونُّذلا  َكْرَت  يًدَر َو  ْنَع  ُهُّدُرَت  ْوَأ  يَدُْهلا 

، دـیفم يردارب  مکحم ، تاداـقتعا  .دـسر  یم  یکین  تشه  زا  یکی  هب  دـشاب  دجـسم  هب  دـمآ و  تفر و  رد  بترم  روـط  هب  هک  یـسک 
يور زا  هانگ  كرت  .دراد و  یم  زاب  یتشز  راک  زا  ار  وا  ای  دناسر  یم  تیاده  هب  ار  وا  هک  يراتفگ  یهلا ، تمحر  هبناج ، همه  یـشناد 

.یلاعت كرابت و  دنوادخ  تیشخ  فوخ و  زا  ای  ایح ، مرش و 

(3) «. تاهبشلا نم  رهط  ام  بولقلا  ملسأ  .هب  عفتنا  ریکذتلا و  یعو  ام  عامسألا  عمسأ  .هبهذم و  ریخلا  یف  ذفنام  راصبألا  رصبأ  نا 

زا دشاب و  یهلا  تارکذت  ظعام و  ياریذپ  هک  تسا  نآ  اهشوگ  نیرتاونـش  .دشاب و  نیبریخ  هک  تسا  نآ  اه  هدید  نیرتانیب  قیقحت  هب 
.دشاب هزیکاپ  تاهبش  زا  هک  تسا  یبلق  میلس  بلق  دربب و  دوس  نآ 

ص 234. لوقعلا ، فحت  - 1
ص 235. لوقعلا ، قحت  - 2
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(1) «. هتهبج نم  رونلا  عضوم  لبقیلف  هاخأ  مکدحأ  یقل  اذا  »

.نزب هسوب  شا  یناشیپ  رد  ار  رون  لحم  يدرک  تاقالم  دوخ  ینید  ردارب  اب  هاگ  ره 

(2) «. مهدشر یلا  اوده  الا  موق  رواشت و  ام  »

.تسا دشر  لامک و  هب  تیاده  هرواشم  هجیتن  هرمث و 

: تفگ هیمأ  یبأ  نب  هدانج 

: مدرک ضرع  هک  مدوب  ترضح  نآ  رضحم  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  رمع  تاظحل  نیرخآ  رد 

توملا و ایندـلا و  بلطت  کـنأ  ملعا  و  کـلجأ ، لولح  لـبق  كداز  لـصح  و  كرفـسل ، دعتـسا  معن  لاـق : هللا ، لوسر  نبا  اـی  ینظع  »
الا کتوق  قوف  ائیـش  لاملا  نم  بسکی  کنأ ال  ملعاو  هیف  تنأ  يذـلا  کموی  یلع  تأی  مل  يذـلا  کـموی  مه  لـمحت  ـال  کـبلطی و 

« . كریغل انزاخ  هیف  تنک 

ار دوخ  هشوت  داز و  گرم ، ندیسر  زا  لبق  نک و  ترخآ  رفس  هدامآ  ار  دوخ  هدانج ) يا   ) هلب دومرف : نک ، هظعوم  ارم  ربمایپ  رـسپ  يا 
نکن هدیسرن  زونه  هک  يزور  فورصم  ار  دوخ  شالت  مه و  هاگچیه  ارت و  گرم  ینک و  یم  بلط  ار  ایند  وت  هک  نادب  و  زاس ، هدامآ 

.يا هدش  يرگید  راد  هنیزخ  ینک  يزودنا  لام  دوخ  تقو  زا  شیب  رگا  نادب  و 

ناک ناف  کیفکی  ام  اهنم  ذخ  هتیملا ، هلزنمب  ایندلا  لزنأف  باتع ، تاهبـشلا  یف  و  باقع ، اهمارح  یف  باسح و  اهلالح  یف  نأ  ملعا  «و 
(3) «. رزو هیف  نکی  مل  امارح  ناک  نا  اهیف و  تدهز  دق  تنک  الالح  کلذ 

نآ مارح  رد  باسح و  ایند  لام  لالح  رد  هک  شاب  هاگآ  و 

ص 236. لوقعلا ، فحت  - 1

ص 236. لوقعلا ، فحت  - 2
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رگا هک  ریگب  هرهب  نآ  زا  تیافک  هزادـنا  هب  نک و  ضرف  يرادُرم  دـننامه  ار  ایند  شنزرـس ؛ باـتع و  نآ  تاهبـش  رد  تسا و  باـقع 
.دشاب هتشادن  تیارب  يراتفرگ  دشاب ، مارح  رگا  يا و  هدیزرو  دهز  دشاب  لالح 

(1) «. سفنلا کلم  ظیغلا و  مظک  ملحلا  »

.سفن کلمت  مشخ و  ندربورف  زا  تسا  ترابع  يرابدرب 

(2) «. هُّمُأ ٍْریَخ َو  ِّلُک  ُوبَأ  َرُّکَفَّتلا  َّنِإَف  ِرُّکَفَّتلا  ِهَماَدِإ  ِهَّللا َو  يَْوقَِتب  ْمُکیِصوُأ  »

همه ي ردام  ردپ و  ندرک  رکف  هک  اریز  روما ، رد  رکفت  همادا ي  هب  شرافس  زین  منک و  یم  ادخ  زا  سرت  يوقت و  هب  شرافـس  ار  امش 
.تساهیبوخ

: هک دش  لاؤس  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  زا 

(3) «. مرجلا نع  وفعت  نأ  مرغلا و  یف  یطعت  نا  لاق  دجملا ؟ امف 

؟ تسیچ رد  یگرزب  تمظع و 

.درذگرد اطخ  مرج و  زا  دنک و  اطع  مشخ  ماگنه  رد  دومرف :

(4) .يرون نم  یتیب  لها  قلخ  لجوزع و  هللا  رون  نم  تقلخ  لوقی  هللا  لوسر  يدج  تعمس  لاق  مالسلا  هیلع  یلع  نب  نسحلا  نع 

تیب لها  مدش و  قلخ  ادخ  رون  زا  نم  دومرف : هک  مدینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص و  هللا  لوسر  مدـج  زا  دومرف  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ماما 
.دندش قلخ  نم  زا  نم 

(5) «. ءالملا دنع  هتینالع و  یف  هحضف  هتاولخ  هرس و  ائیش  داتعا  نمف  تارهاق  تاداعلا 

ص 225. لوقعلا ، فحت  - 1
ص52. ،ج1 ، مارو هعومحم  - 2

ص 225. فحت ، - 3

راحب ج6،ص75. - 4
ص 113. ج2 ، مارو ، هعومجم  - 5
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ربارب رد  راکـشآ و  رد  هرخالاب  دوش  داتعم  یتشز  راک  هب  تولخ  یناهنپ و  رد  یـسک  رگا  دنتـسه ، رگا  دنتـسه ، هدـننک  دوبان  تاداـع 
.درک دهاوخ  شیاوسر  مدرم  مشچ 

هللا یلـص و  هللا  لوسر  هبارق  مکنا  لجرلا : لاقف  مهیف ، ولغی  نمم  لجرل  هلاق  .انوضغبأف  هانیـصع  نا  انوبحأف و  هللا  انعطأ  ناـف  هللا  اوبحأ  »
و نیفعـض ، باذـعلا  انم  هیلا  برقأ  وه  نم  کلذـب  عفن  لمع  ریغب  هنم  هبارقب  اعفان  هللا  ناـک  ول  مکحیو  لاـقف : .هتیب  لـهأ  هلآ و  هیلع و 

(1) «. نیترم هرجأ  انم  نسحملا  یتؤی  نأ  وجرأ 

ار ام  دیدرک  ادخ  تیـصعم  رگا  دیرادب و  تسود  ار  ام  دیدرک  تعاطا  ار  ادـخ  هاگ  ره  دـیرادب  تسود  ار  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
(. دییاین ام  غارس  و   ) دیرادب نمشد 

یلص لوسر  يابرقأ  لیماف و  امش  .تسا  بوخ  ناتعضو  هک  امش  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  ماما  رـضحم  هب  دوب  نایلاغ  ءزج  هک  يدرم 
ردام ردپ و  تهج  زا  سک  ره  دربب  يدوس  یـسک  تمحز  لمع و  نودب  دوب  انب  رگا  امـش  رب  ياو  دومرف : ماما  دیتسه ! هلآ  هیلع و  هللا 

دنک و باذع  ود  دنوادخ  ار  ام  ناراکهنگ  هک  متـسه  نآ  نارگن  نم  ادـخ  هب  مسق  هکیلاح  رد  درب  یم  دوس  تشاد  يرتکیدزن  تبارق 
.دیامرف تیانع  دزم  باوث و  ود  ار  ام  زا  ناراکوکین 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  حلص  نوماریپ  ینخس 

دندروآ دوجوب  ار  هفیقس  دروآ  مرـش  هثداح  نیقفانم  هک  ییاهزور  نامه  رد  اقیقد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص و  ادخ  لوسر  تلحر  زا  سپ 
نیمه هب  .دنریگب  یهام  دولآ  لگ  بآ  زا  هک  دنتفرگ  میمصت  نایفسوبا  يربهر  هب  بلط  تصرف  يا  هدع 

ص 231. ج 11 ، قحلا ، قاقحا  - 1
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مشاه ینب  زا  تموکح  تفالخ و  هک  يا  هتسشن  هچ  تفگ  تفر و  سابع  نبا  غارس  هب  درک  کیرحت  ار  رفن  دنچ  نایفـسوبا  تبـسانم 
یم شیرق  مه  ارم  نخـس  یتسه و  ربمغیپ  يومع  وت  نوچ  مینک ، تعیب  وا  اب  هتفر و  مالـسلا  هیلع  یلع  هناخ  هب  اـت  زیخرب  تفر ، نوریب 

.میشک یم  ار  وا  درک  تفلاخم  ام  اب  هک  ره  دنونش و 

نایفـسوبا روظنم  تسناد  یم  نوچ  نینموملا  ریما  یلو  دننک  تعیب  وا  اب  ات  دندمآ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رـضحم  هب  تیفیک  نیا  اب 
: دومرف تسا  دوخ  يارب  يرادرب  هرهب  ناناملسم و  نایم  داسف  فالتخا و  داجیا 

وا حانجب  ضهن  نم  حـلفا  هرخافملا ، ناـجیت  اوفعـض  و  هرخاـنملا ، قیرط  نع  اوجرع  هاـجنلا و  نفـسب  نتفلا  جاومأ  اوقـش  ساـنلا  اـهیا  »
(1) «. اهلکآ اهب  صغی  همقل  و  نجآ ، ءام  اذه  حارأف ، ملستسا 

مدـق دـیدرگ  فرحنم  تفلاخم  هار  زا  و  دـینک ، روبع  اهنآ  زا  هتفاکـش  يراگتـسر  تاجن و  ياهیتشک  اب  ار  اه  هنتف  ياهجوم  مدرم  يا 
مایق روای ) رای و   ) لاب رپ و  اب  هک  تسا  راگتـسر  زوریپ و  یـسک  دیراذگب  نیمز  هب  رـس  زا  ار  یگرزب  راختفا و  ياه  جات  دیهن و  نوریب 

ار دوخ  قح  رگا  تسین  يروای  ار  اـم  هک  نونکا  سپ   ) ددرگ يوزنم  يا  هشوگ  رد  هدـش  میلـست  هکنآ  تسا  هدوسآ  تحار و  دـنک و 
.دوش یم  هتفرگ  نآ  هدنروخ ي  يولگ  رد  هک  تسا  يا  همقل  تسا و  وبدب  نفعتم  بآ  دننام  نیا  مییامن ) هبلاطم 

یلیلق رایسب  هدع ي  زج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص و  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  ثالث » الا  ای  هعبس و  الا  یبنلا  دعب  سانلا  دترا   » یتقو يرآ 
هنوگچ دـندنام  یقاب  نینمؤملاریما  اـب  مخ  ریدـغ  زور  رد  ناـشتعیب  هللا و  لوسر  تاشرافـس  هب  راداـفو  تسد  ناتـشگنا  زا  رتمک  ینعی 
تضهن هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  ترضح  نآ  ياوزنا  توکس و  لاس  جنپ  تسیب و  دنک ، مایق  یلاخ  تسد  اب  مالـسلا  هیلع  ریما  ترـضح 

.دهاوخ یم  رپ  لاب و 

هغالبلا جهن  هبطخ 5  - 1
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یپ رد  یپ  ياهناحتما  رد  هک  یمدرم  دندمآ ؛ مالسلا  هیلع  نسح  ماما  غارس  هب  مدرم  نامه  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تداهـش  زا  سپ 
شاقم الاو  ردپ  قطنم  نامه  زا  تسرد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص  .دنتسه  هیواعم  هلایپ  مه  ایند و  لها  هک  دنداد  ناشن  دندش و  در 

رما کی  نیملسم  مالسا و  ظفح  يارب  حلص  الصا  هتـشذگ  نآ  زا  حارأف » ملـستسا  وا  حانجب  ضهن  نم  حلفأ   » هک دریگ  یم  همـشچرس 
.تسا هدوب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص و  ادخ  لوسر  شور  رد  هدش  تیبثت 

هدهاعم نمـض  رد  دـندرک و  حلـص  شیرق  رافک  اب  تسا  هنیدـم  هکم و  نیب  یلزنم  هک  هیبیدـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص و  هللا  لوسر 
فرط زا  هچنانچ  رگا  .دنیامن و  يراددوخ  هرمع  جح و  لامعا  زا  دننک و  تعجارم  هنیدم  فرط  هب  دوخ  باحصا  اب  ربمغیپ  دش  ررقم 

هـس تدم  هدنیآ  لاس  رد  دراد  قح  ربمغیپ  زین  و  دنادرگرب ، هکم  هب  مه  ار  وا  دـش  ناملـسم  تفر و  هنیدـم  هب  یـسک  مه  شیرق  رافک 
مه ربمغیپ  دنـسیونب و  هللا  لوسر  دمحم  هماندهع  لوا  رد  دندشن  یـضار  رافک  نینچمه  و  دـیامن ، تماقا  هکم  رد  هحلـسا  نودـب  زور 

.دنسیونب هللادبع  نب  دمحم  دننک و  كاپ  ار  نآ  داد  روتسد 

ار مکح  نیمه  هیواعم  اب  مه  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  حلص  .دوب  نیملـسم  مالـسا و  تمالـس  هزیگنا ي  اب  زج  رافک  اب  ربمایپ  حلـص  ایآ 
.داد نآ  هب  نت  ردپ  ناتسود  تیب و  لها  ناج  مالسا و  ظفح  يارب  تشادن  يروای  رای و  نوچ  یلع  نب  نسح  دراد ،

ماش لها  هیواعم و  اب  دـنراد  ناـج  اـت  دـندوب  هدرک  تعیب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اـب  رفن  رازه  لـهچ  هک  دـسیون  یم  خـیرات  لـها 
اب مدرم  ترضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  دیـسر ، تداهـش  هب  ناهگان  دوب  تکرح  تامدقم  هیهت  رد  نینمؤملاریما  هک  یماگنه  .دنگنجب 
هب ماش  لها  زا  یهورگ  اب  هیواعم  هک  دـنداد  عالطا  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  ماگنه  نیا  رد  دـندرک ، تعیب  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما 

.تسا هدرک  تکرح  قارع  فرط 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  مالسلا : مهیلع  تیبلها  یلمع  www.Ghaemiyeh.comهریس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 53زکرم  هحفص 32 

http://www.ghaemiyeh.com


27 ص : 

يارب ار  دوخ  دـش و  نوریب  هفوک  زا  دـندوب  هدرک  هدامآ  ماـش  هب  تکرح  يارب  ار  دوخ  هک  ینایرکـشل  اـب  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نسح 
ماش رگـشل  همدقم ي  ناونع  هب  نت  رازه  هدزاود  اب  ار  دعـس  نب  سیق  ادتبا  مالـسلا  هیلع  یبتجم  ترـضح  درک ، هدامآ  هیواعم  اب  هلباقم 

سیق دز  دایرف  رگشل  نایم  زا  یکی  دندوب  نئادم  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هک  یماگنه  .دمآ  دورف  نئادم  رد  مه  شدوخ  داتـسرف و 
!؟ دیوش هدنکارپ  مه  زا  نونکا  دش  هتشک  دعس  نب 

تراـغ دوـب  هچ  ره  دـندروآ و  هلمح  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  همیخ ي  فرط  هب  مه  یهورگ  دـندش و  قرفتم  مدرم  ماـگنه  نـیا  رد 
رد یلحم  رد  ترـضح و  نآ  نار  رب  يرجنخ  ناگدننک  تراغ  زا  یکی  و  دـندرب ، مه  ار  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شرف  یتح  دـندرک ،

.درک لزنم  نئادم 

اب دندش و  بایفرش  شرضحم  هب  هورگ  هورگ  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ماقمالاو  ردپ  تداهـش  زا  دعب  نیتسخن  ياهزور  نامه  رد  مدرم 
تموکح رد  دننک و  شرازگ  درذگ  یم  هچ  ره  ات  داتسرف  هفوک  هرـصب و  هب  یناسوساج  اروف  هیواعم  یلو  دندرک  تعیب  ترـضح  نآ 

يارب يا  همان  ترضح  دنتشک و  دنتفرگ و  ار  نانآ  داد  نامرف  مالسلا  هیلع  ماما  .دننزب  يراکبارخ  هب  تسد  لخاد  زا  مالـسلا  هیلع  ماما 
(1) .و هللا  ءاشنا  شاب  رظتنم  تسا ، کیدزن  گنج  يراد  گنج  رس  ام  اب  هکنآ  لثم  یتسرف  یم  ناسوساج  هک  داتسرف  هیواعم 

: تشون هیواعم  هب  شیاه  همان  زا  یکی  رد 

نارگید رب  ار  دوخ  دنتساخرب و  هزیتس  هب  وا  ینیشناج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص و  هللا  لوسر  تلحر  زا  دعب  شیرق  هک  منک  یم  بجعت 
هب نانآ  زا  ام  هکنآ  لاح  دادن و  نت  ام  يرترب  هب  دوخ  نایم  رد  شیرق  یلو  دنتسناد  رترب  دنربمایپ  هلیبق  زا  هکنآ  رطاخ  هب  طقف  برع  زا 

شیوخ قح  راتساوخ  رتکیدزن و  ربمایپ 

ص170. دیفم ، داشرا  - 1
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رب مالـسا  بیرخت  هب  هار  نیا  زا  نایور  ود  نانمـشد و  ات  میدرک  زیهرپ  گنج  زا  ام  .دـندز  راـنک  ار  اـم  دـنتفرگ و  ار  اـم  قح  میدوب و 
.دنزیخن

هب شیوـخ  زا  یبوـخ  رثا  هن  يراد و  يرترب  نید  رد  هن  تسین ؛ نآ  قیـال  هک  یتـسه  يزیچ  بلطواد  هک  مـبجعت  رد  وـت  زا  مـه  زورما 
نادب یلو  .ربمایپ  هب  تبـسن  شیرق  مدرم  نیرتنمـشد  دنزرف  مه  دندیگنج و  ربمایپ  اب  هک  یهورگ  نامه  دـنزرف  وت  يا ، هدراذـگ  ياج 
يزیچ ادـخ ، هب  مسق  .تسا  یـسک  هچ  نآ  زا  يزوریپ  ماجنارـس  هک  دـید  یهاوـخ  هرخـالاب  تسا و  دـنوادخ  اـب  تراـتفر  يازج  هـک 

.دید یهاوخ  ار  تلامعا  يازس  تفر و  یهاوخ  ادخ  رادید  هب  دبای و  یم  نایاپ  ترمع  هک  تشذگ  دهاوخن 

رما رد  يدوبمک  نآ  زا  هک  دهدن  ارم  يزیچ  ایند  رد  هک  مراتـساوخ  ادـخ  زا  دـندرک ، تعیب  نم  اب  ناناملـسم  تفر ، مالـسلا  هیلع  یلع 
.دیآ دوجوب  ترخآ ) ناهج   ) مرگید

ریاـس لـثم  زین  وت  رگا  .مشاـب  هتـشاد  يرذـع  دـنوادخ  دوخ و  نیب  هک  تسا  نیا  مسیونب  وت  هب  ار  هماـن  نیا  اـت  تشاد  نآ  رب  ارم  هچنآ 
نوچ زین  وت  نکم ، لابند  ار  لطاب  .تشاد  یهاوخ  رتشیب  يا  هرهب  زین  دوخ  وت  تسا و  مالسا  تحلـصم  هب  يریذپب  ار  رما  نیا  نیملـسم 

! نک تعیب  نم  اب  نارگید 

: تشون ترضح  خساپ  رد  هیواعم 

ماقم رتشیب  هبرجت  هناهب ي  هب  رکبوبا  هک  هنوگ  ناـمه  ینعی  تسا ، رکبوبا  اـب  نادـناخ  امـش  ناگتـشذگ  لاـح  دـننامه  وت  نم و  لاـح 
.منیب یم  رتاوازس  وت  زا  ار  دوخ  زین  نم  تفرگ  مالسلا  هیلع  یلع  یلع  زا  ار  تفالخ 

یم یناهنپ  ار  یـضعب  دـمآرب ، اما  نتـشادرب  نایم  زا  ددـصرد  هکلب  درک  تفلاخم  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  اب  تعیب  اب  اهنت  هن  هیواـعم ،
یمن زامن  هب  هرز  یب  دیـشوپ و  یم  هرز  نهاریپ ، ریز  رد  مالـسلا  هیلع  ماما  ور  نیا  زا  .دـنناسر  تداهـش  هب  ار  ترـضح  نآ  ات  داتـسرف 

یفخم نارومأم  نیا  زا  یکی  هک  زور  کی  تهج  نیمه  هب  تفر 
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(1) .دشن دراو  يا  همدص  راوگرزب  نآ  هب  دنکفا  ریت  ماما  يوس  هب  هیواعم 

.دنور قارع  هب  ماما  اب  گنج  يارب  ات  درک  جیسب  ار  دوخ  نازابرس  زا  يا  هدع  شاشتغا  فالتخا و  ندرب  نیب  زا  هناهب ي  هب  هیواعم 

.دزاس هدامآ  گنج  يارب  ار  مدرم  زین  نارادنامرف و  ات  داد  روتسد  يدنک  يِدَع  ِنب  ِرْجُح  هب  زین  مالسلا  هیلع  ماما 

: دومرف تفر و  ربـنم  هب  مالـسلا  هیلع  ماـما  .دـندش  عمج  دجـسم  رد  مه  مدرم  هولـصلا »  » دز یم  داـیرف  هفوک ، ياـه  هچوک  رد  يداـنم 
 …! دیورب هلیخن  هاگودرا  هب  زین  امش  هدمآ ، امش  گنج  هب  هیواعم 

.دندنام تکاس  همه 

تسیچ رابگرم  توکس  نیا  هللا  ناحبس  متـسه  یئاط  متاح  رـسپ  نم  مدرم : يا  هک  تفگ  تساخرب و  اج  زا  یئاط  متاح  دنزرف  يدع ،
.دیرادن كاب  گنن  زا  امش  ایآ  دیسرتب  ادخ  بضغ  زا  دیهد ، یمن  باوج  ربمغیپ  رسپ  ماما و  هب  ارچ  تسا ؟ هتفرگارف  ار  امش  هک 

.مینامرف هب  لد  ناج و  اب  میدینش و  ار  امش  راتفگ  تفگ : درک و  ماما  هب  ور  هاگنآ 

هب ندیسر  ضحم  هب  یلو  داتـسرف ، رابنا  رهـش  هب  مکح  یهدنامرف  هب  ار  ینایهاپـس  عمج  نآ  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  دندش ، هدمآ  یعمج 
هدعو اب  هیواعم  .داتسرف  ههبج  هب  رفن  رازه  اب 12  ار  سابع  نب  هللادیبع  يدعب  هدنامرف  بیترت  نیمه  هب  تخاس و  هیواعم  اب  مکح  ههبج 

تسرپرس یب  هاپس  ادرف  حبص  .تخیرگ  هیواعم  يوس  هب  دوخ  ناتـسود  زا  یهورگ  اب  هنابـش  مه  وا  تفیرف و  ار  وا  مهرد  نویلیم  کی 
(2) .دنام

ارچ .دوبن  مالسا  یتح  نایعیش و  دوس  هب  گنج  همادا ي  هجو  چیه  هب  رگید  دندش و  هدنکارپ  وس  ره  زا  مالـسلا  هیلع  ماما  نارای  يرآ 
هلیسو ي هب  رگا  هیواعم  هک 

ص 33. راحب ج44 ، - 1
دیفم ص 172. داشرا  - 2
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یم رب  نیمز  زا  ار  نیتسار  ناناملسم  نایعیش و  همه  نامدود  مه  دیشاپ و  یم  مه  زا  ار  مالسا  ساسا  مه  دش ، یم  زوریپ  امسر  گنج ،
.دیچ

.داد حلص  هب  نت  تخس  رایسب  یطیارش  اب  ماما  زیزگان ، سپ 

: همانحلص طیارش 

.دنک لمع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص و  هللا  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  هب  دیاب  هیواعم   - 1

.دوش راذگاو  نیملسم  هب  هفیلخ  نییعت  رایتخا  دیاب  دنک و  یفرعم  هفیلخ  ناونع  هب  ار  یسک  شدوخ  زا  دعب  دیابن  هیواعم  - 2

.دنکن زواجت  نانآ  سومان  لام و  ناج و  هب  هیواعم  نارازگراک  زا  یسک  دنشاب و  دازآ  دنتسه  اج  ره  رد  مدرم   - 3

زا اهنآ  نادـنزرف  نانز و  لام و  ناج و  دـنریگن و  رارق  رازآ  تیذا و  دروم  وا  نایعیـش  مالـسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  باحـصا   - 4
.دنشاب نوصم  زواجت 

رد اراکـشآ و  دیاب  دنک و  زاربا  یئوس  رظن  وا  نادنواشیوخ  یلع و  نادنزرف  ریاس  نیـسح و  نسح و  هب  تبـسن  درادن  قح  هیواعم   - 5
.دیامن يراددوخ  اهنآ  دض  رب  تاکیرحت  زا  ناهن 

دـنکن و شومارف  ار  راگدرورپ  اب  قاثیم  دـهع و  دـهد و  رارق  لمع  دروم  ار  اـهنآ  درامـشب و  مرتحم  ار  اـهنامیپ  نیا  دـیاب  هیواـعم   - 6
.دنادب رظان  رضاح و  ار  دنوادخ 

گنج نامیتی  نیب  تسا  راـتخم  وا  دـشاب و  یلع  نب  نسح  راـیتخا  رد  سراـف  هقطنم ي  رد  درگباراد »  » جارخ هفوک و  لاـملا  تیب   - 7
.دنک میسقت  نیفص  لمج و 

.دناوخ یمن  نینمؤملاریما  ار  هیواعم  مالسلا  هیلع  ماما   - 8

.دیوگ ازسان  بس و  ار  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  دیابن  هیواعم   - 9

هک دش  یضار  طقف  درادرب  مالسلا  هیلع  یلع  متش  بس و  زا  تسد  دشن  رـضاح  ار و  رخآ  طرـش  زج  تفریذپ  ار  طیارـش  همه  هیواعم 
رد مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هاگره 
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(1) .دنک يراددوخ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تبسن  یئوگازسان  بس و  زا  تسا  رضاح  سلجم 

.دندیسر شروضح  هب  ترضح  شنزرس  ضارتعا و  ناونع  هب  يا  هدع  تفریذپ  ار  حلص  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  هکنیمه 

نایعیـش يارب  زا  ما  هدرک  نم  هچنآ  هک  ادخ  هب  مسق  ما  هداد  ماجنا  یلمع  هچ  امـش  يارب  نم  هک  دـیناد  یمن  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
.دنک یم  عولط  نآ  رب  باتفآ  هچنآ  زا  تسا  رتهب 

« . یلع هللا  لوسر  نم  صنب  هنجلا  لهأ  بابش  يدیس  دحا  مکیلع و  هعاطلا  ضرتفم  مکماما و  ینا  نوملعت  الأ  »

.ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تلاسر  ترضح  صن  هب  متشهب  ناناوج  نیرتهب  زا  یکی  میامـش و  هعاطالا  بجاو  نم  هک  دیناد  یمن  ایآ 
یفخم وا  رب  تمکح  هجو  نوچ  دش ، یـسوم  ترـضح  بضغ  بجوم  درک  رـضخ  هچنآ  هک  دیناد  یمن  ایآ  دومرف : سپ  یلب  دـنتفگ :

رد هکنآ  رگم  تسین  اـم  زا  کـیچیه  هک  دـیناد  یمن  اـیآ  دوب ، باوص  تمکح و  نیع  یلاـعت  قح  دزن  دوب  هدرک  رـضخ  هچنآ  دوـب و 
رد مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  هک  مالسلا  هیلع  ام  مئاق  رگم  دوش  یم  عقاو  تسوا  نامز  رد  هک  يراکمتـس  هفیلخ  زا  یتعیب  وا  ندرگ 

(2) .دناوخ دهاوخ  زامن  وا  رس  تشپ 

دنک یم  لایخ  هیواعم  مدرم ، يا  دومرف : یهلا  يانث  دمح و  زا  دعب  تفر و  ربنم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  حلـص  دادرارق  زا  سپ  زور  دـنچ 
رد نم  .تسا  هدرک  یماخ  لاـیخ  هیواـعم  منیب ،! یمن  نآ  رد  یتیحالـص  دوخ  يارب  مناد و  یم  رتراوازـس  تفـالخ  يارب  ار  وا  نم  هک 

تعاطا ارم  دننک و  تعیب  نم  اب  مدرم  رگا  هک  دنگوس ، ادخ  هب  .مراد  رایتخا  نانآ  رب  مدرم  زا  رتشیب  ادخ ، ربمایپ  نابز  رب  ادخ و  باتک 
یمن عمط  تفالخ )  ) نآ رد  هیواعم  يا  وت  و  دراد ، یم  ینازرا  نانآ  رب  ار  شتکرب  نیمز  ار و  شیاـه  هرطق  نامـسآ  دـنیامن ، يراـی  و 

!! ینک

هک دریگب  تسدب  یسک  ار  یتما  رایتخا  هاگ  ره  تسا : هدومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ص 44-65. راحب ج43 ، - 1
ص 9. یسربط ج2 ، جاجتحا  - 2
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ینب .دـنوش  لیئارـسا ) ینب   ) ناتـسرپ هلاسوگ  نوچمه  اـت  تفر ، دـهاوخ  بقع  هب  ور  ناـنآ  روما  دـشاب ، ناـنآ  ناـیم  رد  وا  زا  رتملاـع 
یلع مه  تما  نیا  تسا  یسوم  نیشناج  نوراه  دنتـسناد  یم  هکیلاح  رد  دنتفرگ  ار  هلاسوگ  فارطا  دندرک و  اهر  ار  نوراه  لیئارـسا 

نم هب  تبـسن  وت  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  دندوب  هدینـش  ملـس  هلآ و  هللا و  یلـص و  ربمایپ  زا  هک  یلاح  رد  دـندرک  اهر  ار 
« . تسین نم  زا  دعب  يربمایپ  هک  يربمایپ ، تهج  زا  رگم  یتسه  یسوم  هب  تبسن  نوراه  نوچمه 

نانآ هیلع  رب  ینارای  رگا  دناوخ ، یم  ادخ  يوس  هب  ار  نانآ  هکیلاح  رد  درک  رارف  راغ  هب  شموق  زا  مه  ملس  هلآ و  هللا و  یلص و  ربمایپ 
.مدرک یمن  تعیب  هیواعم  يا  وت  اب  متفای  یم  ینارای  رگا  زین  نم  .درک  یمن  رارف  نانآ  زا  تفای  یم 

.درکن ادیپ  يرای  دنشکب و  ار  وا  دوب  کیدزن  دندرک و  فیعضت  ار  وا  هک  یماگنه  داد  رارق  یتاجن  هار  نوراه  يارب  دنوادخ 

تعیب ام  ریغ  اب  دـننک و  اهر  ار  ام  تما  یتقو  زین  مردـپ  نم و  .تفر  راغ  هب  هک  داد  تاجن  هار  تفاین  يرای  هک  یماـگنه  زین  ار  ربماـیپ 
ناماما ام  هک  تسا  ییاه  لاثم  اهتنـس و  اهنیا  تشاد و  میهاوخ  شیوخ  راگدرورپ  بناـج  زا  یتاـجن  هار  مینکن  ادـیپ  يراـی  دـنیامن و 

ربمایپ دنزرف  ار  یـسک  مردارب  نم و  زج  دندرگب  ار  ملاع  برغم  قرـشم و  نیب  ام  رگا  مدرم ، يا  .میزومآ  یم  يرگید  زا  یکی  مدرم ،
(1) !. تفای دیهاوخن 

كرت ار  ملس  هلآ و  هللا و  یلـص و  هللا  لوسر  تنـس  ادخ و  باتک  ادتبا  درکن ، لمع  حلـص  داد  رارق  طورـش  هب  نیا  زا  سپ  هیواعم  اما 
هیلع یلع  نینمؤـملاریما  درک ، یفرعم  تفـالخ  يارب  ار  شراوخبارـش  دـنزرف  .تسکــش  ار  اـهنامیپ  يرگید  زا  سپ  یکی  دـعب  درک و 

.تفگ ازسان  مالسلا  هیلع  نسح  ماماروضح  رد  یتح  ار  مالسلا 

طلسم مالسلا  هیلع  نینسح  رب  ار  وا  تخاس و  مکاح  هنیدم  رد  ار  مکح  ناورم 

ص 8. جاجتحا ج2 ، - 1
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زا یتح  درک و  دیهش  دومن و  مومسم  ار  یبتجم  ماما  سپس  دومن و  تراسج  راوگرزب  ود  نآ  هب  تساوخ  شلد  هچ  ره  مه  وا  دومن و 
يراددوخ مالسلا  هیلع  ماما  هب  جارخ  تخادرپ  زا  ات  درک  راداو  ار  هرـصب  لها  دومن و  يراددوخ  مه  سراف  درگباراد  جارخ  تخادرپ 

گنج امـش  اب  نیا  يارب  نم  هفوک  مدرم  يا  تفگ : شیاهتبحـص  نیب  دش و  هفوک  دراو  هبطخ  ندناوخ  يارب  هیواعم  زور  کی  .دـننک 
اجب ار  لامعا  نیا  امش  هک  مناد  یم  نم  اریز  دیدروآ  اجب  جح  هکنیا  ای  دیهدب و  هوکز  ای  دیریگب و  هزور  ای  دیناوخب و  زامن  ات  مدرکن 

هدیسر دوخ  دوصقم  نیا  هب  نونکا  میشاب !! هتشاد  تراما  تسایر و  امـش  رب  هک  دوب  نیا  يارب  امـش  اب  نم  ندیگنج  تلع  دیروآ ، یم 
زا هدید  بیـسآ  دیدرگ و  تراغ  هک  یلام  ره  دش و  هتخیر  هار  نیا  رد  هک  ینوخ  ره  دیا ، هدش  تحاران  نایرج  نیا  زا  مه  امـش  ما و 

دوخ ياـپ  ریز  ار  نآ  درک و  مهاوخن  لـمع  هماندـهع  نیا  طورـش  زا  کـی  چـیه  هب  نم  نونکا  تسین  ناربج  لـباق  رگید  تفر و  نیب 
.دنکفا مهاوخ 

زا يا  هدع  هللادبع و  نب  نیعم  مان  هب  یصخش  هک  دش  عالطااب  هبعـش  نب  هریغم  .دش  نافلاخم  بوکرـس  هب  لوغـشم  سپ  نیا  زا  هیواعم 
داد روتسد  هیواعم  منک  هچ  اهنآ  اب  تشون  هیواعم  هب  درک و  ریگتسد  ار  اهنآ  همه  هریغم  دنتسین ، هیواعم  اب  تعیب  هب  رضاح  وا  ناتـسود 

هیواـعم نک ، رارقا  هدـب و  تداهـش  کـنیا  تفگ : درک و  رـضاح  ار  نیعم  هریغم ، نک  دازآ  ار  وا  درک  رارقا  اـم  تفـالخ  هب  نیعم  رگا 
« روبقلا یف  نم  ثعبی  هللا  نأ  اهیف و  بیرال  هیتآ  هعاسلا  نا  قح و  لجوزع  هللا  نأ  دهشأ  : » تفگ نیعم  تسا ، نینمؤملاریما 

.دندز ندرگ  ار  هللادبع  نب  نیعم  اروف  داد  روتسد  هریغم 

ترـضح زا  تفگ : مردپ  .ناوخب  ثیدح  میارب  تفگ : درک و  مردپ  هب  ور  هیواعم  میدوب  هیواعم  دزن  مردپ  اب  دـیوگ  یم  نمحرلادـبع 
تنطلس نامز  سپس  دوب ، دهاوخن  رتشیب  لاس  یس  تتفالخ  نارود  دومرف : هک  مدینش  ملس  هلآ و  هللا و  یلص و  لوسر 
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، دیسر دهاوخ 

.دندرک نوریب  سلجم  زا  تشم  دگل و  اب  ار  ام  داد  روتسد  هیواعم  تفگ : نامحرلادبع 

میسانشب رتهب  ار  هیواعم 

: تشون هیبأ  نب  دایز  هب  دوخ  همان  رد  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 

هرذـحا مث  هرذـحا  مث  هرذـحاف  هلامـش  نـع  هـنییمی و  نـع  هـفلخ  نـم  هیدـی و  نـیب  نـم  ءرملا  یتأـی  مـیجرلا  ناطیـشلاک  هیواـعم  نا  »
(1) «. مالسلاو

.مالسلاو نک  يرود  وا  زا  سپ  دومرف  راب  هس  هاگنآ  .دنک  یم  هسوسو  ناسنا  فرط  راهچ  زا  تسا  هدش  هدنار  ناطیش  دننامه  هیواعم 

.دنک یم  دوبان  ار  وا  دشاب  یصخش  رد  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تشاد  تلصخ  راهچ  هک  دنا  هتفگ  هیواعم  هرابرد 

تفرگ تسد  رد  ار  تفالخ  گنرین  هلیح و  اب  درک و  هلمح  مالسا  تلم  هب  ریشمش  اب   - 1

زاسمد زاوآ  صقر و  زاس و  اب  دیشوپ و  یم  ریرح  ياهسابل  دوب ، تسم  راوخبارش و  هراومه  هک  داد  رارق  یـسک  ار  دوخ  نیـشناج   - 2
.دوب

.تشاذگ یم  نید  رد  تعدب  درک و  یم  ادخ  مارح  لالح و  لیدبت  رییغت و   - 3

.شنارای يِدَع و  ِنب  ِرْجُح  لثم  تراهط  تمصع و  تیب  لها  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  ناتسود  ءایلوا و  نتشک   - 4

ماـیق و زا  دوب  تراـبع  هک  وا  رفک  تاـیانج و  نیرتمهم  نیرتـگرزب و  زا  تسا  مزـال  مینک ، حیرـشت  ار  هیواـعم  تاـیانج  هکنیا  زا  لـبق 
: مینک عورش  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  الوم  نیتسار  ماما  خر  رب  ریشمش  ندیشک 

ص 68. ج 4 ، دیدحلا ، یبأ  نبا  حرش  - 1
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: دومرف شا  هرابرد  ملس  هلآ و  هللا و  یلص و  هللا  لوسر  هک  دش  دراو  تفلاخم  ینمشد و  رد  زا  یصخش  اب  هیواعم 

.(1)« .هللا بضغ  هبضغ  هللا و  اضر  هاضر  ناف  ایلع  ضراف  ضار  کنع  وه  هللا و  یقلت  نأ  تببحأ  ناف  »

ار مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نبا  یلع  سپ  دشاب  یـضار  وت  زا  هکیلاح  رد  ینک  تاقالم  ار  دنوادخ  تمایق  يادرف  هک  يراد  تسود  رگا 
.دشاب یم  ادخ  بضغ  وا  مشخ  بضغ و  تسادخ و  تیاضر  وا  تیاضر  هک  نک  یضار 

.دنک گنج  نالعا  دتسیاب و  لداع  ماما  ربارب  رد  یشکرس  ملظ و  رس  زا  هک  یسک  ینعی  دوب  یغای  هیواعم 

هکم و لها  هک  راصنا  رجاهم و  ناگدـننک  تعیب  نایم  رد  دـندرک  تعیب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  اـب  مدرم  ناـمثع  لـتق  زا  سپ 
ماش رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دصاق  هدنیامن و  یتح  دش و  ندرک  تعیب  يارب  ماش  مدرم  عنام  هیواعم  ماما  .دنتـشاد  دوجو  دندوب  هنیدم 

.دش مامت  لمج  گنج  هک  یعقوم  ات  تشاد  هگن 

زا ار  نامثع  نوخ  ماقتنا  دیاب  ام  تسا و  هتشک  ار  نامثع  مالسلا  هیلع  یلع  تفگ  دز و  لوگ  ار  ماش  مدرم  هیواعم  لمج  گنج  زا  سپ 
.داد ناشن  مدرم  هب  مه  ار  نامثع  نینوخ  نهاریپ  .درک  رضاح  مه  دهاش  رفن  دنچ  دهد  بیرف  ار  مدرم  هکنیا  يارب  میریگب و  يو 

هب نیفص  رد  دومن و  تکرح  قارع  فرط  هب  ماش  رکـشل  اب  مه  هیواعم  درک ، تکرح  ماش  فرط  هب  قارع  رکـشل  اب  مالـسلا  هیلع  یلع 
.دندوب قارع  لها  زا  رازه  تسیب  نایماش و  زا  رازه  هاجنپ  هک  دندش  هتشک  رفن  رازه  داتفه  دودح  رد  گنج  نیا  رد  .دندیسر  مه 

یگمه هک  هدش  کسمتم  اه  بیرف  اه و  هلیح  عاونا  هب  نیفص  رد  هیواعم 

ص 70. هدوملا ج2 ، عیبانی  - 1
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یـسوموبا نداد  رارق  مکح  هلأسم ي  اه و  هزین  يالاب  رب  نآرق  ندز  لیبق  زا  .دـنک  یم  وا  هدولآ ي  نطاـب  هریرـس و  ثبخ  زا  تیاـکح 
.دوب صاع  نب  ورمع  هب  تردق  نداد  يرعشأ و 

سفن و ياوه  زا  يوریپ  رد  هزادـنا  نیا  ارچ  هیواـعم  يا  تشون : هیواـعم  هب  شیاـه  هماـن  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما 
تایعقاو قیاقح و  نونکا  يا ، هتخاس  راتفرگ  تریح  رد  ار  دوخ  يور و  یم  یناسفن  لایما  لابند  و  یتسه ، صیرح  تعدب  زا  تعباتم 
جاجتحا شناگدـنب  اب  درک و  دـهاوخ  هذـخاؤم  قاثیم  دوهع و  نیا  زا  دـنوادخ  .يدرک  ضقن  ار  اه  نامیپ  دـهع و  یتخاس و  عیاض  ار 

نآ عفن  هک  ینک  یم  ار  نامثع  نوخ  هبلاطم  ینامز  رد  نکیلو  يریگب ، لیوحت  ار  ناـمثع  هلتق  هک  يراد  رارـصا  کـنیا  دومن  دـهاوخ 
دیاع یعفن  هک  يدرک  یم  يرای  يو  زا  یماگنه  رد  تسیاب  یم  ینک  يراـی  يو  زا  یتشاد  دـصق  اـعقاو  رگا  دوش ، یم  تدوخ  دـیاع 

.دش یم  يو 

رد ار  ناـنآ  و  يا ، هتخاـس  ناور  تلاـبند  بیرف  رکم و  اـب  ار  مدرم  زا  یهورگ  وـت  تشوـن : مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  رگید  يا  هماـن  رد 
، هدرک هطاحا  ار  اهنآ  اه  يراک  هابتشا  اه و  ههبـش  و  هتفرگارف ، ار  نانآ  ینادان  لهج و  ياه  تملظ  يا ، هدرب  ورف  دوخ  تلاهج  يایرد 
هتفرگ و شیپ  ار  تیلهاج  نارود  قالخا  رگید  راب  مدرم  .دنا  هتـشگرب  ءارقهق  هب  دنا و  هدـش  فرحنم  تسار  هار  زا  مدرم  هجیتن  رد  و 

.دندروآ ور  دوخ  ناگتشذگ  هب  دنراد و  هجوت  بسن  بسح و  هب 

قرفتم تنوماریپ  زا  دنا  هدیمهف  ار  رما  تقیقح  دنا و  هدـش  علطم  وت  تین  زا  نوچ  دنتـسه  شنیب  درخ و  مهف و  لها  زا  یهورگ  نونکا 
رب يا و  هتخاس  فرحنم  تقیقح  قح و  هداج  زا  ار  اهنآ  وت  هک  دنتـسناد  ناـنآ  اریز  دـنا ، هدروآ  ور  راـگدرورپ  فرط  هب  دـنا و  هدـش 

راسفا سرتب و  تدوخ  هرابرد ي  دـنوادخ  زا  هیواعم  يا  کـنیا  .ینک  یم  ییاـمنهار  تسا  لکـشم  نآ  زا  تاـجن  هک  يراوشد  قیرط 
دنک و یم  اهر  ار  وت  يدوزب  ایند  اریز  نک ، نوریب  تندرگ  زا  ار  ناطیش 

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  مالسلا : مهیلع  تیبلها  یلمع  www.Ghaemiyeh.comهریس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 53زکرم  هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


37 ص : 

.دشاب یم  وت  راظتنا  رد  ترخآ 

، ار اهرهش  ریاس  مدرم  دعب  داد و  بیرف  ار  ماش  مدرم  ادتبا  .دوب  یتنطلس  تموکح  لیکـشت  تفالخ و  بصغ  هیواعم ، تایانج  زا  یکی 
ربمغیپ اب  نم  هک  دوب  هدرک  عیاش  مدرم  نایم  رد  دوخ  .دنداد و  یمن  صیخـشت  رـش  زا  ار  ریخ  هک  دـندوب  هتفرگ  ار  وا  فارطا  يا  هدـع 

هب ار  تفالخ  عقاو  رد  دومن و  شدنزرف  يارب  تعیب  نتفرگ  هب  مادـقا  رتدـب  همه  زا  متـسه و  رتکیدزن  يو  هب  ناگمه  زا  مراد و  تبارق 
.درک لیدبت  تنطلس 

چیه زا  دوب  هتسب  رارق  صاع  نب  ورمع  اب  هیواعم  .دوب  رصم  مدرم  رب  زاب  گنرین  صاع  نب  ورمع  ندرک  طلـسم  هیواعم ، تایانج  زا  زاب 
.درک لمع  دوخ  هدعو  هب  مه  وا  دشابن ، راذگورف  یتنایخ 

نم زا  ورمع  يا  تفگ : اذـل  و  دـسرب ، دوخ  يوزرآ  هب  تسناوت  دـهاوخن  يو  دـنکن  تعیب  يو  اب  صاعورمع  رگا  تسناد  یم  هیواعم 
یترخآ وـت  دزن  رد  دـنگوس  دـنوادخ  هب  تفگ : ورمع  .ترخآ  يارب  تفگ : مـنک ؟ تعباـتم  وـت  زا  ارچ  تـفگ : ورمع  نـک ، تعباـتم 

! تسین

ار وت  درادن و  یعنام  تفگ : هیواعم  مشاب ، هتشاد  تکرش  وت  يایند  رد  هک  طرش  نیا  هب  دوب  مهاوخ  امش  اب  یهاوخب  ایند  يارب  رگا  اما 
وا يارب  ار  رـصم  تراـما  مکح  هیواـعم  .سیوـنب  نم  يارب  ار  شفارطا  رـصم و  تیـالو  مکح  نوـنکا  سپ  تفگ : مهد ، یم  تـکرش 
وا تعاطا  هک  سیونب  تفگ : ورمع  دهد  شوگ  ام  نانخس  هب  دنک و  تعاطا  ام  رماوا  زا  دیاب  ورمع  هک  درک  هفاضا  نایاپ  رد  تشون و 

روبجم هیواعم  یسیونب ، ار  نیمه  دیاب  تفگ : ورمع  تسین ، مزال  طرش  نیا  رگید  تفگ : هیواعم  .دزاس  یمن  لطاب  ار  طرـش  نیا  ام  زا 
وا هب  ورمع  دیوگ ، یم  نخس  ورمع  اب  مدید  مدش  دراو  هیواعم  رب  نم  دیوگ : یم  نایفـسوبأ  نب  هبتع  .درک  هفاضا  ار  طرـش  نیا  دش و 

باحصا زا  يو  اریز  دراد  شزرا  درم  نیا  نید  تفگ : هبتع  .متخورف  وت  هب  ار  منید  رصم  تموکح  ربارب  رد  نم  تفگ : یم 
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.تسا ملس  هلآ و  هللا و  یلص و  دمحم 

: دیامرف یم  يدارفا  نینچ  هرابرد ي  نآرق 

رانلا و الا  هرخآلا  یف  مهل  تسیل  نیذلا  کئلوا  نوسخبیال ، اهیف  مه  اهیف و  مهلامعأ  مهیلا  فون  اهتنیز  ایندلا و  هویحلا  دـیری  ناک  نم  »
.(1)« .نوملعی اوناک  ام  لطاب  اهیف و  اوعنص  ام  طبح 

نآ هجوتم  ینایز  ررـض و  داد و  میهاوخ  شاداپ  اهنآ  هب  ایند  رد  نانآ  لمع  هزادـنا ي  هب  ام  دنـشاب  وا  تنیز  ایند و  بلاـط  هک  يدارفا 
لامعا دـنرادن و  ییاج  نازوس  شتآ  زج  ترخآ  رد  دنتـسه  نآ  رهاوظ  اـیند و  بلاـط  طـقف  هک  مدرم  هنوگ  نیا  دـش ، دـهاوخن  دارفا 

.دننک هدافتسا  دوخ  لامعا  زا  دنناوت  یمن  تسا و  لطاب  دارفا  نیا  لامعا  همه  دیناسر ، دهاوخن  يدوس  نانآ  هب  اهنآ  يایند 

.تسوا نارای  يِدَع و  ِنب  ِرْجُح  نتشک  رگنایغط  هیواعم ي  تایانج  زا  یکی 

: هک دوب  هدناوخن  ار  هفیرش  هیآ ي  نیا  هیواعم  ایوگ  دنشکب ، ءارذع » جرم   » رد شنارای  قافتاب  ار  يِدَع  ِنب  ِرْجُح  داد  نامرف  هیواعم 

(2) «. امیظع اباذع  هل  دعأ  هنعل و  هیلع و  هللا  بضغ  اهیف و  ادلاخ  منهج  هؤازجف  ادمعتم  انمؤم  لتقی  نم  «و 

وا رب  راگدرورپ  دوب ، دهاوخ  منهج  باذع  رد  هراومه  وا  تسا و  خزود  يو  يازج  شاداپ و  دشکب  دمع  يور  زا  ار  ینمؤم  سک  ره 
.تخاس دهاوخ  ایهم  گرزب  یباذع  يو  يارب  دومن و  دهاوخ  نعل  ار  وا  درک و  دهاوخ  مشخ 

، یـسبع هعیبض  نب  هصیبق  ینابیـش ، لیـسف  نب  یفـص  یمرـضح ، دادـش  نب  کیرـش  زا : دـندوب  ترابع  هک  ار  وا  نارای  رجح و  هیواعم 
يدعس باهش  نبزرحم 

دوه 16 - 1
ءاسن 93. - 2
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.درک كاخ  ریز  هدنز  هیبا  نب  دایز  ار  ریخا  صخش  نیا  دناسر و  لتق  هب  ار  يزنع  نب  نامحرلادبع  يزنع و  نایح  نب  مادک  یمیمت ،

نب دایز  .دـش  یم  بوسحم  ناگرزب  زا  نکیل  کچوک و  نس  رظن  زا  هکنیا  اب  .تفر  یم  رامـش  هب  هباحـص  ءالـضف  زا  يِدَـع  ِنب  ِرْجُح 
مه دایز  تسرفب ، ماش  هب  ار  رجح  تشون  دایز  يارب  هیواعم  .داد  ربخ  هیواعم  هب  ار  اهنآ  عضو  درک و  ریگتسد  ار  شنارای  رجح و  هیبا ،

شـش هیواعم  .درک  هناور  ماش  فرط  هب  دـندوب  هتـسب  نهآ  رد  ار  ناگمه  هک  رگید  رفن  هدزاود  یمرـضح و  رجح  نب  لئاو  اب  ار  رجح 
.دوب ناگدش  هتشک  زا  یکی  رجح  تشاد و  هگن  هدنز  مه  ار  رگید  رفن  ششش  دیناسر و  لتق  هب  ار  رفن 

: دنتفگ اهنآ  هب  هیواعم  نادالج  ناراوگرزب ، نآ  نتشک  ماگنه  رد 

امـش اب  تروص  نیا  رد  هک  دـییوگ  ازـسان  وا  هب  دـییوج و  تئارب  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  ای  هک  مینک  داهنـشیپ  امـش  هب  میراد  تیرومأـم 
لمع داهنشیپ  نیا  هب  ام  دنتفگ : دینک ، هدامآ  ار  دوخ  ندش  هتشک  يارب  دیدادن  تیاضر  داهنـشیپ  نیا  هب  هچنانچ  رگا  میرادن و  يراک 

.دنتخاس رضاح  مه  ار  اه  نفک  دندرک و  رفح  ربق  دنچ  نداد  روتسد  نیا  زا  سپ  مینک ، یمن 

، دنـشکب ار  ناگمه  ات  دندرک  رـضاح  ار  اهنآ  دش  حبـص  هک  یماگنه  دـنتخادرپ ، زامن  ندـناوخ  هب  حبـص  ات  ار  بش  وا  نارای  رجح و 
هچ رگا  ما و  هدـناوخ  زاـمن  نآ  لاـبند  ما  هتفرگ  وضو  هاـگره  نم  اریز  مناوخب ، زاـمن  مریگب و  وـضو  نم  دـیهدب  هزاـجا  تفگ : رجح 
اب ار  رجح  هرخالاب  مدناوخ ، یم  دایز  زامن  تسا  گرم  زا  سرت  يارب  نم  ندناوخ  زامن  هک  دینک  یمن  لایخ  امش  متسناد  یم  هچنانچ 

.دنتشک رگید  رفن  جنپ 

نب دایز  هبعش ، نب  هریغم  لیبق  زا  یصاخشا  داتفا و  مدرم  ناج  هب  دوخ  نارازگراک  لامع و  طسوت  دیسر  دوخ  دوصقم  هب  هیواعم  یتقو 
رب ار  دایز  نب  هللادیبع  هبقع ، نب  ملسم  صاع ، نب  ورمع  بدنج ، نب  هرمس  هیمس ،

مالسلا هیلع  نسح  ماما  ترضح  مالسلا : مهیلع  تیبلها  یلمع  www.Ghaemiyeh.comهریس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 53زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


40 ص : 

.دومن طلسم  ناناملسم 

رتـفد زا  ار  وا  ماـن  دراد  دوـجو  وا  تیب  لـها  یلع و  ناتـسود  زا  سک  ره  دـیرگنب  هک  درک  رداـص  همانـشخب  دوـخ  ماـکح  هـب  هیواـعم 
.دییامن عطق  ار  شیایازم  قوقح و  دینک و  فذح  یتلود  نادنمراک 

ار نانآ  دینک و  بارخ  ار  شا  هناخ  تسا  هداوناخ  نیا  یتسود  هب  مهتم  سک  ره  تفگ : داتسرف و  يرگید  همانشخب ي  نآ  لابند  هب  و 
.دیزاس ناوتان  لیلذ و  دیهد و  رارق  يراوخ  تبوقع و  دروم 

یتح هک  دیسر  ییاج  هب  راک  هدش  تخس  رایسب  نانآ  رب  یگدنز  دندش و  راتفرگ  يدیدش  يالب  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نایعیش 
زا يدیدش  ياه  نامیپ  دهع و  دـنیوگب  نانآ  اب  یبلطم  دـندرک  یم  هدارا  هاگ  ره  دـندوب و  نینظ  دوخ  ناراکتمدـخ  هب  تبـسن  نایعیش 

.دنتشاذگ یم  نایم  رد  دوخ  دوصقم  سپس  دنتفرگ و  یم  اهنآ 

یم دوخ  هبطخ  نایاپ  رد  یهاگ  .دوب  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  الوم  ترـضح  بس  روتـسد  یغاط  هیواعم ي  ياهمتـس  زا  یکی 
هب یکاندرد  باذع  زاس و  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  وا  کنیا  تخاس ، دودـسم  ار  وت  هار  تشگرب و  وت  نید  زا  بارتوبا  ایادـخ  تفگ :

! ناسرب وا 

يالاب ار  تاملک  نیا  زیزعلادبع  نب  رمع  نامز  ات  دنیوگب و  ربانم  يالاب  ار  تاملک  نیا  ات  داد  روتسد  اهاتسور  اهرهش و  مامت  هب  هاگنآ 
هیواـعم رادرب ، لـمع  نیا  زا  تسد  رگید  يا  هدیـسر  دوخ  يوزرآ  هب  نوـنکا  هک  وـت  دـنتفگ : هیما  ینب  زا  یهورگ  .دـنتفگ  یم  رباـنم 

رگید دـندرگ و  ریپ  ناناوج  دـنوش ، گرزب  هدـیقع  نیا  اب  ناـکدوک  هک  هاـگنآ  اـت  تشاد  مهاوخن  رب  لـمع  نیا  زا  تسد  نم  تفگ :
.دنک میرکت  لیلجت و  وا  تیب  لها  زا  دنک و  رکذ  یلیاضف  یلع  يارب  دوشن  ادیپ  یسک 

يرب نم  همذ  زا  تفگ : درک و  رداص  دوخ  ماکح  لامع و  يارب  يا  همانشخب 
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ءارق و اهرهـش و  رد  روتـسد ، نیا  زا  سپ  دـیامن ، لیلجت  وا  تیب  لها  زا  ای  دـنک و  لقن  یتلیـضف  بارتوبا  هراـبرد ي  هک  یـسک  تسا 
.دندومن لصاح  تئارب  نانآ  زا  دندرک و  بس  ار  وا  تیب  لها  یلع و  دوخ  ربانم  رد  ءابطخ  تابصق 

هفوک و رب  ار  هیمس  نب  دایز  هیواعم  .دندوب  دایز  رهش  نیا  رد  یلع  نایعیـش  اریز  دنداد  رارق  راشف  تحت  ار  هفوک  لها  رتشیب  اج  همه  زا 
تایصوصخ تالاح و  زا  تخانش و  یم  یبوخب  ار  نایعیش  اذل  دوب  مالسلا  هیلع  یلع  نارادفرط  زا  البق  نوچ  وا  داد و  تموکح  هرصب 

رب دـیرب و  ار  اهنآ  ياهاپ  تسد و  تخاس و  رـضاح  فارطا  زا  ار  نانآ  تفرگ و  تخـس  قارع  لها  نایفوک و  رب  يو  .دوب  هاگآ  نانآ 
نیفورعم زا  یـسک  رگید  درک و  دـیعبت  قارع  زا  ار  ناگمه  و  تخاس ، روک  ار  يا  هدـع  ياهمـشچ  درک و  بصن  تخرد  ياه  هخاـش 

(1) .دنامن اجنآ  رد  هعیش 

تسا نشور  سدقم  عرـش  اب  تفلاخم  اهنآ  رد  هک  دروآ  دیدپ  نید  رد  ار  يا  هزات  لئاسم  تشاذگ و  ییاه  تعدب  مالـسا  رد  هیواعم 
.دوش یم  رکذ  اهنآ  زا  دروم  دنچ  کنیا  و 

.دندرک لمع  شور  نیا  هب  ءافلخ  يو  زا  سپ  داد و  رارق  دهعیلو  ار  شرسپ  هک  تسا  يدرف  نیلوا  هیواعم   - 1

.درک انب  رصق  دجاسم  رد  هک  تسا  یسک  لوا  وا   - 2

.تشک هتسب  تسد  ار  ناناملسم  هک  تسا  يدرف  نیلوا  يو   - 3

.داد رارق  نابهگن  شرس  يالاب  هک  تسا  يدرف  نیلوا  وا   - 4

.دومن تسرد  رابرد  دوخ  يارب  درک و  یم  تموکح  نیطالس  دننام  مالسا  رد  هک  تسا  یسک  لوا  وا   - 5

.درک طقاس  قاقحتسا  دروم  دارفا  زا  ار  دح  مالسا  رد  هک  تسا  یسک  لوا  وا   - 6

خیرات ص 132. هیواعم و  - 1
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.دومن تئارق  زامن  زا  لبق  ار  دیع  هبطخ ي  هک  تسا  یسک  لوا   - 7

.تشاذگ تعدب  ار  نآ  دناوخ و  هتسهآ  زامن  رد  ار  هللا  مسب  هک  تسا  يدرف  لوا   - 8

مالسلا هیلع  ماما  تداهش 

.داتفا قافتا  يرجه  مهاجنپ  لاس  رفص  هام  متشه  تسیب  زور  رد  مالسلا  هیلع  مولظم  ماما  تداهش  هک  تسا  نآ  روهشم 

هنیدـم هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـش ، رارقرب  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  ماما  نیب  حلـص  رارق  نوچ  هک  هدرک  لقن  هیلع  هللا  ناوضر  دـیفم  خـیش 
يارب تفرگ  میمـصت  هیواعم  لاـس  هد  تشذـگ  زا  سپ  .دـندیدرگ  راـگدرورپ  ناـمرف  رظتنم  دـندرک و  راـیتخا  ار  يا  هشوگ  دـنتفر و 
نسح ماما  هب  مدرم  لاس  هد  تدم  نیا  رد  یفرط  زا  دوب و  هدهاعم  همانحلص و  طیارش  فالخ  نیا  نوچ  دریگب و  تعیب  دیزی  شدنزرف 

اب ات  دـناسرب  تداهـش  هب  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  تفرگ  میمـصت  تهج  نیمه  هب  دـندرک ، هقالع  راـهظا  دـندیورگ و  رتشیب  مالـسلا  هیلع 
.دنک یفرعم  ار  شیوخ  دهعیلو  هدوسآ  يرطاخ 

ار مالسلا  هیلع  ماما  سیق  نبا  ثعشا  رتخد  هدعج  طسوت  ات  دومن  يرهز  تساوخرد  داتـسرف و  مهرد  رازهدص  غلبم  مور  هاشداپ  يارب 
هدعج .دروآ  دهاوخرد  شرسپ  دیزی  دقع  هب  ار  وا  دنک  مومسم  ار  ترضح  نآ  هدعج  رگا  هک  دش  نماض  دوخ  دناسرب و  تداهـش  هب 

(1) .دومن مومسم  ار  مالسلا  هیلع  ماما  دیزی  اب  يرسمه  ایند و  لام و  هب  ندیسر  عمط  هب 

: تفگ دیسر و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترضح  هب  يدرم 

« . لجر کعم  یقب  ام  ادیبع ، هعیشلا  رشعم  انتلعج  انباقر و  تللذا  هللا  لوسر  نبای  »
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43 ص : 

.يدینادرگ هیما  ینب  نایمالغ  ار  نایعیش  ام  يدرک و  لیلذ  ار  ام  ربمایپ  رسپ 

متفاین و يروای  هک  دنگوس  ادخ  هب  دومرف : ماما  .يدرک  راذـگاو  هیواعم  هب  ار  تفالخ  هکنوچ  تفگ : .ببـس  هچ  هب  دومرف : ترـضح 
افو و یب  هفوک  لها  هک  متخانش  نکیلو  دنک  مکح  وا  نم و  نایم  ادخ  ات  مدرک  یم  گنج  وا  اب  زور  بش و  مدرک  یم  ادیپ  يرای  رگا 

.تسا هیما  ینب  اب  ناشیاهلد  یلو  تسا  نم  اب  ناشنابز  .دندوبن  تسرد  ناحتما  رد 

« مدلا ام  هفوج  نم  جرخ  امم  یلم ء  هیدی  نیب  نم  لمحف  تسطب  اعدف  مدلا ، عخنت  اذا  ینملکی  وه  لاق و  »

اهنوخ نآ  ریز  رد  درک و  بلط  یتـشط  تخیرورف  شکراـبم  قلح  زا  نوخ  هاـگان  هک  تفگ  یم  نخـس  ترـضح  نآ  تفگ : درم  نآ 
.دش نوخ  زا  ولمم  تشط  نآ  ات  دمآ  یم  شفیرش  قلح  زا  نوخ  هتسویپ  تشاذگ و 

: متفگ .دنا  هداد  نم  دروخ  هب  دوب و  هداتسرف  يرهز  هیواعم  دومرف : هدش ؟ نینچ  ارچ  ادخ  لوسر  رـسپ  يا  مدرک  ضرع  تفگ : ياور 
(1) .تسین اود  هجلاعم و  لباق  راب  نیا  هدش ، اوادم  دنا و  هداد  رهز  ارم  رگید  هبترم  ود  هک  دومرف : ترضح  .ینک  یمن  اوادم  ارچ 

ص 12. یسربط ج2 ، جاجتحا  - 1
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

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

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

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

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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