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 « هعلاطم ياعد  » 

ای َِکتَمْحَِرب  َکِمُولُع  َِنئازَخ  اْنیَلَع  ْرُْـشناَو  َِکتَمْحَر  َباْوبَا  اـْنیَلَع  ْحَْـتفا  َّمُهَّللَا  .ِمْهَْفلا  ِرُوِنب  یْنمِرْکَاَو  ِمْهَْولا  ِتاـُملُظ  ْنِم  ینْجِرْخَا  َّمُهَّللَا 
نانجلا حیتافم  َنیمِحاَّرلا  َمَحْرَا 

هنیجنگ اشگب و  ام  رب  ار  تتمحر  ياهرد  ادنوادخ  .راد  یمارگ  مهف  ینـشور  هب  روآرد و  لایخ  مهو و  ياه  یکیرات  زا  ارم  ادـنوادخ 
.نانابرهم نیرت  نابرهم  يا  تدوخ  تمحر  هب  .نادرگزاب  ام  رب  ار  تمولع  ياه 
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فالتخا ناگرزب و  لاوقا  یـسررب  فیعـض ، ضراعتم و  تایاور  نوماریپ  قیقحت  تایاور ، تایآ و  قیقد  یـسررب  یملع ، ياه  لیلحت 
نیموصعم نانمؤم و  تعجر  يزاسادـج  ثحابم و  کیکفت  قیقد و  يدـنب  لصف  نینچمه  دـنراد ، تعجر  فراعم  هراـبرد  هک  ییاـه 

ماـخ حرط  زا  رود  هب  ار  تعجر  فراـعم  بلاـطم ، رب  مکاـح  مظن  ماجـسنا و  ظـفح  اـب  هژیو ، ياـه  تعجر  لکـش  رد  مالـسلا  مـهیلع 
تّجح ترـضح  دنمـشیدنا  ردارب  طسوت  نیون  عماج و  تروص  هب  لصف  هدزاود  رد  ساسا ، یب  یحطـس و  ياـه  تشادرب  تاـیاور و 
دنوادخ لوبق  دروم  دور  یم  دیما  هک  تسا ، هدرک  حرطم  تسا ، هدیدرگ  فیلأت  هّزع ) ماد   ) يربکا اضردّمحم  نیملـسملا  مالـسالا و 

.دریگ رارق  نامیا  لها  هدافتسا  هلآو و  هیلع  هللا  یلصدمحم  لآ  دّمحم و  يدونشخ  لاعتم و 

رد ناراـکمه  نارکمج و  سّدـقم  دجـسم  مرتحم  تیلوت  یفاو  هَّللا  تیآ  ترـضح  هژیو  هب  راکردـنا  تسد  نازیزع  همه  زا  ناـیاپ  رد 
.دریگ رارق  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  تّجح  ترضح  تیانع  دروم  تسا  دیما  هتشاد و  ار  رکشت  لامک  تاراشتنا 

تاراشتنا لوؤسم  ریدم 

نارکمج سّدقم  دجسم 

يدمحا نیسح 
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تعجر موهفم  لوا : لصف 

هراشا
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(. دیدرگزاب ( ) 5) َعَجَر ینعی  ًاباِیا ؛ ُبوُؤَی  َبآ ،

تعجر فیرعت 

اب ار  دنا  هدوب  صلاخ  كرـش  ای  صلاخ و  نامیا  ياراد  هک  یتاوما  زا  يا  هّدع  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  ماگنه  هب  دنوادخ 
دـنبای و تسد  نیمز  تیمکاح  تّزع و  هب  نانمؤم  ات  دـنادرگ  یم  زاب  اـیند  هب  دـنا ، هتـشاد  دوخ  تاـیح  ناـمز  رد  هک  یتروص  ناـمه 

.دنریگ رارق  باذع  دروم  ناکرشم 

لقن تعجر  فادـها  لصف  هژیو  هب  باتک  نیا  فلتخم  ثحابم  رد  هک  تسا  یتاـیاور  و  ( 6) تایآ زا  هتـساخرب  دش ، نایب  هک  یفیرعت 
.دش دهاوخ 

تعجر ياه  فیرعت  زا  یخرب  یسررب 

: تسا هدروآ  تعجر  فیرعت  رد  یلماع  ّرح  خیش 

(7) .اهانعم نم  ردابتی  يّذلا  وه  همایقلا و  لبق  توملا  دعب  هایحلا  یه  انه  هعجرلا  نا  ملعا ،

ظفل زا  هک  تسا  ییاـنعم  ناـمه  نیا  تسا و  تماـیق  زا  لـبق  گرم و  زا  سپ  یگدـنز  تاـیح و  ناـمه  اـجنیا ، رد  تعجر  هـک  نادـب 
.دریگ یم  یشیپ  نهذ  هب  تعجر 

.مینک یم  هراشا  اهنآ  هب  هک  تسا  ییاه  لاکشا  ياراد  فیرعت  نیا 

زا لبق  تایح  اریز  درادن ؛ حیرصت  گرم  زا  سپ  ایند  هب  تشگزاب  هب   - 1
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.دوش یم  لماش  مه  ار  خزرب  ملاع  تایح  دوش و  یمن  رصحنم  ایند ، تایح  هب  تمایق 

.درادن يا  هراشا  ناگدننک ، تشگزاب  صلاخ  نامیا  رفک و  یگژیو  هب   - 2

.تسا هدرکن  نایب  دندرگ ، یم  زاب  هک  ار  ینارفاک  باذع  نانمؤم و  تیمکاح   - 3

.تسا هدرکن  هراشا  تعجر ، ینامز  فرظ  هب   - 4

: دسیون یم  تعجر ، فیرعت  رد  ینیوزق  نسحلاوبا  ازریم  هماّلع 

ياه ندب  هب  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیرهاط  همئا  یهانپ و  تلاسر  ترـضح  هسّدـقم  هقطان  سوفن  حاورا و  عوجر  ینعی  تعجر ؛ »
(8 «.) شیوخ يویند  ياهدسج  يرصنع و 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  دروم  هس  هب  هک  تسا  ییاه  لاکشا  ياراد  مه  فیرعت  نیا 

.تسا هدرک  هراشا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تعجر  هب  اهنت  ناگدننک ، تعجر  همه  عمج  زا   - 1

.درادن حیرصت  ناگدننک ، تعجر  تیمکاح  هب   - 2

.تسا هدرکن  نایب  ار  تعجر  ینامز  فرظ   - 3

: تسا هدروآ  تعجر  فیرعت  رد  یضترم  دّیس 

نمم ًاموق  هجرف  یلاعت  هَّللا  لّجع  يدهملا  نامزلا ، ماما  روهظ  دـنع  دـیعی  یلاعت  هَّللا  نأ  هیلإ ، هیمامالا  هعیـشلا  بهذـت  يذـّلا  نأ  ملعا ،
مّدقت دق  ناک 
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نودهاشی امب  اوّذلتیلف  مهنم ، مقتنیل  هئادعا  نم  ًاموق  ًاضیا  دـیعی  و  هتلود ، هدـهاشم  هتنوعم و  هترـصن و  باوثب  اوزوفیل  هتعیـش  نم  هتوم 
(9) .هلها هملک  ّولع  قحلا و  روهظ  نم 

زا یهورگ  هجرف ، یلاعت  هَّللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  ماگنه  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دراد ، داقتعا  نآ  هب  هعیـش  ار  هچنآ  نادـب 
دنـسرب و ناشیا  تلود  هدهاشم  وا و  هب  کمک  يرای و  شاداپ  هب  ات  دنادرگ  یم  زاب  ایند  هب  دنا ، هدرم  وا  روهظ  زا  شیپ  هک  ار  نایعیش 

نخـس ّولع  ّقح و  ندـش  راکـشآ  هدـهاشم  زا  نانآ  سپ  .دریگ  ماقتنا  نانآ  زا  اـت  دـنادرگ  یم  زاـب  ار  ناـشیا  نانمـشد  زا  یهورگ  زین 
.دنرب یم  تذل  نآ  ناوریپ  نییآ ) يزوریپ  )

: تسا دراو  نآ  رب  لاکشا  ود  اّما  درادن ، ار  هتشذگ  ياه  فیرعت  ياه  لاکشا  تسا و  رادروخرب  یبوخ  تیعماج  زا  فیرعت  نیا 

هراشا یناهج  تلود  نیا  هدـهاشم  هب  اهنت  تسا و  هدرکن  نایب  دـشاب ، یم  تعجر  يالعا  فدـه  هک  ار  نانمؤم  یناهج  تیمکاح   - 1
مینادب مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تموکح  رارقتـسا  زا  لبق  ياه  کمک  زا  رت  هدرتسگ  ار  نانمؤم  یناسر  کمک  هکنیا  رگم  دراد ،

.ددرگ ترضح  نآ  یناهج  تموکح  هاگتسد  رد  روضح  لماش  یعون  هب  هک 

.تسا هدرکن  هراشا  ناگدننک ، تعجر  ِصلاخ  ِنامیا  رفک و  یگژیو  هب   - 2
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تعجر تابثا  : مود لصف 

هراشا
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تعجر تابثا 

، لّوا نکر  .تفای  دـهاوخ  ققحت  تعجر  دنـسرب  تابثا  هب  اهنآ  يود  ره  رگا  هک  تسا  یـساسا  نکر  ود  دـنمزاین  اـیند ، هب  تشگزاـب 
؛ دشاب یم  تمایق  هناتسآ  رد  نآ ، ققحت  تهج  لوبق ، لباق  لیالد  دوجو  مود ، نکر  تسا و  یلعف  ملاع  رد  ریخاتسر  نیا  عوقو  ناکما 

.دوش یم  طوبرم  نکر  ود  نیا  تابثا  هب  لصف  نیا  رد  ام  ثحب 

ایند هب  تشگزاب  ناکما 

، دـیدرگ عطق  مسج  اب  حور  طاـبترا  هک  یتدـم  زا  سپ  ینعی  دـشاب ؛ یم  وا  ددـجم  تاـیح  همادا  اـیند و  هب  ناـسنا  تشگزاـب  تعجر ،
.دهد یم  همادا  دوخ  تایح  هب  حور  ریبدت  اب  دوش و  یم  هدنز  مسج  دریگ ، یم  قلعت  نآ  هب  هرابود 

هرابود یگدنز  دریگ و  قلعت  نآ  هب  حور  دوش و  تایح  ياراد  هرابود  ناسنا  مسج  تسا ، نکمم  ایآ  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  لاح 
؟ دنک زاغآ  ار  دوخ 
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دراد تمایق  اب  يدایز  هباشت  تعجر  .تسین  نیا  زا  ریغ  يزیچ  مه  تمایق  هک  ارچ  تسا  نکمم  يرما  ددجم  تایح  لصا  کش  نودـب 
، دش دنهاوخ  هدنز  ءانثتـسا  نودب  اه  ناسنا  همه  گرزب  ِتمایق  رد  اریز  دراذـگ ؛ مان  کچوک  تمایق  ار  نآ  ناوت  یم  هک  يا  هنوگ  هب 

نیمه زین  تعجر  رد  دریگ و  یم  قلعت  ناسنا  مسج  هب  حور  تمایق  رد  .دنوش  یم  هدنز  نادب  نابوخ و  زا  یصاخ  هّدع  تعجر  رد  اّما 
.دریگ یم  تروص  ددجم  قلعت 

دراد رارق  يرتدودـحم  سایقم  رد  هک  ار  تعجر  میـشاب  هتفریذـپ  دراد  هک  يزیگنا  تفگـش  یگدرتسگ  اب  ار  تمایق  ناـکما  اـم  یتقو 
یگدیسر وا  لامعا  هب  ات  دنازیگنارب  تمایق  رد  دهد و  تایح  وا  هب  دنیرفایب و  ار  ناسنا  تسا  رداق  هک  ییادخ  نامه  اریز  میا ؛ هتفریذپ 

تـسوا تردق  دنمهوکـش  رهاظم  زا  هک  ار  زیخاتـسر  نیا  دنادرگ و  زاب  ایند  هب  ار  وا  مه ، تمایق  زا  شیپ  هک  دراد  ار  نآ  ناوت  دـنک ،
.دشخب ققحت 

: دومرف درک  لاؤس  تعجر  هرابرد  هک  حابصلا  یبا  خساپ  رد  مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

(10) .ُهرَدُقلا َکِلت 

.تسا دنوادخ  تردق  نیا 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  يدهلا  ملع  یضترم  دّیس 

(11 «.) دشاب یمن  لاحم  ًاتاذ  تسا و  رودقم  دنوادخ  يارب  تاوما  تشگزاب  هک  درادن  دوجو  یلقاع  رب  يا  ههبش  چیه  »
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داعبتسا ههبش  هب  خساپ 

: دسیون یم  هداد و  رارق  داعبتسا  ار  ههبش  نیلّوا  تعجر ، نافلاخم  تاهبش  نایب  رد  یلماع  ّرح  خیش 

(12) .اهرکنا نَم  راکنا  لصا  اذه  داعبتسالا و  لوالا  ههبشلا 

.تسا داعبتسا  نیمه  دنا  هدرک  در  ار  نآ  هک  یناسک  راکنا  هشیر  تسا و  تعجر  نتسناد  دیعب  لّوا  ههبش 

دوجو اهنآ  ندوب  لاحمرب  لیلد  یتقو  اّما  دنـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب  روما  زا  یخرب  هچرگا  هک  تسا  نآ  ههبـش  نیا  هب  خـساپ  اـّما 
انیس یلعوبا  .دوب  دهاوخن  اهنآ  شریذپ  زا  يزیرگ  ددرگ  هماقا  اهنآ  عوقورب  یلیلد  رگا  دراد و  دوجو  اهنآ  عوقو  لامتحا  دشاب  هتشادن 

: دسیون یم 

(13) .ناهربلا مئاق  هدذی  ملام  ناکمالا  هعقب  یف  هرذف  ِنادلبلا ، بئارغ  ِنامزلا و  بیاجع  نم  کعمس  عرق  امّلک 

ار نآ  یناهرب  هک  یمادام  هد  رارق  ناـکما  هتوب  رد  دینـش ، اهرهـش  زیگنا  تفگـش  روما  نارود و  بیجع  لـئاسم  زا  وت  شوگ  ار  هچنآ 
.تسا هدرکن  یفن 

راکنا ار  نآ  ناوت  یمن  نتـسناد  دیعب  فرـص  هب  تسا و  رودقم  دنوادخ  يارب  ایند  هب  اه  ناسنا  زا  يا  هّدـع  ندـنادرگ  زاب  هکنآ  هجیتن 
، يروابان لاـمک  اـب  هک  ییاـهرود  هچ  تسا و  ققحت  ندوب  رود  ياـنعم  هب  هکلب  تسین  ققحت  عنم  ياـنعم  هب  نتـسناد  دـیعب  اریز  درک ؛

.دندرگ یم  کیدزن 
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ناگدرم ندش  هدنز  مالسلا ، هیلع  یسوم  ياصع  ندش  اهدژا  دندرمـش ، یم  دیعب  ار  اهنآ  مدرم  هک  دنا  هدوب  يروما  زا  ءایبنا  تازجعم 
یم رظن  هب  دیعب  رایسب  هک  دنتسه  يروما  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  تسد  هب  هام  ندش  مینود  مالـسلا و  هیلع  یـسیع  تسد  هب 

هراشا نآ  داعبتسا  هب  مه  نآرق  هک  تسا ، تمایق  هلئـسم  دنناد  یم  دیعب  ار  نآ  نارفاک  هک  یلئاسم  زا  یکی  .دنتفای  ققحت  اّما  دندیـسر ،
: دیامرف یم  تسا و  هدرک 

(14 «) ًابیرَق ُهیَرنَو  ًادیَِعب  ُهَنْوَرَی  ْمُهَّنِإ  »

.مینیب یم  کیدزن  ار  نآ  ام  دننیب و  یم  رود  ار  زور  نآ  اهنآ 

: دیامرف یم  اهنآ  لوق  زا  رگید ، يا  هیآ  رد  و 

(15 «) ٌدیَِعب ٌعْجَر  َِکلذ  »

.تسا يرود  تشگزاب ، نیا 

تعجر داعبتـسا  دوب و  دهاوخن  نآ  ققحت  عنم  رب  یلیلد  اهنآ  ندرمـش  دیعب  اّما  دـنراد  رظن  قافتا  داعبتـسا ، نیا  رب  داعم ، نافلاخم  همه 
.تسا هنوگ  نیمه  زین ،

نآرق رد  ایند  هب  تشگزاب  ياه  هنومن 

.مینک یم  نایب  ار  نآ  دروم  دنچ  اجنیا  رد  ام  تسا و  هدنیآ  رد  نآ ، ققحت  ناکما  لیلد  نیرتهب  هتشذگ ، رد  تعجر  عوقو 
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ماش مدرم  هدرتسگ  تشگزاب   - 1

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دنوادخ 

(16 «) ْمُهایْحَأ َُّمث  اُوتُوم  ُهَّللا  ُمَُهل  َلاقَف  ِتْوَْملا  َرَذَح  ٌفُولُأ  ْمُهَو  ْمِهِرایِد  نِم  اوُجَرَخ  َنیذَّلا  َیلِإ  َرَت  َْملَأ  »

: دومرف اـهنآ  هب  دـنوادخ  سپ  دـندش ؟ جراـخ  دوـخ  ياـه  هناـخ  زا  گرم  سرت  زا  دـندوب و  رفن  نارازه  هک  ار  یهورگ  يدـیدن  اـیآ 
؟ درک هدنز  ار  اهنآ  سپس  دیریمب ؛

یهاگ هک  دندوب ، ماش  ياهرهش  زا  یکی  یلاها  زا  هداوناخ  رازه  داتفه  دندش ، هدنز  هک  یناسک  نیا  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تروص نیا  هب  دندنام و  یم  یقاب  ارقف  دنتفر و  یم  نوریب  رهـش  زا  دندوب ، دـنمناوت  هک  نادـنمتورث  دـمآ و  یم  نوعاط  ناشرهـش  رد 

زا دندوب ؛ دایز  ناگدنام  یقاب  نایم  رد  نوعاط  هب  نایالتبم  دندش و  یم  راتفرگ  نوعاط  هب  دنتفر  یم  نوریب  هک  یناسک  زا  یمک  هدـع 
همه تسا  هدمآ  نوعاط  دندیمهف  یتقو  .دنور  نوریب  رهـش  زا  دـندرک  ساسحا  ار  نوعاط  راثآ  هاگره  دـنتفرگ ، میمـصت  همه  ور  نیا 
هدرک كرت  ار  نآ  مدرم ، هک  دندیسر  يا  هبارخ  رهش  هب  ات  دنتـشگ  یم  اهرهـش  رد  یتدم  دندش و  جراخ  رهـش  زا  گرم ، میب  زا  اهنآ 

یگمه دومرف : اهنآ  هب  دنوادخ  دنـشاب  هتـشاد  یتماقا  اجنآ  رد  ات  دندش  هدایپ  یتقو  .دوب  هدرک  دوبان  ار  همه  نوعاط  يرامیب  دـندوب و 
.دش هدیسوپ  یشالتم و  جیردت  هب  اهنآ  ندب  دندرم و  تعاس  کی  رد  اهنآ  همه  دیریمب و 

23 ص :

تعجر دنمهوکش  www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


کشا درک و  هیرگ  دومن ، هدهاشم  ار  نانآ  ياه  ناوختسا  یتقو  درک  یم  روبع  اجنآ  زا  هک  لیقزح  مان  هب  لیئارـسا  ینب  ءایبنا  زا  یکی 
: تفگ دیدرگ و  يراج  شنامشچ  زا 

هک دنروآ  ینادنزرف  دنزاس و  دابآ  ار  وت  ياهرهـش  ات  يدرک  یم  هدنز  نآلا  يدـناریم ، ار  اهنآ  هک  هنوگ  نامه  شاک  يا  اراگدرورپ !
...دننک شتسرپ  ار  وت  تناگدنب ، ریاس  هارمه  هب  دنشاب و  وت  هدنب 

دنتـسویپ و رگیدکی  هب  هدرک و  زاورپ  رگیدکی  يوس  هب  اه  ناوختـسا  هک  درک  هدهاشم  لیقزح  و  داد ) خساپ  وا  تساوخ  هب  دنوادخ  )
.دندوشگ یم  هَّللا  ّالا  هلاال  هب  نابز  هتفگ و  ریبکت  حیبست و  ار  ادخ  دنتسیرگن و  یم  رگیدمه  هب  دندش و  هدنز  اهنآ  همه 

(17 «.) تساناوت زیچ  همه  رب  دنوادخ  هک  مهد  یم  تداهش  : » تفگ لیقزح  لاح  نیا  رد 

لیئارسا ینب  زا  رفن  داتفه  تشگزاب   - 2

: دیامرف یم  میرک  نآرق  رد  یلاعت  يادخ 

ْمُکَّلََعل ْمُِکتْوَـم  ِدـَْعب  ْنِم  مُکاـْنثََعب  َُّمث  َنوُرُظنَت *  ُْمتنَأَو  ُهَقِعاّـصلا  ُمُْکتَذَـخَأَف  ًهَرْهَج  َهَّللا  يََرن  یّتَـح  َکـَل  َنِمْؤـُن  َْنل  یـسُومای  ُْمْتُلق  ْذِإَو  »
(18 «) َنوُرُکْشَت

ات میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  زگره  یسوم ! يا  دیتفگ : هک  یماگنه  دیروآ ) رطاخ  هب  )
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زا سپ  ار  امش  هاگنآ  دیدید ؛ یم  ار  نآ  هک  یلاح  رد  تفرگ  ار  امش  هقعاص  سپ  مینیبب ؛ رهاظ ) مشچ  اب   ) راکـشآ تروص  هب  ار  ادخ 
.دییوگ رکش  ار  ادخ  دیاش  میدرک ، هدنز  گرم 

: دیامرف یم  هعقاو  نیا  هرابرد  مالسلا  هیلعاضر  ماما 

: دنتفگ اهنآ  اّما  داد ؛ ربخ  نانآ  هب  ار  دوخ  اب  ادخ  نتفگ  نخس  تشگزاب و  دوخ  موق  يوس  هب  تفگ ، نخس  یـسوم  اب  دنوادخ  یتقو  »
.میونشب ار  ادخ  نخس  دوخ  ات  میروآ  یمن  نامیا  وت  هب  ام 

نایم زا  رفن و  رازه  تفه  اه ، نآ  عمج  زا  دـیزگرب و  ار  رفن  رازه  داتفه  اـهنآ  ناـیم  زا  یـسوم  دوب و  رفن  رازه  دـصتفه  اـهنآ  تیعمج 
وت هب  دـنتفگ : دندینـش ، ار  ادـخ  نخـس  یتقو  .درب  روط  هوک  هب  دوخ  اب  درک و  باختنا  ار  رفن  داتفه  اهنآ  عمج  زا  رفن و  دـصتفه  نانآ 

تفرگ و ار  نانآ  داتـسرف و  يا  هقعاص  دـنوادخ  دـندرک ، هک  یملظ  نیا  رطاخ  هب  سپ  .مینیبب  اراکـشآ  ار  ادـخ  ات  میروآ  یمن  نامیا 
.دندرم همه 

ار نانآ  وت  تفگ : دنهاوخ  ناشیا  مهد ؟ اهنآ  هب  یباوج  هچ  مدرگزاب  لیئارسا  ینب  عمج  هب  نم  یتقو  اراگدرورپ ! درک : ضرع  یـسوم 
(19 «.) داتسرف وا  هارمه  درک و  هدنز  ار  اهنآ  مه  دنوادخ  .يدوبن  وگتسار  دوخ  تّوبن  ياعدا  رد  اریز  يدناسر ؛ لتق  هب  يدرب و 

ایمرا تشگزاب   - 3

ریذپان هشدخ  حیرص و  ياه  هنومن  زا  ایند ، هب  ریزع )  ) ایمرا تشگزاب 
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: دیامرف یم  میرک  نآرق  .دناسر  یم  تابثا  هب  ار  تعجر  ققحت  ناکما  هک  تسا  يرگید 

اب .دوب  هدنکارپ  نیمز  يور  رب  نآ  مدرم  داسجا  و   ) دوب هتخیر  ورف  شیاه  ماب  هک  درک  رذگ  يدابآ  کی  رانک  زا  هک  یـسک  دـننام  ای  »
درک و هدنز  سپـس  دناریم و  لاسدص  تّدم  هب  ار  وا  مه  ادخ  دنک ؟ یم  هدنز  ناشگرم  زا  سپ  ار  اهنیا  دنوادخ  هنوگچ  تفگ ): دوخ 

ییادخ  ) تسا هدرکن  يرییغت  چیه  نک ، هاگن  یتشاد ) هارمه  هب  هک   ) دوخ یندیشون  اذغ و  هب  يدرک ؟ گنرد  هزادنا  هچ  دومرف : وا  هب 
زا هنوگچ  هک   ) رگنب دوخ  غالا  هب  و  .دراد ) تردق  دـنک  هدارا  هچنآرب  تسا ، هتـشاد  هاگن  لاسدـص  تّدـم  هب  ار  ییاذـغ  داوم  نیا  هک 

مدرم يارب  يا  هناشن  ار  وت  هکنآ  مه  و  تسا ) داعم  هرابرد  وت  يارب  یخـساپ  مه  تگرم  زا  سپ  تایح  نیا  تسا ، هدـش  یـشالتم  مه 
یم دنویپ  رگیدـکی  هب  هتـشادرب و  ار  اهنآ  هنوگچ  هک  نک  هاگن  دوخ  بکرم  ياه  ناوختـسا  هب  نونکا )  ) .میداد رارق  تمایق ) هرابرد  )

دنوادخ هک  مناد  یم  تفگ : دیدرگ  راکشآ  وا ) يارب  شبکرم  دوخ و  ندش  هدنز  یتقو   ) .میناشوپ یم  اهنآرب  تشوگ  هاگنآ  میهد و 
(20 «.) تساناوت يزیچ  ره  رب 

یمالسا تّما  رد  تعجر  لیالد 

هراشا

تسا ققحت  لباق  نکمم و  يرما  تعجر  هک  دیسر  تابثا  هب  نونکات 
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عوقو هب  دـشاب ، هتـشاد  ققحت  لیلد  هک  ینکمم  ره  اریز  تفای ؛ دـهاوخ  ققحت  نکمم  ِرما  نیا  هک  دـسر  یم  تابثا  هب  ثحب  نیا  رد  و 
رب لـیلد  دوجو  دریگ ، یم  رارق  ثحب  دروم  نونکا  هچنآ  نیارباـنب  .دـنویپ  یم  عوقو  هب  سپ  دراد ، ققحت  لـیلد  تعجر  ددـنویپ و  یم 

.تسا نامزرخآ  رد  تعجر  عوقو 

.دسر یم  تابثا  هب  عامجا  تایاور و  نآرق ، لیلد  هس  اب  هک  تسا  ینید  فراعم  هلمج  زا  تعجر 

نآرق تایآ   - 1

هراشا

رارق ثحب  دروم  ار  نآ  هیآ  راهچ  ام  دنا و  هدرک  حیرـصت  هدنیآ  رد  تعجر  ققحت  هب  هک  دراد  دوجو  میرک  نآرق  رد  يددـعتم  تایآ 
: میهد یم 

لّوا هیآ 

ام تایآ  هک  یناسک  زا  یهورگ  یتّما ، ره  زا  ام  هک  يزور  و  ( 21 «) َنوُعَزُوی ْمُهَف  اِنتایِاب  ُبِّذَُکی  نَّمِم  ًاجْوَف  ٍهَّمُأ    ّ ِلُک ْنِم  ُرُشَْحن  َمْوَیَو  »
.دنوش یم  هتشاد  هگن  لاؤس ) يارب   ) اه نآ  میزیگنا و  یم  رب  دندرک  بیذکت  ار 

نآ هب  لالدتسا  هیآ و  تاکن 

: دوش یم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا  هتکن  دنچ 

27 ص :

تعجر دنمهوکش  www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 40 

http://www.ghaemiyeh.com


.دبای یم  ققحت  زیخاتسر  کی  نآ  رد  هک  دمآ  دهاوخ  يزور   - 1

.دش دنهاوخ  هدنز  یهورگ  یتّما  ره  زا  هکلب  دوب  دهاوخن  یّلک  زیخاتسر ، نیا   - 2

.دنتسه ادخ  تایآ  ناگدننک  بیذکت  زا  هورگ ، نیا   - 3

.دنوش یم  هتشاد  هگن  ندش  هدنز  زا  سپ   - 4

: دیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  یلک ، یگتخیگنارب  کی  تسا : هدش  نایب  نآرق  رد  یگتخیگنارب  ود  لالدتسا : هوحن 

(22 «) ًادَحَأ ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَشَحَو  »

.درک میهاوخن  راذگ  ورف  مه  رفن  کی  زا  میزیگنارب و  ار  اهنآ  همه 

زور مود ، یگتخیگنارب  ندوب  یئزج  .تسا  هدـیدرگ  نایب  ًاجوَف » ٍهُّما    ّ ِلُـک ْنِم  ُرُـشَْحن  َموَیَو   » هیآ رد  هک  یئزج ، یگتخیگنارب  کـی  و 
.مییوگ یم  تعجر  زور ، نآ  هب  هک  دوب  دهاوخ  يرگید  زور  زور ، نیا  سپ  .تسا  هتخاس  زیامتم  تمایق ، زور  زا  ار  نآ 

: درک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يدرم 

ْنِم ِهمایِقلا  َموی  ُهَّللا  ُرُـشْحَیَف  مالـسلا : هیلع  ِهَّللاِدـبعوبا  لاقَف  .ِهمایِقلا  ِیف  ینَع  ًاجوَف » ٍهُّما    ّ ِلُک ْنِم  ُرُـشَْحن  َموَیَو   » َُهلوَق َّنَأ  ُمَعْزَت  َهَّماعلا  َّنإ 
(24 () 23 «) ًادَحَأ ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَشَحَو   » ِهَمایقلا ُهیآ  اّمَأ  ِهَعْجَّرلا َو  ِیف  ُهَّنکلوال  َنِیقابلا ؟ ُعَدَی  ًاجوَف َو  ٍهَّمُأ    ّ ِلک ُ

ار یهورگ  یتما  ره  زا  هک  يزور  : » دومرف هک  دنوادخ  دارم  دنراد  نامگ  تنس  لها 
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یم او  ار  هیقب  دزیگنا و  یم  رب  ار  یهورگ  یتما  ره  زا  تمایق  زور  دـنوادخ  سپ  دومرف : ترـضح  .تسا  تماـیق  زور  میزیگنا » یم  رب 
یم رب  ار  اـهنآ  همه  و  : » دوـمرف هک  تسا  نیا  تماـیق  رد  رـشح  هب  طوـبرم  هیآ  اـّما  .تسا  تعجر  رد  رـشح  دارم ، هـکلب  هـن ! دراذـگ ؟

«. درک میهاوخن  راذگ  ورف  مه  رفن  کی  زا  میزیگنا و 

نیا دوخ  ریسافت  رد  یبلاعث ، یطویس و  نیدلا  لالج  ریثک ، نبا  یبطرق ، ریظن : تنس  لها  نارسفم  هیآ  نوماریپ  تنـس  لها  ریـسافت  دقن 
يا هراشا  هنوگ  چیه  نودب  راصتخا و  اب  دنا و  هدرک  ریسفت  تمایق  زور  هب  دراد  تریاغم  تمایق  رد  اه  ناسنا  یلک  رـشح  اب  هک  ار  هیآ 

ات دنا  هدمآرب  يأر  هب  ریـسفت  هیجوت و  رد  اهنآ  زا  یخرب  .دنا  هدرک  رذگ  نآ  رانک  زا  دنوش ، یم  هتخیگنارب  هک  یناسک  تیدودحم  هب 
یهلا نایدا  همه  عامجا  اّما  .دنزاس  یفتنم  هیآ  زا  دنا  هتفریذپن  هک  ار  تعجر  تقیقح  دننک و  ریسفت  تمایق  زور  هب  ار  یئزج  رشح  نیا 

حیرـصت نآ  هب  نآرق  هک  نانچ  دـندرگ ، یم  روشحم  تمایق  زور  رد  ءانثتـسا  نودـب  مدرم ، همه  هک  تسا  نیا  رب  یمالـسا  بهاذـم  و 
«. میزیگنا یمرب  ار  يا  هّدع  یتما  ره  زا  هک  ار  يزور  روآ  دای  هب  : » تسا هدمآ  لمن  هکرابم  هروس  هیآ 84  رد  یلو  تسا ، هدرک 

لمن هروـس  هک  دـنا  هتخاـس  راـتفرگ  تاـیآ ، ندرک  گـنهامهان  رد  ار  دوـخ  دـنا  هدرک  ریـسفت  تماـیق  هب  ار  هـیآ  نـیا  هـک  ینارـسفم 
نیا اب  هعیش  اّما  دنا ؛ هدرک  نایب  ار  اه  ناسنا  همه  رشح  رگید ، تایآ  مدرم و  زا  يا  هّدع  یگتخیگنارب 
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هکنیا هچ  دسانـش ، یمن  تعجر  زج  اه ، ناسنا  زا  يا  هّدـع  یئزج  رـشح  يارب  مه  یقادـصم  چـیه  تسین و  ورب  ور  تایآ  یگنهامهان 
.دنا هتسج  کسمت  هیآ  نیا  هب  تنس  لها  رظن  ربارب  رد  مالسلا  مهیلع  همئا 

: دومرف نم  هب  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  دیوگ : ریصبوبا 

(25 ««) ًاجوَف ٍهُّما    ّ ِلُک ْنِم  ُرُشَْحن  َموَیَو   » َنآرقلا َنوُؤرقَی  امأ  َلاق : .مَعَن  ُتُلق : َهعجَّرلا ؟ ِقارِْعلا  ُلهَأ  َنورِکُنی  »

زا ام  هک  يزور  و  : » دیامرف یم  هک  دـنناوخ  یمن  ار  نآرق  ایآ  دومرف : .يرآ  مدرک : ضرع  دـننک ؟ یم  راکنا  ار  تعجر  قارع  لها  ایآ 
»؟ میزیگنا یم  رب  ار  یهورگ  یتما  ره 

يزار رخف  هیرظن 

: دسیون یم  َنوُعَزُوی » ْمُهَف  اِنتایِاب  ُبِّذَُکی  نَّمِم  ًاجْوَف  ٍهَّمُأ    ّ ِلُک نِم  ُرُشَْحن  َمْوَیَو   » هیآ هرابرد  يزار  رخف 

(26) همایقلا مایق  دعب  هعقاولا  رومالا  نم  اذه  نأ  ملعاف ،

.ددرگ یم  عقاو  تمایق  ییاپرب  زا  سپ  هک  تسا  يروما  زا  رشح ، نیا  نادب 

یلالدتـسا تنامـض  چـیه  وا  نخـس  ًاساسا  هک  تسا  نیا  مه  نآ  ّتلع  تسا و  هدرواین  دوخ  ياـعدا  نیا  يارب  یلیلد  چـیه  يزار  رخف 
لماش تمایق  زور  تثعب  اّما  دراد ، هراشا  دارفا  زا  یخرب  تثعب  هب  اهنت  تسا و  ضیعبت  يارب  هدش  دای  هیآ  رد  ْنِم »  » فرح اریز  درادـن ؛

دارم رگا  هلب ! .تسا  تعجر  زور  هیآ ، رهاظ  ربانب  زور  نیا  ددرگ  یم  مولعم  سپ  .دوش  یم  اه  ناسنا  مامت 
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هک دوب  دهاوخن  یسک  یلک ، رـشح  زا  سپ  اریز  تسا ؛ باوصان  مه  زاب  دشاب  یلک  رـشح  زا  سپ  یئزج  رـشح  کی  تمایق  زا  دعب  زا 
.دوش هتخیگنارب 

یسولآ هیرظن 

: دسیون یم  تنس  لها  نارسفم  زا  رگید  یکی  یسولآ 

(27 «.) یمومع یلک و  رشح  زا  سپ  اّما  تسا  باذع  رشح  لمن ،) هروس  رد  یئزج   ) رشح نیا  زا  دارم  »

مود رشح  تسا و  مدرم  همه  ندش  هدنز  هک  لّوا  رـشح  دیتفریذپ : تمایق  زور  رد  ار  رـشح  ود  امـش  هک  تسا  دراو  وا  رب  لاکـشا  نیا 
، نیارب هوالع  .دـنراد  حیرـصت  تمایق  رد  رـشح  کـی  رب  هک  تسا  یتاـیاور  تاـیآ و  فـالخرب  نیا  .تساـهنآ  زا  یهورگ  رـشح  هک 

اهنآ زا  يا  هّدع  دیاب  میشاب ، هتشاد  يرگید  رـشح  مدرم ، همه  ندش  هدنز  زا  سپ  میهاوخب  رگا  اریز  تسا ، دودرم  مود  رـشح  شریذپ 
تمایق رد  یگرم  ًاساسا  میرادـن و  تمایق  رد  یگرم  نینچ  رب  یلیلد  ام  دـندرگ و  روشحم  هراـبود  اـت  دـنهد  تسد  زا  ار  دوخ  تاـیح 

لیـصحت مه  نآ  هک  دـنوش  هتخیگنارب  دـنا ، هدـش  روشحم  هک  یناـسک  زا  يا  هّدـع  دـیاب  مود ، رـشح  ققحت  يارب  سپ  .درادـن  دوجو 
.تسا لطاب  لصاح  لیصحت  تسا و  لصاح 

زور رد  رـشح  ود  ره  سپ  دنوش ، یم  هدنز  يرگید  رـشح  رد  دش و  دنهاوخن  هدـنز  لّوا  رـشح  رد  يا  هّدـع  دوش : هتفگ  تسا  نکمم 
.دوب دهاوخ  تمایق 

31 ص :

تعجر دنمهوکش  www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


نهذ هب  تمایق  رد  رشح  هملک  زا  هچنآ  اریز  تسا ؛ تایاور  تایآ و  زا  ردابت  فالخ  صقان ، رشح  ود  ای  يا و  هلحرم  ود  رشح  نیا  اّما 
ام تسا و  لیلد  دنمزاین  ردابت ، نیا  زا  ندیشک  تسد  تسا و  هتفرگ  لکش  نآ  رب  یمومع  داقتعا  هک  تسا  رـشح  کی  دنک  یم  ردابت 

.میرادن ار  یلیلد  نینچ 

یناکوش هیرظن 

هراشا

: دسیون یم  تنس  لها  نارسفم  زا  یناکوش 

(28) .قلخلا عیمجل  لماشلا  یلکلا  رشحلا  دعب  باذعلا  رشح  وه  ًاجْوَف ) ٍهَّمُأ    ّ ِلُک نِم  ُرُشَْحن   ) رشحلا اذهب  دارملا  و  لیق :

ناسنا همه  ِیلک  رشح  زا  سپ  هک  تسا  باذع  رشح  میزیگنا ،) یم  رب  ار  یهورگ  یتما  ره  زا   ) رـشح نیا  زا  روظنم  تسا : هدش  هتفگ 
.دشاب یم  اه 

یلک رشح  یتقو  اریز  تسا  دودرم  تمایق  رد  رشح  ود  دوجو  حرط  هک  تسا  نآ  تسا  یناکوش  لوبق  دروم  هک  نخس  نیا  لاکشا  اّما 
دـندرگ و یم  تشهب  دراو  يا  هدـع  تسا و  باذـع  رـشح  اهنآ  رـشح  هتفر و  منهج  هب  يا  هّدـع  دـندش  هدـنز  همه  تفرگ و  تروص 
زا سپ  دهاوخب  هک  دوب  هدشن  ءانثتسا  ندش ، هتخیگنارب  زا  یسک  نیاربانب  .دریذپ  یم  نایاپ  دب  بوخ و  ياه  ناسنا  روما  هب  یگدیـسر 

هک یناسک  زا  یضعب  مییوگب  هکنیا  رگم  درادن ؛ انعم  یلک  رشح  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش ، هتخیگنارب  یلک  رشح 
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هیرظن هب  لبق  ثحب  رد  هک  ییاه  لاکـشا  تروص  نیا  رد  .دهد  انعم  مود  رـشح  اهنآ  ندش  هدـنز  اب  ات  درم  دـنهاوخ  دـنا ، هدـش  هدـنز 
.دوب دهاوخ  دراو  میدرک  دراو  یسولآ 

زور هب  یئزج  رـشح  دریگ و  یم  رب  رد  ار  مدرم  همه  هک  تسا  یلک  رـشح  نآ  دراد و  دوجو  تمایق  رد  رـشح  کـی  اـهنت  هکنیا  هجیتن 
.دوش یم  طوبرم  تسا  تعجر  زور  هک  يرگید 

: رگید هیرظن  ود  یسررب 

هینغم داوج  دّمحم  هیرظن 

ِلُک نِم  ُرُشَْحن  َمْوَی   » هیآ زا  تعجر  هدافتسا  رد  تسا  هدرک  نایب  ار  یبلاطم  تعجر ، فیعضت  تهج  رد  هک  هینغم  داوج  دّمحم  موحرم 
: دسیون یم  هداد و  تبسن  هعیش  ياملع  هب  تسا  تنس  لها  نارسفم  رظن  قباطم  هک  ار  دوخ  رظن  هدرک و  تفلاخم  ًاجْوَف » ٍهَّمُأ  ّ 

دارملاو هایحلا ، هذه  یف  ال  هرخآلا ، مویلا  یف  رشحلا  هب  داری  هیالا  یف  رشحلا  نإ  اولاق : دقف  هیمامالا  ءاملع  نم  هعجرلا  اورکنا  نیذلا  اّما 
(29) .مهیلع هجحلا  هماقال  نوعمجی  نورشحی و  مهناف  نیدحاجلا ، رافکلا و  ءاسؤر  جوفلاب 

رد هن  تسا و  ترخآ  رد  یگتخیگنارب  هیآ  رد  رـشح  زا  دارم  دـنا : هتفگ  دـندرک ، راکنا  ار  تعجر  هک  هیماما  ياملع  زا  هورگ  نآ  اـّما 
هتخیگنارب هک  یهورگ  زا  دارم  ایند و  نیا 
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.دوش هماقا  اهنآرب  تجح  ات  دنوش  یم  عمج  هتخیگنارب و  هک  دنتسه  نانآ  سپ  دننارکنم ، رافک و  ياسؤر  دنوش  یم 

زا یکی  هک  نانچ  دـنا  هدـش  نایب  تنـس  لها  يریـسفت  عبانم  رد  هکلب  دوش ؛ یمن  طوبرم  هعیـش  هب  دـش  نایب  هک  یبلاطم  کـش  نودـب 
: دسیون یم  هعیش  رصاعم  نارسفم 

تاعامجلا و ءاسؤر  یلا  هراشا  وه  جوفلاب  دارملا  نا  اولاق : و  همایقلا ، موی  یلا  هرظان  هیالا  نا  نودـقتعی  هنـسلا  لـها  نم  نیرـسفملا  نا 
(30) .مهتمئا

ناربهر اه و  تیعمج  نارس  هب  هراشا  هورگ )  ) جوف زا  دارم  دنا : هتفگ  دراد و  رظن  تمایق  هب  هیآ  هک  دنراد  داقتعا  تنـس  لها  نارـسفم 
.تساهنآ

: تسا هدروآ  هیآ  لیذ  رد  بهذم ، ینس  رسفم  یسولآ ،

(31) .هرفکل نیعوبتملا  ءاسؤرلا  نم  هعامج  جوفلاب  دارملاو 

.دننارفاک تیعبت  دروم  نارس  زا  یعمج  لمن ) هروس  هیآ 83  رد   ) یهورگ زا  دارم 

تسا و تعجر  زور  هیآ  رد  زور ) ) موی زا  دارم  هک  تسا  نیا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  هیآ و  رهاظ  ربانب  هعیـش  ياملع  رظن  اّما 
: دسیون یم  دش  نایب  وا  زا  هک  یبلاطم  زا  سپ  یسولآ  هک  نانچ  دنراد ، ترهش  هیرظن  نیا  هب 

(32) .هعجرلا یلع  هیمامالا  اهب  لدتسا  ام  رهشا  نم  هیالا  هذه  و 

.تسا هدرک  لالدتسا  نآ  هب  تعجر ، يارب  هعیش  هک  تسا  یلیالد  نیرتروهشم  زا  هیآ  نیا  و 
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هک تسا  نیا  دوش  یم  طوـبرم  ّقـح  نارکنم  راـفک و  نارـس  زا  یخرب  یگتخیگنارب  تماـیق و  زور  هب  هیآ  هک  بلاـطم  نیا  خـساپ  اـّما 
: دیامرف یم  نآرق  هک  نانچ  دوش ، یمن  ءانثتسا  نآ  زا  مه  رفن  کی  تسا و  یلک  تمایق  زور  یگتخیگنارب 

(33 «) ًادَحَأ ْمُْهنِم  ْرِداُغن  ْمَلَف  ْمُهانْرَشَحَو  »

.درک میهاوخن  راذگورف  مه  رفن  کی  زا  میزیگنا و  یم  رب  ار  اهنآ  همه 

نآ ددرگ و  یم  طوـبرم  تماـیق  زور  زا  ریغ  يرگید  زور  هب  تسا ، حرطم  لـمن  هروـس  هیآ 83  رد  هک  یئزج  یگتخیگنارب  نیارباـنب ،
.تسا تعجر  زور  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور  ربانب  زور ،

ردص دّمحم  دّیس  هیرظن 

هراشا

: دسیون یم  ًاجْوَف » ٍهَّمُأ    ّ ِلُک نِم  ُرُشَْحن  َمْوَی   » هیآ هرابرد  ردص  دّمحم  دّیس 

يرگید يانعم  لقاال  مینیب و  یمن  تعجر  رب  هدـننک  تلالد  ار  نآ  هجو  چـیه  هب  مینک ، یم  هاگن  هیآ  هب  لقتـسم  تروص  هب  اـم  یتقو  »
(34 «) دشاب یمن  تعجر  رب  نآ  تلالد  زا  رتمک  انعم ، نآ  رب  هیآ  تلالد  هک  تشاد  دهاوخ  تعجر  يانعم  ریظن 

هک تسا  نیا  هیآ  زا  دارم  هک  دریگ  یم  هجیتن  دوخ  نانخس  نایاپ  رد  هاگنآ 
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.دنوش یم  روشحم  هورگ  هورگ  تمایق  زور  رد  مدرم 

هب رشح  تعجر و  يانعم  هب  رـشح  دراد : انعم  ود  لمن  هروس  هیآ 83  رد  رـشح  هک  تسا  نیا  ردص  دّمحم  دّیـس  مالک  نشور  هصالخ 
.دنک یم  نایب  ار  تمایق  زور  رد  مدرم  هورگ  هورگ  رشح  ینعی  مود ؛ يانعم  هیآ ، تمایق و  هنحص  هب  یجیردت  تشگزاب  يانعم 

هب « ) ًاجاوفا مه  رـشحن  موی  و   » هلمج اب  ار  نآ  ناوت  یم  دـنک و  یم  نایب  ار  رـشح  عون  هدـش  داـی  هیآ  هک  تسا  نآ  هیرظن ، نیا  فدـه 
.درک ریبعت  میزیگنا ) یم  رب  هورگ  هورگ  ار  مدرم  ام  هک  ار  يزور  روآدای 

فلتخم لیالد  هب  ام  هک  نیا  نمض  تسا ؛ هدرکن  رکذ  نآ  رب  یلیلد  هک  تسا  ییاعدا  درادن ، تعجر  رب  یتلالد  هیآ  هک  نخس  نیا  اّما 
.تسا تعجر  لیالد  نیرتهب  زا  هیآ  نیا  هک  میدرک  تابثا 

نایب رب  دنوادخ  هدارا  رگا  تسا و  راکـشآ  يأر  هب  ریـسفت  کی  ًاجاوفا ،» مهرـشحن  موی   » هب ًاجوف » هما  لک  نم  رـشحن  موی   » ریـسفت اّما 
موی : » دومرف أبن  هروس  رد  هکنیا  هچ  درک  یم  نایب  ار  ًاجاوفا » مهرشحن  موی   » هلمج هدش ، دای  هیآ  ياج  هب  دوب  مدرم  هورگ  هورگ  رـشح 
نامه دنوادخ  دارم  ددرگ  یم  مولعم  سپ  .درکن  هدافتـسا  يریباعت  نینچ  زا  دنوادخ  هک  مینیب  یم  اّما  ًاجاوفا » نوتأتف  روصلا  یف  خفنی 

.مییوگ یم  تعجر  نآ  هب  هک  تسا  یئزج  رشح  نآ  دوش و  یم  هدافتسا  هیآ  ظافلا  رهاظ  زا  هک  تسا  يزیچ 

هیآ ار  نآ  تسا ، بسانم  هک  ار  هیآ  نیا  مه  هعیش  نارسفم  املع و 
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همالع و  ( 37) یسربط خیش  (، 36) یسوط خیش  (، 35) دـیفم خیـش  اهنآ : هلمج  زا  هک  دـنا  هتـسناد  تعجر  نشور  لیلد  میمانب  تعجر 
.دنشاب یم  ( 38) ییابطابط

مود هیآ 

(39 «) َنوُعِجْرَی ْمُهَّنَأ ال  اهانْکَلْهَأ  ٍهَیْرَق  یَلَع  ٌمارَحَو  »

.دندرگ یمن  زاب  ایند  هب  زگره  اهنآ  دندرگزاب ) ایند  هب   ) میدناسر تکاله  هب  ار  اهنآ  هک  ییاه  يدابآ  اهرهش و  رب  تسا  مارح  و 

نآ هب  لالدتسا  هیآ و  تاکن 

: دراد دوجو  هیآ  نیا  رد  مهم  هتکن  ود 

.لاعتم دنوادخ  يوس  زا  اه  يدابآ  یخرب  تکاله   - 1

.ایند هب  اهنآ  تشگزاب  تیعونمم  تمرح و   - 2

هکنیا هچ  دـنوش  یم  هتخیگنارب  همه  تمایق  رد  اریز  تساـیند ؛ دـندرگ  یمن  زاـب  نآ  هب  ناگدـش  كـاله  هک  ییاـج  لالدتـسا : هوحن 
: دیامرف یم  دنوادخ 

(40) .درک میهاوخن  راذگ  ورف  مه  رفن  کی  زا  میزیگنا و  یمرب  ار  اهنآ  همه  و 

دنا هدشن  كاله  هک  یناسک  سپ  هک  تسا  نیا  هیآ  موهفم  دندرگ  یمن  زاب  ایند  هب  ناگدش  كاله  هک  هدـش  دای  هیآ  ربانب  هک  نونکا 
.دندرگ یم  زاب  ایند  هب  طیارش ) نتشاد  اب  )
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: تسا هدروآ  دوخ  ریسفت  رد  یمق  میهاربا  نب  یلع 

(41) .هعجرلا یف  هلالدلا  مظعا  نم  هیالا  هذهف 

.تسا تعجر  رب  لیلد  نیرت  گرزب  هیآ ، نیا 

: دیامرف یم  ناگدننک  تعجر  طیارش  هدش و  دای  هیآ  هب  لالدتسا  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اوُضَحَم ِباذعلِاب َو  اوِکلهَی  َْمل  ْنَّمِم  مُهُْریَغ  اّمَأ  .َنوُعِجْرَیَف  ِهَمایِْقلا  ِیف  اّمَأ  ِهَعْجَّرلا َو  ِیف  َنوُعِجْرَیال  ِباذعلِاب  اهَلهَأ  ُهَّللا  کَلْهَأ  ٍهَیْرَق  ُّلُک 
(42) .َنوُعِجرَی ًاضحَم  َْرفُکلا 

دنهاوخ زاب  تمایق  رد  اّما  دـندرگ ؛ یمن  زاب  تعجر  رد  دـناسر ، تکاله  هب  باذـع  اب  ار  نآ  نانکاس  دـنوادخ  هک  يدابآ  رهـش و  ره 
.دندرگ یم  زاب  دنشاب  هدرک  صلاخ  ار  دوخ  رفک  دنشاب و  هدیسرن  تکاله  هب  یهلا  باذع  اب  هک  یناسک  یلو  تشگ ،

یفن میهد : یم  خساپ  دشاب ، یمن  اهنآ  ریغ  يارب  تعجر  تابثا  يانعم  هب  هیآ  نیا  رد  ناگدش  كاله  زا  تعجر  یفن  دوش : هتفگ  رگا 
كـاله زا  تعجر  یفن  هنرگ  ددرگ و  یفتنم  يا  هّدـع  زا  دـشاب و  یتـعجر  هک  تسا  هجوم  یتروص  رد  ناگدـش ، كـاله  زا  تعجر 

هک ار  ایند  هب  تشگزاب  هک  نآ  زج  درادـن  یهجو  درذـگ  یم  اـهنآ  باذـع  زا  هک  ینـالوط  ناـمز  زا  سپ  مه  نآ  نآرق ، رد  ناگدـش 
دـنک و یم  ادـیپ  هیجوت  هدـش  دای  هیآ  رد  اهنآ  تشگزاب  یفن  هک  تسا  تروص  نیا  رد  دزاس و  یفتنم  اهنآ  زا  دوش  یم  یخرب  لماش 

مولعم
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هیلع قداص  ماما  زا  هک  تسا  یثیدح  خساپ  نیا  دیؤم  دنک ؛ ءانثتـسا  ایند  هب  تعجر  زا  ار  يا  هّدـع  دـهاوخ  یم  دـنوادخ  هک  دوش  یم 
.میدرک لقن  هدش  دای  هیآ  ریسفت  رد  مالسلا 

موس هیآ 

يِذَّلا ُمُهَنید  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِذَّلا  َفَلْخَتْـسا  امَک  ِضْرَْألا  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  ْمُکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  َدَـعَو  »
(43 «) َنوُقِسافلا ُمُه  َِکَئلوُأف  َِکلذ  َدَْعب  َرَفَک  نَمَو  ًْایَش  ِیب  َنوُکِرُْشی  ِینَنوُُدبْعَی ال  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  مُهََّنلِّدَُبَیلَو  ْمَُهل  یَضَتْرا 

مکاح عطق ، روط  هب  ار  نانآ  هک  تسا  هداد  هدـعو  دـنا  هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امـش  زا  یناـسک  هب  دـنوادخ 
رقتـسم اـجرباپ و  تسا  هدیدنـسپ  اـهنآ  يارب  هک  ار  ینید  داد و  تیمکاـح  اـهنآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  ناـمه  دـهد ؛ رارق  نیمز  يور 
یناسک دنهدن و  رارق  نم  کیرش  ار  يزیچ  دنتسرپب و  ارم  اهنت  هک  يا  هنوگ  هب  دزاس  یم  لدبم  تینما  هب  ار  اهنآ  سرت  درک و  دهاوخ 

.دنقساف اهنآ  دندرگ  رفاک  نآ  زا  سپ  هک 

نآ هب  لالدتسا  هیآ و  تاکن 

: مینک یم  نایب  ار  اهنآ  هک  دراد  دوجو  هیآ  نیا  رد  یمهم  تاکن 

.تسا هداد  نانمؤم  ینید  تموکح  رب  یعطق  هدعو  دنوادخ   - 1
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.تسا هدرک  اطع  ناینیشیپ  هب  دنوادخ  ار  تموکح  نیا   - 2

.دنشاب یم  یهلا  هدعو  نیا  لومشم  تیمکاح  نیا  ققحت  نامز  ات  مالسا  ردص  زا  نانمؤم  همه   - 3

.دوب دهاوخ  اجرباپ  دشاب  یم  نانمؤم  لوبق  دروم  هک  ادخ  نید   - 4

.ددرگ یم  لدبم  تینما  هب  نانمؤم  سرت   - 5

.دنهد یمن  رارق  وا  کیرش  ار  یسک  دنتسرپ و  یم  ار  ادخ   - 6

.تسا قساف  دزرو  رفک  سکره  تیاده ، ياه  هنیمز  نیا  ققحت  زا  سپ   - 7

یتموکح نینچ  رارقتـسا  اریز  دـبای ؛ یم  ققحت  نامز  رخآ  رد  دـشاب  یم  مالـسا  نیبم  نید  ساسارب  هک  یتیمکاح  نینچ  کش  نودـب 
َهَّللا َّنِإ  : » تسا هدومرف  نآرق  هکنیا  هچ  .دوب  دهاوخن  دنوادخ  هدعو  رد  مه  یفلخت  هتفاین و  ققحت  نونکات  هک  تسا  یهلا  هدـعو  کی 

« َداعیْملا ُِفلُْخی  َال 

هلآو هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  یمارگ  نیـشناج  نیمهدزاود  ینامـسآ و  درم  نیرخآ  يربـهر  هب  تیمکاـح  نیا  دراد  داـقتعا  هـعیش 
يدهم ترضح  تموکح  هیآ  نیا  رد  تیمکاح  هک  تسا  هدش  دراو  یتایاور  هک  نانچ  دبای ؛ یم  ققحت  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 

.تسا مالسلا  هیلع 

ینید و تیمکاح  هدـعو  دـنا  هدوب  صلاخ  نامیا  ياراد  هک  روهظ  رـصع  ات  تثعب  رـصع  زا  ناـنمؤم  همه  هب  دـنوادخ  لالدتـسا : هوحن 
ققحت یهلا  هدعو  نیا  ات  دننک  تعجر  دنا  هتفر  ایند  زا  هک  یناگدش  هداد  هدعو  همه  دیاب  هدعو  نیا  ققحت  يارب  تسا و  هداد  یناهج 

.دبای
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هیآ نوماریپ  صاصج  هیرظن  دقن 

ههاریب هب  تسا  هدش  حرطم  اهنآ  رد  تعجر  هک  لیبق  نیا  زا  یتایآ  ریسفت  رد  دنتسین  دنبیاپ  یمالسا  تّما  رد  تعجر  رب  هک  تنس  لها 
زا صاّصج  اـّما  دـندرگ  یم  ناـمداش  نآ  هب  ناناملـسم  هک  تسا  يروآـطاشن  شخب و  دـیما  هدرتسگ ، ياـضف  هیآ  ياـضف  .دـنور  یم 

: دسیون یم  تسا و  هدش  دراو  يرگید  يداو  رد  ق   . يافوتم 370 ه تنس  لها  نارسفم 

هب ار  نیمز  رد  تفالخ  دنوادخ  اریز  تسا ؛ هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  سپ  هفیلخ  راهچ  ییاوشیپ  تحص  رب  یلیلد  ادخ ، نخس  نیا  »
رد وا  اریز  دوش ؛ یمن  دراو  دارفا  نیا  رد  هیواعم  اّما  دـینادرگ  دـنم  هرهب  تسا  هدـش  هداد  هدـعو  هک  هنوگ  ناـمه  ار  ناـنآ  داد و  اـهنآ 

(44 «.) دوبن مالسا  هب  نمؤم  هیآ  لوزن  تقو 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  تسا  دراو  صاّصج  نخس  رب  یناوارف  یساسا و  تالاکشا 

نآ هب  اجکی  طیارـش  دجاو  نانمؤم  همه  تسا و  يراج  روهظ  رـصع  ات  مالـسا  خیرات  رـسارس  رد  یهلا  هدـعو  هدـش  دای  هیآ  ربانب   - 1
.دوش یمن  دودحم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  سپ  مکاح  راهچ  تیمکاح  هب  دنبای و  یم  تسد 

.دوبن یناهج  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  سپ  ِماکح  تیمکاح  تسا و  یناهج  تموکح  رگنایب  هیآ  رهاظ   - 2

هس هک  یلاح  رد  تسا  یهلا  هدعو  کی  هیآ ، رد  حرطم  تفالخ   - 3
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.دوبن یهلا  هدعو  ناشتموکح  دنتفرگ  ار  تموکح  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  يایاصو  ریدغ و  ثیدح  فالخ  رب  هک  لّوا  هفیلخ 

دـیدرگن و رقتـسم  نید  هفیلخ ، راهچ  نامز  رد  هک  یلاح  رد  دـنک  یم  رقتـسم  نانمؤم  يارب  ار  نید  دـنوادخ  هیآ ، ياوتحم  رباـنب   - 4
.تسویپ عوقو  هب  يدایز  ملاظم 

هفیلخ راهچ  تیمکاح  نامز  رد  هک  یلاح  رد  دزاس  یم  لدبم  تینما  هب  نانمؤم  يارب  ار  سرت  دنوادخ  تسا  هدمآ  هیآ  رخاوا  رد   - 5
.دندش هتشک  اهنآ  زا  رفن  هس  هک  يا  هنوگ  هب  تشاد  دوجو  دیدهت  لتق و  ینماان و  گنج و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  سپ 

هب ار  اهنآ  دـنوادخ  هک  ینامکاح  زا  هیآ  دارم  تسا و  رون  هروس  هکرابم 55  هیآ  دافم  فالخرب  صاصج  قادـصم  نییعت  هکنیا  هجیتن 
هک دنـشاب  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تیب  لها  اهنآ  سأر  رد  دنراد و  صلاخ  نامیا  هک  دنتـسه  یناسک  دناسر  یم  تفالخ 

يور رب  ار  مالـسا  هوکـش  هبلغ و  دنوش و  میهـس  یهلا  تیمکاح  نیا  رد  ات  دـنادرگ  یم  زاب  ایند  هب  ار  اهنآ  دوخ  هدـعو  ربانب  دـنوادخ 
.دننک هراظن  نیمز 

مراهچ هیآ 

(45 «) ُداهْشَْألا ُموُقَی  َمْوَیَو  اْینُّدلا  ِهاَیَْحلا  ِیف  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  انَلُسُر  ُرُصنََنل  ّانِإ  »
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.مینک یم  يرای  دنزیخ  یم  اپ  هب  نادهاش  هک  يزور  ایند و  یگدنز  رد  ار  دنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  دوخ و  ناگداتسرف  ام  انامه 

نآ هب  لالدتسا  هیآ و  تاکن 

: زا دنترابع  هیآ  نیا  مهم  تاکن 

.نانمؤم یهلا و  ناگداتسرف  هب  يزوریپ  ِیعطق  هدعو   - 1

.ادخ نید  نانمشد  تسکش   - 2

.ترخآ ایند و  رد  يزوریپ  یگدرتسگ   - 3

نامز هب  ددرگ ، یم  طوبرم  نانمؤم  ءایبنا و  همه  هب  تسا و  هدش  نایب  دیکأت  مال  عراضم و  لعف  اب  هیآ  رد  هک  يزوریپ  لالدتسا : هوحن 
نانمؤم ءایبنا و  دـیاب  تسا  هداد  هدـعو  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  يزوریپ  نیا  ققحت  يارب  سپ  ددرگ ؛ یم  طوبرم  هیآ  نیا  لوزن  زا  سپ 

.تسا تعجر  نامه  نیا  دنک و  زوریپ  نانمشد  رب  ار  نانآ  دنادرگزاب و  ایند  هب  ار  صلاخ  بان و 

انلـسر و رـصننل  انا  : » دومرف هک  ّلجوّزع  دنوادخ  نخـس  نیا  ریـسفت  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ  جاّرد  نب  لیمج 
، دوب دهاوخ  تعجر  نامز  رد  يزوریپ  نیا  مسق  ادخ  هب  دومرف : ترضح  تسیچ ؟ داهـشالا » موقی  موی  ایندلا و  هایحلا  یف  اونمآ  نیذلا 

يرای دندیسر و  لتق  هب  مالسلا  مهیلع  همئا  دندش و  هتشک  دندشن و  يرای  ایند  رد  ءایبنا  زا  يرایسب  هک  یناد  یمن  ایآ 
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(46) .دبای یم  ققحت  تعجر  نامز  رد  يزوریپ  نیا  سپ  دندشن ؟

تایاور  - 2

هراشا

عومجم .دـنوش  یم  طوبرم  نآ  ياه  یگژیو  هب  یخرب  تعجر و  لصا  هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  یناوارف  تایاور  تعجر  مود  لیلد 
لقن ار  اهنآ  زا  يدایز  شخب  باتک  نیا  فلتخم  عطاقم  رد  ام  دنور و  یم  رامـش  هب  تعجر  تابثا  يارب  نقتم  لیلد  کی  تایاور  نیا 

.درک میهاوخ 

تعجر تایاور  رابتعا 

تعجر ییاور  لیلد  دوش و  یم  هماقا  فلتخم  تاعوضوم  رد  ینید  فراعم  تابثا  يارب  هک  تسا  ییاور  لـیلد  نیرتهب  رتاوتم  تیاور 
.تسا رتاوتم  ربخ 

نیاربانب .درادـن  ناکما  غورد  رب  اهنآ  یگنهامه  الومعم  هک  يروط  هب  دـنا  هدرک  لقن  ار  نآ  يدایز  دارفا  هک  تسا  نآ  رتاوتم  ربخ  اّما 
ّتنـس نآرق ، اب  هک  تسا  هتفریذپ  یتروص  رد  رتاوتم  ربخ  هتبلا  .دوب  دـنهاوخ  لوبق  دروم  دـشاب  مه  فیعـض  رتاوتم  تایاور  دنـس  رگا 

.دشاب هتشادن  ضراعت  لقع  یعطق و 

لقن ظفل  کی  اـب  ار  نآ  ناگدـننک ، لـقن  همه  هک  تسا  نآ  یظفل  رتاوتم  .دوش  یم  میـسقت  يونعم  یظفل و  عون  ود  هب  رتاوتم  تیاور 
دنا هدرک 
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.دنتسه مود  عون  زا  رتاوتم  رابخا  بلاغ  تسا و  هدش  نایب  ددعتم  ظافلا  بلاق  رد  ینعم  کی  هک  تسا  نآ  يونعم  رتاوتم  و 

دنس ياراد  هک  اهنآ  زا  یشخب  دندیسر  یمن  مه  رتاوت  ّدح  هب  رگا  دنتسه و  يونعم  رتاوتم  تعجر ، تایاور  دش ، نایب  هک  یحیضوت  اب 
.درادن دوجو  اهنآ  رابتعا  رد  يا  هشدخ  ور  نیا  زا  دنتسه  یفاک  عوضوم  تابثا  يارب  دنشاب  یم  ربتعم 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  ییابطابط  همالع 

(47) .دامتعالا هلباق  هلالدلا  همات  اهیف  هدراولا  تایاورلا  اهیف و  هلزانلا  تایآلا  نم  هدع 

لباق هدوب و  رادروخرب  لماک  تلالد  زا  دـنا  هدـش  دراو  نآ  هرابرد  هک  یتایاور  هدـش و  لزاـن  تعجر  هراـبرد  هک  تاـیآ  زا  يدادـعت 
.دندامتعا

: دسیون یم  اهنآ  رتاوت  هرابرد  نینچمه 

ندـل نم  مهتمئا  هعیـشلا و  تاصتخم  نم  نیفلاـخملا  دـنع  هعجرلاـب  لوقلا  ّدـع  یتح  تیبلا  لـها  همئا  نع  ینعم  هرتاوتم  تاـیاورلا  نا 
(48) .لوالا ردصلا 

هب داـقتعا  مالـسا  ردـص  زا  هک  يا  هنوگ  هب  دـنراد  يونعم  رتاوت  تسا  هدـش  دراو  تعجر  هراـبرد  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  هک  یتاـیاور 
.تسا هدمآ  رامش  هب  اهنآ  همئا  هعیش و  ياه  یگژیو  زا  تنس  لها  دزن  تعجر 

: دسیون یم  زین  یلماع  رح  خیش 
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(49) .يونعملا رتاوتلا  ّدح  هروکذملا  ثیداحالا  غولب  یف  بیرال 

.درادن دوجو  يدیدرت  يونعم  رتاوت  هزادنا  هب  تعجر )  ) هدش دای  ثیداحا  ندیسر  رد 

: مینک یم  هراشا  رگید  دروم  کی  هب  اجنیا  رد  ام  دنا و  هتسناد  رتاوتم  ار  تعجر  تایاور  يدایز  ناگرزب 

: دیوگ یم  يریازج  دّیس  دسیون : یم  یلمآ  هداز  نسح  داتسا  رصاعم ، میکح 

(50 «.) تسات دصشش  تسا  هدمآ  تعجر  رد  هیعدا  رابخا و  تایآ و  زا  هچنآ  عیمج  »

نیا زج  یلیلد  چـیه  رگا  تسا و  هناـهاوخ  تلادـع  شخبدـیما و  هدـیقع  نیا  تاـبثا  رب  یمکحم  لـیلد  تعجر  تاـیاور  هکنیا  هجیتـن 
.تسا یفاک  تعجر  تابثا  يارب  اهنآ  دوجو  دشابن  تسد  رد  تایاور 

یسولآ لاکشا  هب  خساپ 

: دسیون یم  تنس  لها  نارسفم  زا  یسولآ 

لیوعتلا نا  هلدا و  تسیل  اهنا  یلا  راشا  یـسربطلا  ّنا  یلع  اهّدر ، هنؤم  هیدـیزلا  انتفک  دـق  بابلا  اذـه  یف  هیمامالا  اهتور  یّتلا  راـبخالاو 
(51) .هیمامالا عامجا  لیلدلا  امنا  اهیلع و  سیل 

تمحز اه  يدیز  دنا  هدرک  تیاور  تعجر )  ) باب نیا  يارب  هیماما  هک  ار  يرابخا  و 
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لیلد هکلب  دوش  یمن  هیکت  اهنآ  رب  دنتسین و  تعجر  لیلد  تایاور ، تسا : هتفگ  یسربط  نآ  رب  هوالع  .دنا  هدیشک  ام  يارب  ار  اهنآ  در 
.تسا هیماما  ياملع  عامجا  تعجر 

، رتاوتم تعجر  رابخا  .تسین  دودرم  نآ ، لاثما  هیدیز و  ياعدا  فرص  هب  رتاوتم  رابخا  هک  تسا  نیا  یـسولآ  نانخـس  هب  ام  خساپ  اّما 
هکنیا اّما  .میتفای  تسد  اهنآ  رابتعا  قوثو و  هب  ًاقیقحت  اهنآ  دانسا  یـسررب  رد  ام  هک  نیا  هچ  تسا ؛ رابتعا  يالاب  هجرد  رد  روآ و  ملع 

يرابتعا تایاور  هک  تسین  تهج  نآ  زا  تاـیاور ، هن  تسا و  عاـمجا  تعجر  تاـبثا  رد  اـم  هاـگ  هیکت  تسا  هدـمآ  ناـیبلا  عمجم  رد 
ار عامجا  اریز  دننک ؛ یم  هئارا  تعجر  زا  يرگید  يانعم  هدرک و  لیوأت  ار  تایاور  هک  تسا  یناسک  هب  خـساپ  ماقم  رد  هکلب  دـنرادن 

هّدع مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  رب  هعیـش  ياملع  حیرـص  عامجا  درک و  لیوأت  تایاور  دننام  ناوت  یمن 
نایب ار  هچنآ  ات  مینک  یم  نایب  ار  یـسربط  خیـش  مالک  نیع  اجنیا  رد  .دـندرگ  یم  زاب  ایند  هب  صلاخ  نارفاک  صلاخ و  ناـنمؤم  زا  يا 

.دوش رت  نشور  میدرک 

(52) .هیمامالا هعیشلا  عامجا  یلع  کلذ  یف  لوعملا  امنا  اهیلع و  لیوأتلا  قّرطتیف  هلوقنملا  رابخالا  رهاوظب  تبثت  مل  هعجرلا 

.تسا هعیش  عامجا  تسا  هدش  هیکت  نآ  رب  تعجر  تابثا  يارب  هچنآ  دشاب ، لیوأت  لباق  ات  تسا  هدشن  تابثا  تایاور  رهاظ  اب  تعجر 

دّیس يوس  زا  وا  زا  شیپ  یسربط و  خیش  يوس  زا  عامجا  رب  هیکت 
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عامجا رب  اهنت  ام  هاگ  هیکت  هک  مه  ینخـس  نینچ  دوب  یمن  لیوأت  نیا  رگا  تسا و  هدوب  تعجر  تایاور  لیوأت  در  رطاخ  هب  یـضترم ،
.دنشاب یم  تایاور  نیمه  تسا و  مولعم  عامجا  كردم  هکنیا  هژیو  هب  دش  یمن  حرطم  تسا 

هک ار  هعیش  ياملع  عامجا  اّما  دینک  لیوأت  ار  تایاور  امش  رگا  هک  دنهدب  ار  ناگدننک  لیوأت  خساپ  هنوگ  نیا  دنتسناوت  یم  اهنآ  هتبلا 
فیعضت ار  تایاور  دنتـسناوت  یمن  یـسولآ  لاثما  تروص  نیا  رد  .دینک  لیوأت  دیناوت  یمن  دراد  حیرـصت  ایند  هب  تاوما  تشگزاب  هب 

هدرک هیکت  عامجا  رب  هک  تسا  هدوبن  یفاک  یسربط  خیـش  دزن  تایاور  هک  دراد  دوجو  لامتحا  نیا  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  هلب  .دننک 
دنوش فیعـضت  رگا  دنتـسه و  ام  تسد  رد  هک  دنتـسه  یتایاور  نیمه  دـشاب و  یم  مولعم  عامجا  كردـم  هکنیا  هب  هّجوت  اب  اّما  تسا 

تایاور میهد : یم  خساپ  دشاب  يوق  وا  دزن  لامتحا  نیا  رگا  اّما  .دشاب  یم  فیعـض  یلامتحا  نینچ  دش ، دـهاوخ  فیعـضت  مه  عامجا 
اهنآ لیوأت  تسا و  یفاک  تعجر  تابثا  يارب  لقتـسم  مکحتـسم و  لـیلد  کـی  ناونع  هب  هجیتن  رد  تسا و  روآ  ملع  رتاوتم و  تعجر 

.تسا دودرم  دمآ  دهاوخ  نآ  ثحب  هک  نانچ 

تعجر تایاور  فیعضت  یسررب 

: دسیون یم  نینچمه  هتسناد و  فیعض  ار  تعجر  تایاور  دنس  نیرصاعم ، زا  یکی 
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(53 «.) تسا فیعض  اهنآ  رابتعا  هک  تسا  هدمآ  دئاوفلازنک  تاجردلا و  رئاصب  بختنم  ياه  باتک  رد  تعجر  تایاور  زا  يرایسب  »

: هک تسا  نیا  ام  خساپ  و 

.دناسر یمن  اهنآ  هب  یبیسآ  دنس  فعض  دنشاب  رتاوتم  تایاور  یتقو   - 1

هراشا باتک  نیمه  رد  اهنآ  زا  یشخب  هب  هک  تسا  ربتعم  اهنآ  زا  یهجوت  لباق  دادعت  تسین و  فیعض  تعجر  تایاور  همه  دنـس   - 2
.میا هدرک 

عون ود  رب  قوثو  اریز  دشاب  یمن  دانسا  هار  زا  اهنت  قوثو  نیا  اّما  میشاب  هتشاد  نانیمطا  اهنآ  تحص  هب  دنشاب و  قثوم  دیاب  تایاور   - 3
ینعی تسا  يرودـص  قوثو  قوثو ، رگید  عوـن  .دنـشاب و  قـثوم  تیاور  ناـیوار  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  نآ  يدنـس و  قوـثو  تسا :
تیاور نایوار  دشاب و  ینئارق  يور  زا  نانیمطا  نیا  هچرگا  تسا  هدش  رداص  مالسلا  هیلع  موصعم  زا  تیاور  هک  دوش  لصاح  نانیمطا 

.دنشاب هدشن  قیثوت 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  هللا  همحر  ینادمه  اضر  اقآ  جاح  موحرم 

بتکلا یف  هنودـم  اهنوک  اهتدـمع  یّتلا  هیجراـخلا  نئارقلا  هطـساوب  ناـک  نا  هیاورلا و  رودـصب  قوثولا  وا  يوارلا  هقاـثو  یلع  رادـملا 
وا ( 54) هعبرالا
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(55) .اهنع مهضارعا  مدع  اهب و  باحصالا  ءانتعا  عم  هربتعملا  لوصالا  نم  هذوخأم 

تیاور زا  جراخ  ِنئارق  رطاخ  هب  نانیمطا  نیا  هچ  رگا  .تسا  تیاور  رودـص  هب  نانیمطا  ای  يوار  ندوب  قثوم  رب  تیاور  تیجح  رایعم 
مدـع اهنآ و  هب  باحـصا  تیاـنع  اـب  ییاور  ربتعم  لوصا  زا  هتفرگرب  اـی  هعیـش  هعبرا  بتک  رد  ثیداـحا  دوجو  اـهنآ  هدـمع  هک  دـشاب 

.دشاب یم  تایاور  نآ  زا  ناشضارعا 

همئا زا  اهنآ  رودص  رب  هک  دنرادروخرب  ینئارق  دـهاوش و  زا  مه  یـشخب  دـنراد و  قثوم  دنـس  تعجر  تایاور  زا  یـشخب  هکنیا  هجیتن 
بجوم هک  تسا  رتاوتم  ربخ  کی  اهنآ  عومجم  تسا و  هعیش  هعبرا  بتک  رد  ثیداحا  نیا  دوجو  نآ  میراد و  نانیمطا  مالـسلا  مهیلع 

يارب یفعض  هطقن  فیعض ، تایاور  نیاربانب ، .ددرگ  یم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نامز  رد  تعجر  ققحت  هب  یعطق  داقتعا  ملع و 
.دوب دنهاوخن  تعجر  تابثا 

یم دـنا  هدرک  لقن  اهنآ  رد  ار  تایاور  نیا  هک  اهنآ  ییاور  عبانم  هعیـش و  ناگرزب  لقن  تعجر ، تایاور  رتاوت  هرابرد  یـسلجم  همالع 
: دسیون

ام هب  اهنآ  زا  رتاوت  هب  هک  حیرـص  ثیدـح  تسیود  دودـح  هب  دراد و  نامیا  مالـسلا  مهیلعراـهطا  همئا  تقیقح  هب  هک  یـسک  هنوگچ  »
زا شیب  تسا و  هدیسر 

50 ص :

تعجر دنمهوکش  www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 63 

http://www.ghaemiyeh.com


یم ار  اهنآ  مان  هاگنآ  دنک ؟ یم  کش  دنا  هتشون  دوخ  نافلؤم  زا  باتک  هاجنپ  زا  شیب  رد  مالعا  ياملع  قثوم و  ناگرزب  زا  رفن  لهچ 
: زا دنترابع  نانآ  زا  یخرب  هک  درب 

، دیفم خیـش  یلاله ، میلـس  میهاربا ، نب  یلع  یـشاّیع ، یّـشَک ، یـشاجن ، یـضترم ، دّیـس  یـسوط ، خیـش  قودص ، خیـش  ینیلک ، خـیش 
بطق بوشآ ، رهـش  نبا  یقرب ، یـسربط ، نیدـلا  نیما  میهاربا ، نب  تارف  سوواـط ، نب  دّیـس  هیولوق ، نبا  رافـص ، یناـمعن ، یکجارک ،
ياعدا دوش  یم  يزیچ  هچ  رد  رگید  دشابن  رتاوتم  تعجر  ثیداحا  لثم  رگا  لّوا و ...  دیهش  ناذاش ، نب  لضف  یلح ، همالع  يدنوار ،

کش تعجر  لاثما  رد  یـسک  ره  نم  نامگ  هب  دنا و  هدرک  لقن  دوخ  ناگتـشذگ  زا  ار  ثیداحا  نیا  هعیـش  مومع  هکنیا  اب  درک  رتاوت 
(56 «.) تسا هدرک  کش  نید  همئا  رد  دنک 

: دسیون یم  هدرک و  فیعضت  ار  تعجر  تایاور  زین  هینغم  داوج  دّمحم 

اهب و نمآ  ءاش  نمف  ...هحیحـص  یف  ملـسم  اهاور  یّتلا  لاجدـلا  یف  ثیداحالاک  یهف  تیبلا  لها  نع  هعجرلا  یف  هیورملا  راـبخالا  اـّما 
(57) .اهدحج ءاش  نم 

دوخ حیحـص  رد  ملـسم  هک  تسا  لاجد  هب  طوبرم  ثیداحا  دـننام  تسا  هدـش  تیاور  تعجر  هراـبرد  تیب  لـها  زا  هک  يراـبخا  اـّما 
.دنک یم  راکنا  ار  اهنآ  دهاوخب  سکره  دروآ و  یم  نامیا  اهنآ  هب  دهاوخب  سکره  ...تسا  هدروآ 

ياه لاکشا  ياراد  تعجر  تایاور  هرابرد  هینغم  داوج  دّمحم  رظن 
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: مینک یم  هراشا  نآ  دروم  دنچ  هب  هک  تسا  یناوارف 

.مینک یم  نایب  اه  لاکشا  نیمه  رد  ار  نآ  ياه  قرف  تسا و  قرافلا  عم  لاجد  رابخا  تعجر و  رابخا  سایق   - 1

.دنشاب یم  رتاوتم  تعجر  هب  طوبرم  رابخا  اّما  دندحاو  ربخ  لاجد  هب  طوبرم  رابخا   - 2

دنرادروخرب و مزال  رابتعا  زا  تعجر  تایاور  اّما  دنا  هدشن  دـییأت  عامجا  نآرق و  تایآ  هب  دـنا و  فیعـض  لاجد  ندـمآ  تایاور   - 3
.دنراد رارق  هعیش  ياملع  عامجا  نآرق و  دییأت  دروم 

دراد دوجو  يدایز  ياهرظن  فالتخا  وا  هرابرد  هک  ددرگ  یم  رب  نامز  رخآ  رد  رورـش  رایـسب  درف  کی  هب  لاجد  راـبخا  ياوتحم   - 4
ماما ینالوط  تیمکاح  صلاخ و  نادـب  همه  صلاخ و  نابوخ  همه  مالـسلا و  مهیلع  همئا  ءایبنا ، همه  تشگزاـب  هب  تعجر  راـبخا  اـّما 

ناگبترم دنلب  هاگیاج  اهنآ  نابوخ  هاگیاج  درادن و  دوجو  اهنآ  يامیس  رد  یفالتخا  نیرتمک  هک  دوش  یم  طوبرم  مالسلا  هیلع  نیسح 
هتخانـش نشور و  زین  هدـننک  تعجر  ِیفنم  ياه  هرهچ  دـنا و  هدـش  لیان  صلاخ  نامیا  هب  هک  تسا  ملاع  ياـه  نیرتهب  دوجو و  ملاـع 

.دنا هدش 

دروخرب یحطس  نآ  ثیداحا  اب  هزادنا  نیا  دنراد  تعجر  تایاور  هک  ییاهزایتما  گرزب و  ياه  توافت  نیا  اب  دوش  یم  هنوگچ  لاح 
! مینک ینیشن  بقع  نیفلاخم  تاکسا  رطاخ  هب  هدرک و 
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یمالسا تّما  رد  ناینیشیپ  ياهدادخر  رارکت   - 3

هراشا

دهاوخ خر  زین  تّما  نیا  رد  تسا  هداد  خر  هتشذگ  ياه  تّما  رد  هچنآ  هک  تسا  هدش  دراو  ینـس  هعیـش و  قیرط  زا  یناوارف  تایاور 
هب مه  یمالـسا  تّما  رد  تسا  تعجر  هک  هتـشذگ  ياه  تّما  ررکم  مهم و  ياهدادـخر  زا  یکی  تاـیاور ، نیا  هب  هّجوت  اـب  سپ  داد ،

: دسیون یم  ییابطابط  همالع  .ددنویپ  یم  عوقو 

دیا هدرک  نامگ  ایآ  : » تسا هدومرف  هک  لاعتم  يادـخ  نخـس  ریظن  دـنراد ؛ تلالد  تعجر  ققحت  رب  لامجا  روط  هب  تایاور  تاـیآ و  »
عقاو اـم  زا  لـبق  هک  یثداوـح  هـلمج  زا  و  ( 58 (»؟ دـسر یمن  امـش  هب  ناگتـشذگ  ثداوح  دـننام  یثداوـح  دـیوش و  یم  تشهب  دراو 

یـسوم و میهاربا و  هصق  نآرق  هک  هنوگ  نامه  تسا ، ناـگدرم  ندـش  هدـنز  ددـنویپ  یم  عوقو  هب  مه  تّما  نیا  رد  تسا و  هدـیدرگ 
لوسر زا  ینـس  هعیـش و  تسا و  هتفای  ققحت  تاوما  تشگزاب  هک  هدرک  لقن  ار  اهنآ  زا  ریغ  يرگید  ناـسک  اـیمرا و  ریزع و  یـسیع و 

هک ییاه  ّتنس  اب  ناناملـسم  امـش  انامه  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  یـسک  هب  مسق  دومرف : هک  دنا  هدرک  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 
هک یهار  زا  امش  هن  هک  يروط  هب  دش  دهاوخ  هدایپ  مه  تّما  نیا  رد  وم  هب  وم  دش و  دیهاوخ  وربور  تسا  هدوب  هتشذگ  ياه  تّما  رد 

(59 «.) دش دنهاوخ  ادج  امش  زا  لیئارسا  ینب  ياه  ّتنس  هن  دیوش و  یم  ادج  دوب  اهنآ  يارب 

53 ص :

تعجر دنمهوکش  www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 66 

http://www.ghaemiyeh.com


: مینک یم  لقن  ار  نآ  دروم  دنچ  اجنیا  رد  ام  تسا و  ناوارف  هتشذگ  ياه  تّما  ياهدادخر  رارکت  تایاور 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

(60) .ِهَّذقلِاب ِهَّذَقلا  ِلْعَّنلِاب و  ِلْعَّنلا  َوْذَح  َلیئارِسا  یَنب  یف  َناک  امُّلُک  ِهَّمُألا  ِهِذه  یف  ُنوُکَی 

.داد دهاوخ  خر  مه  تّما  نیا  رد  تساک  مک و  نودب  داد  خر  لیئارسا  ینب  رد  هچنآ 

: دومرف حیحص  دنس  اب  يرگید  تیاور  رد  نینچمه 

(61) .ِهَّذَقلاب ِهَّذَقلا  ِلعَّنلِاب َو  ِلْعَّنلا  َوْذَح  ِهَّمُألا  ِهِذه  یف  ُهْلثِم  ُنوکی  ِهَِقباسلا  ِمَمُْالا  ِیف  ناک  امُّلُک 

.ددنویپ یم  عوقو  هب  مه  تّما  نیا  رد  دایز  مک و  نودب  دش  عقاو  هتشذگ  ياه  تّما  رد  هچنآ 

.دوش یم  عقاو  نم  تّما  رد  نآ  ریظن  هکنیا  رگم  دشن  عقاو  نم  زا  شیپ  ناربمایپ  تّما  رد  يزیچ 

: دسیون یم  نآ  دایز  دادعت  هرابرد  یلماع  ّرح  خیش  تسا و  رایسب  عوضوم  نیا  تایاور 

(62) .هماعلا هعیشلا و  نیب  هرتاوتم  هریثک  کلذ  یف  ثیداحالاو 

.تسا رتاوت  ّدح  رد  دایز و  ینس  هعیش و  نیب  یمالسا ) تّما  رد  یلبق  ياه  تّما  ياهدادخر  رارکت   ) هنیمز نیا  رد  تایاور 
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صصخم نودب  صیصخت  نیا  اّما  دنا  هتسناد  نآ  لاثما  اه و  تعدب  زورب  مدرم و  فارحنا  هب  دودحم  ار  هتـشذگ  ثداوح  تنـس  لها 
همه رارکت  اـهنآ  زا  يا  هّدـع  هـتبلا  .تساـهنآ  رهاـظ  فـالخرب  دروـم  دـنچ  ناـیب  هـب  ندرک  دودـحم  تـسا و  قـلطم  تاـیاور  تـسا ،

میرادن یلیلد  ام  هک  یلاحرد  دنا  هتفریذپن  تسا  ثداوح  نآ  هلمج  زا  هک  ار  تعجر  اّما  دنا  هتفریذپ  ار  هتشذگ  ياه  تّما  ياهدادخر 
.دشاب هدز  صیصخت  تعجر  اب  طابترا  رد  ار  تایاور  نیا  مومع  هک 

هتشذگ ياه  تّما  رد  تعجر 

هراشا

نایب ثحب  نیا  رد  دمآ و  دهاوخ  شیپ  مه  تّما  نیا  رد  تسا  هدمآ  شیپ  هتـشذگ  ياه  تّما  رد  هچنآ  هک  دیدرگ  نایب  لبق  ثحب  رد 
دمآ و دهاوخ  شیپ  مه  یمالـسا  تّما  رد  تعجر  هجیتن  رد  دوب و  تعجر  دـمآ  شیپ  اهنآ  نایم  رد  هک  يروما  زا  یکی  هک  مینک  یم 

.دوب دهاوخن  نآ  شریذپ  زا  يزیرگ 

میرک نآرق  زا  نآ  دروم  هس  هب  تعجر  عوقو  ناکما  ثحب  رد  هک  دندوب  ییاه  تعجر  دهاش  لیئارسا  ینب  هژیو  هب  هتـشذگ  ياه  تّما 
ناهارمه زا  يرفن  داتفه  عمج  کی  ماـش و  ياهرهـش  زا  یکی  مدرم  تعجر  ریزع و  اـی  اـیمرا  هراـبرد  اـه  تعجر  نیا  .میدرک  هراـشا 

.مینک یم  نایب  ار  رگید  دروم  ود  اجنیا  رد  دوب و  مالسلا  هیلع  یسوم 
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نینرقلاوذ تعجر  فلا - 

.تسا هتشذگ  ماوقا  ياه  هنومن  نیرتهب  زا  نینرقلاوذ  تعجر 

شموق تیاده  يارب  ار  وا  دنوادخ  هک  يدرم  دومرف : ترـضح  دوب ؟ یـسک  هچ  نینرقلاوذ  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  »
يوس هب  درک و  هدنز  ار  وا  دنوادخ  هاگنآ  .داد  ناج  دـندز و  وا  یناشیپ  رب  يا  هبرـض  دـندرک و  بیذـکت  ار  وا  مدرم  اّما  درک  ثوعبم 
هدنز ار  وا  دنوادخ  سپـس  درپس و  ناج  دندز و  شیناشیپ  تمـس  نآ  رب  يا  هبرـض  دندرک و  بیذـکت  ار  وا  هرابود  داتـسرف و  شموق 

(63 «.) دروخ هبرض  شیناشیپ  فرط  ود  اریز  تسا ؛ نینرقلاوذ  وا  .درک 

حون دنزرف  تعجر  ب - 

نویراوح .دـشاب  یم  ماس »  » تسا هدوب  ترـضح  نآ  یـصو  دـنا  هتفگ  درک و  ینـالوط  رمع  هک  مالـسلا  هیلع  حون  نادـنزرف  زا  یکی  »
ارم ادخ  نذا  هب  ماس ! يا  تفگ : تفر و  وا  ربق  رس  رب  مه  مالسلا  هیلع  حیسم  .دنک  هدنز  ار  ماس  ات  دنتساوخ  وا  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
يا هناخ  دننام  داد : خساپ  ماس  تسا ؟ هنوگچ  ایند  دیسرپ  وا  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  .تساخرب  دنوادخ  تردق  هب  مه  وا  نک ، تباجا 

.مدیدرگ جراخ  رگید  برد  زا  مدش و  لخاد  برد  نیا  زا  دراد ، برد  ود  هک 

یم زاب  هَّللا  َحور  ای  داد : باوج  وا  و  يدرگزاب ؟ ای  ینامب  یهاوخ  یم  دیـسرپ  وا  زا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  تسا : هدمآ  يرگید  لقن  رد 
(64 «.) مدرگ

56 ص :

تعجر دنمهوکش  www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 69 

http://www.ghaemiyeh.com


عامجا  - 4

هراشا

یتاعوضوم زا  تعجر  دـنیوگ و  عامجا  ار  ینید  عوضوم  کی  رب  املع  رظن  قافتا  .تسا  عامجا  ینید  لـئاسم  ِتاـبثا  لـیالد  زا  یکی 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  دیفم  خیش  .دنراد  عامجا  نآ  رب  هعیش  ياملع  هک  تسا 

(65) .همایقلا موی  لبق  ایندلا  یلا  تاومالا  نم  ریثک  هعجر  دوجو  یلع  هیمامالا  تقفتا 

.دراد رظن  قافتا  تمایق  زور  زا  شیپ  ایند  هب  تاوما  زا  يدایز  هدع  تشگزاب  رب  هعیش 

(66) .مالسلا هیلع  يدهملا  هلود  یف  انتّما  نم  نامیالا  وا  رفکلا  ضحم  نم  هداعا  یلع  هقحملا  هقرفلا  تعمجا  یبلحلا : حالصلاوبا 

مالـسلا هیلع  يدـهم  تلود  رد  تسا  هدرک  صلاخ  ار  دوخ  نامیا  ای  رفک  هک  ام  تّما  زا  سکره  تشگزاب  رب  هعیـش  رادـم  قح  هورگ 
.دراد عامجا 

هترـصنل و هئایلوا  نم  اموق  دیعی  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  مئاقلا  روهظ  دنع  یلاعت  هَّللا  نا  یلع  هیمامالا  تعمتجا  دق  یـضترم : دّیس 
عطقلا بجیف  مهیف  موصعملا  نال  هجح ، هفئاطلا  هذه  عامجا  باذـعلا و  نم  قحتـسی  ام  مهب  لعفیل  هئادـعا  نم  اموق  هتلودـب و  جاهتبالا 

(67) .هعجرلا توبث  یلع 

وا و نداد  يرای  يارب  ار  دوخ  ناتـسود  زا  يا  هّدع  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  مئاق ؛ روهظ  ماگنه  هب  دنوادخ  هک  دراد  عامجا  هعیش 
ار شنانمشد  زا  يا  هدع  شتلود و  زا  ینامداش 
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تساهنآ رد  موصعم  ماما  اریز  تسا ؛ تجح  هعیـش  ياملع  عامجا  دنادرگ و  یم  زاب  ایند  هب  دنتـسه  نآ  قحتـسم  هک  یباذع  يارب  مه 
.تسا بجاو  تعجر  هب  داقتعا  سپ 

(68) .انؤاملع هیلع  عمجا  اّمم  هعجرلا  یمق : دلاخ  نب  نامیلس  نب  نسح 

.دنراد رظن  قافتا  نآ  رب  ام  ياملع  هک  تسا  یلئاسم  زا  تعجر 

(69) .راهنلا هعبار  یف  سمشلاک  مهنیب  ترهتشا  راصعالا و  عیمج  یف  هعجرلا  یلع  هعیشلا  تعمجا  یسلجم : همالع 

.تسا هتفای  ترهش  هعیش  نایم  رد  نامسآ  طسو  دیشروخ  دننام  نآ  تسا و  هدرک  عامجا  تعجر  رب  اه  نامز  همه  رد  هعیش 

ياملع زا  ییانتعا  لباق  فلاخم  تسا و  تعجر  هب  داقتعا  تحص  رب  یماما  هدزاود  نایعیش  همه  رظن  قافتا  عامجا و  یلماع : ّرح  خیش 
هب اهنآ  داقتعا  رب  تلالد  هک  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  زا  رتاوتم  تایاور  دوجو  اب  دوش و  یمن  هدید  اهنآ  نایم  رد  رصاعم  هتـشذگ و 

(70) .دراد روضح  عامجا  نیا  رد  مه  مالسلا  هیلع  موصعم  هک  دوش  یم  مولعم  دنراد  تعجر 

(71) .مهبهذم تایرورض  نم  یه  لب  هقحملا ، هقرفلا  هّقحلا و  هعیشلا  هیلع  تعمجا  امم  هعجرلا  نا  ملعا ، ّربُش : هَّللادبع  دّیس 

.تساهنآ بهذم  تایرورض  زا  هکلب  دراد ؛ عامجا  نآ  رب  ارگ  عقاو  هورگ  راوتسا و  ّقحرب  هعیش  هک  تسا  يروما  زا  تعجر  هک  نادب 
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عامجا رب  یسولآ  لاکشا  هب  خساپ 

: تسا هتفگ  یسربط  نیدلا  نیما  دسیون : یم  تنس  لها  نارسفم  زا  یسولآ 

مزجلا لوصح  مهدـنع ، راتخملا  یلع  عامجالا  هیجح  رادـم  نا  ملعت  تنا  و  هیلع » ّالا  سیل  لـیوعتلا  هیماـمالا و  عاـمجا  لیلدـلا ، اـمنا  »
وه هفلاخی و  ًاعامجا  هل  نا  عم  هیلع  هجح  کلذ  ضهتنی  ـالف  اذـه ، مهعاـمجا  نم  مزجلا  اذـه  ینـسلل  لـصحی  مل  موصعملا و  هقفاومب 

(72) .هلآو هیلع  هللا  یلص  نیموصعملا  دّیس  هیلع  امع  فشاکلا  هعجرلا  مدع  یلع  هموق  عامجا 

( هعیـش ياملع   ) اهنآ دزن  عامجا  تیجح  رادـم  یناد  یم  وت  و  دوش » یم  هیکت  نآ  رب  اهنت  تسا و  هعیـش  ياملع  عامجا  تعجر ، لیلد  »
.تسین تجح  ینـس  رب  عاـمجا  نیا  سپ  .دـیآ  یمن  تسد  هب  نیقی  نیا  ینـس  يارب  اـهنآ  عاـمجا  زا  تسا و  موصعم  تقفاوم  هب  نیقی 

رظن زا  فشک  هک  تسا  تعجر  مدـع  رب  تنـس  لها  عامجا  نآ  تسا و  هعیـش  عامجا  فلاـخم  هک  دراد  یعاـمجا  ینـس  هکنیا  نمض 
.دراد هلآو  هیلع  هللا  یلص  نیموصعم  رورس 

: دوش یم  هصالخ  دروم  ود  رد  یسولآ  ياه  لاکشا 

.تسین روآ  نیقی  اه  ینس  يارب  اهنآ  عامجا  تسا و  موصعم  تقفاوم  هب  نیقی  هعیش ، دزن  عامجا  تیجح  رادم   - 1

رورس لوق  زا  فشک  عامجا  نیا  هک  دنا  هدرک  عامجا  تعجر  مدع  رب  تنـس  لها  .دراد  فلاخم  عامجا  تعجر ، رب  هعیـش  عامجا   - 2
.دنک یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  نیموصعم 
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دنتسه ینامـسآ  تیـصخش  هدراهچ  هک  مالـسلا  مهیلعدّمحم  لآ  دّمحم و  تمـصع  هب  هعیـش  هک  تسا  نیا  لّوا  لاکـشا  هب  خساپ  اّما 
تجح ار  دراد  اهنآ  زا  یکی  تقفاوم  زا  فشک  هک  هعیـش  ياملع  عامجا  ور  نیمه  زا  دـناد ؛ یم  ادـخ  تجح  ار  اـهنآ  دراد و  داـقتعا 

تیدودحم رد  عامجا  یعرش  لیلد  زا  هدافتسا  رد  دنراد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تمصع  هب  داقتعا  اهنت  هک  تنس  لها  اّما  دناد ؛ یم 
یم تسد  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  لوق  زا  فشاک  عامجا  اب  هک  تسا  یفراعم  زا  تیمورحم  تیدودـحم ، نیا  هجیتن  دـنراد و  رارق 

هک اه  ینـس  يارب  نیقی  هب  لین  مدع  نیاربانب ، .تسا  بهذم  باختنا  رد  اهنآ  شنیزگ  هجیتن  تیمورحم  تیدودحم و  نیا  هتبلا  دیآ و 
یمن هرهب  نآ  زا  اّما  دراد  رارق  مه  اهنآ  رایتخا  رد  هک  تسا  تخانـش  ياـهرازبا  رد  تیدودـحم  زا  تسا  هدرک  هراـشا  نآ  هب  یـسولآ 
مرادن نیقی  دوخ  فارطا  ءایشا  دوجو  هب  تسین و  سپ  منیب  یمن  دیوگب  ددنبب و  ار  دوخ  مشچ  یسک  هک  تسا  نآ  ریظن  نیا  دنریگ و 

نک زاب  مشچ  تفگ : ناوت  یم  اهنت  یـسک  نینچ  هب  خساپ  رد  .مناد  یمن  تجح  مه  ار  دننیب  یم  دوخ  نامـشچ  اب  هک  یناسک  هتفگ  و 
.ینک هدهاشم  ینیب  یمن  ار  هچنآ  ات 

یم هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نخـس  زا  فشک  هک  دنراد  هعیـش  عامجا  اب  یفلاخم  عامجا  ینـس  ياملع  تسا  هتفگ  یـسولآ  هکنیا  اّما 
یم وا  هک  هنوگ  نامه  هک  تسا  نیا  یـضقن  باوج  اّما  .مینک  یم  نایب  نآ  يارب  یلح  یـضقن و  باوج  ود  تسین و  لوبق  دروم  دنک ،

عامجا نآ  دراد و  فلاخم  اه  ینـس  عامجا  مییوگ  یم  خساپ  رد  مه  ام  تساه  ینـس  عامجا  نآ  دراد و  فلاخم  هعیـش  عامجا  دیوگ 
.دنک یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نخس  زا  فشک  تنس  لها  عامجا  نیاربانب  تسا  هعیش 
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تسا مولعم  تنـس  لها  ياملع  عامجا  كردم  اّما  دشاب  مولعمان  نآ  كردم  هک  تسا  تجح  یعامجا  هک  تسا  نیا  یلح  باوج  اّما 
ثحابم رد  ام  دـمآ و  دـهاوخ  نآ  ثحب  هک  تسا  یـسایس  ضارغا  دـیدش و  بصعت  هک  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تاـیاور  هن  نآ  و 
تعجر اب  هک  يا  هطباض  دـح و  یب  تفلاخم  رطاخ  هب  تعجر  هرابرد  تنـس  لـها  ياـه  هتفگ  تـالوقنم و  هک  مینک  یم  ناـیب  هدـنیآ 

رب اهنآ  هک  تسا  هتـشادن  دوجو  يربتعم  تیاور  نیاربانب ، .تسا  هنوگ  نیمه  زین  اهنآ  عامجا  تسا و  راـبتعا  دـقاف  شودـخم و  دـنراد 
تسا یساسا  یب  ياه  تفلاخم  اهنآ  عامجا  هیام  هکلب  دشابن  ام  سرتسد  رد  تیاور  نآ  نونکا  دنـشاب و  هدیـسر  عامجا  هب  نآ  ساسا 

.درادن یعرش  تیجح  نیرتمک  یعامجا  نینچ  هتبلا  دیدرگ و  نایب  هک 

عامجا اب  تفلاخم  هب  خساپ 

یضترم دّیس  مالک  نیا  هب  تسا  هداد  رارق  فیعضت  فیرحت و  دروم  ار  تعجر  هک  نیما  دمحا  هب  خساپ  رد  نیما  نسحم  دّیس  موحرم 
ایند زا  هک  مدرم  زا  یهورگ  مالـسلا ، هیلع  يدهم  روهظ  ماگنه  هب  یلاعت  يادخ  هک  دندقتعم  يا  هّدع  تعجر  هرابرد   » دنک یم  هراشا 

مالـسلا مهیلع  تیب  لها  هب  یهن  ورما  تلود و  تشگزاب  تعجر  زا  دارم  دندقتعم  رگید  يا  هدع  دنادرگ و  یم  زاب  ایند  هب  ار  دنا  هتفر 
هاگنآ و  تاوما » ندرک  هدنز  صاخشا و  عوجر  هن  تسا 
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(73) .تسین یعامجا  هلأسم  دریگ  یم  هجیتن 

: دسیون یم  هینغم  داوج  دّمحم  موحرم  نینچمه 

یم زاب  ایند  یگدنز  هب  دـندوب  هک  یتروص  هب  ار  تاوما  زا  یهورگ  يدوز  هب  ناحبـس  يادـخ  دـنیوگ  یم  هعیـش  ياملع  زا  يا  هّدـع  »
راکنا ار  نیا  رگید  يا  هدـع  تسا و  تعجر  ياـنعم  نیا  دـنادرگ و  یم  زوریپ  لـطاب  لـها  رب  ار  ّقح  لـها  اـهنآ  هلیـسو  هب  دـنادرگ و 

(74 «.) دندرک یفن  عطق  روط  هب  دندرک و 

.تسا هتفرگ  تروص  نیفلاـخم  تاکـسا  فدـه  اـب  هک  دوش  یم  طوبرم  ناـنبل  ياـملع  زا  یخرب  هب  اـهنت  عاـمجا  ِفیعـضت  هنوگ  نیا 
تسا و هدروآ  رامش  هب  هعیش  ياملع  زا  یهورگ  ار  دنراد  تعجر  رب  عامجا  هک  هعیش  ياملع  همه  نازیملا  یف  هعیـش  باتک  هدنـسیون 
زا يرگید  هورگ  زین  ار  دنتـسه  زجاع  نآ  ققحت  ناکما  تعجر و  تابثا  زا  يدـهلا  ملع  یـضترم  دّیـس  لوق  هب  هک  ملاـع  ریغ  یکدـنا 

.میرادن تعجر  رب  عامجا  میریگ  یم  هجیتن  تسا و  هدروآ  باسح  هب  هعیش  ياملع 

: مینک یم  حرطم  خساپ  ود  نآ ، رب  عامجا  يارب  فلاخم  دوجو  مدع  تعجر و  هب  داقتعا  ندوبن  یفالتخا  تابثا  يارب  ام  اّما 

یناسک نخس  اّما  دشاب  هدش  حرطم  ینید  ناملاع  نایم  زا  هک  تسا  يرظن  دیآ  رامش  هب  عامجا  اب  فلاخم  نخـس  دناوت  یم  هچنآ   - 1
دنیآ یمن  رامش  هب  هعیش  ياملع  زا  دنزجاع  نآ  ققحت  ناکما  تعجر و  تابثا  زا  هک 
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رصاعم ناققحم  زا  یخرب  هک  تسور  نیمه  زا  دناسر  یمن  عامجا  هب  یبیـسآ  دوب و  دهاوخن  عامجا  اب  فلاخم  ِنخـس  اهنآ ، نخـس  و 
: دنا هتشون 

(75 «.) دنز یمن  عامجا  هب  يا  همطل  هک  تسا  يروط  اهنآ  تفلاخم  »

نینچ تفلاخم ، نیا  اّما  دشاب  رادروخرب  یلوبق  لباق  هیجوت  ریسفت و  انبم ، کی  زا  هک  تسا  حرط  لباق  یتروص  رد  تعجر  اب  تفلاخم 
یم ییاهب  هچ  لالدتسا  قیقحت و  ملع و  ياضف  رد  یتفلاخم  نینچ  لاح  تسا  هشیدنا  رد  فعـض  نآ  هشیر  هکلب  درادن  ییاه  یگژیو 

.دننک ضقن  نآ  اب  ار  هعیش  ياملع  عامجا  دنهاوخب  میدرک  هراشا  اهنآ  نخس  هب  هک  یناسک  زا  یخرب  هک  دشاب  هتشاد  دناوت 

مینآرب خساپ  نیا  رد  اّما  دنز  یمن  هعیش  ياملع  عامجا  هب  يررـض  تعجر  اب  هدش  حرطم  تفلاخم  هک  میدرک  نایب  لّوا  خساپ  رد   - 2
اب تفلاـخم  زا  دارم  هتبلا  .تسا  فلاـخم  نودـب  تعجر  رب  عاـمجا  هجیتن  رد  تسا و  هتـشادن  دوجو  یتفلاـخم  یتـح  مینک  تاـبثا  هک 

.تسا مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تموکح  تشگزاب  هب  یحالطصا  يانعم  زا  تایاور  لیوأت  نامه  نآ  راکنا  تعجر و 

ناکما تابثا  رد  هشیدنا  فعـض  ار  نآ  ّتلع  دنا  هدرک  لقن  ار  تعجر  اب  تفلاخم  هک  یناسک  اریز  درادن ؛ فلاخم  تعجر  رب  عامجا 
تایاور هک  تعجر  نافلاخم  هک  تسا  نآ  رگنایب  فعض  نیا  دنا و  هتسناد  تعجر 
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، قودص خیش  دیفم ، خیش  هک  نامز  نآ  ياملع  هکلب  دنا  هدوبن  عیـشت  ياملع  هرمز  رد  دنا  هدرک  فیرحت  يأر و  هب  ریـسفت  ار  تعجر 
نیا رب  اهنآ  زا  یخرب  هدرک و  لقن  ار  نآ  تایاور  دـقتعم و  ایند  هب  تعجر  هب  دنـشاب  یم  اـهنآ  لاـثما  یـسوط و  خیـش  یـضترم ، دـّیس 

هدرک و تفلاخم  رـصع ، نآ  رد  عیـشت  ملاع  ناگرزب  نیا  ربارب  رد  هک  تسا  یـسک  هچ  سپ  دـنا  هدرک  عامجا  ياـعدا  یعیـش  هدـیقع 
؟ تسا هدوب  رادروخرب  یملع  ربتعم  هاگیاج  کی  زا  وا  تفلاخم 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  یلماع  ّرح  خیش 

(76) .اهنم یش ء  لیوأتل  اهثیداحا و ال  نم  دحاو  ثیدح  فیعضتل  ضرعتال  هعجرلا و  راکناب  جرخ  مهئاملع  نم  ادحا  دجن  مل  انا 

.دشاب هدرک  لیوأت  ای  فیعضت و  ار  نآ  ثیدح  کی  ای  راکنا و  ار  تعجر  هک  میرادن  غارس  مه  ار  هعیش  ياملع  زا  رفن  کی  ام 

: دسیون یم  يرهطم  هَّللا  هیآ  دیهش  ققحم  و 

(77 «.) دننک راکنا  ار  تعجر  هک  درک  ادیپ  دوش  یمن  مه  رفن  ود  رفن ، کی  هعیش  ياملع  رد  دیاش  »

ینعم یف  مهنیب  ناک  نا  و  دیدرگ : حرطم  ترابع  نیا  اب  ق   . يافوتم 412 ه دیفم  خیش  طسوت  راب  نیلوا  يارب  تعجر  اب  تفلاخم  لقن 
(78) .تسا فالتخا  هیماما  نایم  تعجر  يانعم  رد  هچرگا  فالتخا  هعجرلا 

هچ تسا  هدوب  یئزج  رایسب  دیفم  خیش  رظن  زا  فالتخا  نیا  دوجو  هتبلا 
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: دسیون یم  هکنیا 

(79) .هانفصو ام  فلاخی  هجو  یلع  هانرکذ  امم  هیف  درو  ام  اولوأت  مهنم  ًاذاذش  ّالا  هیلع  اهعمجاب  هیمامالاو 

.دندرک لیوأت  میدرک  نایب  ام  هچنآ  فالخرب  ار  تعجر  تایاور  هک  یکدنا  هّدع  رگم  دنراد  داقتعا  ایند  هب  تعجر  هب  هعیش  همه 

: دسیون یم  ق   . يافوتم 436 ه یضترم  دیس  و 

هن تسا و  مالـسلا  هیلع  مئاق  هب  یهن  رما و  تلود و  تشگزاب  نآ  يانعم  هک  درک  لیوأت  ار  تعجر  هک  اـم  باحـصا  زا  سک  نآ  اـّما  »
دندرب نامگ  دندنام و  زجاع  نآ  زاوج  نایب  تعجر و  تابثا  زا  یتقو  نایعیـش  زا  يا  هّدع  تاوما ، ندرک  هدـنز  صاخـشا و  تشگزاب 

(80 «.) تسین حیحص  اهنآ  راک  نیا  دندرک و  هیکت  تعجر  ِتایاور  زا  لیوأت  نیا  رب  دراد  تافانم  فیلکت  اب  تعجر  هک 

دیفم و خیش  زا  تیعبت  هب  یضترم  دیس  تسا و  دیفم  خیش  نخس  ییاور  يریسفت و  یمالک ، ياه  باتک  هب  تایاور  لیوأت  دورو  أشنم 
هراشا نآ  هب  يرایـسب  ياه  باتک  رد  اهنآ  لقن  رب  هیکت  اب  نارگید  درک و  اه  باتک  دراو  ار  تایاور  لیوأت  نیا  لقتـسم  تروص  هب  ای 

خیـش درک و  یم  یگدنز  مق  رد  رـصع  نآ  رد  هک  قودص  خیـش  ریظن  یـضترم  دیـس  دـیفم و  خیـش  رـصع  ياملع  همه  هتبلا  .دـندرک 
تفلاخم نیا  هب  اّما  دنا  هتخادرپ  تعجر  ثحب  هب  هکنآ  اب  تسا  هدنارذگ  یم  ار  دوخ  تایح  وا  زا  یمک  هلصاف  اب  هک  یسوط 
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دیاب هنرگو  تسا  هدوبن  رکذ  لباق  هک  دنا  هتـسناد  یم  زیچان  رایـسب  ای  هتفریذـپن و  ار  یتفلاخم  نینچ  دوجو  دـیاش  دـنا و  هدرکن  هراشا 
.دندرک یم  دای  نآ  زا  هاتوک  هراشا  اب  هچرگا 

لیوأت نیا  هب  ص 76  تاداقتعا ، باتک  رد  قودص  خیـش  هک  تسا  هدـمآ  هحفـص 4  نیقیرفلا » ثیداحا  یف  هعجرلا   » باـتک رد  هتبلا 
.درادن ینخس  نینچ  قودص  خیش  تسین و  حیحص  نخس  نیا  اّما  تسا ، هدرک  هراشا 

هدننک لیوأت  مان  رکذ  نودب  مهبم و  یلک و  تروص  هب  مه  نآ  املع و  زا  رفن  ود  يوس  زا  اهنت  تایاور  زا  ِلیوأت  نیا  هکنیا  هب  هّجوت  اب 
هاوفا رد  تفلاخم  ای  لیوأت  نیا  سپ  .داد  تبـسن  هعیـش  ياملع  هب  ار  نآ  ناوت  یمن  هدـش ، لقن  تسا  هدوب  نآ  رد  لـیوأت  هک  یعبنم  و 
زاغآ رد  هچرگا  مه  یضترم  دیـس  تسا و  هزادنا  نیمه  هب  مه  فلاخم  دوجو  زا  دیفم  خیـش  ریبعت  تسا و  هدوب  هعیـش  ماوع  زا  یخرب 

زا ریبعت  نیا  و  نایعیش » زا  يا  هدع  : » دسیون یم  دوخ  حیضوت  رد  اّما  تسا  هدرک  دای  ام » باحصا   » هب تعجر  نیفلاخم  زا  دوخ ، مالک 
.دنا هدرک  دای  اه  نآ  زا  ملاع  ظفل  اب  حماست  يور  زا  یخرب  دنچ  ره  دنا  هدوبن  ملاع  اهنآ  هک  دناسر  یم  نافلاخم 

زا تفلاخم  تسا  نکمم  سپ  دـننک  لقن  املع  مـالک  ربارب  رد  ار  يداـع  دارفا  تفلاـخم  هک  تسین  نیا  رب  اـملع  هریـس  دوش  هتفگ  رگا 
ماما زا  یتیاور  رد  تفلاخم  ناـیب  نآ  تسا و  هتـشاد  دوجو  یـصاخ  ّتلع  دروم ، نیا  رد  میهد  یم  خـساپ  دـشاب ، هدوب  یملاـع  يوس 

ترضح نآ  زا  هک  نانچ  تسا  مالسلا  هیلع  قداص 
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: دومرف هک  تسا  هدش  لقن 

(81) .ْمُهَْحیَو يدهمَِلل  ُهَلَعْجَی  ْنأ  ایندلا و  ُکُلم  انَیلِإ  ُهَّللا  َّدُرَی  ْنأ  ِهعَجَّرلا  یَنعم  ُلوقت  اِنتَعیش  ُهَرّصَقُم 

رارق يدهم  يارب  دنادرگ و  یم  زاب  ام  هب  ار  ایند  کُلم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  تعجر  يانعم  دـنیوگ : یم  ام  نایعیـش  زا  نارکف  هتوک 
.اهنآ رب  ياو  دهد ، یم 

میناوت یم  دوخ  دـشاب  یم  مه  ام  رایتخا  رد  تیاور  نیا  تسا و  هدوب  تیاور  تعجر  اب  تفلاخم  یلـصا  أشنم  دـیدرگ  مولعم  هک  لاح 
هدع ّدـح  رد  ار  تفلاخم  نیا  دوجو  دـشاب  ربتعم  تیاور  نیا  دنـس  رگا  ینعی  میبای ، تسد  تیعقاو  هب  تفلاخم  نیا  دوبن  دوب و  هرابرد 
نایم رد  یتح  ار ، تفلاخم  نیا  دوجو  لصا  دشابن  ربتعم  رگا  میریذپ و  یم  تمذـم  دروم  رکف و  هتوک  فیعـض و  نایعیـش  زا  یکدـنا 

.مینیب یمن  یفلاخم  تعجر  رب  عامجا  ربارب  رد  هجیتن  رد  میریذپ و  یمن  مه  هعیش  ماوع  زا  یکدنا 

ولغ لها  وگغورد و  ًاضعب  فیعض و  رایسب  هک  دنراد  رارق  نآ  دنس  هلـسلس  رد  ینایوار  تسا  هدرک  لقن  لضفم  هک  ار  تیاور  نیا  اّما 
هدرک تنعل  ار  وا  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  دشاب و  یم  ولغ  لها  فیعـض و  يدرف  هک  دشاب  یم  ریـصن  نب  دّمحم  اهنآ  زا  یکی  .دنتـسه 

هب مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  زا  سپ  ناهج  عاضوا  لصف  رد  ار  نآ  دیدش  فعض  تابثا  تیاور و  نیا  دنس  لماک  لیلحت  ام  تسا و 
.درک میهاوخ  نایب  لماک  روط 
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دیفم خیـش  نامز  زا  هک  یلیوأت  درادـن و  یماع  ملاع و  زا  یفلاـخم  چـیه  تعجر  رب  عاـمجا  هک  دـیدرگ  نشور  میدرک  ناـیب  هچنآ  زا 
دنا هدرک  انعم  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  تموکح  تشگزاب  يانعم  هب  ار  تعجر  تایاور  هک  تسا  هدـش  هراشا  نآ  هب  نونکات 

رد هینغم  داوج  دّمحم  نیما و  نسحم  دّیس  نانخس  هجیتن  رد  درادن و  فیعض  رایسب  تیاور  کی  زج  یساسا  نآ  دوجو  تسین و  تباث 
.درادن یحیحص  يانبم  تعجر  رب  عامجا  فیعضت 

لقع هاگن  زا  تعجر  ترورض 

هراشا

تـسا هتـساوخ  ینیوزق  یعیفر  هَّللا  هیآ  موحرم  راوگرزب ، میکح  اّما  میدناسر  تابثا  هب  عامجا  تایاور و  تایآ ، اب  ار  تعجر  نونکات 
یم رارق  یـسررب  دروم  سپـس  حرطم و  ار  وا  نایب  ادـتبا  رد  ام  دـناسر و  تابثا  هب  ار  نآ  ققحت  مه  یلقع  هلدا  اـب  یلقن  هلدا  رب  هوـالع 

.میهد

ینیوزق یعیفر  میکح  لالدتسا 

نوماریپ هحفص  هد  یط  ار  دوخ  بلاطم  یفسلف ، تالاقم  لئاسر و  باتک  رد  ینیوزق  یعیفر  نسحلاوبا  ازریم  میکح ، هَّللا ، هیآ  موحرم 
تروص هب  ار  اهنآ  ام  هک  دـنا  هدـش  نایب  دوخ  صاخ  ِیفـسلف  تاـیبدا  تاحالطـصا و  اـب  بلاـطم  نیا  .دـنک  یم  ناـیب  تعجر  تاـبثا 

: دنشاب یم  لیذ  حرش  هب  دنا  هدش  نایب  يریگ  هجیتن  کی  همدقم و  هس  رد  هک  بلاطم  عومجم  .مینک  یم  نایب  ناور  هصالخ و 
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لّوا همدقم 

.ددرگ یم  زاب  یعیبط  يدام  هوق  یناحور و  هوق  نیب  یعیبط  یتاذ  طبر  هب  هقالع  نیا  دراد و  يدام  ندـب  هب  یلماک  هقـالع  ناـسنا  حور 
نیا هک  اجنآ  زا  تسا و  سفن  هب  تبسن  ندب  تیروهقم  فعض و  ندب و  هب  تبسن  وا  دوجو  يالعتسا  سفن و  تردق  نامه  هقالع  نیا 

.دورب نیب  زا  سفن  ندوب  یقاب  ندب و  ِگرم  زا  سپ  هک  تسین  نکمم  ددرگ  یم  زاب  سفن  یتاذ  نوؤش  هب  هقالع 

.دـنک یم  روهظ  تسا  روانهپ  طیـسب و  نیمز  هلزنم  هب  هک  ندـب  قفا  رد  هدرک و  عولط  نآ  تقیقح  علطم  زا  هشیمه  سفن  ماـکحا  سپ 
یمن یلاحم  رما  دوب و  دـهاوخ  نکمم  دـیدج  یگدـنز  دـیامن  یعیبط  ندـب  هب  یلماک  هّجوت  گرم  زا  سپ  سفن  هاـگره  هکنآ  هجیتن 

.دشاب

مود همدقم 

رد ار  هوق  نیا  .دهد  یم  زورب  ار  دوخ  تیصاخ  رثا و  هوق ، نآ  ساسارب  هک  تسا  هداد  رارق  یـصوصخم  هوق  يدوجوم  ره  رد  دنوادخ 
هوق ضحم  لقع  رد  دـنمان و  یناویح  سفن  ناویح  رد  یتاـبن و  سفن  تاـبن ، رد  دـنیوگ و  تعیبط  دـشابن  تاـبن  اـی  ناویح  هک  يزیچ 

دادعتـسا و رادقم  عبات  ءایبنا  یمیلعت  فیاظو  دشاب و  یم  بیذهت  یمومع و  داشرا  میلعت و  ماما  ربمایپ و  رد  شناد و  لقعت و  هیرهوج 
نسُح راتفگ و  یملع و  ذوفن  ّقح و  زا  هرهب 
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سوفن لیمکت  بیذـهت و  یـشخبرون و  طیـسب و  لقع  يالعا  هبترم  هب  سفن  ماقم  نیا  یتقو  .تسا  نابز  ینیریـش  تقـالط و  مـالک و 
فلتخم بتارم  همه  هک  تسا  متاخ  صخـش  میلعت  لیمکت و  هوق  تیمتاخ  زا  دوصقم  .دبای  یم  ققحت  تیمتاخ  حور  دـسر  اه  ناسنا 

ماقم زا  ینیـشناج  هک  مه  ماما  ماقم  .دـهد  یم  رارق  لماک  تیلعف  رد  هوق  ّدـح  زا  یلمع  یملع و  هوق  لامک  رد  تمایق  زور  اـت  ار  رـشب 
.تسا هنوگ  نیمه  تمایق  زور  ات  یناحور  بیذهت  یمومع و  میلعت  هوق  سفن و  هعس  رد  تسا  تیمتاخ  عینم 

موس همدقم 

عونمم ندرک و  عنم  يانعم  هب  حالطصا  رد  رـسق  تسین و  یگـشیمه  رـسق  هک  تسا  هدیـسر  تابثا  هب  هیلاعتم  تمکح  یهلا و  ملع  رد 
هک یگنس  لثم  دراد ؛ وا  يوس  ور  یهلا  دوجو  ترطف ، ربانب  تسا و  نآ  راتساوخ  ًاعبط  هک  تسا  دوخ  یعیبط  رثا  زورب  زا  يزیچ  ندش 

ندب رییغت  ای  .دـننک  باترپ  الاب  تمـس  هب  رابجا  رهق و  هب  دراد ، زکرم  هب  لیم  تسا ، یعیبط  مه  نآ  هک  نیمز  هبذاج  ای  دوخ  عبط  ربانب 
.ددرگ یم  ناسنا  دوجو  رد  یناویح  ياوق  يرابجا  یلیطعت  بجوم  هک  تینابهر  ریسم  رد  نتفرگ  رارق  ای  يرامیب  هب  یتمالس  زا 

رارق زیچ  ره  دوجو  رد  دنوادخ  هک  یصوصخم  هوق  ندوب  ثبع  تیوغل و  هب  هک  تسا  نیا  دوب  دهاوخن  یگشیمه  رسق  هکنیا  لیلد  اّما 
هداد

70 ص :

تعجر دنمهوکش  www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


یمئاد عنم  اب  يزیچ  رد  راذگریثأت  هوق  نایم  عمج  لقع  ترورض  هب  سپ  .دراد  تافانم  راگدرورپ  تمکح  اب  نیا  دماجنا و  یم  تسا 
.دوش یمن  رداص  میکح  زا  لاحم و  ملاع ، رد  يراذگریثأت  زا  نآ 

هقطان ياـه  سفن  حاورا و  عوجر  ینعی  تعجر  هک  میریگ  یم  هجیتن  دـش  ناـیب  هک  یتامدـقم  زا  هناـگ  هس  تامدـقم  زا  يریگ  هجیتن 
هب هکلب  نکمم  يرما  شیوخ ، يویند  ياهدـسج  يرـصنع و  ياه  ندـب  هب  نیعمجا  مهیلع  هَّللا  مالـس  نیرهاـط  همئا  ربماـیپ و  هسدـقم 

نیب زا  تسا و  نکمم  يدام  ندـب  هب  حور  هرابود  هّجوت  هقالع و  هک  دـیدرگ  مولعم  لّوا  همدـقم  زا  اریز  تسا ؛ بجاو  لقع  ترورض 
رشب دارفا  همه  بِّذهم  ملعم و  مالـسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  حور  هک  دیدرگ  نشور  مود  همدقم  زا  .دشاب و  یم  لاحم  هقالع  نیا  نتفر 

یتیـصاخ يدوجوم  ره  هک  هدعاق  نیا  ربانب  دشاب و  یم  دیحوت  هار  ندومیپ  رد  یگناگی  هملک و  داّحتا  تداعـس و  هب  اهنآ  هدـنناسر  و 
لامک زا  تیعونمم  رسق و  هک  دش  مولعم  مه  موس  همدقم  زا  .تسا و  یمومع  بیذهت  میلعت و  نیمه  مه  اهنآ  يدوجو  تیصاخ  دراد 

ار دوخ  يدوجو  تیصاخ  دنتـسناوتن  تشاد  دوجو  هک  یتیعونمم  رطاخ  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  دشاب و  یگـشیمه  دناوت  یمن 
دندرگزاب اهنآ  دورب و  نایم  زا  تیعونمم  نیا  ینامز  دیاب  سپ  .دنهد  زورب 
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(82) .دنهد زورب  دوخ  زا  ار  تساهنآ  ینیوکت  تیصاخ  هک  بیذهت  میلعت و  و 

ینیوزق یعیفر  میکح  هیرظن  یسررب 

یم اهنآ  نایب  هب  هک  دراد  ییاه  لاکـشا  اّما  دـیدرگ  نایب  راوگرزب  میکح  نیا  طـسوت  يراـکتبا  اویـش و  تروص  هب  هیرظن  نیا  هچرگا 
.میزادرپ

نامیا ياراد  هک  تسا  یناسک  همه  تشگزاب  زا  ترابع  تعجر  تسا  هدـمآ  هعیـش  ياملع  عامجا  تایاور و  رد  هک  هنوگ  نامه   - 1
هدش دای  هیرظن  رد  هچنآ  اّما  .دنـشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  نابوخ  همه  سأر  رد  دنتـسه و  صلاخ  كرـش  رفک و  ای  صلاخ و 
هَّللا هیآ  فراع  میکح  .دنتـسه  ناگدننک  تعجر  زا  یئزج  هک  دـشاب  یم  مالـسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  تعجر  تابثا  اهنت  تسا  هدـمآ 

: دسیون یم  يدابآ  هاش 

(83) .همالل ًاضیا  هعجرلا  لب  هرتعلاب  صتختال  هعجرلا  نا 

«. دنراد تعجر  مه  تّما  هکلب  درادن  صاصتخا  مالسلا  مهیلع  ترتع  هب  تعجر  »

یمن طوبرم  اه  نآ  یعیبط  صاوخ  زورب  هب  تسا و  بیذـعت  يارب  دنتـسه  صلاخ  رفک  ياراد  هک  یناسک  تشگزاب  تایاور  ربانب   - 2
.ددرگ

هدوب اهنآ  نامز  رد  هک  یعنم  ندش  فرطرب  اب  ات  دندرگزاب  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  دشاب  مزال  دش  نایب  هک  یناهرب  رب  انب  رگا   - 3
زا يریزگان  رابجا و  يور  زا  هک  مه  رگید  ءایبنا  تسا  مزال  دنزادرپب  مدرم  بیذهت  میلعت و  هب  تسا 
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ار اهنآ  تعجر  هدنـسیون  هک  یلاح  رد  دـنریگ  رارق  اهنآ  هیکزت  میلعت و  ماـقم  رد  دـننک و  تعجر  دـندش  یهن  مدرم  بیذـهت  میلعت و 
: دسیون یم  نآ  خساپ  رد  تسا و  هدوب  وا  هّجوت  دروم  لاکشا  نیا  هتبلا  .تسا  هدرک  ءانثتسا 

شیب هتشذگ  ءایبنا  سوفن  غیلبت  توعد و  دادعتسا  يدوجو و  ماقم  دنک  تابثا  هدننک  لاکشا  هک  تسا  دراو  یتروص  رد  لاکشا  نیا  »
نتـشاد اب  رـشب  دارفا  همه  رب  ندش  ثوعبم  همه و  توعد  اریز  تسین ؛ ملـسم  انعم  نیا  دـنا و  هداد  زورب  دوخ  زا  هک  تسا  يرادـقم  زا 

ریاس دروم  رد  یلو  تسا  ملـسم  تاـیاور  نآرق و  حیرـص  هب  متاـخ  ترـضح  صوصخ  رد  راـک  نیا  ِیناـحور  مزاول  یناـسفن و  توق 
(84 «.) تسا حیحص  یلقن  ای  یلقع  لیلد  دنمزاین  ناربمایپ 

یناهج اهنآ  تلاسر  رگا  دنا و  هتشاد  یناهج  تلاسر  یسیع  یسوم و  میهاربا ، حون ، ترضح  لثم  یناربمایپ  هک  تسا  نیا  ام  خساپ  و 
میلعت و زا  ًارابجا  دـندوب  وربور  نآ  اـب  هک  یثداوح  عناوم و  رطاـخ  هب  دـندوب و  هدـش  هتخیگنارب  مدرم  زا  یمیظع  عمج  رب  تسا  هدوبن 

اهنآ رب  هک  یناسک  هیکزت  شزومآ و  زا  ًارابجا  هکنیا  رگم  دماین  يربمایپ  چـیه  تفگ : ناوت  یم  هکلب  دـندنامزاب و  اهنآ  رثکا  بیذـهت 
.دش هتشاد  زاب  دوب  هدش  ثوعبم 

: دسیون یم  هداد و  خساپ  مه  ار  لاکشا  نیا  هدش  دای  هدنسیون  هتبلا 

صاخ تعیرـش  دیحوت و  هار  لیمکت  يارب  ایند  هب  اهنآ  زا  کی  ره  تشگزاب  اّما  دشاب  هتـشادن  يروذـحم  ءایبنا  تعجر  هک  ضرف  هب  »
نکمم دوخ 
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(86 «.) تسا هدیدرگ  خسن  هدیسر و  دوخ  لامک  هب  اهنآ  تعیرش  اریز  (85 ؛) تسین

دناوت یمن  نانآ  عیارش  خسن  تسا و  مدرم  بیذهت  میلعت و  تیاده و  رد  ءایبنا  رسق  ندوبن  یمئاد  رد  نخس  هک  تسا  نیا  ام  خساپ  اّما 
رد مالسلا  هیلع  حیسم  هک  نانچ  دنهد  ماجنا  مالـسا  ساسا  رب  ار  مدرم  بیذهت  میلعت و  دنناوت  یم  اهنآ  اریز  ددرگ ؛ ناشتـشگزاب  عنام 

.درازگ یم  زامن  مالسا  هویش  هب  ترضح  نآ  رس  تشپ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  رصع 

اّما دـندوب  مدرم  بیذـهت  میلعت و  دعتـسم  تبیغ ، نامز  رد  همئا  ربمایپ و  ثراو  ناونع  هب  هک  دـندوب  نید  ياملع  زا  يرایـسب  نینچمه 
مه ار  املع  هدنـسیون ، هک  یلاح  رد  دنزادرپب  دندوب  هدش  عنم  نآ  زا  هچنآ  هب  دندرگ و  زاب  دیاب  مه  اهنآ  سپ  دندش  عنم  نآ  زا  ًارابجا 

ار اهنآ  تعجر  اهنت  هجیتن  رد  تفریذـپ و  ار  مالـسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  طسوت  مدرم  بیذـهت  میلعت و  طقف  تسنادـن و  نآ  لومـشم 
یلقع هدعاق  هک  یلاح  رد  تسا  هدیدرگ  ضقن  املع  ءایبنا و  کت  کت  هب  تبسن  هدعاق  نیا  هک  تسا  نآ  يانعم  هب  نیا  درمش و  مزال 

(87 «.) صیصختلا هیلقعلا  هدعاقلا  لبقتال  : » یمق يازریم  ریبعت  هب  دشاب و  یمن  ریذپ  ضقن 

لّمأت دشاب  یم  یلقع  هدعاق  لومشم  دور  یم  نامگ  هچنآ  هرابرد  دیاب  دروخب  صیـصخت  دشابن و  صیـصخت  لباق  یلقع  هدعاق  یتقو 
دوش یم  مولعم  بیذهت  میلعت و  رد  لّمأت  اب  هکنیا  هچ  ددرگ ؛ فرطرب  نامگ  نیا  ات  دوش 
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ماجنا هب  دننک و  تعجر  دشاب  مزال  هدش  دای  هدعاق  ربانب  هک  دنتسین  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمایپ و  عبط  يدوجو و  صاوخ  ءزج  اهنآ  هک 
همدقم نایب ، نیا  اب  .دـنداد  یم  ماجنا  دـنوادخ  روتـسد  هب  هک  دوب  اهنآ  ینید  هفیظو  مدرم  بیذـهت  میلعت و  هکلب  دـنرامگ  تمه  اهنآ 

.تسین هتفریذپ  هدش  دای  لالدتسا  موس  مود و 

، تاـیآ لـیلد : هس  ساـسارب  تعجر  تاـبثا  هار  دـمآ  لـصف  نیا  رد  هک  هنوگ  ناـمه  دیـسرن و  تاـبثا  هب  لـقع  اـب  تعجر  هجیتن  رد  و 
: دسیون یم  یجیهال  قازرلادبع  میکح  هکنیا  هچ  دشاب  یم  عامجا  تایاور و 

ناعراش زا  یعرـش  لیلد  تسین و  نآ  تاـبثا  هب  یهار  یمالـسا  ماـکحا  همه  لـثم  ار  لـقع  تسا و  یعرـش  لـئاسم  هلمج  زا  تعجر  »
(88 «.) تسا رایسب  نآ  رب  یهلا  تعیرش 
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تعجر يداقتعا  هاگیاج 

دـهد و یم  یهاوگ  نآ  رب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تایاور  نآرق و  تایآ  هک  تسا  ملاع  هدـنیآ  مهم  عیاـقو  زا  یکی  تعجر 
مود لصف  رد  نآ  ثحب  هک  نآرق  تایآ  .تسا  هدـش  دراو  نآ  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تیب  لـها  يوس  زا  یناوارف  تاـیاور 

رایسب نخس  نیمز و  هدنبنج  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  جورخ  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ثیدح  نینچمه  تشذگ و 
نیا هک  دراد  نآ  زا  ناشن  دمآ ، دهاوخ  نآ  ثحب  هک  وا  ریظن  يدارفا  ناملس و  وا و  تیب  لها  دوخ و  تشگزاب  رد  ترـضح  نآ  مهم 

اب دروآ و  ناـمیا  ملاـع  ناـیاپ  دودـحم  زیخاتـسر  نیا  هب  هعیـش  .ددرگ  یم  طوبرم  مالـسا  نید  هب  هک  هعیـش  بهذـم  هب  اـهنت  هن  هعقاو 
کی هب  یمالسا  هدیقع  نیا  دیدرگ  ببس  تنـس  لها  شریذپ  مدع  اّما  دوزفا  نآ  ییافوکـش  انغ و  رب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  تایاور 

: دسیون یم  ییابطابط  همالع  هک  نانچ  ددرگ  هعیش  یصاصتخا  دیاقع  ءزج  دوش و  لدبم  یعیش  هدیقع 

(89) .هعیشلا تاصتخم  نم  اهب  لوقلا  اوّدع  و  هعجرلا ، اورکنا 

.دندروآ رامش  هب  هعیش  ياه  یگژیو  زا  ار  تعجر  هب  داقتعا  دندرک و  راکنا  ار  تعجر 
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هنوگ هب  دنتسناد  عینش  مومذم و  يرما  ار  نآ  شریذپ  هعیش ، هب  نآ  صاصتخا  تعجر و  در  رب  هوالع  تنس  لها  ياملع  زا  یخرب  هتبلا 
شیارگ ود  نیا  توافت  اّما  .دیدرگ  روهـشم  نآ  اب  تفلاخم  هب  تنـس  لها  تفای  ترهـش  تعجر  هب  هعیـش  هک  هزادنا  نامه  هب  هک  يا 

نآ اب  تفلاخم  رب  لالدتـسا ، نودـب  تنـس  لها  اّما  تفریذـپ ، ار  تعجر  عامجا ، تایاور و  تایآ و  ساسا  رب  هعیـش  هک  تسا  نآ  رد 
.درامگ تمه 

دـشخرد و یم  عیـشت  بتکم  رد  یقرتم  یـسامح و  هناهاوخ ، تلادـع  هنابلط ، ّقح  هدـیقع  کـی  ناونع  هب  تعجر  نونکا  هکنیا  هجیتن 
.دنک یم  عافد  نآ  زا  هعیش 

بهذم نید و  يرورض  ریسفت 

تهج ار  یفراعم  ثحب  زاغآ  رد  تسا  مزـال  ور  نیا  زا  تسا ؛ نآ  ندوب  يرورـض  مدـع  اـی  يرورـض  تعجر ، مهم  ثحاـبم  زا  یکی 
.میهد رارق  ثحب  دروم  بهذم  نید و  يرورض  ندش  رت  نشور 

بهذم يرورض  دنروآ و  یم  رامـش  هب  نید  ءزج  ار  نآ  ناناملـسم  همه  هزور ، زامن و  ریظن  هک  تسا  يزیچ  زا  ترابع  نید  يرورض 
باسح هب  هعیش  بهذم  ءزج  ار  نآ  نایعیش  همه  مالسلا ، هیلع  يدهم  ترضح  تایح  مالـسلا و  مهیلع  همئا  تماما  ریظن  هک  تسا  نآ 

هدزاود تماما  دننام : يداقتعا  تایرورض  .تسا  یلمع  يداقتعا و  شخب  ود  رب  هعیش  بهذم  تایرورض  .دنروآ  یم 
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ءایبنا و همه  رب  اهنآ  يرترب  نینمؤم ، رب  ناـشندوب  یلوا  مالـسلا و  مهیلع  همئا  مولع  ندوب  یباـستکا  ریغ  ناـنآ ، تمـصع  هعیـش و  ماـما 
هدش هداتسرف  ربمایپ  برقم و  هتشرف  چیه  هک  یماقم  زا  يرادروخرب  هلآو ، هیلع  هللا  یلص  هَّللادبع  نب  دّمحم  ادخ ، لوسر  زجب  هکئالم 
هیلع يدهم  ترـضح  نانآ  نیرخآ  بلاط و  یبا  نب  یلع  اهنآ  نیلوا  .تسا  یعرـش  تجح  اهنآ  نانخـس  هکنیا  دسر و  یمن  نآ  هب  يا 

نونکا هدیسر و  نایاپ  هب  وا  زا  هصاخ  تباین  دشاب و  یم  تایح  دیق  رد  مالسلا و  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دنزرف  هک  دشاب  یم  مالسلا 
.دنراد هدهع  هب  ار  وا  ماع  تباین  هعیش  ءاهقف 

دمآرد زا  یگدنز  هنؤم  ءانثتـسا  وضو ، رد  اپ  يوشتـسش  مدع  حسم و  بوجو  تواضق ، رد  هیقف  نذا  موزل  دننام : یلمع  تایرورـض  و 
هب لمع  موزل  ترورـض و  نودـب  ءاشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  زامن  نیب  عمج  زاوج  ماکحا ، رد  سایق  تمرح  سمخ ، تخادرپ  رد 

.هأمعبرا لوصا  هعبرا و  بتک  تایاور 

رد .ددرگ  یم  مالـسا  هریاد  زا  وا  جورخ  بجوم  دـنک  در  ار  نآ  یـسک  رگا  هک  تسا  نآ  ینید  رـصنع  کی  ندوب  يرورـض  مهم  رثا 
نآ ندوب  يرورـض  هب  هک  یـسک  يارب  تایرورـض  در  فرـص  دـندقتعم  یخرب  هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  مه  رظن  فالتخا  کی  اجنیا 

: دسیون یم  رهاوج  بحاص  هک  نانچ  دوش  یم  نید  زا  جورخ  بجوم  دشاب  هاگآ 

نیدلا تایرورض  نم  ایرورض  هتاذ  ّدح  یف  رکنملا  مکحلا  ناک  یتم 
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(90) .نیدلا لها  دنع  هتیرورض  یلع  علطا  نمم  هراکناب  رفکلا  تبث 

لها دزن  زیچ  نآ  دـناد  یم  هک  یـسک  رفک  نآ ، راکنا  اب  دـشاب  نید  تایرورـض  زا  ًاتاذ  دریگ  یم  رارق  راکنا  دروم  هک  يزیچ  هاـگره 
.ددرگ یم  تباث  دشاب  یم  تایرورض  زا  نید 

هللا یلـصربمایپ  در  مزلتـسم  در  نیا  هک  دوش  یم  نید  زا  جورخ  بجوم  یتروص  رد  يرورـض  در  هک  دنرظن  نیا  رب  ءاهقف  زا  یخرب  و 
.دشاب هلآو  هیلع 

: دسیون یم  ءاطغلا  فشاک  رفعج  خیش  یمان ، هیقف  .ددرگ  یم  یهتنم  عیشت  هریاد  زا  جورخ  هب  زین  بهذم  يرورض  در 

(91) .بهذملا نم  جورخلاب  هیلع  مکحی  بهذملا  يرورض  رکنم 

.تسا نوریب  بهذم  زا  هک  دوش  یم  مکح  بهذم  يرورض  رکنم  رب 

بهذم يرورض  در  فرص  ینعی  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  مه  بهذم  يرورـض  رد  دناوت  یم  دراد  دوجو  نید  يرورـض  رد  هک  یفالتخا 
در مزلتسم  بهذم  يرورض  ّدر  هاگره  هکنآ  ای  دوش و  یم  عیشت  زا  جورخ  بجوم  تسا  هاگآ  نآ  ندوب  يرورض  هب  هک  یـسک  يارب 

.دوش یم  عیشت  زا  جورخ  بجوم  ددرگ  موصعم  ناماما  زا  یکی 

ریغ لوق  تساهقف و  زا  روهشم  ِلوق  قباطم  ددرگ  یم  عیشت  زا  هدننک  در  ِندش  نوریب  بجوم  بهذم  يرورـض  در  هک  دش  نایب  هچنآ 
هک بهذم  نآ  لها  جورخ  بجوم  بهذم  يرورض  در  هک  دراد  دوجو  مه  يروهشم 
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همئا زا  کی  ره  در  ناماما و  زا  یکی  در  هعیش  يرورـض  در  دنادب  هک  تسا  یـسک  يارب  نیا  هتبلا  .ددرگ  یم  مالـسا  زا  دنتـسه  هعیش 
.تسا هدرک  دییأت  ار  اهنآ  هک  تسادخ  لوسر  در 

: دسیون یم  رهاوج  بحاص 

(92) .بهذملا يذ  نم  هعتملاک  بهذملا  يرورض  راکناب  دادترالا  لوصح  رهاظلا 

.ددرگ یم  دادترا  بجوم  هعیش ، بهذم  هب  دقتعم  يوس  زا  هعتم  ریظن  بهذم  يرورض  در  ًارهاظ 

ار هعیش  يرورض  در  اهنآ  هک  تسا  نیا  ددرگ  یمن  اهنآ  دادترا  بجوم  هعیش  ریغ  ناناملسم  يوس  زا  هعیـش  يرورـض  در  هکنیا  ّتلع 
رب هیکت  اب  ار  مالسلا  مهیلع  همئا  هک  هعیش  اّما  دنناد ، یمن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  در  ار  اهنآ  در  اّما  دنناد  یم  هعیـش  ناماما  در 

.دناد یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ّدر  ار  ناماما  ّدر  تسا  هتفریذپ  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نانخس 

دیاقع هناگراهچ  بتارم 

: تسا مسق  راهچ  رب  يداقتعا  روما 

.دنراد تلالد  اهنآ  رب  ّتنـس  باتک و  دنـسر و  یم  تابثا  هب  لقع  لیلد  اب  هک  داعم  تماما و  تّوبن ، دـیحوت ، ریظن  دـیاقع ، لوصا   - 1
دیاقع زا  هتسد  نیا 
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.تسا بجاو  اهنآ  هب  نامیا  دنتسه و  بهذم  ای  نید  تایرورض  زا 

منهج يور  رب  هک  طارص  لپ  زا  رذگ  ربق و  رد  باوج  لاؤس و  مالسلا ، مهیلع  همئا  ربمایپ و  رد  یشومارف  مدع  ریظن  دیاقع ؛ عورف   - 2
یم میسقت  يرورض  ریغ  يرورض و  مسق  ود  رب  دنسر  یم  تابثا  هب  یعطق  لقن  ای  لقع  اب  هک  دیاقع  زا  هورگ  نیا  .تسا  هدش  هدیـشک 

ای نید  ءزج  هچنآ  هب  نامیا  دنـشاب و  یم  بهذم  ای  نید  ءزج  یتدیقع  عورف  نیا  اریز  تسا ؛ بجاو  نآ  مسق  ود  ره  هب  نامیا  دنوش و 
يرورـض داقتعا  دروم  رـصنع  هک  تسین  یتوافت  میـشاب  هتـشاد  داقتعا  نآ  هب  دیاب  هچنآ  رد  نیاربانب  .تسا  بجاو  دـشاب  یم  بهذـم 

.دشابن يرورض  ای  دشاب 

هن دنتـسه و  يرورـض  هن  دـیاقع  هنوگ  نیا  .دنـسر  یم  تابثا  هب  ربتعم  ِدـحاو  ربخ  ریظن  ینظ )  ) یعطق ریغ  لیالد  اـب  هک  يدـیاقع   - 3
.دزاس یم  رتافوکش  ار  ام  دیاقع  ناتسلگ  هک  تسا  زایتما  کی  اهنآ  هب  داقتعا  اّما  دشاب  یم  بجاو  اهنآ  هب  نامیا  یتح 

.درادن ینسح  دیاقع  هنوگ  نیا  هب  نامیا  .دنا  هدش  نایب  ربتعم  ریغ  تایاور  اب  هک  يدیاقع   - 4

تلالد نآ  رب  هک  عامجا  رتاوتم و  تاـیاور  تاـیآ ، ِیعطق  لـیالد  هب  هّجوت  اـب  دور و  یم  رامـش  هب  هعیـش  يداـقتعا  عورف  ءزج  تعجر 
: دسیون یم  ربش  هَّللادبع  دّیس  هعیش  ملکتم  رسفم و  هک  نانچ  تسا ؛ بجاو  نآ  هب  نامیا  دنراد 
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(93) .ًالامجا هعجرلا  لصاب  نامیالا  بجی 

.تسا بجاو  تعجر  لصا  هب  یلامجا  نامیا 

هعیش بهذم  يرورض  تعجر 

هراشا

هب مه  بهذـم  تایرورـض  زا  ایآ  اّما  دـشاب  یم  بجاو  نآ  هب  ناـمیا  هک  تسا  يداـقتعا  عورف  ءزج  تعجر  دیـسر  تاـبثا  هب  نونکاـت 
؟ دور یم  رامش 

هکنیا هچ  تسا ؛ هنوـگ  نیا  تعجر  دـنروآ و  یم  باـسح  هب  هعیـش  بهذـم  ءزج  ار  نآ  نایعیـش  همه  هک  تسا  نآ  بهذـم  يرورض 
.دنا هدرک  هراشا  نآ  ندوب  يرورض  هب  رصاعم  ياملع  زا  یخرب 

: دسیون یم  رفظم  اضر  دّمحم  ردقیلاع  ققحم 

(94) .هرتاوتملا رابخالا  نم  تیبلا  لآ  نع  ءاج  امیف  هیرورضلا  رومالا  نم  هعجرلا 

.تسا هدش  دراو  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  يوس  زا  رتاوتم  رابخا  رد  هک  تسا  يرورض  روما  زا  تعجر 

: دسیون یم  هللا  همحرربش  هَّللادبع  دّیس 

(95) .مهبهذم تایرورض  نم  یه  لب  هّقحملا ، هقرفلا  هّقحلا و  هعیشلا  هیلع  تعمجا  امم  هعجرلا  ّنا  ملعا ،

.تساهنآ بهذم  تایرورض  زا  هکلب  دراد  عامجا  نآ  رب  ارگ  عقاو  هورگ  راوتسا و  ّقح  رب  هعیش  هک  تسا  يروما  زا  تعجر  هک  نادب 

85 ص :

تعجر دنمهوکش  www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 98 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرف یم  ینیمخ  ماما  و 

(96 «.) تسام بهذم  يرورض  نیا  تسا و  تعجر  لصا  تسا  مّلسم  ام  يارب  هچنآ  »

.ددرگ یم  عیشت  بهذم  زا  جورخ  بجوم  نآ  در  بجاو و  نآ  هب  داقتعا  سپ  تسا  هعیش  بهذم  تایرورـض  زا  تعجر  هکنیا  هجیتن 
: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  نیا  هچ 

(97) اِنتَّرَِکب ْنِمُؤی  َْمل  ْنَم  اّنِم  َْسَیل 

.دشاب هتشادن  نامیا  ام  تعجر  هب  هک  یسک  تسین  ام  زا 

نیققحم زا  یخرب  تارظن  یسررب 

هینغم داوج  دّـمحم  اّما  دـشاب  یم  بجاو  نآ  هب  نامیا  تسا و  هعیـش  يداقتعا  عورف  زا  تعجر  هک  دیـسر  تابثا  هب  هتـشذگ  ثحب  رد 
: دسیون یم  هللا  همحر 

(98) .اهیف فالتخالا  مهنیب  عقو  امل  اهب و  داقتعالا  بجول  هیمامالا  دنع  بهذملا  وا  نیدلا  لوصا  نم  هعجرلا  تناک  ول 

.دش یمن  عقاو  یفالتخا  نآ  رد  دوب و  بجاو  نآ  هب  داقتعا  دوب  بهذم  ای  نید  لوصا  زا  تعجر  رگا 

دسر تابثا  هب  یعطق  ِلقن  ای  لقع  لیلد  هب  هچنآ  هک  تسا  نیا  ام  خساپ  و 
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.دشابن بهذم  ای  نید  لوصا  زا  هچ  رگا  تسا  مزال  نآ  هب  داقتعا  تسا  بهذم  ای  نید  ءزج  هک 

هزور هناگجنپ و  ياهزامن  بوجو  هب  داقتعا  هکنیا  هچ  دوش  یمن  هصالخ  بهذم  ای  نید  لوصا  هب  اهنت  ام  ِيداقتعا  تابجاو  نیاربانب ،
مهیلع همئا  يرترب  هب  داقتعا  نینچمه  .ددرگ  یم  مالـسا  زا  ندـش  نوریب  ببـس  اهنآ  در  اّما  تسین  نید  لوصا  زا  ناضمر  كرابم  هام 

زا ندش  نوریب  بجوم  اهنآ  ّدر  اّما  دنتسین  بهذم  لوصا  زا  وضو  رد  اپ  يوشتسش  مدع  حسم و  بوجو  ای  ناگتشرف و  همه  رب  مالسلا 
.دوش یم  عیشت  بهذم 

هب عیـشت  بهذـم  ياـملع  تسا و  بجاو  نآ  هب  داـقتعا  هعیـش  عاـمجا  رتاوتم و  تاـیاور  تاـیآ ، لـیلد  هب  هک  تسا  يروما  زا  تعجر 
.دیدرگ حرطم  نآ  ثحب  هک  نانچ  دنا  هدرک  حیرصت  نآ  هب  داقتعا  بوجو 

ناـیب عاـمجا  ثحب  رد  مود ، لـصف  رد  اـم  دـش  یمن  فـالتخا  نآ  رد  دوب  بهذـم  اـی  نید  لوصا  ءزج  تعجر  رگا  هک  هتکن  نیا  اـّما 
لقن ار  اهنآ  عامجا  هک  نانچ  تسا  هعیـش  ياملع  عامجا  دروم  درادـن ، دوجو  هعیـش  بهذـم  رد  تعجر  هرابرد  یفـالتخا  هک  میدرک 

.میدرک

: دسیون یم  رصاعم  ناققحم  زا  یکی 

هدـیقع کی  دـنک  راکنا  ار  نآ  هک  یـسک  سپ  تسین  نآ  هب  داقتعا  هب  طونم  عیـشت  اّما  تسا  هعیـش  ملـسم  دـیاقع  زا  هچرگا  تعجر  »
ور نیا  زا  تسین  عیشت  ناکرا  زا  هدیقع  نیا  اّما  تسا  هدرک  راکنا  ار  نایعیش  رثکا  نایم  مّلسم 
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هب هن  دـنا و  هدرک  لـیوأت  تموکح  هب  ناـنآ  یـسر  تسد  اـهنآ و  هب  تلود  عوجر  هب  ار  تعجر  راـبخا  نایعیـش ، زا  یهورگ  مینیب  یم 
(99 «.) ایند هب  اه  ناسنا  مسج  عوجر 

: دوش یم  هدافتسا  هتکن  دنچ  دیدرگ  لقن  هک  ینخس  زا 

.تسا هعیش  یعطق  مّلسم و  دیاقع  زا  تعجر   - 1

.تسین تعجر  هب  داقتعا  هب  طونم  عیشت   - 2

.تسین هعیش  دیاقع  ناکرا  زا  تعجر   - 3

ءزج ای  تسا و  تایرورـض  ءزج  راوگرزب  ققحم  نیا  رظن  زا  ای  تعجر  اریز  تسین ؛ لوبق  دروم  مود  هتکن  اّما  تسا  حیحـص  لّوا  هتکن 
تایرورـض ءزج  ار  نآ  رگا  اّما  تسا ؛ بهذم  زا  جورخ  بجوم  يرورـض  راکنا  دـشاب  تایرورـض  ءزج  رگا  .دـشاب  یمن  تایرورض 

ندوب يرورض  حیرـص  هصخـشم  نیا  تسا و  قافآ  هرهـش  شنافلاخم  دوخ و  نایم  رد  داقتعا  نیا  هب  هعیـش  هک  میهد  یم  خساپ  دنادن 
بهذم ناکرا  لوصا و  زا  تعجر  هک  دشاب  موس  هتکن  رطاخ  هب  تسین  نآ  هب  طونم  عیـشت  هک  تعجر  هب  هاگن  نیا  لیلد  دـیاش  .تسا 

ناکرا و زا  معا  بهذم  تایرورض  هب  هکلب  درادن  یگتـسب  ناکرا  لوصا و  هب  اهنت  عیـشت  اریز  تسا  باوصان  هاگن  نیا  اّما  دشاب  یمن 
.دشاب یم  طونم  ناکرا  ریغ 

زا يرایـسب  هکلب  دشاب  نکر  هک  تسین  نیا  تسا  بهذم  نآ  يارب  تیلها  طرـش  نآ  شریذپ  هک  یبهذم  رـصنع  کی  ندوب  يرورض 
تایرورض
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.تشذگ نآ  ثحب  هک  نانچ  دنتسین  بهذم  ناکرا  زا  ددرگ  یم  نآ  زا  ندش  نوریب  ببس  اهنآ  راکنا  هک  بهذم 

کـسمت نایعیـش  زا  یخرب  لیوأت  هب  هعیـش  دـیاقع  رد  تعجر  ندوب  نکر  مدـع  دوخ و  مالک  هیجوت  يارب  هدـش  دای  ققحم  هکنیا  اـّما 
نافعـضتسم زا  یلیلق  هدـع  تعجر ، ناگدـننک  لـیوأت  وا  رظن  هب  اریز  تسا ؛ هدـش  داـی  لـیوأت  رد  قمعت  تیلوبقم و  دـقاف  تسا  هدرک 

هک ار  یلیوأت  نینچ  تعجر ، نافلاخم  یسایس  ياه  هسیسد  ریثأت  تحت  هتـشادن و  ار  تعجر  لیلحت  تردق  هک  دنا  هدوب  هعیـش  يرکف 
: دسیون یم  اهنآ  نخس  هرابرد  هدش  دای  ققحم  هکنیا  هچ  دندرک  نایب  دوب  هدش  اقلا  اهنآ  هب 

(100) .ًالالدتسا ًارظن و  اهب  لوقلا  حیحصت  نع  مهزجع  وه  لیوأتلا  اذه  یلع  مهل  ثعابلاو 

.تسا تعجر  هرابرد  حیحص  لالدتسا  رظن و  هئارا  رد  نانآ  یناوتان  تسا  هتشاداو  لیوأت  نیا  رب  ار  اهنآ  هچنآ 

هداد تبـسن  يرگ  يدوهی  هب  تعجر  هب  هدیقع  رطاخ  هب  ار  عیـشت  هک  يرـصم  نیما  دمحا  هب  خساپ  رد  ءاطغلا  فشاک  نیـسح  دّـمحم 
يا هنوگ  هب  هعیـش  یقرتم  هنابلط و  تلادع  نیرفآدیما ، ینارون ، هدیقع  نیا  زا  عافد  ياج  هب  وا  لاثما  وا و  ندرک  تکاس  يارب  تسا و 

هب مه  ار  دوخ  بلاطم  لاح  نیع  رد  تسا  زیگنا  تفگش  تعجر  هب  تبسن  وا  فیعضت  هک  تسا  هتفگ  نخس 
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: دسیون یم  وا  .دهد  یم  تبسن  عیشت 

دور یم  رامش  هب  تایرورض  زا  هعیش  دزن  هچرگا  دناسر و  یمن  يررـض  مه  نآ  راکنا  تسین و  مزال  تعجر  هب  نیدت  عیـشت ، رظن  زا  »
(101 «.) دشاب یمن  طونم  نآ  هب  عیشت  مدع  دوجو و  اّما 

: مینک یم  هراشا  اهنآ  هب  هک  تسا  ییاه  لاکشا  ياراد  دیدرگ  لقن  هک  ینخس 

هدـش دای  هدنـسیون  رظن  هکلب  تسین  عیـشت  رظن  دـناسر » یمن  يررـض  مه  نآ  راکنا  تسین و  مزال  تعجر  هب  نیدـت  مدـع   » هلمج  - 1
.تسا

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(102) اِنتَّرَِکب ْنِمُؤی  َْمل  ْنَم  اّنِم  َْسَیل 

.دشاب هتشادن  نامیا  ام  تعجر  هب  هک  یسک  تسین  ام  زا 

هب ناـمیا  تیـالو ، هـب  رارقا  ناشکرـس ، زا  يرازیب  تـسا : نمؤـم  دـنک  رارقا  زیچ  شـش  هـب  هـک  یـسک  دوـمرف : يرگید  ثیدـح  رد  و 
(104) .تسا یقیقح  نمؤم  دنک  رارقا  ...تعجر  ...ادخ و  یگناگی  هب  هک  یسک  دومرف : مالسلا  هیلعاضر  ماما  و  ( 103) ...تعجر

بجوم يرورـض  راکنا  هک  یلاح  رد  .دشابن  نآ  هب  طونم  عیـشت  اّما  دشاب  عیـشت  بهذم  يرورـض  يداقتعا ، رـصنع  کی  هنوگچ   - 2
.ددرگ یم  بهذم  زا  جورخ 

.تسا هتفرگ  هدیدان  تعجر  هرابرد  ار  هعیش  عامجا  رتاوتم و  تایاور  تایآ ،  - 3
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نیا رطاخ  هب  هک  تسا  هدرک  ناـیب  ءاـطغلا  فشاـک  نیـسح  دّـمحم  نانخـس  تظلغ  هب  هن  اـّما  یهباـشم  بلاـطم  زین  نیما  نسحم  دـّیس 
ياملع زا  یخرب  هباشم  ياهرظن  راهظا  هک  مینک  هراشا  هتکن  نیا  هب  دیاب  هتبلا  ) 105  ) مینک یم  رظن  فرص  وا  نانخس  دقن  زا  تهباشم 

لابند هب  هک  تسا  یناحلـصم  نانخـس  هینغم ، داوج  دّـمحم  هرهزوبا و  نیما ، نسحم  دّیـس  ءاطغلا ، فشاک  نیـسح  دّـمحم  ریظن : نانبل 
، تایآ هب  هّجوت  ياج  هب  ور  نیمه  زا  .دنتـسه  يرـصم  نیما  دـمحا  ریظن  تنـس  لها  زا  تعجر  نافلاخم  ياه  همجه  ندرک  شوماـخ 

شوماخ هب  نآ  نداد  ناشن  گنر  مک  اب  تعجر ، هدـیقع  زا  عافد  رد  یملع  ياهدـقن  اـه و  لـیلحت  اـملع و  عاـمجا  رتاوتم و  تاـیاور 
اهنآ هویـش  دروآ  هر  هکلب  دـنا  هدربن  يا  هرهب  مه  دوخ  ياه  ینیـشن  بقع  نیا  زا  هتبلا  دـنا و  هتخادرپ  نافلاخم  ياـه  تفلاـخم  ندرک 

هتشاد هارمه  هب  ار  هنابلط  تلادع  هدیقع  نیا  فیعضت  هجیتن  رد  هک  دشاب  یم  تعجر  هرابرد  هعیش  عامجا  تایاور و  تایآ ، فیعـضت 
.میا هداد  رارق  یسررب  دقن و  دروم  باتک  نیا  فلتخم  عطاقم  رد  ار  اهنآ  بلاطم  زا  یشخب  ام  تسا و 
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اه لاکشا  هب  خساپ  : مراهچ لصف 

هراشا
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تعجر ياه  لاکشا  هب  خساپ 

هداد خـساپ  نآ  هب  دوخ  ياج  رد  هک  دـشاب  یم  دوخ  صاخ  تاهبـش  اـه و  لاکـشا  ياراد  یثحب  ره  دراد و  یفلتخم  ثحاـبم  تعجر 
باتک ثحابم  ناونع  اب  یبسانت  هک  تسا  یتاهبـش  تالاؤس و  يارب  لقتـسم  لصف  کی  رد  اـه  لاکـشا  هب  خـساپ  حرط  نیارباـنب ، .میا 

.دنا هتشادن 

یملع لیلحت  دنا و  هدرکن  فیرعت  ار  تعجر  اهنآ  .دشاب  یم  تنـس  لها  ناگدنـسیون  يوس  زا  تعجر ، هب  طوبرم  ياه  لاکـشا  رثکا 
تقیقح هب  اهنآ  زا  يرایـسب  اـسب  هچ  درادـن و  ینـشور  یملع  ياـنبم  کـی  اـهنآ  تفلاـخم  ور  نیا  زا  دـنرادن ، نآ  هراـبرد  مه  ینقتم 

در ار  نآ  هناملاع  ِقیقحت  نودب  دنراد  ینارون  هدیقع  نیا  اب  تفلاخم  رب  هک  یبصعت  رطاخ  هب  اّما  دنا  هدیسرن  عیـشت  بهذم  رد  تعجر 
دروم دنچ  هب  اجنیا  رد  ام  هک  دنا  هتفریذپ  ار  نآ  اهنآ  زا  يا  هّدع  هکلب  دنا  هدرکن  در  ار  تعجر  اهنآ  ناگدنسیون  همه  هتبلا  .دنا  هدرک 

: مینک یم  هراشا  نآ 

: تفگ تساخرب و  رمع  تفر  ایند  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  یتقو  دیوگ : هریرهوبا   - 1
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(106  ) یسوم عجر  امک  هلآو  هیلع  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نعجریل  هَّللاو  ... 

.تشگزاب یسوم  هک  هنوگ  نامه  دنک  یم  تعجر  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  مسق  ادخ  هب  ... 

: دومرف هک  دنک  یم  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  لوق  زا  یطویس   - 2

(107) .ِّيدهَملا ُناوعأ  ِفْهَْکلا  ُباحصأ 

.دنتسه مالسلا  هیلع  يدهم  نارای  فهک  باحصا 

« ًادیِهَش ْمِْهیَلَع  ُنوُکَی  ِهَمایِْقلا  َمْوَیَو  ِِهتْوَم  َْلبَق  ِِهب  َّنَنِمُْؤَیل  اَّلِإ  ِباتِْکلا  ِلْهَأ  ْنِم  ْنِإَو   » ءاسن هروس  هیآ 159  لقن  زا  سپ  يرشخمز   - 3

یم دسیون : یم  تسا ) هاوگ  اهنآ  رب  تمایق  زور  رد  دروآ و  یم  نامیا  وا  هب  شگرم  زا  شیپ  هکنیا  رگم  تسین  باتک  لها  زا  یسک  )
هک هنوگ  نیا  هب  دروآ ؛ یم  نامیا  وا  هب  عطق  روط  هب  هکنیا  رگم  دـنام  یمن  یقاب  باتک  لها  زا  یـسک  هک  دـشاب  نیا  هیآ  زا  دارم  دوش 

مالعا نانآ  هب  ار  تسا  هدش  لزان  وا  يارب  هچنآ  یـسیع و  لوزن  دـنک و  یم  هدـنز  دوخ  ياهربق  رد  ار  اراصن ) دوهی و   ) اهنآ دـنوادخ 
(108) .درادن يدوس  اهنآ  نامیا  هک  ینامز  دنروآ  یم  نامیا  وا  هب  اهنآ  دنک و  یم 

رد ناگتـشذگ  تعجر  دراوم  هنرگو  دراد  دوجو  تنـس  لها  عبانم  رد  هک  دشاب  یم  نامز  رخآ  رد  تعجر  ققحت  دـیدرگ  نایب  هچنآ 
هب اهنآ  عبانم 
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رابتعا زا  هک  تسا  تنس  لها  ياملع  زا  ق   . يافوتم 281 ه ایندلا  یبا  نبا  .تسین  باتک  نیا  رد  اهنآ  لقن  ناکما  هک  تسا  يا  هزادـنا 
ار نآ  مان  درک و  فیلأت  دنتـشگزاب  ایند  هب  دندش و  هدـنز  هک  یتاوما  هرابرد  ار  یباتک  وا  دـشاب  یم  رادروخرب  اهنآ  دزن  یهجوت  لباق 

.دراذگ توملا » دعب  شاع  نم  »

نیا هکنیا  نمض  تسا ، تنس  لها  ناگدنسیون  ياه  لاکشا  هب  یـضقن  باوج  کی  نامز ، رخآ  رد  تعجر  ياه  هنومن  زا  یخرب  رکذ 
.درادن دوجو  هراب  نیا  رد  يرظن  قافتا  دنتسین و  تعجر  فلاخم  تنس  لها  ياملع  همه  دنک  یم  تابثا  اه  هنومن 

رارق دقن  دروم  باتک  نیا  رد  اهنآ  نانخس  هک  نیما  دمحا  یسولآ و  ریظن  ینس  وردنت  ناگدنـسیون  هک  تسا  هّجوت  لباق  زین  هتکن  نیا 
تعجر اب  یتفلاخم  اهنت  هن  ننـست  بهذم  لصا  تفگ : دیاب  هکلب  دنرادن  تسد  رد  تعجر  در  رد  مه  ثیدح  کی  یتح  تسا  هتفرگ 
فلاخم عضوم  تسا و  قفاوم  نآ  اب  تسا  حرطم  باتک  نیا  ثحابم  ریاس  ثحب و  نیا  رد  هک  تایاور  زا  یخرب  هب  هّجوت  اب  هک  درادن 

رد ام  دـنا و  هدرک  نایب  ار  نآ  لیلد  ره  هب  هک  تساـهنآ  یـصخش  عضوم  هکلب  تسین  اـهنآ  بهذـم  عضوم  ناگدنـسیون ، زا  يا  هّدـع 
: مییوگ یم  خساپ  اه  نآ  ياه  لاکشا  هب  اجنیا 

هانگ رب  يدنمزآ   - 1

هیکت اب  مدرم  ددرگ  یم  ببس  تعجر  هک  تسا  نآ  لاکشا  نیا  هصالخ 
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.دندرگ صیرح  هانگ  ماجنا  رب  ایند ، هب  تشگزاب  نامز  رد  هبوت  رب 

: دیوگ یخلب  مساقلاوبا  دسیون : یم  لاکشا  نیا  لقن  رد  یسوط  خیش 

رب يدـنمزآ  بجوم  دوش  یم  هبوت  رب  ایند  هب  تشگزاب  رد  هک  يا  هیکت  اب  اریز  تسین ؛ زیاج  نآ ) زا  شیپ   ) مالعا اـب  اـیند ، هب  تعجر  »
(109 «.) ددرگ یم  هانگ 

يوق نامیا  هب  هّجوت  اب  اهنیا  دنا و  هدیـسر  صلاخ  نامیا  هب  هک  نانآ  دنا : هتـسد  ود  ناگدـننک  تشگزاب  هک  تسا  نیا  یخلب  خـساپ  و 
رد هبوت  تعجر و  هب  مه  اهنیا  هک  دنا  هدیسر  صلاخ  كرش  رفک و  هب  هک  دنتـسه  یناسک  رگید  هورگ  .دنرادن  هانگ  رب  یـصرح  دوخ 

.دننک هانگ  تشگزاب ، نامز  رد  هبوت  رب  هیکت  اب  دنهاوخب  هک  دنرادن  یهجوت  نآ  نامز 

ناربمایپ نامز  ریغ  رد  تعجر  عنم   - 2

اهنت زاجعا  دشاب و  یم  زاجعا  کی  تعجر  هک  تسا  نآ  تسا  هدش  تعجر  رب  تنـس  لها  ناگدنـسیون  يوس  زا  هک  يرگید  لاکـشا 
(. 110) ددرگ ققحم  یتعجر  نامز  رخآ  رد  هک  تسین  زیاج  نیاربانب  .دبای  یم  ققحت  ناربمایپ  نامز  رد 

هک تسا  هدش  عقاو  اهنآ  نامز  ریغ  رد  يدایز  تازجعم  هکلب  میرادن  ءایبنا  نامز  رد  زاجعا  راصحنا  رب  یلیلد  هک  تسا  نیا  ام  خساپ  و 
هروس رد  هک  ههربا  نایرکشل  هب  ناگدنرپ  هلمح  فهک و  باحصا  هلاس  دص  دنچ  باوخ 
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ره رد  یهلا  ياه  نامرآ  ّقح و  تابثا  يارب  دناوت  یم  تسین و  تّوبن  تابثا  يارب  اهنت  زاجعا  .تساهنآ  هلمج  زا  تسا  هدـش  نایب  لیف 
.دبای ققحت  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هژیو  هب  ادخ  ءایلوا  تسد  هب  ینامز 

دراد و ربمایپ  تّوبن  رب  تلالد  تسا و  هزجعم  تعجر  اریز  تسین ؛ زیاج  تعجر  دیوگ  یم  هک  یسک  نخس  : » دسیون یم  یسوط  خیش 
«. تسا زیاج  ناحلاص  همئا و  تسد  هب  تازجعم  راهظا  هعیـش  اـم  دزن  اریز  دـشاب ؛ یمن  حیحـص  تسین  زیاـج  ربماـیپ  ناـمز  رد  زج  نیا 

(111)

نانمشد نتشاد  تسود   - 3

لها زا  يا  هقرف   ) هلزتعم زا  یکی  .دنتـشاد  روضح  نآ  رد  رظن  هقف و  لها  زا  يداـیز  هّدـع  هک  مدوب  یـسلجم  رد  : » دـیوگ دـیفم  خـیش 
ات دنک  یم  هدنز  ار  یناگدرم  مئاق ، روهظ  ماگنه  هب  تمایق  زا  شیپ  دنوادخ  هک  امـش  داقتعا  ربانب  دیـسرپ : يا  هعیـش  درمریپ  زا  تنس )

داهـشتسا هیآ  نیا  هب  هکنانچ  درک  نینچ  لیئارـسا  ینب  رد  هک  هنوگ  نامه  دریگب  رافک  زا  ار  اهنآ  ماـقتنا  دـشخب و  افـش  ار  نینمؤم  لد 
دیزی و هک  دراد  دوجو  امش  يارب  ینیمأت  هچ  میداد ) تلود  امـش  هب  اهنآ  هیلع  سپـس  ( ) 112 «) ْمِْهیَلَع َهَّرَْکلا  ُمَُکل  انْدَدَر  َُّمث   » دـینک یم 

باوث هب  یـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  اهنآ  هک  تسا  بجاو  تروص  نیا  رد  .دـندرگن  زاب  دوخ  رفک  زا  دـننکن و  هبوت  مجلم  نبا  رمش و 
هک یلاح  رد  ینک  ادیپ  نیقی  اهنآ 

99 ص :

تعجر دنمهوکش  www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 112 

http://www.ghaemiyeh.com


(113 «.) دهد خساپ  تسناوتن  درمریپ  نآ  تسا و  هعیش  بهذم  فالخ  نیا 

تسایند تشگزاب ، ناکم  هچرگا  تسا و  خزرب  ملاع  رارمتسا  رد  گرم و  زا  سپ  یعطقم  تعجر ، راگزور  هک  تسا  نیا  ام  خساپ  و 
هدهاشم ار  گرم  زا  سپ  گرم و  ياه  هناشن  هکنیا  هب  هّجوتاب  ینعی  .دنا  خزرب  ملاع  نیناوق  موکحم  دندرگ  یم  زاب  هک  ینادسفم  اّما 

: دیامرف یم  لاعتم  يادخ  هکنیا  هچ  دوب  دهاوخن  لوبق  دروم  اهنآ  هبوت  دنا  هدرک 

(114 «.) ًاْریَخ اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَسَک  ْوَأ  ُْلبَق  نِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَفنَی  َال  َّکِبَر  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأَی  َمْوَی  »

ماجنا شنامیا  رد  يریخ  لمع  ای  هدرواین  نامیا  لبق  زا  هک  یـسک  ناـمیا  دـبای  ققحت  تراـگدرورپ  ياـه  هناـشن  زا  یخرب  هک  يزور 
.تشاد دهاوخن  وا  يارب  يدوس  هدادن 

: دسیون یم  تعجر  نامز  هرابرد  ییابطابط  همالع 

(115) .همایقلا موی  بتارم  نم  هعجرلا  موی  نإ 

.تسا تمایق  زور  بتارم  زا  تعجر 

گرم هک  تسا  لوبق  دروم  یماگنه  ات  هبوت  اریز  دـننک ؛ هبوت  هک  دوب  دـهاوخن  اهنآ  يارب  ناکما  کی  دـیلپ ، دارفا  تشگزاب  نیاربانب ،
.دوب دهاوخن  لوبق  دروم  وا  ندرک  هبوت  ندروآ و  نامیا  دیسر  ارف  وا  گرم  یتقو  اّما  دشاب  هدیسرن  ارف  یمدآ 
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فیلکت رد  يدازآ  اب  یفانت   - 4

تعجر هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  دوـش ؛ یم  هدافتـسا  ( 116) اهنآ خـساپ  ناـگرزب و  زا  یخرب  نانخـس  زا  هک  يا  هنوگ  هب  لاکـشا  نیا 
نآ ریثأت  هب  هّجوت  اب  دندرگ  یم  زاب  ایند  هب  هک  هاگنآ  دننک و  یم  هدهاشم  ار  دوخ  لامعا  دب  بوخ و  هجیتن  خزرب  ملاع  رد  ناگدننک ،

طرـش هک  لمع  يدازآ  اب  تعجر  سپ  دشاب  يرابجا  دیابن  فیلکت  هک  یلاح  رد  دـننک  یم  لمع  دوخ  فیلاکت  هب  ًارابجا  تادـهاشم 
.دراد تافانم  تسا  فیلکت  ماجنا 

دوب دهاوخ  نآ  طیارـش  عبات  هجیتن  رد  تسا و  خزرب  ملاع  دادتما  رد  ناگدـننک  تعجر  يارب  ایند  هک  تسا  نآ  لاکـشا  نیا  خـساپ  و 
: دسیون یم  مه  یسلجم  همالع  .تسا  تمایق  زور  بتارم  زا  تعجر  هک  میدرک  لقن  ییابطابط  همالع  زا  هتشذگ  ثحب  رد  هکنیا  هچ 

یلا هبـسنلاب  فیلکت و  راد  هعامج  یلا  هبـسنلاب  هرخآلا ، ایندـلا و  نیب  هطـساو  وه  لب  طقف  فیلکت  نامز  سیل  هعجرلا  نامز  ّنأ  رهاظلا 
(117) .ءازج راد  هعامج 

هب تبسن  فیلکت و  هناخ  يا  هّدع  هب  تبسن  تسا ، ترخآ  ایند و  نایم  يا  هطـساو  هکلب  تسین  فیلکت  نامز  اهنت  تعجر  نامز  ًارهاظ 
.تسا شاداپ  هناخ  رگید  يا  هّدع 

ناگدـننک تعجر  هک  ضرف  هـب  دـشاب و  حرطم  نآ  رد  يدازآ  مدـع  لاکـشا  هـک  تـسین  ناگدـننک  تـعجر  يارب  یفیلکت  نیارباـنب 
دنشاب هتشاد  یفیلکت 
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يرایـسب هک  هنوگ  نامه  دش  دنهاوخن  فیلکت  ماجنا  رد  رابجا  ببـس  خزرب  ملاع  تادهاشم  اریز  دوب ؛ دهاوخن  نآ  ماجنا  رد  يرابجا 
فیلاکت ماجنا  هب  روبجم  ار  اهنآ  لئاسم  نیا  اّما  دـندرک  هدـهاشم  ار  ءایبنا  تازجعم  دـندید و  ار  یهلا  باذـع  هتـشذگ ، ياه  تّما  زا 

: دسیون یم  ههبش  نیا  هب  خساپ  رد  يدهلا  ملع  یضترم  دّیس  .دندرک  لمع  دنتساوخ  هک  هنوگ  نامه  درکن و  یهلا 

یلا یجلم ء  کلذ  عیمج  یف  سیل  هنال  هعجرلا  عم  کلذـکف  هرهاقلا ، تایآلاو  هرهابلا  تازجعملا  روهظ  عم  حـصی  اـمک  فیلکتلا  نإ 
(118) .حیبقلا لعف  نم  عانتمالا  بجاولا و  لعف 

حیحص مه  تعجر  اب  تسا  حیحـص  دنوادخ  زیمآرهق  ياه  هناشن  نشور و  ِتازجعم  ندش  راکـشآ  دوجو  اب  فیلکت  هک  هنوگ  نامه 
.دنک راداو  تشز  لمع  زا  يرود  ای  بجاو  ماجنا  هب  هک  تسین  يزیچ  اهنیا  زا  کی  چیه  اریز  دوب ؛ دهاوخ 

(119) .تسا هدرک  نایب  ار  یضترم  دّیس  مالک  هباشم  دوخ  ریسفت  رد  زین  هللا  همحر  یسربط  نیدلا  نیما 

ياراد ای  دـندرگ  یم  زاب  ایند  هب  هک  اهنآ  هکنیا  نمـض  تسین ؛ یهلا  فیلاکت  ماجنا  رد  رابجا  بجوم  یخزرب  تادـهاشم  هکنیا  هجیتن 
صلاـخ ناـمیا  زا  اـی  درم و  دـنهاوخ  نآ  زا  سپ  دـندرگ و  یم  زاـب  يوـیند  باذــع  تـلذ و  يارب  ًافرــص  هـک  دنتــسه  صلاـخ  رفک 

هبتر رد  يدارفا  نینچ  هک  دنرادروخرب 
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هک دوب  دـهاوخن  هنوگ  نیا  هجیتـن  رد  دـنا و  هتفاـی  راـب  نیقیلا  ّقح  هکلب  نیقیلا و  نیع  ماـقم  هب  دـنراد و  رارق  ناـمیا  زا  ییـالاب  رایـسب 
.دشاب هتشاد  اهنآ  يارب  فیلکت  ماجنا  رد  يریثأت  یخزرب ، تادهاشم 

نآرق تایآ  اب  داضت   - 5

دنا هدرک  کسمت  نآ  هب  هک  یتایآ  زا  یکی  .دـنا  هداد  رارق  دوخ  تفلاخم  لیلد  ار  نآرق  تایآ  زا  یـضعب  تعجر  ناـفلاخم  زا  یخرب 
: تسا هیآ  نیا 

ٌخَزَْرب مِِهئآَرَو  نِمَو  اُهِلئآَق  َوُه  ٌهَِملَک  اهَّنِإ  آَّلَک  ُتْکَرَت  امِیف  ًاـِحلاص  ُلَـمْعَأ  ِلََعل  یّ ِنوُعِجْرا *    ّ ِبَر َلاـق  ُتْوَْملا  ُمُهَدَـحَأ  َءآـج  اَذِإ  یَّتَح  »
(120 «.) َنُوثَْعُبی ِمْوَی  َیلِإ 

رد دیاش  نادرگزاب  ارم  نم ! راگدرورپ  دیوگ : دـسر  ارف  اهنآ  زا  یکی  گرم  هک  ینامز  ات  دـنهد ) یم  همادا  دوخ  ياطخ  هار  هب  اهنآ  )
يزور ات  تسا  یخزرب  اهنآ  رس  تشپ  دیوگ و  یم  وا  هک  تسا  ینخس  نیا  تسین ، نینچ  .مهد  ماجنا  یبوخ  لمع  مدرک  كرت  هچنآ 

.دندرگ یم  هتخیگنارب  هک 

هعیـش داقتعا  دروم  هک  ار  یتعجر  ( 121) تسا هدرک  رکذ  نیفلاخم  لـیالد  زا  یکی  ناونع  هب  ار  نآ  مه  یلماـع  رح  خیـش  هک  هیآ  نیا 
تـشگزاب تساوخرد  دوخ ، گرم  زا  سپ  هک  تسا  ینامرجم  تشگزاـب  دـنک  یم  در  همیرک  هیآ  نیا  ار  هچنآ  .دـنک  یمن  در  تسا 

يرابجا تشگزاب  هعیش  یحالطصا  تعجر  هک  یلاح  رد  دننک ؛ یمن  حالصا  ار  دوخ  هچرگا  دنراد  یحالصا 
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توافت دنچ  سپ  .دـیآ  رامـش  هب  اهنآ  يارب  زایتما  کی  هک  بوخ  راک  ماجنا  هن  دـنریگ و  رارق  باذـع  تلذ و  دروم  ات  تسا  نامرجم 
: مینک یم  هراشا  اهنآ  هب  هک  دراد  دوجو  یحالطصا  یحالصا و  تعجر  نایم  یساسا 

.دریگ یم  ماجنا  مرجم  رابجا  اب  یحالطصا  تعجر  اّما  دشاب  یم  مرجم  درف  تساوخرد  هب  یحالصا  تعجر   - 1

.دبای یم  ققحت  یحالطصا  تعجر  اّما  دریگ  یمن  رارق  تباجا  دروم  یحالصا  تعجر   - 2

.تسایند رد  يراوخ  باذع و  يارب  یحالطصا  تعجر  اّما  تسا  هتشذگ  هدش  كرت  فیاظو  كرادت  يارب  یحالصا  تعجر   - 3

.تسا رادروخرب  ینیتسار  فده  زا  یحالطصا  تعجر  اّما  دراد  نیغورد  یفده  یحالصا  تعجر   - 4

: تسا همیرک  هیآ  نیا  تسا  هدش  کسمت  نآ  هب  هک  يرگید  هیآ 

(122 «.) َنوُعِجْرَی ْمِْهَیلِإ ال  ْمُهَّنَأ  ِنوُرُْقلا  َنِم  مُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَک  اْوَرَی  َْملَأ  »

(. دنوش یمن  هدنز   ) دندرگ یمن  زاب  ناشیا  يوس  هب  زگره  اهنآ  هک  میدرک  دوبان  ار  اهنآ  زا  شیپ  ماوقا  هزادنا  هچ  دندیدن  ایآ 

: دسیون یم  يرشخمز 

تعجر مدـع  رب  لیلد  هیآ  نیا  هک  تسا  نآ  اـم  خـساپ  و  ( 123 «.) دـنک یم  در  ار  تعجر  لـها  نخـس  هک  تسا  يدراوم  زا  هیآ  نیا  »
هک دشاب  یم  یناسک 
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ءانثتـسا ایند  هب  تعجر  زا  ناگدـش ، كاله  هک  میدرک  نایب  تعجر  تابثا  لصف  رد  هک  نانچ  تسا ؛ هدرک  كاله  ار  اـهنآ  دـنوادخ 
میشاب هتشاد  اهنآ  تعجر  ققحت  رب  یلیلد  رگا  تسا و  هدشن  یفن  دنتـسین  ناگدش  كاله  ءزج  هک  یناسک  تعجر  نیاربانب  .دنا  هدش 

.میدرک نایب  نآ  ققحت  رب  ّتنس  باتک و  زا  ار  یناوارف  لیالد  ام  دش و  دهاوخ  یلمع  ناشتشگزاب 

هوق هب  تیلعف  زا  تشگزاب   - 6

لامک زا  تشگزاب  هک  تشگزاب  لاکشا  نیا  میهاوخب  رگا  .تسا  هوق  هب  تیلعف  زا  تشگزاب  تعجر ، هب  طوبرم  مهم  تاهبش  زا  یکی 
تعجر تسا و  لاـحم  هوق  هب  تیلعف  زا  تشگزاـب  دوـب : دـهاوخ  هنوـگ  نیا  مینک  یناـهرب  ار  تسا  فعـض  هب  توـق  زا  اـی  صقن و  هب 

.تسا لاحم  تعجر  سپ  تسا  هوق  هب  تیلعف  زا  تشگزاب 

: دسیون یم  نیفلاخم  ههبش  نیا  نایب  رد  ییابطابط  همالع 

نیا زا  سپ  تسا  لاـحم  رگید  دـیآرد  تیلعف  تلاـح  هب  هوق  تلاـح  زا  یتـقو  دراد  تیلعف  لاـمک و  هک  يدوـجوم  تسا  هدـش  هتفگ  »
رت صقان  نآ  زا  شدوجو  هک  هچنآ  هب  دوخ  لامک  ریسم  رد  تسا  لماک  شدوجو  هچره  یلک  روط  هب  .ددرگزاب  هوق  هب  هرابود  تیلعف 
ود نیا  ددرگ و  یم  یلقع  ای  یلاثم  درجم و  يدوجوم  دـنک و  یم  ادـیپ  درجت  هدام  زا  شگرم  اـب  ناـسنا  سفن  .ددرگ  یمن  زاـب  تسا 

گرم زا  سپ  سفن  تسا  لاحم  سپ  تسا ، رت  يوق  هدام  دوجو  زا  اهنآ  دوجو  دنتسه و  يدام  هبتر  زا  رتالاب  یلقع  ای  یلاثم  هبتر 
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(124 «.) ددرگ زاب  هوق  هب  لعف  زا  هک  دیآ  یم  مزال  دشاب  نینچ  رگا  اریز  دریگ ؛ قلعت  هدام  هب  هرابود 

ماوقا ياه  تعجر  میرک  نآرق  هک  تسا  نیا  یضقن  باوج  اّما  مینک  هئارا  میناوت  یم  یلح  یـضقن و  باوج  ود  ههبـش  نیا  باوج  رد 
.تسا هداد  رارق  دـییأت  دروم  دـیدرگ  نایب  باـتک  نیا  مود  لـصف  رد  هک  ار  لیئارـسا  ینب  زا  یعمج  ریزع و  تعجر  هلمج  زا  هتـشذگ 

رد تعجر  هب  دنهد  یم  هدش  دای  ياه  تعجر  اب  طابترا  رد  هوق  هب  تیلعف  زا  تشگزاب  هب  هک  ار  یخـساپ  ره  ناگدـننک  لاکـشا  لاح 
.دنهدب مه  نامز  رخآ 

هک نآ  يارغص  اّما  دشاب  یم  حیحص  تسا  هوق  هب  تیلعف  زا  تشگزاب  ندوب  لاحم  هک  هیـضق  ياربک  هک  تسا  نیا  ام  یلح  باوج  اّما 
زا تمایق  ای  تعجر و  نامز  رد  هچ  ناـسنا  ندـش  هدـنز  اریز  دـشاب ؛ یمن  حیحـص  دـشاب  هوق  هب  تیلعف  زا  تشگزاـب  دراوم  زا  تعجر 

.دشاب یمن  هوق  هب  تیلعف  زا  تشگزاب  ياه  هنومن 

رد ریـس  دیـشیدنا و  یم  دوب ، رادروخرب  هناربدـم  يدام و  ریغ  تقیقح  کی  زا  دوب و  درجم  مسج ، اـب  قلعت  عطق  زا  شیپ  ناـسنا  حور 
تـسین هنوگ  نیا  سپ  .درک  یم  ریبدـت  ار  نآ  دوب و  راذـگریثأت  مه  دوخ  قلعت  دروم  مسج  رد  لاح  نیع  رد  تشاد و  فلتخم  ملاوع 

کی حور  هکلب  دبای  راب  درجت  هب  قلعت ، عطق  اب  دشابن و  درجم  مسج  هب  قلعت  دوجو  اب  ناسنا  سفن  هک 

106 ص :

تعجر دنمهوکش  www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


عطق قلعت  نیا  هک  ینامز  هچ  دراد و  مسج  هب  یقلعت  هک  ینامز  هچ  تسوا  اب  لاح  همه  رد  درجت  نیا  هک  دراد  هدام  زا  درجم  تقیقح 
يارب رازبا  کی  ناونع  هب  مسج  زا  دناوت  یم  حور  قلعت ، نامز  رد  هلب  .دنک  یم  ادیپ  قلعت  مسج  هب  هرابود  هک  ینامز  هچ  ددرگ و  یم 

هب مسج  هب  هرابود  قلعت  اب  اّما  دـنام  یم  زاب  اهراک  نآ  ماجنا  زا  نآ  زا  قلعت  عطق  مسج و  گرم  اب  دریگ و  هرهب  يدام  ياهراک  ماـجنا 
هرابود درادن و  اوادم  ناوت  دهد و  یم  تسد  زا  ار  دوخ  یحارج  هلیـسو  هک  حارج  بیبط و  کی  دننام  دـهد  یم  همادا  دوخ  ياهراک 

نیا زا  اهنآ  اب  هک  ییاه  تیلعف  نامه  زا  يرادروخرب  اب  ناسنا  حور  نیاربانب  .دهد  یم  همادا  شراک  هب  دوخ ، رازبا  ندروآ  تسد  هب  اب 
.دنک ادیپ  لزنت  دوخ  درجت  زا  هکنآ  نودب  دهد  یم  همادا  نآ  ریبدت  هب  دریگ و  یم  قلعت  مسج  هب  هرابود  تسا  هتسبرب  تخر  ناهج 

: تسا حرطم  مه  هنوگ  نیا  هوق ، هب  تیلعف  زا  تشگزاب  لاکشا 

، مسج گرم  اب  دـیدرگ و  زاین  یب  مسج  زا  لامک  هب  ندیـسر  اب  اّما  دوب  مسج  دـنمزاین  دوخ  لامک  بسک  يارب  زاغآ  رد  ناسنا  سفن 
نیا تسا و  يدـنمزاین  هب  يزاـین  یب  زا  ِتشگزاـب  نیا  دریگ  قلعت  نآ  هب  هراـبود  دـهاوخب  رگا  لاـح  .درک  عطق  نآ  زا  ار  دوـخ  قـلعت 

.دشاب یم  لاحم  هک  تسا  هوق  هب  تیلعف  زا  تشگزاب  یعون 

وا زا  تعاطا  ادـخ و  تدابع  هب  دزومایب و  نآ  دوجو  اب  ات  دوب  مسج  دـنمزاین  لامک  لحارم  یط  يارب  سفن  هک  تسا  نیا  ام  خـساپ  و 
ینامز .دزادرپب 
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وا هرابود  قلعت  ات  دوبن  يزاین  یب  ساسارب  قلعت ، ِعطق  نیا  اّما  دـیدرگ  عطق  نآ  اب  شطابترا  مسج ، گرم  اب  اـت  دـینارذگ  هنوگ  نیا  ار 
دـسرب و لامک  هب  نآ  هلیـسو  هب  اـت  دوب  نآ  هب  دـنمزاین  مسج  هب  قلعت  ماـگنه  هب  سپ  .دـشاب  يدـنمزاین  هب  يزاـین  یب  زا  ییارقهق  ریس 

.دشاب یم  نآ  دنمزاین  دندرگ  یم  یلمع  مسج  قیرط  زا  هک  دوخ  ياه  هتساوخ  هب  لین  يارب  مه  هرابود 

هب يزاـین  یب  زا  ریـس  يزاـین و  یب  هب  نآ  زا  ریـس  يدـنمزاین و  زا  ثحب  نآ ، دـیدجت  عـطق و  مـسج و  هـب  سفن  قـلعت  ثـحب  نیارباـنب 
.تسین يدنمزاین 

، یلجت ریظن  يرگید  ناونع  دـناوت  یم  مسج  هب  وا  هرابود  قلعت  دـشاب  هدـش  زاین  یب  نآ  زا  سفن  مسج ، ِگرم  اب  هک  مینک  ضرف  رگا 
ای میهاربا و  میرم ، اب  ًالثم  دنتفای و  یم  لثمت  نیمز  يور  رد  تیمدآ  سابل  رد  ناگتشرف  هک  هنوگ  نامه  دشاب و  هتشاد  قارشا  لثمت و 

.دشاب یم  هنوگ  نیا  شمسج  هب  قلعت  اب  مه  ناسنا  سفن  دنتفگ ، یم  نخس  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  اب 

: دسیون یم  تسا  هدش  تعجر  رب  هک  لاکشا  نیا  هب  خساپ  رد  ینیوزق  یعیفر  همالع 

دوش نایامن  هیـسح  ياوق  سح و  تروص  هب  دنک و  نایامن  تروص  ملاع  رد  ار  دوخ  لامک ، زا  دعب  لماک  هیناحور  هوق  نامه  یهاگ  »
مزال هوق  هب  لعف  زا  ندـمآ  دورف  ییارقهق و  ریـس  ات  تسین  رعاشم  اوق و  هب  حور  جاـیتحا  نیا  دـنیوگ و  لـثمت  ار  روهظ  یلجت و  نیا  و 

ندرک اهر  یلاع و  لزنت  نیب  قرف  هک  ره  لزان و  ماقم  هب  تبسن  تسا  حور  ِقارشا  ینعم  نیا  هکلب  دیآ 
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سپ .دـش  دـهاوخ  ماهوا  سواسو و  لیبق  نیا  راتفرگ  دراذـگن ، نآ  یلجت  هلزان و  تاماقم  رد  یلاع  ِقارـشا  اـب  ار  دوخ  يـالعا  ماـقم 
(125 «.) تیرشب سابل  رد  تسا  سدقلا  حور  لثمت  ریظن  سح ، هأشن  ایند و  هب  لماک  سفن  تعجر 
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تعجر فیرحت  : مجنپ لصف 

هراشا
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نآ ماسقا  فیرحت و  يانعم 

رییغت و عون  ره  رگید  ریبعت  هب  .دـشاب  هتـشاد  رارق  نآ  رد  دـیاب  هک  تسا  نآ  یلـصا  عضو  زا  يزیچ  ندرک  لیامتم  ياـنعم  هب  فیرحت 
یم فیرحت  يانعم  رد  يرهوج  .تسا  فیرحت  دـنامهفب  ار  يرگید  يانعم  ددرگ و  یلـصا  دوصقم  ندـش  ضوع  ببـس  هک  یلیدـبت 

: دسیون

(126) .ُهُرییْغَت ِهِعِضاوَم : ْنَع  ِمالَکلا  ُفیرحَت 

.تسا نآ ، رییغت  نآ  هاگیاج  زا  نخس  فیرحت 

، تایآ رد  دناوت  یم  هک  تسا  ظافلا  ندرک  دایز  مک و  رییغت و  زا  ترابع  یظفل  فیرحت  .تسا  يونعم  یظفل و  هنوگ  ود  رب  فیرحت 
لیوأت حیضوت و  ریسفت و  اب  هک  دشاب  یم  اوتحم  فده و  انعم ، رییغت  يونعم  فیرحت  دوش و  عقاو  نآ  لاثما  دانسا و  راعـشا ، تایاور ،

هب فیرحت  دروم  رـصنع  فیرحت ، ماجنا  اب  تروص  ره  رد  .دوش  داجیا  ظافلا  رد  يرییغت  هکنآ  نودـب  دریگ  یم  ماجنا  فلتخم  ياـه 
.دهد یم  تسد  زا  ار  دوخ  صاوخ  اه و  شزرا  ددرگ و  یم  لدبم  يرگید  زیچ 
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تعجر فیرحت 

شخبدیما هدیقع  نیا  هرابرد  نآ  يونعم  یظفل و  عاونا  هدـنامن و  ناما  رد  فیرحت  تسد  زا  هک  تسا  ینید  رـصانع  هلمج  زا  تعجر 
.تسا هتفرگ  تروص 

هرابرد هژیو  هب  يدایز  ياه  گرب  خاـش و  ددرگ و  رت  هدرتسگ  دـشاب  یم  هچنآ  زا  تعجر  اـت  تسا  هدـیدرگ  ببـس  تعجر  فیرحت 
فیعـضت رد  يدایز  ریثأت  تسا  هدیچیپ  عونتم و  دوخ  عون  رد  هک  تعجر  ياه  فیرحت  .دـنک  ادـیپ  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تعجر 

زیمآولغ زا  ات  دـنا  هداد  هولج  زیمآولغ  رما  کـی  ار  تعجر  ناگدـننک ، فیرحت  زا  یخرب  .تسا  هتـشاد  یمالـسا  هدـنزاس  هدـیقع  نیا 
تعجر ناونع  هب  يزیچ  دـنک  یم  ادـیپ  هک  يرگید  يانعم  اب  ات  دـنا  هدرک  لـیوأت  ار  نآ  اـهنآ  زا  یخرب  دوش ، يرادرب  هرهب  نآ  ندوب 

فیرحت یخرب  داجیا  اب  يا  هدـع  دوش و  یقلت  دودرم  رما  کی  ات  دـنا  هداد  هولج  لوقعمان  ار  نآ  رگید  یخرب  دـشاب و  هتـشادن  دوجو 
.دنا هتخاس  لدبم  ینید  دض  رصنع  کی  هب  ار  نآ  اه ،

رب نآ  یفنم  ریثأـت  تعجر و  گرزب  شزرا  نارگ و  فیرحت  ياـه  شـالت  قمع  هدـنهد  ناـشن  اـه  فـیرحت  نیا  یگدرتـسگ  عوـنت و 
نآ يراذگریثأت  یگدنزاس و  ات  دریگ و  یمن  رارق  يزاس  لدـب  فیرحت و  دروم  دـشاب  هتـشادن  تیمها  يزیچ  ات  اریز  تسا ؛ نیفلاخم 

يدنلب یبهذم و  ياه  شزرا  یگرزب  ياهرایعم  زا  یکی  .دوش  یمن  دایز  نآ  رد  فیرحت  هنماد  دشابن  دایز 
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.تسا لئاسم  نیمه  هلمج  زا  تعجر  تساهنآ و  فیرحت  نافلاخم و  ياه  تفلاخم  تدش  اهنآ ، يراذگریثأت  هاگیاج و 

فیرحت لماوع 

هراشا

ار یفده  مادک  ره  هتبلا  دـنا و  هدز  نماد  نآ  فیرحت  هب  فلاخم  قفاوم و  دراد  هک  یـصاخ  ياه  یگژیو  هاگیاج و  رطاخ  هب  تعجر 
: میزادرپ یم  نآ  دروم  دنچ  هب  اجنیا  رد  ام  هک  دنا  هدرک  لابند  دوخ  راک  زا 

يزاس هروطسا  هب  لیامت   - 1

هداعلا قراخ  ياه  ناتساد  لعج  اب  ار  دوخ  گرزب  ياه  تیصخش  اهنآ  .دراد  دوجو  ناهج  ماوقا  همه  نایم  رد  يزاس  هناسفا  هب  لیامت 
زا یخرب  ِتعجر  هراـبرد  يزاـس  هروطـسا  ِسح  نیا  اـب  زین  نایعیـش  زا  یخرب  .دـننک  یم  لدـبم  هناـسفا  هـب  روآ  تفگـش  ياـهاعدا  و 

هلمج زا  .تسا  هتشگ  یبهذم  هدیقع  نیا  فیرحت  بجوم  هک  دنا  هدرک  نایب  يروآ  تفگـش  بلاطم  هعیـش  ینامـسآ  ياه  تیـصخش 
زا ملاع  نیطایـش  همه  نتـشک  مالـسلا و  مهیلع  نیـسح  ماما  نینمؤملاریما و  ربمایپ ، هلاس  رازه  اه  هد  ياـه  تموکح  اـه ، فیرحت  نیا 

ترضح نآ  تعجر  ثحب  رد  هک  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسد  هب  ءاحور  مان  هب  ینیمزرـس  رد  تعجر  رـصع  ات  هتـشذگ 
.ددرگ كاپ  اه  هناسفا  نیا  زا  تعجر  یقیقح  هرهچ  ات  میزادرپ  یم  نآ  یسررب  هب 
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ناتسود یتسود   - 2

هک نانچ  دننادرگ  هارمه  ولغ  اب  ار  ناشتعجر  اهنآ  نارادتـسود  زا  یخرب  ات  تسا  هدـیدرگ  ببـس  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تیبوبحم 
راک نیا  هکنآ  زا  لفاغ  اّما  دـنهد  شیازفا  ار  اهنآ  تیبوبحم  دـنا  هتـساوخ  ناگدـننک  فیرحت  هتبلا  .دـش  دـهاوخ  نایب  نآ  ياه  هنومن 

هک درادن  يدوبمک  ملاع ، رد  اهنآ  يدیلک  شقن  مالسلا و  مهیلع  تیب  لها  ینامسآ  تیـصخش  .تسا  هدوب  هعیـش  دیاقع  رب  يا  هبرض 
: دسیون یم  هراب  نیا  رد  یلماع  رح  خیش  .میهد  شیازفا  ای  كرادت  ار  نآ  فیرحت  لعج و  اب  میهاوخب 

رد هتـشون و  یباتک  تسا  هداد  هدعو  نیرهاط  همئا  ربمایپ و  نانمؤم ، هب  ار  نآ  دـنوادخ  هک  یتعجر  هرابرد  رـصاعم  ناگرزب  زا  یخرب  »
نیا ربتعم و  ریغ  ای  دشاب  یم  ربتعم  ياه  باتک  زا  تسا ، هدرک  لقن  اجک  زا  ار  اهنآ  تسین  مولعم  هک  تسا  هدروآ  يدـیعب  بلاطم  نآ 

(127 «.) دننک راکنا  ار  نآ  لصا  دنتسیازاب و  نآ  لوبق  زا  نایعیش  زا  یضعب  هک  تسا  هدیدرگ  ببس 

نیفلاخم فادها   - 3

هنارگاشفا تیهام  هک  یتعجر  تسا ؛ تعجر  دراد  هعیـش  عاـمجا  رتاوتم و  ِتاـیاور  نآرق ، رد  هشیر  هک  هعیـش  میخف  فراـعم  زا  یکی 
تّزع تیمکاح و  دیون  دهد ؛ یم  ار  ّقح  نابحاص  هب  ّقح  تشگزاب  دیون  هتشاد و 

116 ص :

تعجر دنمهوکش  www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


هب یمالـسا  ياه  هشیدـنا  یگنراگنر  نّولت و  هک  يا  هنوگ  هب  دراد  ار  اهنآ  بهذـم  ندـش  ریگارف  نیمز و  رب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها 
نانیشناج زا  مدرم  ییادج  ببـس  هک  یناسک  دش و  دهاوخ  لدبم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  تیب  لها  هار  ینعی  هشیدنا  تدحو 

.دنریگ یم  رارق  هذخاؤم  دروم  ایند  هب  ِتعجر  اب  دندرک  متس  اهنآ  رب  دندش و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  یقیقح 

یبهذم هدیدپ  چیه  اب  هک  تفرگ  رارق  تفلاخم  دروم  نانچ  دش  دای  نآ  زا  هک  یـصاخ  ياه  یگژیو  زا  يرادروخرب  رطاخ  هب  تعجر 
تایاور و لعج  بلاق  رد  هک  دوب  تعجر  فیرحت  اه  تفلاخم  نیا  رهاظم  زا  یکی  .دـشن  تفلاخم  تعجر  هزادـنا  هب  مالـسا  ملاع  رد 

هفیظو عیـشت  ملاع  ناحلـصم  اّما  .دراد  همادا  مالـسا  ناهج  حلاصم  هب  هّجوت  نودـب  مه  نونکا  تفرگ و  تروص  تسردان  ياهریـسفت 
هب لین  زا  مالـسا  ناوریپ  ات  دننک  نییبت  یمالـسا  بهاذم  ِفیعـضت  هنوگره  زا  رود  هب  یقطنم و  تروص  هب  ار  تعجر  دـنناد  یم  دوخ 

نیققحم املع و  زا  نیاربانب  .دـندرگ  هاگآ  تسا  تکرح  رد  اهنآ  يوس  هب  ناهج  هک  یعیاقو  هب  دـننامن و  مورحم  ادـخ  نید  فراـعم 
ياه تیـصخش  هک  دّمحم  لآ  دّمحم و  ینعی  ّتنـس  باتک و  زا  هعیـش  هک  ار  تعجر  زیمآراختفا  هدـیقع  هک  میراد  راظتنا  تنـس  لها 
قطنم هکنیا  هژیو  هب  دنزادنین  اطخ  هب  هراب  نیا  رد  ار  مدرم  هماع  دـننکن و  فیعـضت  تسا  هتفرگ  دـنور  یم  رامـش  هب  مالـسا  ینامـسآ 

مالسا يارب  يدوس  هچ  هناملاع  ریغ  ياه  تفلاخم  اه و  فیعضت  نیا  رگم  .دننک  یم  هدهاشم  هراب  نیا  رد  ار  هعیش  يوق 
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ار دوخ  يردارب  تدحو و  میراذگ و  مارتحا  رگیدکی  دـیاقع  هب  هک  تسا  هدیـسرن  نآ  تقو  ایآ  دوش ؟ لابند  نونکا  هک  تسا  هتـشاد 
؟ مینک ظـفح  دوش  یم  دـلوتم  اـهنآ  نتـسبآ  هشیمه  مکـش  زا  يا  هئطوت  زور  ره  هک  ادـخ  نید  ِنانمـشد  ربارب  رد  مالـسا و  ناـهج  رد 

ققحت رگا  ارچ و  تفلاخم  هزادنا  نیا  دبای  یم  ققحت  رگا  دـبای ، یمن  ققحت  ای  دـبای و  یم  ققحت  ای  تسین  جراخ  لاح  ود  زا  تعجر 
؟ ارچ لاجنج  هزادنا  نیا  دبای  یمن 

تعجر یظفل  فیرحت 

هژیو و ياه  تعجر  رد  ار  اهنآ  بسانت ، هب  ام  هک  دنوش  یم  طوبرم  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  تعجر  هب  تعجر ، یظفل  ياه  فیرحت 
هراشا نآ  هب  رگید  ياـه  لـصف  رد  هک  دروم  کـی  هب  اـهنت  اـجنیا  رد  داد و  میهاوخ  رارق  ثحب  دروم  باـتک  نیا  یناـیاپ  ياـه  لـصف 
طـسوت ترـضح  نآ  تعجر  ماگنه  اـت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ندوب  هدـنز  بذاـک  حرط  هب  فیرحت  نیا  .میزادرپ  یم  میا  هدرکن 

: دنا هدروآ  هک  ددرگ  یم  طوبرم  تنس  لها  ناگدنسیون  زا  یخرب 

: ءامسلا نم  دانم  يدانی  یتح  هدلو  نم  جرخ  نم  عم  جرخی  الف  باحـسلا  یف  رتتـسم  بلاط  یبا  نب  یلع  نا  نولوقی  هضفارلا  نم  هفئاط 
(128) .نالف عم  جرخا 

تسا ناهنپ  اهربا  رد  بلاط  یبا  نب  یلع  دنیوگ  یم  اه  یضفار  زا  یهورگ 
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.وش جراخ  ینالف  اب  دهد  ادن  نامسآ  زا  يدانم  هکنآ  ات  دوش  یمن  جراخ  دنک  یم  جورخ  هک  مالسلا ) هیلع  يدهم   ) شدنزرف اب  و 

اب هک  تسا  هدرک  حرطم  ار  يا  هیاپ  یب  نخس  نینچ  یباتک  هچ  رد  تسا و  هعیش  زا  هورگ  مادک  یـضفار ، هورگ  نیا  هک  تسین  مولعم 
.دننک یم  فیرحت  ار  تعجر  فیعضت و  ار  هعیش  همه  یلک  مهبم و  هامج  کی 

: دیوگ مصاع  نب  ورمع  هک  دنا  هدروآ  ار  يرگید  تیاور 

تماـیق زور  زا  لـبق  تسا و  نیمز  هدـنبنج  وا  هک  دـنراد  ناـمگ  مالـسلا  هیلع  یلع  نایعیـش  زا  يا  هّدـع  دـش  هتفگ  یلع  نب  نسح  هـب  »
میتسناد یم  يزیچ  نینچ  ام  رگا  دنتسه ، وا  نمشد  اهنیا  دنتسین ، وا  هعیش  اهنیا  دنیوگ  یم  غورد  دومرف : ترضح  .دوش  یم  هتخیگنارب 

(129 «.) میدرک یمن  جاودزا  وا  نارسمه  اب  هدرکن و  میسقت  ار  وا  ثاریم  تسا ) هدنز  وا  هک  )

وا ثاریم  دوب  هدـنز  رگا  تسین و  هدـنز  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  تسا  نآ  تیاور  نیا  مود  شخب  لقن  زا  تنـس  لـها  دارم  رگا 
هب هعیـش  فراعم  ءزج  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نانمؤمریما  ندوب  نیمز  هدـنبنج  دـنهاوخب  هکنیا  اّما  میقفاوم  نآ  اب  مه  ام  دـش  یمن  میـسقت 

تعجر رد  فیرحت  کی  اهنآ  لقن  دننک  بیذکت  وا  تعجر  اب  طابترا  رد  ار  هعیـش  ياعدا  دـنهد و  رارق  هشدـخ  دروم  دور  یم  رامش 
رداص مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  زا  ددرگ  یم  مولعم  هک  تسا  ییاـه  لاکـشا  ياراد  تیاور  نیا  هتبلا  .تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

هک نیا  هچ  تسا ؛ هدشن 
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هتشاد یپ  رد  ار  ترضح  نآ  نارسمه  اب  جاودزا  ثرا و  یفن  لئاسم  هک  ندوب  هدنز  هن  تسا و  ندش  هدنز  تعجر  یگژیو  نیرت  مهم 
.دشاب

يونعم ياه  فیرحت 

هراشا

يدب يانعم  یتقو  .تسا  تیدوهی  خـسانت و  ریظن  يدودرم  روما  هب  نآ  ندرک  انعم  یفارحنا و  ياهریـسفت  هب  تعجر ، يونعم  فیرحت 
تأرج یـسک  رگید  دوش  هدراذـگ  تعجر  ریظن  يداقتعا  شزرا  کـی  يور  رب  دـشاب  یم  كرـش  رفک و  هک  تیدوهی  خـسانت و  ریظن 

هک يا  هنوگ  هب  ددرگ  یم  یقلت  شزرا  کـی  نآ  زا  تئارب  دریگ و  یم  لکـش  نآ  هیلع  یمومع  عـضوم  درادـن و  ار  نآ  لوـبق  راـهظا 
.دنیوگ یم  نخس  نآ  زا  یفیعض  رایسب  عضوم  زا  شنادقتعم  زا  یخرب  یتح 

نیا یسررب  هب  اجنیا  رد  ام  تسا و  هتفرگ  رارق  يدیدش  يونعم  ياه  فیرحت  دروم  هک  تسا  هعیـش  یتدیقع  فراعم  هلمج  زا  تعجر 
.میزادرپ یم  اه  فیرحت 

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  تیمکاح  هب  تعجر  لیوأت   - 1

هراشا

تـشگزاب هب  تعجر  تاـیاور  ریـسفت  دـیدرگ  حرطم  هعیـش  ناـیم  رد  تعجر  تاـیاور  لـیوأت  ناوـنع  اـب  هک  يوـنعم  فـیرحت  نـیلوا 
عامجا اب  تفلاخم  ثحب  رد  مود  لصف  رد  ام  هچرگا  .دوب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تموکح 
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اهنآ هک  تسا  هدـش  هداد  نایعیـش  زا  یخرب  هب  هک  یتبـسن  اب  اّما  تسا  هتـشادن  دوجو  هعیـش  نایم  رد  یلیوأـت  نینچ  هک  میدرک  تاـبثا 
هب تسا  هتفرگ  رارق  فیرحت  دروم  تعجر  ًالمع  دنا  هدرک  لیوأت  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  تموکح  تشگزاب  هب  ار  تعجر  تایاور 

یتبـسن نینچ  دوجو  نآ ، یبای  هشیر  نودب  هدیدرگ و  رکذ  هعیـش  ياه  باتک  زا  یهجوت  لباق  دادعت  رد  هدـش  دای  تبـسن  هکنیا  هژیو 
.تسا هتفرگ  رارق  شریذپ  دروم 

: دسیون یم  هللا  همحر  یسربط  نیدلا  نیما 

(130) .صاخشالا عوجر  نود  یهنلا  رمالا و  هلودلا و  عوجر  یلع  هعجرلا  یف  رابخالا  نم  درو  ام  اولوأت  هیمامالا  نم  هعامج 

تـشگزاب هن  دنا  هدرک  لیوأت  اهنآ )  ) یهن رما و  و  مالـسلا ) مهیلع  تیب  لها  هب   ) تلود عوجر  هب  ار  تعجر  رابخا  نایعیـش  زا  يا  هّدع 
.دارفا

تایاور لیوأت  یسررب 

لیوأت ناونع  اب  هک  تسا  يونعم  فیرحت  ناـمه  نیا  دـش و  هئارا  تعجر  زا  يرگید  ياـنعم  دـیدرگ  ناـیب  تاـیاور  زا  هک  یلیوأـت  اـب 
.درک نوگرگد  ار  یلصا  دوصقم  انعم و  تفرگ و  تروص  تعجر 

، ایند هب  صلاخ  ناکرـشم  نانمؤم و  زا  یعمج  تشگزاب  ياج  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  تموکح  تشگزاـب  ینعی  لـیوأت  نیا  اـّما 
دایز ياه  لاکشا 
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: مینک یم  نایب  ار  اهنآ  هک  دراد  یهجوت  لباق  و 

.دنراد تلالد  ایند  هب  ناگدرم  تشگزاب  رب  هک  تسا  تعجر  تایاور  حیرص  فالخرب  لیوأت  نیا   - 1

.تسایند هب  صلاخ  ناکرشم  نانمؤم و  تشگزاب  رب  هعیش  ياملع  عامجا  فالخ  رب  لیوأت  نیا   - 2

دنـشاب لیوأت  لباق  تایاور ، هک  ضرف  هب  و  درادـن ، هار  اـه  نآ  هب  یلیوأـت  چـیه  دـنرادروخرب و  لـماک  تحارـص  زا  تعجر  تاـیاور 
.تسین لیوأت  لباق  صلاخ  نادب  نابوخ و  ِتعجر  رب  عامجا ،

.تسایند هب  ناگدرم  تشگزاب  دنک  یم  ردابت  نهذ  هب  تعجر  هملک  زا  هچنآ   - 3

.دیدرگ هراشا  نآ  عبانم  هب  لّوا  لصف  رد  هک  نانچ  دنا  هدرک  انعم  ایند  هب  ناگدرم  تشگزاب  هب  ار  تعجر  تغل  لها   - 4

نیا دنا و  هتفریذپ  ار  وا  تموکح  مالـسلا و  هیلع  نامز  ماما  روهظ  اّما  دنرادن  لوبق  ار  تعجر  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  تنـس  لها   - 5
.تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هب  تلود  عوجر  تاوما و  تعجر  توافت  زا  یکاح 

هتشاد یفانت  هعیش  يرورض  اب  هک  يریـسفت  ره  تسایند و  هب  تشگزاب  زا  هعیـش  بهذم  يرورـض  فالخ  تعجر  تایاور  لیوأت   - 6
.دشاب یم  هعیش  بهذم  تایرورض  زا  ایند  هب  تشگزاب  هک  میدرک  تابثا  تعجر  يداقتعا  هاگیاج  لصف  رد  ام  .تسا  دودرم  دشاب 
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هدرک کیکفت  رگیدکی  زا  ار  ود  نیا  هک  یتایاور  اب  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هب  تلود  تشگزاب  هب  ناگدرم  تعجر  لیوأت   - 7
.دراد تافانم  دنا 

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما 

(131) .ِهمایِقلا ُموَی  ِهَّرَْکلا و  ُموَی  ُمئاقلا و  ُموقَت  ٌموَی  ٌهثالث : ِهَّللا  ُماّیأ 

.تمایق زور  تعجر و  زور  دنک ، یم  مایق  مئاق  هک  يزور  تسا : زور  هس  ادخ  ياهزور 

هدش دای  ياهزور  ددرگ و  یم  دوبان  لطاب  ای  دـنک و  یم  ادـیپ  روهظ  يراکـشآ  تروص  هب  ّقح  هک  دوش  یم  هتفگ  يزور  هب  هَّللا  موی 
ادخ ياهزور  ای  اهنآ و  تیمها  رطاخ  هب  دیاش  تسا  هدش  هراشا  صاخ  دروم  هس  نیا  هب  هژیو  ياهزور  نایم  زا  ارچ  اّما  .دنا  هنوگ  نیا 

.دنشاب نامز  رخآ  رد 

دزاس یم  نکممان  ار  لیوأت  نیا  هک  تسا  يا  هزادنا  هب  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  تموکح  عوجر  اب  ایند  هب  تعجر  ياه  توافت   - 8
: مینک یم  هراشا  اه  توافت  نیا  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  ام  و 

.تبیغ هدرپ  زا  ندمآ  نوریب  تموکح ، هب  ندیسر  تسا و  خزرب  ملاع  زا  جورخ  تعجر  فلا - 

.دوش یم  یلمع  هعیش  هدنز  ماما  طسوت  تموکح  اّما  دبای  یم  ققحت  ناگدرم  تشگزاب  اب  تعجر  ب - 

اّما دوش  یم  طوبرم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  اهنت  تموکح  تشگزاب  ج - 
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.ددرگ یم  طوبرم  صلاخ  نارفاک  نانمؤم و  همئا و  ءایبنا ، همه  هب  تعجر 

اب یطابترا  هک  تسا  یهلا  هدـعو  کی  ققحت  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  تموکح  اّما  تسا ، خزرب  ملاع  رارمتـسا  رد  تعجر  د - 
.درادن خزرب  ملاع 

تعجر فیرحت  یبای  هشیر 

مهم هتکن  نیا  نونکا  .دـشاب  یم  دودرم  لیلد  تشه  هب  تسا و  تعجر  فیرحت  تعجر ، تایاور  لیوأت  هک  دیـسر  تابثا  هب  نونکاـت 
؟ دنمادک فیرحت  نیا  لماوع  اه و  هشیر  هک  تسا  حرطم 

یملع هشیر  فلا - 

.دـنا هتـسناد  فیلکت  اب  نآ  نتـشاد  تافانم  نینچمه  نآ و  ندوب  لاحم  مدـع  تعجر و  تابثا  زا  زجع  ار  تایاور  لـیوأت  هشیر  یخرب 
: دسیون یم  يدهلا  ملع  یضترم  دّیس 

هدراولا رابخالل  لیوأتلا  اذـه  یلع  اولّوع  فیلکتلا ، یفانت  اهنا  اهزاوج و  نایب  هعجرلا و  هرـصنلا  نع  اوزجع  امل  هعیـشلا  نم  ًاـموق  ّناـف 
(132) .حیحص ریغ  مهنم  اذه  هعجرلاب و 

تایاور زا  لیوأت  نیا  رب  دنتـسناد  فیلکت  یفاـنم  ار  نآ  هدـنام و  زجاـع  نآ  ناـکما  ناـیب  تعجر و  تاـبثا  زا  یتقو  هعیـش  زا  یهورگ 
.دشاب یمن  حیحص  اهنآ  رظن  نیا  دندرک و  هیکت  تعجر 
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: تسا هدروآ  دیفم  خیش  و 

(133 «.) تسا نآ  یلقع  ندوبن  لاحم  تابثا  نآ و  رب  لالدتسا  زا  نانآ  یناوتان  تعجر  زا  لیوأت  نیا  رب  اهنآ  هزیگنا  »

یم تأشن  تیاور  نیا  زا  دیـسر -  تابثا  هب  تعجر  رب  املع  عامجا  ثحب  رد  هک  نانچ  دـش -  لقن  تایاور  لیوأت  ّتلع  هرابرد  هچنآ 
: تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دریگ 

رارق يدهم  يارب  دـنادرگ و  یم  زاب  ام  هبار  ایند  کُلم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  تعجر  يانعم  دـنیوگ : یم  ام  نایعیـش  زا  نارکف  هتوک 
(134) .اهنآ رب  ياو  دهد ، یم 

هاگنآ تسناد و  يرکف  هتوک  ار  لیوأت  ّتلع  ناوت  یمن  سپ  .تسا  دودرم  فیعـض و  رایـسب  تیاور  نیا  دـیدرگ  ناـیب  هک  ناـنچ  اـّما 
ههبـش فیلکت ، اب  تعجر  یفانت  هتبلا  .درک  ریـسفت  فیلکت  اب  نآ  نتـشاد  یفانت  تعجر و  تابثا  رد  يدنمناوت  مدع  هب  ار  يرکف  هتوک 

.درادن دوجو  نآ  رب  یلیلد  دشاب  تایاور  لیوأت  ِّتلع  هکنیا  اّما  میداد  باوج  نآ  هب  تاهبش  هب  خساپ  لصف  رد  هک  تسا  يروهشم 

یسایس هشیر  ب - 

هعیـش هدـیقع  دروم  تعجر  اب  یطاـبترا  تیخنـس و  نیرت  مک  تسا  هتفرگ  تروص  تیاور  اهدـص  هکلب  اـه و  هد  يور  رب  هک  یلیوأـت 
.درادن
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هتـشاد دـناوت  یم  ایند  هب  صلاخ  ناکرـشم  نانمؤم و  تشگزاب  اب  یطاـبترا  هچ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هب  تموکح  تشگزاـب 
.تسا هدش  هئارا  لیوأت  مسا  هب  هک  دشاب  یم  هدش  یسانشراک  فیرحت  کی  هک  یملع  رظن  کی  هن  تایاور  لیوأت  نیاربانب ، .دشاب 

هب تعجر  ناقفاوم  کش  نودب  نآ ؟ نافلاخم  ای  تعجر  ناقفاوم  دشاب ؟ فیرظ  فیرحت  ای  لیوأت  نیا  لماع  دناوت  یم  یـسک  هچ  اّما 
یخرب نایم  رد  تعجر  نافلاخم  يوس  زا  هدش ، دای  لیوأت  نیاربانب ، .درادـن  شزاس  اهنآ  هدـیقع  اب  اریز  دوب ؛ دـنهاوخن  نآ  ّتلع  ایند ،
عامجا ایند و  هب  تعجر  تایاور  هوبنا  اب  هک  يا  هعیش  اریز  دنشاب ؛ نایعیش  زا  دنناوت  یمن  هک  ینافلاخم  تسا ، هدیدرگ  اقلا  نایعیـش  زا 

تسا هدیدرگ  قافآ  هرهش  نآ  هب  هک  ار  تعجر  تقیقح  تایاور ، لیوأت  مسا  هب  هنوگچ  تسوربور  ایند  هب  تشگزاب  رب  هعیـش  ياملع 
هب .دنا  هتـشادن  تایاور  زا  یلیوأت  نینچ  هعیـش  هعماج  هک  میدرک  تابثا  مه  تعجر  رب  عامجا  ثحب  رد  ام  هکنیا  هچ  دنک ؟ یم  راکنا 
زا یهاگآ  بسک  شسرپ و  نآ  هار  دشاب  اهنآ  نهذ  رد  یتاهبش  دننک و  كرد  ار  تعجر  يانعم  دنناوتن  نایعیش  زا  يا  هّدع  هک  ضرف 

.نآ فیرحت  هن  تسا و  ینید  ناملاع 

دیدش و تفلاخم  هب  هک  دـشاب  یم  تنـس  لها  زا  تعجر ، نافلاخم  يوس  زا  فیرحت  نیا  هک  میریگ  یم  هجیتن  دـیدرگ  نایب  هچنآ  زا 
تفارظ اب  دش  هراشا  هک  هنوگ  نامه  دنراد و  يدایز  ترهش  تعجر  اب  هبناج  همه 
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هک عیـشت  فراعم  زا  یکی  ینیزگیاج  اب  هدش و  اقلا  هعیـش  مان  هب  لیوأت و  مسا  هب  فیرحت  نیا  ینعی  تسا ، هدش  ماجنا  یـسانشراک  و 
نیا دننکن و  يدج  يریگ  عضوم  ناگدننک  فیرحت  ربارب  رد  نایعیش  ات  تسا  هتفرگ  ماجنا  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  تموکح 

.ددرگ شودخم  تعجر  هب  هدیقع  یگچراپکی  هجیتن  رد  دننادب و  دوخ  زا  یهورگ  زا  ار  تفلاخم 

خسانت هب  تعجر  ریسفت   - 2

هراشا

دندرک و ریـسفت  خـسانت  هب  ار  ینارون  هدـیقع  نیا  تعجر ، نافلاخم  .تسا  خـسانت  هب  نآ  ریـسفت  تعجر  ياه  فیرحت  زا  رگید  یکی 
زا یفارحنا  هدیقع  نیا  اب  هزرابم  رد  ار  یفـسلف  یملع و  تازرابم  نیرتشیب  دراد و  خسانت  در  رد  ار  یملع  تاقیقحت  نیرتشیب  هک  هعیش 

.دندرک مهتم  خسانت  هب  هدیقع  هب  تسا  هداد  زورب  دوخ 

: دسیون یم  يرصم  نیما  دمحا 

(135) .حاورالا خسانتب  لوقلا  رهظ  عیشتلا  تحت 

.دیدرگ راکشآ  هعیش  بهذم  ياول  رد  خسانت  هب  لوق 

(136) .حاورالا خسانت  وا  هعجرلا  بهذم  دسیون : یم  هتفرگ و  خسانت  يانعم  هب  ار  تعجر  تحارص ، اب  يودبلا  نمحرلادبع  رتکد 

کی هب  ار  خسانت  تعجر و  زین  تنس  لها  ياملع  زا  رگید  یکی  يدفص 
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(137) .همایقلا لبق  توملا و  دعب  هعجرلا  لولحلا و  خسانتلاب و  لاق  نم  مهنم  و  دسیون : یم  وا  .تسا  هتفرگ  انعم 

.دندرک جیورت  هتشون و  ار  نآ  تنس  لها  ناگدنسیون  هک  دوب  ییاه  هنومن  دیدرگ  نایب  هچنآ 

خسانت تخانش 

یم یجیهـال  قازرلادـبع  میکح  .میهد  رارق  ثحب  دروـم  ار  خـسانت  تسا  مزـال  تسین  خـسانت  تعجر ، هک  تقیقح  نیا  تاـبثا  يارب 
: دسیون

(138 «.) دنیوگ خسانت  ار  رگید  یناسنا  ندب  هب  توم  زا  دعب  ندب ، زا  هقطان  سفن  لقن  »

ره حور  دـشاب و  یم  هتـشذگ  هرود  رارکت  يا  هرود  ره  تسا و  شدرگ  رد  هراومه  ناـهج  هک  تسا  نیا  خـسانت  هب  هدـیقع  هصـالخ 
وا هتـشذگ  لامعا  رگا  .دـنک  یگدـنز  دوخ  هتـشذگ  لامعا  ساسا  رب  ات  ددرگ  یم  زاب  يرگید  ندـب  هب  هرابود  گرم  زا  سپ  یناسنا 

.تشاد دهاوخ  يدب  یگدنز  تسا  هدوب  دب  وا  لامعا  رگا  هتشاد و  یبوخ  یگدنز  تسا  هدوب  بوخ 

: دیآ یم  تسد  هب  هتکن  دنچ  دیدرگ  نایب  خسانت  هرابرد  هک  یبلاطم  زا 

.دنتوافتم رگیدکی  زا  مود  لّوا و  ندب   - 1

زاب رگید  ندب  هب  تعرس  هب  لّوا  ندب  زا  قلعت  عطق  زا  سپ  حور   - 2
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.درادن یهجو  نآ  ندنام  لطعم  اریز  ددرگ ؛ یم 

.تسا هدرک  شومارف  ار  اهنآ  دیدج ، ندب  هب  لاقتنا  اب  هک  تسا  یسک  ره  هتشذگ  لامعا  هجیتن  هب  ندیسر  لحم  ملاع  نیمه   - 3

.دشاب یمن  نآ  يارب  ینایاپ  ناهج ، ررکم  شدرگ  هب  هّجوت  اب   - 4

.تشاد دهاوخن  دوجو  يداعم  دوخ ، هتشذگ  لامعا  هجیتن  هب  ندیسر  دیدج و  ندب  هب  حور  ررکم  تشگزاب  دوجو  اب   - 5

؟ تسا خسانت  تعجر  ایآ 

خسانت دشاب  هتشاد  دوجو  نآ  رد  خسانت  ياه  یگژیو  رگا  میهد  رارق  هسیاقم  دروم  ار  تعجر  خسانت و  دیاب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  يارب 
.دوب دهاوخن  خسانت  تعجر  هنرگو  تسا 

زا مادک  چـیه  تسا و  هدرم  هک  لّوا  ندـب  زا  ریغ  یندـب  رد  سفن  لولح  رگید  داعم و  راکنا  دراد : دوجو  خـسانت  رد  مهم  یگژیو  ود 
داعم زا  یکچوک  هنومن  دوخ  هکلب  درادن  هارمه  هب  ار  داعم  یفن  تعجر  اریز  درادـن  دوجو  تعجر  رد  خـسانت ، یـساسا  ِنکر  ود  نیا 

تعجر .دور  یم  رامـش  هب  تماـیق  ياـه  هناـشن  زا  دوـخ  دـناسر و  یم  تاـبثا  هب  ار  اـه  ناـسنا  همه  گرم  زا  سپ  تاـیح  هـک  تـسا 
لامعا شاداپ  دـنوش و  تمایق  هنحـص  دراو  نآ  زا  سپ  ات  دـندرگ  یم  خزرب  ملاع  دراو  دـنور و  یم  ایند  زا  یتدـم  زا  سپ  ناگدـننک 

هن تسا و  ناهج  تقوم  شدرگ  تعجر ، ياضتقا  سپ  .دننک  تفایرد  ار  دوخ 
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یم ناگدرم  ءایحا  نآ  هب  هک  تسا  نیشیپ  ندب  هب  سفن  هرابود  قلعت  تعجر  نینچمه  .دراد  دوجو  خسانت  رد  هک  نآ  هتسویپ  شدرگ 
.تسا رادروخرب  تمایق  زور  رد  ناگدرم  ندش  هدنز  دننام  یتقیقح  زا  مییوگ و 

تایح کی  تعجر  اّما  تسین  حرطم  نآ  رد  ناگدرم  ندش  هدنز  زا  ینخـس  تسا و  دـیدج  مسج  هب  سفن  قلعت  خـسانت ، هکنیا  هجیتن 
دیاب مه  ینامسج  داعم  تمایق و  دشاب  خسانت  یـسک  رظن  رد  تعجر  رگا  لاح  .دریگ  یم  قلعت  نیـشیپ  ندب  هب  سفن  هک  تسا  هرابود 

خسانت قیداصم  زا  ود  نیا  رگا  دشاب و  خسانت  وا  رظن  رد  دیاب  مه  مالسلا  هیلع  حیسم  تسد  هب  ناگدرم  ءایحا  دشاب ، خسانت  وا  رظن  رد 
.دشاب یمن  خسانت  تسا  نیشیپ  ندب  هب  سفن  قلعت  ای  ناگدرم  ءایحا  ود ، نیا  ریظن  هک  مه  تعجر  سپ  دنتسین 

ار تعجر  تنـس  لها  ناگدنـسیون  زا  یخرب  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  مینک و  یم  هراشا  مه  یـضقن  باوج  کی  هب  ثحب  نیا  ناـیاپ  رد 
يریـسفت عبانم  رد  فهک  باحـصا  تعجر  شریذپ ، دراوم  زا  یکی  دنا ؟ هتفریذپ  ار  نآ  يدایز  دراوم  رد  دوخ  ارچ  دنناد  یم  خسانت 

: دنا هدروآ  دوخ  ریسافت  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  لوق  زا  یسولآ  یطویس و  تسا ، اه  نآ 

(139) .ِّيدهملا ُناوعأ  ِفْهَْکلا  ُباحصأ 

.دنتسه يدهم  نارای  فهک  باحصا 

: دسیون یم  فهک  باحصا  هرابرد  مه  قاحساوبا 
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(140) .هل ّلجوّزع  هَّللا  مهییحیف  يدهملا  جورخ  دنع  نامزلا  رخآ  یلا  مهتدقر  یلا  اوراصف  ... 

هیلع يدهم   ) وا يارب  ار  اهنآ  ّلجوّزع  يادخ  هاگنآ  دـنتفر  گرم  باوخ  هب  يدـهم  جورخ  ماگنه  هب  نامز  رخآ  ات  يرادـیب ) زا  سپ  )
.دنک یم  هدنز  مالسلا )

: دسیون یم  اهنآ  ندش  هدنز  یگنوگچ  هرابرد  و 

(141) .همایقلا موی  یلا  نوموقی  مهتدقر و ال  یلا  نوعجری  ّمث  ّلجوّزع  هَّللا  مهییحیف  مهیلع ، مّلسی  يدهملا  نا  لاقی :

گرم باوخ  هب  نآ  زا  سپ  دنادرگ و  یم  هدنز  ار  اهنآ  ّلجوّزع  دنوادخ  سپ  دنک ؛ یم  مالـس  اهنآ  رب  يدـهم  انامه  دوش : یم  هتفگ 
.دنزیخ یمن  رب  تمایق  زور  ات  دندرگ و  یم  زاب 

میدرک هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هتشذگ  ثحابم  رد  دراد و  دوجو  تنس  لها  ياه  باتک  رد  هک  يرگید  ناوارف  دراوم  هنومن و  نیا  زا 
ياهریسفت نینچ  روهظ  رـصع  ِزیخاتـسر  نیا  فادها  رطاخ  هب  هچرگا  تسین  خسانت  تنـس  لها  هاگن  زا  تعجر  هک  دوش  یم  هدافتـسا 

.دوش یم  حرطم  هناهاوختلادع  شخبدیما و  هدیقع  نیا  هب  تبسن  تنس  لها  ناگدنسیون  زا  یخرب  يوس  زا  یفیعض 

131 ص :

تعجر دنمهوکش  www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 144 

http://www.ghaemiyeh.com


تیدوهی هب  تعجر  ریسفت   - 3

هراشا

: دسیون یم  نیما  دمحا  .تسا  تیدوهی  هب  هعیش  شخبدیما  یلاعتم و  هدیقع  نیا  ریسفت  تعجر ، يونعم  ياه  فیرحت  زا  یکی 

(142) .هعجرلاب لوقلاب  عیشتلا  یف  ترهظ  هیدوهیلاف 

.دیدرگ رادیدپ  عیشت  رد  تیدوهی  تعجر ، هب  داقتعا  اب 

: دسیون یم  نینچمه 

(143) .نیدلا دیعیف  دوعیس  ءامسلا و  یلا  دعص  سایلا  یبنلا ، نأ  مهدنعف  هیدوهیلا ، نم  أبس  نبا  اهذخا  هذه  هعجرلا  هرکف 

نید ددرگ و  یم  رب  يدوز  هب  تفر و  نامـسآ  هب  دوب  ربمایپ  هک  سایلا  دندقتعم  اهنآ  .تفرگ  تیدوهی  زا  أبـس  نبا  ار  تعجر  هشیدـنا 
.دنادرگ یم  زاب  ار 

مالسا رد  تیدوهی  روهظ  يانعم 

یم میـسقت  شخب  ود  رب  فراعم  نیا  هک  دنتـسه  یهلا  فراعم  زا  ییاـه  هعومجم  دوهی  تیحیـسم و  مالـسا ، زا  معا  ینامـسآ  ناـیدا 
: دنوش

 ... . زواجت و ملظ و  تمرح  دنوادخ و  تدابع  بوجو  داعم ، تّوبن ، دیحوت ، ریظن  كرتشم  فراعم   - 1

ندـناوخ لاثم  ناونع  هب  دـنور ؛ یم  رامـش  هب  نید  نآ  فرعم  دراد و  دوجو  نایدا  نیا  زا  یکی  رد  اهنت  هک  یـصاصتخا  فراـعم   - 2
ياهزامن
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هب نتفر  مالسا و  رهاظم  زا  هعمج  زور  یلیطعت  جح و  ماجنا  تاکز ، سمخ و  نداد  ناضمر ، كرابم  هام  هزور  يزور ، هنابـش  بجاو 
نفد هبنـش ، زور  یلیطعت  تیحیـسم و  ياـهداهن  زا  مالـسلا  هیلع  حیـسم  لـیجنا و  میلاـعت  زا  تعاـطا  و  تداـبع ، مسارم  تهج  اـسیلک 

هب نتفر  تاروت ، میلاعت  مالسلا و  هیلع  یسوم  ترضح  زا  يوریپ  تیدوهی و  تیحیسم و  ياهدامن  زا  سدقملا  تیب  فرط  هب  ناگدرم 
.تسا تیدوهی  صاخ  ياهدامن  زا  يدابع  مسارم  تهج  نایمیلک  دباعم 

مالـسا رد  دـش  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  هک  ار  تیدوهی  صاخ  ياه  یگژیو  فراعم و  زا  یکی  رگا  مییوگ  یم  تامدـقم  نیا  نایب  اـب 
نید رد  ینید  راشتنا  يانعم  هب  اه ، نآ  جـیورت  كرتشم و  فراعم  هب  داـقتعا  اـّما  میا  هدرک  رادـیدپ  مالـسا  رد  ار  تیدوهی  مینک  دراو 

دنزادرپ یم  نارگید  هب  متس  زواجت و  غورد و  كرت  یکاپ و  لدع ، داعم ، جیورت  غیلبت و  هب  نایدا  همه  ناوریپ  هکنیا  هچ  تسین  رگید 
.دهد یمن  اهنآ  هب  ار  يرگید  نید  هب  شیارگ  تبسن  مه  یسک  و 

؟ تسا تیدوهی  رهاظم  زا  تعجر  ایآ 

مالسا ناهج  ینامـسآ  ياه  تیـصخش  هژیو  هب  ناگدرم  تشگزاب  هب  داقتعا  تسین و  دوهی  نید  صاخ  رهاظم  زا  تعجر  کش  نودب 
دنریذپب ار  نآ  دنناوت  یم  نایدا  همه  دـبای ، یم  ققحت  هک  تسا  یتیعقاو  کی  رگا  سایلا  تشگزاب  .تسین  مالـسا  رد  تیدوهی  روهظ 

تیحیسم هک  نانچ 

133 ص :

تعجر دنمهوکش  www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 146 

http://www.ghaemiyeh.com


دنراد و داقتعا  روهظ  رصع  رد  مالسلا  هیلع  یسیع  لوزن  تشگزاب و  نیا  هب  مه  ینس  هعیش و  ددرگ و  یم  زاب  حیـسم  هک  دراد  داقتعا 
تسین و اهنآ  صاخ  لئاسم  زا  دشاب  دوهی  نید  رد  هک  ضرف  هب  مه  تعجر  .دنا  هدرکن  رادیدپ  مالسا  رد  ار  تیحیسم  مه  مادک  چیه 

.دوب دهاوخن  مالسا  رد  تیدوهی  ندرک  رادیدپ  نآ  هب  يدنبیاپ  هجیتن  رد  دشاب و  یمن  تیدوهی  فرعم 

.دشاب عیـشت  رد  تعجر  هب  هدیقع  أشنم  دهاوخب  هک  درادن  داقتعا  هعیـش  رظن  دروم  تعجر  هب  دوهی  هک  تسا  نیا  مهم  رایـسب  هتکن  اّما 
هب داقتعا  تبـسن  مه  دوهی  هب  هک  دـنا  هداد  مالـسا  رد  يرگ  يدوهی  ياوران  تبـسن  هعیـش  هب  اهنت  هن  وا  لاـثما  نیما و  دـمحا  نیارباـنب 

.تساوران تبسن  ود  ره  دنا و  هداد  تعجر 

تسا نیا  ام  لاؤس  تسوا و  تشگزاب  نامسآ و  هب  مالسلا  هیلع  سایلا  نتفر  الاب  تسا  هدش  هعیـش  هب  تیدوهی  روهظ  ماهتا  هیام  هچنآ 
داقتعا ربانب  مالـسلا  هیلع  سایلا  دراد ؟ ایند  هب  خزرب  ملاع  زا  تعجر  هب  یطاـبترا  هچ  وا  تشگزاـب  نامـسآ و  هب  ساـیلا  نتفر  ـالاب  هک 

یمن هعیـش  بهذـم  رد  هدـش  فیرعت  تعجر  نیمز ، هب  نامـسآ  زا  تشگزاب  دـشاب و  اـیند  هب  تعجر  وا  ندـمآ  اـت  تسا  هدرمن  دوهی 
نیمز هب  نامسآ  زا  مالسلا  هیلع  یـسیع  لوزن  ینعی  نآ  ریظن  هب  مه  تنـس  لها  تسا  تعجر  نیمز  هب  نامـسآ  زا  تشگزاب  رگا.دشاب 

رادیدپ تعجر و  هب  نادقتعم  زا  دراد  داقتعا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  لوزن  هب  هک  ار  دوخ  دیاب  مه  نیما  دـمحا  ياقآ  سپ  .دـنراد  داقتعا 
دورف هکنیا  رگم  دنادب ! مالسا  رد  تیحیسم  ناگدننک 
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ياه هتفگ  همه  تروص  نیا  رد  دنادن و  تعجر  تسا  هتفریذـپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  تایاور  ربانب  وا  هک  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
نامـسآ زا  یـسیع  تشگزاـب  هب  هک  نیما  دـمحا  رگید  ریبـعت  هب  .تسا  هتفرگ  سپ  ار  هعیـش  هب  تیدوهی  ماـهتا  هدرک و  ضقن  ار  دوخ 

دیابن تسا و  تعجر  هب  دـقتعم  سپ  دـناد  یم  تعجر  رگا  .دـناد  یمن  تعجر  ای  دـناد  یم  تعجر  ار  تشگزاـب  نیا  اـی  دراد  داـقتعا 
زا سایلا  دورف  دیابن  دناد  یمن  تعجر  ار  مالسلا  هیلع  یسیع  دورف  رگا  دنک و  ضارتعا  هعیـش  هب  تسا  هتفریذپ  دوخ  هک  هچنآ  هرابرد 

.دناد یمن  تعجر  ار  سایلا  دورف  اریز  دریگب  سپار  هعیش  هب  تیدوهی  ماهتا  دیاب  سپ  دنادب ، تعجر  مه  ار  نامسآ 

: دوش هداد  خساپ  هنوگود  هب  دناوت  یم  هعیش  هب  تیدوهی  تبسن  هک  دوش  هراشا  هتکن  نیا  هب  تسا  مزال  اجنیا  رد 

همـالع تسا و  هدرک  هعیـش  بهذـم  دراو  ار  تعجر  هب  هدـیقع  دوش  یم  هتفگ  هک  ابـس  نب  هَّللادـبع  دوجو  ندوب  نیغورد  تاـبثا   - 1
.تسا هدناسر  تابثا  هب  أبس  نب  هَّللادبع  هب  موسوم  ردقنارگ  باتک  رد  ار  وا  دوجو  ندوب  یعقاوریغ  يرکسع 

خـساپ اّما  تسا  بوخ  لّوا  باوج  هچ  رگا  اریز  میدرک ؛ یط  ار  هار  نیا  ام  دوهی و  نید  رد  يا  هدـیقع  نینچ  دوجو  مدـع  تاـبثا   - 2
يوس زا  ار  تیدوهی  هب  عیشت  تبسن  درادن  دوجو  دوهی  رد  تعجر  هب  هدیقع  هک  میدناسر  تابثا  هب  یتقو  نوچ  تسا ؛ رت  یساسا  مود 

میا هدرک  لاطبا  دشاب  هک  سک  ره 
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هعیش هب  تیدوهی  تبسن  یسک  ندرک  حرطم  نودب  رگا  هک  نیا  رتالاب  دوب و  دهاوخن  يرگید  یلایخ و  أبس  نب  هَّللادبع  نایم  یتوافت  و 
.دنک یم  عفد  مه  ار  تبسن  نیا  مود  خساپ  دنهد 
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تعجر ياه  یگژیو  : مشش لصف 

هراشا
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تعجر ياه  یگژیو 

هراشا

یم رارق  یـسررب  ثحب و  دروم  ار  اهنآ  اجنیا  رد  ام  تسا و  هدش  حیرـصت  اهنآ  هب  تایاور  رد  هک  دراد  یفلتخم  ياه  یگژیو  تعجر 
.میهد

تیعطق  - 1

دوجو اهنآ  ققحت  مدع  لامتحا  دنرییغت و  لباق  اه  هناشن  .هناشن  رگید  یخرب  تسا و  هدعو  اهنآ  زا  یخرب  دنا : هتسد  ود  رب  هدنیآ  روما 
(144 «.) َداعیِْملا ُِفلُْخی  َال  َهَّللا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  نآرق  هکنیا  هچ  دـنبای  یم  ققحت  ًاعطق  دـنریذپان و  فلخت  یهلا  ياه  هدـعو  اّما  دراد ،

همدقم هکنیا  ریظن  .دوب  دهاوخ  یعطق  مه  همدقم  نآ  دبای ، ققحت  دناوتن  نآ  نودب  هک  دشاب  هتـشاد  یمزال  همدقم  يا  هدعو  رگا  لاح 
.دنزیخ اپ  هب  قلعت  نیا  وترپ  رد  ات  تسا  نانآ  مسج  هب  اه  ناسنا  حور  قلعت  تمایق ،

دشاب و یم  یهلا  هدعو  کی  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  تمایق و  دننام  تعجر  ایآ  هک  میزادرپب  عوضوم  نیا  هب  دیاب  نونکا 
کی همدقم  ای 
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؟ دشاب ریذپرییغت  هک  دشاب  یم  تمایق  روهظ و  رصع  ياه  هناشن  زا  يا  هناشن  ای  دشاب و  ریذپان  فلخت  هک  تسا  یهلا  هدعو 

ندوب هدعو  هرابرد  اّما  .تسا  دنوادخ  ياه  هدعو  زا  یکی  يارب  مزال  همدقم  مه  یهلا و  هدعو  مه  تعجر  هک  تسا  نیا  نآ  خـساپ  و 
: دیامرف یم  میرک  نآرق  .مینک  یم  هراشا  تیاور  هیآ و  کی  هب  نآ 

(145) .دنوش یم  هتشادهگن  اهنآ  میزیگنا و  یم  رب  دندرک  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  زا  یهورگ  یتما  ره  زا  ام  هک  يزور  و 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

هِسفَِنل و ُهاضَترا  يِذَّلا  ُهَنید  َمیُِقی  ِِهلهأ و  یلإ  َّقَحلا  ُهَّللا  َّدُرَی  و  َءایحألا ، َتیُمی  یتوَملا و  ُهَّللا  َِییُحی  یّتح  ُیلایّللا  ُماّیألا و  ُبَهذَـتال  ِهَّللاَو 
(146) .ْمُکیِدیأ یف  ّالإ  ُّقَحلا  ام  ِهَّللا  َوَف  .اوُرِشبأ  َُّمث  اورِْشبَأَف ، ِهَِّیبَن ،

هب ار  ّقح  دنوادخ  دناریمب و  ار  اه  هدنز  دنک و  هدنز  ار  ناگدرم  دنوادخ  هکنیا  ات  دـسر  یمن  نایاپ  هب  اه  بش  اهزور و  مسق  ادـخ  هب 
.امـش رب  داب  تراشب  امـش و  رب  داب  تراشب  سپ  .دراد  اپ  هب  دشاب  یم  شلوسر  دوخ و  تیاضر  دروم  هک  ار  ینید  دنادرگزاب و  شلها 

.دشاب یمن  امش  ياه  تسد  رد  زج  ّقح  هک  مسق  ادخ  هب 

: دیامرف یم  میرک  نآرق  .دشاب  یم  زین  مالسلا  مهیلعءایبنا  يزوریپ  نانمؤم و  یناهج  تیمکاح  مزال  همدقم  تعجر 

ماجنا هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امش  زا  یناسک  هب  دنوادخ 
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(147) .دهد رارق  نیمز  يور  مکاح  عطق  روط  هب  ار  نانآ  هک  تسا  هداد  هدعو  دنا  هداد 

: دیامرف یم  يرگید  هیآ  رد  و 

.مینک یم  يرای  دنزیخ  یم  اپ  هب  نادهاش  هک  يزور  ایند و  یگدنز  رد  ار  دـنا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  دوخ و  ناگداتـسرف  ام  انامه 
(148)

نیا یعطق  همدقم  تعجر  نیاربانب  تسایند ؛ هب  اهنآ  تشگزاب  دـنمزاین  مالـسلا  مهیلعءایبنا  يزوریپ  نانمؤم و  تیمکاح  هدـعو  ققحت 
.دوب دهاوخ  یعطق  مه  یعطق  ياه  هدعو  همدقم  تسا و  یهلا  هدعو  ود 

تیدودحم  - 2

صلاخ كرـش  ای  صلاخ و  نامیا  هب  هک  دـندرگ  یم  زاب  یناـسک  اـهنت  .تسا  ناگدـننک  تعجر  تیدودـحم  تعجر ، رگید  یگژیو 
نامه هتبلا  .تشگ  دنهاوخن  زاب  دنهد  یم  لیکـشت  ار  نامیا  رفک و  لها  تیرثکا  هک  طسوتم  رافک  نانمؤم و  نیاربانب  .دنـشاب  هدیـسر 

خلت معط  نوچ  تسا  هدوب  صلاـخ  اـهنآ  رفک  هچرگا  دـنتفر  اـیند  زا  یهلا  باذـع  اـب  هک  ینارفاـک  تشذـگ  مود  لـصف  رد  هک  هنوگ 
هراب نیا  رد  هک  تسا  یتایاور  ناگدننک  تشگزاب  تیدودحم  لیلد  اّما  .تشگ  دنهاوخن  زاب  مه  اهنآ  دنا  هدیـشچ  ایند  رد  ار  باذـع 

.تسا هدش  دراو 
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: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(149) .ًاضْحَم َكرِّشلا  َضَحَم  وا  ًاضْحَم  َنامیالا  َضَحَم  ْنَم  ّالإ  ُعِجرَیال  ٌهَّصاخ ، َیِه  ٍهَّماِعب َو  ْتَْسَیل  َهَعْجَّرلا  َّنإ 

.دشاب هدرک  صلاخ  ار  دوخ  كرش  ای  نامیا  هکنیا  رگم  ددرگ  یمن  زاب  ایند  هب  یسک  .دشاب  یم  صاخ  درادن و  تیمومع  تعجر 

: تسا هدروآ  ناگدننک  تعجر  صلاخ  رفک  نامیا و  ریسفت  رد  دیفم  خیش 

رایسب اهنآ  ریخ  لامعا  دنرادروخرب و  نامیا  يالاب  هجرد  زا  هک  دنتـسه  یناسک  هورگ ، کی  دنا : هتـسد  ود  ایند  هب  ناگدننک  تعجر  »
دنادرگ یم  ناشزیزع  نآ  اب  دهد و  یم  ناشن  اهنآ  هب  ار  ّقح  تلود  دنوادخ  سپ  .دنا  هتفر  ایند  زا  گرزب  ناهانگ  زا  زیهرپ  اب  تسا و 

اب ّدح ، نیرخآ  ات  دندیـسر و  داسف  تیاهن  هب  هک  دنتـسه  یناسک  رگید  هورگ  .دنک  یم  اطع  اهنآ  هب  دـندرک  یم  وزرآ  ایند  زا  هچنآ  و 
(150 «.) دندیدرگ یم  ناهانگ  بکترم  دوب و  دایز  ادخ  ناتسود  هب  نانآ  متس  دندرک و  تفلاخم  ّقح  لها 

رایتخا  - 3

ياه نامیا  ناگدـنراد  هب  دـنوادخ  هک  دـشاب  یم  یهلا  فطل  کی  تعجر  اریز  تسا ؛ يرایتخا  رما  کـی  اـیند  هب  ناـنمؤم  تشگزاـب 
صلاخ
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تباجا رد  نمؤم  دریگ و  یم  تروص  ناگتـشرف  داهنـشیپ  اب  تعجر  ور  نیا  زا  .تسین  يرابجا  فطل ، شریذپ  دهد و  یم  صاصتخا 
.تسا راتخم  توعد  نیا 

: دیوگ رمع  نب  لضفم 

ای َُهل : ُلاُقیَف  ِهِْربَق  یف  ُنِمؤُْملا  َِیُتا  َماق  اذا  مالـسلا : هیلع  هَّللادبع  وبا  اَنل  َلاقف  .ُهُرِظَْتنَی  اِنباحـصأ  ْنِم  َتام  ْنَم  مالـسلا َو  هیلع  َمئاقلا  اَنْرَکَذ 
(151) .ِْمقَأَف َّکبَر  ِهَمارَک  ِیف  َمیُِقت  ْنَأ  ْأَشَت  ْنإ  َو  ْقَْحلاَف ، ِِهب  َقَْحلَت  ْنَا  أَشَت  ْنإَف  ُکبِحاص ؛ َرَهَظ  دق  هَّنإ  اذه 

نایم هب  نخـس  دور  یم  ایند  زا  دشاب و  یم  وا  راظتنا  رد  هک  یـسک  مالـسلا و  هیلع  مئاق  هرابرد  مالـسلا ) هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  )
وا هب  یهاوخ  یم  رگا  تسا  هدرک  روهظ  وت  رورـس  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  نمؤم  ربق  رد  دنک  مایق  مئاق  یتقو  دومرف : ترـضح  میدروآ ،

.نامب ینامب  تراگدرورپ  تمارک  رد  یهاوخ  یم  مه  رگا  دنویپب و  يدنویپب ،

رد تکراشم  يارب  دهدن و  تبثم  خساپ  هنامیرک  توعد  نیا  هب  هک  دشابن  یـسک  دـسر  یم  رظن  هب  اّما  تسا  يرایتخا  تعجر  هچرگا 
هنیرید یهلا  هدـعو  کی  ساسا  رب  توعد  نیا  هک  ارچ  دـهدن ، رـس  تباجا  کیبل  ناهج ، رد  ادـخ  نید  ییاـپرب  نیمز و  رب  تیمکاـح 

نانچ دننک  یم  تعجر  ءایبنا  مامت  ور  نیا  زا  .دهد  یم  لیکـشت  ار  نانمؤم  ياهوزرآ  نیرت  سّدـقم  نیرت و  گرزب  زا  یکی  هک  تسا 
.تسا راوتسا  رایتخا  تّزع و  فطل ، لصا : هس  رب  هک  یندمآ  اّما  دنیآ  یم  مه  نانمؤم  دمآ و  دهاوخ  نآ  ثحب  هک 
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زا یخرب  هب  ات  دنروآ  یم  هارکا  رـس  زا  ار  نانآ  هکلب  دنیآ  یمن  دوخ  اهنآ  .تسا  رابجا  تلذ و  بیذـعت ، لصا  هس  رب  رافک  ندـمآ  اّما 
هدرک عیاض  مدرم  ادخ و  زا  هک  یقوقح  رطاخ  هب  ات  دنیآ  یم  اهنآ  .درادن  یچیپرس  ناوت  یسک  دنناسرب و  دوخ  يویند  لامعا  بقاوع 

.تسا يرابجا  ندمآ  نیا  دنوش و  هذخاؤم  دنا 

يریگارف  - 4

.ددرگ یم  طوبرم  اه  تّما  همه  رد  اهنآ  يریگارف  ای  یمالسا  تّما  هب  نانمؤم  تیدودحم  هب  تعجر  یفالتخا  لئاسم  زا  یکی 

: دسیون یم  هتسناد و  طوبرم  یمالسا  تّما  هب  اهنت  ار  تعجر  دیفم  خیش 

(152) .همایقلا موی  لبق  مهتوم  دعب  دّمحم  هما  نم  اموق  ییحی  یلاعت  هَّللا  نا 

.دزیگنا یم  رب  تمایق  زور  زا  شیپ  ناشگرم و  زا  سپ  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  تّما  زا  یهورگ  دنوادخ  انامه 

: دسیون یم  رگید  ياج  رد  و 

(153) .ِهَِیلاْخلا ِمَمُالا  َنِم  َفَلَس  ْنَم  َنود  مُهنِم  ِقافِّنلا  یضِحْمُِمل  و  ِهَّلِملا ، ِلها  نم  ِنامیإلا  یِضِحْمُمل  امَّنإ  ُهَعْجَّرلأ 

.دندوب هتشذگ  ياه  تّما  زا  هک  یناسک  هن  دوب  دهاوخ  مالسا  ّتلم  زا  صلاخ  ناقفانم  صلاخ و  نانمؤم  يارب  انامه  تعجر 

: دسیون یم  هتسناد و  اه  تّما  همه  لماش  ار  تعجر  یسوط  خیش  اّما 
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(154) .هقحاللا هقباسلا و  ممالا  نم  هعامج  عم  مالسلا  هیلع  يدهملا  نامز  یف  نوموصعملا  انتمئا  انیبن و  عجری 

.تشگ دنهاوخ  زاب  مالسلا  هیلع  يدهم  نامز  رد  هدنیآ  هتشذگ و  ياه  تّما  زا  یهورگ  اب  ام  موصعم  ناماما  ربمایپ و 

ربتعم و لیلد  کش  نودب  ددرگ ؟ دودحم  یمالسا  تّما  هب  تعجر  هک  دراد  دوجو  یلوبق  لباق  لیلد  ایآ  هک  مینک  یسررب  دیاب  نونکا 
تّما هب  هک  تسا  یتایاور  ددرگ  طوبرم  تیدودـحم  نیا  تابثا  هب  دـناوت  یم  هچنآ  .دـشاب  هتـشاد  یتلالد  نینچ  هک  میرادـن  ینـشور 

نـشور يارب  ام  دننک و  یمن  تابثا  ار  تعجر  رد  تیدودحم  مه  تایاور  نیا  اّما  .دنراد  هراشا  ناملـسم  ياه  تیـصخش  ای  یمالـسا 
.میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  تیاور  ود  اهنآ  تلالد  نازیم  ندش 

: دومرف هک  تسا  هدش  لقن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  زا 

(155) .ُرُْشنَی ّالإ َو  ٌرِجاف  ٌَّرب َو ال  ٌدَحأ  ِهَّمُالا  ِهِذه  ِیف  ام 

.دوش یم  هدنز  هکنیا  رگم  تسین  تّما  نیا  زا  يراکهبت  بوخ و  درف  چیه 

(156) .دیوش یم  هتخیگنارب  مئاق  هارمه  درم ، راهچ  لهچ و  وت و  لضفم  يا  دومرف : لضفم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  و 

زگره دنـشاب و  یم  ناملـسم  ياه  تیـصخش  زا  یخرب  یمالـسا و  تّما  زا  يا  هّدـع  تعجر  نایب  لابند  هب  اهنت  تایاور  هنوگ  نیا  اـّما 
ِتشگزاب
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ام یفن  یـش ء  تابثا   » روهـشم ریبعت  هب  دننک و  یمن  یفن  دـنا  هدوب  صلاخ  رفک  ای  نامیا  ياراد  هک  ار  هتـشذگ  ياه  تّما  ياه  هرهچ 
تّما هب  تعجر  تیدودـحم  رب  یلیلد  ام  نیاربانب  دـنتکاس و  نیـشیپ  ياـه  تّما  تشگزاـب  هب  تبـسن  تاـیاور  نیا  دـنک .» یمن  يدـع 

ياه تّما  تعجر  رب  یلیلد  رگا  ور  نیا  زا  .درادن  یهجو  تسا  هدومرف  نایب  دیفم  خیش  هک  ار  هلملا » لها  نم   » دیق میرادن و  یمالـسا 
.دسر یم  تابثا  هب  اهنآ  تعجر  دوش  هماقا  نیشیپ 

تشگزاب تایاور  ناربمایپ 2 -  تشگزاب  تایاور   - 1 دنتسه : تایاور  تایآ و  زا  هتـسد  هس  هتـشذگ  ياه  تّما  تشگزاب  لیالد  اّما 
.دنریگ یم  رب  رد  ار  اه  تّما  همه  هک  یقلطم  تایاور  تایآ و  نیشیپ 3 -  ياه  تّما  نانمؤم 

دنا هدـش  لـقن  باـتک  نیا  مهد  مهن و  لـصف  هلمج  زا  فلتخم  ياـه  لـصف  رد  هک  ءاـیبنا  تشگزاـب  ینعی  تاـیاور  لّوا  هورگ  هب  اـّما 
ياه تّما  زا  هکنیا  هن  دـشاب و  اهنآ  يربمایپ  رطاخ  هب  ناربماـیپ  تشگزاـب  دـیاش  هک  تسا  حرطم  هتکن  نیا  اریز  مینک ؛ یمن  لالدتـسا 

.دنتسه نیشیپ 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  رمع  نب  لضفم  روهـشم  تیاور  اهنت  دوش  یم  طوبرم  هتـشذگ  ياه  تّما  ناـنمؤم  تشگزاـب  هب  هچنآ  اـّما 
: دیامرف یم  هک  تسا 

َنوُدهَی اُوناک  َنیذَّلا  مالـسلا  هیلع  یـسُوم  ِموَق  ْنِم  َرَـشَع  َهَسْمَخ  ًالُجَر : َنورْـشِع  َْعبَـس و  ِهَفوُْکلا  ِرْهَظ  ْنِم  مالـسلا  هیلع  ِِمئاقلا  َعَم  ُجُرْخَی 
(157) .َنُولِدْعَی ِِهب  َو    ّ ِقَحلِاب
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ًاراصنأ و ِْهیَدَـی  َنَیب  نونوُکیف  ِرتشالا ، ُِکلام  ُدادـقِملا و  يراصنَْالا و  ِهَناّجدوبا  ُناملـس و  ٍنون َو  ُنب  ُعَشوی  ِفْهَْکلا َو  ِلْهأ  ْنِم  ٌهَعبَـس  َو 
(158) .ًاماّکُح

ّقح هب  هک  نانآ  دنتسه ، مالسلا  هیلع  یسوم  موق  زا  رفن  هدزناپ  دننک : یم  جورخ  مالسلا  هیلع  مئاق  اب  هفوک  تشپ  زا  رفن  تفه  تسیب و 
.دندرک یم  مکح  تلادع  ّقح و  هب  دندرک و  یم  تیاده 

دنراد و روضح  وا  دزن  اهنآ  رتشا ؛ کلام  دادقم و  هناجدوبا و  ناملس و  نون و  نب  عشوی  دنـشاب و  یم  فهک  باحـصا  زا  رفن  تفه  و 
.دننامکاح نارای و  زا  یگمه 

یخرب دنور و  یم  رامش  هب  زین  نآ  لیالد  نیرتهب  هک  دنا  نیـشیپ  ياه  تّما  يارب  تعجر  لیلد  نیرت  هدرتسگ  تایاور ، موس  هورگ  اّما 
ود هیآ و  کی  هب  ثحب  نیا  رد  ام  دـنرادروخرب و  یقالطا  نینچ  زا  میدرک  تابثا  اهنآ  هلیـسو  هب  ار  تعجر  لصا  هک  نآرق  تاـیآ  زا 

.مینک یم  هراشا  تیاور 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

(159 «.) َنوُعَزُوی ْمُهَف  اِنتایِاب  ُبِّذَُکی  نَّمِم  ًاجْوَف  ٍهَّمُأ    ّ ِلُک نِم  ُرُشَْحن  َمْوَیَو  »

هتـشادهگن لاؤس ) يارب   ) اه نآ  میزیگنا و  یم  رب  دندرک  یم  بیذکت  ار  ام  تایآ  هک  یناسک  زا  یهورگ  یتما  ره  زا  ام  هک  يزور  و 
.دنوش یم 

.تسا هدروآ  هیآ  نیا  لیذ  رد  ییابطابط  همالع 

(160) .یتش مما  نم  جاوفا  لب  هیمالسالا  همالا  یلع  ًاروصقم  سیل  رشحلا 

.دندرگ یم  زاب  فلتخم  ياه  تّما  زا  ییاه  هورگ  هکلب  تسین  دودحم  یمالسا  تّما  هب  تعجر 
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

اوُضَحَم ِباذَعلِاب و  اوُِکلْهَی  َْمل  ْنَّمِم  مُهُْریَغ  اّمأ  .َنوُعِجْرَیَف  ِهَمایقلا  ِیف  اّما  ِهَعْجَّرلا َو  ِیف  َنوُعِجْرَیال  ِباذَعلِاب  اهَلهَأ  ُهَّللا  َکَلهأ  ٍهَیْرَق  ُّلُک 
(161) .َنوُعِجرَی ًاضْحَم  َْرفُکلا 

دنهاوخ زاب  تمایق  رد  اّما  دـندرگ  یمن  زاب  تعجر  رد  دـناسر  تکاله  هب  باذـع  اب  ار  نآ  ناـنکاس  دـنوادخ  هک  يداـبآ  رهـش و  ره 
.دندرگ یم  زاب  دنشاب  هدرک  صلاخ  ار  دوخ  رفک  دنشاب و  هدیسرن  تکاله  هب  یهلا  باذع  اب  هک  یناسک  یلو  تشگ 

: دومرف يرگید  ثیدح  رد  و 

(162) .ًاضْحَم َكرِّشلا  َضَحَم  ْوأ  ًاضْحَم  َنامیالا  َضَحَم  ْنَم  ّالإ  ُعِجرَیال  ٌهَّصاخ ، َیِه  ٍهَّماِعب َو  ْتَْسَیل  َهَعْجَّرلا  َّنإ 

.دشاب هدرک  صلاخ  ار  دوخ  كرش  ای  نامیا  هکنیا  رگم  ددرگ  یمن  زاب  ایند  هب  یسک  .دشاب  یم  صاخ  درادن و  تیمومع  تعجر 

دراد و قلعت  اه  تّما  همه  هب  تعجر  نیاربانب ، دنز ؛ دـیق  ار  اهنآ  ِقالطا  هک  میرادـن  یلیلد  دـنقلطم و  دـیدرگ  نایب  هک  یتایاور  هیآ و 
.دنشاب نیشیپ  ياه  تّما  زا  ای  هدوب و  یمالسا  تّما  زا  هک  تسین  یتوافت 

تعجر نامز 

نآ زا  یسک  لاعتم  يادخ  زج  تسا و  یهلا  رارسا  زا  تعجر  نامز 
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دنوادـخ رارـسا  زا  تمایق  ییاپرب  ملاع و  ینایاپ  زور  مالـسلا و  هیلع  يدـهم  ترـضح  روهظ  ناـمز  هک  هنوگ  ناـمه  درادـن ؛ یهاـگآ 
میالع زا  تعجر  هک  دـشاب  نیا  مه  نآ  ندوب  لوهجم  ّرِـس  دـیاش  .دـش  دـهاوخن  مولعم  ام  يارب  اهنآ  نامز  دـنباین  ققحت  اـت  دنتـسه و 

یتامدقم ثداوح  تسا  مولعمان  تمایق  ییاپرب  نامز  هک  اجنآ  زا  تسین و  يا  هلـصاف  نادنچ  تمایق  ییاپرب  نآ و  نایم  تسا و  تمایق 
: دسیون یم  یمق  میهاربا  نب  یلع  .دنامب  ظوفحم  یهلا  رس  نیا  ات  دننامب  لوهجم  دیاب  مه  نآ 

ْمأ َنودَـعُوت  ام  ٌبیرَقأ  يردَأ  ْنإ  ُدَّمَُحم -  ای  ُْلق -  : » ُهَّللا َلاق  اذـه ؟ ُنوُکَی  یتَم  اولاـق : ِهَعْجَّرلا  َنِم  ُنوُکی  اـم  ِهَّللا  ُلوُسَر  مُهَرَبْخأ  اّـمَلَف 
163)و(164) «.) ًادَمأ ّیِبَر  َُهل  ُلَعْجَی 

شلوسر هب  دـنوادخ  دـهد ؟ یم  خر  یناـمز  هچ  رد  دندیـسرپ  درک  هاـگآ  تعجر  زا  ار  مدرم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوـسر  یتـقو 
هداد رارق  نآ  يارب  یتدـم  مراگدرورپ  هکنآ  ای  تسا  کیدزن  هدـش  هداد  هدـعو  امـش  هب  هچنآ  مناد  یمن  دّـمحم -  يا  وگب -  دومرف :

.تسا

تعجر ینامز  فرظ 

هتسناد یمیالع  زا  ار  تعجر  دیفم  خیـش  .دوب  دهاوخ  نآ  زا  رتدوز  یمک  ای  مالـسلا و  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  رـصع  رد  تعجر 
: دسیون یم  هک  نانچ  دبای  یم  ققحت  روهظ  زا  شیپ  هک  تسا 

مایق زا  شیپ  هک  یثداوح  مالسلا و  هیلع  يدهم  مایق  نامز  میالع  هرابرد  يرابخا  »
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اهربق رد  هک  تسا  یناگدرم  ...ینایفـس و  جورخ  اهنآ  هلمج  زا  .تسا  هدـش  دراو  دـشاب  یم  شروهظ  ياـه  تلـالد  اـه و  هناـشن  وا و 
یم هاگآ  هّکم  رد  وا  روهظ  زا  ماگنه ، نیا  رد  ...دننک  یم  ترایز  هتخانـش و  ار  رگیدکی  دندرگ و  یم  زاب  ایند  هب  دـنوش و  یم  هدـنز 

هچنآ ربانب  ام  تسا و  هدش  دراو  هراب  نیا  رد  يرابخا  هک  نانچ  دـننک ، یم  تکرح  وا  يوس  هب  ترـضح  نآ  يرای  يارب  سپ  دـنوش ،
(165 «.) میدرک نایب  ار  اهنآ  تسا  هدمآ  هعیش ) ربتعم   ) لوصا رد 

(168 ،) یلبرا نسحلاوبا  ( 167 ،) یلح همالع  ( 166 ،) يروباشین لاتف  ریظن  يرگید  ناگرزب  تسا  هدرک  نایب  دیفم  خیـش  هک  ار  یمئالع 
.دنا هدرک  نایب  تروص  نامه  هب  ( 169) یسربط خیش  و 

نونکا تسا و  هدوب  هعیـش  ( 170) ربتعم لوصا  رد  وا و  دزن  هک  دـشاب  یم  یتاـیاور  زا  هتفرگرب  تسا  هدرک  ناـیب  دـیفم  خیـش  ار  هچنآ 
حرطم مه  هتکن  نیا  هچرگا  .میریذـپ  یم  ار  اهنآ  ندوب  تیاور  دـیفم ، خیـش  رب  دامتعا  اب  ور  نیا  زا  تسین  ام  تسد  رد  اهنآ  زا  یخرب 
یفرعم روهظ  میالع  زا  ار  نآ  هتسناد و  روهظ  رـصع  رد  ار  تعجر  ققحت  تسا  هدوب  دیفم  خیـش  رـصاعم  هک  یـضترم  دّیـس  هک  تسا 

: دسیون یم  هک  نانچ  .تسا  هدرکن 

ماما روهظ  دنع  دیعی  یلاعت  هَّللا  ّنأ  هیلا  هیمامالا  هعیشلا  بهذت  يّذلا  ّنأ  ملعا 
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(171  .) ...هتعیش نم  هتوم  مدقت  دق  ناک  نمم  ًاموق  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  يدهملا  نامزلا ،

زا یهورگ  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  ماگنه  هب  یلاعت  يادخ  هک  تسا  نیا  دراد  داقتعا  نآ  هب  هعیـش  هک  ار  هچنآ  نادـب 
 . ...دنادرگ یم  زاب  ایند  هب  دنا  هدرم  وا  روهظ  زا  شیپ  هک  ار  نایعیش 

هب تایاور  زا  هچنآ  اّما  درادن  دوجو  تعجر  ققحت  يارب  روهظ  رـصع  روهظ و  زا  شیپ  ینامز  هلـصاف  رد  يریگمـشچ  توافت  هچرگا 
.تسا هدش  دراو  هراب  نیا  رد  مه  یتایاور  تسا و  روهظ  رصع  اب  نامزمه  نآ  عوقو  دنک  یم  ردابت  نهذ 

ایند زا  دشاب و  یم  وا  راظتنا  رد  هک  یـسک  مالـسلا و  هیلع  مئاق  هرابرد  مالـسلا ) هیلع  قداص  ماما  رـضحم  رد  : ) دـیوگ رمع  نب  لضفم 
تسا هدرک  روهظ  وت  رورس  دوش : یم  هتفگ  وا  هب  نمؤم  ربق  رد  دنک  مایق  مئاق  یتقو  دومرف : ترضح  میدروآ ، نایم  هب  نخس  دور  یم 

(172) .نامب ینامب  تراگدرورپ  تمارک  رد  یهاوخ  یم  مه  رگا  دنویپب و  يدنویپب  وا  هب  یهاوخ  یم  رگا 

: دومرف مالسلا  هیلعرقاب  ماما  و 

(173) .یناّثلا ُِّیلَع  ٌدّمحم و  ُهُعَْبتَی  ْنَم  ُلّوأ  ِهَکئالملاب َو  ُهَّللا  ُهَرَصََنل  ٍدّمُحم  ِلآ  ُمئاق  َجَرَخ  ْدَق  َْول 

یلع رفن  نیمود  دّمحم و  دیآ  یم  وا  یپ  زا  هک  یسک  نیلوا  دنک و  یم  يرای  اه  هتشرف  اب  ار  وا  دنوادخ  دنک  مایق  دّمحم  لآ  مئاق  رگا 
.تسا
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تعجر تدم 

تایاور و تایآ و  زا  هچنآ  نینچمه  و  تسا ؛ ناگدننک  تعجر  همه  نامزمه  تشگزاب  دـنک  یم  ردابت  نهذ  هب  تعجر  هلدا  زا  هچنآ 
هب تعجر  هک  دـیدرگ  نایب  مه  تعجر  يوغل  يانعم  رد  هکنیا  هچ  تسا  ندرک  تعجر  راب  کـی  دـیوج  یم  تقبـس  نهذ  هب  عاـمجا 

.تشاد دهاوخن  يرارمتـسا  دسر و  یم  مامتا  هب  روهظ  رـصع  لیاوا  نامه  رد  تعجر  لصا  نیاربانب  .تسا  نتـشگزاب  راب  کی  يانعم 
نیا اّما  دنراد  يا  هرابود  تعجر  دنهد  یم  يرای  ار  ترضح  نآ  هک  ییایبنا  ًالامتحا  مالسلا و  مهیلع  نینمؤملاریما  نیـسح و  ماما  هتبلا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  تعجر  هب  یتیاور  هتبلا  .دنیآ  یمن  رامش  هب  ایند  هب  ناگدرم  تعجر  رارمتسا  تسا و  ردان  ییانثتـسا و  دراوم ،
تیاور نیا  اریز  تسا ؛ فیعض  نآ  دنس  هک  ( 174) دراد هراشا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  رمع  رخاوا  رد  ربمایپ  داتفه  شنارای و  اب 

.دنلوهجم دنتسه  نآ  نایوار  زا  هک  شردپ  هبقع و  نب  دمحا  تسا و  هعوفرم 

هک تسا  هدش  حرطم  تعجر  تدم  نامز و  هرابرد  تایاور  زا  ییاه  تشادرب  هحفص 155 و 156  هرابود  تایح  ای  تعجر  باتک  رد 
.میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  نآ  هتکن  راهچ 

.دبای یم  همادا  ترضح  نآ  مود  تموکح  رصع  ات  دوش و  یم  عورش  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  اب  نامزمه  تعجر   - 1
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.تسا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  موصعم ، هدننک  تعجر  نیرخآ   - 2

.دندرگ یم  زاب  وا  اب  هک  دنتسه  ترضح  نآ  هیلوا  نارای  ءزج  ناگدننک  تعجر  زا  يا  هّدع   - 3

هب یناهج و ...  تموکح  شرتسگ  لیکـشت و  رد  نانآ  شقن  رادـقم  تواقـش و  تداعـس و  تاجرد  ساـسارب  ناگدـننک  تعجر   - 4
.دننک یم  تعجر  جیردت 

هک تعجر  هفسلف  اریز  تشاد ؛ دهاوخن  یتعجر  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  درک  میهاوخ  تابثا  باتک  نیا  رخآ  لصف  رد  هک  هنوگ  نامه 
نآ تعجر  رب  یلیلد  رگید  دریگ و  یم  ماجنا  شنارای  وا و  تسد  هب  روهظ  رـصع  رد  تسا  ناراکمتـس  زا  ماقتنا  ناهج و  رب  تیمکاح 

، نیاربانب .درادـن  دوجو  شناراـی  وا و  تعجر  هراـبرد  مه  يربتعم  نشور و  لـیلد  هکنیا  نمـض  دوب ؛ دـهاوخن  شباحـصا  ترـضح و 
مه تعجر  رارمتسا  تشاد و  دهاوخن  مه  یمود  تموکح  دوب ، دهاوخن  موصعم  هدننک  تعجر  نیرخآ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح 

.دشاب یم  یفتنم  دشن  هتفریذپ  هک  وا  مود  تموکح  نامز  ات 

هب میهد  یم  خـساپ  دـنک ، یم  تعجر  مه  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  مالـسلا ، مهیلع  همئا  ِتعجر  ِتاـیاور  مومع  رباـنب  دوش  هتفگ  رگا 
نینچ هاـگنآ  .دـشاب  یم  لقتـسم  ِلـیلد  دـنمزاین  وا  تموکح  اریز  دوش ؛ یمن  تاـبثا  ترـضح  نآ  تموکح  وا ، تعجر  تاـبثا  ضرف 

زا يا  هفسلف  هچ  تسا  هتفرگ  تروص  روهظ  رصع  رد  هک  نآ ، ياه  همانرب  فادها و  تعجر و  لماک  ققحت  زا  سپ  یتعجر 
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ثحب نیا  ام  دوش و  یمن  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  تعجر  لماش  تایاور ، مومع  هکنیا  نمـض  دراد ؟ هارمه  هب  دوخ  اب  ار  تعجر 
.داد میهاوخ  رارق  یسررب  دروم  لماک  روط  هب  باتک  نیا  رخآ  لصف  رخاوا  رد  ار 

تواقش و تداعـس و  ساسارب  ناگدننک  تشگزاب  ای  دنـشاب و  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نارای  زا  ناگدننک  تعجر  زا  یخرب  هکنیا  اّما 
رد یلیلد  یلبق ، هتکن  ود  ریظن  هک  تسا  يروما  دندرگ  یم  زاب  جیردت  هب  ترضح  نآ  یناهج  تموکح  لیکشت  رد  اهنآ  شقن  رادقم 

.دنک دییأت  ار  اهنآ  يربتعم  كردم  دسر  هچ  ات  درادن  دوجو  اهنآ  تابثا  يارب  تایاور 

؟ دنوش یم  هدنز  هنوگچ 

تمایق زور  هناتـسآ  رد  .دشاب  یم  ناگدرم  ندـش  هدـنز  تمایق ، اب  نآ  كرتشم  هجو  نیرت  مهم  تسا و  کچوک  تمایق  کی  تعجر 
يا هتـشرف  توص  هک  تسا  هنوگ  نیا  مه  تعجر  ایآ  اّما  دنوش  یم  هدنز  اه  هدرم  دمد و  یم  روص  رد  لیفارـسا  ناگدرم ، ءایحا  يارب 

؟ دمدب ناگدرم  رد  ار  تایح  هک  دشاب  ینیوکت  رثا  نیا  ياراد 

نودب اّما  میرادن  تسا  هدش  حیرصت  نآ  هب  تمایق  هرابرد  هک  هنوگ  نآ  تعجر ، رصع  رد  ناگدرم  ندش  هدنز  يارب  ینـشور  لیلد  ام 
توص ای  لیفارـسا  توص  دـناوت  یم  لماع  نیا  لاح  ددرگ ؛ یلمع  ءایحا  نیا  ات  دـشاب  هتـشاد  دوجو  یـشخب  تایح  لماع  دـیاب  کش 

ناگدننک تعجر  زا  هک  فهک  باحصا  ندش  هدنز  هرابرد  تنس  لها  نارسفم  زا  یبلعث  .دشاب  يرگید 
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دناوت یم  هک  تسا  شخب  تایح  لماع  کـی  اـّما  دـشاب  یمن  ثیدـح  هتکن ، نیا  هچرگا  هک  تسا  هدرک  ناـیب  ار  يا  هتکن  دنـشاب  یم 
.دشاب حرطم  ناگدننک  تعجر  همه  يارب 

: دسیون یم  وا 

(175) .ّلجوّزع هَّللا  مهییحیف  مهیلع ، مّلسی  يدهملا  نا  لاقی :

.دنک یم  هدنز  ار  اهنآ  دنوادخ  سپ  دنک  یم  مالس  فهک ) باحصا   ) نانآ رب  يدهم  انامه  دوش : یم  هتفگ 

همدقم تفرگ و  دهاوخن  ماجنا  همدقم  نودب  قلعت  نیا  اّما  دشاب  یم  نانآ  مسج  هب  حور  قلعت  نامه  دـش  نایب  ناگدرم  ءایحا  زا  هچنآ 
: دیامرف یم  ناگدننک  تعجر  ياه  ندب  يزاس  هدامآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .تسا  قلعت  نیا  يارب  ندب  ندش  هدامآ  نآ 

یف مهَنادبأ  َنینمؤملا و  َموُحل  ِِهب  ُهَّللا  ُِتْبُنیَف  ُهَْلثِم ، ُقئالَخلا  َرَی  َْمل  ًارَطَم  ٍبَجَر  نِم  ٍمایا  َهَرَشَع  ِهرِخآلا و  يَدامُج  ُسانلا  َرِطُم  ُهُماِیق  َنآ  اذإ 
(177) .ِبارُّتلا َنِم  مهَروعُش  نوُضُْفنَی  ( 176) َهَْنیَهُج ِلَِبق  نم  َنیِلبقُم  مِهَیلإ  ُرُْظنَأ  ّینأَکَف  مهِروُبق ،

ار نآ  ریظن  هک  دراب  یم  مدرم  رب  یناراب  بجر  هام  زا  زور  هد  هرخالا و  يدامج  هام  رد  دـسر  ارف  مالـسلا  هیلع  مئاـق  ماـیق  ناـمز  یتقو 
فرط زا  هک  منیب  یم  ار  اهنآ  ییوگ  .دنایور  یم  ناشیاهربق  رد  ار  نانمؤم  ياه  ندب  تشوگ و  ناراب ، نآ  اب  دنوادخ  دندوب و  هدـیدن 

.دنناکت یم  ار  ناشرس  ياهوم  ِكاخ  هک  یلاح  رد  دنیآ  یم  هنیهج 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  رضحم  هب  فرشت 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(178) .ًارَمُز ًارَمُز  نوُُّبلَی  ُهَعَم  اُولَْبقَأَف  ُهَّللا  ُمُهَثََعب  انُِمئاق  َماق  اذإَف  ... 

.دنروآ یم  ور  وا  هب  نایوگ  کیبل  هتسد  هتسد  نانآ  دزیگنا و  یم  رب  ار  اهنآ  دنوادخ  دنک  مایق  ام  مئاق  یتقو 

هک یلاح  رد  دـنک  یم  هدـنز  ار  ام  نایعیـش  زا  یهورگ  دـنوادخ  دـنک  مایق  اـم  مئاـق  یتقو  ریـصبابا ! يا  دومرف : يرگید  ثیدـح  رد  و 
: دنیوگ یم  دسر ، یم  دنا  هدرمن  هک  ام  نایعیش  زا  یهورگ  هب  ناگدرم  نیا  ندش  هدنز  ربخ  .دشاب  یم  ناشـشود  رب  اهنآ  ياهریـشمش 

(179) .دنتسه مئاق  هارمه  دندش و  هتخیگنارب  ناشیاهربق  زا  ینالف  ینالف و  ینالف و 

هچ اب  اـّما  دـندرگ  یم  زاـب  دـندش  یم  هتخانـش  اـیند  رد  هک  یلکـش  ناـمه  هب  ناگدـننک  تعجر  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تیاور  نیا  زا 
: تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لقن  هب  دهع  ياعد  رد  .تسین و  مولعم  دوب  دنهاوخ  هتشذگ  رمع  زا  یعطقم 

ًادَّرَُجم یفیَـس  ًارِهاش  ینَفَک  ًارِزَتؤم  يربَق  ْنِم  ینْجِرْخَأَف  ًاّیـضْقَم  ًاْمتَح  كِداـبِع  یلع  هَْتلَعَج  يذـّلا  ُتوَملا  ُهَْنَیب  ینَیب و  َلاـح  ْنإَـف  ّمهّللأ 
(180  ) يدابلا ِرِضاحلا َو  یف  یعاّدلا  َهوعَد  ًایّبَُلم  یتانَق 

یلاح رد  روآ  نوریب  مربق  زا  ارم  دزادنا ، هلـصاف  میالوم  نم و  نیب  يدرک  ررقم  عطق  روط  هب  تناگدـنب  همه  رب  هک  یگرم  رگا  ایادـخ 
مریشمش هدیچیپ ، دوخ  هب  ار  منفک  هک 
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.منک یم  تباجا  دناوخ  یم  ارف  ار  مدرم  نابایب  رهش و  رد  هک  ار  يا  هدننک  توعد  يادن  ما و  هدروآرب  ار  ما  هزین  هدیشک و  ار 

تیب لها  شلوسر و  ادخ ، اب  سکره  هک  یناگدرم  زا  رتزیگنا  تفگش  یتفگش ، هچ  و  دومرف : یتیاور  رد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  و 
(181) .دننز یم  ار  تسا  نمشد  وا 

ناگدننک تعجر  رمع  لوط 

هزادنا کی  هب  همه  ای  تسا  توافتم  اهنآ  رمع  لوط  ایآ  تسا ؟ هزادـنا  هچ  ناگدـننک  تعجر  رمع  هک  تسا  حرطم  لاؤس  نیا  نونکا 
: دومرف هک  دشاب  یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  تیاور  تسا  هدرک  هراشا  هلأسم  نیا  هب  هک  یتیاور  اهنت  دننک ؟ یم  یگدنز 

ْمَُهل ُّدَُری  ِِهْلتَِقب و  َّصَتقإ  َلـُِتق  ْنَم  ِهِْظیَغب و  َظاـغَا  َظـیُِغا  ْنَم  ِهباذـِعب و  ُّصَتْقَی  َبِّذُـع  ْنَم  ُموُقَی و  َموَی  َّنَّصَتْقََیل  ْتبَهَذ و  ٌسوـُفن  َّنَعِجْرَتـَل 
(182) .ٍهَدِحاو ٍهَلَیل  ِیف  نوتومَی  ُّمث  ًارهَش  َنیثالَث  مُهَدَْعب  َنوُرِّمَُعی  َُّمث  مِهِرأِثب ، اوُذُخأَی  یَّتح  مُهَعَم  مُُهئادعأ 

یم رارق  صاصق  دروم  ار  دوخ  نانمـشد  دنک  یم  مایق  مئاق  هک  يزور  رد  دـندرگ و  یم  زاب  دـنا  هدرم  هک  اه  ناسنا  زا  يا  هّدـع  انامه 
ار دوخ  هدنروآ  مشخ  هب  تسا  هتفرگ  رارق  مشخ  دروم  هک  یسک  ار ، دوخ  هدننک  باذع  تسا ، هدش  باذع  هک  یسک  .دنهد 
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ار دوخ  نوخ  ماقتنا  نانمؤم  ات  دنوش  یم  هدنادرگزاب  اهنآ  نانمـشد  دـنک و  یم  صاصق  ار  دوخ  لتاق  تسا  هدـش  هتـشک  هک  یـسک  و 
.دنریم یم  بش  کی  رد  دننک و  یم  یگدنز  هام  یس  اهنآ  زا  سپ  هاگنآ  دنریگب ،

رد دـنرادن  یـصاخ  شقن  لئاسم  نیا  هک  ییاجنآ  زا  اّما  تسا  حرطم  اهنآ  يارب  یگدـنز  فلتخم  لئاسم  تدـم  نیا  رد  کش  نودـب 
هب هک  تسا  يودـهم  تموکح  هاگتـسد  رد  اهنآ  تیمکاح  تازرابم و  دـشاب  یم  مهم  هچنآ  .تسا  هدـشن  هراشا  اهنآ  هب  مه  تاـیاور 
یم داهج  تعجر  مایا  رد  هک  يا  هدـش  هتخانـش  ياه  تیـصخش  زا  یخرب  تازرابم  هب  اـجنیا  رد  اـم  تسا و  هدـش  ناـیب  یلک  تروص 

.مینک یم  هراشا  دننک 

تمـس رد  وت  دـیوش و  یم  هتخیگنارب  مئاق  هارمه  درم ، راهچ  لـهچ و  وت و  لـضفم ! يا  دومرف : لـضفم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
(183) .دننک یم  تعاطا  ار  وت  زورما  زا  شیب  زور ، نآ  رد  اه  نآ  ینک ، یم  یهن  رما و  ار  مدرم  يراد و  رارق  مئاق  تسار 

: دومرف .موش  هتشک  امـش  هار  رد  مراد  تسود  ما و  هدش  توترف  ریپ و  نم  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ  یقر  دواد 
(184) .دوب دهاوخ  هدنیآ  رد  دشابن  نونکا  رگا  تسا  یمتح  وت  تداهش 

(185) .دنک یم  داهج  تعجر  نامز  رد  هک  تسا  یناسک  زا  وا  دومرف : نیعا  نب  مجن  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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نآ ياج  هب  تفریذپن و  اّما  دراد  هگن  هدنز  نم  زا  سپ  ار  لیعامـسا  مدـنزرف  هک  متـساوخ  ادـخ  زا  نم  دومرف : ترـضح  نآ  نینچمه 
نب هَّللادبع  رفن  هد  نیا  هلمج  زا  دنک و  یم  تعجر  شنارای  زا  رفن  هد  عمج  رد  هک  تسا  یـسک  لیعامـسا  .داد  نم  هب  يرگید  تلزنم 

(186) .دشاب یم  وا  رادملع  هک  تسا  کیرش 

ضرع .دـننک  یم  تعجر  مالـسلا  هیلع  مئاق  اب  نز  هدزیـس  دـیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینـش  دـیوگ : رمع  نب  لـضفم 
؟ درامگ یم  يراک  هچ  رب  ار  اهنآ  مدرک :

یم نینچ  دـندوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  اب  هک  هنوگ  نامه  دـننک  یم  يراتـسرپ  ار  نارامیب  اوادـم و  ار  ناـحورجم  دومرف :
.دندرک

.ربب مان  نم  يارب  ار  اهنآ  مدرک : ضرع 

هطشام هنابص  هیفنح ، دیعس  ّما  هیسمحا ، دلاخ  ّما  هدیبز ، رسای ، نب  رامع  ردام  هیمـس  هیبلاو ، هبابح  نمیا ، ّما  دیـشر ، رتخد  ءاونق  دومرف :
(187) .هینهج دلاخ  ّما  و 

.تسا هداتفا  تیاور  زا  اهنآ  زا  رفن  راهچ  یماسا  ًارهاظ 

تعجر رصع  رد  فیلکت 

؟ دنا فیلکت  ياراد  نارگید  دننام  ناگدننک  تعجر  ایآ  .تساهنآ  ینید  فیلاکت  ناگدننک  تعجر  هب  طوبرم  ثحابم  زا  یکی 
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؛ دور یم  رامـش  هب  اهنآ  يارب  هفیظو  کی  تامرحم  كرت  کش  نودب  .تامرحم  كرت  تابجاو و  ماجنا  تسا : هنوگ  ود  رب  فیلاکت 
يا هفیظو  تابجاو  ربارب  رد  اّما  دـشاب  یم  مارح  لاح  ره  رد  تسا و  یهلا  دودـح  کـته  بجوم  ملاـع  راـگدرورپ  اـب  تفلاـخم  اریز 

یفتنم فـیلکت  گرم  زا  سپ  دور و  یم  رامـش  هب  ترخآ  ملاـع  بتارم  زا  تـسا و  خزرب  ملاـع  زا  سپ  تـعجر  ناـمز  اریز  دـنرادن ؛
.دوب دهاوخ 

فیلکت راد  ایند  میهد : یم  خـساپ  دـننک  لمع  ینید  تابجاو  هب  دـیاب  ناگدـننک  تعجر  سپ  تسا  فیلکت  راد  اـیند  دوش  هتفگ  رگا 
.تسانعم نیمه  دنک  یم  ردابت  نهذ  هب  فیلکت  هلدا  زا  هچنآ  دنوش و  یم  نآ  دراو  راب  نیلوا  يارب  هک  یناسک  يارب  اّما  تسا 

وا زا  فیلکت  ناسنا ، گرم  اب  اریز  تشاد ؛ دنهاوخن  یفیلکت  میشاب  هتشاد  کش  ناگدننک  تعجر  يارب  فیلکت  نتـشاد  رد  رگا  لاح 
نتـشادن هک  ار  گرم  زا  سپ  تیعـضو  دـنرادن  ای  دـنراد  یفیلکت  مینک  یم  کش  هک  ایند  هب  تشگزاب  نامز  رد  دوش و  یم  هتـشادرب 

.مینک یم  باحصتسا  دوب  فیلکت 

درادن یـشاداپ  هجیتن  رد  تسا و  یهلا  رما  نودب  ناگدننک  تعجر  ریخ  ياهراک  دشابن  نانمؤم  يارب  یفیلکت  هچنانچ  دوش  هتفگ  رگا 
هنوگ نیمه  مه  تعجر  ناـمز  رد  درب و  یم  رجا  دوخ  ریخ  ياـهراک  زا  اـّما  درادـن  یفیلکت  مه  غولب  زا  شیپ  ناـسنا  تفگ : میهاوـخ 

ياهراک ماجنا  زا  نانمؤم  تسا و 
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هچنآ رب  دـنراد  هک  ینیدـت  صلاخ و  نامیا  نآ  اب  اّما  دـنرادن  یفیلکت  ناگدـننک  تعجر  هچرگا  هتبلا  .دـنرب  یم  شاداـپ  دوخ  حـلاص 
بوـلطم هک  ار  یلاـمعا  ملاـع ، ياـه  نیرتـهب  دوـش  یم  هنوـگچ  اریز  دـنزرو ؛ یم  ماـمتها  تسا  هدرک  بجاو  ناناملـسم  رب  دـنوادخ 

! دننک كرت  دنهد  یم  ماجنا  ار  اهنآ  نانمؤم  همه  تسا و  دنوادخ 

شریذپ طرـش  اریز  دوب ؛ دهاوخن  لوبق  دروم  دنهد  ماجنا  مه  یبوخ  راک  رگا  دـنرادن و  یفیلکت  دـننک  یم  تعجر  هک  مه  نیکرـشم 
اهنآ ندروآ  نامیا  دنمورحم و  لامعا  یلوبق  طرش  زا  دنراد  رارق  كرـش  رفک و  هجرد  نیرتالاب  رد  هک  یناسک  تسا و  نامیا  لامعا ،

.دشاب یمن  لوبق  دروم  تشذگ  نآ  ثحب  اه  لاکشا  هب  خساپ  لصف  رد  هک  نانچ  مه ،

نیکرـشم توافت  تفگ : میهاوخ  دنـشاب  یم  لوصا  هب  فلکم  هک  هنوگ  نامه  دنا  عورف  هب  فلکم  ایند  رد  نیکرـشم  دوش  هتفگ  رگا 
دنروآ نامیا  دنناوت  یم  تسا ، زاب  اهنآ  لامعا  شریذپ  هار  گرم  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  تعجر  رصع  رد  نآ  زا  سپ  گرم و  زا  لبق 

راگزور ای  خزرب  ملاع  رد  هچ  گرم  هدـهاشم  زا  سپ  اهنآ  ندروآ  نامیا  اّما  دوب  دـهاوخ  لوبق  دروم  دـنهد و  ماـجنا  حـلاص  لـمع  و 
.تسا لوبق  طیارش  دقاف  مه  نامیا  نودب  لمع  تسین و  هتفریذپ  تمایق  زور  ای  تعجر و 
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تعجر فادها  : متفه لصف 

هراشا
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تعجر فادها 

هراشا

ملاع و راگدرورپ  هدارا  ققحت  ياتـسار  رد  نامیا و  لقع و  اب  گنهامه  نآ  فدـه  تسا و  دـنمفده  هنامیکح و  هعقاو  کـی  تعجر 
.میهد یم  رارق  ثحب  دروم  نآرق  تایآ  رب  هیکت  اب  ار  فادها  نیا  ام  هک  دشاب  یم  نانمؤم  تساوخ 

نیمز رب  نانمؤم  تیمکاح  هدعو  ققحت   - 1

تـسد هب  ار  مالـسا  دـنادرگ و  ناهج  مکاح  ار  اهنآ  هک  تسا  نامیا  لها  هب  ملاع  راـگدرورپ  هدـعو  ققحت  تعجر  فدـه  نیرت  مهم 
هداد ار  ناهج  رب  تیمکاح  هدـعو  دـنا  هتفای  تسد  صلاخ  نامیا  هب  هک  ناـنآ  هب  لاـعتم  يادـخ  .دروآرد  ارجا  هب  نیمز  هنهپ  رب  ناـنآ 
دهع هب  ملاـع  راـگدرورپ  ياـفو  تعجر  يـالعا  فدـه  نیارباـنب  .دـشاب  یمن  یلمع  اـیند  هب  اـهنآ  تشگزاـب  نودـب  مهم  نیا  تسا و 

: تسا هدرک  دای  نآ  زا  هنوگ  نیا  نآرق  هک  تسا  نانمؤم  یناهج  تیمکاح 

ِیف ْمُهَّنَِفلْخَتْسََیل  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَعَو  ْمُکنِم  اُونَمآ  َنیذَّلا  ُهَّللا  َدَعَو  »
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َنوُکِرُْشی َال  ِینَنوُُدبْعَی  ًاْنمَأ  ْمِِهفْوَخ  ِدَْعب  ْنِم  مُهََّنلِّدَُبَیلَو  ْمَُهل  یَضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنیِد  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیلَو  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیذَّلا  َفَلْخَتْـسا  امَک  ِضْرَْألا 
(188 «.) َنوُقِساْفلا ُمُه  َِکَئلوُأف  َِکلَذ  َدَْعب  َرَفَک  نَمَو  ًْایَش  ِیب 

يور مکاح  عطق  روط  هب  ار  نانآ  هک  تسا  هداد  هدعو  دنا  هداد  ماجنا  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امش  زا  یناسک  هب  دنوادخ 
دهاوخ رقتـسم  اجرباپ و  تسا  هدیدنـسپ  اهنآ  يارب  هک  ار  ینید  داد و  تیمکاح  اـهنآ  ناینیـشیپ  هب  هک  هنوگ  ناـمه  دـهد ، رارق  نیمز 

هک یناسک  دـنهدن و  رارق  نم  کیرـش  ار  يزیچ  دنتـسرپب و  ارم  اهنت  هک  يا  هنوگ  هب  دزاس  یم  لدـبم  تینما  هب  ار  اـهنآ  سرت  درک و 
.دنناقساف اهنآ  دنوش  رفاک  نآ  زا  سپ 

رافک باذع   - 2

یهلا دودح  يارجا  تلذ و  ماقتنا ، دروم  هک  تساهنآ  باذع  دنا  هتفای  تسد  صلاخ  رفک  كرـش و  هب  هک  یناسک  تعجر  زا  فدـه 
رد هک  تسا  يا  هنوگ  هب  اهنآ  باذع  عون  دـندرگ و  یمن  زاب  ایند  هب  یهلا  باذـع  يارب  زج  دـیلپ  رایـسب  ياه  ناسنا  .دـنریگ  یم  رارق 

باذـع لاـمک  عوـنت و  بجوـم  هک  باـقع  زا  عوـن  نیا  هب  اـیند  فرظ  رد  اـت  دـندرگ  یم  زاـب  ور  نیا  زا  دـشاب ؛ یمن  نـکمم  ترخآ 
ّقح تایآ  بیذـکت  هب  نآ  رد  هک  ایند  هناـخ  ناـمه  رد  ار  يراوخ  تلذ و  هژیو  هب  یهلا  باـقع  خـلت  معط  دـنوش و  لـصاو  تساـهنآ 

دننک ساسحا  دندراذگ  اپ  ریز  ار  دنوادخ  دودح  دنتخادرپ و 
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تـسد نآ  هب  ناشتایح  نامز  رد  هک  ایند  یناسفن  ياه  تذـل  ِشوخ  هرطاخ  ات  دـنیوگ  كرت  ار  ایند  تلذ ، اب  هارمه  گرم  کـی  اـب  و 
یم لقن  ار  نآ  دروم  دنچ  هک  تسا  هدش  دراو  دننک  یم  تعجر  هک  یناکرـشم  باذع  هرابرد  یفلتخم  تایاور  .د  ورب  نایم  زا  دنتفای 

: دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  .مینک 

ْمَُهل ُّدَُری  ِِهْلتَِقب و  َّصَْتقإ  َلـُِتق  ْنَم  ِهِْظیَغب و  َظاـغَا  َظـیُِغا  ْنَم  ِِهباذـِعب و  ُّصَتْقَی  َبِّذُـع  نَم  ُموُقَی و  َموَی  َّنَّصَتْقََیل  ْتبَهَذ و  ٌسوـُفن  َّنَعِجرَتـَل 
(189) .مِهِرأِثب اوُذُخأَی  یّتح  مُهَعَم  مُُهئادعأ 

یم رارق  صاصق  دروم  ار  دوخ  نانمـشد  دنک  یم  مایق  مئاق  هک  يزور  رد  دـندرگ و  یم  زاب  دـنا  هدرم  هک  اه  ناسنا  زا  يا  هّدـع  انامه 
یسک ار و  دوخ  هدنروآ  مشخ  هب  تسا  هتفرگ  رارق  مشخ  دروم  هک  یسک  ار ، دوخ  هدننک  باذع  تسا ، هدش  باذع  هک  یسک  .دنهد 

.دنریگب ار  دوخ  نوخ  ماقتنا  نانمؤم  ات  دنوش  یم  هدنادرگزاب  اهنآ  نانمشد  دنک و  یم  صاصق  ار  دوخ  لتاق  تسا  هدش  هتشک  هک 

: دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(190) .َنُونمؤُملا ُمُهنِم  َفِصَْتنَِیل  ْمِهِرُهظأ ، َنَیب  اهیف  اهیلَع و  اُوناک  یّتلا  ِهَروّصلا  یف  ِهنامَز  یف  َنینِمؤْمِلل  ٍذُوم  َّلُک  ُهَّللا  َّدَر  انُمئاق  َماق  اذإ 

مدرم نایم  رد  هدوب و  دوخ  تاـیح  ناـمز  رد  هک  یتروص  ناـمه  هب  ار  نینمؤم  هب  هدـنهد  رازآ  ره  دـنوادخ  دـنک  ماـیق  اـم  مئاـق  یتقو 
.دنریگ زاب  اهنآ  زا  ار  دوخ  ّقح  نانمؤم  ات  دنادرگ  یم  زاب  ایند  هب  ار  تسا  هتشاد  روضح 
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: دومرف يرگید  ثیدح  رد  و 

(191) .ِهَّذَقلِاب ِهَّذَقلا  َوْذَح  مُهُلتْقَیَف  ُُهباحصا ، َهیواعم َو  ُْنب  ُدیزَی  ُُهباحصأ َو  ٍّیلَع و  ُنب  ُنیَسُحلا  اینُّدلا  َیلإ  ُّرِکَی  ْنَم  َلَّوا  َّنإ 

ار اهنآ  تساک  مک و  نودب  سپ  تسوا  نارای  هیواعم و  نب  دیزی  وا و  نارای  یلع و  نب  نیـسح  ددرگ  یم  زاب  ایند  هب  هک  یـسک  نیلوا 
.دناسر یم  لتق  هب 

تعجر فادها  زا  یخرب  یسررب 

هراشا

كرـش و هب  هک  اهنآ  دـندقتعم  همه  .دوش  یمن  هدـید  هعیـش  ناققحم  نایم  رد  یـصاخ  رظن  فالتخا  رافک ، تعجر  زا  فدـه  هرابرد 
زا هک  دشاب  اهنآ  يراوخ  تلذ و  اهنت  دـناوت  یم  باذـع  هتبلا  .دـنریگ  رارق  باذـع  دروم  ات  دـندرگ  یم  زاب  دـنا  هدیـسر  صلاخ  رفک 

دودـح و يارجا  ماـقتنا ، لـماش  هدوب و  نآ  زا  رتارف  دـناوت  یم  دوش و  یم  یـشان  لـطاب  يدوباـن  تسکـش و  ّقح و  يزوریپ  هدـهاشم 
: دسیون یم  هَّللا  همحر  یسربط  نیدلا  نیما  هکنیا  هچ  دشاب  زین  اهنآ  صاصق 

ناتسود و زا  یهورگ  مالسلا  هیلع  يدهم  مایق  ماگنه  هب  دنوادخ  هک  تسا  هدش  لقن  مالـسلا  مهیلع  يده  همئا  زا  يدایز  تایاور  رد  »
نینچمه .دـندرگ  نامداش  شتلود  روهظ  هب  هدـش و  لـئان  وا  يراـی  باوث  هب  اـت  دـنادرگ  یم  زاـب  اـیند  هب  دـنا  هدرم  هک  ار  وا  ناـیعیش 

نانآ زا  ات  دنادرگ  یم  زاب  ایند  هب  ار  شنانمشد  زا  یهورگ 
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یم وا  تیمکاـح  ندـید  زا  هک  یتلذ  يراوخ و  هعیـش و  تسد  هب  ندـش  هتـشک  زا  دنتـسه  نآ  قحتـسم  هک  يرفیک  هب  هتفرگ و  ماـقتنا 
(192 «.) دنسرب دنشچ 

یـسررب دروم  ار  اهنآ  ام  هک  دندرگ  یم  طوبرم  نانمؤم  تعجر  هب  دنراد  رارق  رظن  فالتخا  دروم  هک  یفادها  دیدرگ  نایب  هچنآ  ربانب 
.میهد یم  رارق 

لامک بسک   - 1

یعناوم رطاخ  هب  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  اهنآ  رظن  .دـنناد  یم  لاـمک  بسک  ار  اـیند  هب  ناـگدرم  تعجر  فدـه  هفـسلف و  يا  هّدـع 
: دسیون یم  يدابآ  هاش  هَّللا  هیآ  .دنسرب  لامک  هب  ات  دندرگ  یم  زاب  دنبای  تسد  دوخ  قیال  لامک  هب  دنتسناوتن 

لامک هب  تداعس  اب  ات  دنادرگ  یم  زاب  ار  وا  سپ  .تسا  ردتقم  یلو  فرصت  دنمزاین  درادن و  تشگزاب  ناوت  دوخ  فیعض ، ِنمؤم  اّما  »
(193 «.) دناسر

: دنا هتشون  رصاعم  ناققحم  زا  یخرب  و 

ندیـشچ لّوا و  هورگ  یلماکت  هقلح  لـیمکت  روظنم  هب  اـیند  یگدـنز  هب  هورگ  ود  نیا  ددـجم  تشگزاـب  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  »
یگدنز رد  یقئاوع  عناوم و  اب  يونعم  یلماکت  ریـسم  رد  هک  صلاخ  نانمؤم  زا  یهورگ  رگید  ریبعت  هب  .تسا  مود  هورگ  يویند  رفیک 

زا ار  دوخ  یلماکت  ریس  هک  دنک  یم  باجیا  یهلا  تمکح  تسا  هدنام  مامتان  اهنآ  لماکت  دنا و  هدش  وربور  دوخ 
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تموکح نیا  يانب  رد  دنـشاب و  تلادـع  ّقح و  یناهج  تموکح  رظاـن  دـهاش و  دـنهد ، همادا  ناـهج  نیا  هب  ددـجم  تشگزاـب  قیرط 
ناـقفانم و زا  یهورگ  سکع  هب  تسا و  تاراـختفا  نیرت  گرزب  زا  یتـموکح  نینچ  لیکـشت  رد  تکرـش  هک  ارچ  دـنیوج ؛ تـکرش 
: دـننام یـشکرس  ماوقا  هچنآ  ریظن  ناهج  نیا  رد  ییاه  تازاجم  دـیاب  زیخاتـسر ، رد  دوخ  صاخ  رفیک  رب  هوـالع  تخـسرس ، ناراـبج 

(194 «.) تسا تعجر  نآ  هار  اهنت  دننیبب و  دندید  طول  موق  دومث و  داع و  ناینوعرف و 

.میهد یم  رارق  یسررب  دروم  ار  اهنآ  هک  تسا  ییاه  لاکشا  ياراد  دشاب  لامک  بسک  تعجر  زا  فده  هک  هیرظن  نیا  اّما 

دنبای یم  تسد  تالامک  زا  یخرب  هب  ناگدننک  تعجر  هکنیا  هتبلا  .دـشاب  لامک  بسک  تعجر ، زا  فدـه  هک  میرادـن  یلیلد  ام   - 1
: مییوگب میناوت  یم  اهنت  .میرادـن  نآ  رب  یلیلد  دـنادرگ ، یم  زاب  لامک  بسک  رطاخ  هب  ار  اـهنآ  دـنوادخ  اـیآ  اـّما  تسا  یحـضاو  رما 

.دنبای یم  تسد  مه  یتالامک  هب  دوخ  تعجر  وترپ  رد  نانمؤم 

یناسک يارب  تعجر  هک  یلاح  رد  میا  هتـسناد  لامک  دقاف  دننک  یم  تعجر  هک  ار  یناسک  مینادـب ، لامک  ار  تعجر  هفـسلف  رگا   - 2
یم ناشن  ناگدـننک  تعجر  يامیـس  هب  یهاگن  .دـنا  هدـش  لئان  تسا  صلاخ  نامیا  بسک  نامه  هک  دوخ  قیـال  لاـمک  هب  هک  تسا 

دنتسه ادخ  ءایلوا  زا  اهنآ  هک  دهد 

170 ص :

تعجر دنمهوکش  www.Ghaemiyeh.comرصع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 313زکرم  هحفص 183 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنا هتسشن  لامک  ياه  هلق  رب  هک  دنتسه  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  مالسا و  ربمایپ  هژیو  هب  ءایبنا و  اهنآ  زا  یهجوت  لباق  عمج  و 

باوث بسک  ینامداش و   - 2

ّقح و تیمکاح  زا  ناگدـننک  تشگزاـب  یناـمداش  تعجر و  رـصع  ياـهراک  باوث  هب  لـین  ار  تعجر  زا  فدـه  نیققحم ، زا  یخرب 
.دنا هدرک  یفرعم  لطاب  تسکش 

: دسیون یم  یضترم  دّیس 

زا یهورگ  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  ماگنه  هب  لاعتم  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  دراد  داـقتعا  نآ  هب  هعیـش  ار  هچنآ  نادـب  »
زین دنـسرب و  شتلود  هدـهاشم  وا و  هب  کمک  يرای و  شاداپ  هب  ات  دـنادرگ  یم  زاب  ایند  هب  دـنا  هدرم  وا  روهظ  زا  شیپ  هک  ار  نایعیش 

يزوریپ  ) نخـس يدنلب  ّقح و  ندش  راکـشآ  هدهاشم  زا  نانآ  سپ  .دریگ  ماقتنا  نانآ  زا  ات  دـنادرگ  یم  زاب  ار  شنانمـشد  زا  یهورگ 
(195 «.) دنرب یم  تذل  نآ  ناوریپ  نییآ )

هبلغ هدهاشم  زا  دیـسر و  دنهاوخ  دنهد  یم  ماجنا  تعجر  رـصع  رد  هک  دوخ  هدنزرا  لامعا  باوث  هب  ناگدننک  تعجر  کش  نودـب 
رامـش هب  تعجر  فادها  هفـسلف و  ءزج  تسا و  تعجر  رـصع  رد  یگدنز  يداع  روما  زا  لئاسم  نیا  اّما  دنرب  یم  تذـل  لطاب  رب  ّقح 

نایب هک  هنوگ  نامه  .دنور  یمن 
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ای دناسرب و  دنهد  یم  ماجنا  هک  یلامعا  باوث  هب  هک  دنادرگ  یم  زاب  فده  نیا  اب  ار  يا  هّدع  دنوادخ  هک  میرادـن  مه  یلیلد  ام  دـش 
لها تیمکاح  رد  دنوادخ  هدعو  ققحت  نآ  تساهنیا و  زا  رتارف  تعجر  زا  فده  .دنرب  تذل  ّقح  هرطیـس  يزوریپ و  هدهاشم  زا  اهنآ 

.دراد هارمه  هب  ار  مالسا  لماک  يزاس  یناهج  هک  تسا  نیمز  رب  نامیا 

هیلعرقاب ماما  هک  دنا  هدرک  کسمت  تیاور  نیا  هب  دـنا  هدرک  یفرعم  تعجر  زا  فدـه  ار  باوث  بسک  ینامداش و  هک  یناسک  دـیاش 
: تسا هدومرف  مالسلا 

.ْمُهاّیإ ِهَّللا  ِيزِخ  یلإ  َنوُرُْـشنَیَف  ُراّجُفلا  اّمأ  و  مِِهُنیْعأ ، ِهَُّرق  یلإ  َنوُرُْـشنَیَف  َنونمؤُملا  اّمأ  .ُرُْـشنَی  ّالإ و  ٌرِجاف  ٌَّرب َو ال  ٌدَحأ  ِهَّمُْألا  ِهِذه  ِیف  ام 
(196)

هب ناراکهبت  ناشنامـشچ و  ییانـشور  يوس  هب  نانمؤم  اّما  دوش ، یم  هدنز  هکنیا  رگم  تسین  تّما  نیا  زا  يراکهبت  بوخ و  درف  چیه 
.دنوش یم  هدنز  تسا  هداد  رارق  اهنآ  يارب  دنوادخ  هک  یتلذ  يوس 

هیاورلا دـساف  ولغ و  لها  فیعـض ، يدرف  هک  تسا  ثیدـح  نیا  نایوار  زا  لیمج  نب  لخنم  .تسا  فیعـض  تیاور  نیا  دنـس  اّما   - 1
(197) .تسا هدش  یفرعم 

نآ ندوب  فده  يانعم  هب  ینامداش  اب  نانمؤم  ههجاوم  نینچمه   - 2
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.دندرگ یم  نامداش  تسا  نیمز  رب  نانمؤم  تیمکاح  هدعو  ققحت  هک  فده  هب  ندیسر  اب  اهنآ  هکلب  تسین 

، نانمؤم يارب  تماقتـسا  هیحور  داجیا  راظتنا ، هیحور  نتـشاد  هاگن  هدنز  هدنام ، نیمز  رب  صاصق  دودح و  هماقا  ریظن  يرگید  فادها 
بلاغ هکلب  دـنوش  یمن  طوبرم  تعجر  هب  دـنا  هدـش  نایب  هرابود  تایح  ای  تعجر  باـتک  رخآ  لـصف  رد  هک  اـیند  رد  نینمؤم  میرکت 

.میرادن تعجر  يارب  روما  نیا  ندوب  فده  رب  ینشور  لیلد  ام  دنراد و  طابترا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  هب  اهنآ 
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